خدمات تخصصی دامپزشکی (طکما)
کد پروانه سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسالمی ایران 10108061039

فرم شماره R-201

ثبت نام واحدهای عرضه فرآورده های خام دامی ( مخصوص شهر تهران )
*** قابل توجه مدیران محترم واحدهای صنفی سطح تهران ،تکمیل این فرم تنها به منزله ثبت درخواست شما می باشد .قرارگرفتن
شما در لیست مجموعه های تحت پوشش مشاوره ای صرفا پس از تایید اولیه کارشناس این مرکز و عقد قرارداد صورت خواهد پذیرفت.

مشخصات واحد صنفی
نام واحد :
زمینه فعالیت:
شماره مجوز کسب و نام اتحادیه صنفی :
سابقه فعالیت (سال) :
متراژ کلی واحد:
آدرس:
شماره تماس ثابت واحد:

مشخصات مدیریت
نام :
نام خانوادگی:
شماره ملی:
شماره شناسنامه:
محل صدور:
تاریخ تولد:
تلفن همراه:
آدرس منزل:

نوع درخواست
** در صورت درخواست هر کدام از انواع مشاوره های فنی ،گزینه مد نظر خود را عالمت بزنید:
-1مشاوره فنی سطح  ( 1مشاوره همراه با استقرار دائم دکتر دامپزشک مشاور در واحد و صدور گواهی های حضور دکتر و مشاوره ویژه )
-2مشاوره فنی سطح  ( 2مشاوره همراه با بازدید ماهیانه کارشناسان از واحد و صدور گواهی مشاوره ویژه )
-3مشاوره فنی سطح  ( 3مشاوره اولیه و صدور گواهی مشاوره)
-4مشاوره رایگان (مشاوره بهداشتی  ،بدون صدور گواهی)
مهر و امضاء

پس از تکمیل فرم جهت ادامه فرآیند ثبت درخواست ،تصویر فرم را به شماره  09397598898در اپلیکیشن واتساپ ارسال نمایید.
آدرس :تهران  ،روبروی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران ،برج نوآوری دکتر قریب ،طبقه اول ،شرکت طب کاالی ماندگار البرز
کد پستی1311773569 :
تماس با روابط عمومی 02166934275 :

www.Tekmagroup.com

تذکرات
*** مشاوره در مواردی که دستورالعمل ها و قوانین ارگان ها صراحتا منع موضوع فعالیت مورد نظر را ذکر کرده اند صرفا جهت آگاهی واحد می باشد و جنبه ی تایید یا شراکت
مرکز خدمات تخصصی دامپزشکی طکما در اعمال انجام شده در واحد را ندارد و واحد متعهد به رعایت کلیه قوانین  ،آیین نامه ها و دستورالعمل های بهداشتی و مدیریتی مراجع
نظارتی می باشد.
*** در زمان ثبت درخواست واحد از نحوه ی ارائه خدمات از طرف مرکز خدمات تخصصی دامپزشکی(طکما) آگاهی دارد و به صورت اختیاری و بدون هیچ اجبار و تهدیدی از
جانب شخص یا ارگانی  ،درخواست خود را ارائه می نماید.
*** پس از ثبت این درخواست ،حضور مشاوران ،کارشناسان و مدیران مرکز خدمات تخصصی دامپزشکی ( طکما)  ،در واحد  ،بدون اطالع و هماهنگی قبلی بالمانع است.
*** واحد متعهد به تامین شرایط مناسب و ایمنی الزم جهت حضور کارشناسان ،مشاوران و پرسنل مرکز خدمات تخصصی دامپزشکی در زمان مراجعه به واحد می باشد.

در صورت وجود هرگونه سوال و نیاز به اطالعات تکمیلی با شماره مرکز  02166934275تماس بگیرید.

جدول تعرفه ها *
مشاوره فنی سطح  ( 1هایپرمارکت ها و هایپر پروتئینی ها)

 120میلیون ریال 150 -میلیون ریال

مشاوره فنی سطح  ( 1قضابی و مرغ فروشی)

 100میلیون ریال 120 -میلیون ریال

مشاوره فنی سطح  ( 2کلیه اصناف)

 30میلیون ریال –  50میلیون ریال

مشاوره فنی سطح  ( 3کلیه اصناف)

 10میلیون ریال –  15میلیون ریال

مشاوره رایگان ( کلیه اصناف)

کامال به صورت رایگان می باشد.

**تعرفه دقیق با توجه به منطقه قرارگیری واحد و وضعیت بهداشتی اولیه واحد بر اساس نظر کارشناس تعیین می گردد**.
**تعرفه های مندرج در جدول مربوط به یک سال قرارگیری تحت پوشش می باشد**

***تعرفه ماهیانه قابل پرداخت بابت روزانه  3الی  4ساعت استقرار دکتر دامپزشک مشاور در واحد (مربوط به مشاوره فنی سطح  )1با توجه به تعرفه اعالمی سازمان نظام
دامپزشکی جمهوری اسالمی ایران و مصوبه ساالنه وزارت تعاون  ،کار و رفاه اجتماعی در هنگام ثبت درخواست مشخص می گردد.
***قبل از انجام هماهنگی های الزم با مرکز خدمات تخصصی دامپزشکی از واریز هرگونه مبلغی به حساب مرکز یا افراد خودداری نمایید.
***هزینه جهت حضور اولیه کارشناس در واحد پس از ثبت درخواست مبلغ  80هزار تومان می باشد که پس از ارسال درخواست می بایست به حسابی که از طریق مرکز در
اختیارتان قرار می گیرد واریز گردد .توجه  :در مشاوره رایگان هیچ هزینه ای حتی به منظور بازدید کارشناسی اولیه هم دریافت نمی گردد.

آدرس :تهران  ،روبروی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران ،برج نوآوری دکتر قریب ،طبقه اول ،شرکت طب کاالی ماندگار البرز
کد پستی1311773569 :
تماس با روابط عمومی 02166934275 :

www.Tekmagroup.com

