
 درباره خدمت

 عنوان خدمت

 صدور کارت بهداشت

 شناسه خدمت

16042572104 

 گروه خدمت

 خدمات سالمت و درمان

 مشخصات خدمت

 شرح خدمت

برنامه پنجم توسعه مبنی بر کاهش تصدی دولت از  قانون 64و ماده  46بند ج ماده  2در راستای اجرای جزء

تفاهم نامه بین وزارت و معاونت توسعه و نظارت راهبردی ریاست جمهوری  خش خصوصی وطریق واگذاری به ب

  .از فرایند صدور کارت بهداشت اصناف به دفاتر پیشخوان دولت واگذار گردید قسمتی

 مدارک مورد نیاز

  اداری 4*3کارت شناسایی و عکس 

 نوع خدمت

 (G2B) خدمت به کسب و کار,(G2C) خدمت به شهروندان,

 اهیت خدمتم

 گریتصدی,

 سطح خدمت

 ملی,

 رویداد خدمت



 هاکسب و کار,مدارک و گواهینامه,

 نحوه شروع

 تقاضای گیرنده خدمت,

 قوانین و مقررات

قانون مواد  13. آیین نامه اجرایی قانون اصالح ماده 2توسعه  قانون برنامه پنجم 64و ماده  46بند ج ماده  2جزء

 وزارت بهداشت قانون تشکیالت 1ماده  2. بند 3 18/03/92هداشتی مصوب آشامیدنی، آرایشی و ب خوردنی،

 جزئیات خدمت

 آمار تعداد خدمت گیرندگان

100000 

 متوسط مدت زمان ارائه خدمت

 یک الی دو ساعت

 تواتر

  سال 1

 ساعات ارائه خدمت

  ساعات اداری

 تعداد بار مراجعه حضوری

 حداقل دو بار

 هزینه ارائه خدمت

  (مبلغ)مبالغ

  شماره حساب )های( بانکی

  نوع پرداخت

  توضیحات



12200  

  بسته به دانشگاه صادر کننده کارت متفاوت است

  الکترونیکی

  ریال 50000

  (حساب نسیم بانک مرکزی )خزانه کشور

  الکترونیکی

 نحوه دسترسی به خدمت

 الکترونیکی مرحله اطالع رسانی خدمت

 نتیاینتر

 ورود به سایت

 ایمیل

samaneh.jmb@gmail.com  

 تلفن تماس

  2داخلی  190سامانه تلفنی پاسخگویی 

 الکترونیکی مرحله درخواست خدمت

 اینترنتی

 ورود به سایت

 تلفن تماس

  2داخلی  190سامانه تلفنی پاسخگویی 

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

 اینترنتی

 ورود به سایت

http://samanehjmb.behdasht.gov.ir/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9/1044/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%28%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%29.html
mailto:samaneh.jmb@gmail.com
https://sib.behdasht.gov.ir/
https://sib.behdasht.gov.ir/


 اینترانتی

 اینترانتورود به 

 ایمیل

samaneh.jmb@gmail.com  

 غیرالکترونیکی مرحله ارائه خدمت

 ضرورت مراجعه حضوری

 جهت احراز اصالت فرد,جهت احراز اصالت مدرک,

 مراجعه به دستگاه

 استانی,شهرستانی,

 زیر خدمات

  دشامل هیچ زیرخدمتی نمی باش

 توافق نامه سطح خدمت
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