
 
 درباره خدمت

 عنوان خدمت

 صدور تأییدیه بهداشتی اماکن تهیه، توزیع و نگهداری مواد غذایی

 شناسه خدمت

16042572100 

 گروه خدمت

 خدمات سالمت و درمان

 نمودار مراحل خدمت

 مشخصات خدمت

 شرح خدمت

ارائه مدارک  - 13یین نامه اصالحیه ماده اماکن مشمول آ مراجعه به دفاتر پیشخوان جهت اخذ صالحیت بهداشتی مراکز و

الکترونیکی به  پس از رویت و تایید صحت مدارک توسط دفتر پیشخوان درخواست به صورت - الزم به دفتر پیشخوان

در مرکز بهداشت شهرستان ضمن بررسی مدارک ارسال شده از طرف دفاتر  - مرکز بهداشت شهرستان ارسال میگردد

می گردد. ارسال پاسخ  سی از محل پاسخ استعالم اتحادیه صنفی به صورت الکترونیکی ارسالانجام بازر پیشخوان و

دفتر پیشخوان تحویل جوابیه  - به دفتر پیشخوان استعالم کننده عدم صالحیت -2 صالحیت بالمانع -1 :استعالم اتحادیه صنفی

  استعالم به متقاضی

 مدارک مورد نیاز

  اشت پرسنل شاغل در محل و استعالم اتحادیه صنفی/سازمان مربوطهشناسنامه، کارت ملی، کارت بهد

 نوع خدمت

 (G2B) خدمت به کسب و کار

 ماهیت خدمت



 حاکمیتی

 سطح خدمت

 ملی

 رویداد خدمت

 سالمت,کسب و کار

 نحوه شروع

 تقاضای گیرنده خدمت,سایر

 قوانین و مقررات

 م صنفیو آئین نامه اجرایی آن، قانون نظا 13اصالحیه قانون ماده

 جزئیات خدمت

 آمار درخواست، ارائه یا دریافت خدمت

 محل به صورت متوسط 250000

 متوسط مدت زمان ارائه خدمت

 روز کاری 20

 تواتر

  سال 10تا  1

 ساعات ارائه خدمت

 در هربار صدور مجوز صنفی یا مجوز فعالیت

 تعداد بار مراجعه حضوری

2 

 هزینه ارائه خدمت

  (مبلغ)مبالغ

  شماره حساب )های( بانکی

  نوع پرداخت

  توضیحات

  قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 24طبق تعرفه های ماده 

-  



 نحوه دسترسی به خدمت

  مرحله اطالع رسانی خدمت

 ضرورت مراجعه حضوری

 مراجعه به دستگاه

 غیرالکترونیکی مرحله درخواست خدمت

 ضرورت مراجعه حضوری

 مراجعه به دستگاه

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

 ضرورت مراجعه حضوری

 الکترونیکی مرحله ارائه خدمت

 توضیحات

  شبکه دولت

 زیر خدمات

  شامل هیچ زیرخدمتی نمی باشد

 


