
 با درماویسیس، تمدید پرياوٍ بهرٌ برداری ي تائید مًسسیه مراکس خیریٍ أمدارک مًرد ویاز جهت ت

 «آئیه وامٍ تاسیس ي ادارٌ مراکس خیریٍ حًزٌ سالمت »۲ مادٌ ۳-۲-عىایت بٍ تبصرٌ 

 

اًجوي هشدم ًْبد حَصُ سالهت اص ٍاطُ تشىل /دس ساٌّوبی ریل ثِ جبی ػٌَاى هإسسِ خیشیِ: هالحظبت

 .هشدم ًْبد استفبدُ هی گشدد

 

 مراکس درماوی خیریٍ  تائید مًسسیه يپرياوٍ بهرٌ برداری مدارک مًرد ویاز جهت تأسیس، تمدید - الف

 

 ًبهِ ًوبیٌذُ تبم االختیبس هشوض دسهبًی خیشیِ ثب اهضبی سییس ّیئت هذیشُ جْت اًجبم اهَس اداسی هشثَطِ .1

ٍصاست وشَس، )پشٍاًِ فؼبلیت تشىل هشدم ًْبد داسای تبسیخ اػتجبس صبدسُ اصیىی اص هشاجغ ریصالح اصل . 2

 (ًیشٍی اًتظبهی، ثْضیستی

ثؼٌَاى هشجغ صذٍس پشٍاًِ فؼبلیت هَسسبت خیشیِ وِ هَضَع فؼبلیت آًْب ٍظبیف :  سازمان بهسیستی.2-1

 . سبل هی ثبشذ۳دس حبل حبضش هذت اػتجبس پشٍاًِ فؼبلیت  سبصهبى ثْضیستی. راتی ثْضیستی وشَس است

ثؼٌَاى هشجغ صذٍس اجبصُ ًبهِ ثجت شخصیت حمَلی هَسسبت غیش تجبسی غیش :  ویريی اوتظامی.2-2

 . سبل هی ثبشذ۲دس حبل حبضش هذت اػتجبس پشٍاًِ فؼبلیت ًیشٍی اًتظبهی .  اًتفبػی هی ثبشذ

 

 



ثؼٌَاى هشجغ صذٍس پشٍاًِ فؼبلیت تشىل ّبی هشدم ًْبد دس سِ سطح شْشستبًی، :  يزارت کشًر.2-3

توذیذ فؼبلیت .  سبل هی ثبشذ ۲هذت اػتجبس پشٍاًِ فؼبلیت ثذٍ تبسیس  .استبًی ٍ هلی صبدس هی گشدد

 . سبل هی ثبشذ5تشىل ّبی هشدم ًْبدی وِ تبسیخ اػتجبس آى ثِ اتوبم سسیذُ ثِ هذت 
 

 
 

حَصُ هتٌبظش اداسُ )داًشىذُ ػلَم پضشىی/اسائِ ًسخِ اصلی تؼْذًبهِ هحضشی ثِ ٍصاست ثْذاشت، داًشگبُ. 3

صبحجیي اهضبی هجبص ٍ لبًًَی تشىل ) ریلهطبثك ثب ًوًَِ (ول سبصهبى ّبی هشدم ًْبد ٍ خیشیي سالهت

 هتي تؼْذ ًبهِ داخل سبهبًِ لبثل سؤیت ٍدسیبفت ( خضاًِ داس/ سئیس ّیئت هذیشُ/هذیشػبهل: هشدم ًْبد 

 .است

 حذالل دًٍفش اص صبحجیي اهضبی فَق الزوش: هالحظبت

 



 

 تصَیش آگْی تأسیس ثجت ششوت ّب ٍ هَسسبت غیش تجبسی تشىل هشدم ًْبد دس ثذٍ تأسیس. ۴

 
تصَیشآخشیي آگْی تغییشات سٍصًبهِ سسوی تشىل هشدم ًْبد هٌطجك ثش اسبهی اػضبی ّیئت . 5

 هَسسیي دس پشٍاًِ فؼبلیت/هذیشُ

 . الصم است تصَیشآگْی سٍصًبهِ وبهل داسای شوبسُ ٍ تبسیخ اػتجبس هشخص ثبشذ: هالحظبت

 
 

 

 

 

 



 

 (ثب هْش ٍاهضب )تصَیشآگْی ثجتی دسیبفتی اص اداسُ ول ثجت ششوت ّب ٍ هإسسبت غیش تجبسی .  6

 
  (ثب دسج حیطِ فؼبلیت هشتجط ثب حَصُ سالهت )تصَیش اسبسٌبهِ هصَة ّیئت اهٌبی خیشیِ. 7

هذسن تحصیلی پضشه یب پیشاپضشه هتٌبست ثب حیطِ فؼبلیت خیشیِ هزوَس ثِ ػٌَاى ػضَ اسائِ تصَیش. 8

  (داًشٌبهِ تحصیلی یب پشٍاًِ هطت)ّیئت هذیشُ 

 

 

 
 

 



 :تائید مؤسسیه مراکس درماوی خیریٍ
هی ثبیست ػضَ اصلی ّیئت هذیشُ ثبشٌذ هَسسیي هشاوض خیشیِ دسهبًی ػٌَاى شذُ دس پشٍاًِ ثْشُ ثشداسی، 

اسبهی ٍ سوت اػضبی اصلی ّیئت هذیشُ ثِ استٌبد آگْی سٍصًبهِ سسوی ٍآخشیي تغییشات آى تشىل هشدم 

 . ًْبد وِ داسای تبسیخ اػتجبس هی ثبشذ؛ تبییذ هی گشدًذ

الصم است دس تشویت اػضبی اصلی ّیئت هذیشُ یه ًفش پضشه یب پیشاپضشه هتٌبست ثب حیطِ : هالحظبت

 .فؼبلیت خیشیِ هزوَس هؼشفی گشدد

دس هَلَفبت سالهت هتَلی یب هتَلیبى دس حىن ّیبت هذیشُ ثِ ػٌَاى هَسس هشوض دسهبًی هحسَة هی 

 گشدد

اسائِ حىن هتَلی یب ًبهِ وتجی هؼتجش اص اداسُ اٍلبف جْت تبییذ ٍ هؼشفی هتَلی یب هتَلیبى  : هالحظبت

 .ضشٍسی است

 

 :مًقًفات حًزٌ سالمتمدارک مًرد ویاز جهت تمدید ،تأسیس يادارٌ - ب
 

 

 

 ارائِ کپی تزاتز اصل ٍقفٌاهِ هوَْر تِ هْز دفتز اسٌاد رسوی.۱

در ٍقف ًاهِ ًام هتَلی یا هتَلیاى ٍقت قیذ شذُ تاشذ در صَرت فَت ٍٍاگذاری ارائِ استعالم اس : تَضیحات

 . ادارُ اٍقاف استاى جْت هعزفی ٍ تأییذ هتَلی یا هتَلیاى هٌتخة ضزٍری است

 هَسسات  پششکی کِ ٍقف هی شًَذ صزف ٍقفی تَدى سهیي ۵-۲ هادُ ۳ٍ۴تزاساس تثصزُ : تَضیحات

 . هَسسِ الشاهی تزای خیزیِ تَدى هَسسِ ایجاد ًوی کٌذ

در هَقَفات حَسُ سالهت ٍقفٌاهِ در حکن اساسٌاهِ ٍهتَلی در حکن ّیات هذیزُ تِ عٌَاى هَسس هزکش 

 .درهاًی هحسَب هی گزدد لذا ارائِ هذارک َّیتی هتَلی تِ عٌَاى هَسس ضزٍری است

 (کپی تزاتز اصل شٌاسٌاهِ ٍ کارت هلی: شاهل )هذارک َّیتی هتَلی. 2

 


