
 در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اطالع رسانی خدمتفرم 

 

 اصناف بهداشت آموزشگاههاي تاسیس نام خدمت

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

 آدرس محل خدمت
 و حرفه ای واحد بهداشت محیط –معاونت بهداشتی دانشگاه  فیزیکی

 - الکترونیکی

 توضیح مختصر خدمت
آموزش صنوف به بخش ،   3ماده اصالح قانون اجرایی نامه آیین 41 ماده اجرای راستای در

 واگذار شد خصوصی )آموزشگاه بهداشت اصناف (

 مراحل گردش کار

 و مدت زمان هر مرحله

 

 درخواست تاسیس آموزشگاه بهداشت اصناف به مرکز بهداشت محل)روزانه( – 1

)مربوط  مرکز بهداشت شهرستان مربوطهتکمیل مدارک مورد نیاز از طرف متقاضی و تحویل به  -2

 به متقاضی(

 تکمیل فرم مربوطه و ارسال مستندات به معاونت بهداشتی )یک هفته( -3

 (یک هفته) بهداشت شهرستان مربوطهبررسی مدارک و صدور مجوز تاسیس و اعالم به مرکز  -4

 آموزشگاه و تکمیل تجهیزات مورد نیاز )مربوط به متقاضی(تعیین محل  -5

ارسال چک لیست بازدید از محل اموزشگاه به وسیله مرکز بهداشت شهرستان مربوطه به  -6

 معاونت )یک هفته پس از تعیین محل آموزشگاه(

 بررسی مدارک در معاونت بهداشتی و صدور مجوز در صورت داشتن صالحیت )یک هفته( -7

 * ات مورد نیازمستند
 و پیشینه سوئ عدم گواهی -3 شناسنامه، فتوکپی -2 تحصیلی مدرک وتاییدیه فتوکپی -1 

 2 و1 شماره فرم مطابق نیاز مورد مدارک و انتظامی نیروی از فردی تاییدیه

 دستورالعمل تاسیس و فعالیت آموزشگاههای بهداشت اصناف قوانین و مقررات

متوسط زمان ارائه 

 **خدمت 

- 

استعالم های مورد نیاز 

 خدمت
 و سوء پیشینه مسئول فنی از اماکن عمومی نیروی انتظامی آموزشگاهاستعالم تایید محل 

 - هزینه دریافت خدمت

مسئول پاسخگوی 

 خدمت
 سید عبدالخالق جهانگرد –معاونت بهداشتی 

 حضوری و تلفنی نحوه ارتباط

 

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

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



 

 جدول تعیین مراحل گردش کار ارائه زیرخدمت

 

 اصناف بهداشت آموزشگاههاي تاسیس عنوان خدمت

 عنوان مرحل ردیف
واحد مسئول 

 انجام دهنده

سازمانی پست 

 انجام دهنده

مدت زمان 

 * انجام

 واحد زمان

 )ساعت، روز، ...(

1 
درخواست تاسیس آموزشگاه بهداشت اصناف 

 به مرکز بهداشت محل

سالمت محیط 

مرکز  وکار

بهداشت 

شهرستان 

 مربوطه

کارشناس 

بهداشت 

مرکز  محیط

بهداشت 

 شهرستان

 ساعت 1

2 

تکمیل مدارک مورد نیاز از طرف متقاضی و 

تحویل به مرکز بهداشت شهرستان مربوطه 

 )مربوط به متقاضی(

   متقاضی متقاضی

3 
تکمیل فرم مربوطه و ارسال مستندات به 

 معاونت بهداشتی

سالمت محیط 

وکار مرکز 

بهداشت 

شهرستان 

 مربوطه

کارشناس 

بهداشت 

محیط مرکز 

بهداشت 

 شهرستان

 روز 7

4 
بررسی مدارک و صدور مجوز تاسیس و اعالم 

 مرکز بهداشت شهرستان مربوطه به

سالمت محیط 

وکار معاونت 

 بهداشتی

کارشناس 

بهداشت 

 محیط استان

 روز 7

5 
تعیین محل آموزشگاه و تکمیل تجهیزات 

 مورد نیاز
   متقاضی متقاضی

 

ارسال چک لیست بازدید از محل اموزشگاه به 

وسیله مرکز بهداشت شهرستان مربوطه به 

 معاونت

سالمت محیط 

مرکز وکار 

بهداشت 

شهرستان 

 مربوطه

کارشناس 

بهداشت 

محیط مرکز 

بهداشت 

 شهرستان

 روز 7

 
بررسی مدارک در معاونت بهداشتی و صدور 

 مجوز در صورت داشتن صالحیت

سالمت محیط 

وکار معاونت 

 بهداشتی

کارشناس 

بهداشت 

 محیط استان

 روز 7

      

 

 بعد* فاصله زمانی بین پایان هر مرحله و آغاز مرحله 


