
  

 بهداشت اصناف هاي موزشگاهصدور مجوز آتوافق نامه 

  16042572102كد: 
 

  مقدمه  .1
قانون مواد خوردني ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي كه توسط وزارت  13آيين نامه اجرايي قانون اصالح ماده  41در راستاي اجراي ماده 

بهداشت براي اجرا ابالغ گرديده است ، معاونت بهداشتي دانشگاه ها و دانشكده هاي علوم پزشكي موظفند در زمينه صدور پروانه فعاليت ، 
هينامه آموزشي و نظارت بر فعاليت اين آموزشگاه ها اقدام نمايد . دوره هاي آموزشي آموزشگاه بهداشت اصناف شامل دوره هاي اعطاي گوا

مواد خوردني ، آشاميدني ، آرايشي  13عمومي ، جلسات آموزشي توجيهي و دوره هاي آموزشي تخصصي در راستاي اجراي قانون اصالح ماده 
   و بهداشتي مي باشد . 

  
  هدف  .2

ارائه شده توسط معاونت بهداشت ، تحويل آموزش به منظور ارائه با كيفيت اين است كه  واگذاري آموزشگاه بهداشت اصنافهدف از توافقنامه 
مورد توافق قرار گيرد . در اين راستا آموزشگاه بهداشت اصناف  13آموزشگاه بهداشت اصناف براي اماكن و مراكز مشمول قانون اصالح ماده 

  با آموزش هاي مربوطه در جهت تغيير رفتار و عملكرد متصديان مشمول و اجراي با كيفيت قوانين بهداشتي گام برداشته است . 
  

  مسئوليت ها .3
  موافقت مي كند كه واگذاري آموزشگاه بهداشت اصناف را به ترتيب زير ارئه دهد :دانشگاه علوم پزشكي 

سياست هاي واحد بهداشت محيط با صدور و اجراي  13آيين نامه اجرايي قانون اصالح ماده  41معاونت بهداشت در راستاي اجراي ماده 
مجوز فعاليت واحد آموزشي كه پروانه فعاليت خود را از معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشكي وابسته به وزارت بهداشت دريافت مي نمايد ، 
كميته بررسي اوليه مدارك جهت تاسيس آموزشگاه در معاونت بهداشت با حضور مسئول بهداشت محيط شهرستان و رياست معاونت بهداشت 

سال  3اين پروانه مجوزي است كه براي اشخاص واجد شرايط جهت ارائه خدمات آموزشي صادر و به مدت شهرستان تشكيل مي گردد . 
بهداشت اصناف به شخصي حقيقي گفته مي شود كه واجد شرايط تاسيس و بهره برداري از آموزشگاه بهداشت  اعتبار دارد . مدير آموزشگاه

  اصناف مي باشد . 
  

  تعهدات متقابل خدمت گيرنده و دستگاه اجرايي .4
  مرجع صدور و يا تمديد پروانه معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشكي مي باشد . -
  است مدارك خود را حضوري به معاونت بهداشت ارائه دهد . متقاضي دريافت اين مجوز مكلف  -
  پروانه فعاليت آموزشگاه بهداشت قائم به شخص بوده و قابل واگذاري به غير نخواهد بود و به ارث هم نمي رسد . -
اشت موظف است نسبت به لغو ماه دوره آموزشي را برگزار نمايد معاونت بهد 3در صورتي كه مدير بدليل غير موجه نتواند حداكثر به مدت  -

  پروانه آن اقدام نمايد.
چنانچه مدير، مرتكب تخلفاتي از جمله عدم رعايت مفاد دستورالعمل ، دريافت بهاي خدمات بيش از ميزان تعيين شده از وزارت بهداشت  -

اخطار كتبي پروانه فعاليت به  3فت بصورت كتبي به وي  اخطار نمايد . در صورت درياباشد معاونت بهداشت موظف است مراتب تخلف را 
  ماه بصورت موقت لغو ميگردد.  3مدت 

  
  . هزينه ها و پرداخت 5

  توافق نامه مربوط به هزينه ها و پرداخت طبق دستورالعمل هاي واحد بهداشت محيط بصورت قرارداد در اين واحد سازماني مي باشد . 
  
  . دوره عملكرد 6

  واحد بهداشت محيط اعتبار دارد .  و تحت امضاي مسئول صدور مجوز به مدت سه سالاين توافق نامه سطح خدمت از تاريخ 
  در پايان اين بازه زماني يك توافق نامه سطح خدمت جديد در صورت حسن عملكرد ايجاد و امضا خواهد شد .

 


