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    :مقدمه

ایی انجام خدمات  ممیزی بهداشتی دفاتر ضوابط اجردر راستای اجرای دستورالعمل عمومی دفاتر خدمات سالمت 

 ابالغ می گردد.جهت اجرا  خدمات سالمت،
 

 

 تعاریف:  1 فصل

 

 خدمت خودکنترلی و خود اظهاری بهداشتی مطابق آیین نامه ممیزی بهداشتی:

  ممیزان بهداشتی:

 ضوابط مطابق و بوده محیط بهداشت رشته کاردانی دارای مدرک که فردی کاردان ممیزی بهداشتی:-الف

 اقدام به انجام عملیات خود کنترلی و خود اظهاری بهداشتی می نماید. اجرایی 

محیط و یا  بهداشت مهندسی رشته کارشناسی مدرک حداقل دارای که فردی: کارشناس ممیزی بهداشتی-ب

 .می نماید خودکنترلی و خود اظهاری بهداشتیاقدام به انجام عملیات  ضوابط اجرایی مطابق و بوده باالتر

 کارشناس یا توسط کاردان در راستای انجام خودکنترلی و خود اظهاری  بهداشتی، فعالیتی که ممیزی بهداشتی:

 و الزامات و مقررات قوانین، با واحد صنفی انطباق شرایط میزان بررسی آن از هدف و شده انجام بهداشتی ممیز

 .باشد می بهداشتی استانداردهای

برای  و طراحی مرکز سالمت محیط و کار تحت نظارت که عملی و تئوری آموزش مدون دوره دوره آموزشی:

 گردد. می اجرا ممیزان بهداشتی

 

 پروانه مسئول فنی  تمدید و  صدورنحوه  : 2 فصل

 مسوول فنیصدور پروانه  -2-1

 دارنده پروانهمعرفی مسوول فنی توسط  -2-1-1

 .از طریق سامانه معرفی شدگان (1)جدول شمارهبررسی مدارک -2-1-2
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مدیر سالمت محیط و کار/ مدیرگروه تخصصی بهداشت محیط توسط  مسوول فنیپروانه الکترونیکی  تایید -2-1-3

 /دانشکده دانشگاه بهداشت محیط مسوولکارشناس حرفه ای/ و

 پس از تائید معاون بهداشتی دانشگاه از طریق سامانه  مسوول فنی پروانهصدور الکترونیکی   -2-1-4

ز ا مطابق ضوابط اجراییتمدید پروانه مسوول فنی پس از احراز صالحیت و تایید مدارک و شرایط الزم  -2-1-5

 طریق سامانه.

 به خودی خود از اعتبار ساقط می گردد. در صورت عدم تمدید، پروانه -2-1-6

 برای مسوول دفتری که وظیفه مسوول فنی را نیز بر عهده دارد، دو پروانه فعالیت مجزا صادر می شود -2-1-7

 صادر خواهد شد. مسوول فنی فقط یک پروانه مسوول فنیبرای هر  -2-1-8

  باشد.نمیقابل واگذاری و انتقال به غیر  قائم به شخص بوده و صادره مسوول فنی پروانه -2-1-9

 پروانه صادره ملغی خواهد شد.  فنیبا فوت یا حجر مسوول  -2-1-11
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 مسوول فنیپروانه مدارک الزم جهت صدور ( 8جدول شماره)

 

 توضیحات نوع مدرک ردیف

 به صورت الکترونیکی از طریق سامانه معرفی دارنده پروانهمعرفی مسوول فنی توسط  1

 تحصیلیتائیدیه  فنی  مسوولمدرک تحصیلی  2

 فنی  مسوول پرسنلیعکس  3
الصاق عکس در پروانه )اسکن مدارک و ثبت 

 الکترونیک( از طریق سامانه

 اسکن مدارک و ثبت الکترونیک از طریق سامانه فنی  مسوولتصویر شناسنامه و کارت ملی  4

 اسکن مدارک و ثبت الکترونیک از طریق سامانه فنی مسوولگواهی عدم سوء پیشینه  5

 اسکن مدارک و ثبت الکترونیک از طریق سامانه فنی مسوول یا روانگردان عدم اعتیاد به مواد مخدرگواهی  6

7 

 مبنی بر: تعهد نامه

 و فرآیند انجام ممیزی بهداشتیدر ساعات فعالیت دفترحضور  -

 وزارت  رعایت دستورالعمل، ضوابط، و مقررات ابالغی -

 حسن انجام کار  -

 و امور حاکمیتی و رازداری در اطالعاتعدم مداخله در بازرسی  -

 /دانشکدهدریافت اصل تعهدنامه توسط دانشگاه

 )پیوست شماره سه(

 

 فنی و ممیزان بهداشتی  و مدارک الزم   مسوولشرایط عمومی و اختصاصی -2-2

 دین مبین اسالم یا یکی از ادیان تصریح شده در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران اعتقاد به  2-2-1

 برای مسوول فنی )ویژه آقایان(دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت وظیفه   2-2-2

 برای ممیزان بهداشتی ن تکلیف نظام وظیفه)ویژه آقایان(ارایه مدارک الزم مبنی بر تعیی 2-2-3

 کیفریموثرعدم سوء پیشینه گواهی  2-2-4

 یا روانگردان عدم اعتیاد به مواد مخدرگواهی  2-2-5

 فنی مسوولط برای یشت محادهمهندسی ب دارا بودن حداقل تحصیالت کارشناسی در رشته 2-2-6

دارا بودن مدرک کارشناسی و باالتر در رشته مهندسی بهداشت محیط برای مسوول دفتری که پروانه  2-2-7

 مسوول فنی هم دریافت می نماید.

 فنی  مسوولدارا بودن گواهی قبولی در آزمون ممیزی بهداشتی برای ممیزان و  2-2-8

 گواهی طی دوره های آموزشی ممیزی بهداشتی بودن دارا 2-2-9
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ش یاعتبار گواهی دوره آموزشی بصورت یک ساله می باشد و ممیز پس از اتمام مهلت اعتبار، در صورت پ 2-2-11

 بینی دوره بازآموزی جدید، موظف به گذراندن دوره تعریف شده  می باشد.

 دارا بودن کد ممیزی بهداشتی و احراز هویت ممیز به صورت الکترونیکی. 2-2-11

دارا بودن کارت شناسایی الکترونیکی با درج نام و نام خانوادگی ممیز، کد ممیز، نام و کد دفتر و نام  2-2-12

 پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مربوطه  قبل از انجام ممیزی.دانشگاه علوم 

پروانه بوده است،  در ضوابط اجرایی ابالغیچنانچه احراز شود که متقاضی فاقد صالحیت های مندرج   2-2-13

های الکترونیکی سامانه توسط مدیرطرح قطع می کلیه دسترسیلغو وکارگروه استانی  پس از تاییدوی  فعالیت 

برای متقاضیان این ماده در سراسر کشور لغو خواهد  ضوابط اجراییحق امتیاز فعالیت مرتبط با موضوع  شود و

 شد.
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 بهداشتی ممیزی انجام اجرایی فرآیند :3فصل 

 محدوده جغرافیایی تحت پوشش در سامانهو اماکن عمومی(  مراکز(واحدیابی و ثبت کلیه واحدهای صنفی  3-1

 ، دفاتر خدمات سالمت، مدیر طرحخدمت گیرندهثبت در خواست خدمت توسط  3-2

    تولید فیش بهاء خدمت در سامانه 3-3

 پرداخت فیش توسط خدمت گیرنده  3-4

 توزیع اتوماتیک درخواست های پرداخت شده توسط سامانه 3-5

 روع فرآیند خدمت براساس نوع پرداخت خدمت گیرندهش  3-6

س شرح خدمت، تاریخ تعیین شده توسط اعزام ممیز توسط دارنده پروانه به محل خدمت گیرنده، براسا 3-7

 خدمت گیرنده و روش پرداخت

مطابق دستورالعمل بازرسی  بهداشتی از طریق سامانه تکمیل چک لیست ممیزیانجام فرایند ممیزی و  3-8

 هدفمند

 اعالم  انجام ممیزی و مشخصات ممیز به خدمت گیرنده 3-9

 نظارت الکترونیکی ممیزی توسط مسوول فنی 3-11

 ربوطهم/روستایی ثبت و ارسال نتایج ممیزی بهداشتی به صورت الکترونیکی به مرکز جامع سالمت شهری  3-11

 روستایی /مستقر در مرکز جامع سالمت شهری اعالم نظر درخصوص ممیزی انجام شده توسط بازرس 3-12

 ساعت اداری 72مربوطه در مهلت 

باید /روستایی ز جامع سالمت شهری عدم تائید گزارش ممیزی توسط بازرس مستقر در مرکدر صورت  3-13

 مستندات مرتبط موجود باشد. 

 تحویل اخطاریه های رفع نواقص بهداشتی  3-14

از جمله  در ارسال مکاتبات خود  می تواندشبکه بهداشت و درمان شهرستان/ مرکز بهداشت شهرستان  :8تبصره

ی بهداشتها و رفع نواقص بهداشتی در مورد واحدهای صنفی مشمول خدمت خودکنترلی و خوداظهاری اخطاریه

 از دفتر استفاده نمایند. 

ازدید ممیز از محل خدمت گیرنده جهت پیگیری، رفع نواقص در مهلت مقرری که توسط مرکز جامع ب  3-15

 تعیین شده است.روستایی  / سالمت شهری
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 را بهداشتی بهداشتی در مهلت مقرر ممیز موظف است گزارش عدم رفع نواقصدر صورت عدم رفع نواقص  3-16

و مابقی اقدامات  ،مربوطه ارسال نماید روستایی /تحت نظارت مسوول فنی به مرکز جامع سالمت شهری

برای خدمت گیرنده بر اساس دستورالعمل گردش کار رسیدگی به نواقص بهداشتی توسط بازرس مرکز 

 مربوطه انجام خواهد شد.روستایی  /جامع سالمت شهری 

بر عهده ممیز بوده و بنا به درخواست خدمت  ضوابط اجرایی( این 2نمونه برداری مطابق جدول شماره ) 3-17

 .گیرنده انجام می شود و نتایج آن باید به صورت الکترونیک ثبت گردد

پوشش خود پیگیری و  مسوول فنی موظف است تا رفع کامل نواقص بحرانی و غیر بحرانی واحدهای تحت 3-18

 راهنمایی های الزم را انجام دهند.

 ( می باشد.4دوره بازدید مطابق جدول زمان تواتر )پیوست  3-19

 ممیزی ارایه شده حداقل می باشد و بنا به درخواست خدمت گیرنده قابل افزایش است. تواتر   2تبصره

مورد نیاز زمان متوسط  از واحد های صنفی  شامل ممیزی بهداشتی رجهت هر با های اعالمی  زمان 9تبصره

 مرتبط وهای به متصدی جهت رفع نواقص بهداشتی، تکمیل چک لیست  بهداشتی الزم آموزش های جهت ارایه

 .قابل تغییر می باشدشرایط واحد صنفی نمونه برداری می باشد که این زمان با توجه 

مول خود کنترلی و خود اظهاری بهداشتی، در صورتی مشاوران تحت استخدام واحدهای صنفی و اماکن مش 3-21

 که مطابق فعالیت نمایند ضوابط اجراییتوانند در فرآیند ارایه خدمت ممیزی بهداشتی موضوع این می

 دستورالعمل ها و ضوابط ابالغی، گواهی قبولی ممیزی بهداشتی و کد ممیزی از سامانه دریافت نمایند.

در استخدام  و بوده دارای مدرک تحصیلی غیر مرتبط  وبه صورت آزاد فعالیت می نمایند که ی مشاوران 3-21

 ضوابط اجراییمشمول خدمت ممیزی بهداشتی موضوع این و اماکن عمومی(  مراکز(واحدهای صنفی 

 هستند، مجاز به فعالیت بعنوان ممیز بهداشتی نخواهند بود.

ساعت ممیزی  در  192حداکثر زمان نمایند ضروری است میممیزان بهداشتی که به صورت آزاد فعالیت  3-22

را از طریق سامانه و دفتری  گزارشات خود کلیه نتایج وماه را) بر اساس جدول تواتر ممیزی (رعایت نموده و 

ن ممیز آمسوول فنی دفتر مذکور ناظر بر عملکرد فنی  دهد ارسال نمایند.که آن منطقه را پوشش می

های باالسری ابالغی از سوی مقام طرح موظف است بهای خدمات را براساس هزینهو مدیر  خواهد بود

 .ربط محاسبه و مطابق گردش مالی پرداخت نمایدی وزارت و سایر مراجع ذ
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 تعهدات و مسولیت ها: 4فصل

 مسوول فنی 4-1

 /دانشگاه/دانشکده  از سوی وزارت اجرای دستورالعمل های ابالغی 4-1-1

 امور تخصصی دفتر و تنظیم کلیه مستندات مربوطه هنظارت بر کلی 4-1-2

 نظارت و کنترل عملکرد ممیزان و مشاهده ممیزی های ثبت شده به صورت الکترونیک  4-1-2

 آموزش های تکمیلی به کارشناسان ممیز مربوطه 4-1-3

 ممیزان بهداشتی، ممیزی های انجام شده و ارایه گزارش های الزم و محوله.فنی نظارت بر عملکرد   4-1-4

 جهت تحویل نامه های مرتبط یا رفع نواقص بهداشتی. پیگیری 4-1-5

/دانشکده توسط افراد غیر از مسوول پیگیری جهت تحویل اخطاریه های صادر شده از طرف دانشگاه   4-1-6

 دفتر  فنی و ممیز

مراتب  یستیباقصد انصراف و عدم همکاری با دفتر مربوطه را داشته باشد   یکه مسوول فن یدرصورت 4-1-7

 دفتر موظف مسوولمدت مذکور  یودرط دینما اعالمدارنده پروانه ماه قبل به  یک به صورت کتبیرا 

شروع  وی تیصالح دییو تأ یبررس از تا پس ندینما یرا معرف یگرید طیواجد شرا یاست مسئول فن

 . دیبکار نما

 

  ممیز کاردان /کارشناس  4-2

 دانشکده  //دانشگاه اجرای مقررات ابالغی از سوی وزارت 4-2-1

 فنی مسوولو دارنده پروانه اجرای مقررات اعالمی از سوی   4-2-2

  تحت پوشش دفترحضور فعال در فرآیند ممیزی بهداشتی واحدهای صنفی  4-2-3

 ثبت نتایج ممیزی بهداشتی واحدهای صنفی به صورت الکترونیکی  4-2-4
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 و تخلفات رسیدگی به شکایات :5صل ف

 فنی  مسوولتخلفات -5-1

 /دانشگاه /دانشکدهاز سوی وزارتعدم اجرای دستورالعمل های ابالغی  5-1-1

 عدم نظارت بر امور تخصصی دفتر و تنظیم کلیه مستندات مربوطه  5-1-2

 ممیزان عدم نظارت بر عملکرد فنی 5-1-3

 عدم نظارت بر گزارشات ممیزی های ثبت شده به صورت الکترونیک و ارایه گزارشات الزم  و محوله 5-1-4

 مربوطه ان بهداشتیتکمیلی به ممیزعدم آموزش های  5-1-5

 شرکت در جلسات برون بخشی مرتبط با ممیزی بهداشتی بدون هماهنگی با دستگاه ناظر 5-1-6

 ضوابط اجراییعدم فعالیت مطابق شرح وظایف محوله در این   5-1-7

 از گیرنده خدمت دریافت هرگونه وجه نقد و غیر نقد  5-1-8

 عدم شرکت در برنامه های آموزشی 5-1-9

 

 تخلفات مسوول فنیرسیدگی به  -5-2

شود موضوع در کار گروه  8-1-5به جزء بند  1-5ات مندرج در بند نانچه مسوول فنی مرتکب تخلفچ 5-2-1

  برای نامبرده صادر می گردد.در صورت تایید اخطار کتبی  استانی مطرح و

موضوع گردد  8-1-5بند به جزء  1-5ات مندرج در بند تخلفچنانچه مسئول فنی برای مرتبه دوم مرتکب  5-2-2

 در کار گروه استانی مطرح و در صورت تایید اخطار کتبی دوم برای نامبرده صادر می گردد.

ضمن  گردد 8-1-5بند به جزء  1-5ات مندرج در بند تخلفچنانچه مسئول فنی برای مرتبه سوم مرتکب  5-2-3

گردد. و برای ماه دسترسی الکترونیکی نامبرده در سامانه قطع می  3صدور اخطار کتبی سوم برای مدت 

 شکده /داندارنده پروانه می تواند یکی از ممیزان دفتر را به عنوان مسئول فنی به دانشگاه ،ادامه کار دفتر

 مربوطه معرفی نماید.

 8-1-5بند به جزء  1-5ات مندرج در بند تخلفماه مجددا مرتکب  3چنانچه مسئول فنی بعد از گذشت  5-2-4

امه و برای اد گردد.می پروانه مسئول فنی لغو  ،در صورت تایید وموضوع در کار گروه استانی مطرح گردد 
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مربوطه  ماه مسوول فنی جدید را می بایست به دانشگاه/دانشکده 1ظرف مدت کار دفتر، دارنده پروانه 

 مربوطه معرفی موقت کی از ممیزان دفتر را به عنوان مسئول فنیدر این مدت می تواند ی و معرفی نماید

 نماید.

در  گردد موضوع در کارگروه استانی مطرح و 8-1-5در بند مندرج چنانچه مسوول فنی مرتکب تخلف  5-2-5

دارنده پروانه موظف است ظرف مدت یک ماه مسوول فنی  گرددصورت تایید پروانه مسوول فنی لغو می

را به عنوان  در مهلت یک ماهه می تواند یکی از ممیزان خود جدید به دانشگاه/ دانشکده معرفی نماید و

 مسوول فنی موقت به دانشگاه/دانشکده معرفی نماید. 

در صورتی که مسئول فنی قصد استعفا از کار خود را داشته باشد یک ماه  قبل از استعفا درخواست کتبی  5-2-6

خود را به دارنده پروانه ارایه ننماید و محل کار خود را ترک نماید صالحیت ایشان برای تصدی این پست 

 دیگر ملغی می گردد. در دفاتر

ه مسوول فنی نسبت به آرای کمیته استانی اعتراض داشته باشد پس از درخواست کتبی نامبرده چنانچ 5-2-7

 مراتب در کمیته اجرایی مطرح و پس از بررسی الزم تصمیم گیری خواهد شد.

 

 تخلفات ممیز بهداشتی 5-3

 علوم پزشکی/دانشگاه/دانشکده های عدم اجرای مقررات ابالغی از سوی وزارت 5-3-1

 و مسوول فنی. دارنده پروانهعدم اجرای مقررات اعالمی از سوی  5-3-2

  خدمت گیرنده.عدم حضور فعال در فرآیند ممیزی بهداشتی  5-3-3

 .به صورت الکترونیکیخدمت گیرنده عدم ثبت نتایج ممیزی بهداشتی   5-3-4

 .جهت بررسی نواقص در مهلت مقرر محل خدمت گیرندهاز  یممیز انجامعدم   5-3-5

  .ضوابط اجراییح وظایف محوله در این یت مطابق شرعدم فعال 5-3-6

 خدمت گیرنده.هرگونه وجه از دریافت  5-3-7

 عدم شرکت در برنامه های آموزشی. 5-3-8
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 نحوه برخورد با تخلفات ممیز 5-4

پس از تایید گردد،  7-3-5به جزء بند 3-5در بند  بهداشتی مرتکب تخلفات مندرج  انچنانچه ممیز 5-4-1

  ممیز اخطار کتبی صادر می گردد. برای کارگروه استانیدرموضوع 

 چنانچه ممیز سه بار اخطار کتبی دریافت نماید کد ممیزی نامبرده به مدت سه ماه لغو می گردد. 5-4-2

ر دتائید موضوع از اخطار کتبی دیگر دریافت نماید پس دو چنانچه ممیز بعد از لغو سه ماهه کد ممیزی   5-4-3

 واهد شد و کلیه دسترسی الکترونیک آن قطع می گردد. کد ممیزی به صورت دائم لغو خ ،کارگروه استانی

سه گزارش ممیزی انجام شده توسط  /روستاییمرکز جامع سالمت شهری بازرس مستقر در در صورتی که 5-4-4

 ( تائید ننماید پس ازبه صورت مستندبه علت عدم تطابق نتایج ممیزی با وضعیت موجود ) یک ممیز را

، دسترسی الکترونیکی ممیز به صورت موقت قطع و دوره آموزشی کارگروه استانیتائید موضوع توسط 

  برای ممیز تمدید خواهد شد.

مورد تائید مرکز جامع  وی برای دو  بار  چنانچه ممیز پس از طی دوره آموزشی، گزارش و نتایج ممیزی 5-4-5

ترونیکی ک، دسترسی ال روستایی قرار نگیرد پس از تائید موضوع توسط کارگروه استانی سالمت شهری /

ماه قطع و یک اخطار برای مسوول فنی صادر می گردد و چنانچه نتایج ممیزی پس از  6ممیز به مدت 

بررسی کارشناسی مجددا مورد تائید قرار نگیرد کد ممیزی و دسترسی الکترونیک ممیز به طور دائم قطع 

 نخواهد بود.خواهد شد و حق انجام فعالیت در هیچ یک از دفاتر برای ممیز امکان پذیر 

در طول دوره ای که دسترسی ممیز به هر دلیل قطع می باشد ممیز به هیچ عنوان حق انجام ممیزی  5-4-6

 بهداشتی را ندارد.

گردد، پس از تایید موضوع درکارگروه  7-3-5بند در  مندرج  بهداشتی مرتکب تخلف چنانچه ممیزان 5-4-7

 . کد ممیزی نامبرده لغو خواهد شد استانی

بهداشتی نسبت به آرای کمیته استانی اعتراض داشته باشد پس از درخواست کتبی نامبرده چنانجه ممیز  5-4-8

 مراتب در کمیته اجرایی مطرح و پس از بررسی الزم تصمیم گیری خواهد شد.
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  هانمونه تعداد و تناوب:  6 فصل
 تناوب و تعداد نمونه ها(2جدول شماره)

 تعداد نمونه ها دوره زمانی نوع آزمایشات محل نوع نمونه ها ردیف

1 
آب شرب اماکن و 

 مراکز

شبکه داخلی 

 )نقطه مصرف(

 نمونه  1حداقل  فصلی کلیفرم گرماپای

 نمونه  1حداقل  سالیانه شیمیایی -فیزیکی 

 آب استخر 2

 استخر

 و

 جکوزی

کنترل کیفی آب استخرهای  -

شنا، جهت کلیفرم گرماپای    

 و باکتریهای هتروتروف 

 نمونه 1حداقل  فصلی 

نده،        - ما باقی کنترل کلر آزاد 

 pHکدورت و 
 نمونه 1حداقل  در هر بازدید

چه     - نه برداری از حوضچچچ نمو

های آب گرم و اسچچتخرهای 

یفرم            برای کل آب معچچدنی 

گرماپای یا اشچچرشچچیا کلی و  

ناس آئرووینوزا و     سچچچودومو

 لژیونال 

 نمونه  1حداقل  فصلی 

3 
موادغذایی بالقوه 

 خطرناک 
 فصلی میکروبی مراکز 

نمونه  1حداقل 

 بصورت تصادفی

4 
سطوح تهیه مواد 

 غذایی
 شش ماهه میکروبی مراکز 

نمونه در  1حداقل 

 هر دوره

 

شتمل بر  ضوابط اجرایی این  صل  6م صره  9 ،ف ست   تب ست که  پیو شود. رعایت  ا جهت اجرا ابالغ می 

صدیان مراکز و اماکن عمومی، مدیران و  برای کلیه مالکان، ضوابط اجرایی مفاد این  مدیر طرح و  مت

 دفاتر خدمات سالمت الزامی است.
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(8)پیوست شماره   

 بهداشتیخدمات مصوبه تعرفه خدمات کارشناسی 
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 (2)یوست شمارهپ

 ابالغیه هزینه باال سری
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 (4)پیوست شماره 

 جدول تواتر ممیزی بهداشتی

 

 نوع واحد ردیف

زمان استانداردهر تعریف 

ممیزی)ساعت/نفر 

 کارکارشناسی(

 تواتر زمانی ممیزی  

                 

 هفته ای  یک بار 3 بازارچه هفتگی                  

ماهی یک بار 3 فروشگاه های بزرگ و زنجیره ای                  

ماهی یک بار 5 زندان و ندامتگاه                  

  مدارس  ماهی یک بار                  

ماهی یک بار 3 بازارچه فصلی                  

مهمانپذیر  ماهی یک بار                  

 ماهی یک بار 3 مجتمع های خدماتی رفاهی                  

ماهی یک بار 3 مدارس شبانه روزی                  

 یک بارماهی  1 قنادی                  

 ماهی یک بار 1 کافه قنادی                  

ماهی یک بار 1 کبابی                  

ماهی یک بار 1 جگرکی                  

ماهی یک بار 1 حلیم پزی                  

ماهی یک بار 1 آش و لوبیا پزی                  

)ماهی یک بار 1 طباخی) کله پاچه، سیراب شیردان                  
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 1 اغذیه و ساندویچ فروشیماهی یک بار                  

ماهی یک بار 1 پیتزا فروشی                  

ماهی یک بار 1 مرغ سوخاری                  

ماهی یک بار 1 آبمیوه فروشی                  

ماهی یک بار 1 بستنی سازی و فروشی                  

ماهی یک بار 1 بوفه تهیه و عرضه مواد غذایی                  

ماهی یک بار 1 نانوایی و انواع مراکز تهیه و عرضه نان                  

ماهی یک بار 1 سبزی خردکنی                  

ماهی یک بار 1 های ثابت و سیار موادغذاییو کانکس کانتینر                  

ماهی یک بار 1 مراکز عرضه گوشت                  

ماهی یک بار 1 مراکز عرضه گوشت و مرغ                  

ماهی یک بار 1 مراکز عرضه گوشت، مرغ و ماهی                  

 ماهی یک بار 1 اشعهمراکز کار با                  

ماهی یک بار 1 وسایط حمل و نقل مواد غذایی                  

ماهی یک بار 1 قهوه خانه                  

2 مرکز تولید و عرضه محصوالت لبنیماهی یک بار                  

 31/1 سلف سرویس                   ماهی یک بار 

رستوران  ماهی یک بار                  

رستوران سنتی  ماهی یک بار                  

ماهی یک بار 2 چلوکبابی                  

ماهی یک بار 2 تاالر پذیرایی                  
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  ماهی یک بار 2 کارگاه تولید شیرینی و شیرینی سنتی                  

 ماهی یک بار 2 آشپزخانه مرکزی                  

کترینگ 
                  ماهی یک بار 2

ماهی یک بار 2 پرورشگاه                  

31/1 استخر شنا                   ماهی یک بار 

 ماهی یک بار 2 درمانگاه و کلینیک                  

 ماهی یک بار 1 زنانهسالن آرایش                  

ماهی یک بار 2 کلینیک زیبایی                  

ماهی یک بار 2 آزمایشگاه تشخیص طبی                  

 31/1 مهدکودک                   ماهی یک بار 

ماهی یک بار 2 کارگاه حلوا سازی                  

 ماهی یک بار 3 آب آشامیدنیسیستم تامین                  

ماهی یک بار 3 کارخانه و کارگاه آب بسته بندی و تولید یخ                  

ماهی یک بار 3 سردخانه های نگهداری مواد غذایی                  

ماهی یک بار 3 بازارچه مرزی                  

ماهی یک بار 3 قطار مسافربری                  

،ماهی یک بار 3 خصوصی، خودگردان( خوابگاه دانشجویی )دولتی                  

ماهی یک بار 3 مجتمع های بهزیستی                  

ماهی یک بار 3 متل                  

ماهی یک بار 3 مسافرخانه                  

پانسیون 
3 

                  ماهی یک بار
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 ماهی یک بار 3 مراکز نگهداری سالمندان                  

ماهی یک بار 3 مراکز جراحی محدود                  

 ماهی یک بار 3 آسایشگاه معلولین                  

 ماهی یک بار 3 مراکز نگهداری معلوالن ذهنی                  

ماهی یک بار 3 کارگاه قند ریزی                  

ماهی یک بار 2 کارگاه نبات و آبنبات پزی                  

ماهی یک بار 4 بندی موادغذاییهای تولید و بستهکارخانجات و کارگاه                  

  ماهی یک بار 3 ستاره 2و  8هتل                  

 ماهی یک بار 4 ستاره 5و  4و  9هتل                  

 ماهی یک بار 3 زایشگاه                  

ماهی یک بار 4 میادین میوه و تره بار                  

ماهی یک بار 4 کشتارگاه                  

یک بارماه  دو 1 روستامهد                  

 یک بارماه  دو 1 قرآنیمهدهای                  

یک بارماه  دو 4 اردوگاه ها و مراکز تجمعی                  

ماه یک بار دو 5 مراکز نظامی و انتظامی                  

ماه یک بار دو 1 خشکبار و آجیل فروشی                  

 ماه یک بار دو 4 مراکز دفع پسماند                  

ماه یک بار دو 1 غسالخانه                  

ماه یک بار دو 1 طب هسته ای                  

ماه یک بار دو 1 فیزیوتراپی                  

ماه یک بار دو 1 رادیوتراپی                  
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ماه یک بار دو 1 رادیولوژی                  

یک بارماه  دو 1 عصاره گیری                  

یک بارماه  دو 1 لبنیات فروشی                  

یک بارماه  دو 1 مواد پروتئینی                  

یک بارماه  دو 1 آرایشگاه مردانه                  

 ماه یک بار دو 4 بیمارستان                  

فصلی  یک بار 3 آرامستان                  

فصلی  یک بار 1 آموزشگاه 
                 

 فصلی  یک بار 1 بقالی 
                 

فصلی  یک بار 1 عطاری                  

فصلی  یک بار 1 خواروبار فروشی 
                 

19فصلی  یک بار 1 فروشگاه عسل                  

19فصلی  یک بار 1 میوه و سبزی فروشی                  

19فصلی  یک بار 1 موسسات ارائه خدمات پذیرایی و کرایه ظروف                  

19فصلی  یک بار 1 مراکز عرضه سوخت                  

19فصلی  یک بار 1 مراکز خدمات آمبوالنس                  

19 فصلی  یک بار 1 مطب                  

19فصلی  یک بار 1 مراکز مشاوره پزشکی                  

فصلی  یک بار 1 داروخانه                  

فصلی  یک بار 1 سوپر مارکت                  

فصلی  یک بار 1 چایخانه                  

فصلی  یک بار 1 بوفه عرضه مواد غذایی                  

فصلی  یک بار 1 آبدارخانه وزارت، سازمان ها و ادارات                  
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فصلی  یک بار 1 گرمابه مردانه و زنانه                  

 فصلی  یک بار 1 مساجد                  

فصلی  یک بار 1 البراتور دندانسازی                  

فصلی  یک بار 2 وسایل حمل و نقل عمومی شهری و بین شهری                  

فصلی  یک بار 2 مراکز تفریحی و پارک ها                  

فصلی  یک بار 2 سالن تاتر و سینما                  

فصلی  یک بار 2 فرهنگسرا                  

فصلی  یک بار 2 باشگاه ورزشی سالن و                  

فصلی  یک بار 2 دانشکده ها و دانشگاه ها                  

فصلی  یک بار 2 هنرستان                  

فصلی  یک بار 2 حوزه علمیه                  

فصلی  یک بار 1 پایانه باربری                  

فصلی  یک بار 2 مراکز توان بخشی                  

فصلی  یک بار 3 راه آهن                  

فصلی  یک بار 3 فرودگاه                  

فصلی  یک بار 3 اماکن متبرکه                  

فصلی  یک بار 4 استادیوم ها و ورزشگاهها                  

فصلی  یک بار 1 پایانه مسافری                  

                  تاسیسات آب و فاضالب: شامل تصفیه خانه های آب، فاضالب، سیستم های پیش تصفیه، مخازن تامین آب مراکز و اماکن
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