
 
 بیانیه سطح توافق

 صدور کارت بهداشت۱۶۰۴۱۰۲۱۰۰۰
 

 : یند فرا هدف

 عمومی اماکن و غذایی مواد توزیع و تهیه مراکز متصدیان سالمت بر کنترل

 : )بهداشت کارت اخذ مشمول افراد ( گیرندگان خدمت

 آشامیدنی، خوردنی، مواد فروش و نقل و حمل نگهداری، توزیع، تولید، تهیه، مراکز کارکنان و مدیران متصدیان، کلیه

 .باشند می بهداشت کارت اخذ به ملزم عمومی اماکن و بهداشتی و آرایشی

 اماکن و مراکز در که آنها نظایر و شنا ناجیان و مربیان دار، خانه راننده، نگهبان، باغبان، صندوقدار، مانند اشخاصی

 کارت اخذ لزوم از مستثنی ندارند تماس بهداشتی و آرایشی ، آشامیدنی ، خوردنی مواد با لیكن بوده شاغل مذکور

 .باشند می بهداشت

 : ضروری نکات

 امكان سامانه در .نمایید نصب خود سیستم روی بر را Silverlight برنامه میبایست سامانه به ورود از قبل 1-

 دانلود

 .دارد وجود برنامه نصب و

 .نیست پذیر امکان Google Chrome مرورگر با مربوطه سامانه به ورود 2-

 آدرس به توجه با بایست می درخواست ثبت هنگام باشد، می دانشگاه یک پوشش تحت جغرافیایی محدوده هر 3-

 .نمایید انتخاب دقت به را مربوطه دانشگاه متقاضی کار محل



 چاپ کارت روی بر فرایند انتهای در مربوطه عكس .فرمایید دقت متقاضی عكس جمله از مدارک اسكن در 4-

 خواهد

 سایز اندازه به را عكس آن از بعد یا و اسكن حین در همچنین باشد رنگی پرسنلی عكس است خواهشمند لذا شد

 .دهید برش عكس

 : پیشخوان دفاتر در کار انجام فرایند

 : نیاز مورد مدارک دریافت 5-

 - ملی کارت

 - پرسنلی رنگی عكس

 متقاضی مشخصات اولیه ثبت 6-

 الزم های آزمایش انجام و معاینه جهت بهداشتی مرکز به متقاضی ارجاع و بهداشت کارت درخواست برگه چاپ 7-

 بهداشت مرکز رئیس و محیط بهداشت کارشناس توسط درخواست امضا و تایید 8-

 متقاضی بودن مشمول صورت در جریمه مبلغ دریافت و آزمایشات فرم ارائه از پس درخواست تكمیل 9-

 متقاضی به تحویل و کارت چاپ 11-

 دولت پیشخوان دفاتر در بهداشت كارت صدور نحوه العمل دستور

 بهداشت كارت صدور چارت فلو

 زیر مدارک ارائه و بهداشت كارت درخواست جهت پیشخوان به فرد مراجعه

 خیر

 بلی

 طرف یا بهداشتی مركز طبی آزمایشگاه به ارجاع

 ازمایش انجام منظور به قرارداد

 درمان



 خیر

 بلی

 اولیه معاینه جهت بهداشتی مركز پزشک به مراجعه

 به ها تعرفه و مبالغ دریافت .3 اسکن جهت عکس قطعه یک .2 ملی كارت 1.

 پیشخوان تعرفه مبلغ دریافت و ذیربط دانشکده / دانشگاه سیبای حساب

 درمانی بهداشتی مركز به ارجاع و معاینات فرم ارائه .4

 است بالمانع كارت صدور

 فرد معاینه و آزمایش نتایج_________ دریافت

 پزشک توسط

 است بالمانع كارت صدور

 تعین جهت محیط بهداشت واحد به ارجاع

 كرد دیر و مهلت تکلیف

 و ساله یک یا ماهه 6 كارت اعتبار مهلت تعیین

 جریمه مشمول

 به پیامک ارسال و كارت صدور دیجیتالی تایید

 فرد به دیجیتال تایید محض

 متقاضی به تحویل و كارت پرینت

 پیشخوان توسط

 كارت صدور جهت پیشخوان به مدارک تحویل

 پیامک دریافت از پس فرد توسط



 تمدید عدم جریمه مشمولین تعرفه دریافت

 كارت

 دولت پیشخوان دفاتر در بهداشت كارت صدور نحوه العمل دستور

3 

 :درخواست ثبت مراحل 

 وارد و كرده كلیک مربوطه آیکون برروی ) ملی كارت و پرسنلی رنگی عکس( مدارک دریافت از پس -

 .شوید سامانه

 ثبت به اقدام جدید، بهداشت كارت درخواست بهداشت كارت درخواست كارتابل قسمت از دفتر 1

 - .نماید می درخواست

 بر كلیک با ، متقاضی ملی كارت بارگزاری و دانشگاه انتخاب از پس كه شود می باز جدید پنجره 2-

 مشخصات ثبت" گزینه روی

 .شود وارد عکس و شخص ملی كارت اساس بر متقاضی فرد مشخصات "متقاضی

 دولت پیشخوان دفاتر در بهداشت كارت صدور نحوه العمل دستور

4 

 :توجه

 بر آن مسئولیت دانشگاه، اشتباه انتخاب صورت در زیرا نمایید دقت مربوطه دانشگاه انتخاب در -

 دفتر عهده

 .باشد می

 جستجوی قسمت از متقاضی مشخصات بودن موجود صورت در سال، یک یا 6 از پس میتواند دفتر -

 سابقه

 .نماید فراخوانی را متقاضی موجود مشخصات بهداشت، كارت



 می داده نمایش چاپ جهت "رسید" و "بهداشت كارت درخواست برگه" اطالعات ثبت از پس 3-

 را مورد دو هر شود،

 .دهید می قرار متقاضی دراختیار و گرفته پرینت

 گزینه روی بر و انتخاب را مربوطه ركورد توانید می "درخواست برگه" مجدد چاپ و نمایش جهت -

 خواست در چاپ"

 .نمایید كلیک "بهداشت كارت

 دولت پیشخوان دفاتر در بهداشت كارت صدور نحوه العمل دستور

5 

 را مربوطه ركورد توانید می پرداخت رسید كارتابل قسمت از رسید مجدد چاپ و نمایش جهت -

 روی بر و انتخاب

 .نمایید كلیک "پرداخت رسید چاپ" گزینه

 انجام را الزم آزمایشات و مراجعه معتمد پزشک به مربوطه برگه داشتن دست در با باید متقاضی 4-

 امضای از پس دهد

 صدور جهت خود شدن تایید از پیامک طریق از متقاضی بهداشتی، مركز مسئول توسط دیجیتال

 .گردد می مطلع كارت

 تایید پزشک كه "بهداشت كارت درخواست لیست چک برگه" داشتن همراه به با بایست می متقاضی

 است، كرده

 .نماید می اقدام )بودن مشمول صورت در( جریمه پرداخت به نسبت و مراجعه دفتر به مجددا

 دولت پیشخوان دفاتر در بهداشت كارت صدور نحوه العمل دستور
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 بهداشت كارت صدور گزینه روی بر و انتخاب را نظر مورد ركورد متقاضی، مجدد مراجعه از پس 5-

 .نمایید كلیک



 بارگزاری و ها فیلد تکمیل به نسبت بایست می دفتر كه شود می داده نمایش جدیدی پنجره 6-

 لیست چک برگه"

 .نماید اقدام " بهداشت كارت درخواست

 دولت پیشخوان دفاتر در بهداشت كارت صدور نحوه العمل دستور

7 

 :توجه

 عدم جریمه بابت را ریال 555،555 مبلغ میبایست باشد، جریمه مشمول متقاضی كه صورتی در -

 كارت تمدید

 مبلغ ذخیره، گزینه روی بر كیک از پس مرحله این در منظور بدین .نماید پرداخت خود بهداشت

555،555 

 .میگردد صادر متقاضی به ارائه جهت رسید و كسر دفتر كارت از ریال

 .شود می منتقل "بهداشت كارت مدیریت" در مربوطه ركورد ، ذخیره و اطالعات تکمیل از پس 7-

 آن از تواند می دفتر

 كارت پشت چاپ" و "بهداشت كارت چاپ" های قسمت از بهداشت كارت چاپ به نسبت قسمت

 آن تحویل و "بهداشت

 .نماید اقدام متقاضی به

 __پایان


