
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تطلیم شکبیت بو معبونت بهذاشتی و ثبت دبیرخبنو

 ارجبع بو مذیر گروه

 واحذ بهذاشت محیظ

 ارجبع بو مرکس مربىطو

 ببزدیذ از مىرد شکبیت

آیب مىرد تهذیذ علیو بهذاشت 

 عمىمی محطىة میشىد 

 بل بو واحذ بهذاشت محیظتهیو پیشنىیص اخطبریو و ارض

 تبئیذ کبرشنبش نبظر و کبرشنبش مطئىل و تبیپ 

 تبئیذ کبرشنبش مطئىل و مذیرگروه و ثبت دبیر خبنو

 ارجبع بو دادگبه

مختىمو 

شذن 

 شکبیت

  

 پیگیری تىضظ ببزرش بعذ ازانقضبی مهلت

 رفع نقص

 به مؼبونت بهذاشتی شکبیت  ارائه

 ببسدیذ اس مورد شکبیت

آیب مورد تهذیذ ػلیه بهذاشت 

 ػمومی محسوة میشود 

 تهیه پیشنویس اخطبریه و ارسبل به واحذ بهذاشت محیط

 تبئیذ کبرشنبس نبظز و کبرشنبس مسئول و تبیپ

 تبئیذ کبرشنبس مسئول و مذیزگزوه و ثبت دبیز خبنه

 ارجبع به دادگبه

 پیگیزی توسط ببسرس بؼذ اسانقضبی مهلت

 رفغ نقص

 ه شذن شکبیتمختوم

 مختومه شذن شکبیت 

 ثبت دبیزخبنه

 واحذ بهذاشت محیط

 ارجبع به مزکش مزبوطه

 رسیذگی به شکایات مردمی



 

مزاجؼه متصذی جهت 

پششکی  کبرت مؼبینه

 به مزکش بهذاشت

ورود متصذی بب مؼزفی 

نبمه مزبوطه به مزکش 

 بهذاشت

مزکش   مزاجؼه جهت صذور دستور رئیس

 دفتزوثبت در  ی درمبنیبهذاشت

 پذیزشمزاجؼه به 

 واخذتؼزفه محیط یب پبراف همکبر بهذاشت مشمول جریمه بودن یب نبودن فرد توسط بخش ثبت رایبنه ای اطالعبت بررسی

 سشکیکبرت معبینه پ بت در دفتر صذورثتنظیم فرم معبینبت وآزمبیشبت صذور کبرت معبینه پسشکی و 

 برحسب  نوع شغل وآزمبیش الزم  معبینبت پسشک  جهتمراجعه به 

 آسمبیشگبه مزاجؼه به 

 جهت تبییذ آسمبیشبت مزکش مزاجؼه به پششک

 امضبء کبرت توسط  همکبربهذاشت محیط ومسئول مرکس بهذاشتی درمبنی

 ی درمبنی به همراه کبرت معبینهخروج متصذی از مرکس بهذاشت

 پزشکی بهداشت محیط دریافت کارت معاینه فرآیند



 
 

 

 

 

 

 

 ارجبع بو مذیر گروه

 واحذ بهذاشت محیظ

 ارجبع بو مرکس مربىطو

 ببزدیذ از مىرد شکبیت

آیب مىرد تهذیذ علیو بهذاشت 

 عمىمی محطىة میشىد 

 تهیو پیشنىیص اخطبریو و ارضبل بو واحذ بهذاشت محیظ

 تبئیذ کبرشنبش نبظر و کبرشنبش مطئىل و تبیپ 

 تبئیذ کبرشنبش مطئىل و مذیرگروه و ثبت دبیر خبنو

 ارجبع بو دادگبه

مختىمو 

شذن 

 شکبیت

  

 مهلت پیگیری تىضظ ببزرش بعذ ازانقضبی

 رفع نقص

 فراینذ پاسخگویی به استعالم  اتحادیه های صنفی

 به مؼبونت بهذاشتی  ارائه نبمه اتحبدیه صنفی

 ثبت دبیزخبنه

 واحذ بهذاشت محیط

 ارجبع به مزکش مزبوطه

 محل مورد نظزببسدیذ اس 

 محل دارای صالحیتآیب 

 میببشذ یبهذاشت

 احذ بهذاشت و ارسبل به و صالحیتتهیه پیشنویس 

 پزداخت تؼزفه

 رشنبس مسئول و مذیزگزوه و ثبت دبیز خبنهیذ کبیتب

صالحیت و ارسال به واحد عدم نویس  تهیه پیش

 بهداشت

  ارسبل به اتحبدیه

 یذ کبرشنبس نبظز و کبرشنبس مسئول و تبیپ یتب


