


دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان
شبكه بهداشت و درمان آران و بيدگل



 و آران شهر هاي آشپزخانه و ها رستوران بندي رتبه طرح دوره دومين اجراي
  بيدگل

ستادي كارشناسان درجلسه شركت

 حضور با محيط بهداشت وكارشناسان كاردانان هماهنگي ماهيانه جلسه برگزاري
مقدم فتحي مهندس آقاي

وپرورش آموزش در مدارس شير جلسه در شركت

شهرستان پسماند كارگروه درجلسه شركت

مخدر مواد با مبارزه كارگروه جلسه در شركت

 آوري وجمع تهيه و وزارتخانه كارشناسان بازديد درخصوص شبكه مدير با جلسه
ها فعاليت رساني روز به و اطالعات
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  بيدگل
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مقدم فتحي مهندس آقاي

وپرورش آموزش در مدارس شير جلسه در شركت

شهرستان پسماند كارگروه درجلسه شركت
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ها فعاليت رساني روز به و اطالعات



 هاي برنامه هاي زمينه در تابعه هاي واحد از ارسالي شاخصهاي تحليل و تجزيه
 عمومي اماكن و غذايي مواد توزيع و تهيه مراكز ، غذا ، آب : شامل محيط بهداشت

..... و
۹۲سال با مقايسه و ۹۳ سال ابتداي ماهه ۶محيط بهداشت  هاي آمار استخراج

استخراجي هاي آمار هاي نمودار تهيه
محيط بهداشت ساله ۸ آمار واستخراج تهيه

 در اقدام و پيگيري و عرضه سطح در غذايي مواد كيفي كنترل انجام و ريزي برنامه
  نامطلوب موارد خصوص

 غذايي مواد توزيع و تهيه مراكز از بازديد تشديد طرح اجراي جهت ريزي برنامه
  اداري غير ساعات در )حساس(

محيط بهداشت واحد عملياتي برنامه در اطالعات كليه روزانه ثبت

 هاي برنامه هاي زمينه در تابعه هاي واحد از ارسالي شاخصهاي تحليل و تجزيه
 عمومي اماكن و غذايي مواد توزيع و تهيه مراكز ، غذا ، آب : شامل محيط بهداشت
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 سامانه در روستايي و شهري شبكه آب باقيمانده كلر ميزان نتايج روزانه ثبت

  محيط بهداشت بازرسي مديريت جامع

 ، نظامي اماكن ، خصوصي بخش در آب ميكروبي برداريهاي نمونه انجام

  در ثبت و شبكه غير و شبكه بخش در كنها شيرين آب ،  صنايع  ، بيمارستانها

  محيط بهداشت بازرسي مديريت جامع سامانه

  شبكه ستاد در مرتب بطور سامانه در شده ثبت هاي باقيمانده كلر دقيق  بررسي

ها وخانه مراكز به شده مشاهده نواقص واعالم

 سامانه در روستايي و شهري شبكه آب باقيمانده كلر ميزان نتايج روزانه ثبت

  محيط بهداشت بازرسي مديريت جامع
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  محيط بهداشت بازرسي مديريت جامع سامانه

  شبكه ستاد در مرتب بطور سامانه در شده ثبت هاي باقيمانده كلر دقيق  بررسي
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تعدادفعاليت رديف
۴۵۴مواد غذايي بازديد از مراكز تهيه وتوزيع۱
۱۰۵بازديد از اماكن عمومي۲
۳

كلر سنجي شهري
۲۶۶كل

۲۵۶مطلوب
۴

كلر سنجي  روستايي
۲۴۸كل

۲۴۵مطلوب
كلر سنجي  روستايي

۲۴۵مطلوب
۲۲معرفي به دادگاه۵
۶۴اخطاريه صادر شده۶
۷۳نامه هاي وارده به بهداشت محيط۷
۱۰۴محيط نامه هاي صادره از بهداشت۸
۹۷نامه هاي داخلي بهداشت محيط۹



مبلغ دريافتيتعدادفعاليت رديف

هزار ريال ۲۱۵۱۱۶۵۰معاينه پزشكي صدور كارت۱۰

هزار ريال ۹۲۲۰۰صدور صالحيت بهداشتي۱۱

-۴۰۶/۴)كيلوگرم( آوري شده  اجناس تاريخ گذشته و فاسد جمع۱۲ -۴۰۶/۴)كيلوگرم( آوري شده  اجناس تاريخ گذشته و فاسد جمع۱۲

-۲مراكز و اماكن  تعطيل شده۱۳

-۲۳به شكايات مردمي رسيدگي۱۴

-۲۱نمونه برداري مواد غذايي۱۵



تعدادفعاليت  رديف

۱۶
برداري آب جهت آزمايشات باكيريولوژي   نمونه

)  شهري(

۳۳كل

۳۳مطلوب

۸كل
۱۷

برداري آب جهت آزمايشات باكيريولوژي   نمونه
)روستايي( 

۸كل

۸مطلوب

۱۸
برداري آب جهت آزمايشات باكتريولوژي نمونه

)كشي ساير موارد غير لوله( 

۸كل

۸مطلوب




