تاریخچه بهداشت محیط
تب اٍاخش دٍساى لبجبس ّیچگًَِ ًشبًِ ای اص تشکیالت هٌظن ٍ لبًًَی ثشای هذیشیت اهش ثْذاشت ٍ دسهبى هولکت دس دست ًیست.
سشتبسش کشَس آهبج یَسشْبی لحطی ٍ ثیوبسیْبی ٍاگیش داس ثصَست اپیذهی ثَد .تٌْب تؼذادی ثیوبسستبى کِ اکثش آًْب سا خبسجی ّب
اداسُ هی کشدًذ دس گَشِ ٍ کٌبس هولکت ٍجَد داشت.
اٍلیي لذم دس ساُ تشکیل یک هشجغ لبًًَی ثشای سسیذگی ثِ سالهت هشدم دس کشَس ثب تشکیل شَسایی ثِ ًبم ّیئت صحیِ (هجلس
صحت) دس هحل داسالفٌَى ثشداشتِ شذ ٍ دس سبل ٍ 1300صا ستخبًِ جذیذی ثٌبم ٍصاست صحیِ ٍ فَایذ ػبهِ تبسیس گشدیذ .ثب
تشکیل ٍصاستخبًِ ٍ ادغبم هجلس صحت ثب آى ،ایي هجلس ثِ شَسای ػبلی صحیِ تغییش ًبم یبفت ٍ دس سبل  1305اداسُ جذیذی ثِ
ًبم اداسُ کل صحیِ ػوَهی هشغَل ثِ کبس شذ .ثبیذ داًست کِ دس ایي سبلْب اکثشاهَس ثْذاشت شْشی اص لجیل ًگْذاسی ٍ اداسُ
شیشخَاسگبُ ّب ،یتین خبًِ ّب ٍ هکبًْبی ػوَهی جضء ٍظبیف شْشداسی ثَد.
دس تبسیخ  1320/6/28شوسی ٍصاست ثْذاسی ثب تشکیالت جذیذ تبسیس گشدیذ .دس ایي سبل اهَس ثْذاشت ٍ دسهبى شکل لبًًَی
یبفت ٍ ثشًبهِ ّبیی ثشای آى تذٍیي گشدیذ .دس سبل  1332اداسُ کل هٌْذسی ثْذاشت هحیط ٍصاست ثْذاسی تأسیس گشدیذ ٍ یکی
اص اّذاف آى اجشای طشحْبی تَصیغ آة سبلن ثشای شْشّب ٍ سٍستبّبی کشَس ثَد کِ هَفمیتْبی صیبدی ثذست آٍسد ٍ دس سبل
 1342ثوٌظَس تأهیي ٍ تشثیت ًیشٍی اًسبًی دٍسُ هٌْذسی ثْذاشت دس داًشکذُ فٌی ٍ ثْسبصی هحیط دس ثْذاسی ششٍع ثکبس ًوَد.
شبیبى رکش است دس خشداد هبُ  1334لبًَى هشثَط ثِ همشسات پضشکی ،داسٍیی ٍ هَاد خَسدًی ٍ آشبهیذًی تصَیت گشدیذ ٍ دس
تجصشُ  12هبدُ  39آى اػالم ًوَد ٍصاست ثْذاسی ٍ شْشداسیْب هکلفٌذ هشاکضی کِ هَاد داسٍیی ٍ یب غزایی یب آشبهیذًی هی سبصًذ یب
هی ف شٍشٌذ سا ثبصدیذ ٍ دس صَست هغبیشت ثب اصَل ثْذاشتی اخطبس صبدس ًوبیٌذ ٍ دس صَست تخلف ثشاثش همشسات الذام ًوبیٌذ کِ اص
جولِ ٍظبیف کبسشٌبس ثْذاشت هحیط اجشای لسوتی اص لبًَى فَق ثَد.
دس تیش هبُ  1346لبًَى هَاد خَسدًی ٍ آشبهیذًی تصَیت گشدیذ ٍ .دس سبلْبی  1354 ٍ 1347هَسد اصالح لشاس گشفت ٍ
دستَسالؼولْبی الصم سا دس هَسد سبخت ،تَصیغ ٍ فشٍش هَاد غزایی ٍ آشبهیذًی تؼییي ٍ هجبصات هتخلفیي هشثَطِ سا ًیض اػالم کشد.
دس خشداد سبل  1367لبًَى تشکیالت ٍ ٍظبیف ٍصاست ثْذاشت تَسط هجلس شَسای اسالهی تصَیت گشدیذ ٍ ثٌذ 2هبدُ ٍ 1ظبیف
ث ْذاشت اػالم هی داسد :تأهیي ثْذاشت ػوَهی ٍ استمبء سطح آى اص طشیك اجشای ثشًبهِ ّبی ثْذاشتی خصَصبً دس صهیٌِ ثْذاشت
هحیط ،هجبسصُ ثب ثیوبسیْب ،ثْذاشت خبًَادُ ،هذاسس ٍ آهَصش ثْذاشت ،ثْذاشت حشفِ اص ٍظبیف ٍصاست ثْذاشت دسهبى ٍ آهَصش
پضشکی هی ثبشذ .ثذیْی است کِ تب ت بسیخ فَق ثْذاشت هحیط دس سطح ٍصاستخبًِ تحت ػٌَاى هذیشیت ثْذاشت هحیط فؼبلیت هی
ًوَد ٍ سبل  1367ثب ایجبد سیستن ّبی شجکِ ثْذاشتی دسهبًی ثؼٌَاى یکی اص اصَل  P.H.Cاًجبم ٍظیفِ هی ًوبیذ ٍ هسئَلیت
آثشسبًی سٍستبّب ًیض اص سبل  67ثِ ٍصاست جْبد سبصًذگی ٍاگزاس گشدیذ.
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