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  16042572104 : شناسه خدمت  صدور كارت بهداشت  عنوان خدمت:

  )G2Gخدمت به ديگردستگاه هاي دولتي(            )G2B( خدمت به كسب و كار    )           G2Cنوع خدمت:           خدمت به شهروندان (

  يعموم اماكن و غذايي مواد توزيع و تهيه مراكز در شاغلين كليه جهت پزشكي معاينه كارت صدور : خدمتشرح 

  عكس و شماره ملي مدارك مورد نياز:

جزييات خدمت
  

 ارايه زمان متوسط مدت
  خدمت:

  يك هفته

  ساعات اداري  ساعات ارائه خدمت:

  بار 2  تعداد بار مراجعه حضوري

(ريال)  هزينه ارايه خدمت
  به خدمت گيرندگان

  شماره حساب (هاي) بانكي  مبلغ(مبالغ)

مطابق با تعرفه هاي مركز سالمت وزارت 
 بهداشت

2178081057004  

  

. . .    

نحوه دسترسي به خدمت
  

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

http://samanehjmb.behdasht.gov.ir   

 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     

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

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



 مراجعه متصديان مراكز و اماكن به دفاتر پيشخوان ارائه دهنده خدمت و ثبت نام در سامانه دفاتر پيشوان و دريافت  معرفي نامه از دفاتر
  شهري 2پيشخوان جهت مركز بهداشتي درماني شماره 

 در مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي و اماكن عمومي مراكز شهري	مراحل انجام دريافت كارت تندرستي جهت متصديان شاغل

  پزشكيشهري ( درمانگاه فاطميه ) واحد بهداشت محيط جهت دريافت فرم معاينات  2مراجعه به مركز بهداشتي درماني شماره  
  ويزيت توسط پزشك مستقر در مركز فاطميه و معاينه از لحاظ بيماري هاي عمومي ، وضعيت ظاهري و تكميل فرم مربوطه در روز

  مراجعه با پرداخت هزينه
 انجام آزمايش هاي مربوطه بر حسب شغل متصدي در روز مراجعه با پرداخت هزينه  
  ساعت بعد توسط متصديان صنوف مواد غذائي 72آرايشگاه و ساعت بعد توسط متصديان  24دريافت نتيجه آزمايش  
 تائيديه نتيجه آزمايش توسط پزشك در روز دريافت آزمايش  
  يك قطعه هزينه +( درمانگاه فاطميه ) با پرداخت  2صدور كارت تندرستي توسط واحد بهداشت محيط مركز بهداشتي درماني شماره

 عكس

 
 



مراجعه متصديان به دفاتر پيشخوان صادر کننده کارت و 
پرداخت ھزينه ھای مربوطه و دريافت معرفی نامه

درمانگاه )شھری 2مراجعه به مرکز بھداشتی درمانی شماره ی 
واحد بھداشت محيط جھت دريافت فرم معاينات پزشکی(فاطميه

ويزيت توسط پزشک مستقر در مرکز و معاينه از لحاظ بيماری ھای 
عمومی؛وضعيت ظاھری و تکميل فرم مربوطھدر روز مراجعه با 

پرداخت ھزينه

انجام آزمايش ھای مربوطه بر حسب شغل متصدی در روز مراجعه با 
پرداخت ھزينه

 72 ساعت بعد توسط متصديات آرايشگاه و 24دريافت نتيجه آزمايش 
ساعت بعد توسط متصديان صنوف مواد غذايی

تاييديه نتيجه ی آزمايش توسط پزشکدر روز دريافت آزمايشدر سامانه 
سيب

تاييد کارت بھداشت توسط معاونت بھداشتی

ارسال پيامک صدور کارت به متصديان از طرف دفتر پيشخوان

مراجعه متصديان يه دفاتر پيشخوان صادر کننده کارت و 
دريافت کارت

 



 


