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-تان هابیمارس)درمانی در راستای اخذ مجوزهای ایمنی از سازمان آتش نشانی اقدام مراکز و نحوه عملکرد نمودار 
...(مراکز جراحی و -دی کلینیک ها-کلینیک ها-درمانگاه های روزانه-درمانگاه های شبانه روزی

ش مالک و یا نماینده حقوقی به معاونت پیشگیری سازمان آتمراجعه 
ان نبش خیاب-خیابان آزادی: نشانی جهت تشکیل پرونده به آدرس

4باجه -اداره اماکن-معاونت پیشگیری-میمنت

دستورالعمل از مرکز درمانی و صدوربازدیدنشانی و پیشگیری منطقه آتش مراجعه کارشناس 
(طی هفت روز کاری)فازبندی 

ش دستورالعمل ایمنی و آتش نشانی براساس فازبندی به کمک شرکت های ایمنی و آتاجرای 
نشانی مورد تایید

ی انجام مکاتبات مبنی بر اجرای کامل فاز اول به همراه تعهد نامه محضری با منطقه آتش نشان
(ذینفع/مالکشرکت با هماهنگی توسط )سازمان محدوده و ثبت نامه فوق در دبیرخانه 

موقتبازدید و بررسی و تایید فاز اول توسط کارشناسان سازمان و صدور مجوز بهره برداری 
و ارسال به وزارت بهداشت( روز کاری7ظرف )

یمنیمراجعه مالک به منطقه آتش نشانی جهت اخذ وقت بازدید و فازبندی دستورالعمل ا

اجرای فاز دوم دستورالعمل ایمنی و آتش نشانی و ارسال درخواست بازدید و صدور مجوز 
و ارائه تعهد محضریذینفع /مالکبهره برداری موقت توسط شرکت مجری با هماهنگی 

بازدید توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی

ماهه پس از بازدید و تایید نماینده معاونت پیشگیری 6صدور مجوز بهره برداری موقت 
سازمان آتش نشانی

جوز بهره و صدور مسازمان آتش نشانی کارشناسان توسط بازدید و بررسی و تایید فاز دوم 
و ارسال به وزارت بهداشت( روز کاری7ظرف ) موقت برداری 

و درخواست بازدید ( فاز سوم ) اجرای دستورالعمل ایمنی و آتش نشانی به طور کامل 
و صدور تاییدیه نهایی توسط شرکت و با همکاری مالک

و ارسال به وزارت بهداشتایمنی یکساله صدور گواهی 
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