
یب راهنمای فرآیند صدور کارت بهداشت در سامانه س

و دفاتر پیشخوان دولت

تهیه شده در گروه سالمت محیط دانشگاه علوم پزشکی شیراز 

1398پاییز 



:دفتر پیشخوان دولت

ارند و مطابق ابتدا فرد متقاضی به دفاتر پیشخوان دولت که آمادگی صدور کارت معاینه پزشکی را د-1

لیست به شهرستان ها اعالم خواهد شد مراجعه می نماید

:مدارک واطالعات مورد نیاز جهت ثبت مشخصات در دفاتر پیشخوان دولت -2

3*4یک قطعه عکس -

کد ملی فرد متقاضی-

تاریخ تولد فرد متقاضی -

آدرس محل کسب-

شماره موبایل جهت ارسال پیامک-

کارت عابر بانک  -



ت می شود کل مبالغی که طی سه مرحله از کارت عابر بانک متقاضی در دفتر پیشخوان دولت برداش* 

(ریال 50000و 12208، 135000: مبالغ به ترتیب) ریال می باشد 197208

رفته ، به بعد از تکمیل اطالعات فرد در دفتر پیشخوان ، کد ملی متقاضی از طریق لینک صورت گ-3

خوان از سامانه سیب ارسال می شود و متقاضی باید به مراکز خدمات جامع سالمتی که در دفتر پیش

طریق نصب بنر و یا هر شیوه ای دیگری اطالع رسانی شده است مراجعه نماید 



:مرکز خدمات جامع سالمت 

پس از اخذ نوبت در قسمت پذیرش ، متقاضی به پزشک مرکز مراجعه می نماید-4

پزشک جهت انجام فرآیند به صفحه داشبورد با نقش پزشک مربوطه وارد شده و روی -5

(مطابق تصویر زیر.) نماید کلیک می "پیگیری کارت بهداشت"آیکون 



.پنجره زیر نمایش داده می شودآیکون پیگیری کارت بهداشت، پس از کلیک روی -6

به (( بعدی))که با وارد کردن کد ملی متقاضی و کلیک بر روی گزینه -7

.صفحه انتخاب معاینات و آزمایشات بالینی پزشک منتقل می شود 



انتخاب گزینه معاینات و آزمایشات بالینی جهت صدور کارت بهداشت ، پس از -8
.صفحه زیر نمایش داده می شود

، ذخیرهنه پس از پاسخ به سوال های سوابق تماس با بیماران عفونی و کلیک روی گزی

به صفحه معاینه سالمت شغلی منتقل می شوید 



. ی است اجبار(( دستگاه بدن )) در این صفحه موارد مشابه ویزیت مشاهده می شود که تکمیل -9

شود حداقل یک گزینه تکمیل... حتما باید از هر کدام از قسمت های خون، چشم، بینی و : توجه



:با انتخاب دستگاه بدن موارد زیر نمایش داده می شود 



را رکن اصلی جهت بررسی می باشد که هر کدام زیر مجموعه های مرتبط20این قسمت دارای 

:دارا می باشد که تکمیل حداقل یکی از موارد ارکان اصلی اجباری می باشد



ای مرتبط می توان آزمایش ه(( پاراکلینیک)) در قسمت ویزیت با کلیک بر روی گزینه -10

به مشاغل را انتخاب کرد  



آزمایش بطور 5پس از انتخاب گزینه درخواست آزمایش، صفحه زیر نمایش داده می شود، در این قسمت 

مشخص شده ، پیش فرض آماده انتخاب می باشد و اگر نیاز به آزمایشات بیشتری باشد  می توانید در قسمت

نام آزمایش را وارد کرده و روی گزینه ذخیره کلیک کنید 



وزیع، کشت مدفوع برای متصدیان و کارکنان مراکز تهیه، تولید، نگهداری، حمل و نقل ، ت: توجه

ظر عرضه و فروش مواد خوردنی و آشامیدنی و افرادی که تماس مستقیم با ماده غذایی دارند از ن

سالمونال و شیگال الزامی است

یع، عرضه آزمایش مدفوع برای متصدیان و کارکنان مراکز تهیه، تولید، نگهداری، حمل و نقل ، توز-

و فروش مواد خوردنی و آشامیدنی باید در سه نوبت انجام شود

تصدیان مراکز در صورت نیاز به آزمایشات مربوط به سل بر اساس معاینه بالینی و نظر پزشک برای م-

و اماکن انجام شود

پزشک در صورت وجود عالئم بیماری ایدز و هپاتیت در افراد شاغل در آزمایشگاه و مراکز مشابه ،-

ت بودن در صورت مثب. مکلف است نسبت به معرفی افراد جهت انجام آزمایشات مربوطه اقدام نماید

نتیجه آزمایش ، مداخله در حد ارائه آموزش مداوم می باشد 



.  کنیدکلیکتایید نهایی و پایان ویزیت پس از اتمام مراحل ویزیت ، روی گزینه 



انجام سه در این مرحله ، فرد متقاضی با نسخه آزمایش درخواستی به آزمایشگاه مراجعه می نماید و بعد از-11

نوبت آزمایش ، نتیجه را از آزمایشگاه دریافت نموده و مجددا به پزشک مرکز مراجعه می نماید

ینه در اینجا پزشک مجددا به  قسمت پیگیری کارت بهداشت مراجعه ، کد ملی فرد را ثبت کرده و گز-12

را کلیلک نماید(( بررسی آزمایشات –معاینات و آزمایشات بالینی جهت صدور کارت بهداشت ))



ها بالمانع به صفحه بررسی آزمایشات می روید تا پس از بررسی پاسخ آزمایش(( تکمیل))با انتخاب گزینه 

نبودن صدور کارت بهداشت را مشخص کنید/ بودن



.  پس از ذخیره فرم توسط پزشک، تایید نهایی برای رئیس مرکز ارسال می شود

. در این قسمت فرآیند توسط نقش پزشک به پایان رسید 

در قسمت بعدی ، روند صدور کارت بهداشت توسط نقش رئیس مرکز بررسی می شود 

ده  و گزینه در صورتیکه فرد دارای بیماریهای انگلی و روده ای باشد صدور کارت بهداشت بالمانع نبو: توجه

ی و روده ای که الزم است متقاضی بر اساس نسخه پزشک تحت درمان بیماریهای انگل. تیک زده می شود خیر

قرار گرفته و یک هفته بعد از قطع درمان مجددا به پزشک جهت انجام آزمایشات مراجعه نماید 



:تایید فرآیند توسط رئیس مرکز خدمات جامع سالمت 

در این قسمت رئیس مرکز می بایست فرآیند پزشک را بررسی کند-13

را انتخاب کنید(( بررسی صدور کارت بهداشت))پس از ورود به صفحه داشبورد رئیس مرکز ، آیکون 



ی شودپس از انتخاب گزینه بررسی صدور کارت بهداشت ، صفحه زیر نمایش داده م-14

ت چاپ به در صورتیکه رئیس مرکز فرآیند پزشک را تایید کند پرونده صدور کارت متقاضی جه

دفاتر پیشخوان ارسال می گردد



در صورتیکه روی گزینه عدم تایید کلیک کنید ، پنجره زیر نمایش داده می شود-15

یید کلیک در این قسمت علت عدم تایید و نقش ارجاع گیرنده را انتخاب می کنیم و روی گزینه تا

.می کنید 



:در قسمت علت عدم تایید موارد زیر وجود دارد

عدم ویزیت بیمار* 

عدم طی درمان* 

عدم رعایت ویزیت بیمار به صورت انفرادی* 

:در قسمت ارجاع به ، موارد زیر وجود دارد

پزشک معتمد* 

پزشک مربوطه* 

در صورتیکه پزشک مربوطه انتخاب شود پرونده مجددا به او 

ارجاع می شود اما در صورتیکه پزشک معتمد انتخاب شود می 

بایست در مرحله بعدی که در تصویر مشخص شده ،نام پزشک 

معتمد انتخاب شود تا پرونده به ارجاع شود  



پس از اتمام این مرحله فرآیند بازگشت پرونده به پزشک را بررسی می کنیم 

ارجاع مجدد به پزشک مرکز 

.  کلیک کنیدکارت های بهداشت تایید نشده در صفحه داشبورد پزشک روی گزینه -16



در صورتیکه رئیس مرکز پرونده را تایید نکرده باشد در این صفحه نمایش داده می شود-17

علت عدم تایید نمایش داده می شود و پس از کلیک (( مشاهده))پس از کلیک روی گزینه 

(  15تا 7اسالید ) به صفحه ویزیت باز میگردیم(( بررسی مجدد ))روی گزینه 



: نمونه کارت بهداشت صادر شده توسط دفاتر پیشخوان دولت 



:گزارش گیری از سامانه سیب 

در میز کار رئیس مرکز و کارشناس مسئول بهداشت محیط آیکون بهداشت محیط و کار بارگذاری-

شده است   



: با انتخاب این گزینه صفحه زیر نمایش داده می شود 




