
 در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اطالع رسانی خدمتفرم 

 

 نام خدمت
 و اماکن عمومی صدور کارت معاینه پزشکی شاغلین در مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی

 )کارت بهداشت(

 به دستگاه  دولتی             به شهروندان         به موسسات و مراکز خصوصی  نوع خدمت

 آدرس محل خدمت
 کلیه مراکز جامع خدمات سالمت استان که دارای نیروی بهداشت می باشد. فیزیکی

  الکترونیکی

 توضیح مختصر خدمت

کلیه شاغلین در مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی که با مواد غذایی سر و کار دارند 

می بایست پس از مراجعه به واحد بهداشت محیط مرکز خدمات جامع سالمت و تحویل مدارک 

فرم های مربوطه ،جهت تعیین نوع آزمایشات الزم به پزشک مورد نیاز و ثبت مشخصات وی در 

عرفی می گردد،سپس جهت انجام آزمایشات به آزمایشگاه مراجعه می نماید و پس از مرکز م

دریافت نتایج آزمایشات به مرکز خدمات جامع سالمت مربوطه مراجعه می نماید. پس از تایید 

آزمایشات توسط پزشک کاردان یا کارشناس بهداشت محیط مرکز ضمن ثبت مشخصات در سامانه 

  یط نسبت به صدور کارت نامبرده اقدام می نماید.جامع بازرسی بهداشت مح

 مراحل گردش کار

 و مدت زمان هر مرحله

 

 11) مراجعه به پزشک مرکز -2 دقیقه(11تا  5) مراجعه به کاردان یا کارشناس بهداشت محیط-1

دریافت نتایج  -4 (آزمایشات )انجام سه نوبت آزمایش مراجعه به آزمایشگاه و انجام-3 دقیقه(

 11تا  5) مراجعه به مرکز و تایید آزمایشات توسط پزشک مرکز-5 آزمایش در زمان تعیین شده

مراجعه بهداشت -7 دقیقه( 5مراجعه به واحد پذیرش و واریز مبلغ تعرفه صدور کارت )-6 دقیقه(

 دقیقه( 11) محیط و صدور کارت معاینه پزشکی

 فیش مخصوص واریز هزینه صدور کارتفرم معرفی به آزمایشگاه و   * مستندات مورد نیاز

 دستورالعمل صدور کارت معاینه پزشکی  قوانین و مقررات

متوسط زمان ارائه 

 **خدمت 

 یک هفتهبا توجه به سه مرحله ای بودن آزمایش 

استعالم های مورد نیاز 

 خدمت
______ 

 ریال 111/361صدور کارتیش،ویزیت پزشک و تعرفه کل هزینه ها شامل هزینه آزما هزینه دریافت خدمت

مسئول پاسخگوی 

 خدمت
 کاردان یا کارشناس بهداشت محیط مرکز خدمات جامع سالمت

 نحوه ارتباط
ی که مراجعه حضوری متقاضیان دریافت کارت به واحد بهداشت محیط مرکز خدمات جامع سالمت

 واحد صنفی نامبرده در محدوده آن قرار دارد.

 

 ها و ... فرمت های تهیه نامه و درخواست خدمت، مدارک الزم، استعالم از سایر دستگاه* مستندات: مانند فرم ها، 

  خدمت پاسخ دریافت تا خدمت درخواست بین زمانی فاصله متوسط** 



 

 جدول تعیین مراحل گردش کار ارائه زیرخدمت

 

 عنوان خدمت
 اماکن عمومیصدور کارت معاینه پزشکی شاغلین در مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و 

 )کارت بهداشت(

 عنوان مرحل ردیف
واحد مسئول انجام 

 دهنده

پست سازمانی 

 انجام دهنده

مدت زمان 

 * انجام

 واحد زمان

)ساعت، روز، 

)... 

1 

مراجعه فرد متقاضی دریافت کارت به واحد 

بت مشخصات متقاضی ثبهداشت محیط و 

 در فرم مربوطه و ارجاع به پزشک مرکز 

 بهداشت محیط

کاردان یا 

کارشناس 

 بهداشت محیط

 11تا  5

 دقیقه
 دقیقه

 پزشک پزشک مرکز مراجعه به پزشک 2
 11تا  5

 دقیقه
 دقیقه

3 
مراجعه به آزمایشگاه و انجام آزمایشات 

 )انجام سه نوبت آزمایش(

آزمایشگاه وابسته 

به دانشگاه علوم 

 پزشکی

کاردان یا 

کارشناس 

 آزمایشگاه

 روز  روز 3

 نتایج آزمایش در زمان تعیین شدهدریافت  4

آزمایشگاه 

آزمایشگاه وابسته 

به دانشگاه علوم 

 پزشکی

کاردان یا 

کارشناس 

 آزمایشگاه

 دقیقه دقیقه 15

5 
مراجعه به مرکز و تایید آزمایشات توسط 

 پزشک مرکز
 پزشک  پزشک مرکز

 11ا ت 5

 قهیدق
 دقیقه

6 
مراجعه به واحد پذیرش و واریز مبلغ تعرفه 

 کارت صدور
 متصدی پذیرش متصدی پذیرش

 11ا ت 5

 قهیدق
 دقیقه

7 

مراجعه به بهداشت محیط و صدور کارت 

معاینه پزشکی و ثبت در سامانه جامع 

 بازرسی بهداشت محیط

طیبهداشت مح  ایکاردان  

کارشناس 

طیبهداشت مح  

 11ا ت 5

قهیدق  

قهیدق  

      

      

      

      

 

 هر مرحله و آغاز مرحله بعد* فاصله زمانی بین پایان 


