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 بسمه تعالی

 مقدمه

قانون موادخوردنی،  13آیین نامه اجرایی قانون اصالح ماده  41و  25، 24مواد  این دستورالعمل در اجرای

به منظور افزایش پوشش   سایر قوانین مرتبط با واگذاری تصدی گری به بخش خصوصی و     آرایشی و بهداشتی و  

و با هدف ایجاد دفاتر خدمات سالمت در سطح  گیری از دانش آموختگان فعال در بخش خصوصی   نظارتی و بهره

 گردد.ل تدوین و برای اجراء ابالغ میکشور و ایجاد اشتغا

 

 تعاریف-فصل اول 

 رفته در این دستورالعمل دارای معانی زیر می باشد: اصطالحات بکار 

 .وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت: 1-1

 .های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانیهای علوم پزشکی/دانشکدهدانشگاه دانشگاه/دانشکده: 1-2

در چارچوب روشها ، ضوابط و    شخصیتی حقوقی است که به نمایندگی از طرف مجری طرح   مدیر طرح:  1-3

احل و مر طرح مدیریت ، کنترل و هماهنگی  مسئولیت  دستورالعملهایی که به تأیید مجری رسیده است   

اطالعات سالمت به استناد قرارداد انجام    یفناور یاساس شرکت آوا   نیهم بر .را بعهده دارد آن  اجرایی

طرح دفاتر خدمات سالمت  ریبعنوان مد 1395/ 19/03مورخ  718/300به شماره  طرح تیریخدمات مد

 شده است. یمعرف

 .سالمتطرح دفاتر خدمات طرح:  1-4

 .های علوم پزشکیکار/دانشگاه/دانشکده و محیط سالمت مرکز دستگاه ناظر: 1-5

 های مرتبط با طرح دفاتر خدمات سالمت.کلیه سامانه :سامانه 1-6

یا نماینده وی،  یبهداشالالت، درمان و آموزش پزشالالک وزارت نظارت خدمات سالالالمت که تحت دفتردفتر:  1-7

 .باشد می فعالیت معتبر دارای پروانه

 باشد. حقیقی)مسوول دفتر( که از شرایط الزم مطابق مقررات و ضوابط برخوردار شخص دارنده پروانه: 1-8
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با اخذ پروانه مسئولیت فنی صادره    شخص  حقیقی که  مطابق مقررات و ضوابط  وزارت    : مسوول فنی  1-9

  دفتر عمل می نماید.از سوی دانشگاه مربوطه به وظایف قانونی خود در 

 

براسالالاس آخرین مصالالوبه هیات  بوده و  کارشالالناسالالی خدمات ارایه  که در ازای ایهزینهبهای خدمات:  1-10

سایر           سوی مقام عالی وزارت و  شده از  سری ابالغ  سبه آخرین هزینه باال  محترم وزیران به همراه محا

 و بیشتر از آن نخواهد بود.  تعیین شده  مراجع ذی صالح 

متقاضالالی خدمات قابل ارایه از سالالوی دفتر خدمات  : هر شالالخص حقیقی و حقوقی که خدمت گیرنده 1-11

 سالمت می باشد.

 هرگونه فرآیند دریافت/پرداخت وجه، تسهیم درآمد و اعمال کسور قانونی.عملیات مالی:  1-12

کمیته ای است که در مرکز سالمت محیط و کار مستقر و عملیات اجرایی و فنی دفاتر  کمیته اجرایی: 1-13

 خدمات سالمت را هدایت می کند 

سیدگی در حوزه کالن اجرای دفاتر     یته راهبردی:کم 1-14 ست به منظور هماهنگی، نظارت و ر کمیته ای ا

 خدمات سالمت، با ابالغ مقام وزارت  تشکیل می شود. 
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 صدور،تمدید و لغو پروانه-فصل دوم 
 .سامانه قیاز طر( 1مورد نیاز )جدول شماره به همراه مدارک  یقیدرخواست اشخاص حق هیارا 2-1

 .اعتقاد به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان تصریح شده در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران  2-2

  )ویژه آقایان(. دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت وظیفه 2-3

الزم بذکر اسالالت دانش آموختگان رشالالته   ،ها(ها و گرایشحداقل دارای مدرک کارشالالناسالالی )کلیه رشالالته  2-4

 باشند.مرتبط با حوزه سالمت در اولویت میمدیریت 

های آموزشالالالی برگزار شالالالده از مراکزی که دارای مجوز وزارت با همکاری  دارا بودن گواهی قبولی در دوره 2-5

 مدیر طرح 

الطبیق آن با مفاد دستورالعمل  2-6  کیونالکتر دییو تا مرتبط با هر یک از خدمات بررسی مدارک متقاضیان و ت

 سامانه. قیاز طر

 سامانه. قیاز طردانشکده   /با امضا معاونت بهداشت دانشگاه تیپروانه فعال یکیالکترون صدور 2-7

 پروانه صادر خواهد شد. کیفقط  یهر متقاض یبرا 2-8

  بر اساس شرایط مندرج در فراخوان خواهد بود. نحوه انتخاب متقاضیان برای صدور پروانه مطابق  2-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  برای متقاضیان صدور پروانهدارک مورد نیاز م -1جدول شماره 
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  اندازی دفترراه -مسوفصل 

) اعم از اندازی دفتر نسبت به راهپس از تاریخ صدور پروانه  ماه  2 طی دارنده پروانه موظف است حداکثر  3-1

 در غیر این صورت فرد ،اقدام نماید ( مطابق ضوابط تجهیز دفتر، معرفی مسوول فنی و سایر  الزامات مرتبط

 .باشد جایگزین خواهد شددیگری که حائز شرایط می

 باشد.میممنوع  فعالیتبدون داشتن پروانه  دفترکار ه شروع ب 3-2

 .خط تلفن مستقل دوحداقل وجود  3-3

 توضیحات نوع مدرک ردیف

1 
درخواست متقاضی دفتر به صورت الکترونیکی از 

 طریق سامانه
 

 تائیدیه تحصیلی  بارگذاری مدرک تحصیلی متقاضی از طریق سامانه 2

 عکس پرسنلی متقاضی 3
الصاق عکس در پروانه )اسکن مدارک و 

 ثبت الکترونیک( از طریق سامانه

 تصویر شناسنامه و کارت ملی  متقاضی 4
بارگذاری مدارک و ثبت الکترونیک از 

 طریق سامانه

 گواهی عدم سوپیشینه متقاضی 5
اسکن مدارک و ثبت الکترونیک از طریق 

 سامانه

6 
یا روانگردان  عدم اعتیاد به موادمخدرگواهی 

 متقاضی

اسکن مدارک و ثبت الکترونیک از طریق 

 سامانه

7 

 تعهدنامه مبنی بر:

عدم اشتغال خود و کارکنان در دستگاه های  -

 دولتی و مؤسسات عمومی غیر دولتی

عدم مداخله در بازرسی و امور حاکمیتی و  -

 حفظ و حراست از اطالعات.

دریافت اصل تعهدنامه توسط 

 دانشگاه/دانشکده
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 تهیه لباس فرم یا کاور یکسان برای کارکنان دفتر مطابق اعالم وزارت.  3-4

 مدیر طرح  تشخیص به العاده فوق موارد در. تعطیل غیر روزهای در 17 تا 8 ساعت از دفتر کامل بودن دائر 3-5

 مذکور ساعات از خارج در است دارنده پروانه  موظف  ذیربط مراجع سایر یا مدیر طرح  درخواست حسب و

 .اقدام نماید خدمات ارائه به مدیر طرح  درخواستی های محل یا قرارداد اجرای محل در نیز

 متر اضافه خواهد شد.  10بر حسب انواع خدمت  مترمربع است 50دفتر ازیمورد ن یحداقل فضا   3-6

و یا اول باشد و در غیر اینصورت ساختمان محل استقرار دفتر باید  محل استقرار دفتر باید در طبقه همکف 3-7

 مجهز به آسانسور باشد.

تجاری باشد؛ در غیر اینصورت تبعات آن درخصوص کاربری ساختمان  -کاربری ساختمان محل دفتر اداری 3-8

 بر عهده دارنده پروانه است.

ل حداقیا حق استفاده از آن ملک به مدت  دباشدارنده پروانه در مالکیت یا اجاره  دبایدفتر محل تأسیس  3-9

 از سوی مالک داده شده باشد.دفتر یک سال برای ایجاد 

 و اصول ابالغی   ضوابط ابعاد و تعداد براساس صادره منطبق با نصب تابلو پروانه فعالیت  3-10

ای خواهد منطقه جغرافیایی تحت پوشش و مطابق دسترسی سامانهفعالیت محدود به  استفاده از پروانه   3-11

  بود.

گردد. خدمات تجهیزات برای هریک از خدمات براساس دستورالعمل خواهد بود که توسط وزارت ابالغ می 3-12

 ممیزی بهداشتی به شرح زیر است:

-جهت نمونه لیاستر شهیشبرداری از آب و موادغذایی حداقل لوازم نمونه برداری شامل: لوازم نمونه  3-12-1

، آیس پک، دار قیکلمن عابرداری از موادغذایی، ل جهت نمونهبرداری آب یا مایعات، ظرف استری

کاله، دستکش یکبار مصرف، قیچی و چاقوی استریل، شعله، انبرک  سر یا الکل، پوشش سواب، پنبه،

 استریل، برای هر دفتر

 ترمومتر نفوذی و لیزری برای هر ممیز  3-12-2

 ممیز یک عدد 5رطوبت سنج به ازای هر   3-12-3

 کلرسنج برای هر ممیز  3-12-4

 کیت یدسنج برای هر ممیز  3-12-5

3-12-6   pH ممیز یک عدد 5متر دیجیتال به ازای هر 
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 کدورت سنج به ازای هر دفتر   3-12-7

 ممیز یک عدد 5نورسنج برای به ازای هر    3-12-8

 هر دفتر یک دستگاه   TPMدستگاه سنجش روغن  3-12-9

 ممیز یک عدد 5دستگاه سنجش نمک برای هر   3-12-10

هر ممیز بهداشتی باید دسترسی به سهولت و به قابل حمل و دسترسی به اینترنت )برای رایانه   3-12-11

 هنگام وجود داشته باشد.(

 به کارگیری تجهیزات فنی در هنگام انجام ممیزی با توجه به موضوع الزامی است. 3-12-12

 تامین سایر وسایل و تجهیزات جدید با اعالم وزارت خواهد بود. 3-12-13

 

 

 

 ارکان اجرایی-فصل چهارم 

ستانی  4-1 ضای  منظور به ، کارگروه ا بهبود کیفی مدیریت اجرایی طرح و نظارت بر عملکرد دفاتر با ترکیب اع

 زیر تشکیل می شود:

رییس دانشگاه علوم پزشکی به عنوان رییس کار گروه و معاونت بهداشت/غذا و دارو/درمان بر حسب  4-1-1

موضالالوع بعنوان دبیر کار گروه. بنا به تصالالمیم رییس دانشالالگاه معاونت تخصالالصالالی مربوطه می تواند 

 ریاست کارگروه را بر عهده داشته باشد.

 نماینده استانی مدیر طرح  4-1-2

 اداره تخصصی مرتبط  4-1-3

 مدعوین: 4-1-4

  نماینده مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی 

 نماینده اتاق اصناف استان/شهرستان 

 .نماینده اتحادیه مربوطه 

 .نماینده بازرسی عملکرد و ارزیابی دانشگاه 

 ده حراست دانشگاه.نماین 
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 دفتر حقوقی دانشگاه 

  نماینده معاونت توسعه و مدیریت منابع دانشگاه 

 .دعوت از مدعوین متناسب با موضوع و بنا به ضرورت خواهد بود -1تبصره

تعیین می شوند  با حکم رییس دانشگاه علوم پزشکی استان، سال 2اعضاء کارگروه استانی برای مدت  -2تبصره

 های بعد نیز بالمانع می باشد.و انتخاب مجدد آنان در دوره

 جلسات کارگروه استانی به دعوت دبیر کارگروه و با حضور سه عضو اصلی تشکیل می گردد. -3تبصره

صره  نماینده اسالالتانی مدیر طرح توسالالط مدیر طرح و با معرفی نامه کتبی به دانشالالگاه ذی ربط و موافقت  -4تب

 وزارت اعالم می گردد.

 

 تمهیدات و مسولیت ها -پنجمصل ف 

 دارنده پروانه:وظایف  -5-1

 فعالیت در حوزه جغرافیایی تعیین شده.  5-1-1

فنی که منجر به عدم حضالالور   در صالالورت فوت، حجر، اسالالتعفاء، برکناری و یا بیماری مسالالوول  5-1-2

ست جهت جلوگیری از توقف فعالیت، حداکثر ظرف مدت یک ماه     شود، مدیر دفتر موظف ا تمام وقت وی 

جانشین واجد شرایطی مطابق مفاد دستورالعمل دفاتر خدمات سالمت )شرایط اختصاصی(، جهت تصدی          

ان را به انتخاب خود به عنوان مسالالالوول مسالالالوول فنی معرفی نماید. و دارنده پروانه می تواند یکی از ممیز

سی          ستر صورت د شکده معرفی نماید. در غیر این  شگاه/دان سوول فنی جدید به دان فنی موقت تا انتخاب م

 الکترونیکی به سامانه تا تعیین مسوول فنی جدید از سوی مدیر طرح قطع خواهد شد.

 و معرض دید.در محل مناسب خود و مسوول فنی  نصب پروانه 5-1-3

همراه با عکس آنها و ساعات کار  دفتر در  کارکنان با ذکر مسوولیت فهرست اسامی کلیه    نصب   5-1-4

  دفتر کارآنان در  و رشته تخصصی

عدم استفاده از دسترسی الکترونیک  مسوول فنی و ممیزان و سایر افراد اعم از افراد متخصص         5-1-5

 و غیر متخصص جهت انجام برنامه ممیزی بهداشتی 

 دخالت در امور حاکمیتی و دریافت وجه از خدمت گیرندهعدم انجام بازرسی و  5-1-6
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مه و               5-1-7 نا یه قوانین، مقررات، آیین  یت و اجرای دقیق و صالالالحیح کل عا به ر نه ملزم  نده پروا دار

 همچنین دستوالعمل ها و ضوابط ابالغی از سوی وزارت باشد.

 . داشت نخواهد را و تاییدیه وزارت اطالع مدیر طرح  بدون فنی مسئول تغییر دارنده پروانه حق 5-1-8

قابل واگذاری و انتقال به غیر  به نام دارنده پروانه و قائم به شالالخص بوده و صالالادره پروانه فعالیت 5-1-9

  باشد.نمی

  مهبی حق و غیرمستقیم و مستقیم مالیات و مشاغل مالیات از اعم دولتی حقوق هرگونه پرداخت 5-1-10

 و دشو می برقرار آینده در یا و بوده برقرار حاضر  حال در که حقوقی سایر  نیز کارکنان دفتر و دارنده مجوز،

 .بود دارنده مجوز خواهد  عهده به شود،می  حاصل تغییر آن میزان در یا

جمهوری اسالمی ایران و سایر قوانین مرتبط    کار قانون مقررات تمامی است  دارنده پروانه مکلف 5-1-11

 را رعایت نماید.

 و همچنین مربوطه اقدامات کلیه از ناشالالی اداری و مدنی مسالالئولیت دارنده پروانه درخصالالوص 5-1-12

ستخدامی  روابط سئولیت  اجتماعی، تأمین و کار قوانین طبق بیمه و مزایا و حقوق دفتر، کارکنان با ا  تام م

 بیمه همچنین موارد و این در مسالالئولیتی وزارت و ارکانهای مرتبط هیچگونه مدیر طرح، و داشالالته کامل و

 .داشت نخواهند و نداشته مشابه موارد و دفتر

 هابالغی و دستورالعمل  موضوع  و ارائه خدمات انجام به دفاتر را فعالیت است  دارنده پروانه  مکلف 5-1-13

 فعالیت های    جمله  از مجاز  غیر و مرتبط غیر دیگر فعالیت   نوع هر از و محدود نماید    مدیر طرح   آتی های 

 نمایند. خودداری خدماتی در دفاتر و بازرگانی مالی، تجاری،

 از تخطی همچنین و واقعیت کتمان یا واقع خالف مطالب بر مشالالتمل گزارش ارائه صالالورت در 5-1-14

دارنده پروانه   دفتر، کارکنان توسط  ضوابط و آیین نامه ها و دستورالعمل   در مندرج تعهدات و ممنوعیت ها

 .مسوول پرداخت خسارات قانونی خواهد بود

ست  دارنده پروانه  مکلف 5-1-15 سارات  ا ضرر  خ شخص     زیان و و  شی از انجام فرآیند ممیزی را به  نا

 رای مراجع قضایی جبران نماید. طبق شدهثالث وارد 

سنل دفتر  سالمت  و ایمنی تامین به دارنده پروانه مکلف  5-1-16  فاترد فعالیت پروانه اعتبار مدت در پر

 ندارد. خصوص این در مسئولیتی هیچگونه مدیر طرح  و بوده
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سوول فنی،   5-1-17 ستخدامی با مدیر    دارنده پروانه، م سایر کارکنان دفاتر هیچ گونه ارتباط ا ممیزان و 

 دانشکده ندارند. /طرح و وزارت / دانشگاه 

شخاص حق  5-1-18 صالح مرتبط با خدمات،   یو حقوق یقیحقوق ا در اعم از خدمت گیرنده و مراجع ذی

 .ندینما تیو آن را رعا یدفاتر محترم و محرمانه تلق یاز سو دیبا یو قانون یشخص میاطالعات و حر نهیزم

 کارگروه استانی:وظایف  5-2

 نظارت بر اجرای صحیح دستورالعمل ها، ابالغیه ها توسط دفاتر تحت پوشش دانشگاه/دانشکده 5-2-1

 دعوت و استماع اظهارات دارنده پروانه در جلسه رسیدگی بنا بر ضرورت 5-2-2

 رسیدگی به شکایات و گزارشات واصله مربوط به تخلف دفاتر و سایر موارد 5-2-3

 بررسی ارزشیابی انجام شده 5-2-4

 بررسی و اقدام مرتبط با فصل تخلفات دستورالعمل دفاتر خدمات سالمت عمومی و اختصاصی 5-2-5

 مدیر طرحوظایف   5-3

، عالوه بر وظایف ذکر به منظور مدیریت، اجرا، هماهنگی ،هدایت و نظارت طرح دفاتر خدمات سالمت طرحمدیر 

شالالالده در قرارداد میان وزارتخانه و مدیر طرح و بخش نامه به دسالالالتگاههای اجرایی مهندسالالالان، مشالالالاوران و        

شماره   سبت به انجام امور اقدام می      25/3/92مورخ  924139/92پیمانکاران به  سازمان برنامه و بودجه کشور ن

 نماید.

 ط وزارت و ابالغ آنها به دفاتراجرای دستورالعمل ها، ابالغیه ها و ضواب  5-3-1

 نظارت بر اجرای صحیح دستورالعمل ها، ابالغیه ها و ضوابط ابالغی از سوی وزارت توسط دفاتر 5-3-2

 نظارت مستمر بر عملکرد دفاتر و ارزشیابی ارائه توسط آن ها 5-3-3

تدوین و اجرای ضالالوابط الزم جهت تسالالهیل و ارتقاء سالالطح عملکرد دفاتر خدمات سالالالمت و خدمات  5-3-4

 واگذاری قابل

 تهیه پیشنهادات الزم جهت بررسی و تسری در کارگروه استانی 5-3-5

 تهیه و ارائه گزارش مدیریتی الزم در خصوص فرآیندهای اجرای طرح در کارگروه استانی 5-3-6

 تهیه و تنظیم ضوابط و شرایط برگزاری فراخوان کشوری و استانی و اجرای آن به صورت الکترونیکی 5-3-7

های آم     5-3-8 به برگزاری دوره  مک  طابق       ک نه، مسالالالوولین فنی و ممیزان م گان پروا ند وزشالالالی ویژه دار

 دستورالعمل ها، ابالغیه ها و ضوابط وزارت
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مدیریت اجرایی برکار دفاتر و تنظیم ضوابط و شرایط مالی و اجرایی با آنان مطابق قرارداد مدیر طرح    5-3-9

 و دستورالعمل ها، ابالغیه ها و ضوابط وزارت

 

     مالی تامین و مدیریت -ششمفصل 

دارنده پروانه حق اخذ وجه نقد و غیر نقد تحت هر عنوان را از خدمت گیرنده نخواهد داشالالالت و کلیه                 6-1

شده مدیر طرح و پس از    عملیات سامانه طراحی  های مالی در این دفاتر از طریق نظام بانکی الکترونیک و 

 تایید وزارت  اجرا خواهد شد.

سط مدیر طرح تدوین و پس     گردش عملیات مالی هریک از خدمات و درآمد  6-2 سب مورد تو صل از آن ح حا

 از تایید وزارت  ابالغ می شود.

سوی وزارت باید   بهای خدمات 6-3 شده از  ساب  به ابالغ   طرق از یکی مدیر طرح  به سوی  از شده  اعالم ح

 : واریز شود زیر

 

 از طریق خودپرداز؛ الف( پرداخت

 ؛ POS دستگاه طریق از ب( پرداخت

 اینترنتی ج( پرداخت

 

 رسیدگی به شکایات و تخلفات دارنده پروانه-فصل هفتم 

 

 تخلفات دارنده پروانه 7-1
 مداخله درامور غیر مرتبط با این دستورالعمل و دستورالعمل اختصاصی  7-1-1

 عدم اجرای دستورالعمل و ضوابط ابالغی از سوی وزارت /دانشگاه/دانشکده و مدیر طرح 7-1-2

 انجام بازرسی و مداخله در امور حاکمیتی و دریافت وجه نقد و غیر نقدی از واحدهای صنفی  7-1-3

 دستگاه ناظر  با عدم همکاری 7-1-4

 عدم حمایت از برنامه ریزی آموزشی جهت آموزش های تکمیلی کارشناسان ممیز مربوطه 7-1-5

 ی بهداشتیخودرو جهت انجام ممیز تامین و تجهیزاتی اداری، نظر از ممیزان عدم پشتیبانی 7-1-6
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ارایه گزارش، اطالعات، آمار و مکاتبه و امثال آن به افراد حقیقی یا حقوقی بجز موارد تعیین شالالالده در           7-1-7

 سامانه 

 انجام ممیزی بهداشتی 7-1-8

 انجام وظایف مسوول فنی بدون پروانه مسوول فنی 7-1-9

شالالده از های برداشالالت تاسالالیس آزمایشالالگاه غیر مجاز داخلی به منظور انجام آزمایشالالات بر روی  نمونه 7-1-10

 خدمت گیرنده

عدم اعالم هر گونه تغییرات یا جابه جایی در سالالالاختار دفتر نظیر جا به جایی مکان، تعلیق یا تعطیلی   7-1-11

 موقت یا دائم دفتر و یا تعطیل خدمت در خالل ساعات موظف کاری بدون اطالع قبلی

 اشتغال همزمان در دستگاه های دولتی و موسسات عمومی غیر دولتی دیگر  7-1-12

صره   ضوابط مربوطه خود عمل خواهد        :  1تب شکده مطابق  شگاه /دان ضای هیات علمی دان صوص اع درخ

 شد.

 افشای اسرار و اسناد محرمانه خدمت گیرنده  7-1-13

 ارائه گواهی یا گزارش خالف واقع در ارتباط با وظایف محوله  7-1-14

 

 رسیدگی به تخلفات دارنده پروانه  7-2

صل    7-2-1 ضوع در     13-7و  11-7، 3-7بجز  7چنانچه دارنده پروانه مرتکب تخلف در مواد مندرج ف شود مو

 اخطار کتبی برای نامبرده صادر می گردد.، کار گروه استانی مطرح و در صورت تایید

شود   13-7و  11-7، 3-7بجز  7چنانچه دارنده پروانه برای بار دوم مرتکب تخلف در مواد مندرج فصل    7-2-2

ضالالوع در کار گروه اسالالتانی مطرح و درصالالورت تایید اخطار کتبی دوم برای نامبرده صالالادر می گردد و مو

ماه کلیه دسالالترسالالی های الکترونیکی نامبرده قطع می گردد و مدیر طرح  موظف اسالالت    3برای مدت 

نجام تعهدات دفتر مذکور را از طریق دفتر مجاور پوشالالش دهد و انتخاب این دفتر در کار گروه اسالالتانی ا

 خواهد شد.

 3-7بجالالالز  7ماهه دارنده پروانه مرتکب تخلف در مواد مندرج در فصل  3چنانچه بعد از قطع دسترسی  7-2-3

شالالود موضالالوع در کار گروه اسالالتانی مطرح و در صالالورت تایید، پروانه نامبرده لغو و به    13-7و  7-11، 

شد و م         صادره تمدید نخواهد  شد و پروانه  سال خواهد  ضایی ار ست تعهدات  مراجع ق دیر طرح موظف ا
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دفتر مذکور را از طریق دفتر مجاور پوشالالش دهد و انتخاب این دفتر در کار گروه اسالالتانی انجام خواهد   

 شد.

گردد موضالالوع پس از بررسالالی در   13-7و  11-7، 3-7چنانچه دارنده پروانه مرتکب تخلف در بندهای   7-2-4

لغو و تمدید نخواهد شد و مراتب به مراجع قضایی   کار گروه استانی مطرح و پس از تایید، پروانه نامبرده  

اعالم می گردد و دفتر جدید مطابق ضالالوابط و مقررات جایگزین خواهد شالالد و مدیر طرح موظف اسالالت  

 کلیه تعهدات دفتر مذکور را از طریق دفتر جدید پوشش دهد.

ع در کارگروه استانی  چنانچه دارنده پروانه در زمان قطع دسترسی مبادرت به انجام ممیزی نماید موضو     7-2-5

هد             جایگزین خوا طابق ضالالالوابط و مقررات  جدید م نه لغو می گردد و دفتر  ید، پروا تای مطرح و پس از 

 شدومدیر طرح موظف است کلیه تهعدات دفتر مذکور را از طریق دفتر جدید پوشش دهد.

/ دانشالالکده موظف اسالالت چنانچه دارنده پروانه در زمان لغو پروانه اقدام به انجام ممیزی نماید دانشالالگاه  7-2-6

 نسبت به ارجاع پرونده دفتر مذکور به مراجع قضایی اقدام و پیگیری های الزم را انجام دهد.

چنانچه احراز شالالود که متقاضالالی فاقد صالالالحیت های مندرج در این دسالالتورالعمل و دسالالتوالعمل دفاتر   7-2-7

صل          صادره برای وی بالفا ست، پروانه فعالیت  صی( بوده ا صا سالمت) اخت ه پس از تایید کارگروه خدمات 

استانی ملغی و ضمن اقدام قانونی مرتبط، کلیه دسترسی های الکترونیکی سامانه توسط مدیرطرح قطع        

می شود. حق امتیاز راه اندازی دفتر خدمات سالمت برای متقاضی موضوع این بند در سراسر کشور لغو         

 خواهد شد.

معترض باشالالد پس از درخواسالالت کتبی موضالالوع در  چنانچه دارنده پروانه نسالالبت به رای کمیته اسالالتانی 7-2-8

 کمیته اجرایی مطرح و پس از بررسی تصمیم گیری الزم اتخاذ خواهد گردد.

 

تبصره جهت اجرا ابالغ می شود. رعایت مفاد این دستورالعمل برای     5فصل و   7این دستورالعمل در  

و دفاتر خدمات سددالمت الزامی  کلیه مالکان، مدیران و متصدددیان مراکز و اماکن عمومی، مدیر طرح

 است.
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