فرآيندهاي خدماتي كه توسط واحد بهداشت محيط به طور مستقيم به مراجعه كنندگان ارائه مي شود به
شرح زير مي باشد:
 روند صدور صالحيت بهداشتي: - 1درخواست استعالم از طرف اتحاديه مربوطه يا مجمع امور صنفي از شيكه بهداشت
 - 2ارجاع نامه مربوطه از طرف شبكه بهداشت به مركز بهداشت و كارشناس آن منطقه
 - 3بازديد كارشناس از امكنه مورد نظر
 - 4پاسخگويي كارشناس به نامه ارجاع شده
 - 5در صورت عدم تاييد نامه  ،عدم صالحيت بهداشتي امكنه از طرف شبكه بهداشت به اتحاديه مربوطه
 - 6در صورت تاييد نامه از طرف كارشناس منطقه ،ارجاع نامه به كارشناس ستاد شبكه بهداشت
 - 7بازديد كارشناس ستاد از امكنه مورد نظر
 - 8در صورت عدم تاييد كارشناس ستاد ،ارسال نامه عدم صالحيت به اتحاديه مربوطه
 - 9در صورت تاييد كارشناس ستاد ،پرداخت فيش هاي بانكي توسط متصدي و آوردن مدارك جهت مالكيت
انشعاب آب
- 11ارائه نامه صالحيت بهداشتي به متصدي جهت ارائه به اتحاديه

 ارائه مشاوره و راهنمائي جهت درخواست كنندگان جهت دريافت صالحيت بهداشتي يا در مراحل اوليه1
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ساخت امكنه:
مراجعه متصدي به شبكه بهداشت
راهنمايي متصدي جهت صحبت با كارشناس اماكن و مراكز
ارائه راهنمائيهاي اوليه جهت ساخت امكنه و يا راهنمائي در خصوص مراحل دريافت صالحيت بهداشتي
ارجاع متصدي به كارشناس منطقه اي كه امكنه در آن واقع گرديده است جهت بازديد امكنه و ارائه
راهنمائيهاي الزم بر طبق آئين نامه ماده  13مواد خوراكي  ،آشاميدني و بهداشتي
ارائه آئين نامه امكنه مربوطه به متصدي در صورت صالحديد براي ساخت امكنه بر طبق موازين بهداشتي

 رسيدگي به در خواستهاي مراجعين در خصوص دريافت لوح دوستدار سالمت مشتري: - 1مراجعه ارباب رجوع به شبكه بهداشت
 - 2نوشتن درخواست جهت بازديد
 - 3ارجاع درخواست به كارشناس مربوطه
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بازديد كارشناس به همراه كارشناس مسئول از امكنه مورد نظر و ارائه راهنمائيهاي مربوطه
رفع نواقص توسط متصدي و درخواست بازديد مجدد
بازديد از امكنه مورد نظر و تطابق محل با چك ليست مربوطه
در صورت تاييد امكنه معرفي امكنه به معاونت امور بهداشتي
بازديد كارشناس معاونت از امكنه مورد نظر
در صورت تاييد ارائه لوح دوستدار سالمت مشتري به متصدي

 رسيدگي به مشكالت ارباب رجوع و انجام راهنمائيهاي الزم در خصوص آموزشگاه اصناف:1
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مراجعه ارباب رجوع به شبكه بهداشت
ارجاع ارباب رجوع به كارشناس ناظر آموزشگاه
ارائه راهنمايي از طرف كارشناس ناظر به متصدي
در صورت رفع نشدن مشكل ،نوشتن شكايت از طرف ارباب رجوع
رسيدگي به شكايت انجام شده توسط كارشناس ناظر
پيگيري و حل مشكل ارباب رجوع

 درخواست نمونه برداري ميكروبي و شيميايي از آب شرب و استخر1
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مراجعه ارباب رجوع به ستاد و راهنمايی جهت پر نمودن برگه درخواست آزمايش
تعيين روز و هماهنگی با ارباب رجوع در خصوص تاريخ انجام نمونه برداری
تحويل مبلغ و فيش واريزی در خصوص هزينه آزمايش و بانک مربوطه به ارباب رجوع
تماس با ارباب رجوع در خصوص مراجعه به ستاد و تحويل نتايج آزمايشات به ارباب رجوع

 درخواست نمونه برداري مواد غذايي - 1مراجعه ارباب رجوع به ستاد و راهنمايی جهت پر نمودن برگه درخواست آزمايش
 - 2تعيين روز و هماهنگی با ارباب رجوع در خصوص تاريخ انجام نمونه برداری
 - 3تماس با ارباب رجوع در خصوص مراجعه به ستاد و تحويل نتايج آزمايشات به ارباب رجوع

 اعالم شماره تلفن  0941شماره تلفن سامانه رسيدگي به شكايات مردمي وزارت بهداشت - 1آموزش به ارباب رجوع های تلفنی و حضوری در خصوص اينکه در مورد شکايات خود با شماره تلفن
 1491تماس گرفته و شکايات خود را مطرح نمايند .

 - 2پاسخ مناسب به ارباب رجوع هايی که قبال شکايات خود را در سامانه ثبت کرده اند و پيگير شکايات خود
هستند .
 درخواست در خصوص سم پاشي - 1مراجعه ارباب رجوع و يا تماس تلفنی ارباب رجوع در خصوص مشکالت مربوط به وجود سوسک و
حشرات در منازل مسکونی و يا شرکت ها و اماکن خود که راهنمايی و آموزش الزم در خصوص مراجعه
به سايت معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی و اخذ ليست شرکت های سم پاش مجاز
از سايت

همچنين شماره تلفن سامانه رسيدگي به شكايات مردمي وزارت بهداشت در خصوص شكايات بهداشتي تلفن
 0941مي باشد كه به صورت شبانه روزي جوابگو مراجعان مي باشد .
 متصدیان مراکز رادیولوژی و سونوگرافی و پرتو پزشکی ( درخواست جواز ) متصدیان مراکز درمان سوء مصرف مواد مخدر ( درخواست جواز ) متصدیان مراکز فیزیوتراپی ( درخواست جواز) متصدیان مراکز پزشکی هسته ای (درخواست جواز ) شکایت از مراکز درمانی و بهداشتی وابسته و غیر وابسته مشاوره به ارباب رجوع متصدی و خواهان مراکز بهداشتی و درمانی در جهت احداث و راه اندازی مراکزنام برده
 -مراجعه کنندگان جهت ترک دخانیات و آموزش های مربوطه

