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  مقدمه :
برنامه پنجم توسعه و پيرو عقد تفاهم نامه واگذاري خدمات الكترونيك سالمت به دفاتر پيشخوان دولت بين وزارت بهداشت ، در راستاي اجراي 

شكي زدرمان و آموزش پزشكي و معاونت محترم توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور اين قرارداد في مابين معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پ
  آوران اطالعات پيشخوان ايرانيان منعقد گرديده است  فسا و و شركت فن

  در اين قرارداد بخشي از فرآيند صدور كارت بهداشت كاركنان مشمول طبق دستور العمل صدور كارت بهداشت به دفاتر پيشخوان واگذار ميگردد 

  هدف :
  واگذاري برخي از خدمات دولتي به بخش خصوصي در راستاي خصوصي سازي ارائه خدمات و الكترونيك نمودن خدمات 

  مسئوليت :
جهت اخذ يا تمديد كارت بهداشت به دفاتر پيشخوان دولت طرف قرارداد در سطح شهر فسا و بخش هاي تحت در فرآيند صدور كارت متصديان 

ه ثبت نام در اين دفاتر مي نمايند سپس فرد متقاضي جهت انجام معاينات به مراكز بهداشتي درماني معرفي ميگردد پوشش مراجعه نموده و اقدام ب
تيجه نو توسط پزشك معين معاينات مربوطه انجام گرفته و با نظر پزشك جهت انجام آزمايشات مربوطه معرفي ميگردد پس ازانجام آزمايشات و تائيد 

سط معاونت بهداشت تائيد گرديده و به دفتر پيشخوان ارجاع داده ميشود پس از ارسال پيامك به متقاضي ، متقاضي توسط پزشك صدور كارت تو
  جهت اخذ كارت به دفتر پيشخوان مراجعه نموده و كارت خود را دريافت مينمايد.

  تعهدات متقابل خدمت گيرنده و دستگاه اجرايي :
  اقدامات زير انجام دهدموظف است در قبال دفاتر پيشخوان و متقاضيان داشت مي باشد دستگاه اجرايي كه در اين مورد معاونت به

  :تعهدات معاونت بهداشت در قبال دفاتر پيشخوان

 معاونت بهداشت مي تواند در صورت لزوم بر مدت قرارداد بيفزايد .1

ناظر در اين قرارداد مسئول واحد بهداشت محيط كه فرد معاونت بهداشت ميتواند دستگاه ناظر خود را به دفتر پيشخوان معرفي نمايد  .2
 مي باشد.

معاونت بهداشت ، دفاتر پيشخوان در اجراي مفاد قرارداد سهل انگاري نمايند معاونت بهداشت ميتواند به تشخيص هرگاه به تشخيص  .3
 از دفاتر پيشخوان اخذ نمايد.خود و به هر نحو كه تشخيص دهد نسبت به صدور كارت اقدام نمايد و هزينه ها و خسارات وارده را 

 

  تعهدات معاونت بهداشت در قبال متقاضيان:

 نسبت به انجام آزمايشات و معاينات متقاضيان اقدام نمايد.معاونت بهداشت موظف است  -1

 معاونت بهداشت موظف است نسبت به تائيد كارت بهداشت در سيستم اقدام نمايد  -2

 يا عدم دريافت جريمه متصدي اعالم نظر نمايد.معاونت بهداشت موظف است نسبت به دريافت  -3

  تعهدات دفاتر پيشخوان در قبال متقاضيان:



 دفاتر پيشخوان موظفند نسبت به ثبت نام تمامي متقاضيان صدور كارت اقدام نمايند. -1

 دفاتر پيشخوان موظفند در زمان تعيين شده فرآيند صدور كارت را پيگيري نمايند -2

 اساس تعرفه هاي مشخص شده نسبت به اخذ هزينه صدور كارت بهداشت به صورت الكترونيك اقدام نمايند.دفاتر پيشخوان موظفند بر  -3

 در صورت اختالل در سيستم دفاتر پيشخوان موظفند موضوع را تا رفع كامل نواقص پيگيري نمايند. -4

  تعهدات خدمت گيرنده :
 .اقدام نمايدتمديد كارت بهداشت خودسرع وقت نسبت به خدمت گيرنده كه متصديان اماكن و مراكز مي باشند موظفند در ا .1
 .  ديركرد موظفند نسبت به پرداخت هزينه جريمه اقدام نمايند در صورت  .2

 اقدام نمايند.صدور كارت نسبت به پرداخت هزينه  .3

  هزينه ها و پرداختها:

  كارت بهداشت مبني برهزينه صدور مطابق تعرفه هاي مركز سلالمت وزارت استمبلغ  -1

 هزينه آزمايش بر اساس نوع آزمايش  و محل آزمايش ( دولتي يا خصوصي)  -2

  مبني بر خسارت دير كردمطابق با تعرفه هاي مركز سالمت وزارت بهداشت هزينه جريمه به مبلغ   – ٣

  دوره عملكرد:
 مشکل سيستمیدريافت کارت در صورت عدم وجود تا مراجعه متقاضی به دفتر پيشخوان روز از زمان  ۵دوره عملکرد 


