
 بنام خدا

 يپسماندها ییاجرا تیریمدمدارك الزم جهت صدور مجوز شرکت هاي خصوصی ارائه دهنده خدمات "

 " یمارستانیربیمراکز غ یپزشک

 ریاء مدامضا ببه همراه معرفی کارشناس ناظر فنی صالحیت دار  تیصدور مجوز فعالکتبی شرکت برای درخواست  -1

 عامل شرکت 

  مرتبط با سازمان ثبت شرکت هاتصویر برابر اصل مستندات  -2

 درج شده باشد. "یپزشک یپسماندها ییاجرا تیریمد"ت که در آن عبارت اساسنامه شرک -3

  مدیر عامل شرکتکارت ملی و شناسنامه برابر اصل تصویر  -4

 یپزشک یپسماندها بهینه تیریمدارائه برنامه عملیاتی در اجرای  -5

به عنوان کارشناس ناظر فنی شرکت که در اشتغال نبوده و در شرکت های دیگر فعالیت نداشته  نفرمعرفی یک  -6

 باشد.

 کارشناس ناظر فنیکیفری گواهی عدم سوء پیشینه  -7

 یکارشناس ناظر فنگواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر  -8

  کارشناس ناظر فنیرك تحصیلی تصویر برابر اصل مد -9

مورد تایید دانشگاه علوم که به  (ساله 2حداقل )با سوابق کاری مرتبط بامدارك ساله و یا  2گواهی پایان طرح  -10

 و حداقل دو سال سابقه طیبهداشت مح مهندسی در رشته یدارا بودن حداقل مدرك کارشناس) رسیده باشد پزشکی

 .(الزامی است کار مرتبط

 (پسماند ییاجرا تیریمد یآموزش ژهیدوره و)گواهینامه تائید موفقیت شرکت در دوره های آموزشی تخصصی  -11

 .شده باشدصادر اصناف مورد تایید و ذیصالح  آموزشگاه هایفنی که توسط  کارشناس ناظر

 یندهاپسما ییاجرا تیریدوره مد ینامه آموزش یگواه افتیبر در یمبن )محضری(در دفترخانه اسناد رسمی تعهدنامه  -12

در حوزه  تیو فعال( صالحیاصناف ذ یآموزشگاه هادر  )در صورت عدم امکان برگزاری دوره تخصصی یپزشک

 مقررات مربوطه تیو رعا ینظر کارشناس ناظر فن ریمربوطه ز

 (یعامل و کارشناس ناظر فن ریمد یبرا) انیدائم برای آقا تیمعاف ای یعموم فهیخدمت وظ انیکارت پا  -13

ار و دفتر کشامل  مکان و فضای شرکت ازیمورد ن طیداقل شراح)اسناد مرتبط با محل و فضای فیزیکی شرکت  -14

 (.باشد یم یبهداشت طیو توالت مطابق شرا ییشامل دستشو یبهداشت سیسرو

 

مراکز  یپزشک یپسماندها تیریمدخدمات در اجرای متقاضیان کسب مجوز شرکتهای خصوصی ارائه دهنده 

اه علوم دانشگ یمعاونت بهداشتگروه مهندسی بهداشت محیط بایستی مدارك فوق الذکر را به  یمارستانیربیغ

 .تحویل نمایندو اعالم نظر یجهت بررس ی تبریزدرمان یو خدمات بهداشت یپزشک


