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شبکه بهداشت و
درباره ماتماس با مامراکز ارائه خدماترسانه های آموزشیآئین نامه ها ودستورالعمل هافرایندهای گردش کاردرمان رباط کریم

[آرشیو اخبار]شبکه بهداشت و درمان رباط کریم

دستورالعمل شرکت ها و موسسات مشاوره ای خودکنترلی
و خود اظهاری بهداشتی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۲/۱۲/۲۰ | 

دستورالعمل شرکت ها و موسسات مشاوره ای خودکنترلی و خود

اظهاری بهداشتی

شرکتها و موسسات مشاوره ای خود کنترلی و خوداظهاری بهداشتی ،

شرکتها و موسساتی هستند که در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر

تجاری به ثبت رسیده و در اساسنامه آنها موضوع فعالیت مشاوره ای

خودکنترلی و خوداظهاری بهداشتی ذکر شده باشد و تحت نظارت وزارت

مشاوره های خودکنترلی و خوداظهاری را انجام می دهند و به هیچ وجه

فعالیت آنها دخالت در وظیفه حاکمیتی بازرسی وزارت نخواهد بود.

( فرآیند صدور یا تمدید پروانه )

درخواست کتبی شرکت یا موسسه به همراه مدارک مذکور جهت

صدور یا تمدید پروانه

بررسی مدارک متقاضیان و تطبیق آن با مفاد دستورعمل و تشکیل

پرونده توسط وزارت

بازدید از محل استقرار شرکت توسط وزارت

ارائه تاییدیه اداره اماکن عمومی نیروی انتظامی برای محل دفتر

شرکت یا موسسه جهت صدور پروانه

در صورت تغییر محل ارائه تاییدیه اداره اماکن عمومی نیروی

انتظامی برای محل جدید دفتر شرکت یا موسسه جهت تمدید

پروانه

صدور پروانه پس از تایید مدیر سامت محیط و کار معاونت

بهداشتی / مدیر گروه تخصصی بهداشت محیط و حرفه ای /

کارشناس مسئول بهداشت محیط و امضای معاون بهداشتی

دانشگاه
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ردیف
نوع

مدرک
توضیح

1

درخواست

کتبی

شرکت

جهت

دریافت

پروانه

در سربرگ شرکت با مهر و امضا مدیر عامل

2

تصویر

مدرک

تحصیلی

مسئول

فنی

تاییدیه تحصیلی

کپی

اساسنامه

شرکت با

قید

( شرایط اختصاصی کارکنان فنی و مسئول فنی شرکت )

1- دارابودن حداقل تحصیات کارشناسی در رشته مهندسی بهداشت

محیط برای مسئول فنی

2- دارابودن مدرک تحصیلی در مقطع کاردانی و یا بااتر در رشته

بهداشت محیط و مهندسی بهداشت محیط و یا کارشناسی یا بااتر در

رشته ایمنی و بهداشت مواد غذایی برای کارکنان فنی

3- قبولی در آزمون مورد تایید وزارت با کسب 70 درصد امتیاز

4- کسانی که در حرف سامت اشتغال دارند فعالیت آنها در این زمینه

تابع تصویب نامه هیات وزیران خواهد بود5- حضور و فعالیت کارکنان و

مسئول فنی شرکت در ساعات رسمی اداری الزامی است.

( مدارک ازم جهت صدور پروانه فعالیت )

مدارک ازم برای صدور پروانه فعالیت شرکت های موضوع این دستور

عمل بشرح ذیل است :
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3
فعالیت

خود

کنترلی

خود

اظهاری

بهداشتی

در دفترخانه اسناد رسمی و یا دادگستری کپی برابر اصل گردد.

4

تصویر

آگهی

تاسیس

شرکت در

روزنامه

رسمی

در دفترخانه اسناد رسمی و یا دادگستری کپی برابر اصل گردد

5

عکس

اداری

مسئول

فنی و

مدیر عامل

(3 قطعه)

جهت معرفی به اداره اماکن ، تاییدیه تحصیلی و الصاق عکس در پروانه

در محل با اصل شناسنامه و کارت ملی تطبیق داده شود.

سایر مطالب این بخش | نسخه قا

HA code

مطالب مشابه
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ورود کاربران | ثبت نام | بازیابی رمز عبور 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شبکه بهداشت و درمان رباط کریم می

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

6

تصویر

شناسنامه

و کارت

ملی

مسئول

فنی و

مدیر عامل

شرکت

دفعات مشاهده: ۵۵۴ بار   |   دفعات چاپ: ۷۰ بار      

  

تهران،جاده ساوه-رباط کریم-میدان امام خمینی
robatkarim@iums.ac.ir : پست الکترونیکی

مرکز تلفن ستاد : ۳ -۵۶۴۳۹۹۹۰-۰۲۱
کد پستی : ۳۷۶۱۸۴۸۵۶۳

صندوق پستی : ۵۶۴۲۳۳۴۳

آمار بازدیدها: ۶۱۷۲۰۲۱۲ کاربران حاضر در پایگاه:۵۶
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