
 پيشنهاد محل ( مكان جديد يا افزايش بخش يا واحد و بيمارستان ها و مراكز جراحي محدود

 توسط متقاضي به معاونت درمان دانشگاه منطبق با مجوز / موافقت اصولي

بازديد مكان توسط كارشنان 
 واحد طرح و برنامه

 تائيد محل پيشنهادي

 خير

 بلي

بررسي و تائيد نقشه هاي پيشنهادي توسط 
 كارشناسان واحد طرح و برنامه

اداره صدور  و اعالم نتايج به(معاونت درمان 
  پروانه)

هاتائيد نقشه   

ارائه نقشه پيشنهادي توسط متقاضي به 
 اداره صدور پروانه ها معاونت درمان 

انعكاس مراتب به متقاضي از طريق 
اداره صدور پروانه ها معاونت درمان و 

 دستور ارائه نقشه پيشنهادي

** بررسي نقشه تا زمان تائيدآن ممكن است در چند نوبت انجام و در هربار از طريق واحد صدور 
 پروانه نواقص به متقاضي اعالم مي شود . 

اعالم مراتب به متقاضي از طريق اداره صدور 
روانه ها معاونت درمان براي اقدام بعديپ  

اعالم اتمام ساخت و تجهيز توسط متقاضي به اداره صدور 
پروانه ها معاونت درمان و درخواست بازديد نهايي   

ارسال درخواست بازديد نهايي توسط اداره 
 صدور پروانه معاونت درمان 

 هماهنگي با متقاضي 

 براي انجام بازديد نهايي

 واحد طرح و برنامه

معاونت درمان   
 استعالم از 

 معاونت بهداشتي
هماهنگي با متقاضي  براي انجام بازديد  

 و داشتن كپي نقشه تائيد شده محل

صدور نامه تائيديه به 
 معاونت بهداشتي

بررسي و ارجاع مستقيم نامه 
 به مركز ذيربط  بازديد كارشناسي

 بررسي كارشناسي

و  اعالم نواقص به متقاضي 
 رونوشت به معاونت بهداشتي اعالم نواقص به اداره 

صدور پروانه معاونت 

   گزارش تائيديه به اداره 
 صدور پروانه ها

 صدور تائيديه بهداشتي به 

 معاونت درمان دانشگاه 

بررسي 
كسري 
مدارك

 طرح در كميسيون ذيربط براي صدور پروانه (درصورت تائيد )

  آتي رونوشت به اداره نظارت بر درمان معاونت درمان براي اعمال نظارتهاي

  يا جديد االحداث  ، سال و 10جراحي محدود با قدمت كمتر از ، بررسي نقشه بيمارستان ها و مراكز  *براساس مكاتبه وزارت متبوع با معاونت محترم درمان دانشگاه

 صرفاً توسط دفتر منابع فيزيكي وزارت متبوع انجام مي شود  . 

 نقص ندارد نقص دارد

 نقص ندارد

 نقص دارد

 نقص دارد
 نقص ندارد

اعالم  نواقص وياعدم تائيد نقشه ها   

مهر شدن نقشهممهور به  


