
  
  رساني دستگاهجهت ارائه روي پايگاه اطالعخدمت زير خدمت/ اطالعاتفرم 

 

  16042573104:  شناسه خدمت                ارائه خدمات مشاوره اي پزشك خانواده:عنوان خدمت

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

صبح  7شب تا  10پزشك خانواده موظف است عالوه برخدمات مشاوره حضوري به افراد مراجعه كننده ،در تمام ساعات شبانه روز ( بجز ساعت :شرح خدمت
  پاسخ داده و نسبت به ارائه مشاوره و راهنمايي الزم اقدام نمايد .)با در اختيار گذاشتن تلفن همراه خود به كليه تماس هاي تلفني افراد تحت پوشش 

 پرونده الكترنيك سالمت، كدملي مدارك مورد نياز:

جزييات خدمت
  

  دقيقه20  خدمت: ارايه زمان متوسط مدت

  صبح )  7شب تا  10تمام ساعت شبانه روز ( بجز ساعت   ساعات ارائه خدمت:

  بر حسب نياز مراجع   حضوري بار مراجعهتعداد

(ريال) به  هزينه ارايه خدمت
  خدمت گيرندگان

  

  شماره حساب (هاي) بانكي مبلغ(مبالغ)

  -  رايگان 

- -  

. . .   

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:    

             07153312622)    با كليك روي نماد نمايش داده شود (در صورت وجود ارائه شماره مركز تماس يا تلفن گويا: تلفن گويا يا مركز تماس    

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

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

 بازشونده يا پيوند آدرس دفاتر ارائه خدمت يا دفاتر پيشخوان ارائه خدمت) (ليستخدمات پيشخوان ارائه خدمت يا دفاتر دفاتر       ‐

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

 

 

 

 



 

  

                      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 مراجعه به ستاد اجرايي پزشك خانواده شهرستان 

 ثبت كليه اقدامات  در پرونده الكترونيكي

 انتخاب پزشك خانواده توسط سرپرست خانوار

 مراجعه به مركز مجري پزشك خانواده

 پرونده الكترونيك سالمت و ثبت در سامانه سيب تشكيل 

  انجام مشاوره و مراقبت هاي قابل انجام
 جهت بيمار مراجعه كننده  


