
 

 شرح وظایف واحد بهداشت محیط

 برنامه ریسی  (الف 

 تذٍیي عزح جاهغ ػولیاتی در سغح ستاد هؼاًٍت اهَر تْذاضتی داًطگاُ

 تذٍیي عزح جاهغ ػولیاتی در سغح هزاوش تْذاضت

 تذٍیي عزح جاهغ ػولیاتی در سغح هزاوش تْذاضتی درهاًی

 تذٍیي عزحْای هذاخلِ ای

  ٍ هٌاسثتْای هزتثظ یا تْذاضت هحیظ تذٍیي تزًاهِ تزًاهِ عزح تسیج سالهت ًَرٍسی

 تذٍیي تزًاهِ الذاهات پیطگیزاًِ اس تزٍس تیواریْای رٍدُ ای تا اٍلَیت التَر

 (چْارم هْزهاُ سال )تذٍیي تزًاهِ هزاسن گزاهیذاضت رٍس تْذاضت هحیظ 

 تزًاهِ ریشی جْت هٌاسثت ّفتِ تذٍى دخاًیات

 تزًاهِ ریشی جْت رٍس َّای پان

 نظارت و پایش (ب 

 پایص فؼالیت ّای ضثىِ ّای تْذاضت ٍ درهاى ٍهزاوش تْذاضت

 پایص فؼالیت ّای هزاوش تْذاضتی درهاًی



 پایص فؼالیت ّای خاًِ ّای تْذاضت

 ًظارت تز ػولىزد تأسیسات آتزساًی ضْزی ٍرٍستائی

 ًظارت تزػولىزد تأسیسات فاضالب

 ًظارت تز ًحَُ هصزف سوَم ٍ هَاد گٌذسدا

 ًظارت تز ػولىزد هَسسات سوپاضی ٍضذػفًَی اهاوي ػوَهی

 ٍ دفتز خذهات سالهتًظارت تز ػولىزد آهَسضگاّْای تْذاضت اصٌاف

ًظارت تز ػولىزد هَسسات پزتَ پشضىی 

 ًظارت تز اهاوي ػوَهی ٍ هزاوش تْیِ ٍ تَسیغ هَاد غذایی ٍ اهاوي تیي راّی 

 ًظارت تز تیوارستاًْا ٍ هزاوش تْذاضتی درهاًی ٍ دفغ تْذاضتی پسواًذ ػفًَی تَلیذی

 ًظارت تز دفغ تْذاضتی پسواًذ ػوَهی

 هماهنگی (ج 

 ّواٌّگی درٍى تخص   -1

 ّواٌّگی تا ٍاحذ آهَسش تْذاضت در سهیٌِ تزًاهِ ّای آهَسضی ٍتْیِ پَستز ، پوفلت ٍتزاوت

ّواٌّگی تا گزٍُ تخصصی پیطگیزی ٍهثارسُ تا تیواریْا درخصَظ پیطگیزی ٍهْار تیواریْای رٍدُ ای 

 ٍ اپیذهی

 ّواٌّگی تا گزٍُ تخصصی تغذیِ ٍتٌظین خاًَادُ درخصَظ تزًاهِ ّای وٌتزل ًوىْای یذ دار 

 ٍ هْذّای وَدن  درخصَظ تزرسی ٍضؼیت تْذاضتی هذارس ٍ ٍاحذ تْذاضت هذارسّواٌّگی تا 

 تَسیغ ضیز درهذارس

 ّواٌّگی تا هؼاًٍت غذا ٍ دارٍ در خصَظ وٌتزل هَاد غذائی ، آرایطی ٍ تْذاضتی

 ّواٌّگی تا آسهایطگاُ وٌتزل هَاد غذائی درخصَظ پذیزش ًوًَِ ّای ارسالی ٍ اػالم پاسخ



 درخصَظ پذیزش ًوًَِ ّای ارسالی ٍ  رفزاًس استاى ٍ ضْزستاًْاّواٌّگی تا آسهایطگاُ آب ٍ فاضالب

 اػالم ًتیجِ

 ّواٌّگی تزٍى تخص  -2

ّواٌّگی تا هزاجغ لضائی درخصَظ رسیذگی تِ پزًٍذُ تخلفات تْذاضتی ٍ جزائن هزتثظ تا تْذاضت 

 هَاد غذائی

 ّواٌّگی تا ًیزٍی اًتظاهی درخصَظ تؼغیل ٍاحذّای هتخلف ٍجلة هتْویي

 (آب ٍ فاضالب ضْزی ٍ رٍستایی)آتفاّواٌّگی تا ضزوت 

 ّواٌّگی تا ساسهاى صٌؼت ٍ هؼذى ٍ تجارت ٍ اتاق اصٌاف ٍػضَیت دروویسیَى ًظارت

 ّواٌّگی تا ضْزداریْا ٍ ساسهاًْای هزتثظ

 ّواٌّگی تا هجاهغ اهَر صٌفی ٍ اتحادیِ ّای هزتَط

 ّواٌّگی تا ادارُ ول ًظارت تز هَاد غذائی ، آضاهیذًی ، آرایطی ٍتْذاضتی

 ّواٌّگی تا هزوش سالهت هحیظ ٍوار

درخصَظ تأسیس هْذّای وَدن  ادارُ ول آهَسش ٍ پزٍرش استاى ّواٌّگی تا 

 هزاوش ًگْذاری افزاد سالوٌذ ًٍاتَاى جسویّواٌّگی تا ادارُ ول تْشیستی استاى در خصَظ 

 ّواٌّگی تا سًذاًْا توٌظَر تزرسی ٍضؼیت تْذاضتی سًذاًْا

 ٍ ّواٌّگی تا تزتیت تذًی در خصَظ ٍضؼیت تْذاضتی استخزّای ضٌاٍ هزاوش تفزیحی ٍرسضی

 تاضگاّْا

ّواٌّگی تا استاًذاری، فزهاًذاریْا ٍتخطذاریْا 

 ّواٌّگی تا ساسهاى هحیظ سیست استاى در خصَظ ٍضؼیت َّا

 اقدامات اجرائی (ه  

  ٍ تزًاهِ ّای هٌاسثتیاجزای عزح تسیج سالهت ًَرٍسی



 اجزای عزح تطذیذ وٌتزل هزاوش تْیِ ٍتَسیغ هَاد غذائی ٍاهاوي ػوَهی

  ّای هذارستَفِ اجزای عزح سالوساسی

 اجزای دستَر الؼولْای ٍاصلِ اس هزاوش سالهت هحیظ ٍ وار

 اجزای عزح اتالف سگْای ٍلگزد

  اجزای عزح ادغام تْذاضت هَاد غذائی در سیستن ضثىِ

اجزای عزح حذف جَش ضیزیي اسًاى تَلیذی ًاًَائی ّا 

 اجزای عزح ًظارتی هٌاسة ساسی ًوه ًاى در حذ استاًذارد ٍسارتی

 اجزای حىن تؼغیل ٍاحذّای هتخلف

 ارجاع پزًٍذُ ٍاحذ ّای صٌفی هتخلف تِ هزاجغ لضائی ٍتؼشیزات حىَهتی

اس عزیك ساهاًِ ... رسیذگی تِ ضىایات هزدهی درسهیٌِ تْذاضت هحیظ ، هَاد غذائی ، فاضالب ، ستالِ ٍ 

 190هزدهی تْذاضت هحیظ 

 پیگیزی تطىیل وویتِ ایوٌی آب استاى ٍ ضْزستاًْا

 

 آموزش (ج 

اس ...ٍ آهَسش حیي خذهت ٍتذٍ خذهت پزسٌل تْذاضت هحیظ در سهیٌِ تْذاضت هحیظ ٍهَاد غذائی 

 عزیك تزگشاری وارگاُ آهَسضی

آهَسش هتصذیاى ٍاحذّای صٌفی هزتثظ تا هَاد غذائی ٍ اهاوي ػوَهی اس عزیك تزگشاری جلسات 

 ٍ آهَسضگاّْای اصٌافدر ضْزستاًْای فالذ آهَسضگاُ اصٌاف آهَسضی 

 تَسظ وارضٌاساى تْذاضت آهَسش تَْرساى خاًِ ّای تْذاضت در سهیٌِ تْذاضت هحیظ ٍهَاد غذائی

 هحیظ 

 بازدید وکنترل (د



رستَراًْا ٍاغذیِ فزٍضی ّا  )تاسدیذ اس هزاوش تْیِ ٍتَسیغ هَاد غذائی ٍاهاوي ػوَهی ٍ اهاوي هسیز راّْا 

  ٍ هزاوش پزتَ پشضىی ٍ هحل دفغ پسواًذ در ضْزستاًْا(..ٍ 

 تاسدیذ اس هزاوش تْذاضتی درهاًی ، درهاًگاّْا ٍتیوارستاًْا

 تاسدیذ اس هزاوش پزتَ پشضىی

 تاسدیذ اس استخزّا ی ضٌا ٍ تاضگاّْای ٍرسضی

 تاسدیذ اس پادگاًْا ، اردٍگاّْا ، سًذاًْا ٍهزاوش اًتظاهی

  ٍ هْذ ّای وَدنتاسدیذ اس هذارس ٍهَسسات آهَسضی ٍ پزٍرضی

 تاسدیذ اس وارگاّْا ٍ وارخاًجات هَاد خَراوی ٍتْذاضتی

  ٍ هزاوش ػزضِ ٍ فزٍش هَاد دخاًی ٍ اًجام پیگیزیْای لاًًَی السمتاسدیذ اس هزاوش هطاٍرُ تزن دخاًیات

 راّأّي تاسدیذ اس پایاًِ ّای هسافزتزی ، تزهیٌالْا ، ایستگاّْای

 وٌتزل هَاد غذائی ، آضاهیذًی اس عزیك ًوًَِ تزداری ٍارسال تِ آسهایطگاّْای غذا ٍدارٍ

 وٌتزل آب آضاهیذًی ضثىِ آتزساًی ضْزی ٍرٍستائی اس عزیك ولز سٌجی ٍاًجام ًوًَِ تزداری اس آب

 وٌتزل ًوىْای یذ دار درهزاوش تْیِ ٍتَسیغ ٍ اهاوي ػوَهی اس عزیك یذ سٌجی

 ٍ رػایت هیشاى وٌتزل ًاًْای سٌتی تْیِ ضذُ در ٍاحذّای صٌفی ًاًَائی اس ًظز ٍجَد جَش ضیزیي

 ًوه در ًاى

 وٌتزآلتاستخزّایطٌااسًظزوذٍرت،ولزتالیواًذَّآلَدگیویىزٍتی     

 وٌتزل هَادغذائی هَرد ػزضِ در تَفِ ّای هذارس

 ٍارداتیاسًظزهجَسّایالسهَتاریختَلیذٍاًمضاء وٌتزل الالم خَراوی ، آضاهیذًی

 پشتیبانی (ه

 پیگیزی اػتثارات تْذاضت هحیظ



 پیگیزی اػتثارات تْساسی هحیظ رٍستا ّا

 پیگیزی اػتثارات هزتَط تِ هذیزیت پسواًذّای تیوارستاًی

ٍ فیلوثزداری - سالي اجتواػات)پیگیزی ًحَُ تزگشاری وارگاّْای آهَسضی اس عزیك اهَر اداری ٍ هالی 

 (...ٍتیٌار ٍ 

پیگیزی تجْیش اًثار حَادث ٍسَاًح غیز هتزلثِ 

پیگیزی اػتثارات خزیذ دستگاّْای پزتاتل تْذاضت هحیظ  ٍ سَاج ّای هزتَعِ ٍتجْیشات آسهایطگاُ 

 آب ٍ  تثلت جْت ثثت اعالػات ساهاًِ ساهح تَسظ تاسرسیي 

 ارزشیابی (ز

 ارسضیاتی دٍرُ ای ٍاحذ ّای هحیغی ٍهزاوش تْذاضت

 ارسضیاتی ساالًِ هزاوش تْذاضت تاتؼِ

 جمع آوری وتجسیه وتحلیل آمار واطالعات (ح

 تىویل فزهْای آهاری درهزاوش تْذاضتی درهاًی

 جوغ تٌذی فزهْای آهاری ارسالی اسهزاوش تْذاضتی درهاًی درهزاوش تْذاضت ضْزستاى

 جوغ تٌذی فزهْای آهاری ارسالی اس هزاوش تْذاضت در هؼاًٍت اهَر تْذاضتی

 ارسال تاسخَراًذآهار ٍ فؼالیت ّای اًجام ضذُ تِ هزاوش تْذاضت

 تجشیِ ٍتحلیل آهار ٍ ا عالػات ارسالی اس هزاوش ٍهمایسِ تا حذ اًتظار ٍ فؼالیت دٍرُ هطاتِ لثل

 تزرسی ٍ تجشیِ ٍ تحلیل فؼالیتْای ثثت ضذُ در ساهاًِ جاهغ تاسرسی ٍ ارسال پسخَراًذ تِ ضْزستاًْا

 ا
 


