
 

 

 

 

 

 :خذمات/ فعاليت موضوع

 براي شغلي سالمت معاينات مجوز صذور

  كار طب متخصص پسشكان

 .گيزنذگان خذمت

  كار طة متخصص ششكانپ -

 :عمل مورد مقزرات

 شغلي سالمت معاينات تخشنامه -

 
 :كار انجام مراحل

 

 كار طب متخصص پزشكان

 

 كار طب تخصصي مراكس مجوز و كذ دريافت 1-1
 

 كذ و مجوس اخذ مزاحل  :الف

 (مراجعه به ميس خذمت) فعبليت حوزه بهذاشتي معبونت به مراجعه   1-

 مربوطه بهذاشتي معبونت بهزیر  نيبز مورد مذارك ارائه و) فرم شمبره یک (  درخواست فرم تكميل 2-

 بودن شرایط حبئس صورت در كبر طب تخصصي مركس كذ اعالم و مجوز صذور و اطالعبت ثبت 3-
 

 :كار طة تخصصي مزكش كذ و مجوس دريافت جهت نياس مورد مذارك :ب

 طبكبر تخصصي مركس برداري بهره پروانه تصویر و اصل 1-

 طبكبر تخصصي مركس فني مسئول پروانه تصویر و اصل 2-

 ) فرم شمبره یک ( شذه تكميل درخواست فرم 3-

 ( 2) فرم شمبره  مركس تخصصي پرسنل مذارك و اسبمي ارائه 4-
 

 :كار طة متخصص پششكان

 :مطب قالب در پسشكان متخصص طب كار شغلي سالمت معاينات مجوز دريافت  2-1

 مجوس اخذ مزاحل :الف

 (به ميس خذمت مراجعه) فعبليت حوزه بهذاشتي معبونت به مراجعه 1-

 مربوطه بهذاشتي معبونت به زیر نيبز مورد مذارك ارائه و (1)فرم شمبره درخواست فرم تكميل 2-

 بودن شرایط حبئس صورت در مجوز صذور و اطالعبت ثبت ، مذارك بررسي 3-

 
 

 دانشگاه علوم پششكي و خذمات تهذاشتي درماني تثزيش

 معاونت تهذاشتي

شت حرهف ای   گروه کارشناسی مهندسی بهدا



 :مجوس دريافت جهت نياس مورد مذارك :ب

 پسشكي نظبم كبرت و ملي كبرت شنبسنبمه، تصویر و اصل 1-

 4 عكس قطعه دو 2- *3

 مطب پروانه تصویر و اصل 3-

 مطب(رهگيري كذ داراي) نبمه اجبره یب مبلكيت سنذ تصویر و اصل ارائه 4-

 مربوطه دانشگبه درمبن معبونت درمبن بر نظبرت واحذ از مطب تبسيس گواهي -5 

 مربوطه دانشگبه معبونتذرمبن درمبن بر نظبرت واحذ از درمبنگبههب و مراكس سبیر در بودن فني مسئول و فعبليت عذم گواهي 6-

 مربوطه دانشگبه بهذاشتي معبونت محيط بهذاشت واحذ از مطب محل بهذاشتي تبیيذیه 7-

 پسشكي نظبم سبزمبن از پيشنه سوء عذم گواهي 8-

 مخذر مواد به اعتيبد عذم آزمبیش 9-

 (1)فرم شمبره  شذه تكميل درخواست فرم10-
 

 :كار طة متخصص پششكان

  :كاري واحذ در شاغل متخصص طب كار پسشكان شغلي سالمت معاينات مجوز دريافت 3-1

 مجوس اخذ مزاحل :الف

 (مراجعه به ميس خذمت) فعبليت حوزه بهذاشتي معبونت به مراجعه 1-

 مربوطه بهذاشتي معبونت به نيبز مورد مذارك ارائه و درخواست فرم تكميل 2-

 بودن شرایط حبیس صورت در مجوز صذور و اطالعبت ثبت ، مذارك بررسي 3-

 :مجوس دريافت جهت نياس مورد مذارك :ب

 پسشكي نظبم كبرت و ملي كبرت شنبسنبمه، تصویر و اصل 1-

 4 عكس قطعه دو 2- *3

 مطب پروانه تصویر و اصل 3-

 )كبري واحذ هر بب مبه در سبعت 51 حذاقل( كبري واحذ بب وقت پبره یب وقت تمبم قرارداد 4-

 پسشكي نظبم سبزمبن از انتظبمي پيشنه سوء عذم گواهي 5-

 مخذر مواد به اعتيبد عذم زمبیش آ 6-

 1فرم شمبره  شذه تكميل درخواست فرم 7-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


