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 رسانی دستگاهجهت ارائه روی پایگاه اطالعخدمت خدمت/زیر اطالعاتفرم 
 (16021013100)  :شناسه خدمت                پزشکی موسسات پروانه صدور :عنوان خدمت

 (G2Gدیگردستگاه های دولتی)خدمت به             (G2B) خدمت به کسب و کار     (          G2Cخدمت به شهروندان )          : نوع خدمت

 فصل عمده  با اخذ مدارک متفاوت می باشد که شامل :  2دارای  فرآیند صدور پروانه موسسات درمانی: شرح خدمت
 صدور موافقت اصولی 

 صدور پروانه های قانونی  

تواند باشد، مدارک متقاضیان  پزشکی و پیراپزشکی مینوع موسسه و مرکز  50در مرحله صدور موافقت اصولی بنا به نوع درخواست  که شامل بیش از 
دانشگاه مطرح و بعد از تایید در کمیسیون، جهت درخواست   20)حقیقی، حقوقی، دولتی و عمومی غیر دولتی( اخذ و بعد از تکمیل مدارک در کمیسیون  ماده 

با عنایت به بخشنامه  تصویربرداری )و و سرپایی، مرکز محدود جراحی مرکز بیمارستان، شود بجز درخواستهای تاسیس ارائه گردیده، موافقت اصولی صادر می
وزارت مطرح و  20وابسته به نیروهای مسلح که کمیسیونهای ماده  مرتبط با سازمانها و نهادهای عمومی غیر دولتی و کلیه درخواستهای تاسیس مراکز جدید(

 گردد.  بعد از تایید موافقت اصولی صادر می
آدرس، افزایش  های قانونی نیز که شامل مراحل صدور پروانه های بهره برداری، مسئول فنی، تغییر ساعت فعالیت، تغییر موسس، تغییر صدور پروانهدر مرحله 

رحله موافقت اصولی باشد نیز مانند م یا کاهش بخش  و تمدید پروانه بهره برداری و مسئول فنی  و سایر موارد مرتبط بعد از اخذ پروانه های بهره برداری می
 گیرد. بعضی موارد در دانشگاه و سایر موارد در وزارت انجام می

 بسیار متغیر می باشد که در سامانه مشخص شده است. با توجه به نوع درخواست مدارک مورد نیاز  :مدارک مورد نیاز

ت
ت خدم

جزییا
 

 متقاضی در سامانه صدور پروانه ها متغیر است.بر اساس مدت زمان تکمیل مدارک توسط  خدمت: ارایه زمان متوسط مدت

 7:30-14:15ساعات اداری از کلیه ایام هفته  ساعات ارائه خدمت:

 یک بار جهت تحویل پروانه حضوری بار مراجعه تعداد

هزینه ارایه خدمت)ریال( به 
 خدمت گیرندگان

 

 شماره حساب )های( بانکی مبلغ)مبالغ(

های بهره برداری  از  پروانهجهت صدور و تمدید 
ریال و جهت مسئولین فنی  000/500/5تا   000/40

 ریال 000/500/6تا  000/80از 

2173319008000 

  

. . .  

ت
نحوه دسترسی به خدم

 http://parvaneh.behdasht.gov.ir اینترنتی:     

 )آدرس پست الکترونیک خدمت جهت پاسخگویی یا ارتباط با متقاضی(                         پست الکترونیک:     

                02833681160: تلفن گویا یا مرکز تماس    

  تلفن همراه :    

        (شودشماره سامانه پیامکی ارائه خدمت در صورت وجود با کلیک روی نماد نمایش داده ) پیام کوتاه    

  )لیست بازشونده یا پیوند آدرس دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان ارائه خدمت(خدمات پیشخوان ارائه خدمت یا دفاتر دفاتر     

  نحوه دسترسی به شکایت از خدمت:

http://url.qums.ac.ir/vctcomplaint 
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 :نمودار مراحل دریافت خدمت/زیرخدمت
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