توافقنامه سطح خدمت "صدور گواهیهای مربوط به فوت و درمان"
• مقدمه
صدور گواهیهای مربوط به فوت و درمان با شناسه 16061558000و شناسه زیر
خدمت 12031558103به صورت  G2Cمی باشد و روند خدمت به صورت زیر می باشد:
مراجعه متقاضی به مركز پزشكی قانونی(مادر باردار)
ارائه مدارك و تكميل فرم
معاینه و بررسی مدارك پزشكی و بالينی مادر و جنين توسط پزشك
صدور مجوز در صورت احراز شرایط قانونی
• هدف
هدف از این توافقنامه سطح خدمت صدور با كيفيت مجوز سقط جنين درمانی منطبق بر چهارچوب های قانونی
توسط سازمان پزشكی قانونی كشور است.
• مسئولیت
صدور مجوز سقط درمانی بر اساس ماده واحده قانون سقط جنين درمانی مصوب سال  4831مجلس شورای
اسالمی و آیيننامه اجرایی آن كه به تصویب سازمان پزشكی قانونی رسيده است ،بر عهده سازمان پزشكی
قانونی است و این سازمان مرجع خاص رسيدگی كننده به این موضوع است.

• تعهدات متقابل خدمتگیرنده و دستگاه اجرایی
ارائه این خدمت به صورت حضوری است و متقاضی دریافت آن مكلف است مدارك خود را حضوری به این
دستگاه ارائه نماید .به دليل اهميت از دست نرفتن زمان در این نوع پرونده ها ،برای دریافت این خدمت نيازی به
نامه مرجع قضایی نيست.
دستگاه نيز به دليل اهميت زمان ،در صورت كامل بودن مدارك پزشكی و بالينی پاسخ الزم را در همان روز به
متقاضی ارائه خواهد كرد.

موارد مربوط به "اطالعات این خدمت/زیرخدمت" جهت ارائه روی پایگاه اطالع رسانی دستگاه بخش
شناسنامه خدمت قرار دارد همچنين اطالعاتی همچون تعرفه مورد نياز ،مدارك الزم برای دریافت این خدمت،
فرایند و روند ارائه خدمت ،نشانی مراكز ارائه دهنده و كليه جزئيات مورد نياز از طریق پایگاه اطالع رسانی
سازمان پزشكی قانونی كشور در دسترس بوده و توسط این دستگاه ذكر شده است.

• هزینهها و پرداختها
هزینه خدمت با توجه به آیين نامه تعرفه خدمات كه هر سال به تأیيد ریاست محترم قوه قضایيه می رسد،
دریافت می شود( .هزینه این خدمت در صورت صدور مجوز دریافت می شود)
• دوره عملکرد
این بخش ،دوره زمانی را كه در آن ،شرایط تحت این توافق سطح خدمت فعال هستند را مشخص میكند.
این توافقنامه سطح خدمت تا تاریخ [  ]4144 /49/ 92اعتبار دارد.
بعد از پایان دوره  ،یك توافقنامه سطح خدمت جدید ایجاد و امضا خواهد شد تا ارائه خدمات ادامه یابد.
• خاتمه توافقنامه
این توافقنامه سطح خدمت تا تاریخ [  ]4144 /49/ 92اعتبار دارد.
بعد از پایان دوره  ،یك توافقنامه سطح خدمت جدید ایجاد و امضا خواهد شد تا ارائه خدمات ادامه یابد.

