


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



  شهرستان فرهنگي ميراث به نواقص ارسال و آشپزخانه و مرنجاب قلعه از بازديد
نواقص رفع جهت آشپزخانه ومتصديان

باكتريولوژي و كلرسنجي آزمايشات جهت آب منابع از برداري نمونه
نواقص رفع جهت آشپزخانه ومتصديان  شهرستان فرهنگي ميراث به نواقص ارسال
 و مرنجاب گردشگري منطقه در بهداشتي غير آشپزخانه باب ۲ تعطيل اخطار صدور
مذكور هاي محل پلمپ

 باحضور محيط بهداشت وكارشناسان كاردانان هماهنگي ماهيانه جلسه برگزاري
۹۳/۱۰/۲۱ مورخه بهداشت مركز رئيس

۹۳/۱۰/۱۷ مورخه در شهرستان نظارت كميسيون جلسه در شركت
  شبكه ستاد در مرتب بطور سامانه در شده ثبت هاي باقيمانده كلر دقيق  بررسي
ها وخانه مراكز به شده مشاهده نواقص واعالم

  شهرستان فرهنگي ميراث به نواقص ارسال و آشپزخانه و مرنجاب قلعه از بازديد
نواقص رفع جهت آشپزخانه ومتصديان

باكتريولوژي و كلرسنجي آزمايشات جهت آب منابع از برداري نمونه
نواقص رفع جهت آشپزخانه ومتصديان  شهرستان فرهنگي ميراث به نواقص ارسال
 و مرنجاب گردشگري منطقه در بهداشتي غير آشپزخانه باب ۲ تعطيل اخطار صدور
مذكور هاي محل پلمپ

 باحضور محيط بهداشت وكارشناسان كاردانان هماهنگي ماهيانه جلسه برگزاري
۹۳/۱۰/۲۱ مورخه بهداشت مركز رئيس

۹۳/۱۰/۱۷ مورخه در شهرستان نظارت كميسيون جلسه در شركت
  شبكه ستاد در مرتب بطور سامانه در شده ثبت هاي باقيمانده كلر دقيق  بررسي
ها وخانه مراكز به شده مشاهده نواقص واعالم



۹۳/۱۰/۲۵ مورخه دام مجاز غير كشتار بهداشتي مشكالت جلسه در شركت

 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

 سامانه در روستائي و شهري شبكه آب باقيمانده كلر ميزان نتايج روزانه ثبت 
  محيط بهداشت بازرسي مديريت جامع
  بيمارستانها ، نظامي اماكن خصوصي، بخش در آب ميكروبي برداريهاي نمونه مستمر انجام

  محيط بهداشت بازرسي مديريت جامع سامانه در وثبت كنها شيرين آب ،  صنايع و

۹۳/۱۰/۱۷ مورخه بحران در انبارها آب از استفاده درجلسه شركت

۹۳/۱۰/۲۵ مورخه دام مجاز غير كشتار بهداشتي مشكالت جلسه در شركت

 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

 سامانه در روستائي و شهري شبكه آب باقيمانده كلر ميزان نتايج روزانه ثبت 
  محيط بهداشت بازرسي مديريت جامع
  بيمارستانها ، نظامي اماكن خصوصي، بخش در آب ميكروبي برداريهاي نمونه مستمر انجام

  محيط بهداشت بازرسي مديريت جامع سامانه در وثبت كنها شيرين آب ،  صنايع و

۹۳/۱۰/۱۷ مورخه بحران در انبارها آب از استفاده درجلسه شركت



تعدادفعاليت رديف

۷۳۰مواد غذايي بازديد از مراكز تهيه وتوزيع۱
۱۷۴بازديد از اماكن عمومي۲
۳

كلر سنجي شهري
۳۱۴كل

۳۱۰مطلوب
۴

كلر سنجي  روستايي
۲۵۴كل ۴

كلر سنجي  روستايي
۲۵۴كل

۲۴۱مطلوب
۵معرفي به دادگاه۵
۵۲اخطاريه صادر شده۶
۶۸نامه هاي وارده به بهداشت محيط۷
۹۸محيط نامه هاي صادره از بهداشت۸
۹۸نامه هاي داخلي بهداشت محيط۹



مبلغ دريافتيتعدادفعاليت رديف

هزار ريال ۲۷۸۱۵۹۰۰معاينه پزشكي صدور كارت۱۰

هزار ريال ۲۴۳۶۰۰صدور صالحيت بهداشتي۱۱

-۱۱۳۵.۸)كيلوگرم( آوري شده  اجناس تاريخ گذشته و فاسد جمع۱۲ -۱۱۳۵.۸)كيلوگرم( آوري شده  اجناس تاريخ گذشته و فاسد جمع۱۲

-۲مراكز و اماكن  تعطيل شده۱۳

-۲۲به شكايات مردمي رسيدگي۱۴

-۳۵نمونه 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( 

۱۲كل

۱۲مطلوب




