


تعریف مراحل مختلف در سامانه



موافقت اصولی ها



موافقت اصولی ها



ده افزایش بخش هاي تفویض ش
:به دانشگاه

فیزیوتراپی
شنوایی سنجی
بینایی سنجی 
گفتاردرمانی

تغذیه
...و

ض تخت تفوی/افزایش بخش 
:نشده

بخش هاي بستري
تصویربرداري

درمان ناباروري
ساخت و فروش عینک

ارتوپدي فنی
طب کار

درمان سوء مصرف مواد
...و

ا  درخواست هایی که جهت آنه
:موافقت نامه صادر می شود
افزایش بخش وتخت هاي 

بستري
شنوایی سنجی
بینایی سنجی 
گفتاردرمانی

تغذیه
...و

درخواستهایی که جهت آنها 
 موافقت اصولی صادر می شود و

:داراي مسئول فنی می باشند
فیزیوتراپی

تصویربرداري
درمان ناباروري

ساخت و فروش عینک
ارتوپدي فنی

طب کار
درمان سوء مصرف مواد

...و



مراحل پیگیري 
درخواستهاي  

هارسال شده در سامان



پیگیري درخواست ها
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 بررسی اولیه مدارك و مستندات ارسالی
ارسال درخواست در صورت نیاز به بازدید اداره ارزیابی و انطباق فضاهاي درمانی معاونت
اره انجام بازدید توسط کارشناسان اداره ارزیابی و انطباق فضاهاي درمانی و سپس اعالم نتیجه به اد

صدورپروانه ها
ابی و انطباق اداره ارزی/ دفتر فنی دانشگاه/انجام مراحل تائید نقشه پیشنهادي مرکز توسط دفتر فنی وزارت

فضاهاي درمانی  معاونت
ارسال درخواست در صورت نیاز به بازدید معاونت بهداشتی دانشگاه
وانه هاانجام بازدید توسط کارشناسان معاونت بهداشتی دانشگاه و سپس اعالم نتیجه به اداره صدورپر
ارسال درخواست در صورت نیاز به بازدید اداره نظارت بر درمان معاونت
انجام بازدید توسط کارشناسان اداره نظارت بر درمان و سپس اعالم نتیجه به اداره صدورپروانه ها
ارسال درخواست موسسه به ریاست اداره صدورپروانه ها جهت بررسی و طرح در کمیسیون معاونت





درخواستهاي مرحله موافقت اصولی



تجهیزات/تخت/درخواست افزایش بخش





موافقت اصولیتمدید 















فرآیند بهره برداري موسسه



همدارك مورد نیاز در بهره برداري موسس







معرفی مکان: مرحله اول 



ارسال مدارك ملک:مرحله دوم





همدارك مورد نیاز در بهره برداري موسس



ارسال تائیدیه نقشه:مرحله سوم



ارسال گزارشات پیشرفت کار:مرحله چهارم



تغییر نوبت کاري موافقت اصولی: مرحله پنجم







همدارك مورد نیاز در بهره برداري موسس



همدارك مورد نیاز در بهره برداري موسس



همدارك مورد نیاز در بهره برداري موسس



)تب اول(تکمیل اطالعات درخواست: مرحله ششم 



)تب دوم(تکمیل اطالعات درخواست: مرحله ششم 



لتب مشخصات شخصی جهت مسئولین فنی و پرسن



)تب سوم(تکمیل اطالعات درخواست: مرحله ششم 









)تب چهارم(تکمیل اطالعات درخواست: مرحله ششم 



)تب پنجم(تکمیل اطالعات درخواست: مرحله ششم 



)تب ششم(تکمیل اطالعات درخواست: مرحله ششم 
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فرم اعالم همکاري پرسنل
 مشخصات و اعالم همکاري پرسنل موسسه

  مگر اینکه یک نفر ،هم مسئول فنی و هم پرسنل موسسه باشد.                      .لطفا مشخصات مسوول یا مسوولین فنی در اینقسمت درج نشود:توجه
......: تعداد پرسنل ...... ....... ...... ...... ....... ...... ....... ...... ....... ...... ....... ...... ....... ...... ....... 

ردیف
 

 رشته تحصیلی کدملی نام و نام خانوادگی
مقطع 

 تحصیلی

نوبت کاري و 
ساعت فعالیت 

 درموسسه

ش
وضعیت اشتغال دربخ

دولتی 

 * 
پروانه مطب معتبر/ 
آخرین مدرك تحصیلی  

 

امضاء  و تعهد پرسنل مربوطه

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

  توجه: در این ستون عدد مربوط به یکی از گزینه هاي زیر قید شود: * 
 -  عضو هیئت علمی رسمی یا پیمانی تمام وقت وزارت بهداشت یا دانشگاه علوم پزشکی2عدم وابستگی استخدامی به دولت،  - 1

-  کارمند رسمی یا پیمانی سایر وزارتخانه ها 5کارمند رسمی یا پیمانی غیر هیئت علمی وزارت بهداشت یا دانشگاه علوم پزشکی -  4- عضو هیئت علمی نیمه وقت 3
  یاسازمانها

  -  کارمند بازنشسته   K   8- ضریب 7-  کارمند قراردادي وزارت بهداشت یا سایر سازمانها 6  
 تذکر: 

اخذ گواهی  عدم سوء پیشینه کیفري- گواهی عدم اعتیاد و گواهی عدم سوء پیشینه انتظامی( مخصوص اعضاء سازمان نظام پزشکی) عالوه بر موسس و مسئول فنی، ازپرسنل فنی موسسات 
فیزیوتراپی، موسسات پرتو پزشکی، مرکزآمبوالنس خصوصی، مرکز ارائه خدمات بالینی در منزل، مرکز مشاوره و ارائه خدمات پرستاري و مرکزمشاوره و خدمات مامائی ومرکز درمان سوء 

 مصرف مواد الزامی می باشد
  .در صورتیکه اسامی پرسنل موسسه بیشتر از فرم فوق میباشد لطفا از فرم مربوطه کپی تهیه نمائید



مدارك اختصاصی موسسه: مرحله هفتم



پرداخت تعرفه: مرحله هشتم



تغییر نام موافقت اصولی: مرحله نهم
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سپاس از صبر و شکیبایی شما بزرگواران


