
  رساني دستگاهجهت ارائه روي پايگاه اطالعخدمت خدمت/زير اطالعاتفرم 

  

  16061013100 شناسه خدمت  موسسات پزشكي فعاليت پروانه و تمديد صدور عنوان خدمت:

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

  صدور پروانه موسسات پزشكي در راستاي ارائه خدمت به نيازهاي جامعه پس از اخذ مجوز هاي قانوني:  شرح خدمت
موسس مركز، معرفي كادر مدارك مالكيت ملك، نقشه ساختمان، كروكي مركز مدارك شناسايي و تحصيلي و استعالمت مسئول فني و  مدارك مورد نياز:

  جزييات خدمت موسسه، تجهيزات، اخذ تاييديه هاي بهداشتي، فني و نظارتي، فيش واريزي
 فرم درخواست موافقت اصولي  

 فرم درخواست بهره برداري  

  راهنماي بهره بردارينسخه  

 نسخه راهنماي موافقت اصولي 

  

جزييات خدمت
  

 ارايه زمان متوسط مدت
  خدمت:

 ماه 3

  . ساعته فعال است 24سامانه صدور پروانه بصورت   ساعات ارائه خدمت:

  . مراجعه حضوري ندارد  تعداد بار مراجعه حضوري

(ريال)  هزينه ارايه خدمت
  به خدمت گيرندگان

  

  شماره حساب (هاي) بانكي  مبلغ(مبالغ)

100صدور پروانه بهره برداري بيمارستان زير
 3,600,000تختخوابي: 

2173319118111  

500تا100پروانه بهره برداري بيمارستانصدور
 4,500,000تختخوابي: 

  

. . .    

نحوه دسترسي به خدمت
  

   كند)   (پيوند صفحه ارائه خدمت بصورت الكترونيكي با كليك روي نماد كاربر را هدايت  اينترنتي    
https://parvaneh.behdasht.gov.ir/publicpages 

 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:     
07153314660 

  09173329495  (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)نمودار مراحل دريافت خدمت/زيرخدمت 



  

  

 »مصرف مواد و...) روند و مدارك الزم جهت صدور موافقت اصولي موسسات پزشكي(درمانگاه+مركز تصويربرداري+موسسه راديولوژي و سونوگرافي+فيزيوتراپي+مركزسوء«

  پس از ارائه درخواست متقاضي به معاونت درمان دانشگاه،اداره نظارت بر امور درمان ، مدارك زير تحويل كارشناس صدور پروانه گردد.

  دريافت هاي فرم هاي تقاضاي صدور موافقت اصولي و آيين نامه موسسه( پيرينت از سايت معاونت درمان )-الف

  ك ذيل براي كليه اعضاي شركت شامل:تكميل و تحويل مدار-ب

  و فرم شماره "الف و ب" 1اصل فرم هاي تكميل شده شماره -1

  اصل فرم تكميل شده تقبل وظايف موسس-2 

وانه موسسات پزشكيپر صدور
16021013100كد خدمت 

مراجعه به سايت مربوطه به آدرس
 publicpages/ir.gov.behdasht.parvaneh://https

كارشناس مربوطه توسط بررسي

دريافت و تكميل فرم هاي مورد نياز از 
سامانه

تحويل پروانه به متقاضي

درخواست رد خير آيا در كميسيون موافقت مي 
شود؟

ثبت درخواست در سامانه 

20بررسي در كميسيون ماده 

ارسال جهت اخذ امضاي فيزيكيصدور پروانه 

جهت دريافت فرم هاي متقاضي 
بلهصدور پروانه

 


