
 :محيطبهداشت  پرسنل شرح وظايف

 

 بهداشت محيطكارشناس مسئول واحد 
  اجراي سياست هاي كلي ارائه شده بهداشت محيط در سطح شهرستان 
  شناسايي منطقه تحت پوشش و بررسي نيازهاي موجود 
 صدا و سيما و -و پرورشآموزش -نيروي انتظامي-دامپزشكي-مجتمع قضايي-هماهنگي برون بخشي با سازمانهاي مرتبط (شهرداريها

 تشكل هاي غير دولتي)
  اظهار نظر در مورد نقشه ها و طرحهاي مربوط به تاسيسات بهداشتي 
  مراكز –برنامه ريزي و نظارت بر فعاليتهاي مختلف بهداشت محيط از قبيل (بهداشت محيط اماكن عمومي و مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي

 ره......)آموزشي و بهسازي محيط روستا و غي

 
 

 بهداشت مدارس و پسماندهاي عفوني  كارشناس
  وضعيت بهداشت محيط مدارس نظارت بر 
 يگيري شكايت مردمي در خصوص زباله، دام و طيور و سگپ 
  نظارت بر وضعيت بي خطرسازي پسماندهاي عفوني در مراكز تابعه و مراكز درماني خصوصي 
  برنامه ريزي بازديهاي مشترك ماهانه با ادارات سطح شهرستان 
  برنامه ريزي نمونه برداري هاي مواد غذايي 
  بازديد كشترگاههاي سطح شهرستان 

 آب و فاضالب  كارشناس

    نظارت بر كلرسنجي و نمونه برداري از آب شرب سطح شهرستان 

   نظارت بر دفع بهداشتي فاضالب و ارسال موارد متخلف به دادستاني 

  انجام پايش هاي مراكز خدمات جامع سالمت 

   انجام فعاليت و مكاتبات بيماريهاي بازپديد و نوپديد 

  پيگيري و انجام مكاتبات و جلسات كارگروه فرهنگي،اجتماعي، سالمت زنان و خانواده 

   نظارت بر دفتر خدمات سالمت 

  نظارت بر ورزشگاهها و استخرهاي شنا و مهدكودكها 

  انجام برنامه آموزش جهت پرسنل 

  تدوين برنامه عملياتي و استراتژيك واحد 

 انجام برنامه كنترل آلودگي هو ا 



 كارشناس آمارها و رسيدگي به شكايات    

  آمارها و شاخص هاي بهداشت محيط جمع بندي و تجزيه و تحليل 

  190شكايات مردمي و شكايات سامانه رسيدگي به 

  نظارت بر آموزشگاه بهداشت اصناف 

  انجام فعاليتهاي مربوط به مناسبت ها و طرح تشديد 

  نظارت بر مراكز بهداشتي و درماني و بيمارستان و مراكز كار با اشعه و مراكز ترك اعتياد 

 ميانساالن  به  مربوط  هاي برنامه  زمينه در  اجرايي  هاي مشي خط و  اهداف تعيين و ريزي برنامه و بررسي 

   نظارت بر مبارزه با حشرات و جوندگان و سمپاشي 

  نظارت بر آنتن هايBTS 

 وط به كاهش خطر در باليا و حوادثانجام برنامه هاي مرب 

 

 نظارت بر مواد غذايي  كارشناس

  و پلمپ اصناف متخلف و معرفي به مراجع قضايي  13اجراي اصالحيه ماده 

  دانشگاه 11تكميل پروندههاي اصناف متخلف و ارسال به كميسيون به ماده 

  (معدوم سازي مواد غذايي غير بهداشتي ) 37اجراي برنامه ماده 

  اجراي برنامه مبارزه و كنترل محصوالت دخاني 

  شركت در كميتهIDD ت بر نمكهاي سطح عرضه و نظار 

  انجام برنامه هاي مربوط به دفتر بهبود كيفيت 

  پيگيري مصوبات كارگروه آرد و نان شهرستان و كميسيون سازمانهاي صنفي 

 

 حوادث و بالياكارشناس 

  ارزيابي آسيب پذيري و آمادگي تهسيالت و منابع بهداشتي 

  اجراي برنامه هاي آموزشي تخصصي براي مديران و كاركنان بهداشتي 

  رسيدگي و پاسخگويي به نامه هاي استعالم جواز كسب از اتحاديه ها 

  بازرسي از اماكن غذايي و عمومي متقاضي جواز كسب 



 

 متصدي امور دفتري 

  كسبثبت و ارجاع استعالمهاي فرستاده شده از اداره اصناف جهت صدور جواز 

   ثبت برگه هاي متصديان جهت اخذ جواز كسب و ارجاع به مركز مربوطه 

  ثبت برگه هاي صالحيت و عدم صالحيت هاي بهداشتي متصديان به اتحاديه هاي مورد نظر 

  به دادستاني و تعزيرات  ارجاعثبت اخطار هاي بهداشتي جهت 

  به صورت ماهانه به اداره تعزيرات  11ثبت برگه هاي كميسيون ماده 

  تايپ صورتجلسات مربوط به برگزاري جلسات درون بخشي و برون بخشي 

  ساعته جهت پلمپ  اماكن متخلف  48تايپ فرمهاي 

 تايپ فرمهاي اخطارهاي نواقص بحراني و غير بحراني جهت متصديان متخلف 

 ايشگاه مواد غذايي تايپ نمونه ارسالي به آزم 

  ثبت جوابيه آزمايشگاه مبني نامطلوب بودن مواد غذايي و ارجاع به دادستاني و معاونت بهداشتي 

 


