
  "شرکت هاي خصوصی ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ايمدارك الزم جهت صدور مجوز "

 ها تصویر برابر اصل مستندات مرتبط با سازمان ثبت شرکت -1
 اساسنامه شرکت  -2
 تصویر کارت ملی و شناسنامه کلیه اعضاء شرکت -3
 اي گواهی پایان طرح و یا معافیت از طرح کلیه پرسنل تخصصی بهداشت حرفه -4
 تصویر برابر اصل مدارك تحصیلی کلیه اعضاء شرکت -5
 اي  اي در زمینه بهداشت حرفه مدارك مرتبط با سوابق کاري کلیه پرسنل تخصصی بهداشت حرفه -6
 در صورت وجود گواهی صالحیت مسئول فنی/ معرفی کتبی مسئول فنی شرکت -7
توسط معاونت  هاي آموزشی تخصصی مسئول فنی که گواهینامه تائید موفقیت شرکت در دوره -8

 شود دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  ذیربط صادر می/ بهداشتی دانشگاه
 گواهی عدم سوء پیشینه کلیه اعضاء شرکت -9
 گواهی پایان خدمت سربازي یا معافیت جهت کلیه آقایان عضو شرکت -10
 ل شرکتفرم تکمیل شده درخواست صدور مجوز فعالیت شرکت به تائید و امضاء مدیر عام -11

 اسناد مرتبط با محل و فضاي فیزیکی شرکت  -12
 فهرست مشخصات فنی دستگاهها و تجهیزات شرکت -13
فرمت قرار داد که قرار دادهاي  شرکت بر اساس آن تنظیم خواهد شد و بایستی حاوي موضوع  -14

، وظایف و تعهدات )باید به صورت واضح و دقیق نوع خدمات و حجم کار مشخص شود( قرار داد
ها روند اجراي کار،  وظایف و تعهدات کارفرما، مدت اجراي قرار داد و محل انجام فعالیتشرکت، 

 .مبلغ قرار داد و مرجع حل اختالف
اي بایستی مدارك فوق الذکر را به  هاي خصوصی ارائه دهنده بهداشت حرفه متقاضیان کسب مجوز شرکت

/ اي معاونت بهداشتی دانشگاه حرفهاي در واحد بهداشت  هاي بهداشت حرفه دبیرخانه کمیته شرکت
   هاي سطح  مستندات مرتبط با شرکت دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ذیربط تحویل و

هاي خصوصی بهداشت  از طریق معاونت بهداشتی دانشگاه ذیربط به دبیرخانه کمیته سطح بندي شرکت 3
  .الم نظرارسال نمائید اي در مرکز سالمت محیط و کار جهت بررسی و اع حرفه

 

 "اطالعیه"


