
  رساني دستگاهجهت ارائه روي پايگاه اطالعخدمت خدمت/زير اطالعاتفرم 

  

  16042572101 : شناسه خدمت   صدور گواهينامه آموزش بهداشت عمومي  عنوان خدمت:

  )G2Gهاي دولتي(خدمت به ديگردستگاه              )G2B( خدمت به كسب و كار     )           G2Cخدمت به شهروندان (نوع خدمت:         

قانون مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي كليه كاركنان  13آيين نامه اجرايي قانون اصالح ماده  41در راستاي اجراي بند   : تشرح خدم
نموده و گواهي مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي و اماكن عمومي مشمول دريافت گواهينامه مكلف هستند در كالس هاي آموزشي بهداشت شركت 

  ت.معتبر دريافت نمايند كه اين گواهي از طريق سامانه جامع بازرسي توسط كليه آموزشگاه هاي بهداشت اصناف قابل صدور اس

  رسيد مبلغ واريزي – اداري 4*3كارت شناسايي و عكس  مدارك مورد نياز:

جزييات خدمت
  

 ارايه زمان متوسط مدت
  خدمت:

  يك هفته

  ساعات اداري  خدمت:ساعات ارائه 

  بار 9  تعداد بار مراجعه حضوري

(ريال)  هزينه ارايه خدمت
  به خدمت گيرندگان

  شماره حساب (هاي) بانكي  مبلغ(مبالغ)

مطابق با تعرفه هاي مركز سالمت و وزارت 
  بهداشت

0107737353009 

  

. . .    

نحوه دسترسي به خدمت
  

  كند)   (پيوند صفحه ارائه خدمت بصورت الكترونيكي با كليك روي نماد كاربر را هدايت  اينترنتي    

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

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

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

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

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

 آموزشگاه اصناف ارمغان سالمت  

 /http://shekayat.fums.ac.irنحوه دسترسي به شكايت از خدمت:  



  

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

 متصديان به آموزشگاه اصناف مراجعه 

 ثبت نام در آموزشگاه 

  شركت در كارگاهتماس با متصدي جهت اعالم شروع كالس و 

 شركت متقاضي در دوره هاي آموزشي 

 برگزاري آزمون 

 درصورت موفقيت در آزمون اخذ گواهي نامه آموزش بهداشت 

 
صدور گواهينامه آموزش بهداشت عمومي

16041018100:  كد خدمت 

مراجعه متصديان به آموزشگاه 
اصناف

ثبت نام در آموزشگاه

تماس با متصدي جهت اعالم 
شروع كالس و شركت در كارگاه

شركت متقاضي در دوره هاي 
آموزشي

برگزاري آزمون

درصورت موفقيت در آزمون اخذ 
گواهي نامه آموزش بهداشت

  
 


