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تكميل بسته درخواست موافقت اصولي و ارائه مدارك توسط متقاضي به 

 دانشگاه طبق آيين نامه مؤسسه و ضوابط موجود

 بررسي مدارك و مندرجات در واحد صئور پروانه 

 20طرح پرونده در كميسيون ماده 

صدور موافقت اصولي وارائه ان همراه با قرارداد تأسيس امضا شده و بسته در خواست بهره 

 صادره به وزارتبرداري به متقاضي و ارسال صورت جلسه و تصوير موافقت اصولي 

 ارائه مدارك و بسته تكميل شده بهره برداري توسط متقاضي به دانشگاه

 تاييد فضا و اخذ تاييديه هاي الزمانجام بازديدهاي الزم و 

طرح پرونده در كميسيون 

 20ماده 

صدور پروانه هاي بهره برداري و 

 مسئولين فني مؤسسه

 عدم صالحيت

 اعالم به

������ 

عدم تاييد 

 مدارك

اعالم به 

 متقاضي

 تاييد صالحيت

 تاييد مدارك

اعالم نواقص 

 به متقاضي

برطرف كردن نواقص توسط متقاضي و 

 اعالم به دانشگاه

عدم تاييد صالحيت مسئول فني و يا 

 وجود نواقص

رفع نواقص و يا معرفي مسئول 

متقاضي و فني جديد توسط 

 اعالم به دانشگاه

ثبت در صورتجلسه 

 20كميسيون ماده 

 تاييد صالحيت مسئول فني و موافقت

 با بهره برداري

 ارائه پروانه به متقاضي

ارسال صورتجلسه كميسيون و تصوير پروانه هاي 

 صادر شده به وزارت



  فراگرد صدور پروانه هاي قانوني موسسات پزشكي

  :فرآيندتكميل بسته درخواست موافقت اصولي

  پر كردن فرم درخواست اوليه  توسط متقاضي وتحويل به واحد صدور پروانه ها- 1

كارت ملي و پايان خدمت و مدرك تحصيلي و حكم كارگزيني و كپي شناسنامه و : تحويل برگه تهيه مدارك اوليه- 2

  عدم سوء پيشينه كيفري و انتظامي و عدم اعتياد و تكميل فرمهاي موافقت اصولي و امضاء قرارداد تاسيس

  :بررسي مدارك

  مطابقت كپي مدارك با اصل آن-1

  20بعد از تكميل ونداشتن مشكل طرح در كميسيون ماده - 2

  :20كميسيون ماده جهت طرح در 

  تعيين زمان كميسيون- 1

  دعوتنامه جهت اعضاي كميسيون ارسال- 2

  تهيه صورتجلسه جهت هريك از درخواستها- 3

  20امضاي صورتجلسه ها در كميسيون ماده - 4

  :و صدور موافقت اصولي تائيد صالحيت

  تهيه فرم موافقت اصولي- 1

  توسط معاون درمان امضاي فرم موافقت اصولي- 2

  توسط معاون درمان ي فرم قرارداد تاسيسامضا- 3

  وارسال آن به موسس توسط معاون درمان امضاء شده تهيه نامه- 4

  طي مكاتبه با امضاي معاون درمان ارسال موافقت اصولي و صورتجلسه به وزارتخانه - 5

  : اعالم به متقاضي مبني برعدم صالحيت

پربودن ظرفيت شهر محل درخواست و مسئول  -كيفريداشتن سابق ( بنا بر صالحديد و تشخيص اعضاي كميسيون

  رد صالحيت ميشوند......) فني بودن در جايي ديگر و

  



  

  ارائه مدارك وبسته تكميل شده بهره برداري توسط متقاضي به دانشگاه

  ارائه فرم بهره برداري به متقاضي- 1

  تكميل مدارك پرسنل ومسئول فني مورد نيازموسسه - 2

  با ارائه نقشه ،سند و اجاره نامه معرفي مكان مناسب- 3

  انجام بازديد

  درخواست بازديد متقاضي بعد از تكميل مكان معرفي شده- 1

  ازنظر بهداشت محيط  جهت بازديد مشترك با كارشناسان نظارت بر درمان مكاتبه با معاونت بهداشتي- 2

  هماهنگي با واحد نقيله جهت تهيه ماشين جهت بازديد- 3

  وسط كارشناسان نظارت بردرمان و كارشناس بهداشت محيط برحسب مورد درخواست بازديد ازمكان ت- 4

  اعالم گزارش بازديد كارشناسان نظارت به واحد صدور پروانه ها- 5

  تاييديه مدارك

  فرم بهره برداري-1

  مسئول فني نباشد ،موسس مدارك پرسنل و مسئول فني درصورتيكه- 2

  مسئول فني عكسارائه - 3

  مسئول فني و بهره برداري ارائه فيشهاي- 4

  :عدم تاييد

  مكاتبه با متقاضي جهت اطالع از عدم تاييد- 1

  برطرف كردن نواقص توسط متقاضي  واعالم به دانشگاه- 2

  :20طرح در كميسيون ماده 

  تهيه صورتجلسه- 1

  اسكن مدارك و گزارشها- 2



  تعيين روز جلسه كميسيون- 3

  دعوتنامه جهت اعضاء - 4

  ها توسط اعضاامضاي صورتجلسه - 5

  صدور پروانه هاي بهره برداري

  درخواست شماره وتاريخ ازدبيرخانه معاونت درمان جهت پروانه هاي مسئول فني و بهره برداري- 1

  نگارش پروانه ها در فرمهاي مخصوص  - 2

  امضاء پروانه ها توسط رياست دانشگاه- 3

  ارائه پروانه به متقاضي 

  وانه موسسهمكاتبه با متقاضي جهت دريافت پر- 1

  حضور متقاضي در معاونت  جهت اخذ پروانه و دريافت رسيد از آنها- 2

  ارسال صورتجلسه كميسيون وتصوير پروانه هاي  صادر شده به وزارت

  تهيه پيش نويس نامه توسط صدور پروانه - 1

  امضاءنامه توسط معاونت درمان - 2

  ارسال مدارك به وزارت متبوع - 3

 


