
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیخدمات 

 
  شناسه زیرخدمت  هاعنوان زیر خدمت  عنوان خدمت (شناسه خدمت)  ردیف

1  

 مؤسسات سنجی اعتبار و نظارت

  سالمت

)16021012000( 

 هايدانشگاه درمان بر نظارت ادارات بر نظارت- 1

  کشور پزشکی علوم
16031012100 

2 -سن اجراي برنامه تحول نظام نظارت بر ح

هاي علوم پزشکی سالمت در مراکز تابعه دانشگاه

  کشور

16041012101 

اي و موردي از مراکز و بازدیدهاي دوره- 3

  دهنده خدمات تشخیصی و درمانی ارائهسسات ؤم
16021012102 

 16061012103  رسیدگی و پاسخگویی به شکایات مردمی - 4

هاي آموزشی برگزاري سمینارها و کارگاه- 5

  کشوري جهت توانمندسازي ارزیابان کشوري
18051012104 

هاي ها و پروژهاجراء و مشارکت در طرح-6

  سالمت در سطح کشور تحقیقاتی به منظور ارتقاء
16051012105 

2  

 ، اصالح، ابطال و لغوتمدید صدور،

  سسات سالمتؤپروانه م

)16021013000( 

 16021013100  سسات پزشکیؤصدور پروانه م- 1

 16021013101  سسات پزشکیؤتمدید پروانه م- 2

سسات پزشکی بر اساس اعالم ؤابطال پروانه م- 3

  تعزیرات پزشکی
16021013102 

سسه ؤاصالحات مورد بر اساس تقاضاي م- 4

  پزشکی
16021013103 

شده در قرارداد بندي تعیینلغو بر اساس زمان- 5

خیر در أسیس به دلیل عدم معرفی ملک و یا تأت

  ارائه مدارك الزم

16021013104 

3  

توزیع پزشکان و صدور گواهی 

  مربوطه

)16031014000( 

سطح تقسیم و توزیع نیروهاي پزشک در - 1

  هاي علوم پزشکی سراسر کشوردانشگاه

  

18041014100 

در  (پایان طرح)تمصدور گواهی وضعیت خد- 2

  توزیع پزشکان
16031014101 

 16031014102  نامه در توزیع پزشکانصدور معرفی - 3

 11021014103  صدور گواهی معافیت - 4

توزیع متعهدین خدمت دوره دستیاري  - 5

  دندانپزشکی
16021014104 

4  

آگاهی و آموزش الکترونیکی  ارتقاء

  در حوزه سالمت

)18081015000( 

  

18081015000 

5  

سازي مراکز پاسخگویی فعال

  سالمت

)16041016000( 

  

16041016000 

6  
  صدور کارت بهداشت

)16041017000( 

  
16041017000 



  شناسه زیرخدمت  هاعنوان زیر خدمت  عنوان خدمت (شناسه خدمت)  ردیف

7  
  نظارت بهداشتی بر اماکن

)16041018000( 

 آموزش بهداشت عمومیصدور گواهی نامه - 1

  
16041018100 

هاي مبارزه با حشرات و صدور مجوز شرکت- 2

  پاشیسم
13011018101 

8  
  ثبت گواهی والدت و مرگ

)10031019000( 

  
10031019000 

9  
  خدمات پزشک خانواده

)16021020000( 

  
16021020000 

10  

 سالمت الکترونیک پرونده ایجاد

  افراد

)16041021000( 

  

16041021000 

11  

 و کدگذاري و استانداردها تدوین

  سالمت حوزه هايشناسه

)16061022000( 

  

16061022000 

12  

- ارزشیابی مدارك تحصیلی دانش

  آموختگان خارج ازکشور

)18041023000( 

  

18041023000 

13  
  آموزش مستمر جامعه پزشکی

)18051024000( 

  
18051024000 

14  

هاي آموزشی ارزشیابی بخش

  هاي علوم پزشکیدانشگاه دستیار

)18041025000( 

  

18041025000 

15  
  هاي علوم پزشکیآزمون برگزاري

)18041026000( 

 18041026100  ثبت نام و برگزاري آزمون - 1

ها و رسیدگی به شکایات اعالم نتایج آزمون - 2

  هاداوطلبان آزمون
18041026101 

 18041026102  پزشکیهاي علوم ارزشیابی کلیه آزمو - 3

 18041026103  آزمون دستیاري دندانپزشکیبرگزاري - 4

16  

خدمات آموزشی دانشجویان ارائه 

  آموختگان علوم پزشکیدانش

)18041027000( 

هاي گسترش رشته راه اندازي و ایجاد، - 1

تکمیلی  هاي فوق تخصصی ودوره تخصصی،

  تخصصی

18041027100 

 هاي تخصصی،آموزشی رشتههاي تدوین برنامه- 2

  تکمیلی تخصصی هاي فوق تخصصی ودوره
18041027101 

هاي هاي آموزشی رشتهبازنگري برنامه- 3

تکمیلی  هاي فوق تخصصی ودوره تخصصی،

  تخصصی

18041027102 

هاي علوم ها به دانشگاهابالغ برنامه تصویب و- 4

  سسات اجرائی مرتبطؤم پزشکی و
18041027103 

هاي انتقال، تغییر رشته و بررسی درخواست - 5

  جابجایی دستیاران دندانپزشکی
18041027104 

17  
  ت علمیأجذب و ارتقاء اعضاي هی

)10031028000( 

 10031028100  اعضاي هیات علمی جذب- 1

 10031028101  ارتقاي اعضاي هیات علمی- 2



  شناسه زیرخدمت  هاعنوان زیر خدمت  عنوان خدمت (شناسه خدمت)  ردیف

18  

اعضاي به تسهیالت رفاهی ارائه 

  علوم پزشکی ت علمیأهی

)13011029000(  

ها به معرفی اعضاي هیات علمی دانشگاه - 1

  هاي عامل جهت دریافت وام مسکن.بانک
13011029100 

 مربوطه جهت بانک بهافراد ستادي  معرفی - 2

  مسکن وام دریافت
13011029101 

نظارت بر انجام امور مربوط به پرداخت - 3

ها و تسهیالت خرید و ساخت مسکن توسط بانک

  مشکالت احتمالیرفع 

13011029102 

 


