


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



 غذائي مواد توزيع و طبخ مراكز و مرنجاب قلعه بهداشتي مشكالت بررسي و  بازديد

 ۹۳/۱۱/۱۶دانشگاه محيط بهداشت مسئول كارشناس حضور با فوق محل

 اتالف كميته( انسان به بيماري ناقل حيوانات كنترل كارگروه جلسه در شركت

۹۳/۱۱/۳۰ مورخ ) ولگرد سگهاي

۹۳/۱۱/۳۰ مورخ شهرستان پسماند مديريت كارگروه جلسه در شركت

 جامع سامانه آموزش روزه دو كارگاه در محيط بهداشت بازرسين تمام شركت

۹۳/۱۱/۲۸كار و محيط سالمت مركز كارشناس حضور با بازرسي مديريت

 كارشناسان و كاردانان تمام جهت مالت تب آموزشي جلسه برگزاري در مشاركت

بهورزان و بهداشتي

 غذائي مواد توزيع و طبخ مراكز و مرنجاب قلعه بهداشتي مشكالت بررسي و  بازديد

 ۹۳/۱۱/۱۶دانشگاه محيط بهداشت مسئول كارشناس حضور با فوق محل

 اتالف كميته( انسان به بيماري ناقل حيوانات كنترل كارگروه جلسه در شركت

۹۳/۱۱/۳۰ مورخ ) ولگرد سگهاي

۹۳/۱۱/۳۰ مورخ شهرستان پسماند مديريت كارگروه جلسه در شركت

 جامع سامانه آموزش روزه دو كارگاه در محيط بهداشت بازرسين تمام شركت

۹۳/۱۱/۲۸كار و محيط سالمت مركز كارشناس حضور با بازرسي مديريت

 كارشناسان و كاردانان تمام جهت مالت تب آموزشي جلسه برگزاري در مشاركت

بهورزان و بهداشتي



۹۳/۱۱/۷ نور راهيان ستاد جلسه در شركت

 اساس بر پايش ليست چك تدوين روزه دو كارگاه در ستادي كارشناسان شركت
۹۳/۱۱/۵ مورخ فرآيند اي زنجيره مدل

محيط بهداشت واحد عملياتي برنامه در اطالعات كليه روزانه ثبت

  شبكه ستاد در مرتب بطور سامانه در شده ثبت هاي باقيمانده كلر دقيق  بررسي
ها وخانه مراكز به شده مشاهده نواقص واعالم

 تا ۱۳۹۳ اسفند اول از نوروزي سالمت بسيج روزه۴۵ طرح جهت ريزي برنامه
۱۳۹۴ فروردين پانزدهم

 غير ساعات در حساس غذائي مواد توزيع و تهيه مراكز كنترل تشديد طرح اجراي
اداري

۹۳/۱۱/۷ نور راهيان ستاد جلسه در شركت

 اساس بر پايش ليست چك تدوين روزه دو كارگاه در ستادي كارشناسان شركت
۹۳/۱۱/۵ مورخ فرآيند اي زنجيره مدل

محيط بهداشت واحد عملياتي برنامه در اطالعات كليه روزانه ثبت

  شبكه ستاد در مرتب بطور سامانه در شده ثبت هاي باقيمانده كلر دقيق  بررسي
ها وخانه مراكز به شده مشاهده نواقص واعالم

 تا ۱۳۹۳ اسفند اول از نوروزي سالمت بسيج روزه۴۵ طرح جهت ريزي برنامه
۱۳۹۴ فروردين پانزدهم

 غير ساعات در حساس غذائي مواد توزيع و تهيه مراكز كنترل تشديد طرح اجراي
اداري



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

 جامع سامانه در روستائي و شهري شبكه آب باقيمانده كلر ميزان نتايج روزانه ثبت
  محيط بهداشت بازرسي مديريت

 ، بيمارستانها ، نظامي اماكن خصوصي، بخش در آب ميكروبي برداريهاي نمونه انجام
 جامع سامانه در وثبت شبكه غير و شبكه بخش در كنها شيرين آب ،  صنايع و

محيط بهداشت بازرسي مديريت

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

 جامع سامانه در روستائي و شهري شبكه آب باقيمانده كلر ميزان نتايج روزانه ثبت
  محيط بهداشت بازرسي مديريت

 ، بيمارستانها ، نظامي اماكن خصوصي، بخش در آب ميكروبي برداريهاي نمونه انجام
 جامع سامانه در وثبت شبكه غير و شبكه بخش در كنها شيرين آب ،  صنايع و

محيط بهداشت بازرسي مديريت



تعدادفعاليت رديف

۷۰۶مواد غذايي بازديد از مراكز تهيه وتوزيع۱

۱۲۳بازديد از اماكن عمومي۲

۳
كلر سنجي شهري

۳۶۴كل

۳۵۵مطلوب

كل۴ ۴
كلر سنجي  روستايي

۲۶۴كل

۲۵۰مطلوب

۳معرفي به دادگاه۵
۳۳اخطاريه صادر شده۶
۸۸نامه هاي وارده به بهداشت محيط۷
۵۲محيط نامه هاي صادره از بهداشت۸
۹۳نامه هاي داخلي بهداشت محيط۹



مبلغ دريافتيتعدادفعاليت رديف

هزار ريال ۲۵۰۱۲۵۰۰معاينه پزشكي صدور كارت۱۰

هزار ريال۱۳۲۱۵۰صدور صالحيت بهداشتي۱۱

-۲۱۳.۵)كيلوگرم( آوري شده  اجناس تاريخ گذشته و فاسد جمع۱۲ -۲۱۳.۵)كيلوگرم( آوري شده  اجناس تاريخ گذشته و فاسد جمع۱۲

-۰مراكز و اماكن  تعطيل شده۱۳

-۳۲به شكايات مردمي رسيدگي۱۴

-۲۹نمونه برداري مواد غذايي۱۵



تعدادفعاليت  رديف

۱۶
برداري آب جهت آزمايشات باكيريولوژي   نمونه

)  شهري(

۲۸كل

۲۸مطلوب

۸كل
۱۷

برداري آب جهت آزمايشات باكيريولوژي   نمونه
)روستايي( 

۸كل

۸مطلوب

۱۸
برداري آب جهت آزمايشات باكتريولوژي نمونه

)كشي ساير موارد غير لوله( 

۱۰كل

۹مطلوب




