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 دارد

 معاون محترم بهداشت دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...

 ابالغ ضمیمه دستور عمل صدور کارت بهداشت موضوع: 

 

 با سالم و احترام

وع ، به منظور تکریم ارباا  رجا18039208اجرایی صدور کارت بهداشت به شماره  لپیرو ابالغ دستور عم          

تای ظرفیت های موجود در نظام شبکه و تسهیل در فرایند اجرایی صدور کارت بهداشات، تیییرا و استفاده از کلیه

 باا شاماره "اجرایی صدور کارت بهداشت لضمیمه دستور عم"که در قالب  ر فرایند مذکور اعمال گردیده استد

اضایا  صادور کاارت به پیوست ارسال می گردد. نظر به اینکه این فرایناد ارتباام مسات یم باا مت  1-18039208

جنابعالی و مدیر گروه/کارشانا  مسالول بهداشات م ای  آ   هنظارت بر حسن اجرای آ  برعهد ،بهداشت دارد

 معاونت خواهد بود. 
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اجرایی صدور کارت بهداشتدستورعمل ضمیمه

قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی 13آیین نامه اجرایی قانون اصالح ماده 40و 39در راستاي اجراي مواد  
دستور ضمیمه18039208و ابالغ  دستور عمل  صدور کارت بهداشت  به شماره 18/3/92و بهداشتی مصوب 

مذکور براي اجرا ابالغ می گردد:لعم

محدوده جغرافیایی و دانشگاهی در فرایند اجرایی صدور کارت بهداشت حذف و امکان صدور کارت بهداشت  -1
در سراسر کشور فراهم می باشد. دفاتر خدمات سالمت/توسط دفاتر پیشخوان دولت

در فرایند صدور کارت بهداشت جهت کاهش مراجعات متقاضی هر گونه  ارسال اطالعات به صورت کاغذي -2
حذف و کلیه مراحل  به صورت الکترونیکی می باشد. 

فرایند صدور کارت بهداشت به شکل زیر انجام می گردد:-3

مداركمراجعه متقاضی به پیشخوان/ دفاتر خدمات سالمت جهت درخواست کارت بهداشت و ارئه -3-1
به شرح زیر:

. کارت بهداشت قبل در صورت وجود3اسکنجهتعکس سه در چهارقطعهیک. 2ملی.کارت1

سامانهدر متقاضی مشخصات و درخواستثبت-3-2

به (دفاتر خدمات سالمت/از دفاتر پیشخوان دولت تعیین نحوه دریافت کارت بهداشت صادره-3-3
بنا به درخواست متقاضی)سایر روش هاي مجازپست / ارسال از طریق حضوري / صورت 

و تحویل رسید)مطابق تعرفه هاي اعالم شده به پیشخوان( کارت بهداشت تعرفهولغمبدریافت-3-4
به متقاضی توسط پیشخوان

وشوراي قیمت گذاري خدمات دفاتر پیشخوانمطابق تعرفه مصوب پیشخوانتعرفهمبلغدریافت-3-5
تحویل رسید به متقاضی توسط پیشخوان

و تحویل رسید به متقاضی توسط پیشخوانجریمه در صورت مشمولیتتعرفهمبلغدریافت-3-6

، دیرکرد داشته اندمتقاضیانی که در تمدید کارت بهداشت طبق سابقه ثبت شده در سامانه تبصره: 
.مشمول جریمه خواهند بود
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مراجعه فرد به پزشک مرکز بهداشتی درمانی جهت انجام معاینات و آزمایشات مربوطه و تکمیل -3-7
توسط پزشکبالمانع بودن صدور کارتالکترونیکیفرم الکترونیکی معاینات و تایید 

ت محیط جهت کنترل مهلت شش ماهه یا درخواست به کارتابل واحد بهداشالکترونیکیارجاع -3-8
تایید آنیکساله کارت و 

در فرایند اجرایی صدور کارت بهداشت تعیین مهلت اعتبار کارت بهداشت و نیز تعیین مشمول : 1تبصره 
جریمه بودن متقاضی به صورت الکترونیکی بوده مراجعه متقاضی به واحد بهداشت محیط و رئیس مرکز 

ندارد.بهداشتی درمانی لزومی 

، فرد متقاضی می تواند جهت بررسی موضوع به واحد بهداشت در صورت وجود هر گونه اعتراض: 2تبصره 
محیط و رییس مرکز بهداشتی درمانی مربوطه مراجعه نماید.

صدور کارت توسط رییس مرکز بهداشتی درمانی و ارسال پیامک به محض الکترونیکی تایید نهایی -3-9
ه فرد متقاضیبالکترونیکی تایید 

توسط دفاتر پیشخوان دولت / دفاتر خدمات سالمت3-3مطابق بند به متقاضی کارتتحویل-3-10

جهت تقاضاي اولیه و دریافت دفاتر خدمات سالمت/پیشخوان  دولت متقاضی کارت بهداشت فقط به  دفتر-4
کارت بهداشت، پزشک مرکز بهداشتی درمانی جهت انجام معاینات و در صورت لزوم آزمایشگاه تشخیص طبی 

داراي پروانه معتبر جهت انجام آزمایش مراجعه خواهند داشت. (دولتی و خصوصی) 

زینه گ، پزشک موظف است در خصوص متقاضیانی که طبق تشخیص پزشک نیاز به درمان وجود داردتبصره: 
بدیهی است متقاضی پس از طی دوره درمان و تکرار نماید.مشخص را سامانهدر "تحت درمان"وضعیت

به دفاتر جهت ثبت درخواست و پرداخت مجدد آزمایشات باید به پزشک مربوطه مراجعه نماید و نیازي به مراجعه 
.نمی باشدصدور کارت، هزینه پیشخوان و هزینه جریمه (در صورت مشمولیت) هزینه 

و با فرمت سانتیمتر8*11با ابعاد دفاتر خدمات سالمت/ارت بهداشت صادره  توسط دفاتر پیشخوان دولتک-5
pvc.می باشد
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به منظور ثبت الکترونیکی  اطالعات مرتبط با  معاینات  متقاضی توسط پزشک، کارشناس مسئول بهداشت -6
به ایجاد حساب کاربري پزشکان تحت پوشش شبکه / مرکز باید  نسبت / مرکز بهداشت شهرستان شبکهمحیط

م نماید. بهداشتی درمانی شهرستان در سامانه جامع بازرسی مرکز سالمت محیط و کار اقدا

با توجه به اینکه کلیه اطالعات و مستندات  مرتبط با معاینات متقاضی توسط پزشک در سامانه وارد می -7
نمی باشد. دفاتر خدمات سالمت/گردد نیاز به بایگانی مستندات مذکور توسط دفاتر پیشخوان دولت 

داراي اعتبار در سایر دفاتر خدمات سالمت/توسط دفاتر پیشخوان دولتشده در سامانهکارت بهداشت صادر-8
دانشگاه هاي علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی می باشد.

صادر دفاتر خدمات سالمت/که توسط  دفتر پیشخوان دولت خارج از سامانه کارت هاي بهداشت صادره :هتبصر
نمی گردد (توسط مرکز بهداشتی درمانی صادر می گردد) فقط در محدوده آن دانشگاه داراي اعتبار می باشد. 

بوده و از تاریخ ابالغ الزم االجرا می باشد.تبصره 5بند و 8مشتمل بر ضمیمهاین 
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فلوچارت جدید صدور کارت بهداشت
زیر:مداركدرخواست کارت بهداشت و ارائه جهتدفاتر خدمات سالمت/مراجعه فرد به پیشخوان

کارت بهداشت قبلی در صورت وجود. 3. یک قطعه عکس جهت اسکن 2.کارت ملی 1

معاینات توسط پزشکو تکمیل فرم الکترونیکی جهت معاینه اولیهدرمانیمراجعه به پزشک مرکز بهداشتی

 سامانهثبت مشخصات و درخواست متقاضی در
 / سایر روش هاي مجازتعیین نحوه دریافت کارت (حضوري / پست(
 ئه ) و اراجریمه در صورت مشمولیتتعرفه پیشخوان، تعرفه ،صدور کارت(تعرفه ي مصوبتعرفه هامبالغ و دریافت

سوابق متقاضی به صورت اطالعات و مشمولیت جریمه با توجه به مهلت اعتبار کارت و (ی پرداخترسید مبالغ 
)گرددتعیین میالکترونیکی

بلی

خیر

بلی

خیر

واحد کارتابلبهدرخواستالکترونیکیارجاع
جهتمرکز بهداشتی درمانیبهداشت محیط 

و تایید ماهه یا یک ساله کارت ششمهلتکنترل
آن

صدور کارت توسط رییس الکترونیکی تایید نهایی 
به فرد و ارسال پیامک ی درمانیمرکز بهداشت

الکترونیکیبه محض تاییدمتقاضی 

کارت و تحویل به متقاضیچاپ
مطابق نحوه دریافت تعیین شده

طبی مرکز بهداشتیتشخیصارجاع به آزمایشگاه
زمایشآانجام یا آزمایشگاه خصوصی به منظوردرمانی

تبالمانع  بودن صدور کارالکترونیکی تایید 

توسط پزشکفردمعاینهدریافت نتایج آزمایش و

بالمانع  بودن صدور کارتالکترونیکی تایید 

در سامانه)"تحت درمان"( مشخص کردن گزینه وضعیت درمان
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