
 

 سمه تعالیب

 مسئول دفتر   اختصاصیو شرایط  عمومی
 

 

 و اختصاصی مسئول دفترشرایط عمومی 

 اعتقاد به دين مبين اسالم يا يكي از اديان تصريح شده در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران -1

 تابعيت جمهوري اسالمي ايران -2

 قايانآبراي دارا بودن كارت پايان خدمت يا معافيت از خدمت وظيفه جهت مسئول دفتر و مسئول فني  -3

 براي آقايانيين تكليف  نظام وظيفه : در خصوص مميزان بهداشتي ارايه مدارک الزم مبني بر تع1تبصره

  كيفريموثرعدم سوء پيشينه گواهي  -4

  يا روانگردان عدم اعتياد به مواد مخدرگواهي -5

ي  رشتهط، علوم بهداشتي يا مديريت خدمات بهداشتي و يشت محادهمهندسي ب دارا بودن حداقل تحصيالت كارشناسي در رشته -6

 براي مسئول دفتر گرايش ها ( مديريت ) كليه

 (ط براي مسئول فنييشت محادهمهندسي ب حداقل تحصيالت كارشناسي در رشتهمعرفي يک نفر به عنوان مسئول فني )  -7

 : در صورتي كه مسول فني متقاضي تاسيس دفتر باشد مسئول فني و مسئول دفتر مي تواند يک نفر باشد. 2تبصره

 مسئول فني دارا بودن گواهي قبولي در آزمون مميزي بهداشتي براي  -8

 دارا بودن گواهي نامه قبولي خودكنترلي و خوداظهاري براي مسئول فني  -9

 تصوير شناسنامه و تصوير كارت ملي ،شماره ملي داشتن  -11

 تصوير مدارک تحصيلي طبق جدول ارزيابي ذيل  بارگذاري -11

 تصوير احكام اداري بارگذاريابقه كاري مرتبط در صورت داشتن س -12

 تصوير اسناد مالكيت در صورت استيجاري بودن ملک اجاره نامچه بارگذاري  -13

 تصوير كارت ايثارگري و يا گواهي از بنياد شهيد براي متقاضيان استفاده از اين امتياز بارگذاري -14

 در صورت داشتن مدرک تحصيلي خارج از كشور تصوير تاييديه وزارت علوم يا وزارت بهداشت الزاميست .  -15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 برای متقاضیان دفاتر تیپروانه فعالمدارک الزم جهت صدور 
 

 توضیحات نوع مدرک ردیف

 ثبت نام به صورت الكترونيكي از طريق سامانه درخواست  1

 از طريق سامانه مدرک تحصيلي مسئول دفتر و مسئول فني  2

 عكس اداري  مسئول دفتر و مسئول فني  3
تائيديه تحصيلي و الصاق عكس در پروانه )اسكن 

 مدارک و ثبت الكترونيک( از طريق سامانه

 مدارک و ثبت الكترونيک از طريق سامانه بارگذاري تصوير شناسنامه و كارت ملي مسئول دفتر و  مسئول فني  4

 مدارک و ثبت الكترونيک از طريق سامانه بارگذاري تصوير شناسنامه و كارت ملي و مدرک تحصيلي و عكس اداري كاركنان 5

 مدارک و ثبت الكترونيک از طريق سامانه بارگذاري گواهي عدم سوء پيشينه 6

 مدارک و ثبت الكترونيک از طريق سامانه بارگذاري يا روانگردان عدم اعتياد به مواد مخدرگواهي  7

 مدارک و ثبت الكترونيک از طريق سامانه بارگذاري سند مالكيت يا اجاره محل دفتر  8

 مدارک و ثبت الكترونيک از طريق سامانه بارگذاري ميليون تومان 55به مبلغ گواهي تمكن مالي از بانک  9

15 

 بر:تعهد نامه مبنی 

كاركنان در دستگاه هاي دولتي و مؤسسات عدم اشتغال خود و  -

 عمومي غير دولتي و موسسات خصوصي

 وزارت  رعايت دستورالعمل، ضوابط، و مقررات ابالغي -

 حسن انجام كار رعايت  -

 عدم مداخله در بازرسي و امور حاكميتي و رازداري در اطالعات -

تكميل و امضاي تعهد نامه و ارسال از طريق 

 سامانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 لیست تجهیزات

 دفتر نیاز مورد تجهیزات و فیزیكی فضای

 مترمربع است. 24حداقل فضاي مورد  نياز -

 حداقل تجهيزات مورد نياز مميزان بهداشتي به شرح ذيل خواهد بود: -

شيشه استريل جهت نمونه برداري آب يا  :لوازم نمونه برداري ازآب و مواد غذايي، حداقل لوازم نمونه برداري شامل -

سر  پوشش ،الكل سواب، پنبه، مايعات، ظرف استريل جهت نمونه برداري از مواد غذاي، كلمن عايق دار، آيس پک،

 كاله، دستكش يكبار مصرف، قيچي و چاقوي استريل، انبرک استريل، شعله براي هر دفتر يا

 ترمومتر نفوذي و ليزري براي هر مميز -

 مميز 5سنج براي هر رطوبت  -

 كلرسنج براي هر مميز -

 كيت يدسنج براي هر مميز -

- pH  مميز 5متر ديجيتال براي هر 

 مميز 5كدورت سنج براي هر  -

 مميز 5نورسنج براي هر  -

 هر دفتر يک دستگاه   TPMدستگاه سنجش روغن -

 دستگاه سنجش نمک براي هر مميز -

 دستگاه تست ميكروب -

 اينترنت )براي هر مميز بهداشتي بايد دسترسي به سهولت و به هنگام وجود داشته باشد.(رايانه قابل حمل و دسترسي به  -

 لوازم اداري و رايانه به تعداد مورد نياز -

 حداقل دو خط تلفن مستقل -

 تهيه لباس فرم يا كاور يكسان براي مميزان و كاركنان دفتر مطابق اعالم وزارت  -

 تامين خودوري انجام عمليات مميزي -

 تعهدنامه محضری

 تعهد نامه محضری مبنی بر رعایت دستورالعمل، ضوابط، و مقررات ابالغی وزارت، طرح حسن انجام کار در هنگام صدور پروانه

 

 ) حداکثر سه محل(تعیین حوزه فعالیت بر اساس تقسیم بندی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی  -6

 
 

 

 

 توجـه : 

شایان ذکر است اشخاص حقیقی که دارای سوء سابقه یا ممنوعیت فعالیت می باشند مجاز به شرکت در این فراخوان نبوده 

مطابق با  ،حق برخورد قانونی آوای سالمتمی باشد و شرکت  متقاضیو کلیه مسئولیت های حضور در فراخوان به عهده 

 ضوابط و آئین نامه های اجرایی فراخوان را برای خود محفوظ می داند .  ، شرایط


