
 درباره خدمت

 عنوان خدمت

  ایمن سازی و واکسیناسیون کشوری

 شناسه خدمت

16042573102 

 گروه خدمت

 خدمات سالمت و درمان

 نمودار مراحل خدمت

 مشخصات خدمت

 شرح خدمت

ریشه کنی بیماری فلج اطفال و حذف ویروس های  ارتقاء پوشش های واکسیناسیون در کشور دستاوردهای مهم

دیفتری -نوزادی را در کشور داشته است همچنین باعث کنترل بیماریهای سل  و حذف کزاز سرخک و سرخجه  

جهت  درتوجیه مسئولین هموفیلوس آنفلوآنزا و هپاتیت گردیده است . در کشور زحمات زیادی -سیاه سرفه  -

والدین  و ضرورت واکسیناسیون ومتقاعد کردن ش به مردم در خصوص فوایدحمایت و تخصیص اعتبار و آموز

 شامل بیماری 9 در حال حاضر تمام متولدین برعلیه . واکسیناسیون کشیده شده است به موقع درلزوم انجام

 -دیفتری  -سیاه سرفه  -اطفال  فلج -اوریون  -سرخجه  -سرخک  -هموفیلوس آنفلوآنزا  -هپاتیت ب  -سل 

واکسینه می شوند .و وضعیت این بیماریها از طریق نظام مراقبت  واکسیناسیون طبق برنامه کشوری زکزا

قابل پیشگیری با واکسن پایش میشود بیماریها ی نوجوانان،  سال ، 6گروه هدف واکسیناسیون کودکان زیر -.

زنجیره  مناطق خاصمسافران عازم  همچنین هستند و زنان سنین باروری و سایر گروههای در معرض خطر

مراقبت پیامد های نامطلوب  است برای حفظ و نگهداری واکسن هاجزء الینفک خدمات واکسیناسیون سرما

ورود به سامانه از طریق شبکه داخلی وزارت  هاست واکسیناسیون از اهم خدمات برای بررسی سالمت واکسن

  https://sib.behdasht.gov.ir/home/login : بهداشت

 مدارک مورد نیاز

  شناسنامه تامین اعتبار شرح وظایف کارت ملی فرایندهای انجام کار در دستگاه



 نوع خدمت

 (G2C) خدمت به شهروندان,

 ماهیت خدمت

 حاکمیتی,

 سطح خدمت

 ملی,

 رویداد خدمت

 تولد,آموزش,سالمت,ازدواج,

 نحوه شروع

 فرارسیدن زمانی مشخص,تشخیص دستگاه,

 قوانین و مقررات

ات خدمتجزئی  

 آمار تعداد خدمت گیرندگان

9000000 

 متوسط مدت زمان ارائه خدمت

15 

 تواتر

3 

 ساعات ارائه خدمت

  تمام ایام سال



 تعداد بار مراجعه حضوری

9000000 

 هزینه ارائه خدمت

 نحوه دسترسی به خدمت

الکترونیکی مرحله اطالع رسانی خدمت  

 اینترنتی

 ورود به سایت

 توضیحات

در صورت عدم مراجعه به موقع خانواده برای دریافت خدمت، تلفنی موضوع با خانواده پیگیری و اطالع رسانی 

  .می شود

الکترونیکی مرحله درخواست خدمت  

 اینترنتی

 ورود به سایت

  الکترونیکی ( مرحله تولید خدمت )فرایند داخل دستگاه یا ارتباط با دیگر دستگاه ها

 اینترنتی

 ورود به سایت

 اینترانتی

 ورود به اینترانت

 توضیحات

  مرحله ارائه خدمت

https://sib.behdasht.gov.ir/home/login
https://sib.behdasht.gov.ir/home/login
https://sib.behdasht.gov.ir/home/login
https://behdasht.gov.ir/esdesk/%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-


 ضرورت مراجعه حضوری

 مراجعه به دستگاه

 زیر خدمات

  شامل هیچ زیرخدمتی نمی باشد

 توافق نامه سطح خدمت

 غیر در. باشد می کاربر اطالعات و مطالعاتی اسناد نکردن افشا و حفاظت محرمانگی، حفظ لزوم به متعهد مجری 

به جبران خسارت وارده بنابر تشخیص  موظف مجری شود، وارد خسارتی کاربر به بابت این از هرگاه اینصورت

 ناظر خواهد بود.

.ابالغی های العمل دستور اساس بر اطالعات به دسترسی       

 وزارت ابالغی های کدینگ و ابالغی استانداردهای اساس بر اطالعات ثبت های پروتکل و مکانیزم رعایت     

.پزشکی آموزش و درمان بهداشت،  

 


