
1395/12/14نسخه مورخ - لیست نوع واحد و مشاغل سامانه بهداشت

لیست نوع واحدردیفلیست نوع واحدردیف

(عرضه مواد غذایی)بوفه مدارس41مراکز نظامی و پادگان1

(تهیه و عرضه مواد غذایی)بوفه 42(قصابی)مرکز عرضه گوشت2

بیسکویت و کیک و کلوچه43آبدارخانه3

بیمارستان44ادارات دولتی4

پارک و مراکز تفریحی45آرامستان5

پانسیون46آرایشگاه زنانه و سالن زیبایی6

پایانه باربری47آرایشگاه مردانه7

پایانه مسافربری48آردسازی و برنج پاک کنی8

پایگاه بهداشت روستایی49آزمایشگاه بهداشت آب و فاضالب9

پایگاه بهداشت شهری50آزمایشگاه تشخیص طبی10

51آسایشگاه سالمندان و معلولین11
پرورش درختان میوه و درختان دانه های آجیلی و محصوالت 

نوشیدنی
پرورش گل و گیاه52استادیوم و ورزشگاه12

پرورش نهال53استان13

پرورشگاه54استخر شنا و مرکز تفریحی آبی14

پزشکی هسته ای55آشپزخانه مرکزی15

پمپ بنزین56آشپزخانه و سلف سرویس16
تاالر پذیرایی57(ساندویچ پیتزا مرغ سخاری)اغذیه فروشی 17
تزریقات58آالیش خوراک دامی18

تصفیه خانه آب59ام ار ای19

تصفیه قند و شکر60آمادگی و پیش دبستانی20

21
 آیین نامه اجرایی قانون 1 ماده 8اماکن عمومی موضوع بند 

جامع کنترل دخانیات
تعاونی ها61

تماشاخانه و سینما62اماکن فراوری و دفع پسماند های خطرناک22

توالت عمومی63اماکن متبرکه23

تولید انواع بذر64آموزشگاه اصناف24

تولید تنقالت65آموزشگاه و هنرستان25

تولید نمک خوراکی و صنعتی66انبار موارد غذایی26

جگرکی67آنژیوگرافی27

جنگلداری68(آبرسانی سیار)ایستگاه آبگیری، تانکر های آب و مخازن خانگی28

چاه به همراه پمپ دستی69ایستگاه سنجش پرتو گاما29

چاه به همراه چرخ چاه و سطل70ایستگاه موقت انتقال پسماند شهری30

چاه عمیق با پمپ دستی71ایستگاه های سنجش آلودگی هوا31

چاه عمیق با پمپ مکانیزه72ایستگاه های سنجش پرتو فرابنفش32

چایخانه73ایستگاه های سنجش گاز رادان33

چشمه حفاظت شده74باشگاه ورزشی34

چلوکبابی75باغداری35

36
خشکبار، حبوبات )بسته بندی مواد غذایی و محصوالت کشاورزی

(...و سبزیجات و 
حلیم و آش76

حلیم پزی77(عرضه مواد غذایی)بوفه37

حمام زنانه78بوفه تهیه و عرضه مواد غذایی38

حمام مردانه79بوفه عرضه مواد غذایی39

حوزه علمیه80(تهیه و عرضه مواد غذایی)بوفه مدارس40
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شبکه توزیع ثقلی آب شرب با مخزن ذخیره124خانه بهداشت81

شرکت خدماتی مبارزه با ناقلین125خدمات دامپروی و دامداری82

شرکت دخانیات ایران126خدمات کشاورزی83

شرکت های ارائه دهنده خدمات مدیریت پسماند پزشکی127خشک کردن سبزی و میوه84

شناگاه طبیعی128خوابگاه85

شهر129خواروبار فروشی86

صنایع آشامیدنی130خودرو حمل مواد غذایی87

صنایع کنسرو سازی131خوراک دام و طیور88

(...سوسیس، کالباس و)صنعت گوشت132دانشگاه و دانشکده89

ظبط پسته133درمانگاه تخصصی90

(کله پاچه، سیراب شیردان)طباخی134درمانگاه عمومی91

عاملین مجاز عرضه دخانیات135دندانپزشکی92

عرقیات گیاهی و بسته بندی آنها136دیزی سرا93

عطاری137رادیوتراپی94

عمده فروشی مواد غذایی138رادیوگرافی پانورکس95

غسالخانه139رادیوگرافی های غیر پزشکی96

فروشگاه بزرگ مواد غذایی140رادیولوژی ساده97

فروشگاه لوازم آرایشی و بهداشتی141رادیولوژی فلوروسکوپی98

فروشگاه های زنجیره ای مواد غذایی142رادیوگرافی پری اپیکال99

فیزیوتراپی143رستوران100

قهوه خانه144رستوران سنتی101

کارخانه یخ سازی145رشته و ماکارونی102

کارگاه تولید حلوا، گز و سوهان، قند و نبات146روستا103

کارگاه آبغوره سازی147روستا مهد104

کارگاه آبلیموکشی148زایشگاه105

کارگاه بستنی سازی149زباله سوز های شهری106

کارگاه تولید شیرینی و شیرینی سنتی150زباله سوز های صنعتی107

کارگاه دارای عامل زیان آور پرتو151زرشک پاک کنی108

کارگاه فراوری خشکبار152زندان109

110
سازمان ها، نهادها و ادارات غیر دولتی، دفاتر، مطب ها و 

موسسات و شرکت های خصوصی
کارگاه قندریزی153

کارگاه کشاورزی154سامانه آبرسانی111

کارگاه و کارخانجات تولید انواع مواد غذایی155سایر صنایع غذایی112

کارگاه های کوچک156سایر فعالیت های کشاورزی113

کاشت محصوالت کشاورزی157سردخانه نگهداری مواد غذایی114

کبابی ها158سرکه سازی و تولید ترشیجات115

کترینگ159سفره خانه116

کشت قارچ خوراکی160سلف سرویس117

کشتارگاه161سوپرمارکت ها118

کیوسک ثابت عرضه مواد غذایی162(سان بد)سوالریم119

گلخانه163سی تی اسکن120

لیزر تراپی164سیستم تامین آب شرب121

لیزر تشخیصی165سیلو122

متل ها166شبکه توزیع123
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موسسه پرتو درمانی211محل های دفع پسماند167

نانوایی سنتی212محل های سنجش گاز رادن168

نشاسته و گلوکز213مخزن ذخیره آب169

هتل ها214مدارس170

واحد سیار عرضه مواد غذایی215مراکز تصویر برداری پزشکی171

مراکز تولید و عرضه ترشیجات و شورجات و عصاره گیری172

مراکز جامع توانبخشی و ارتوپدی فنی173

مراکز جراحی محدود و سرپایی174

مراکز درمان سوء مصرف مواد175

مراکز دفع پسماند176

مراکز طب سنتی177

مراکز عرضه میوه و تره بار178

مراکز مشاوره و ارایه خدمات مامایی179

مرکز برگزاری تکیه و هیات180

درمانی-مرکز بهداشتی181

مرکز پرتو تشخیصی182

مرکز پرتودرمانی183

لیست مشاغلردیفمرکز تهیه غذای بیرون بر184

آشپز و کمک آشپز1مرکز تولید عرضه و سرو آبمیوه و بستنی185

حمل و نقل و سرو مواد غذایی2مرکز تولید و عرضه فراورده های لبنی186

خدمات آشپزخانه3مرکز تولید و عرضه نان فانتزی و شیرمال187

صندوق دار4مرکز تولید، عرضه و سرو شیرینی، آبمیوه و بستنی188

خدمات و نظافت5مرکز تولید و عرضه یخ189

دست اندر کار مواد غذایی6مرکز سبزی خردکنی190

باغبان7مرکز عرضه آجیل و خشکبار191

نگهبان8مرکز عرضه فراورده لبنی192

مربی و کمک مربی9مرکز عرضه ترشیجات و شورجات و عصاره گیری193

خانه داری10مرکز عرضه گوشت، مرغ، ماهی، میگو و فراورده خوراکی آبزیان194

آرایشگر و کمک آرایشگر11مرکز عرضه ماهی، میگو و فراورده خوراکی آبزیان195

دالک12مرکز عرضه محصوالت پروتئینی196

ماساژور13مرکز عرضه مرغ و گوشت197

سایر مشاغل14(مرغ فروشی)مرکز عرضه مرغ 198

مرکز عرضه و سرو شیرینی و شکالت199

مرکز فرهنگی هنری200

مرکز کرایه ظروف201

مرکز مشاوره ترک دخانیات202

مزارعی که از فاضالب و پساب برای آبیاری استفاده میکنند203

مسافرخانه و مهمانپذیر204

مسجد205

مطب206

(رودخانه و سد)منبع سطحی و آبگیر207

منزل مسکونی208

مهدکودک209

موسسه پرتو تشخیصی210

توجه فرمایید برخی مراکز عرضه و  برخی مراکز تهیه و عرضه : توضیحات

.میباشند

در صورتی که سمت شغلی در لیست مشاغل موجود در سامانه یافت : توجه

نشد، کاربر می بایست گزینه سایر مشاغل را انتخاب کرده و سمت شغلی 

.متقاضی را به دقت وارد نماید

ضمنا درصورتیکه متقاضی در بیش از یک سمت شغلی مشغول به کار باشد، 

مشاغلی که مستقیما ) ماهه می باشد6میبایست شغلی که دارای تاریخ اعتبار 

.به عنوان شغل اصلی در سامانه انتخاب شود (با مواد غذایی در ارتباط هستند
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