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  مقدار/ تعداد  عنوان  ردیف

 3219  تعداد موارد نمونه برداري از آب آشامیدنی مناطق شهري استان جهت انجام آزمایشات میکروبی  1

 6966  آشامیدنی مناطق  روستایی استان جهت انجام آزمایشات میکروبیتعداد موارد نمونه برداري از آب   2

 229  تعداد موارد نمونه برداري از آب آشامیدنی مناطق شهري استان جهت انجام آزمایشات شیمیایی  3

 1039 تعداد موارد نمونه برداري از آب آشامیدنی مناطق روستایی استان جهت انجام آزمایشات شیمیایی  4

 53752 تعداد موارد کلرسنجی از آب آشامیدنی مناطق شهري استان  5

 300010 تعداد موارد کلرسنجی از آب آشامیدنی مناطق  روستایی استان  6

 83070 هاي آموزشی توزیع شدهتعداد پوستر، پمفلت و سایر رسانه  7

با اشعه، مراکز بهداشتی درمانی بیمارستانها، تعداد موارد صدور مجوز بهداشتی جهت  8  80  و شرکت خدماتی مبارزه با حشرات و جوندگان موذي  مراکز درمان سوء مصرف مواد  و مراکز کار 

کارگران مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی 9   24189  تعداد کارت معاینه پزشکی صادر شده جهت متصدیان و 

اصناف جهت متصدیان و کارگران مراکز و اماکنتعداد گواهینامه بهداشت  10 ا نظارت بهداشت محیط عمومی صادر شده در اموزشگاههاي    1075 ب

د غذایی و اماکن عمومی 11 شده جهت مراکز تهیه و توزیع موا  1702  تعداد صالحیت بهداشتی صادر 

د غذاییتعداد موارد  12   175 بهسازي و بهداشتی شده مناطق شهري اماکن عمومی و مراکز تهیه و توزیع موا

د غذاییتعداد موارد  13   102 بهسازي و بهداشتی شده مناطق روستایی اماکن عمومی و مراکز تهیه و توزیع موا

ع مواد غذایی تعداد معرفی متصدیان  14   1863  داراي تخلف بهداشتی به مراجع قضاییاماکن عمومی و مراکز تهیه و توزی

  285  اماکن عمومی و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی تعطیل شدهتعداد  15

یی جهت انجام آزمایشات الزم 16 از مواد غذا  5027  تعداد موارد نمونه برداري 

سد، تاریخ گذشته ، غیر قابل مصرف  و تقلبی  جمع آوري و معدوم شده 17 یی فا د غذا  89188 )کیلوگرم( میزان موا

  1655  )تن(گذشته توقیف شده میزان برنج تاریخ   18

یی  19 ز مراکز تهیه و توزیع مواد غذا  282466 اماکن عمومی  -تعداد موارد بازدید ا

تشخیصی  20 ز مراکز پرتو    99  تعداد موارد بازدید ا

 9981  تعداد نمونه هاي سنجش شده نمک از نظر میزان ید 21

ز نظر جوش شیرین 22 رداري آزمایش نان ا  3786  تعداد نمونه ب

  2955  تعداد پیگیري و رسیدگی به شکایات بهداشت محیط  23

  209  190تعداد پیگیري و رسیدگی به شکایات بهداشتی سامانه   24

د گندزدا محیطی 25  کیلوگرم 3750 توزیع پودر پرکلرین و سایر موا

 عدد 42500 هاي کلرسنجی توزیع معرف 26

 عدد 20020 توزیع قرص هاي گندزدایی آب  27

  2067  توزیع محیط کشت آزمایشگاه میکروبی آب 28

ا حشرات توزیع سموم  29  بسته 2850 جهت مبارزه ب

ا  جوندگانتوزیع سموم  30   گالن 25  جهت مبارزه ب



 


