راهنمای گام به گام دریافت گواهینامه آموزش بهداشت اصناف به صورت الکترونیکی

 -2گزینه «ثبت نام
الکترونیکی» را انتخاب نمایید

 -3روی «خرید
کارت اعتباری ثبت
نام» کلیک کنید

 -4مشخصات خواسته شده را
تکمیل نموده و روی «ادامه» کلیک
کنید

 – 5روی «تکمیل خرید»
کلیک نمایید.

 -6مشخصات کارت بانکی خود را
وارد نمایید.
در صورتی که هنوز رمز اینترنتی برای کارت
بانکی خود دریافت نکرده اید باید برای
دریافت رمز اینترنتی کارت خود به یکی از
دستگاههای خودپرداز بانک صادر کننده
کارت خود مراجعه نمایید

 -7روی کلید «مرحله بعد» کلیک نمایید

 -8فرم مشخصات را با دقت پر کرده و
سپس روی کلید «مرحله بعد» کلیک کنید
همان سریالی که در
مرحله قبل دریافت
کردید
با حروف فارسی و به
صورت کامل تکمیل شود
کدملی بدون خط تیره وارد شود.
در صورتی که با موبایل ثبت نام
میکنید حتما موقع وارد نمودن
اعداد صفحه کلید انگلیسی باشد

سال تولد ( مثال ) 1350

کدصنفی عددی  12رقمی است که باید از بازرس
بهداشت محیط محل کار خود دریافت نمایید
شغل خود را از لیست انتخاب نمایید

پ

از تکمیل فرم ،این کلید را بزنید

 اگر می خواهییید دوره را بییه صیییورت آنالین و
بیدون حضیییور در آموزشیییگیاه بگزرانید گزینه
آموزش الکترونیکی را انتخاب نمایید.
 اگر می خواهییید در دوره هیای صیییبحی کییه در
آموزشیگاه برگزار می شیود به صورت حضوری
شرکت کنید گزینه دوره صبح را انتخاب کنید تا
برای حضور در دوره با شما تماس بگیریم.
 اگر می خواهیید در دوره هیای بعد از ظهری که
در آموزشیییگیاه برگزار می شیییود بییه صیییورت
حضوری شرکت کنید گزینه دوره بعد از ظهر را
انتخیاب کنیید تا برای حضیییور در دوره با شیییما
تماس بگیریم.

 اگر مدرک تحصییلی شییما کمتر از لیسییان

اسیت و برای اولین بار اسییت گواهینامه آموزش بهداشییت می

گیرید (یا قبال گواهینامه گرفته اید ولی گواهینامه قبلی خود را در دسیترس ندارید) گزینه کامل حضوری یا
الکترونیکی را انتخاب نمایید.
 اگر مدرک تحصییلی شیما کمتر از لیسیان

است و قبال گواهینامه آموزش بهداشت را گرفته اید و آنرا در

دسترس دارید ،گزینه بازآموزی حضوری یا الکترونیکی را انتخاب نمایید.
 اگر مدرک تحصییلی شیما لیسیان

یا باالتر اسییت و برای اولین بار اسیت گواهینامه آموزش بهداشیت می

گیرید (یا قبال گواهینامه گرفته اید ولی گواهینامه قبلی خود را در دسترس ندارید) گزینه کامل غیرحضوری
را انتخاب نمایید.
 اگر مدرک تحصییلی شیما لیسان

یا باالتر است و قبال گواهینامه آموزش بهداشت را گرفته اید و آنرا در

دسترس دارید ،گزینه بازآموزی غیرحضوری را انتخاب نمایید.

 – 9فایل تصاویر مورد نیاز را اسکن نموده و بارگذاری کنید
(ابتدا روی  choose fileکلیک کنید سپ

فایل عک

مورد نظر را انتخاب کنید و در

نهایت کلید بارگزاری را بزنید).

 – 01شماره شناسایی صادر شده را یادداشت
نموده و سپس روی «تکمیل فرآیند ثبت نام و
دریافت رسید» کلیک کنید

 – 00ثبت نام شما نهایی شد

میتوانید رسید را چاپ کنید

 -03گزینه «آموزش
الکترونیکی» را انتخاب نمایید

 -04گذراندن دروس

درصورتی که می خواهید با کامپیوتر دروس را
درصورتی که می خواهید با موبایل یا تبلت

بگذرانید این گزینه را انتخاب نمایید

دروس را بگذرانید این گزینه را انتخاب نمایید.

با اینکار فایل نصب نرم افزار (اپلیکیشن) دانلود

حتما قبل از شروع به گذراندن دروس ،این راهنما را

می شود که باید پس از دانلود آنرا روی موبایل

مطالعه کنید (برای ورود به راهنما باید شماره شناسایی

یا تبلت خود نصب نمایید و با ورود به اپلیکیشنِ

ای را که در مرحله  01دریافت کرده اید وارد نمایید)

 -06به قسمت «نمره و
گواهینامه» مراجعه نمایید.

 payam_salamatدروس را بگذارنید.

 - 07کد ملی خود را بدون خط تیره وارد
نموده و روی مشاهده نتیجه کلیک نمایید.

در صورتی که پیغام زیر را مشاهده
میکنید یعنی گواهینامه شما در انتظار
ثبت در سامانه جامع بازرسی بهداشت
محیط است (شکل بعدی را ببینید)

پس از طی مراحل اداری،
گواهینامه شما ثبت می شود و
اطالعات آن روی سایت قرار می
گیرد .در اینصورت پس از وارد
نمودن کد ملی و مشاهده نتیجه،
اطالعات گواهینامه شما نشان داده
می شود و می توانید با کلیک
روی«دریافت گواهینامه» فایل
 pdfگواهینامه خود را دریافت و
پرینت نمایید

