
  شرح خدمات واحد بهداشت محيط

 شناسنامه خدمات •

  شرح خدمت
متولي 

  پاسخگويي
  زمان بندي  فرآيند ارائه خدمت

  صدور  پروانه آموزشگاه بهداشت اصناف
مهندس شهال 

  عسكرپور

، فتوكپي و تاييديه مدرك 1درخواست كتبي خود را به انضمام مدارك الزم شامل فرم شماره  بايدمتقاضي  .1
، و گواهي عدم سوئ پيشينه و  تاييديه 3×4تحصيلي، فتوكپي شناسنامه، فتوكپي كارت ملي،  دو قطعه عكس

  به مركز بهداشت شهرستان تحويل نمايد. 2و1شماره فردي از نيروي انتظامي و مدارك مورد نياز مطابق فرم 

*  

درصورتيكه تعداد متقاضيان بيش از نياز منطقه باشد، مدارك و شرايط آنها طبق جدول امتيازبندي (فرم  .2
  ) مورد بررسي قرار گرفته و فرد يا افرادي كه امتياز بيشتري كسب نمايند مورد پذيرش قرار مي گيرند .1شماره

  يك هفته

مركز بهداشت شهرستان فرم بررسي مدارك را تكميل نموده و به همراه گواهي عدم سوء پيشينه و فرم  .3
  به دانشگاه/دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ارسال مي نمايد . 2شماره 

  يك هفته

از اماكن عمومي نيروي انتظامي محل در خصوص مكان معرفي شده براي آموزشگاه اخذ استعالم نمايد.  .4
متقاضي مكلف است حداكثر ظرف مدت سه ماه مكان نهايي تاسيس آموزشگاه را مشخص و به معاونت 

نيروي انتظامي بهداشتي اعالم نمايد. در صورتيكه متقاضي به دليل موجه مانند عدم پاسخگويي اماكن عمومي 
در مهلت تعيين شده و يا رد صالحيت مكان انتخابي، نتواند مدارك را تكميل نمايد مهلت ياد شده، به مدت 

  سه ماه ديگر قابل تمديد مي باشد.

پس از معرفي 
  مكان

  يك هفته

همراه ) توسط مركز بهداشت شهرستان تكميل و به 2مرحله دوم بخش ب فرم بررسي مدارك (فرم شماره  .5
كپي گواهي صالحيت انتظامي/ ترافيكي مكان آموزشگاه از اماكن عمومي نيروي انتظامي محل به معاونت 

  بهداشتي دانشگاه/دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ارسال مي گردد.

  يك هفته

صورت صحت شرايط پس از معرفي قطعي مكان آموزشگاه معاونت بهداشتي مدارك را بررسي نموده  و در  .6
  مبادرت به صدور پروانه با اعتبار يك سال نمايد.

  دو روز

  تمديد پروانه آموزشگاه بهداشت اصناف
مهندس شهال 

  عسكرپور

مدير از سه ماه قبل از اتمام اعتبار پروانه موظف است تقاضاي كتبي خود را به انضمام پروانه قبلي  -1
 نمايد.جهت تمديد به مركز  بهداشت شهرستان تسليم 

مركز بهداشت شهرستان تقاضاي كتبي مدير، پروانه قبلي و تائيديه حسن عملكرد (از مركز بهداشت  -2
 شهرستان )به معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ارسال مي نمايد.  

ور  را معاونت بهداشتي دانشگاه/دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مدارك مذك  -3
   بررسي و در صورت تائيد، نسبت به تمديد پروانه اقدام مي نمايد.

پس از  دو روز

  دريافت مدارك

صدور/تمديد پروانه شركت هاي مبارزه با 
  حشرات و جانوران موذي

مهندس 
غالمرضا 
  احدي

  1طبق فلودياگرام ضميمه 
از زمان تكميل 

  روز 15مدارك 

 صدور/تمديد پروانه شركت هاي مديريت
  ويژه هاي پزشكيپسماند اجرايي

مهندس 
غالمرضا 
  احدي

ثبت شركت طبق مقررات جاري كشور .1
 "انجام مديريت اجرايي پسماند "قيد موضوع فعاليت شركت با عنوان  .2
 وجود ناظر فني با شرايط ذيل: .3

  تابعيت دولت جمهوري اسالمي -
  اعتقاد به اسالم يا يكي از اديان رسمي كشور -
  شهرتدارا بودن حسن  -
  عدم اعتياد به مواد مخدر -
  نداشتن سوئ پيشينه كيفري -
  داشتن كارت معافيت يا پايان خدمت جهت اقايان -
  دارا بودن حداقل مدرك كارشناس بهداشت محيط و حداقل دو سال سابقه كار مرتبط -
  اخذ گواهينامه دوره ويژه آموزشي مديريت اجرايي پسماند از آموزشگاههاي اصناف -

  شتغال در مراكز دولتي و نظارت فني موسسه يا شركت ديگرعدم ا

از زمان تكميل 
  روز 15مدارك 



  

 


