
  
  رساني دستگاهجهت ارائه روي پايگاه اطالعخدمت زير خدمت/ اطالعاتفرم 

 

  16042572100 شناسه خدمت     صدور تائيديه بهداشتي اماكن تهيه و توزيع و نگهداري مواد غذايي:عنوان خدمت

  )G2Gخدمت به ديگردستگاه هاي دولتي(           )G2B(خدمت به كسب و كار  )          G2Cخدمت به شهروندان (        :نوع خدمت

 تائيديه بهداشتي اماكن تهيه و توزيع و نگهداري مواد غذايي:شرح خدمت

 استعالم از مسئول صنف مربوطه مدارك مورد نياز:

جزييات خدمت
  

 تا زمان صدور مجوز توسط مركز بهداشتزمان اخذ استعالم از اتحاديه روز از  15 خدمت: ارايه زمان متوسط مدت

  ساعت از زمان شروع بازديد تا پايان بازديد 2

  شنبه تا چهار شنبه 13:30تا  7:30  ساعات ارائه خدمت:

  بار   2  حضوري بار مراجعهتعداد

(ريال) به  هزينه ارايه خدمت
  خدمت گيرندگان

  

  حساب (هاي) بانكيشماره  مبلغ(مبالغ)

  1325025750  مطابق تعرفه ها ي مركز سالمت وزارت بهداشت

- -  

. . .   

نحوه دسترسي به خدمت
  

    )        دبا كليك روي نماد كاربر را هدايت كن (پيوند صفحه ارائه خدمت بصورت الكترونيكي اينترنتي   

 (آدرس پست الكترونيك خدمت جهت پاسخگويي يا ارتباط با متقاضي)                         پست الكترونيك:    

      )           با كليك روي نماد نمايش داده شود (در صورت وجود ارائه شماره مركز تماس يا تلفن گويا: تلفن گويا يا مركز تماس    

  -  كاربردي ارائه خدمت روي تلفن همراه)(پيوند دريافت برنامه  تلفن همراه    

 ‐       )شماره سامانه پيامكي ارائه خدمت در صورت وجود با كليك روي نماد نمايش داده شود( پيام كوتاه    

 رائه خدمت)ا(ليست بازشونده يا پيوند آدرس دفاتر ارائه خدمت يا دفاتر پيشخوان خدمات پيشخوان ارائه خدمت يا دفاتر دفاتر       ‐



 (از ديد متقاضي خدمت)نمودار مراحل دريافت خدمت/زيرخدمت 

  دستورالعمل واكسيناسيون هاري ، سالك ، سل ، تب مالت و ...

 

 

  روز 1

  

  روز 1

1-121111  
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2  

  

 مراجعه متقاضي به اتحاديه مربوطه

 صدور صالحيت بهداشتي توسط معاونت بهداشتي 

 دريافت استعالم

 مراجعه به واحد بهداشت محيط جهت تسليم استعالم

درخواست در دفتر انديكاتور و ارجاع به كارشناس ثبت
 مربوطه جهت بازديد از محل

بازديد از محل توسط كارشناسان بهداشت محيط جهت تائيد صالحيت 

  

 تائيد صالحيت 

عدم تائيد صالحيت 

رفع نواقص توسط متصدي 
از زمان روز15در حداكثر 

 تسليم نامه

مراجعه متقاضي جهت در
 يافت نامه تائيد صالحيت 

 بازديد مجدد 

عدم رفع 
 نواقص

 رفع نواقص  

صدور عدم صالحيت 
 بهداشتي 


