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 رتبه بندی بهداشتی گرو  رستوران های از طریق سامانه جامع بازرسی 

 190شکایات مردمی رسیدگی به اطالع رسانی عاومی سامانه 

 مجازی و فضای استفاد  کارشناسان از تبلت برای ثبت بازرسی ها و ارسال سریع عالکرد از  طریق

 اجتااعی

در جریان قرار دادن مسئولین استانی و مرتبط در خصوص بازرسی روزانه از طریق شبکه های مجازی 

 اکیپ های بازرسیبرای نیاز فنی مورد خرید تجهیزات و وسایل 

جاع آوری ظروف پلی استایرن 



تشدید بازرسی از مراکز تفریحی و استخرهای شنا 

  برگزاری جلسه آموزشی برای مدیران مراکز بین راهی 

معرفی اپلیکیشن اطالع رسانی وضعیت بهداشتی گرو  رستوران ها 

  واگذاری صدورکارت بهداشت از طریق دفاتر پیش خوان دولت به منظور تسهیل در روند

 دریافت کارت بهداشت  

 در راستای طرح تحول سالمت با توجه به فضای ... برگزاری جلسات آموزش خانوارها و

 مناسب ایجاد شد  توسط این طرح



 تدوین برنامه عالیاتی طرح مطابق با فرمت جدید برنامه عالیاتی.d4 

  بارگذاری نتایج بازرسی گرو  رستوران ها در سامانه جامع بازرسی به منظور

 دسترسی به رتبه بندی بهداشتی توسط بازرسین قبل و حین اجرای طرح

 بنر  نصب ، ارسال پیامکبه عاوم مردم از طریق  190اطالع رسانی سامانه

شهر، اتوماسیون اداری، سایت مرکز بهداشت و  سطح در  jpg5.و پوستر استیکر 

 دانشگا  علوم پزشکی و از طریق رسانه ها و جراید

 در کلیه مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذایی و اماکن   190نصب استیکر

 عاومی توسط بازرسین
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 50000تهیه رسانه های آموزشی از قبیل کتابچه، پافلت، پوستر و استیکر به تعداد 
 عدد

 آموزش عاوم مردم از طریق تهیه کتابچه، پافلت و سایر رسانه های آموزشی.jpg6 

 از  مکاتبه و هااهنگی با ادارات، سازمان های برون بخشی، اتحادیه های صنفی
 :قبیل 
آموزش و پرورش.pdf 
 (.س)تولیت محترم حرم حضرت معصومهpdf 

سازمان میراث فرهنگی و گردشگری.pdf 
فرماندهی نیروی انتظامی.pdf 
سازمان حمل و نقل و پایانه ها.pdf 

بخشداری ها.pdf 
سازمان صنعت معدن تجارت.pdf 
معاونت خدمات شهری شهرداری.pdf 
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سالمت بسیج طرح در گیر در محیط بهداشت کارشناسان آموزشی توجیهی جلسه تشکیل  

  (نفر 55 ) نوروزی

عالیاتی مانور اجرای  

مسئولین با هااهنگی و ها پایانه سایر و آهن را  غذاخوری کترینگ بهداشتی کنترل و بازرسی  

 آهن را 

حساس غذایی مواد توزیع و تهیه مراکز صنوف و ها اتحادیه با جلسه تشکیل 

روستایی و شهری فاضالب و آب های شرکت با جلسه تشکیل 

ما  اسفند و بهان در آجیل و خشکبار بویندگی مراکز کنترل منظور به ضربتی تشدید طرح 

ما  اسفند در ها قنادی و شیرینی تهیه مراکز کنترل منظور به ضربتی تشدید طرح  
 
  

 



 بازرسی از هایپر مارکت ها و فروشگاههای بزرگ  طرح تشدید 

ناونه برداری هدفاند از مواد غذایی سنتی و صنعتی 

 به صورت غیر  تعطیلی و جاع آوری غرفه های عرضه مواد غذایی

 ناایشگا  فصلی جاکران برای اولین باربهداشتی در 



بازرسی از تاسیسات و منابع آب آشامیدنی شهری و روستایی 
 
بازرسی از تاسیسات تامین آب شرب توسط کارشناسان بهداشت محیط و شناسایی نقاط بحرانی 

 
تشکیل جلسه با مسئولین شرکت آب و فاضالب شهری و روستایی به منظور رفع نواقص 

 
  پیگیری مجدد توسط کارشناسان بهداشت محیط 

 
کاهش آلودگی نمونه های آب شرب نسبت به قبل 

 
نیاز به نمونه برداری کمتر و کاهش هزینه های مربوطه 





قبیل از کارشناسان نیاز مورد تجهیزات تهیه: 

   بازرسی کیف  

سنج، کدورت)تجهیزات کیف PH سنج ، 

 (روغن پراکسید تست عاقی، و لیزری ترمومتر

برداری ناونه وسایل ، کلدباکس ، 

 نیاز مورد لوازم و تجهیزات ، کلرسنج کیت 

 ...و فاضالب و آب بهداشت آزمایشگا 

 





استان مواصالتی محورهای و راهی بین اماکن بهداشتی کنترل  

آزمایشات جهت روستایی و شهری آبرسانی های شبکه از برداری ناونه 

 ایانی پروفایل بررسی جهت آزمایش 1050 تعداد انجام و شیایایی و فیزیکی

 ما  بهان در آب بهداشت آزمایشگا  توسط شیایایی

بار اولین برای ما  بهان در شهری آبرسانی های شبکه در آلی ساوم سنجش   

اجرای طول در شنا استخرهای آشامیدنی، آب میکروبی برداری ناونه تشدید  

   برنامه

شنا هیئت توجیهی جلسه و ما  اسفند در شنا استخر نظارتی تشدید طرح 



محورهای و خروجی در خانگی غذای توزیع سیار خودروهای توقیف 

 راهور پلیس و قضایی مراجع مناسب هاکاری با شهر مواصالتی

ما  اسفند در شهر سطح مدارس از بازدید 

و ما  بهان در جات صیفی و سبزی مزارع از بازرسی و تشدید طرح  

 اسفندما 
کشوری و استانی سیاای و صدا به مربوط ویژ   های برنامه در شرکت 



 ریزی برنامه طبق1395 سال نوروزی سالمت بسیج و سالمت تحول طرح راستای در  

  اداری ساعات در روتین بازدیدهای بر عالوه جاری سال ماه بهمن ابتدای از شده انجام

 البق در شهر سطح زنانه آرایشگاههای از نیز اداری غیر ساعات در بازرسی تشدید طرح،

  اولویت با زنانه آرایشگاه 430 از طرح این مدت طول در .گردید آغاز نفره دو تیم5

 عمده که آمد بعمل بهداشتی بازرسی بحرانی نقاط کنترل و فردی بهداشت رعایت

 معرفی ،(مورد6)بهداشت کارت ،جریمه(مورد153)کتبی اخطاریه صدور شامل ها فعالیت

  آموزشی پوسترهای ،توزیع(مورد58)عمومی بهداشت های دوره گذراندن جهت

 .باشد می کار وسایل و ابزار ضدعفونی نحوه ،آموزش(مورد400 )دست صحیح شستشوی

































 امکان تجزیه و تحلیل آمار با توجه به

 استفاده از برنامه بر پایه اکسل

 ثبت تصاویر حین بازرسی و ارسال گزارش

 همراه با تصویر و فیلم

 ارسال سریع آمار و عملکرد 

صرفه جویی در مصرف کاغذ 

جدید بودن فرایند برای کسبه و سایر ادارات 
 





























 در نقاط مختلف شهر 190نصب بنر سامانه شکایات مردمی وزارت بهداشت 



 95اطالع رسانی برنامه بسیج سالمت نوروزی 



 95اطالع رسانی برنامه بسیج سالمت نوروزی 



 95اطالع رسانی برنامه بسیج سالمت نوروزی 



 95اطالع رسانی برنامه بسیج سالمت نوروزی 



 95اطالع رسانی برنامه بسیج سالمت نوروزی 



 95اطالع رسانی برنامه بسیج سالمت نوروزی 



 95اطالع رسانی برنامه بسیج سالمت نوروزی 



 95اطالع رسانی برنامه بسیج سالمت نوروزی 





 بهداشت محیط در روز انتخابات

  شورای مجلس دهم دوره انتخابات اجرایی عوامل غذایی مواد توزیع و تهیه مراکز بر نظارت کشیک اجرای در

  انتخابات روز صبح 8 ساعت از محیط بهداشت کارشناسان رهبری خبرگان مجلس انتخابات پنجم دوره و اسالمی

 تمامی بر بهداشتی نظارت ، نفره 2 بازرسی تیم 8 قالب در و کرده پیدا حضور غذا تهیه مراکز در (1394/12/7)

 وکنترل فردی بهداشت رعایت اولویت با شام و ناهار های وعده در را ( آشپزخانه 17) شده معرفی های آشپزخانه

  توزیع و تهیه غذا پرس 34000 روز این در است ذکر به الزم .نمودند اعمال سالم غذای تهیه منظور به بحرانی نقاط

  از همچنین .بود برقرار انتخابات اجرایی عوامل و مرکز این کارشناسان بین مناسبی هماهنگی و همکاری و گردید

  و  غذایی مواد برداری نمونه رای، اخذ شعبات شرب آب بهداشتی کنترل به توان می مرکز این اقدامات دیگر

 .نمود اشاره غذایی مواد حمل وسایل کنترل



 بهداشت محیط در روز انتخابات



 بهداشت محیط در روز انتخابات



واگذاری کارت بهداشت به دفاتر پیش خوان دولت در طول اجرای برنامه  
 بسیج سالمت نوروزی

  وزارت محترم مقام بین دولت پیشخوان دفاتر به سالمت الکترونیک خدمات واگذاری تفاهمنامه پیرو

 گری تصدی کاهش راستای در جمهور رییس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه محترم معاون و بهداشت

 طرح دومین عنوان به 1394/2/22 تاریخ در که رجوع ارباب تکریم و الکترونیک دولت اهداف تحقق دولت،

  پیشخوان به بهداشت کارت صدور فرآیند واگذاری پایلوت موفق اجرای همچنین و گردید رونمایی ملی

 بهداشت مرکز  بهشتی، شهید و ایران درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاههای در دولت

 .نمود واگذاری فرآیند  اجرای به اقدام تدریجی صورت به جاری سال ماه اسفند ابتدای از نیز شهرستان

 .است گردیده صادر طریق این از بهداشت کارت 1700 از بیش 95 فروردین 15 تا فرایند آغاز از



 نظارت بر آبیاری مزارع سبزیکاری در زمان اجرای برنامه



 نظارت بر آبیاری مزارع سبزیکاری در زمان اجرای برنامه



 اجرای گشت های مشترک بازرسی

اجرای گشت مشترک با سازمان گردشگری  و میراث فرهنگی 

 ،تجارتمعدن و اجرای گشت مشترک با سازمان صنعت 

اجرای گشت مشترک با اتحادیه های صنوف حساس 



 اجرای گشت های مشترک بازرسی



 و اماکن غیر بهداشتیپلمپ و تعطیلی مراکز 



از   1395اهم آمار و عملکرد برنامه بسیج سالمت نوروزی سال 
 1395/01/15لغایت  1394/12/01

 11033: تعداد بازدید از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی و بین راهی 

 283: تعداد نمونه برداری از مواد غذایی 

 416: تعداد نمونه برداری میکروبی آب 

2681: تعدا د کلرسنجی از منابع آب شرب 

64: تعداد صدور اخطاریه بهداشتی نواقص بحرانی و غیر بحرانی 

35: تعداد مراکز و اماکن تعطیل شده 

138: تعداد موارد معرفی به مراجع قضایی 

 کیلوگرم 28717: مقدار موادغذایی فاسد، کشف و معدوم شده 
 



برداری هدفمند از مواد غذایی سنتی و  افزایش تعداد نمونه 
 صنعتی نسبت به مدت مشابه سال قبل
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 میکروبی آب نسبت به مدت مشابه سال قبلبرداری افزایش تعداد نمونه 
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 توقیف و معدوم نمودن مواد غذایی غیر بهداشتی

مواد غذایی غیر بهداشتی و فاسد کیلوگرم  28717مقدار  95فروردین  15تا  94از ابتدای اسفند 
 توقیف و معدوم گردید



 190رسید گی به شکایات مردمی در سامانه 

 بهداشتی شکایت 234 تعداد 95 فرودین 15 مورخ تا 1394 اسفند ابتدای از

 ثبت 190 بهداشت وزارت مردمی شکایات سامانه در قم استان به مربوط

 اسرع در محیط بهداشت بازرسان توسط شده ثبت شکایات تمامی که گردید

 .شد رسیدگی وقت



 بر اساس دانشگاه 190مقایسه تعداد شکایات ثبت شده در سامانه 



 بازرسی از اماکن زیارتی و بوستان ها



 آمار نهایی






