
 

 "موسسات سالمت  تی پروانه فعال دیصدور و تمد"توافق نامه سطح خدمت 
 16061013100کد خدمت: 

با توجه به الکترونیکی شدن صدور تمامی فرایند پروانه های موسسات پرشکی و پیراپزشکی وزارت بهداشت    مقدمه :

باشد . نظر به اینکه پس از اتمام اعتبار پروانه ها ، موسسه  مکلف به ارائه این خدمت بنا به درخواست متقاضیان می  

نیاز به تمدید پروانه بهره برداری خود دارد، لذا این امر بنابه درخواست متقاضیان و از طریق سامانه الکترونیکی صدور  

 .پروانه ها انجام می شودو تمام مراحل بصورت الکترونیکی و غیر حضوری خواهد بود

مت ، كاهش  ل های مرفه و مستمند عدالت در سپاسخدهی به انتظارات معقول مردم ، كاهش نابرابری بین گروه   هدف :

 هزینه های مردم ، به حداقل رساندن رفت و آمد و حتی به صفر رسیدن مراجعه حضوری متقاضیان 

ه برنامه ریزی اجرا و نظارت،  واحد صدور پروانه ها به عنوان متولی وظیف -  بوشهردانشگاه علوم پزشکی  مسئولیت :

 .پیگیری و انجام درخواست های متقاضیان ثبت شده در سامانه صدور پروانه ها را بر عهده دارد 

  تعهدات متقابل خدمت گیرنده و دستگاه اجرایی :

از    بوشهرهای سطح شهرستان  صدور و تمدید موافقت اصولی كلیه مراكز و موسسات درمانی و بیمارستان  •

 مانه وزارتی صدور پروانه ها طریق سا

 های شهرستان  صدور و تمدید پروانه بهره برداری كلیه مراكز و موسسات درمانی و بیمارستان  •

 غیردولتی  عمومی نهادهای - خیریه -خصوص ی   -سطح بندی خدمات درمانی بستری كشور  دولتی   •

 های سطح شهرستان  درمانی و بیمارستان بازدید و ارزیابی از فضاهای فیزیکی كلیه مراكز و موسسات   •

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  ۲۰امور مرتبط به طرح در كمیسیون قانونی ماده   •

و    • تزریقات  كار،  دفاتر  پزشکان،  مطب  فعالیت،  سابقه  تعطیلی،  بکار،  شروع  تاریخ  پروانه  تمدید  و  صدور 

ل ذكراست تمام اقدامات صدور از مرحله درخواست و صدور  پانسمان ، ساخت عینک طبی و دندانسازی قاب



 

موافقت اصولی تا مرحله صدور پروانــــه بهره برداری موسسات به درخواست متقاض ی و از طریق این سامانه  

تغییر نوبت كاری مسئول   -  موسسات  آدرس  تغییر  -همچنین درخواست های تمدید پروانه ها    انجام می گیرد.

برداری افزایش بخش  بهره -قت اصولی افزایش بخش مواف - فنی مسئول  تغییر  - موسس غییرت -فنی و موسسه 

تعطیلی   -   موسسه  موقت  تعطیلی   -  اصولی  موافقت  ابطال   -  اصولی   موافقت  اعتبار  تمدید  -  موسسات   نام  تغییر   -

 .پذیرد می  انجام  سامانه این  طریق  از.. و املثنی  پروانه درخواست  -دائم و ابطال پروانه بهره برداری  

 گیرنده خدمت باید به تمام فرایند های خدمات دسترس ی داشته باشد •

 .هزینه های خدمات ارائه شده به عهده متقاض ی و با تعرفه دولتی می باشد هزینه ها و پرداخت ها :

 .متبوع ادامه خواهد داشت این توافقنامه تا زمانی وجود سامانه صدور الکترونیکی پروانه وزارت دوره عملکرد :

توافقنامه : الکترونیکی پروانه ها توسط وزارت متبوع    خاتمه  خاتمه توافقنامه در صورت حذف برنامه صدور 

 .خواهد بود
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