
 

 

 ستاد مرکز بهداشت شمال غرب تهران  –شرح وظایف کارشناسان بهداشت محیط 

 98خردادویرایش 

نام و نام خانوادگی/ مدرک 

 تحصیلی / سمت
 شرح وظایف و فرآیندها

 محمودیانمهندس 

بهداشت  ارشد  کارشناس

 محیط

 

  نظارت بر کنترل کیفی آب شرب در مناطق شهری و روستایی ،ارائه آمار و شاخص های

مرتبط،مدیریت و به روز رسانی اطالعات منابع و تاسیسات آب شرب،بازدید سیستم های تامین 

آب آشامیدنی)منابع،مخازن تصفیه خانه ها وشبکه های توزیع(،برنامه ریزی بازدید و نمونه 

 ل های متقاضی،حکت ها و کارخانجات و مبرداری آب شرب شر

  ومدیریت اطالعات و پیگیری الزم در خصوص شبکه های آبرسانی خصوصی،آبفروشی ها... 

 برنامه ریزی،نظارت و کنترل بهداشتی استخر های شنا و مراکز تفریحات آبی 

  ،زندانهابرنامه ریزی، نظارت و کنترل بهداشتی پادگان ها و مراکز نظامی و انتظامی 

 نظارت بر عملکرد آزمایشگاه میکروبی آب و پیگیری امورات مرتبط 

 نظارت و کنترل بهداشت محیط روستاهای تحت پوشش و طرح بهسازی روستا 

 پیگیری و رسیدگی به شکایات مرتبط با آب و فاضالب و سایر فرایند های محوله 

  نظارت و کنترل نحوه ی آبیاری مزارع و محصوالت کشاورزی 

 منتقله از آب و بیماری های یدگی و پیگیری طغیان هارس 

 نظارت و کنترل بهداشتی دفع فاضالب 

  برنامه ریزی عملیاتی )ساالنه ( و ارزیابی درصد وصول به اهداف پیش بینی شده و مالحظات

 الزم

 دام به وابسته وصنایع دامی اماکن بهداشتی کنترل و نظارت 

 کاهش خطر و مدیریت بالیا انجام اقدامات بهداشت محیط در خصوص 

  و پیگیری اجرای احکام مرتبط آب و فاضالب در مراجع قضایی حوزهطرح و پیگیری تخلفات 

 مرتبط با فرآیند های  وجلسات درون و برون بخشی مشارکت در اجرای برنامه های اموزشی

 محوله

 گیری ،تنظیم پس خوراند و پیمشارکت در پایش عمومی و اختصاصی واحد بهداشت محیط

 ارتقاء وضعیت

  مرتبط با فرآیند و گزارشات تحلیل و پس خوراند استخراج،جمع بندی،نظارت و ارائه آمار

 های محوله

 

 


