
 

 ممیزان بهداشتی قبولی آزمون تمدید گواهیشیوه نامه 

کار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، در ابتدای شروع این طرح گواهی قبولی آزمون  و با توجه به اعالم مرکز سالمت محیط

دوره  از  مقرر گردید که گواهی هادائم مدرک قبولی صدور با اعالم مجدد این مرکز مبنی بر  59دارای اعتبار دو ساله بود. از سال 

آزمون های یک تا چهارم بررسی های انجام شده مقرر گردید که داوطلبین با  بدون قید مدت اعتبار صادر گردد. لذابعد، به  هفتم

 نیاز است  آزمون پنجم و ششمو پذیرفته شدگان  ون شرکت نمایندآزم مجدد دربه دلیل اینکه  منابع آزمون متفاوتی داشته اند 

 انجام پذیرد: جهت تعویض گواهی ها را که مراحل ذیل

 قبولی مدارک و مراحل مورد نیاز برای تعویض گواهی

 ) از طریق پست یا حضوری(که مدت اعتبار آنها گذشته است گواهی قبولیاصل  ارائه -1

 جهت ارسال گواهی ق پستی محل سکونت دائمیرقمی و آدرس دقی 11کدپستی  درج -2

 پرداخت هزینه جهت صدور مجدد گواهی -3

  موارد صدور مجدد 

  می باشد. مربوطه بر اساس یکی از شرایط زیر صل گواهیموارد صدور مجدد ا

 اعتبار آن به پایان رسیده باشد. 

  بوده و سایر مدراک قابل تمدید  محیطرشته بهداشت تبصره :تمدید گواهی ها فقط مربوط به پذیرفته شدگان دارای   

 نمی باشد.

  باشدمخدوش و یا مهر و مندرجات آن ناخوانا شده. 

 تغییر یافته باشد پس از صدور گواهی ای فرد مشخصات شناسنامه. 

 انجام داده و در صورت نبود  بایست در دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی، استعالم اولیه را شده باشد که می مفقود

 .ارایه دهندانجمن  استعالم را تهیه نموده و به دفترمراجعه و برگه سامانه آزمون سابقه، به 

 مبلغ قابل پرداخت: 

 ریال111/011صدور گواهی المثنی مبلغ صدور گواهی تمدید و  جهت
 

 شماره حساب های انجمن:

 ، شعبه صبا 1111300510113بانک ملی  -1

 ، شعبه فلسطین223 -0111-11560901-1 رگاردبانک پاسا -2

 0136551055000320شماره کارت بانک ملی  -3

در صورتی که فرد دیگری فیش را پرداخت می نمایند بر روی فیش نام و نام خانوادگی متقاضی و دوره آزمون قید گردد تا  نکته:

 امکان پیگیری فراهم گردد.

 نحوه ارسال گواهی ها

 به شکل ذیل تحویل متقاضیان می گردد: گواهی ها پس از صدور

صندوق  -اداره پست شهید بادامچی -پستی 10منطقه  -تهران  آدرسبا پست پیشتاز به  متقاضیان بایستی مدارک الزم را -1

آنان  تمدید( ارسال نمایند تا گواهی 1010003390کدپستی  ) انجمن علمی بهداشت محیط ایران 10109605پستی 

 .گردد و پست صادر

به آدرس در معاونت های بهداشتی استان برای آنان انجام شده است  بررسی اولیه اینکه به دلیل اهی های تمدیدیگو -2

 پستی داوطلب ارسال می گردد.

و مدارک آنها در دبیر خانه انجمن موجود است، ، واهی آزمون خود مراجعه نکرده اندافرادی که تاکنون جهت دریافت گ -3

به معاونت های بهداشتی استان محل سکونت تحویل می گردد تا پس از استعالم و تایید به  گواهی تمدیدی پس از صدور

 پذیرفته شده تحویل گردد.

 اقدام می گردد. سهو  دوگواهی های مفقودی نیز به شکل بند  -4
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