
نوشتاري سالگروهعملكرد محيطدر 1390بهداشت
سال� نوروزي كشيك طرح قالب1390اجراي در تعداد28طرح و طول140اكيپ در محيط بهداشت پرسنل از مربوطه45نفر جداول قالب در آن توجه قابل عملكرد كه شده تعيين روز

است شده كارمنعكس و محيط سالمت مركز به
بيش� توزيع و و5000ازتهيه بهداشتي معاونت نوروزي نمايشگاه در فعال شركت و نوروزي مسافرين بين بهداشتي هاي توصيه ...نسخه
نصب� و خريد جهت تومان9پيگيري ميليون ششصد و ميليارد يك بر بالغ اعتباري صرف با استان دولتي دربيمارستانهاي برداري بهره جهت زباله امحاء دستگاه طر(مورد معاونتاز يق

دانشگاه )درمان
عفوني3تشكيل� پسماندهاي استاني كميته هماهنگي جلسه
آنها� در اساسي تعميرات انجام جهت آنها اولويت تعيين و هزينه برآورد منظور به استان بيمارستانهاي ضالب فا خانه تصفيه از بازديد
جذب� قرارداد مجوز كسب جهت14پيگيري محيط بهداشت كارشناس دولتينفر بيمارستانهاي
مردم� سالمت بر موثر غبار و گرد زيانبار آثا با مقابله جهت الزم اقدامات راديويي(پيگيري آموزشهاي گسترده ومطبوعاتي–انجام مردمتلويزيوني عموم گسترده–براي تعامالت انجام

استان بحران مديريت و هواشناسي ، زيست محيط مق-با با الزم مكاتبات وانجام استان امنيتي سياسي )...امات
محيط� بهداشت كارشناسان توسط نان نمك ميزان و شيرين جوش آزمايشات مستقيم انجام منظور به دارو و غذا معاونت با تعامل كشورايجاد سطح در بار اولين ايجاد(براي جهت

محي بهداشت در مستقل غذايي مواد آزمايشگاه اندازي راه براي مناسب نياز)طبستر مورد مصرفي مواد و تجهيزات ، فيزيكي فضاي تامين همچنين .و
امكانات� و تجهيزات بهبود و نظارتها كيفي سطح ارتقاء به منجر كه شهرستانها محيط بهداشت ازفعاليتهاي وپيگيرانه مدون پايشهاي استانجام گرديده .انها
پ� بخصوص عمومي اماكن بهداشت وضعيت پيگيري و ومكاتبه پاركها ، مسافربري هاي .ايانه . .
آشاميدني� ، خوردني مواد حامل خودروهاي براي بهداشتي صدورمجوز و مديريت برنامه شهرستانها–استمرار در بهداشتي و آرايشي
ادار� با مكاتبه و گزارش و تصوير وتهيه استان سراسر طيور و دام كشتارگاههاي بهداشتي وضعيت پيگيري و ذيربطمكاتبه ات
برخور� اماكن ايجاد به منجر كه محيط بهداشت با مرتبط هاي زمينه كليه در بهداشتي معاونت از استعالم به استان ادارات كليه نمودن گرديدهمجاب بهداشتي ضوابط و ها معيار از دار

راهي(است بين رفاهي مجتمعهاي خصوصي–نظير درمان صنعتي-مراكز ...)وكشتارگاه
كردجذب� هزينه روستا160و محيط بهسازي برنامه پيشبرد جهت دانشگاه اي سرمايه تملك اعتبارات از تومان ميليون
تعداد� به استان روستايي مناطق محروم خانوارهاي جهت بهداشتي سرويسهاي بهسازي و حداقل3206احداث براي بهداشتي تسهيالت ايجاد و ساكنين16000مورد از نفر

استانروس محروم وزارتيتاهاي متمركز اعتبارات از استفاده با
ح� اي هزينه صرف با بهداشتي معاونت حوزه در مركزي دپوي ايجاد و استان محيط بهداشت عملياتي تيمهاي جهت الزم تجهيزات و امكانات تومان40دودتامين منظور(ميليون به

طبيعي بالياي اثرات كاهش درعملياتهاي فوري )شركت
استان� آب رفرنس آزمايشگاه توانمندي يكدستگاه(افزايش وDR5000–2افزودن پرتابل سنج كدورت سال...دستگاه در آزمايشگاه تجهيزاتي ظرفيتهاي )90به
سال� در استان محيط بهداشت گروه به يافته تخصيص اعتبار كلي ميزان90بطور كه000/500/889/2به است بوده و000/900/299/1ريال متمركز اعتبارات محل از ريال

است000/600/599/1 شده هزينه عموماً كه بوده دانشگاه اي سرمايه تملك اعتبار آن .ريال



گروه� هاي برنامه براي عملياتي ريزي شهرستانها(برنامه و استان محيط بهداشت اولويتهاي و معاونت استراتژيك برنامه بر مبتني
معضال� دورودپيگيري سيمان كارخانه توسط هوا و خاك آلودگيهاي مشكل جمله از استان شاخص ت
كشوري� و استاني جلسات در شاخصها و عملكرد ارائه
سال� شاخصهاي وارائه دانشگاه89تهيه آماري سالنامه در درج جهت

سپي� مخاطره پر و محروم منطقه در اضطراري شرايط در محيط بهداشت مانور دشتانجام دورود(د العبوربين صعب و كوهستاني انديمشك–منطقه و آباد )خرم
ت� انجام به ودهياريها بخشداريها ، فرمانداريها نمودن مجاب جمله از محيط بهداشت اهداف پيشبرد براي سالمت شوراي پتانسيل از درماناستفاده و بهداشت هاي شبكه با الزم عامالت

پسماندهاي مديريت زمينه راهيدر بين و داميمدير–روستايي فضوالت روستايي–يت مسكن -بهسازي
هادي� طرحهاي جلسات در شهرستانها بهداشت هاي شبكه روساي نمودن عضو به مسكن بنياد نمودن مجاب
كشوري� پايلوت طرح درماني«اجراي بهداشتي شبكه نظام تسهيالت در باليا خطر دورود»ارزيابي شهرستان در
استانپيگي**� شهرستانهاي كليه در اضطراري شرايط نيز و محيط بهداشت براي گندزدا مواد و سموم دپوي جهت دوقسمتي انبارهاي ايجاد و ري
ك� و محيط سالمت مركز مردمي ارتباطات مديريت سامانه به استان شهرستانهاي كليه محيط بهداشت مستقيم اتصال و الزم بسترهاي نمودن وپيگيريجه)E.O.C(ارفراهم ثبت ت

مردمي هاي وشكوائيه مطالبات
بهداشتي� پوستر ارائه زمينه در كشوري ممتاز رتبه دخانيات«كسب مصرف با »مقابله
درون� آهن راه ايستگاههاي كليه تجهيز جهت سازي بستر و استان آهن راه مسئولين با بهتعامل مراستان مناطق ساكنين بين كلرينه آب توزيع و بوطهكلريناتور
دورود� شهرستان در درماني بهداشتي شبكه نظام تسهيالت در باليا خطر ارزيابي طرح كشوري(اجراي پايلوت شهرستان كشوري)بعنوان كارگاههاي به ذيربط كارشناسان اعزام و

مركزي استان و تهران
كشور� مانور اولين به بحران كنترل تجهيزات كليه به مجهز عملياتي تيم يك يزداعزام استان تفت شهرستان در محيط سالمت راننده(ي و–شامل گروه گروه2مدير كارشناسان از نفر

)استاني
اعزام� و امام12تعيين حضرت ارتحال مراسم در شركت جهت استان اعزامي كاروانهاي به محيط بهداشت كاروانها)ره(تيم اسكان محل و غذا ، آب بهداشتي كنترل بمنظور
به� نوركنترل راهيان كاروانهاي زائرين(داشتي اسكان محلهاي و غذا و )آب
استان� شهرستانهاي كليه در آب منابع از حفاظت هاي كميته تشكيل
پاك� زمين روزهاي در گسترده محيطي بهداشت فعاليتهاي پاك–انجام دخانيات–هواي بدون سالمت-هفته مواد.....وهفته و محيط بهداشت دستاوردهاي نمايشگاههاي برگزاري و

استان شهرستانهاي كليه در مصرف قابل غير خوراكي
از� بيش آوري شهرستانها3000جمع همكاران توسط استان سطح در عمومي اماكن سطح از قليان عدد
محرمان� هاي نامه پيگيري و مختلف هاي زمينه در محرمانه مكاتبات .هتهيه
باالي� روستاهاي آبرساني سيستمهاي وضعيت بررسي پژوهشي طرح اجراي و تصويب ، اليگودرز20تهيه شهرستان خانوار



محيطي� بهداشت دستورالعملهاي تدوين و التور(تهيه با مقابله دستورالعمل قبيل فاضالباستانداردهاي–از و آب عفوني–بهداشت پسماندهاي ا–مديريت سوئپيشگيري اثرات ز
عمومي سالمت بر گردها ريز

توزيع� و چاپ ، استان1100تهيه سطح در ، كار و محيط سالمت فوريتهاي مردمي ارتباطات سامانه رساني اطالع زمينه در دار لمينت پوستر عدد
لرستان6برگزاري� استانداري در استان غذايي امنيت و سالمت تخصصي كارگروه د(جلسه تهيه كارپيگيري مصوبات–ستور ذيربط–ثبت دستگاههاي براي ارسال و مصوبات تهيه

استاني و مصوبات–كشوري اجراي و–پيگيري كشور وزارت ، بهداشت وزارت براي ارسال و عملكرد .....تهيه
توزيع� و چاپ ، عناوين10000تهيه با پمفلت سالمت«:برگ و هوا ،«،»آلودگي مصرف يكبار محيطظروف و انسان سالمت براي جدي اي »مخاطره
استان9برگزاري� درمان و بهداشت هاي شبكه محيط بهداشت كاركنان سازي توانمند جهت تخصصي آموزشي :كارگاه
غذايي� مواد از منتقله بيماريهاي كارگاه
توج� عفونييهكارگاه پسماندهاي مديريت ي
بيمارستانه� اظهاري خود توجيهي اكارگاه
عرضه� سطح در خوراكي نمكهاي كنترل كارگاه
غبار� و گرد پديده از ناشي پيامدهاي و اثرات كارگاه
كارگاه� دوره كاربرد3سه محيطGISروزه بهداشت در
پزشكي� در آنها برنده بكار و كننده توليد دستگاههاي و يونساز پرتوهاي با آشنايي كارگاه
ميكرو� آلودگي مشكل حل روستاهايپيگيري شرب آب مخازن و منابع به نفت راهيابي از ناشي آلودگي و شيميايي ، پلدختر:بي شهرستان جلگه و زورانتل خزينه دره
امنيت� و سالمت تخصصي كارگروه در طرح و كيفي و فني نظر از استان روستايي مناطق آبرساني سيستمهاي كل وضعيت تحليل و تجزيه و آوري استانجمع غذايي
استان� مدارس محيط بهداشت معضالت حل پيگيري و سالمت مروج مدارس برنامه اجراي در مشاركت
محرم� و رمضان ماههاي در محيطي بهداشت گسترده پيگيريهاي و آموزشها و(انجام مساجد بهداشت غذايي مواد بهداشت ....)كنترل
كشوري� كارگاههاي و همايشها به گروه كارشناسان اعزام
آشاميدنيپيگير� خوراكي مواد حذف پيگيري جهت استان به آزمايشگاهي نتايج انعكاس و استان شهرستانهاي در غذايي مواد برداري نمونه ساماندهي ،ي نامطلوب بهداشتي آرايشي ،

استان شهرستانهاي كليه سطح نو(در ابتكار يك )بعنوان
انجا� زمينه در واگير بيماريهاي گروه با الزم العبورهماهنگي صعب مناطق در محوله ماموريتهاي انجام و استان سطح در التور و زئونوز بيماريهاي كنترل و محيطي بهداشت اقدامات م

استان
التور� كميته در گروه فعال شركت
هاي� خانوار بهداشتي سرويسهاي بهسازي جهت نياز مورد اقالم و اعتبار تامين و هجرت طرح جهادي اردوهاي از دشتحمايت سپيد و آباد خرم هاي شبكه طريق از روستايي



مقدار/تعدادعنوانرديف

ميكروبي1 آزمايشات انجام جهت استان شهري مناطق آشاميدني آب از برداري نمونه موارد مورد3377تعداد

انجام2 جهت استان روستايي مناطق آشاميدني آب از برداري نمونه موارد ميكروبيتعداد مورد6237آزمايشات

شيميايي3 آزمايشات انجام جهت استان شهري مناطق آشاميدني آب از برداري نمونه موارد مورد156تعداد

شيميايي4 آزمايشات انجام جهت استان روستايي مناطق آشاميدني آب از برداري نمونه موارد مورد256تعداد

از5 كلرسنجي موارد استانتعداد شهري مناطق آشاميدني مورد47679آب

استان6 روستايي مناطق آشاميدني آب از كلرسنجي موارد مورد337025تعداد

مختلف7 سموم و پركلرين پودر نظير گندزدا ومواد سموم كيلوگرم10747توزيع

8
به مراكز ، اشعه با كار مراكز جهت بهداشتي مجوز صدور موارد سوءتعداد درمان مراكز ، درماني داشتي

صنعتي كشتارگاه ، راهي بين هاي مجتمع و غذايي مواد كارخانجات ، مواد مصرف
مورد46



مقدار/تعدادعنوانرديف

9
و غذايي مواد توزيع و تهيه مراكز كارگران و متصديان جهت شده صادر پزشكي معاينه كارت تعداد

عمومي اماكن
مورد21012

10
مراكز كارگران و متصديان جهت اصناف اموزشگاههاي در شده صادر عمومي بهداشت گواهينامه تعداد

اماكن محيطو بهداشت نظارت با
مورد880

عمومي11 اماكن و غذايي مواد توزيع و تهيه مراكز جهت شده صادر بهداشتي صالحيت مورد1586تعداد

موارد12 وتعداد عمومي غذايياماكن مواد توزيع و تهيه شهريمراكز مناطق شده بهداشتي و مورد1209بهسازي

موارد13 غذاييتعداد مواد توزيع و تهيه مراكز و عمومي روستايياماكن مناطق شده بهداشتي و مورد478بهسازي

14
متصديان معرفي غذاييتعداد مواد توزيع و تهيه مراكز و عمومي تخلفاماكن بهداراي بهداشتي

قضايي مراجع
مورد1862

شده15 تعطيل غذايي مواد توزيع و تهيه مراكز و عمومي اماكن مورد412تعداد

الزم16 آزمايشات انجام جهت غذايي مواد از برداري نمونه موارد مورد1872تعداد



ج17 تقلبي و مصرف قابل غير ، گذشته تاريخ فاسد، غذايي مواد شدهميزان معدوم و آوري گرم100965مع كيلو

غذايي18 مواد توزيع و تهيه مراكز از بازديد موارد تشخيصي-تعداد پرتو مراكز و عمومي مورد240894اماكن

يد19 ميزان نظر از نمك شده سنجش هاي نمونه 8846تعداد

نمك20 مقدار نظر از نان آزمايش برداري نمونه 762تعداد

شيرين21 جوش نظر از نان آزمايش برداري نمونه 996تعداد


