
 شرح فعبلیت کبرشنبس مسئول بهداشت محیط

 

 سرکبر خبنم مهندس خدیجه پوربببب کبرشنبس مسئول واحد بهداشت محیط

   ریسی برنبمه      

 

  ٍ بزًبهِ ریشی جْت اًجبم هغبلؼبت السم بوٌظَر آگبّی اس ٍضؼیت سیست هحیغی کلیِ ضْزستبى

  ضٌبخت هسبئل بْذاضت هحیظ در بخطْبی تَلیذ کٌٌذگبى هَاد غذایی ٍ اهبکي ػوَهی

 تذٍیي بزًبهِ ػولیبتی ٍاحذ  

 تذٍیي بزًبهِ ّبی دٍرُ ّبی آهَسضی بزای گزٍّْبی ّذف  

 بهیي هٌببغ ٍ اهکبًبت ٍ الشاهبت هَرد ًیبس جْت اجزای بزًبهِ ّبی بْذاضت هحیظبزآٍرد ٍ ت 

 

  سبزمبندهی   

 

 ِّوبٌّگی درٍى بخطی بب سبیز ٍاحذّبی هزکش بْذاضت ٍهزاکش بْذاضتی درهبًی تببؼ 

  ّوبٌّگی بیي بخطی ٍ بزٍى بخطی بب سبسهبًْبی هزتبظ ٍ ضزکت در کلیِ جلسبت هزتبظ بب ٍاحذ

ّبی  ت هحیظ) هؼبًٍت، ادارُ کل کبر ٍ اهَر اجتوبػی، سبسهبى هحیظ سیست، ضْزداری ، اتحبدیِبْذاض

 ...(صٌفی ٍ

 

  پبیش و نظبرت  

 

  ًظبرت ٍ پبیص فؼبلیتْبی بْذاضت هحیظ ستبد ٍ هزاکش تببؼِ ٍ ارائِ ًظزیبت کبرضٌبسی جْت رفغ

 هطکالت هَجَد

  اضت هحیظ هزاکش ٍ تْیِ ٍ ارسبل فیذبک بِ هزاکش هزبَعِ ًظبرت بز تجشیِ ٍ تحلیل ػولکزد بْذ        

 ٍهسئَلیي ضبکِ بْذاضت ٍهؼبًٍت بْذاضتی

 ٍ (ًظبرت بز اجزای عزحْبی بْذاضت هحیظ ) عزح تطذیذ؛ هٌبسببت... 

 ًظبرت ٍ پیگیزی تطکیل کبرگزٍُ سالهت ٍ اهٌیت غذایی  

 دیذ اس اهبکي تْیِ ٍ تَسیغ هَاد غذایی ٍ اهبکي ػوَهی؛ ًظبرت بزاجزای بزًبهِ ّبی بْذاضت هحیظ )ببس

 (…ًوًَِ بزداری هَاد غذایی ٍ ًوًَِ بزداری آة ٍ کلزسٌجی ٍ

 

  رهبری و هدایت 

 

 ّذایت بزًبهِ جبهغ ػولیبتی ٍاحذ در توبم سهیٌِ ّب 

 تالش در جْت حفظ ٍ تقَیت رٍحیِ هطبرکتی ٍ اًگیشش کبرکٌبى بوٌظَر ارتقبء فزآیٌذّبی ٍاحذ.  



  تْیِ ٍ تذٍیي دستَرالؼولْبی اجزائی فزآیٌذّبی ٍاحذ بْذاضت هحیظ ٍ ببسًگزی ایي دستَرالؼولْب در

  .صَرت ًیبس

 ّوکبری در اجزای عزحْبی تحقیقبتی استبًی ، هلی ٍ هقغؼی.  

 بزرسی پیطٌْبدات ٍ پیگیزی حل هطکالت ٍاحذّبی تحت ًظبرت.  

 ِّب ٍ دستَرالؼولْبی کبری هَرد ًیبس ٍ ابالؽ بِ هزاکش تببؼِ تْیِ ٍ تٌظین بخطٌبه.  

 عزح اجزای هٌجولِ هزتبظ سغَح کلیِ در هحیغی بْذاضت قَاًیي اجزای چگًَگی راّبزی ٍ ّذایت 

 ٍ اهبکي تؼغیل هجَس اخذ ٍ بْذاضتی ٍ آرایطی ٍ آضبهیذًی ٍ خَردًی هَاد ۳۱ هبدُ سبسی یکٌَاخت

 آًْب تؼغیلی جْت درهبى ٍ بْذاضت هزکش اس هزاکش

 

 

 

 شرح فعبلیت کبرشنبسبن بهداشت محیط

   

صفریسولمبز سرکبر خبنم مهندس   
 ۳91ًظبرت ٍ راّبزی سبهبًِ هزدهی بْذاضت 

 غیزُ ٍ ًَرٍس،هحزم،ارتحبل،رهضبى خبظ ّبی هٌبسبت بِ هزبَط ّبی فؼبلیت ریشی بزًبهِ 

 بزًبهِ کٌتزل ٍ پیطگیزی اس دخبًیبت 

 بْذاضت هذارس هسئَل 

 هحیظ بْذاضت ٍاحذ آهَسش هسئَل 

 هطتزک  ّبی ببسرسی ّوبٌّگی ٍ ریشی بزًبهِ 

 هحیظ بْذاضت کبرضٌبسبى ای دٍرُ جلسبت ّوبٌّگی 

 اصٌبف صالحیت ػذم صذٍر فزایٌذ بز ًظبرت 

 اهَر پزسٌلی هسئَل 

 هزبَعِ آهبرّبی ًظبرت ٍ گزدآٍری 

 هحیغی کبرضٌبسبى ّبی ببسرسی ػبلیِ ًظبرت 

 هزتبظ هَضَػبت ػولیبتی جبهغ بزًبهِ تذٍیي 

 رجَع ارببة پبسخگَیی 

  معصومه احمدیسرکبر خبنم مهندس 
 بزًبهِ ریشی ٍ ًظبرت کٌتزل کیفی آة  

 ًظبرت بز آسهبیطگبُ آة ضْزستبى 

  آة هٌتقلِ ّبی عغیبى پیگیزی هسئَل 

 کطبٍرسی در استفبدُ اس جلَگیزی ٍ ضْزستبى فبضالة بْذاضتی دفغ بز ًظبرت بزًبهِ 

 اصٌبف  ػوَهی بْذاضت بزآهَسضگبّْبی ًظبرت 



 اصٌبف صالحیت صذٍر فزایٌذ بز ًظبرت 

 رٍستبیی بیوِ پبیص ٍ رٍستب بْسبسی بزًبهِ 

 بٌشیي پوپ ٍ ضٌب،ٍرسضگبُ،پبرک بزاستخزّبی ًظبرت هسئَل 

 اداری غیز ایبم در ًظبرت تطذیذ عزح ٍراّبزی ًظبرت 

 ًَپذیذ ٍ ببسپذیذ بیوبریْبی پیگیزی 

 دام ٍ اًسبى هطتزک بیوبریْبی پیگیزی ٍ داهذاریْب بز ًظبرت 

 هتبزکِ ٍاهبکي هسبجذ بْذاضتی ٍضؼیت بز ًظبرت 

 هزبَعِ آهبرّبی ًظبرت ٍ گزدآٍری 

 هحیغی کبرضٌبسبى ّبی ببسرسی ػبلیِ ًظبرت 

 هزتبظ هَضَػبت ػولیبتی جبهغ بزًبهِ تذٍیي 

 رجَع ارببة پبسخگَیی 

پرویس براری مهندس آقبی  
 ػزضِ سغح در غذایی هَاد بزداری ًوًَِ ٍ غذایی هَاد کٌتزل بزًبهِ 

 غذایی هَاد غیزهجبس کبرگبّْبی فؼبلیت اس جلَگیزی ٍ ضٌبسبیی 

 گزدی دٍرُ غذایی هَاد ػزضِ اس جلَگیزی ٍ ضٌبسبیی 

 قضبیی هزاجغ بِ غذایی هَاد سهیٌِ در هتخلف هؼزفی 

 ػفًَی پسوبًذّبی بز ًظبرت ٍ کٌتزل بزًبهِ 

 بیوبرستبى بز ًظبرت 

 ..(ٍ ػوَهی،هغبْب ّبی درهبًگبُ)درهبًی هزاکش صالحیت صذٍر ٍ ببسدیذ 

 ّب پزتَپشضکی،رادیَلَصی هزاکش اس ببسدیذ 

BTS  ّبی دکل بِ هزبَط ضکبیبت پیگیزی 

 ۳1ٍ۳1 هبدُ هَضَع اقبهتی هزاکش سبیز ٍ ّب کوپ بز ًظبرت 

 پزتببل تجْیشات کبرضٌبس 

 هزبَعِ آهبرّبی ًظبرت ٍ گزدآٍری 

 هحیغی کبرضٌبسبى ّبی ببسرسی ػبلیِ ًظبرت 

 هزتبظ هَضَػبت ػولیبتی جبهغ بزًبهِ تذٍیي 

 رجَع ارببة پبسخگَیی 

 فبطمه پرویسی مهندس خبنم سرکبر

 ۳۱ هبدُ اصالحیِ اجزای 

 ببسرسی جبهغ سبهبًِ راّبزی ٍ ًظبرت 



 غذا اهٌیت ٍ سالهت کبرگزٍُ هستٌذات گزدآٍری 

 غذا هٌتقلِ ّبی عغیبى پیگیزی هسئَل 

 هکبتببت پیگیزی ٍ دادگبُ هستٌذات گزدآٍری 

 هکبتببت پیگیزی ٍ ۳۳ هبدُ کویسیَى هستٌذات گزدآٍری 

 بْذاضت کبرت صذٍر بز ًظبرت 

 ًبقلیي بب هببرسُ ٍ کٌتزل بزًبهِ ٍ سن اًببر هسئَل 

 ضْزستبى سائذ هَاد بز ًظبرت 

 َّا بْذاضت بزًبهِ بز ًظبرت 

 خَداظْبری ٍ خَدکٌتزلی بزًبهِ 

 هزبَعِ آهبرّبی ًظبرت ٍ گزدآٍری 

 هحیغی کبرضٌبسبى ّبی ببسرسی ػبلیِ ًظبرت 

 هزتبظ هَضَػبت ػولیبتی جبهغ بزًبهِ تذٍیي 

 رجَع ارببة پبسخگَیی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 براری
 بزنامه کنتزل مواد غذایی و نمونه بزداری مواد غذایی در سطح عزضه
 شناسایی و جلوگیری از فعالیت کارگاههای غیرمجاز مواد غذایی

 شناسایی و جلوگیری از عرضه مواد غذایی دوره گردی
 معرفی متخلف در زمینه مواد غذایی به مراجع قضایی

 برنامه کنترل و نظارت بر پسماندهای عفونی
 نظارت بر بیمارستان

 بازدید و صدور صالحیت مراکز درمانی)درمانگاه های عمومی،مطبها و..(
 بازدید از مراکز پرتوپزشکی،رادیولوژی ها

 BTSپیگیری شکایات مربوط به دکل های 
51و51نظارت بر کمپ ها و سایر مراکز اقامتی موضوع ماده   

 کارشناس تجهیزات پرتابل

 پرویسی
51اجرای اصالحیه ماده   

 نظارت و راهبری سامانه جامع بازرسی
مستندات کارگروه سالمت و امنیت غذاگردآوری   

 مسئول پیگیری طغیان های منتقله آب و غذا
 گردآوری مستندات دادگاه و پیگیری مکاتبات

و پیگیری مکاتبات 55مستندات کمیسیون ماده گردآوری   
 نظارت بر صدور کارت بهداشت

 مسئول انبار سم و برنامه کنترل و مبارزه با ناقلین
 نظارت بر مواد زائد شهرستان
 نظارت بر برنامه بهداشت هوا

 نظارت بر صدور صالحیت اصناف
  برنامه خودکنترلی و خوداظهاری

  

 


