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  فصل

فعالیت 

ردی
ف

تعداد جلسات
تعداد افراد آموزش دیده

آموزش 1

گواهینامه بهداشت عمومی صادره تأیید شده 2
کارت معاینه پزشکی صادر شده 3

معرفی متخلف به مراجع قضایی 
  تعداد کل بازدید انجام شده 

اماکن و مراکز غیر بهداشتی تعطیل 
شده

بهسازي 
شده

بهداشتی 
  شده

مراکز تهیه وتولید و 
فروش مواد غذائی

بهسازي 
شده

بهداشتی 
شده

اماکن عمومی

اماکن عمومی 
و مراکز تولید 

و تهیه و توزیع 
مواد خوراکی

4

تعداد نمونه
تعداد موارد غیر قابل مصرف انسانی

تعداد معرفی به دادگاه
خور
اکی
بهدا
شتی

( میزان معدوم شده 
)کیـــلوگرم یا لیتر 

مواد خوراکی 
و آشامیدنی و 

بهداشتی و 
آرایشی

5

  کل 
  مطلوب

مراکز بهداشتی درمانی  مطلوب  6

  کل 
  مطلوب

مرکز آموزشی و تربیتی 
مطلوب

7

تعداد مطلوب
صفر

سایر موارد
تعداد 

نامطلوب

کلرسنجی 8



تعداد شیمیائی
تعداد 

مطلوب
تعداد 

نامطلوب

نتایج میکربی
نمونه برداري آب 9

تعداد خانوارهاي روستایی با دسترسی به آب آشامیدنی 
)ي شده شبکه عمومی و منابع بهساز( 

10

تعداد خانوارهاي روستایی با دسترسی به شبکه عمومی 
آب آشامیدنی

تعداد خانوارهائیکه از محلول کلر مادر و یا آب 
  . جوشیده استفاده می نمایند

11

تعداد خانوارهایی که از مستراح 
بهداشتی استفاده می کنند

 مستراح موجودتعداد
تعداد مستراح بهداشتی 

مستراحهاي 
روستایی 

12

تعداد خانوارهاي داراي سیستم 
جمع آوري و دفع بهداشتی زباله

تعداد روستاهاي داراي سیستم 
شبکه جمع آوري و دفع بهداشتی 

زباله

جمع آوري و دفع 
زباله

13

تعداد خانوارهائی که فضوالت             
اشتی جمع حیوانی خود را بهد

  آوري می کنند 
تعداد روستائی که فضوالت             

حیوانی خود را بهداشتی جمع 
  .آوري می کنند 

جمع آوري 
  فضوالت حیوانی 

14  

  :تعداد کل خانوارهاي روستایی :                                    کل مراکز تهیه ، تولید و توزیع تحت پوشش 
  :                                                    تعداد کل منابع آب آشامیدنی : کل اماکن عمومی تحت پوشش 
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         اصلی                                          
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