
                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 پرسشهاي متداول در طرح دفاتر خدمات سالمت

 

 1400آذر

 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

 شرکت سالمت الکترونیک مبین ایرانیان



  

 4 از 1 صفحه

 

 

 فعالیت دفاتر خدمات سالمت در چه زمینه اي است؟ -1

هاي کلی نظام اداري، ابالغی از سوي مقام معظم رهبري، الزامات قانونی برنامه ششم توسعه به منظور توسعه در راستاي اجراي سیاست
ي کیفیت خدمات سالمت، دفاترخدمات مشارکت بخش خصوصی و تعاونی در ارائه خدمات و کاستن از مداخالت اجرایی دولت با هدف ارتقا

ی شوند و خدمات غیرحاکمیتاندازي میبرداري دفاتر خدمات سالمت راهاین دفاتر به استناد دستورالعمل ایجاد و بهره .اندسالمت ایجاد شده
 شوند. هاي مختلف سالمت به این دفاتر برونسپاري میحوزه

 دهند؟خدمات سالمت چه خدماتی را ارائه می  دفاتر -2

د. شودر حال حاضر ممیزي بهداشت محیط، نمونه برداري بهداشتی، صدورگواهی آموزش اصناف و صدور کارت بهداشت در دفاتر انجام می
 هاي درمان، غذا و دارو و آموزش نیز در دستور کار قرار دارد.ارایه خدمات از بخش

 دفاتر چه مدارکی نیاز است؟نام در فراخوان ثبتبراي  -3

فایل اسکن شده عکس پرسنلی با پس زمینه سفید و رعایت شئونات  -3 ،ایل اسکن شده صفحه اول شناسنامهف -2، ل اسکن شده کارت ملیفای -1
، (حداقل کارشناسی) فایل اسکن شده آخرین مدرك تحصیلی- 5ن) قایاآویژه (فایل اسکن شده مدرك تعیین تکلیف خدمت نظام وظیفه   -4المی، اس
 شده مجوز آموزشگاه اصناف در صورت دارا بودن این مجوز فایل اسکن  -6

در صفحه اول سامانه  )مخصوص ثبت نام متقاضیان دفاتر خدمات سالمت( مدارك مورد نیازجهت دریافت اطالعات کامل مربوط به مدارك، به قسمت 
 ید.يمراجعه نما /https://reg.mobiniranian.irرسانی طرح دفاتر خدمات سالمت به آدرس نام و اطالعثبت

 ؟شامل چه مواردي است منابع آزمون -4

 یو اختصاص یعموم يهاو دستورالعمل نیقوان •
 یاتیمال نیقانون کار و قوان •
 یمال تیریو مد يحسابدار •
 اصول و فنون مذاکره •

رسانی نام و اطالعثبتصفحه اول سامانه  در منابع آزمون فراخوان کشوري دفاتر خدمات سالمت به قسمتبراي اطالع از جزئیات منابع  
 مراجعه نمایید. /https://reg.mobiniranian.irآدرس به طرح دفاتر خدمات سالمت، 

 فرایند صدور مجوز دفاتر خدمات سالمت چیست؟ -5

کسب امتیاز حدنصاب جهت نمره آزمون)،  %50(کسب حداقل قبولی در آزمون ، آزمون شرکت در، ثبت نام در فراخواناندازي دفتر شامل مراحل راه
(بر اساس نیاز دانشگاه، نفرات برتر تا چند برابر اعالم نیاز به دانشگاه اعالم خواهد شد) و شرکت در مصاحبه خواهد بود. پس از  مصاحبه

 اندازي دفتر معرفی خواهند شد. مصاحبه نفرات برتر بر حسب امتیاز کل جهت راه
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 چگونه است؟دهی نحوه امتیاز -6

 شود. دارندگان مجوز آموزشگاه اصناف نیز امتیاز مجزاییامتیاز متقاضی بر اساس مدرك تحصیلی، رشته تحصیلی و نمره آزمون تعیین می
رسانی طرح نام و اطالعثبتدر سامانه  جدول امتیازبندي متقاضیان کشورينام فراخوان و دریافت خواهند کرد. جزئیات بیشتر در راهنماي ثبت

 مشخص شده است.  /https://reg.mobiniranian.irآدرس  به سالمت، دفاتر خدمات

 سابقه کار امتیاز دارد؟آیا  -7

 خیر. سوابق شغلی و مدیریتی امتیازي ندارند. 

هاي ، بنگاههاي خصوصیپاشی، یا شرکتهاي سمزشگاه اصناف، کسانی که مجوز شرکتغیر از مجوز آموآیا  -8
 از امتیاز برخوردارند؟ دراین فراخوان دفاتر فنی را دارند همغیردولتی و 

ود، شهاي مجزا انجام میپاشی از طریق شرکتخیر. با توجه به اینکه در حال حاضر خدمت آموزش اصناف به دفاتر واگذار شده و خدمات سم
 گرفته شده است.  امتیاز تنها براي دارندگان مجوز آموزشگاه اصناف در نظر

 ؟فراخوان هستند اند مجاز به ثبت نام درآموختگانی که گواهی موقت تحصیلی خود را دریافت نکردهآیا دانش -9

 نام داشتن مدرك تحصیلی اصلی یا مدرك تحصیلی موقت الزامی است.خیر. جهت ثبت

 نام کرد؟ توان در فراخوان ثبتآیا بدون کارت پایان خدمت می -10

 بودن کارت پایان خدمت الزامی است.خیر. دارا 

 توانند در این فراخوان شرکت کنند؟اعضاي هیئت علمی یا کارمندهاي دولت هم می -11

کارکنان پیمانی، قراردادي و براي  را ندارند. اندازي دفترراههاي دولتی (اعم از لشکري و کشوري) امکان خیر. کارکنان رسمی تمام بخش
  پذیر خواهد بود.صدور مجوز فعالیت امکانصرفاً با ارایه انصراف رسمی ، نهاییشرکتی در صورت پذیرش 

 ارسال مدارك به صورت فیزیکی جهت شرکت درفراخوان امکان پذیراست؟ -12

 امکان پذیراست.رسانی طرح دفاتر خدمات سالمت نام و اطالعسامانه ثبتخیر. ثبت نام و ارسال مدارك صرفا از طریق مراجعه به 

 ؟توان استفاده کردمیجهت ثبت نام و مراجعه به سامانه ثبت نام ازچه مرورگرهایی  -13

 نام می توانید استفاده کنید.جهت ورود به سامانه ثبت Firefoxو  Google Chromeازمرورگرهاي 

 در صورت بروز مشکل در بارگذاري مدارك چه اقدامی باید انجام شود؟  -14

نام آماده و بارگذاري شود تا مشکالت مربوط به بارگذاري مدارك ایجاد حجم اعالم شده در سامانه ثبتبا  مدارك باید در فرمت عکس و
ساعت پس از ثبت در سامانه به متقاضی اطالع داده خواهد شد. در صورت عدم دریافت پیامک تأیید، با واحد  72نتیجه بررسی مدارك  نشود.

 ماس بگیرید.پشتیبانی به شماره اعالم شده در فراخوان ت
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 اند؟چه شهرهایی در این فراخوان اعالم نیاز کرده -15

 راهنماي شرکت در فراخوان اعالم شده است. اند در لیست کامل شهرهایی که در فراخوان اعالم نیاز داشته

 دلیل عدم وجود برخی از شهرها در فراخوان چیست؟  -16

پتانسیل بازار  نبودو یا عدم اعالم نیاز به دلیل وجود دفاتر فعال در حد نصاب ست. اعالم نیاز دفاتر بر اساس پیشنهاد دانشگاه تعیین شده ا 
 است.  دفتر بوده براي ایجاد کافی 

 آیا امکان ثبت نام در سامانه از طریق گوشی تلفن همراه هوشمند وجود دارد؟ -17

 بله با رعایت نکات ذیل امکان ثبت نام از طریق تلفن همراه امکان پذیر می باشد.

هنگام ثبت اعداد باید کیبورد به حالت  .در بیاورید desktop site* باید هنگام مراجعه به سایت ابتدا تنظیمات گوشی خود را به حالت 
 انگلیسی باشد و هنگام مراجعه به صفحات قبل (در صورت لزوم) از دکمه برگشت سامانه استفاده کنید نه برگشت مرورگر.

 زار می شود؟ها آزمون برگدر تمام استان -18

ه دارد. در صورت تغییر حوزاست، اعالم شده که در لیست از بین مراکز آزمون نام امکان انتخاب حوزه امتحانی خود را متقاضی در زمان ثبت 
 امتحانی در شرایط خاص، موارد به اطالع متقاضیان خواهد رسید.

 ؟نحوه برگزاري آزمون چگونه است -19

رسانی ام اطالعنشود که پس از تاریخ پایان ثبتنام شده و ظرفیت مراکز آزمون تعیین میتعداد متقاضیان ثبتنحوه برگزاري آزمون بر اساس 
 خواهد شد.

  ؟پذیرفته شدگان این فراخوان استخدام دولت می شوند -20

 شود.خیر. فعالیت این دفاتر به صورت کامل توسط بخش خصوصی انجام می

 میزان است؟سیس دفتر چه أسرمایه اولیه براي ت -21

 ازمجهت تامین فضاي اداري و تجهیزات، لو ايمجموع سرمایه بسته به شهر محل فعالیت متفاوت است. درسرمایه اولیه براي تاسیس دفتر، 
 اداري و مصرفی مورد نیازاست.

 را وزارت بهداشت در اختیار متقاضیان قرار می دهد؟ تاسیس دفتر آیا فضا و ملزومات -22

ندازي ااین دفاتر به طور کامل با سرمایه بخش خصوصی راه باشد.به عهده مدیر دفتر میمربوط به تاسیس دفتر  لزوماتتامین فضا و م خیر.
 شوند.می
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 یی که با این طرح همکاري می کنند؟هاتحت پوشش و دانشگاهتعداد دفاتر فعال، شهرهاي  -23

دفاتر فعال به سایت شرکت سالمت الکترونیک مبین کامل جهت دریافت اطالعات     157تعداد دفاتر فعال:         39تعداد دانشگاه فعال:  
 مراجعه نمایید.  /https://mobiniranian.ir32Tبه آدرس  ایرانیان

 وانند مسئول فنی این دفاتر بشوند؟تاي هم میبهداشت حرفهآموختگان دانش -24

توانند به عنوان مسئول فنی بهداشت آموختگان این رشته میاي در دفتري ارائه شود، دانشات حوزه بهداشت حرفهبله در صورتی که خدم
 اي در دفتر فعالیت کنند.حرفه

 طرح ممیزي خوداظهاري و خودکنترلی اجباري است؟ -25

واحدهاي صنفی ملزم به ارایه  4و  25،  24مواد  -قانون اصالح مواد قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی 13نامه اجرایی ماده بر اساس آیین
 هاي انجام این کار، استفاده از خدمات دفاتر است.خوداظهاري و خودکنترلی بهداشتی هستند که یکی از روش

 پرسنل نیاز است؟ چندبراي هر دفتر -26

(در صورتی که خود مدیر دفتر واجد شرایط مسئول فنی نباشد) و براي شروع حداقل به یک نفر ممیز بهداشت  هر دفتر یک مسئول فنی
  دارد.  محیط نیاز

 در دفتر الزامی است؟آیا حضور مدیر دفتر  -27

وزها و وقت در دفتر در رتر باید به صورت پارهبا این وجود مدیر دف باشد.الزامی نمیدر دفتر  تمام وقتحضور مسئول دفتر به صورت  خیر.
 ساعات معین حضور داشته باشد.

 در صورت کسر دو بار هزینه، چه اقدامی باید انجام شود؟  -28

 رسانی طرح دفاتر خدمات سالمتنام و اطالعسامانه ثبتمدارك مربوط به دوبار پرداخت و شماره تماس پاسخگو خود را جهت پیگیري در 
 دهید. قراربخش ثبت تیکت 

 گیرد؟آیا تسهیالتی از جمله وام اشتغال به کار و .... به پروانه دفاتر تعقل می -29

 رسانی خواهد شد.در حال حاضر چنین تسهیالتی در نظر گرفته نشده است. در صورت فراهم شدن بستر مورد نیاز، مراتب اطالع

 متصدیان واحدهاي صنفی به دفاتر خدمات هستند؟ هاي بهداشتی ملزم به ارجاعآیا دانشگاه و شبکه -30

د از طریق توانالزام خوداظهاري و خودکنترلی واحد صنفی هستند. واحد صنفی میرعایت بازرسان دانشگاه علوم پزشکی ملزم به نظارت بر 
 .دفاتر خدمات سالمت این خدمت را دریافت نمایند
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