
 اخذ موافقت اصولی و پروانه فعالیت مراکز خصوصی +

غیز ديلتی ي خیزیٍ کٍ در راستبی اَذاف سبسمبن بُشیستی کشًر  اخذ مًافقت اصًلی ي اخذ پزياوٍ فعبلیت مًسسبت
  .صًرت می گیزد وٍ َبومبیىذ تًسظ کمیسیًن عبلی صذير پزياوٍ َب ي کمیسیًن استبوی صذير پزيا فعبلیت می

 

سوبن، مزاکش تًاوبخشی ي درمبن بیمبران  اس مزاکش درمبن ي ببستًاوی معتبدیه، خبوٍ سالمت دختزان ي: ایه مزاکش عببرتىذ
 کًدکبن بی سزپزست ي خیبببوی، ارائٍ خذمبت بٍ دختزان ي سوبن آسیب دیذٌ رياوی مشمه، وگُذاری شببوٍ ريسی

مشبيرٌ، وگُذاری معلًلیه، حزفٍ آمًسی  ددجًیبن ي ویبسمىذان بی بضبعت، ارائٍ خذمبتاجتمبعی، ارائٍ خذمبت بٍ م
 سبلمىذان، خذمبت مشبيرٌ صوتیک بٍ متقبضیبن، اوجمه َب ي مًسسبت غیز ديلتی ي معلًلیه، تًاوبخشی ي وگُذاری

  خیزیٍ ي مجتمع َبی مزاکش خذمبت بُشیستی

 

 

  شرایط و مدارک مورد نیاز

 

  :شرایط موسس -

 

  اعتقبد بٍ دیه مبیه اسالم یب یکی اس ادیبن رسمی تصزیح شذٌ در قبوًن اسبسی جمًُری اسالمی ایزان -1

 

  تببعیت جمًُری اسالمی ایزان -2

 

  (بزای کبرمىذان رسمی ي پیمبوی الشامی ویست) عذم سًء پیشیىٍ کیفزی -3

 

  عذم اعتیبد بٍ مًاد مخذر -4

 

  (در مًرد آقبیبن)پبیبن خذمت  تصًیز کبرت -5

 

  سبل سه 25دارا بًدن حذاقل  -6

 

  تصًیز کلیٍ صفحبت شىبسىبمٍ -7

 

  تصًیز آخزیه مذرک تحصیلی -8

 

  .تصًیز اسبسىبمٍ بزای مًسسبت حقًقی َمزاٌ بب اصل آن کٍ بٍ تبییذ سبسمبن بُشیستی استبن رسیذٌ ببشذ -9

 

  چبپ در ريسوبمٍ رسمی بٍ َمزاٌ آخزیه تغییزات آن... ي تصًیز آگُی تبسیس مؤسسٍ یب شزکت  -10

 

  3×4قغعٍ عکس  6 -11

 

  :مذارک السم جُت صذير پزياوٍ فعبلیت مزاکش خصًصی



 

  فزم تکمیل شذٌ درخًاست مًافقت اصًلی -1

 

  احزاس کلیٍ شزایظ تبسیس مزکش اس وظز سبختمبوی ي تجُیشاتی -2

 

  رافیکی مزبًعٍارائٍ تبییذیٍ َبی بُذاشتی ي ت -3

 

  معزفی مذیز مسئًل یب مسئًل فىی مزکش ي مذارک مزبًط بٍ يی -4

 

  تبمیه ي معزفی ویزيی اوسبوی مًرد ویبس -5

 

  گشارش کبرشىبس وبظز تخصصی معبيوت مزبًعٍ -6

 

  صًرتجلسٍ کمیتٍ وظبرت تخصصی استبن -7

 


