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 کلیه مراکز تهیه و توزیع موادغذایی -1

اماکن عمومی موضوع  –استخرهاي شنا  –استادیوم و ورزشگاه  –اماکن عمومی شامل : ادارات دولتی  -2

اماکن فراوري و و دفع پسماندهاي  –آئین نامه اجرایی قانون جامع کنترل دخانیات  1ماده  8بند 

 - ایستگاه سنجش آلودگی هوا -موقت انتقال پسماند شهريایستگاه  -اماکن متبرکه -خطرناك

آسایشگاه  -آزمایشگاه تشخیص طبی -آرایشگاه مردانه -آرایشگاه زنانه و سالن زیبایی -آرامستان

باشگاه  -آموزشگاه هنرستان -آموزشگاه اصناف -آمادگی و پیش دبستانی -سالمندان و معلولین

پایگاه  -پایانه مسافربري -پایانه باربري -پارك ها -و آب  بررسی محیطی طغیان غذا -ورزشی 

 -تماشاخانه و سینما -تکیه و هیئت -تزریقات -پمپ بنزین -پرورشگاه -بهداشت روستائی و شهري

 -خوابگاه هاي دانشجویی -خانه هاي بهداشت -حوزه علمیه -حمام زنانه و مردانه -توالت عمومی

 - زباله سوزهاي شهري –زایشگاه  -روستا مهد ها -ی هادندانپزشک -درمانگاه هاي عمومی و خصوصی

 - شرکت هاي خصوصی سمپاشی -مؤسسات -دفاتر -نهادها و ادارات غیردولتی ،سازمان ها -زندان ها

شرکت خدمات مبارزه با  -آب شرب با مخزن ذخیرهثقلی شبکه توزیع  -سیستم تأمین آب شرب

عاملین مجاز عرضه  -شناگاه طبیعی -سماند پزشکیشرکت هاي ارائه دهنده خدمات مدیریت پ -ناقلین

کارگاه هاي داراي  -فیزیوتراپی ها -فروشگاه هاي لوازم آرایشی بهداشتی –غسالخانه ها  -دخانیات

 - وانبخشی و ارتوپدي فنیمراکز جامع ت -مدارس -محل هاي دفع پسماند -عامل زیان آور پرتوها

مراکز دفع پسماند مراکز طب  -مراکز درمان سوء مصرف مواد -مراکز جراحی محدود و سرپایی

 - مراکز بهداشتی درمانی -مراکز آموزشی و تربیتی -مراکز مشاوره و ارائه خدمات مامائی -سنتی

و پساب براي آبیاري  مزارعی که از فاضالب -مراکز مشاوره و ترك دخانیات -مراکز فرهنگی هنري

مناطق داراي شرایط  -منازل مسکونی - -مطب ها -مسافر خانه و مهمانپذیر -مساجد -استفاده می کنند



 - مناطق داراي شرایط اضطراري ناشی از حوادث غیرطبیعی -اضطراري ناشی از بالیاي طبیعی

تانکرهاي آب و مخازن ایستگاه آبگیري  - متل ها -هتل ها -پادگان ها -کالنتري ها -مهدکودك ها

جمع آوري و ذخیره سازي آب  -تصفیه خانه هاي آب -آزمایشگاه هاي آب و فاضالب -ذخیره آب

شبکه  -رودخانه و سدها جهت تأمین آب شرب ودریا و دریاچه ها -چشمه ها -چاه هاي آب -باران

ایستگاه  -فرابنفش ایستگاه سنجش پرتو -ایستگاه سنجش پرتو گاما -ام آر آي -قنات ها –توزیع آب 

رادیوگرافی  -رادیوگرافی پانورکس -رادیوتراپی -پزشکی هسته اي -آنژیوگرافی -سنجش گاز رادن

موالریم (  -رادیوگرافی پري اپیکال -رادیولوژي فلوروسکوپ -رادیولوژي ساده -هاي غیرپزشکی

  و تشخیصیپرت -مؤسسات پرتودرمانی -لیزر تشخیصی -لیزرتراپی -سی تی اسکن –سان بد ) 

 


