فرم اطالعات خدمت/زیرخدمت جهت ارائه روی پایگاه اطالعرسانی دستگاه
عنوان خدمت :صدور کارت بهداشت
نوع خدمت:

شناسه خدمت10171114111 :

خدمت به شهروندان ()G2C

 خدمت به کسب و کار ()G2B

خدمت به دیگردستگاه های دولتی()G2G

شرح خدمت :صدور کارت بهداشت برای شاغلین در مراکز مواد غذای و اماکن عمومی

جزییات خدمت

مدارک مورد نیاز :کارت ملی ،عکس  ،نتیجه آزمایش ،پرداخت هزینه
متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

 5روز

ساعات ارائه خدمت:
تعداد بار مراجعه حضوری

 03.7الی 41341

هزینه ارایه خدمت(ریال) به
خدمت گیرندگان

 2بار
مبلغ(مبالغ)
55555
02251
031032

شماره حساب (های) بانکی
1550533053501254
53533032
هزینه پیشخوان

نحوه دسترسی به خدمت

اینترنتی (پیوند صفحه ارائه خدمت بصورت الکترونیکی با کلیک روی نماد کاربر را هدایت کند)


پست الکترونیک:

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

تلفن گویا یا مرکز تماس( :در صورت وجود ارائه شماره مرکز تماس یا تلفن گویا با کلیک روی نماد نمایش داده شود)
تلفن همراه (پیوند دریافت برنامه کاربردی ارائه خدمت روی تلفن همراه)
پیام کوتاه (شماره سامانه پیامکی ارائه خدمت در صورت وجود با کلیک روی نماد نمایش داده شود)



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

نحوه دسترسی به شکایت از خدمت :تماس با سامانه شکایتهای مردمی 035

نمودار مراحل دریافت خدمت/زیرخدمت
فلو چارت صدور کارت بهداشت
مراجعه فرد به پیشخوان جهت درخواست کارت بهداشت وارائه مدارک

 .1کارت ملی  .2یک قطعه عکس جهت اسکن  .3دریافت مبالغ و تعرفه ها به حساب سیبای
دانشگاه  .4دریافت مبلغ تعرفه پیشخوان  .5ارجاع به مرکز خدمات جامع سالمت

مراجعه به پزشک مرکز خدمات جامع سالمت جهت معاینه اولیه

بله
ارجاع به واحد بهداشت محیط جهت اخذ رسید تحویل
فرم معاینات و تعیین تکلیف مهلت 6ماهه یا یک ساله
کارت و مشمولیت جریمه دیرکرد بصورت دیجیتالی

صدور کارت بالمانع
است
خیر
ارجاع به آزمایشگاه تشخیص طبی جهت انجام آزمایش

دریافت نتایج آزمایش و معاینه فرد توسط پزشک

تایید نهایی دیجیتالی صدور کارت توسط رییس
مرکز بهداشت و ارسال پیامک به محض تایید
دیجیتال به فرد

بله
صدور کارت بالمانع است

خیر

مراجعه فردبه پیشخوان پس از دریافت پیامک

دریافت تعرفه مشمولین جریمه عدم تمدید کارت

درمان

پرینت کارت و تحویل به
متقاضی توسط پیشخوان

