شرح وظايف کارشناسان بھداشت محيط در حوزه ستادی
شرح وظاﯾف کارشناس بھداشت مواد غذاﯾی
 .١تدوﯾن برنامه عملياتی
 .٢پيگيری اجرای دستورالعملھا و استانداردھای مرتبط
 .٣پيگيری موارد مرتبط در شورای سالمت
 .٤نظارت بر کنترل کيفی مواد غذاﯾی
 .٥ارسال نتاﯾج به مراکز تابعه و پيگيری موارد نامطلوب کنترل کيفی از طرﯾق
ارگانھای ذﯾربط
 .٦جلب ھمکاری ارگانھای مرتبط
 .٧جلب حماﯾت سياستگذاران
 .٨شرکت در جلسات و سمينارھای آموزشی
 .٩برنامه رﯾزی و اجرای دوره ھای آموزشی
 .١٠تدوﯾن و تھيه بسته ھای آموزشی ) پوستر  ،پمفلت  ،فيلم و گاھنامه و( ...
 .١١آموزش و اطالع رسانی ھمگانی از طرﯾق رسانه و جراﯾد و نصب بنر و...
 .١٢پيگيری تامين نيازھا در راستای برنامه بھداشت مواد غذاﯾی
 .١٣تحوﯾل تجھيزات مورد نياز کنترل کيفی به مراکزتابعه
 .١٤پيگيری تھيه برنامه نرم افزاری ثبت اطالعات
 .١٥ثبت اطالعات در برنامه نرم افزاری
 .١٦پيگيری تخصيص اعتبارات اجرای برنامه
 .١٧مشارکت و ھمکاری در مبارزه با اپيدمی ھا و بروز بالﯾا
 .١٨تدوﯾن و تنظيم برنامه نمونه برداری مواد غذاﯾی  ،نان  ،نمک و شير پاستورﯾزه
 .١٩نظارت بر شير توزﯾعی مدارس و ﯾارانه ای  ،نمک ھای مصرفی خانوارھا و
جوش شيرﯾن نان
 .٢٠برنامه رﯾزی بمنظور انجام بازدﯾدھای مشترک
 .٢١پيگيری معرفی متخلفين بھداشتی به مراجع قضاﯾی
 .٢٢نظارت بر عملکرد آزماﯾشگاه کنترل کيفی مواد غذاﯾی
 .٢٣نظارت اجرای طرح تشدﯾد فعاليتھای بھداشت محيط)بسيج سالمت نوروزی،
گالبگيران  ،التور  ،قاليشوﯾان  ،رمضان  ،محرم وصفر و( ...
 .٢٤رسيدگی به شکاﯾات مردمی
 .٢٥مشارکت در اجرای برنامه ھای پزشکی – اجتماعی
 .٢٦مشارکت در اجرای طرح ھای تحقيقاتی
 .٢٧پيگيری اخذ تعرفه ھای آزماﯾشگاھی و وارﯾز به حسابھای مربوطه
 .٢٨جمع آوری و تجزﯾه و تحليل آمار مربوطه و فيدبک
 .٢٩تھيه شاخص ھای مربوطه
فعاليتھا

شرح وظائف کارشناس برنامه بھداشت آب
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تدوﯾن برنامه عملياتی
پيگيری اجرای دستورالعملھا و استانداردھای مرتبط
پيگيری موارد مرتبط در شورای سالمت
نظارت بر کنترل کيفی آب
ارسال نتاﯾج به مراکز تابعه و پيگيری موارد نامطلوب کنترل کيفی از
طرﯾق ارگانھای ذﯾربط
جلب ھمکاری ارگانھای مرتبط
جلب حماﯾت سياستگذاران
شرکت در جلسات و سمينارھای آموزشی
برنامه رﯾزی و اجرای دوره ھای آموزشی
تدوﯾن و تھيه بسته ھای آموزشی ) پوستر  ،پمفلت  ،فيلم و گاھنامه
و( ...
آموزش و اطالع رسانی ھمگانی از طرﯾق رسانه و جراﯾد و نصب بنر
و...
پيگيری شناساﯾی منابع آلوده کننده منابع آبی
راه اندازی و تجھيز آزماﯾشگاه اختصاصی کنترل کيفی آب
پيگيری تامين نيازھا در راستای برنامه کنترل کيفی آب
تحوﯾل مواد و تجھيزات مورد نياز کنترل کيفی به مراکزتابعه
پيگيری تھيه برنامه نرم افزاری ثبت اطالعات
ثبت اطالعات در برنامه نرم افزاری
پيگيری تخصيص اعتبارات اجرای برنامه
مشارکت و ھمکاری در مبارزه با اپيدمی ھا
نظارت بر وضعيت بھداشتی منابع آبی غير شبکه و خصوصی
نظارت بر وضعيت بھداشتی کارخانجات توليد ﯾخ
پيگيری تامين آب سالم در مواقع بروز کم آبی و مناطق دارای نقص
شبکه و آبگيری آب انبار
تدوﯾن و تنظيم برنامه نمونه برداری آب
صدور مجوز بھداشتی آب انبار – تانکرھای آبرسانی  -مراکز تصفيه آب
و خودروھای حمل ﯾخ

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

برنامه رﯾزی بمنظور انجام بازدﯾدھای مشترک
پيگيری و نظارت بر آبياری سبزﯾجات خام با پساب فاضالب تصفيه نشده
پيگيری معرفی متخلفين دفع غير بھداشتی فاضالبھا به مراجع قضاﯾی
نظارت بر فعاليت آزماﯾشگاه آب شناسی
رسيدگی به شکاﯾات مردمی
تھيه نقشه تاسيسات و منابع آبی مناطق
پيگيری بمنظور جمع آوری اطالعات مربوط به منابع و مخازن آبی در
شھر و روستا
پيگيری تامين نيروی متخصص جھت آزماﯾشگاه آبشناسی
مشارکت در اجرای برنامه ھای پزشکی – اجتماعی
مشارکت در اجرای طرح ھای تحقيقاتی
پيگيری اخذ تعرفه ھای آزماﯾشگاھی و وارﯾز به حسابھای مربوطه
جمع آوری و تجزﯾه و تحليل آمار مربوطه و فيدبک تھيه شاخص ھای
مربوطه

شرح وظائف کارشناس برنامه بھداشت پرتوھا
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تدوﯾن برنامه عملياتی
ابالغ و اجرای دستورالعملھا و استانداردھای مرتبط
نظارت بر اجرای استانداردھا و اصول اساسی حفاظت در
برابر اشعه
شرکت در جلسات و سمينارھای آموزشی
برنامه رﯾزی و اجرای دوره ھای آموزشی
تدوﯾن و تھيه بسته ھای آموزشی ) پوستر  ،پمفلت  ،فيلم و
گاھنامه و( ...
آموزش و اطالع رسانی ھمگانی از طرﯾق رسانه و جراﯾد و
نصب بنر و...
پيگيری تامين نيازھا در راستای برنامه
تھيه و تدوﯾن برنامه بازدﯾد از مراکز پرتوساز
پرتوسنجی  ،تھيه کروکی  ،تائيد صالحيت بھداشتی مراکز
پرتوساز و پيگيری رفع نواقص
پيگيری انجام معاﯾنات دوره ای پرتوکاران و جمع آوری اطالعات
آنھا
رسيدگی به شکاﯾات واصله در خصوص بھداشت پرتوھا
اﯾجاد ھماھنگی بين مسئولين فيزﯾک بھداشت مراکز
رادﯾولوژی جھت اجرای دستورالعمھا
پاسخ به استعالم تاسيس دکلھای BTS
پيگيری برگزاری جلسات کميسيون ماده ٨
نظارت بر فعاليت پرتوکاران و پاﯾش فيلم بج و...
ھمکاری با واحد بھداشت حرفه ای جھت پرتوسنجی از مراکز
صنعتی
پيگيری دفع صحيح پسماندھای رادﯾواکتيو در مراکز توليد کننده
پسماندھا
پيگيری تخصيص اعتبارات اجرای برنامه
مشارکت در اجرای برنامه ھای پزشکی – اجتماعی
مشارکت در اجرای طرح ھای تحقيقاتی
جمع آوری و تجزﯾه و تحليل آمار مربوطه و فيدبک
تھيه شاخص ھای مربوطه

•

•

شرح وظائف کارشناس برنامه بھداشت مراکز بھداشتی درمانی و
بيمارستانھا
 .١تدوﯾن برنامه عملياتی
 .٢پيگيری اجرای دستورالعملھا و استانداردھای مرتبط
 .٣مشارکت در جلسات کميته کنترل عفونت و لنژ بيمارستانھا
 .٤ارائه راھکارھای اجراﯾی و عملياتی جھت برطرف کردن مشکالت
بھداشتی در بيمارستانھا
 .٥پيگيری اﯾجاد پست ھای کارشناس بھداشت محيط در بيمارستان
 .٦شرکت در جلسات و سمينارھای آموزشی
 .٧برنامه رﯾزی و اجرای دوره ھای آموزشی
 .٨تدوﯾن و تھيه بسته ھای آموزشی ) پوستر  ،پمفلت  ،فيلم و
گاھنامه و( ...
 .٩آموزش و اطالع رسانی ھمگانی از طرﯾق رسانه و جراﯾد و نصب
بنر و...
 .١٠پيگيری تامين نيازھا در راستای برنامه
 .١١پيگيری و نظارت بر تشکيل پرونده ھای بھداشتی پرسنل و
واحدھای بيمارستانی
 .١٢ارزﯾابی تجھيزات و وساﯾل و دستگاھھای مختلف در خصوص
مالحظات بھداشت محيطی
 .١٣تھيه و تدوﯾن برنامه ھای نظارتی بر مراکز بھداشتی درمانی و...
 .١٤مشارکت در انجام برنامه ارزشيابی ساالنه بيمارستانھا
 .١٥کنترل وساﯾل و تجھيزات بھداشتی بيمارستان در بخشھای
 ، C.S.Nلنژری و آشپزخانه
 .١٦نظارت بر مستمر وضعيت دفع فاضالب بيمارستانھا
 .١٧نظارت مستمر بر وضعيت دفع پسماندھای بيمارستانی
 .١٨نظارت بر وضعيت گندزداﯾی و ضدعفونی و استرﯾليزاسيون
 .١٩نظارت بر وضعيت بھداشتی و اﯾمنی کليه قسمتھای بيمارستان
 .٢٠کمک به حفظ و ارتقاء جاﯾگاه بيمارستان در نظام شبکه
بھداشتی کشور
 .٢١پاﯾش برنامه ھای مسئولين بھداشت محيط بيمارستانھا
 .٢٢رسيدگی به شکاﯾات مردمی
 .٢٣مشارکت و ھمکاری در مبارزه با اپيدمی ھا و بروز بالﯾا
 .٢٤پيگيری تخصيص اعتبارات اجرای برنامه
 .٢٥مشارکت در اجرای برنامه ھای پزشکی – اجتماعی
 .٢٦مشارکت در اجرای طرح ھای تحقيقاتی
 .٢٧جمع آوری و تجزﯾه و تحليل آمار مربوطه و فيدبک
 .٢٨تھيه شاخص ھای مربوطه

شرح وظائف کارشناس برنامه بھداشت محيط مساجد و اماکن متبرکه :
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تدوﯾن برنامه عملياتی
پيگيری اجرای دستورالعملھا و استانداردھای مرتبط
برگزاری شورای بھداشت نمازگزاران مساجد ) شبنم ( و
پيگيری مصوبات
نظارت بر بھداشت محيطی مساجد و اماکن متبرکه
پيگيری موارد نامطلوب از طرﯾق ارگانھای ذﯾربط
جلب ھمکاری ارگانھای مرتبط
جلب حماﯾت سياستگذاران
شرکت در جلسات و سمينارھای آموزشی
برنامه رﯾزی و اجرای دوره ھای آموزشی
تدوﯾن و تھيه بسته ھای آموزشی ) پوستر  ،پمفلت  ،فيلم و
گاھنامه و( ...
آموزش و اطالع رسانی ھمگانی از طرﯾق رسانه و جراﯾد و
نصب بنر و...
پيگيری تخصيص اعتبارات اجرای برنامه
پيگيری تامين نيازھا در راستای برنامه بھداشت محيط مساجد
نظارت بر وضعيت بھداشتی سروﯾسھای بھداشتی مساجد
مشارکت در امر بھسازی سروﯾسھای بھداشتی مساجد
تحوﯾل مواد ضدعفونی کننده به مساجد
آموزش خادمين و ائمه جماعات مساجد
برنامه رﯾزی در راستای اجرای برنامه ھای دھه غبارروبی
مساجد
رسيدگی به شکاﯾات مردمی
مشارکت در اجرای برنامه ھای پزشکی – اجتماعی
مشارکت در اجرای طرح ھای تحقيقاتی
جمع آوری و تجزﯾه و تحليل آمار مربوطه و فيدبک
تھيه شاخص ھای مربوطه

شرح وظائف کارشناس برنامه بھداشت مراکز تھيه و توزﯾع مواد غذاﯾی و
اماکن عمومی:
 .١تدوﯾن برنامه عملياتی
 .٢پيگيری اجرای دستورالعملھا و استانداردھای مرتبط
 .٣پيگيری موارد مرتبط در شورای سالمت
 .٤نظارت بر اجرای قانون ماده  ١٣مواد خوردنی  ،آشاميدنی  ،آراﯾشی
و بھداشتی
 .٥پيگيری صدور مجوز جھت آموزشگاه اصناف و نظارت بر عملکرد آن
 .٦مشارکت در صدور پروانه کسب متصدﯾان مراکز و اماکن عمومی
 .٧مشارکت در شورای حل اختالف وﯾژه تخلفات بھداشتی
 .٨جلب ھمکاری ارگانھای مرتبط
 .٩جلب حماﯾت سياستگذاران
 .١٠شرکت در جلسات و سمينارھای آموزشی
 .١١برنامه رﯾزی و اجرای دوره ھای آموزشی
 .١٢تدوﯾن و تھيه بسته ھای آموزشی ) پوستر  ،پمفلت  ،فيلم و
گاھنامه و( ...
 .١٣آموزش و اطالع رسانی ھمگانی از طرﯾق رسانه و جراﯾد و نصب
بنر و...
 .١٤پيگيری تامين نيازھا در راستای برنامه
 .١٥تحوﯾل تجھيزات مورد نياز به مراکزتابعه
 .١٦پيگيری تھيه برنامه نرم افزاری ثبت اطالعات
 .١٧ثبت اطالعات در برنامه نرم افزاری
 .١٨پيگيری تخصيص اعتبارات اجرای برنامه
 .١٩پيگيری وارﯾز وجوھات درﯾافتی صدور ﯾا تجدﯾد کارت بھداشتی محل
کسب و متصدﯾان به حساب اختصاصی
 .٢٠مشارکت و ھمکاری در مبارزه با اپيدمی ھا و بروز بالﯾا
 .٢١تدوﯾن و تنظيم برنامه بازدﯾد و کنترل مراکز تھيه وتوزﯾع مواد غذاﯾی
و اماکن عمومی
 .٢٢برنامه رﯾزی بمنظور انجام بازدﯾدھای مشترک
 .٢٣پيگيری معرفی متخلفين بھداشتی به مراجع قضاﯾی
 .٢٤نظارت اجرای طرح تشدﯾدفعاليتھای بھداشت محيط)بسيج سالمت
نوروزی،گالبگيران،التور،قاليشوﯾان  ،رمضان  ،محرم وصفر و( ...
 .٢٥رسيدگی به شکاﯾات مردمی
 .٢٦مشارکت در اجرای برنامه ھای پزشکی – اجتماعی
 .٢٧مشارکت در اجرای طرح ھای تحقيقاتی
 .٢٨جمع آوری و تجزﯾه و تحليل آمار مربوطه و فيدبک
 .٢٩تھيه شاخص ھای مربوطه

شرح وظائف کارشناس برنامه بھداشت مواد زائد جامد:
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تدوﯾن برنامه عملياتی
پيگيری اجرای دستورالعملھا و استانداردھای مرتبط
ارائه راھکارھای اجراﯾی و عملياتی جھت برطرف کردن
مشکالت بھداشتی
مشارکت در برنامه جامع مدﯾرﯾت پسماندھا
نظارت بر وضعيت جمع آوری  ،حمل و نقل و دفع زباله
بررسی وضعيت سالمت کارگران
پيگيری محصور سازی زمين ھای باﯾر در محدوده شھر
نظارت بر وضعيت بھداشتی ساﯾت دفن زباله شھری و
روستاﯾی
ھمکاری و ھماھنگی با محيط زﯾست در زمينه پسماندھا
نظارت مستمر بر وضعيت دفع پسماندھای بيمارستانی و
مراکز بھداشتی درمانی
شرکت در جلسات و سمينارھای آموزشی
برنامه رﯾزی و اجرای دوره ھای آموزشی
تدوﯾن و تھيه بسته ھای آموزشی ) پوستر  ،پمفلت  ،فيلم و
گاھنامه و( ...
آموزش و اطالع رسانی ھمگانی از طرﯾق رسانه و جراﯾد و
نصب بنر و...
پيگيری تامين نيازھا در راستای برنامه
رسيدگی به شکاﯾات مردمی
مشارکت و ھمکاری در مبارزه با اپيدمی ھا و بروز بالﯾا
پيگيری تخصيص اعتبارات اجرای برنامه
مشارکت در اجرای برنامه ھای پزشکی – اجتماعی
مشارکت در اجرای طرح ھای تحقيقاتی
جمع آوری و تجزﯾه و تحليل آمار مربوطه و فيدبک
تھيه شاخص ھای مربوطه

شرح وظائف کارشناس برنامه کنترل دخانيات :
•
•

•
•
•
•

•
•
•

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

پيگيری اجرای قانون جامع کنترل دخانيات
پيگيری اجرای مواد ١٤-١٣و ١٥ماده  ١٣خوردنی  ،آشاميدنی ،
آراﯾشی و بھداشتی
تشکيل و برگزاری کميته کنترل دخانيات و پيگيری مصوبات
مشارکت در صدور مجوز عامليت فروش مواد دخانی
جلب ھمکاری و ھماھنگی ارگانھای ذﯾربط
نظارت بر عرضه مواد دخانی در مراکز تھيه و توزﯾع مواد غذاﯾی
فاقد مجوز
پيگيری شناساﯾی مراکز تھيه و توزﯾع مواد غذاﯾی فاقد مجوز
شرکت در جلسات و سمينارھای آموزشی
تدوﯾن و تھيه بسته ھای آموزشی ) پوستر  ،پمفلت  ،فيلم و
گاھنامه و( ...
برنامه رﯾزی و اجرای دوره ھای اموزشی
آموزش و اطالع رسانی ھمگانی از طرﯾق رسانه و جراﯾد و
نصب بنر و...
راه اندازی و تجھيز مرکز مشاوره ترک دخانيات و نظارت بر
فعاليتھای آن
مشارکت در برپاﯾی نماﯾشگاھھای سالمت
برنامه رﯾزی در راستای اجرای برنامه ھای ھفته بدون دخانيات
مشارکت در اجرای برنامه ھای پزشکی – اجتماعی
مشارکت در اجرای طرح ھای تحقيقاتی
جمع آوری و تجزﯾه و تحليل آمار مربوطه و فيدبک
رسيدگی به شکاﯾات مردمی
پيگيری تخصيص اعتبارات اجرای برنامه
تدوﯾن برنامه ھای عملياتی

•
•

شرح وظائف کارشناس برنامه مداخالت بھداشت محيط در بالﯾا:
 .١تدوﯾن برنامه عملياتی
 .٢پيگيری اجرای دستورالعملھا و استانداردھای مرتبط
 .٣استفاده از تکنيک ھای استاندارد مدﯾرﯾت جھت کاھش اثرات بالﯾا
و وضعيت اضطراری
 .٤فراھم کردن ھمکاری ھای چند بخشی آمادگی در برابر بالﯾا
 .٥بررسی آسيب پذﯾری قبل از توسعه برنامه ھای مقابله با بالﯾا
 .٦کنترل و ارزﯾابی برنامه ھای آمادگی در برابر بالﯾا به صورت موثر ،
کارآمد و شاﯾسته
 .٧نظارت بر فعاليتھای تخصصی بھداشت محيطی ) آب  ،فاضالب ،
زباله  ،دفن اجساد  ،مواد غذاﯾی و اسکان موقت و( ...
 .٨تشکيل و ساماندھی تيم ھای بھداشتی بصورت داوطلب و
اجباری
 .٩مشارکت در کميته حوادث غيرمترقبه دانشگاه و شھرستان
 .١٠ھمکاری با واحدھای بيمارﯾھا – روان – خانواده و...
 .١١تھيه مواد تجھيزات و امکانات تخصصی مورد نياز
 .١٢حضور در مناطق آسيب دﯾده بالفاصله بعد از وقوع حوادث
 .١٣تشکيل جلسات ھماھنگی جھت پرسنل
 .١٤تدوﯾن و بروز رسانی شرح وظاﯾف پرسنل بھداشت محيط در بالﯾا
 .١٥اﯾجاد بانک اطالعاتی در زمينه حوادث و بالﯾا
 .١٦تبادل اطالعات با دانشگاھھا و معاونتھای دﯾگر
 .١٧پيگيری اقدامات انجام شده در خصوص بالﯾا در ساﯾر سازمانھا
 .١٨جمع آوری اطالعات مورد نياز از مراکز بھداشتی درمانی و
روستاھا
 .١٩شرکت در جلسات و سمينارھای آموزشی
 .٢٠برنامه رﯾزی و اجرای دوره ھای آموزشی
 .٢١تدوﯾن و تھيه بسته ھای آموزشی ) پوستر  ،پمفلت  ،فيلم و
گاھنامه و( ...
 .٢٢آموزش و اطالع رسانی ھمگانی از طرﯾق رسانه و جراﯾد و نصب
بنر و...
 .٢٣پيگيری تامين نيازھا در راستای برنامه
 .٢٤رسيدگی به شکاﯾات واصله
 .٢٥پيگيری تخصيص اعتبارات اجرای برنامه
 .٢٦مشارکت در اجرای برنامه ھای پزشکی – اجتماعی
 .٢٧مشارکت در اجرای طرح ھای تحقيقاتی
 .٢٨جمع آوری و تجزﯾه و تحليل آمارو اطالعات مربوطه و فيدبک
 .٢٩تھيه شاخص ھای مربوطه

شرح وظائف کارشناس برنامه مبارزه با حشرات  ،جوندگان و ناقلين موذی
:
 .١تدوﯾن برنامه عملياتی
 .٢پيگيری اجرای دستورالعملھا و استانداردھای مرتبط
 .٣تشکيل کميته کارشناسی جھت تائيدﯾه مسئولين فنی شرکتھای
خصوصی خدمات سم پاشی و مبارزه با ناقلين
 .٤برگزاری آزمون کاربرد سموم و مبارزه با حشرات و جانوران موذی جھت
مسئولين فنی شرکتھای خصوصی خدماتی سم پاشی و مبارزه با ناقلين
 .٥صدور مجوز جھت مسئولين فنی شرکتھای خصوصی خدماتی و مبارزه
با ناقلين و نظارت بر عملکرد آنان
 .٦نظارت بر اجرای قانون ماده  ١٣مواد خوردنی  ،آشاميدنی  ،آراﯾشی و
بھداشتی
 .٧پيگيری صدور
 .٨جلب ھمکاری ارگانھای مرتبط
 .٩جلب حماﯾت سياستگذاران
 .١٠شرکت در جلسات و سمينارھای آموزشی
 .١١برنامه رﯾزی و اجرای دوره ھای آموزشی
 .١٢تدوﯾن و تھيه بسته ھای آموزشی ) پوستر  ،پمفلت  ،فيلم و گاھنامه
و( ...
 .١٣آموزش و اطالع رسانی ھمگانی از طرﯾق رسانه و جراﯾد و نصب بنر
و...
 .١٤پيگيری تامين نيازھا در راستای برنامه
 .١٥تحوﯾل تجھيزات مورد نياز به مراکزتابعه
 .١٦پيگيری تخصيص اعتبارات اجرای برنامه
 .١٧رسيدگی به شکاﯾات مردمی
 .١٨مشارکت و ھمکاری در مبارزه با اپيدمی ھا و بروز بالﯾا
 .١٩مشارکت در اجرای برنامه ھای پزشکی – اجتماعی
 .٢٠مشارکت در اجرای طرح ھای تحقيقاتی
 .٢١جمع آوری و تجزﯾه و تحليل آمار مربوطه و فيدبک
 .٢٢تھيه شاخص ھای مربوطه

قوانين جاری بھداشت محيط
•
•

•

•

•

•

قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانيات
آﯾين نامه اجراﯾی قانون اصالحيه ماده  ١٣قانون مواد
خوردنی،آشاميدنی،آراﯾشی و بھداشتی مصوب ١٣٩٢/٠١/٢٤
ماده  :١٣قانون مواد خوردنی  ،آشاميدنی  ،آراﯾشی و
بھداشتی
ضوابط فعاليت شرکت ھای خدماتی مبارزه با حشرات و
جانوران موذی در اماکن عمومی و خانگی
فرمھای آئين نامه

ماده  : ١٤قانون مواد خوردنی  ،آشاميدنی ،آراﯾشی و
بھداشتی

کليه مواد تقلبی ﯾا فاسد ﯾا موادی که مدت مصرف آنھا منقضی شده
باشد بالفاصله بعد از کشف توقيف ميشود .ھرگاه وزارت بھداری ﯾا
موسسات مسؤول دﯾگر گواھی نماﯾند که مواد مکشوفه برخی از مصارف
انسانی ﯾا حيوانی ﯾا صنعتی قابل استفاده است ولی نگھداری آنھا امکان
ندارد مواد مکشوفه به دستور دادستان شھرستان با اطالع صاحب کاال و
با حضور نماﯾنده دادستان بفروش می رسد و وجوه حاصل تا ختم
دادرسی و صدور حکم قطعی در صندوق دادگستری تودﯾع خواھد شد.
ھر گاه گواھی شود که مواد مکشوفه قابليت مصرف انسانی ﯾا حيوانی
ﯾا صنعتی ندارد فوراً به دستور دادستان معدوم ميشود.

•

ماده  ٣٦قانون تعزﯾرات حکومتی امور بھداشتی و درمانی :

شرکتھای پخش  ،فروشگاھھا  ،سوپر مارکتھا  ،تعاونيھا و ساﯾر اماکن که
حق فروش ﯾا توزﯾع کاالھای خوردنی و آشاميدنی  ،آراﯾشی و بھداشتی
را دارند مجاز به عرضه و فروش آن دسته از کاالھای مشمول قانون مواد
خوردنی  ،آشاميدنی ،آراﯾشی و بھداشتی ميباشند که دارای پروانه
ساخت معتبر و ﯾا مجوز ورود از وزارت بھداشت  ،درمان و آموزش پزشکی
باشند.

•

ماده  ٣٧قانون تعزﯾرات حکومتی امور بھداشتی و درمانی :

فروشگاھھا  ،سوپر مارکتھا  ،تعاونيھا و ساﯾر اماکن باﯾد از عرضه و تحوﯾل
کاالی غير بھداشتی خودداری نماﯾند  .عرضه و تحوﯾل کاال با علم بر غير
بھداشتی بودن آن تخلف محسوب ميشود.

•

ماده  ٣٩قانون تعزﯾرات حکومتی امور بھداشتی و درمانی :

متصدﯾان و مسؤولين کارخانجات و کارگاھھا و مراکز تھيه و توزﯾع مواد
خوردنی  ،آشاميدنی ،آراﯾشی و بھداشتی  ،اماکن عمومی  ،مراکز
بھداشتی درمانی  ،مراکز آموزشی و پرورشی  ،محلھای نگھداری و
پرورش دام و طيور و کشتارگاھھا ملزم به رعاﯾت ضوابط و مقررات
بھداشت محيطی در محل فعاليت خود ميباشند.
متخلفين از مواد اﯾن ماده به ازای ھر مورد نقص بھداشتی به مجازاتھای
زﯾر محکوم ميشوند:
•
•
•

•

مرتبه اول  :جرﯾمه نقدی از مبلغ ﯾکھزار تا پنجاه ھزار رﯾال
مرتبه دوم  :جرﯾمه نقدی از مبلغ دو ھزار تا ﯾکصد ھزار رﯾال
مرتبه سوم  :جرﯾمه نقدی از مبلغ چھارھزار تا دوﯾست ھزار
رﯾال
مرتبه چھارم  :عالوه بر مجازات مرتبه سوم  ،زندان از ﯾک تا
شش ماه

ماده  ٦٨٨قانون مجازات اسالمی :
ھر اقدامی که تھدﯾد عليه بھداشت عمومی شناخته شود از قبيل آلوده
کردن آب آشاميدنی ﯾا توزﯾع آب آشاميدنی آلوده  ،دفع غير بھداشتی
فضوالت انسانی و دامی و مواد زاﯾد  ،رﯾختن مواد مسموم کننده در
رودخانه ھا  ،زباله در خيابانھا و کشتار غير مجاز دام  ،استفاده غير مجاز
فاضالب خام ﯾا پساب تصفيه خانه ھای فاضالب برای مصارف کشاورزی
ممنوع ميباشد و مرتکبين چنانچه طبق قوانين خاص مشمول مجازات
شدﯾدتری نباشند به حبس تا ﯾکسال محکوم خواھند شد.

•

بند  ٢٠ماده  ٥٥قانون شھرداری ) وظاﯾف شھرداری (

جلوگيری از اﯾجاد و تاسيس کليه اماکن که به نحوی از انحا موجب بروز
مزاحمت برای ساکنين ﯾا مخالف اصول بھداشت در شھرھاست.
شھرداری مکلف است از تاسيس کارخانه ھا  ،گاراژھای عمومی و
تعميرگاھھا و دکانھا و ھمچنين مراکزی که مواد محترقه می سازند ،
اصطبل چھارپاﯾان و مراکز دامداری و بطور کلی تمام مشاغل و کسبھاﯾی
که اﯾجاد مزاحمت و سروصدا کند ﯾا توليد دود ﯾا عفونت و ﯾا تجمع حشرات
و جوندگان نماﯾد جلوگيری کند و در تخرﯾب کوره ھای آجر و گچ و آھک پزی
و خزﯾنه گرمابه عمومی که مخالف بھداشت است اقدام نماﯾد و با نظارت
و مراقبت در وضع دودکشھای اماکن و کارخانه ھا و وساﯾط نقليه که
کارکردن آنھا دود اﯾجاد می کند از آلوده شدن ھوای شھر جلوگيری نماﯾد
و ھرگاه تاسيسات مذکور قبل از تصوﯾب اﯾن قانون بوجود آمده باشد آنھا
را تعطيل و اگر الزم شود آنھا را به خارج از شھر انتقال دھد.

•

ماده  ٤آﯾين نامه بھداشت محيط :

بمنظور جلوگيری از روند روبه رشد آلودگی منابع آب سطحی و زﯾرزمينی
اعم از چاھھا  ،رودخانه ھا  ،قناتھا  ،چشمه ھا و آب مصرفی شھر و
روستا کميته ای به نام کميته حفاظت از منابع آب آشاميدنی زﯾر نظر
استاندار با عضوﯾت مدﯾران و رؤسای اداره کل بھداشت  ،درمان و آموزش
پزشکی  ،سازمان حفاظت محيط زﯾست  ،سازمان آب منطقه ای استان
،جھاد سازندگی استان  ،برنامه و بودجه استان و شرکت آب و فاضالب
استان تشکيل ميشود تا موارد زﯾر را بررسی و اقدام نماﯾند.
اتخاذ تصميم راجع به خارج نمودن بعضی از منابع تامين آب آشاميدنی از
سروﯾس بر اساس گزارش اداره کل بھداشت محيط آلوده شده اند اعم از
چاھھا  ،چشمه ھا و قناتھا
اتخاذ تدابير الزم جھت حفاظت از منابع آب آشاميدنی موجود بر اساس
دستورالعملھاﯾی که توسط دستگاھھای ذﯾربط پيشنھاد ميشود و به
تصوﯾب کميته می رسد.
اتخاذ تدابير الزم بمنظور حفظ حرﯾم مناطقی که در آﯾنده برای تامين آب
شھرھا از طرﯾق دستگاھھای ذﯾربط پيشنھاد ميشود.
 -٤اتخاذ تصميم در رابطه با بحرانھای ناشی از آلودگی منابع آب و
چگونگی مقابله با آنھا

•

ماده ١١قانون تعزﯾرات حکومتی امور بھداشتی و درمانی :

در موردجراﯾم موضوع اﯾن قانون کميسيونی مرکب از سرپرست نظام
پزشکی مرکز ﯾا استان بر حسب مورد و رئيس دانشگاه و نماﯾنده وزﯾر
بھداشت  ،درمان و آموزش پزشکی موضوع را بدواً رسيدگی نموده و در
صورت تشخيص وقوع جرم در مورد مؤسسات دولتی به کميسيون
تعزﯾرات حکومتی بخش دولتی و در موارد غير دولتی به دادسرای انقالب
اسالمی جھت تعيين مجازات معرفی می نماﯾد که در شعبه وﯾژه اداره
تعزﯾرات قابل رسيدگی است.

