
 عمومي پسشكان براي شغلي سالمت معاينات مجوز صدور
 

 مطب قالب در شغلي سالمت معاينات مجوز دريافت 1-2
 

 اراهئ مجىز رد اقلب مطب طی فراخىان انجام می گیرد
 مجوز دريافت جهت نياز مورد مدارك

  پسضكي نظبم كبرت و ملي كبرت ضنبسنبمه، تصوير و اصل 

 3*4عكس  قطعه دو 

 مطب پروانه تصوير و اصل 

 مطب (رهگيري كذ داراي) نبمه اجبره يب مبلكيت سنذ كپي و اصل رائه ا 

 مربوطه دانطگبه درمبن معبونت درمبن بر نظبرت واحذ از مطب تبسيس گواهي 

 واحذ از عصر و صبح ضيفت در درمبنگبههب و مراكس سبير در فني مسئول بعنوان فعبليت عذم گواهي 

 مربوطه دانطگبه درمبن معبونت درمبن نظبرتبر

 مربوطه دانطگبه بهذاضتي معبونت محيط بهذاضت واحذ از مطب محل بهذاضتي تبييذيه 

 آموزش سبمبنه در ضذه ثبت اخير سبل 2 در امتيبز 25 معبدل كبر طب مذون ببزآموزي گواهي كپي 

 اي حرفه بهذاضتمذرك  كپي mph يب كطور مذاوم

 پسضكي نظبم سبزمبن از انتظبمي پيطينه سوء عذم گواهي 

 مخذر مواد به اعتيبد عذم آزمبيص 

 3فرم ضمبره  -فراخوان در نبم ثبت ضذه تكميل فرم 
 

 كاري واحد قالب در شغلي سالمت معاينات مجوز دريافت 2-2

 

 :مجوز دريافت جهت نياز مورد مدارك :ب

   پسضكي نظبم كبرت و ملي كبرت ضنبسنبمه، كپي و صلا 

 3*4عكس  قطعه دو 

 مطب پروانه كپي و صل 

 آموزش سبمبنه در ضذه ثبت اخير سبل 2 در امتيبز 25 معبدل كبر طب مذون ببزآموزي گواهي كپي 

  اي حرفه بهذاضت  mphمذرك   كپي يب كطور مذاوم

 واحذ هر بب مبه در سبعت 55حذاقل(  كبري واحذ بب وقت پبره يب وقت تمبم ضغلي معبينبت قرارداد 

 )كبري

 پسضكي نظبم سبزمبن از انتظبمي پيطينه سوء عذم گواهي 

 مخذر مواد به اعتيبد عذم آزمبيص 

 3فرم ضمبره  – ضذه تكميل نبم ثبت فرم 

 دانشگاه علوم پسشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبريس

 دانشگاه معاونت بهداشت

شت حرهف ای   گروه کارشناسی مهندسی بهدا


