
 

 

 عولکزد هعاًٍت بْداضتی 

 

 در دٍلت تدبیز ٍ اهید
 

 

29لغایت ضْزیَر  29خزداد 



 طزح تحَل ًظام سالهت در حَسُ بْداضت  خػَظهزکش بْداضت در  عولکزد

 عطاحی چبضر سكىیالسی عطح سحَٛ ٘ظبْ ؾالٔز زض حٛظٜ ثٟساقز زض قٟط لٓ ٚ نسٚض اثالؽ اػضب .1

 ؾالٔز ػبٔؼٝ ٚ دبیٍبٜ ؾالٔز ٕٞطاٜ ثب چه ِیؿز دبیف ٚ٘ظبضرسسٚیٗ قطح ٚظبیف ؾشبز قٟطؾشبٖ،ٔطوع  .2

 اعالع ضؾب٘ی ٚ سٛػیٝ عطح ثطای ٌطٟٚٞبی ٔرشّف ؾشبزی ٚ ٔحیغی ٔطوع ثٟساقز .3

 ٕٞبٍٞٙی ٞبی ثیٗ ثركی ٚ ثطٌعاضی ػّؿبر سكطیح ٚ سجییٗ عطح ثطای ٔؿئِٛیٗ اؾشب٘ی .4

 ٟط ثطای زضیبفز ذسٔبر اِٚیٝ ؾالٔزاعالع ضؾب٘ی ػٕٛٔی ٚ آٌبٜ ؾبظی ٌطٟٚٞبی ٔرشّف ػٕؼیشی ؾغح ق .5

  ؾطقٕبضی وّیٝ ػٕؼیز ؾبوٗ زض وال٘كٟط لٓ .6

 93اؾفٙس ؾبػشٝ ٔطالجیٗ ؾالٔز اظ سبضید  120ٔٛظقی ثطٌعاضی والؾٟبی آ .7

 دبیٍبٜ ؾالٔز 138ٔطوع ؾالٔز ػبٔؼٝ ٚ  41سمؿیٓ ثٙسی قٟط ثط اؾبؼ ػٕؼیز ٚ ثّٛن ثٙسی ثط ضٚی ٘مكٝ ثطای  .8

 ٞفشٝ ؾالٔزٕٞعٔبٖ ثب ؾالٔز ػبٔؼٝ ٚ دبیٍبٜ ؾالٔز زض دطزیؿبٖ ضاٜ ا٘ساظی اِٚیٗ ٔطوع  .9

اػالْ فطاذٛاٖ ٚاٌصاضی دبیٍبٟٞب ٚ ثطٌعاضی ٔٙبلهٝ ثٝ ٔٙظٛض سىٕیُ ٘یطٚٞبی ٔٛػٛز زض ٔطاوع زِٚشی ٚ ػصة ٘یطٚی  .10

 وبضقٙبؼ سغصیٝ،ضٚا٘كٙبؼ ٚ دعقه

 ا٘كٙبؾبٖ ٚ دعقىبٖ ػٕٛٔیضٚ-ٔٛظـ ثسٚ ٚضٚز ثٝ ذسٔز ثطای وبضقٙبؾبٖ سغصیٝثطٌعاضی زٚضٜ ٞبی آ .11

 سجسیُ فؼبِیز دبیٍبٟٞبی ثطٖٚ ؾذبضی قسٜ اظ ٚضؼیز ٔٛػٛز ثٝ اضائٝ فؼبِیز زض لبِت ثؿشٝ ٞبی ذسٔشی عطح سحَٛ  .12

 دبیٍبٜ ؾالٔز ثطٖٚ ؾذبضی قسٜ  25دبیٍبٜ ؾالٔز زِٚشی ٚ  27ٔطوع ؾالٔز ػبٔؼٝ ٚ  16چیٙف  .13

زض زا٘كٍبٜ ػّْٛ دعقىی ػٟز ٚاٌصاضی ذسٔبر ٔطاوع ثطٌعاضی ثعضٌشطیٗ ٔٙبلهٝ ثطٚ٘ؿذبضی ذسٔبر ؾالٔز  .14

 ؾالٔز ػبٔؼٝ ٚ دبیٍبٟٞبی ؾالٔز ایؼبزی ثٝ ثرف ذهٛنی

  آغبظ اػطای عطح ٚاض٘یف فّٛضایس وّیٝ زا٘ف آٔٛظاٖ ٔساضؼ ٔمغغ اثشسایی اؾشبٖ .15

 سجسیُ ٚ اضسمب ٚاحسٞبی زِٚشی ٔٛػٛز ثٝ ٚاحسٞبی ؾالٔز .16

 دعقه ػٕٛٔی ٚ وبضقٙبؼ دصیطـ ثطای سىٕیُ اضائٝ ذسٔبر ػصة ٘یطٚٞبی وبضقٙبؼ سغصیٝ،ضٚا٘كٙبؼ ٚ .17

  ٔٙبلهٝ ٚاٌصاضی ذسٔبر سغصیٝ ضٚاٖ ٚ دعقه ػٕٛٔی ٔطاوع ؾالٔز ػبٔؼٝ زِٚشی .18

 

  



 اّن فعالیتْای گزٍُ گستزش ضبکِ 

 )سؿز سكریم اذشالَ سىبّٔی وٛزوبٖ( زض یىی اظ ٔٙبعك ٔحطْٚ قٟط Beileyضاٜ ا٘ساظی ٚاحس سؿز  .1

 ا٘ساظی ٔطوع ٞبیذٛ سیطٚئیسی أبْ ضضب)ع(افششبح ٚ ضاٜ  .2

 ؾبذز ٚ افششبح ٔحُ ثیشٛسٝ ٚ اؾىبٖ دعقىبٖ ذب٘ٛازٜ زض ٔطوع ثٟساقشی زضٔب٘ی لٙٛار ٚ ؾّفچٍبٖ .3

افششبح ٔطوع ثٟساقشی زضٔب٘ی ؾّفچٍبٖ ثب حضٛض ضیبؾز ٔحشطْ ٔؼّؽ قٛضای اؾالٔی ٚ ٔؿئِٛیٗ اؾشب٘ی ثب ٔكبضوز ذیطیٗ  .4

 ؾالٔز

 ثٟساقشی زضٔب٘ی اِعٞطاء ٚ ػجساِٟی ٚ ٔؿؼسػبٔغ زض ٔٙبعك ٔحطْٚ ثب ٔكبضوز ذیطیٗ ؾالٔز ثبظؾبظی اؾبؾی ٔطوع .5

 ثبظؾبظی اؾبؾی ؾٝ ثبة ذب٘ٝ ثٟساقز ضٚؾشبیی .6

 ؾبذز ٚ افششبح ٔطاوع ثٟساقشی زضٔب٘ی فطلب٘ی اظ ٔحُ اػشجبضار ؾىٛ٘شٍبٟٞبی غیطضؾٕی  .7

عجك زضیىی اظ ٔٙبعك ٔحطْٚ ثب ٔكبضوز ذیطیٗ  4ٔشط زض  2000ف اظ ( ثب ظیطثٙبی ثی1افششبح ٔطاوع ثٟساقشی زضٔب٘ی أبْ ضضب)  .8

 ؾالٔز

 اػطای دطٚغٜ ٞبی ػٕطا٘ی ؾبذز ٔطوع ثٟساقشی زضٔب٘ی زض ٔٙبعك ضٚؾشبیی ػؼفطیٝ ٚ ٍِٙطٚز)زض حبَ اػطا( .9

 اػطای دطٚغٜ ؾبذز ٔطوع ثٟساقز قٟطؾشبٖ اظ ٔحُ اػشجبضار ضٞجطی )زضحبَ اػطا( .10

 زض ٔٙغمٝ دطزیؿبٖ ثب ٔكبضوز ذیطیٗ ؾالٔز 2أبْ ضضب)ع( ؾبذز ٔطوع ثٟساقشی زضٔب٘ی .11

زضنسی وُ  100آٔبزٜ ؾبظی ظیطؾبذز ٞبی الظْ ػٟز اػطای عطح سحَٛ ٘ظبْ  ؾالٔز زض حٛظٜ ثٟساقز ثب دٛقف  .12

 ػٕؼیز ؾبوٗ زض وال٘كٟط لٓ

 الٔز زض ثط٘بٔٝ سأٔیٗ ٔطالجز ٞبی اِٚیٝ ؾالٔز زض عطح سحَٛ ٘ظبْ ؾ وال٘كٟط لٓا٘ؼبْ ؾطقٕبضی   .13

ثبظٍ٘طی ؾبذشبض قجىٝ زض ٔؼبٚ٘ز ثٟساقشی ثب سٛػٝ ثٝ عطح سحَٛ ٘ظبْ ؾالٔز زض حٛظٜ ثٟساقز ٚافعایف سؼساز ٔطاوع  .14

 دبیٍبٜ ؾالٔز 139دبیٍبٜ ثٝ  82ٔطوع ؾالٔز ػبٔؼٝ ٚدبیٍبٜ ثٟساقشی اظ  41ٔطوع ثٝ  21ثٟساقشی اظ 

 اقز ثٝ دبیٍبٜ ؾالٔز زض عطح سحَٛ دبیٍبٜ ثٟس 25ٔطوع زِٚشی ثٝ ٔطوع ؾالٔز ػبٔؼٝ ٚ  16سجسیُ  .15

 ٘فط وبضقٙبؼ ٔطالت ؾالٔز ػٟز ثىبضٌیطی زض ٔطاوع ؾالٔز ػبٔؼٝ ٚ دبیٍبٟٞبی ؾالٔز  345ؾبػشٝ  120آٔٛظـ  .16

 سؼٟیع ٔطاوع ؾالٔز ػبٔؼٝ  .17

 14 وبضقٙبؼ ضٚا٘كٙبؼ ثبِیٙی، 16وبضقٙبؼ سغصیٝ ٚ 16دعقه ٚ 14سىٕیُ سیٓ ؾالٔز ٔطاوع ؾالٔز ػبٔؼٝ زِٚشی ثب ػصة  .18

 وبضقٙبؼ ٔشهسی دصیطـ

 24وبضقٙبؼ ٔسیطیز،  24وبضقٙبؼ ضٚا٘كٙبؾی ثبِیٙی،  24وبضقٙبؼ سغصیٝ،  24دعقه،  33ػصة ٚ ثىبضٌیطی 

ٔشهسی ذسٔبر ٚ ٍٟ٘جب٘ی ػٟز ٔطاوع ؾالٔز ػبٔؼٝ غیطزِٚشی 24دطؾشبض ٚ ثٟیبض ٚ  24وبضقٙبؼ ٔشهسی دصیطـ،   

 بی ؾالٔز غیط زِٚشیٔطالت ؾالٔز ػٟز دبیٍبٟٞ 196ػصة ٚ ثىبضٌیطی  .19

 اِىشطٚ٘یىی ٕ٘ٛزٖ  اضؾبَ فطٟٔبی ٘ظبْ ٘ٛیٗ آٔبضی اظ ٔطاوع ٔحیغی)ثط٘بٔٝ فطاثط( .20

 سىٕیُ سیٓ دعقه ذب٘ٛازٜ زض ٔطاوع ٔؼطی ثیٕٝ ضٚؾشبیی ٚدٛقف نس زضنسی .21

 

 



 يضؼیت ياحذَای فؼال ارائٍ دَىذٌ خذمات تُذاضتی درماوی قثل ي تؼذ اس 

 تُذاضتطزح تحًل وظام سالمت در حًسٌ 

 تؼذ اس طزح قثل اس طزح  

 40 18 مزکش سالمت جامؼٍ

 133 50 پایگاٌ سالمت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يضؼیت ویزيی اوساوی فؼال ارائٍ دَىذٌ خذمات تُذاضتی درماوی قثل ي تؼذ اس 

 طزح تحًل وظام سالمت در حًسٌ تُذاضت

 تؼذ اس طزح قثل اس طزح 

 65 18 پشضک

 40 0 کارضىاس تغذیٍ

 40 0 کارضىاس رياوطىاسی تالیىی

 40 0 پزستار

 291 190 مزاقة سالمت

 184 79 سایز ویزيَا
 

 

  

۱۸ ۰ ۰ ۰ 

۱۹۰ 

۷۹ ۶۵ ۴۰ ۴۰ ۴۰ 

۲۹۱ 

۱۸۴ 

 لجل اس طزح

 ثؼذ اس طزح

۱۸ 

۵۰ 
۴۰ 

 لجل اس طزح ۱۳۳

 ثؼذ اس طزح



۱۱ 

۵۰ 
۶۰ 

 لجل اس طزح ۸۱

 ثؼذ اس طزح

 

 تؼذاد ياحذَای مصًب ارائٍ دَىذٌ خذمات تُذاضتی درماوی قثل ي تؼذ اس 

 طزح تحًل وظام سالمت در حًسٌ تُذاضت در مىاطق محزيم ي حاضیٍ ضُز 

 تؼذ اس طزح قثل اس طزح 

 20 9 جامؼٍمزکش سالمت 

 62 19 پایگاٌ سالمت
 

 

 

 

درصذ مطارکت  تخص غیزديلتی در تامیه خذمات ايلیٍ سالمت قثل ي تؼذ اس طزح 

 تحًل وظام سالمت در حًسٌ تُذاضت در مىاطق محزيم ي حاضیٍ ضُز

 تؼذ اس طزح قثل اس طزح 

%11 مزکش سالمت جامؼٍ  60%  

%50 پایگاٌ سالمت  81%  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

۹ 
۱۹ ۲۰ 

 لجل اس طزح ۶۲

 ثؼذ اس طزح



 تؼذاد ياحذَای ارائٍ دَىذٌ خذمات ايلیٍ سالمت اس وظز ديلتی ي غیز ديلتی 

  قثل ي تؼذ اس طزح تحًل وظام سالمت در حًسٌ تُذاضت

 تؼذ اس طزح قثل اس طزح 

 غیز ديلتی ديلتی غیز ديلتی ديلتی

 25 16 2 16 مزکش سالمت جامؼٍ

 106 27 25 25 پایگاٌ سالمت

 

 مزاکش سالمت جامؼٍ ي پایگاَُای سالمت ارائٍ دَىذٌ خذمات ايلیٍ سالمت درجذيل تُثًد استاوذارد 

 طزح تحًل وظام سالمت در حًسٌ تُذاضت 

اػتثار َشیىٍ 

ضذٌ
 

ن ریال(
)میلیً

 

 تؼذاد ياحذ تجُیش ضذٌ تؼذاد ياحذ تؼمیز ضذٌ 

 پایگاٌ سالمت  مزکش سالمت جامؼٍ پایگاٌ سالمت  مزکش سالمت جامؼٍ

 66900 57 19 37 15 ي مىاطق محزيم حاضیٍ ضُز

 82910 76 22 43 15 مىاطق غیز حاضیٍ

 149810 133 41 80 30 جمغ کل

 

 يضؼیت آمًسش ویزيی اوساوی جُت تکارگیزی در مزاکش سالمت جامؼٍ ي پایگاَُای سالمت در 

 طزح تحًل وظام سالمت در حًسٌ تُذاضت

 جمغ کل غیز ديلتی ديلتی 

 65 45 20 پشضک

 41 41 0 کارضىاس تغذیٍ

 41 41 0 کارضىاس رياوطىاس

 346 251 95 مزاقة سالمت

 50 39 11 سایز ویزيَا

 543 417 126 جمغ کل

 

  



 و روابط عمومی عملکرد گروه آموزش و ارتقاء سالمت

 تؼذاد ػٌَاى فؼبلیت
 : سالمت در حًسٌ تُذاضتتسیج گستزدٌ اطالع رساوی طزح تحًل وظام  .1

ثطٌعاضی ٔطاؾٓ آغبظ عطح سحَٛ ٘ظبْ ؾالٔز ثب ثبظزیس ٚظیط ٔحشطْ ثٟساقز اظ آٔٛظقٍبٜ ثٟٛضظی ٕٞعٔبٖ ثب ؾفط  .1

 ٔحشطْ ػٕٟٛضی اظ لٓ  ضیبؾز

ٔحشطْ  آغبظ عطح سحَٛ ٘ظبْ ؾالٔز ثب ثبظزیس ٚظیط ٔحشطْ ثٟساقز اظ آٔٛظقٍبٜ ثٟٛضظی ٕٞعٔبٖ ثب ؾفط ضیبؾز .2

 ػٕٟٛضی اظ لٓ 

 ٘فطؾبػز(250سكىیُ ػّؿبر ٔشؼسز ػٟز ثط٘بٔٝ ضیعی اعالع ضؾب٘ی، سٟیٝ ٔشٖٛ ٚ عطاحی وّیٝ ضؾب٘ٝ ٞب ٚ ... ) .3

 ٞعاض ٘ؿرٝ 96سٟیٝ ضؾب٘ٝ ٞبی  اعالع ضؾب٘ی  .4

 ِٕذؿز زض ذیبثبٟ٘بی دطسطزز ؾغح قٟط 276اوطاٖ  .5

 سرشٝ ثٙط)ٔیٙی ثٛضز ٚ دطسبثُ( زض ؾغح قٟط 145٘هت  .6

 ٔٛضز 30ضؾب٘ی اظ عطیك سبثّٛٞبی ػبثط دیبزٜ :  اعالع .7

 ٔٛ ضز 50: ایؿشٍبٟٞبی اسٛثٛؼ زض ٔٙبعك دطسطزز زض ٘هت سبثّٛٞبی سجّیغبسی .8

 ثٟساقشی زضٔب٘ی ٚ ٔطاوع ٘هت ثٙطاعالع ضؾب٘ی زض وّیٝ ثیٕبضؾشبٟ٘ب  .9

 ٔٛضز 26ؾیٕبی ٔطوع لٓ: اظ درف ٔٛضز سیعض ٚ  3سٟیٝ  .10

 ضؾب٘ی ثٝ وّیٝ ازاضار، ؾبظٔبٟ٘ب ، ػبیٍبٟٞبی ؾٛذز، فطٚقٍبٟٞب  ٚ ٔغجٟباضؾبَ دؿشی ثؿشٝ ٞبی اعالع  .11

 ٕٞبٍٞٙی ثب سبوؿیطا٘ی ٚ اسٛثٛؾطا٘ی ٚ٘هت وشیجٝ ثط سبوؿی ٞب ٚ اسٛثٛؾٟبی ؾغح قٟط .12

 ٔطحّٝ  3:  ثطٌعاضی ٘كؿز ذجطی ثب حضٛض نسا ٚؾیٕب ٚ ضؾب٘ٝ ٞبی اؾشب٘ی .13

 ٘ی زض ٔطحّٝ اعالع ضؾب٘یزضع ضدطسبغ اٌٟی ٚ اعالػیٝ زض ضٚظ٘بٔٝ ٞبی اؾشب .14

 عطاحی ٚ سٟیٝ وبٚض ٚ وبضر قٙبؾبیی ػٟز دطؾكٍطاٖ ؾطقٕبضی عطح سحَٛ .15

 سٟیٝ ٌعاضـ ٞبی ذجطی ٚ حضٛض  ٔؿئِٛیٗ زض ثط٘بٔٝ ٞبی نسا ٚ ؾیٕب  ثهٛضر حضٛضی ٚ اضسجبط سّفٙی .16

 فؼبِیشٟبی عطح سحَٛ ٘ظبْ ؾالٔز زض حٛظٜ ثٟساقزٔهٛض ٚ ٔىشٛة وّیٝ  ٔؿشٙس ؾبظی  .17

 ضجظ وّیٝ ػّؿبر وٕیشٝ ٞبی اػطایی ٚ ٔطوعی عطح سحَٛ طجز ٚ .18

آغبظ ثىبض اِٚیٗ ٔطوع ؾالٔز ػبٔؼٝ زض عطح سحَٛ ٘ظبْ ؾالٔز زض حٛظٜ ثٟساقز زض قٟط ٚ قٟطن دطزیؿبٖ  .19

 )حبقیٝ قٟط(

 ٔطاحُ ٔرشّف اعالع ضؾب٘ی ٚ ؾطقٕبضیٞعاض دیبٔه زض  300اضؾبَ  .20

 حٛظٜ ثٟساقز ثب ٔؿئِٛیٗ ٚظاضسی ، اؾشب٘ی ٚ زا٘كٍبٞیػّؿبر سٛػیٟی ٔٛضٛع عطح سحَٛ ٘ظبْ ؾالٔز زض  .21

 سٟیٝ سبثّٛ ٞبی ؾطزضة ٔطاوع ؾالٔز ػبٔؼٝ .22

 اؾشفبزٜ اظ فضبٞبی ٔؼبظی ػٟز اعالع ضؾب٘ی .23

ثطٌعاضی ػّؿٝ آٔٛظقی ٚیػٜ ٔسیطاٖ اثشسایی زض زٚ ٔطحّٝ ػٟز ا٘ؼبْ عطح ٚاض٘یف فّٛضایس سطادی ٕٞطاٜ ثب سٛظیغ  .24

 ٘ٝ ٞبی ٔطثٛعٝسیعض ٚاض٘یف فّٛضایس ٚ ضؾب

 ٔطاؾٓ آغبظ اػطای عطح ٚاض٘یف فّٛضایس زض وّیٝ ٔساضؼ اثشسایی اؾشبٖ زض ضاؾشبی عطح سحَٛ .25

 

 -شار پَعتزّ ۳۰ۺ جلغِ وویتِ ارسیبثی رعبًِ ّب ۷۰تْیِ ٍ تَسیغ رعبًِ ّبی آهَسؽی ثب ثزگشاری ثیؼ اس  .۲

 ٍ ...تختِ ثٌز  ۱۰۰۰ –فلت ّشار ثزٍؽَر ٍ پو ۳۰۰
 ّشار ًغخِ ۳۵۰ثیؼ اس 

 هٌبعجت ۹۵ ثغیج اطالع رعبًی گغتزدُ ٍ ثزگشاری هٌبعجت ّبی ثْذاؽتی .۳

 ثقَرت رٍساًِ ٍ در هٌبعجتْبثِ رٍسرعبًی عبیت هؼبًٍت ثْذاؽتی ٍ درج اخجبر ٍ هطبلت آهَسؽی  .۴

 ًفزی ۴۰رٍساًِ عِ گزٍُ داًؼ آهَسی ٍ یب ّبی فؼبلیت هجوَػِ آهَسؽی دّىذُ عالهتی در طَل عبل تحقیلی ٍ ثبسدیذ گزٍُ  .۵



 گزٍّْبی ّذف هختلف اس ایي هجوَػِ 

  ثبسدیذ ٍسیز هحتزم ثْذاؽت ، هؼبٍى ثْذاؽتی ٍ هغئَلیي وؾَری ٍ اعتبًی اس هجوَػِ  دّىذُ عالهتی  .۶

  ثِ رٍس رعبًی غزفِ ّبی آهَسؽی دّىذُ عالهتی .۷

هؾبروت در ثزگشاری ّوبیؼ وؾَری ٍ اعتبًی عیبعت ّبی جذیذجوؼیتی، ّوبیؼ وؾَری اسدٍاج  .۸

 ٍ ...هٌبعت در جَاًبى 
 ّوبیؼ ۳

  هؾبروت در اجزای طزح عفیزاى عالهت داًؾجَ .۹

  رعبًِ ّبی آهَسؽی در ثیي هزاجؼیي ٍ گزٍّْبی ّذف هختلف در عطح جبهؼِگغتزدُ ٍ هغتوز تَسیغ  .۱۰

  ّبی آهَسؽی در عبهبًِ ارطثبرگشاری رعبًِ  .۱۱

هغبئل هختلف ثْذاؽتی  وش ثْذاؽتی درهبًی در خقَؿاهزدر دیَارًَیغی  ایجبد ًوبیؾگبُ ًمبؽی دیَاری ٍ .۱۲

 ٍ ؽٌبعبیی هحل ّبی هٌبعت جْت دیَارًَیغی هبًٌذ دیَارّبی هذارط ٍ هىبًْبی پزتزدد
 هزوش ۱۲

ًوبیؾگبُ پَیبیی ثبلٌذگی ٍ  -ایبم ًَرٍس در جوىزاى درهبًٌذ ًوبیؾگبُ سائز ثْذاؽتی ّبی  ثزگشاری ًوبیؾگبُ .۱۳

 جَاًی جوؼیت، ًوبیؾگبُ تَاًوٌذی ّبی ثبًَاى اعتبى لن
 هَرد ۳

  ، ثلَؽدّبى ٍ دًذاى  ،هغتٌذ دّىذُ ،تْیِ فیلن آهَسؽی پذیىَلَسیظ .۱۴

  ًظبرت ثز ًحَُ آهَسػ هزثیبى در آهَسؽگبُ ّبی افٌبف .۱۵

  ادارات ، هذارط ٍ عبسهبًْبی هتمبضی آهَسػاػشام وبرؽٌبط جْت آهَسػ در  .۱۶

ّوبٌّگی لزار دادى هَضَػبت هزتجط ثبعالهت در اٍلَیت آهَسؽی فذا ٍعیوب ٍ ّوبٌّگی حضَر هغئَلیي  .۱۷

 -ٍ وبرؽٌبعبى در ثزًبهِ ّبی هختلف فذا ٍعیوب  
 ػٌَاى ۱۲۰

 ًؾغت ۵ ثْذاؽتیثزگشاری ًؾغت ّبی هطجَػبتی در هٌبعجتْب ٍ اطالع رعبًی ّبی هختلف  .۱۸

 هزحلِ ۴ هؾبروت در ثزگشاری ثزًبهِ ّبی ٍیشیت رایگبى در هزاوش حبؽیِ ؽْز  .۱۹

ثزگشاری هزاعن افتتبح ٍ ولٌگ سًی هزاوش ثْذاؽتی درهبًی )فزلبًی، اهبم رضب اهبهشادُ اثزاّین، هغجذجبهغ،  .۲۰

 اهبم رضب پزدیغبى  ٍ ...(
 هزوش ۶

ًقت ثٌز در عطح ؽْز ٍ هزاوش ثْذاؽتی درهبًی ؽْزی ٍ رٍعتبیی در هٌبعجتْب ٍ هَارد هَرد ًیبس ثخقَؿ  .۲۱

 در ّفتِ عالهت 
 هَرد ۲۵۰ثیؼ اس 

 هَر ۱۵۰ ارعبل همبالت ٍ هطبلت آهَسؽی ٍ اخجبر جْت درج در رٍسًبهِ ّب ٍ خجزگشاریْب در هٌبعجتْبی هختلف .۲۲

 هَرد ۱۸۰ ارعبل هطبلت آهَسؽی اس طزیك ؽجىِ دٍلت ثِ ولیِ ادارات ٍ اسطزیك اتَهبعیَى ثزای وبروٌبى داًؾگبُ  .۲۳

 ّشار( ۵۰۰) هزحلِ ۵ طزح تحَل( -ّبری –ارعبل پیبهه اًجَُ ٍیضُ ػوَم هزدم )تت هبلت  .۲۴

  (muqtube.irثِ رٍس رعبًی عبیت  ثبًه جبهغ چٌذ رعبًِ ای داًؾگبُ ػلَم پشؽىی ) .۲۵

  تْیِ گشارػ ٍ ػولىزد ٍ هغتٌذ عبسی ولیِ فؼبلیتْبی هزوش ثْذاؽت  .۲۶

هؾبروت ثب ًْبد ًوبیٌذگی همبم هؼظن رّجزی در عبسهبى حج ٍ سیبرت در تْیِ ٍ چبح وتبثچِ عالهت سائز  .۲۷

 ثِ هٌبعجت ارثؼیي حغیٌی ٍ حضَر وبرؽٌبط در جلغبت آهَسؽی ٍیضُ هجلغیي
 



 هزدهی ٍ رابطیي سالهتعولکزد ٍاحد جلب هطارکت ّای 

 تؼذاد/ مًرد ػىًان تزوامٍ

درپبیگبّْبی ثغیج هغبجذ ٍپبیگبّْبی خذهبت آهَسؽی پیؾگیزی اسعزطبًْبٍ ثیوبریْبی ؽبیغ سًبى ثزگشاری ثزًبهِ  .1

 اجتوبػی ثْشیغتی

 ًفز ۹۰۰

 هَرد۲ ّوىبری در ثزگشاری ووپیٌْبی ثْذاؽتی در ّفتِ عالهت هزداى ، عالهت سًبى  .2

 ًفزعبػت۱۴۰۰ عویٌبر آهَسؽی ارگًََهی ؽغلی جْت وبروٌبى ادارات ثب هؾبروت داٍطلجبى هتخقـ ثزگشاری .3

ثزگشاری عویٌبرّبی آهَسؽی ثب هَضَع ؽیَُ سًذگی عبلن )آؽٌبیی ثب ثیوبریْبی ؽبیغ غیزٍاگیز اسلجیل دیبثت ،  .4

 پزفؾبری خَى، اعتزط، ارتزٍسٍ..........( جْت داٍطلجبى هتخقـ ادارات 

 ًفزعبػت۲۵۰۰۰

 ولیِ ادارات اعتبى تَسیغ پوفلت ، وتبثچِ اهَسؽی درخقَؿ ؽیَُ سًذگی عبلن ثبهَضَع دیبثت ٍفؾبرخَى ثِ ادارات ٍ عبسهبًْب .5

 وبرخبًجبت هٌتخت ثزگشاری جلغبت آهَسؽی ٍ تَسیغ وتبثچِ ّبی آهَسؽی درخقَؿ عالهت هزداى  .6

 هذرعِ ۱۸ آهَسؽی د رهذارط ػلویِثزگشاری جلغبت آهَسؽی ٍ تَسیغ وتبثچِ ّبی  .7

 هَرد۱۰ آهَسػ ؽیَُ سًذگی عبلن عبلوٌذاى  تَعط راثطیي ثْذاؽت هحالت در ؽْزٍ رٍعتب .8

 خبًَار۱۵۰۰ ّوىبری  راثطیي ثْذاؽت ثب عبسهبى ثْشیغتی در اجزای طزح ثزرعی اٍتیغن  .9

 هَرد۴ ّوىبری ثب اًجوٌْب ٍتؾىلْبی غیزدٍلتی جْت ثزگشار ی ّوبیؾْبی ثْذاؽتی .10

تْیِ جشٍات آهَسؽی ٍلَح ّبی فؾزدُ ثب هَضَػبت ثْذاؽتی جْت طالة ٍهذارط ػلویِ اعتبى درایبم هحزم ٍهبُ  .11

 هجبرن رهضبى

 ًغخ۵۰۲۰ِ

هؾبروت درتزٍیج ثزًبهِ ثْذاؽت ثبرٍری اسطزیك تْیِ هطبلت آهَسؽی ثزای گزٍّْبی ّذف اسلجیل راثطیي  .12

 ،ٍثزگشاری ّوبیؾْبی داًؾجَیی ثْذاؽتی در هحالت ٍادارات،ثزگشاری جلغبت

 

  ّوىبری ثب ٍاحذ ثْذاؽت رٍاى درسهیٌِ آهَسػ پیؾگیزی اساػتیبد درخبًَادُ ّب تَعط راثطیي هحالت  .13

 خبًَارّبی اعتبى ّوىبری راثطیي ثْذاؽت)داٍطلجبى عالهت ( درطزح پیوبیؼ عالهت دّبى ٍدًذاى  .14

  ۹۳عزؽوبری جوؼیت هٌبطك حبؽیِ ًیزهبُ الی هْزّوىبری راثطیي ثْذاؽت )داٍطلجبى عالهت ( درطزح  .15

 دٍرُ  ۴ ّوىبری راثطیي ثْذاؽت )داٍطلجبى عالهت( درطزح ٍاوغیٌبعیَى فلج اطفبل  .16

  ثزگشاری دٍرُ ّبی آهَسؽی اهذاد ٍاطفبی حزیك جْت راثطیي هحالت  .17

راثطیي ثْذاؽت ادارات، پزعٌل ثزگشار ی جلغبت آهَسؽی ثب هَضَع خَد هزالجتی جْت راثطیي ثْذاؽت هحالت ،  .18

ادارات ۺ پلیظ راَّر، پزعٌل یگبى ٍیضُ ًبجب،  هذارط ػلویِ ثزادراى ٍخَاّزاى ، هزثیبى پزٍرؽی ٍهذیزاى ولیِ 

 ًَاحی آهَسػ ٍپزٍرػ ،پزعٌل ؽزوت تَسیغ ثزق

 جلغِ ۱۵

 جلغ۴ِ راثطیي ثْذاؽتثزگشاری جلغبت آهَسؽی پیؾگیزی اساػتیبد درهحالت ٍپبیگبّْبی ثغیج ثب هؾبروت  .19

  تْیِ هَاد آهَسؽی جْت گزٍّْبی ّذف ثزًبهِ خَدهزالجتی .20

ٍ ثزگشاری وبرگبّْبی آهَسؽی جْت تَاًوٌذعبسی هزثیبى راثطیي درهَضَع اّذای خَى، اهذاد ٍووىْبی اٍلیِ  .21

 رٍػ تذریظ 

 دٍرُ ۳

 هَرد۷ ثزگشاری اردٍّبی فزٌّگی تفزیحی جْت راثطیي ثْذاؽت .22

  درثزگشاری ّوبیؾْبی ثْذاؽت ثبرٍری، عالهت هزداى، ثب هؾبروت داٍطلجبى هتخقـ اداراتّوىبری  .23

ثزگشاری ثزًبهِ آهَسؽی پیؾگیزی اسعزطبًْبٍ ثیوبریْبی ؽبیغ سًبى درپبیگبّْبی ثغیج هغبجذ ٍپبیگبّْبی  .24

 خذهبت اجتوبػی ثْشیغتی

 مورد22

 روز 51 حضَر داٍطلجبى عالهت در ًوبیؾگبُ عالهت  ًَرٍسی ٍّفتِ دٍلت   .25

 مورد 2 ثزگشاری ّوبیؾْبی اعتبًی در ّفتِ  عالهت ٍتمذیز اس راثطیي فؼبل ادارات ٍهحالت .26



 عولکزد گزٍُ سالهت خاًَادُ ٍ جوعیت

 تعداد عنوان

ثط٘بٔٝ ٞبی ٔبزضاٖ، ثبضٚضی ؾبِٓ، وٛزوبٖ ٚ ؾبِٕٙساٖ ، ضٚؾشبیی ٚ دبیٍبٜ ٞبی ثٟساقشی زضذهٛل پایش مراکس شهری .1

 زضٚاحسٞبی سبثؼٝ ٚٔطاوع ٔكبٚضٜ ثب سىٕیُ چه ِیؿز

 ٔٛضز 1688

 ؾٛاَ 17000 ؾالٔز وٛزوبٖ ٚثٟساقز ثبضٚضی ٚظٚػیٗ-دبؾرٍٛیی ثٝ ؾٛاالر ؾبٔب٘ٝ دیبْ ؾالٔز ذب٘ٛازٜ زض ثرف ثبضزاضی .2

 ٔٛضز467330 94ٔبٞٝ اَٚ  6سب  )ٔكبٚضٜ ٚذسٔز(آٔبض اضایٝ ذسٔبر ؾالٔز ثبضٚضی زض ٔطاوع ثٟساقشی زضٔب٘ی زِٚشی  .3

 ٔطالجز424649 94ٔبٞٝ اَٚ  6سب  آٔبض اضایٝ ذسٔبر ٔبزضاٖ ثبضزاض ٚ سبظٜ ظایٕبٖ وطزٜ زض ٔطاوع ثٟساقشی زضٔب٘ی زِٚشی .4

 ٔطالجز761033 94ٔبٞٝ اَٚ  6سب  زضٔب٘ی زِٚشی)ٔب٘ب ٚوٛزن ؾبِٓ(آٔبض اضایٝ ذسٔبر وٛزوبٖ زض ٔطاوع ثٟساقشی  .5

 ظٚع 31424 94ٔبٞٝ اَٚ  6سب  آٔبض اضایٝ ذسٔبر والؾٟبی ٔكبٚضٜ لجُ اظاظزٚاع .6

 ؾبِٕٙس 11520 94ٔبٞٝ اَٚ  6سب  آٔبض اضایٝ ذسٔبر ٔطالجز ؾبِٕٙساٖ .7

 ٔٛضز  38 (94آثبٕ٘بٜ اضایٝ ٔطالجشٟبی  ازغبْ یبفشٝ ٔیب٘ؿبالٖ) قطٚع ثط٘بٔٝ اظ  .8

 ؾبِٕٙس 4496 آٔبض ؾبِٕٙساٖ آٔٛظـ زیسٜ زض والؾٟبی قیٜٛ ظ٘سٌی ؾبِٓ زض ؾبِٕٙسی .9

اػطای عطح ػٕغ آٚضی قبذهٟبی ػساِز زض ؾالٔز وٛزوبٖ )قبذم سغصیٝ ا٘حهبضی ثبقیطٔبزض ٚوٓ ٚظ٘ی وٛزوبٖ(  .10

ػّؿبر سٛػیٟی دطؾُٙ،سٛظیغ فطٟٔب ٚ سىٕیُ زض  دبیٍبٟٞب ٚذب٘ٝ ٞبی ثٟساقز ؾغح قٟطٚضٚؾشب )ثطٌعاضی-زض سٕبْ ٔطاوع

 ٔطاوع، ثبظثیٙی ٚ ا٘شمبَ اعالػبر ثٝ ؾبیز(

 ٔٛضز قبذم 3

ثطٌعاضی وبضٌبٜ قیطٔبزض،ٔؼبیٙبر ٘ٛظازی،اضظیبثی ٚزضٔبٖ وٛزن ٔهسْٚ،غطثبٍِطی سىبُٔ وٛزوبٖ ػٟز دعقىبٖ ٚ  .11

وبضٌبٟٞبی احیب -ثطٌعاضی زٚضٜ ٞبی غیطحضٛضی-ضٚؾشبییوبضقٙبؾبٖ،ثطٌعاضی زٚ ػّؿٝ سٛػیٟی ػٟز ٔبٔبٞبی ٔطاوع 

 وٛزن ٚ....

 زٚض22ٜ

 

ٕٞبٍٞٙی ثب فٛوبَ دٛیٙز ثط٘بٔٝ اذشالالر سىبّٔی وٛزوبٖ ػٟز عطاحی فطایٙس اضػبع ٚدیٍیطی ٚ٘حٜٛ نسٚض دؽ  .12

 ذٛضا٘س

 

  ا٘ؼبْ  ٕٞبٍٞٙی ثب وّیٝ وبضقٙبؾبٖ ضقشٝ ٞبی سٛا٘جركی ٔٛطط زض انالح اذشالالر سىبّٔی وٛزوبٖ  .13

  ؾبَ،زض ؾغح وّیٝ ٔطاوع،دبیٍبٜ ٞب ٚذب٘ٝ ٞبی ثٟساقز اؾشبٖ 5اػطای عطح غطثبٍِطی ٚسىبُٔ وٛزوبٖ ظیط .14

 ٔٛضز  6 دبیف ٚاضظیبثی ثیٕبضؾشبٟ٘بی زٚؾشساض وٛزن .15

ٞب ٚ زؾشٛضاِؼّٕٟب)ٚیطایف ٚ انالح  دطٚ٘سٜ ؾالٔز وٛزوبٖ، فطْ اضػبع ثٝ ٔطوع ٔكبٚضٜ عطاحی ٚ ثبظثیٙی فطْ  .16

قیطزٞی،زؾشٛضاِؼُٕ آٔٛظـ قیطزٞی زض ثبضزاضی،فطْ سؼٟس٘بٔٝ ٔبزضاٖ ثبضزاض ثطای  زضیبفز آٔٛظقٟبی قیطزٞی ٚ چه 

 ِیؿز ثط٘بٔٝ(

 ٔٛضز 5

غ٘شیه)ثطٌعاضی ػّؿٝ ٕٞبٍٞٙی ثب ٔطاوع ٔكبٚضٜ،سٟیٝ زفشطچٝ اػطای ثط٘بٔٝ اضػبع ٚاِسیٗ دطذغط ثٝ ٔطاوع ٔكبٚضٜ  .17

 اضػبع،ٚ...(

 

ا٘ؼبْ السأبر دیكٍیطا٘ٝ ػٟز دیكٍیطی اظ ٚلٛع ٔطي وٛزن زض ٔٙغمٝ وٟه)ثطٌعاضی ػّؿبر ثب فطٔب٘ساضی ٚ  .18

 ٔؿئِٛیٗ شیطثظ ،سٟیٝ سبثّٛٞبی ٞكساض ٚ سطاوز، آٔٛظـ السأبر احیب ثٝ ذب٘ٛازٜ ٞب زض ٔٙغمٝ وٟه(

 

دیٍیطی سّفٙی ، ػٕغ آٚضی زازٜ ٞبی ٔطي وٛزوبٖ ٚ ثطضؾی ٔٛاضز ٔطي وٛزوبٖ ٚ اػطای ٔساذالر ثطای ػٌّٛیطی اظ  .19

 ٔبٞٝ 59سب 1ٔٛاضز ٔطي ٔكبثٝ زض ؾغح قٟطؾشبٖ ٚدیٍیطی  دطٚ٘سٜ دعقىی ٔطٌٟبی ذبضع ثیٕبضؾشب٘ی وٛزوبٖ 

 ٔٛضز 309

 ٔٛضز 9 ٞبی ٔطالجز  ٔطي وٛزن زض ؾغح اؾشبٖ ٚقٟطؾشبٖ   ثطٌعاضی وٕیشٝ .20

  CSO  ٚCHSثط٘بٔٝ ٞبی وٛزوبٖ زض فبیّٟبی   ػٕغ آٚضی  ٚ ٚضٚز  اعالػبر آٔبضی ٚػّٕىطز  .21

دیٍیطی ٚذطیس ٔىّٕٟبی  ٔٛضز ٘یبظ وٛزوبٖ زض حبقیٝ قٟط ٚٔٙبعك ضٚؾشبیی ٚ افعایف چكٍٕیط سٛظیغ ٔىّٕٟبی زاضٚیی  .22

 )ٔٛضز 103322ٔٛضز، لغطٜ آز  67611ٔٛضز، ِٔٛشی ٚیشبٔیٗ 105195ؾبَ زضقٟط ٚضٚؾشب )لغطٜ آٞٗ  6ػٟز وٛزوبٖ ظیط 

 ٔٛضز   276128

 ٔٛضز 1118ا٘ؼبْ ٔكبٚضٜ ٚنسٚض قیطٔهٙٛػی ػٟز وٛزن ٔحطْٚ اظ قیطٔبزض ٚ اػطای عطح ٔكبٚضٜ اذشهبنی قیطزٞی ٔبزضاٖ زض  .23



 تعداد عنوان

 88ثیٕبضؾشبٟ٘بی ایعزی ٚحضطر ظٞطا ؼ زض لبِت ٔبزٜ 

اػطای ثط٘بٔٝ اضػبع ٚاِسیٗ دطذغط ثٝ ٔطاوع ٔكبٚضٜ غ٘شیه)ثطٌعاضی ػّؿٝ ٕٞبٍٞٙی ثب ٔطاوع ٔكبٚضٜ،سٟیٝ زفشطچٝ اضػبع  .24

)...ٚ 

 

 ٘ٛثز4 ثبضٚضی ؾبِٓ ٚقیطٔبزض-ٔٛظـ ٕٞؿطاٖ عالة زض ذهٛل ؾالٔز ثبضزاضی ٚ دیف اظثبضزاضی ٚدؽ اظ ظایٕبٖآ .25

اظٔبیكبر ضٚسیٗ ثبضزاضی ػٟز ٔبزضاٖ فمیط )ٚ ػّت حٕبیز ٞیبر أٙب زا٘كٍبٜ زض دیٍیطی ٔٛفمیز آٔیع ضایٍبٖ ٕ٘ٛزٖ  .26

 (93ٚ سساْٚ آٖ زض ؾبَ  92)زضؾبَ زضنس اظ ٔبزضاٖ ثبضزاض فمیط 20ذهٛل ا٘ؼبْ ضایٍبٖ آظٔبیكبر ضٚسیٗ ثبضزاضی ثطای 

 ضیبَ  000/000/000/1

ثطای دصیطـ ضایٍبٖ ٔبزضاٖ ٚوٛزوبٖ ٚظ٘بٖ افغب٘ی ٕٞبٍٞٙی ػٟز ػمسلطاضزازثب زضٔبٍ٘بٜ آؾشب٘ٝ حضطر ٔؼهٛٔٝ ؼ  .27

 ثطای ذسٔبر دبضاوّیٙیه ٚٚیعیز ٔشرهم

 زٚ ؾْٛ ٔبزضاٖ ٘یبظٔٙس

ثطٌعاضی ػّؿبر آٔٛظقی ٚ ؾٕیٙبضٞب ػٟز دطؾُٙ، دعقىبٖ، ٔبٔبٞب، ضاثغیٗ ثٟساقشی ؾبیط ٟ٘بزٞب ٚاضٌبٟ٘ب ٕٚٞچٙیٗ ظ٘بٖ  .28

ثؿیغ ، دبیٍبٜ ٞبی ثٟعیؿشی زض ذهٛل ؾالٔز ٔبزضاٖ ، وٛزوبٖ ،  ٌطٜٚ ٞسف زض ٔطاوع ثٟساقشی زضٔب٘ی، دبیٍبٜ ٞبی

 ؾبِٕٙساٖ ؾالٔز ثبضٚضی ٚثب٘ٛاٖ ٚإٞیز قیطٔبزض ، اؾشبٖ ٚ قٟطؾشبٖ ٚٔطاوعٔحیغی

 ػّؿٝ 59

ٕٞبٍٞٙی ثب ذیطیٗ ؾالٔز ٚ زضٔبٍ٘بٜ ٞبی حضطر ػّی ثٗ اثیغبِت )ع( ٚ حضطر ظٞطا )ؼ( ػٟز ا٘ؼبْ ضایٍبٖ  .29

 ؾٌٛ٘ٛطافی ٚ ٚیعیز ٔبزضاٖ ٚ وٛزوبٖآظٔبیكبر ٚ 

 ٔٛضز 1695

 37دیٍیطی ٚ ٔكبٚضٜ ؾشبزی ٔبزضاٖ ثبضزاض دطذغطٚٔبزضاٖ ثی ثضبػز ٚ ٕٞبٍٞٙی ػٟز سرفیف ٞعیٙٝ ثؿشطی ٚیب ظایٕبٖ  .30

 ٔبزض ثی ثضبػز

 ٔٛضز 5095

ثبضزاض زض لبِت ػمس لطاض زاز ثب اػطای ثط٘بٔٝ سؼٕیٓ والؾٟبی آٔبزٌی ثطای ظایٕبٖ زض حٛظٜ ٔؼبٚ٘ز ثٟساقشی ػٟز ٔبزضاٖ  .31

 ثرف ذهٛنی ٚ زض قیفز ػهط یىی اظ ٔطاوع ثرف زِٚشی

 ٘فط  183

 ٘فط 30 ثطٌعاضی وبضٌبٜ آٔٛظـ سطثیز ٔطثی والؾٟبی آٔبزٌی ثطای ظایٕبٖ ثب ٔكبضوز زا٘كٍبٜ قٟیس ثٟكشی .32

 ٔٛضز950 دیٍیطی ٚ ٔىبسجٝ زض ٔٛضز ٔبزضاٖ ثبضزاضٟٔبػطر وطزٜ .33

 ٔٛضز 700 ٔغجٟبی ؾغح اؾشبٖ ٚ اضؾبَ دطٚسىّٟبی ػسیس زیبثز زضثبضزاضی ٚ٘بٞٙؼبضیٟبی ػٙیٙیٔىبسجٝ ثب  .34

% دٛقف زض ٌطٜٚ 82 اػطای عطح ٔطالجز اظ ؾالٔز ٔطزاٖ )ؾٕب( زض  حٛظٜ ػّٕیٝ ،ازاضار ٚٔطاوع ثٟساقشی  .53

 ٞسف زض حٛظٜ

ثب ٕٞىبضی ؾبظٔبٖ ٔسیطیز ٚ ثط٘بٔٝ ضیعی ٘ظبضر فٙی ثط اػطای عطح ّٔی ثطضؾی قبذهٟبی چٙسٌب٘ٝ ؾالٔز ٚ ػٕؼیز  .36

 اؾشبٖ

ذب٘ٛاض قٟطی ٚ  1100

 ضٚؾشبیی

سغییط ؾیبؾشٟبی ثبضٚضی ؾبِٓ ثط اؾبؼ افعایف ٘طخ ثبضٚضی وّی ثب ٔحٛضیز حفظ ٚاضسمبی قبذهٟبی ؾالٔز ٔبزض  .37

 زضٖٚ ٚثطٖٚ ثركی–ٚوٛزن ٚٔىبسجٝ ثب ٚاحسٞبی سبثؼٝ 

 ٔىبسجٝ 12

وُ ؾالٔز ػٕؼیز. ذب٘ٛازٜ ٚٔساضؼ ثب حضطر آیز اهلل ٔىبضْ قیطاظی زض ظٔیٙٝ  ٕٞبٍٞٙی زض ذهٛل ٔاللبر ٔسیط .38

 ٔؿئّٝ افعایف ػٕؼیز

 ٔٛضز 1

  سؼٟیع ٚضاٜ ا٘ساظی والؾٟبی ٔكبٚضٜ ٍٞٙبْ اظزٚاع زض ٔطوع أبْ ضضب)ع( .39

 نس ٔیّیٖٛ ضیبَ ضایٍبٖسؼٟیع ٚ ضاٜ ا٘ساظی والؾٟبی آٔبزٌی ثطای ظایٕبٖ زض ٔطوع أبْ ضضب ع  ٚ اضایٝ ذسٔبر ثهٛضر  .40

  ازغبْ ثط٘بٔٝ ٔطالجشٟبی ؾبِٕٙساٖ زضفؼبِیشٟبی ٔطاوعثٟساقشی زضٔب٘ی قٟطی .41

 ٘فطضٚظ 1200 ثطٌعاضی ؾٕیٙبض ؾالٔز ٔیب٘ؿبالٖ، ؾبِٕٙساٖ ػٟز سٕبْ ضزٜ ٞب ثبحضٛض اؾبسیس وكٛضی .42

 ٔىبسجٝ 17 افعایف ػٕؼیزٔىبسجٝ ثب سٕبْ آیبر ػظبْ زض ذهٛل سغییط ضٚیىطز ٚظاضر ثٟساقز زض ظٔیٙٝ  .43

اضؾبَ ؾیبؾشٟبی ٚظاضر ثٟساقز زض ضاؾشبی اضسمب ثبضٚضی ؾبِٓ   ثٝ وّیٝ زؾشٍبٟٞبی اػطایی اؾشبٖ ٚ ٔحسٚز وطزٖ اضائٝ  .44

 الالْ دیكٍیطی اظ ثبضزاضی فمظ ثٝ ظ٘بٖ زض ٔؼطو ثبضزاضی دطذغط ٚالكبض آؾیت دصیط

 زؾشٍبٜ 65

اضائٝ ٚ  افعایف ٘طخ ثبضٚضی ؾبِٓ ٚ سكىیُ وٕیشٝ ٞبی ٘ظبضر ثط اػٕبَ سٛثىشٛٔیثط٘بٔٝ ضیعی ٚؾیبؾشٍعاضی زض ضاؾشبی  .45

 ذسٔبر دیكٍیطی اظ ثبضزاضی فمظ ثٝ ظ٘بٖ زض ٔؼطو ثبضزاضی دطذغط

 ٔٛضز 431



 تعداد عنوان

ثط ٌعاضی ػّؿٝ ثب ٔؼبٚ٘ز زضٔبٖ زض ذهٛل ثیبٖ زؾشٛضاِؼّٕٟبی ٔٛػٛز زض ضاثغٝ ثب افعایف ػٕؼیز ٚسؼییٗ ٌطٟٚٞبی  .46

 ٚاػساِكطایظ سٛثىشٛٔی ضایٍبٖ  ٚ ٘حٜٛ اضػبع آٟ٘ب ثٝ ثیٕبضؾشبٟ٘بی 

 

ثبضزاضی دطذغط)٘ظبضر ٚ اػٕبَ ٔحسٚزیز زض سٛظیغ الالْ دیكٍیطی اظ ثبضزاضی ٚ اذشهبل آٟ٘ب فمظ ثٝ ظ٘بٖ زض ٔؼطو  .47

 اضؾبَ ثركٙبٔٝ ٞبی ٔشؼسز(

 

 ٔٛضز 7000 سمٛیز ا٘ؼبْ ٔكبٚضٜ فطظ٘س آٚضی زض ٚاحسٞبی سبثؼٝ ثب ٞسف افعایف ٘طخ ثبضٚضی ؾبِٓ  .48

  سٟیٝ ٚسسٚیٗ ٔحشٛای آٔٛظقی ثط اؾبؼ ؾیبؾشٟبی ػسیس ػٕؼیشی ثب ثطٌعاضی ػّؿبر ٔشؼسز زضٖٚ ٚ ثطٖٚ ؾبظٔب٘ی .49

ٚ اػالْ  ٔؼبٚ٘ز زضٔبٖ ػٟز ٔؼطفی اٚضِٚٛغیؿز ثطای ا٘ؼبْ ػُٕ ثطٌكز ٚاظوشٛٔی زض ٔشمبضیبٖ ٕٞبٍٞٙی ٚٔىبسجٝ ثب .50

 ٔطاوع ا٘ؼبْ زٞٙسٜ ػُٕ ثطٌكز ٚاظوشٛٔی ثٝ ٔطاوع ٔحیغی ػٟز اعالع ثٝ ٔشمبضیبٖ

 

ثطٌعاضی  ٘كؿز اؾشب٘ی سجییٗ ؾیبؾشٟبی ػٕؼیشی ٔجشٙی ثط ؾالٔز ٔبزض ٚ٘ٛظاز ػٟز ٔسیطاٖ ٚضٚؾب ٚوبضقٙبؾبٖ  .51

 زؾشٍبٟٞبی اػطایی 

 

  ثطٌعاضی وبضٌبٜ، ؾٕیٙبض ٚ ٕٞبیكٟبی ٔرشّف )ٔطالجشٟبی ازغبْ یبفشٝ ؾالٔز ٔبزضاٖ، ویؽ ضیذٛضر ٔطي ٔبزض، ٔسیىبَ .52

،آظٖٔٛ غیط حضٛضی ؾالٔز ؾبِٕٙساٖ ٔبالضیب ٚ ....( ػٟز ٌطٜٚ ٞبی دعقه، ٔبٔب ٚ زض ثبضزاضی، ٔطالجشٟبی دطیٙبسبَ 

 زا٘كؼٛ

 ٘فط  2400

 ٔٛضز  611   دیٍیطی ٚ ٔىبسجٝ زض ٔٛضز ٔبزضاٖ ثبضزاضٟٔبػطر وطزٜ .53

  دبیف ٚ اضظقیبثی ٘شبیغ فؼبِیشٟب ٚ ٔساذالر زض ٘ظبْ ٔطالجز ٔطي .54

  ٔطوع أبْ ضضب)ع( ضاٜ ا٘ساظی زٚٔیٗ ٚاحس ٔكبٚضٜ قیط ٔبزض زض .55

 ٞعاض 140 چبح ٚ سٛظیغ ضؾب٘ٝ ٞبی آٔٛظقی، فطْ ٚ ...  .56

 ٔٛضز19 دیٍیطی زض ذهٛل ٔبزضاٖ ظایٕبٖ وطزٜ ثٝ ضٚـ غیط ایٕٗ ٚطجز اِىشطٚ٘یىی ٔٛاضز ظایٕبٖ زض ٔٙعَ .57

 ػسز 640 آٔبزٌی ثطای ظایٕبٖ ٚ سٛظیغ ضایٍبٖ زض ثیٗ ذبٕٟ٘بی ثبضزاض CDذطیس وشبة ٚ  .58

 زض دبیبٖ ٞطفهُ ٔطاوع  ٕ٘ٛ٘ٝ زض ظٔیٙٝ قبذهٟبی دیف اظ ثبضزاضی ٚ دؽ اظظایٕبٖسؼیییٗ  .59

 ثبض 1 سكىیُ وٕیشٝ ضاٞجطزی ؾالٔز ؾبِٕٙساٖ زا٘كٍبٜ .60

 ٘فط 1400 ثطٌعاضی والؼ آٔٛظقی قیٜٛ ظ٘سٌی ؾبِٓ ػٟز ؾبِٕٙساٖ وبٖ٘ٛ ٞبی ثبظ٘كؿشٍی، وٕیشٝ أساز ٚ آٔٛظـ ٚ دطٚضـ  .61

  ٌطٟٚٞبی ؾٙی ٚ قطح ٚظبیف ؾغٛح ٔرشّف زض عطح سحَٛ ٘ظبْ ؾالٔزسٟیٝ چه ِیؿشٟبی  .62

  دبؾرٍٛیی ثٝ اؾشؼالٟٔب ٚ ثٛٔی ؾبظی زؾشٛضاِؼّٕٟب  .63

 ASQ)فطٟٔبی غیط عجیؼی   ASQٔبٞٝ زض اؾشبٖ ٚ سىٕیُ فطْ  12اػطای وبُٔ عطح غطثبٍِطی اذشالالر سىبُٔ وٛزوبٖ  .64

 ٔٛضز( 332

 ٔٛضز   20809

 ٔطوع 2 زا٘كٍبٜ اظ ػّٕٝ لٓ( زض ضاؾشبی افعایف ویفیز ٘ؿُ ٚدطٚضـ ٘رجٍبٖ  8) سٟٙب زض  baylyضاٜ ا٘ساظی ٔطاوع ا٘ؼبْ سؿز  .65

  اػطای عطح ثطضؾی قبذهٟبی وٓ ٚظ٘ی ٚسغصیٝ ا٘حهبضی ثبقیط ٔبزض زض ؾغح ٔطاوع )دطؾكٍطی زض ٚاحس ٚاوؿیٙبؾیٖٛ( .66

 ٔٛضز   1379 آٖ ثٟجٛز یبفشٙسٔٛضز  1238وٛزن ٚیعیز قسٜ زض ٔب٘ب  وٝ  .67
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 استاى  MMRتزًد  ضاخع 



 عولکزد بزًاهِ ّای سالهت ًَجَاًاى ، جَاًاى ٍ هدارس 

 تعداد عنوان

 زا٘ف آٔٛظ60000 ا٘ؼبْ ٔؼبیٙبر دعقىی زا٘ف آٔٛظاٖ ثسٚ ٚضٚز ثٝ زثؿشبٖ زض لبِت قٙبؾٙبٔٝ ؾالٔز

 زا٘ف آٔٛظ6000 ا٘ؼبْ ٔؼبیٙبر دعقىی ٚ غطثبٍِطی زا٘ف آٔٛظاٖ ٚضٚزی ٔشٛؾغٝ زٚضٜ اَٚ ٚ زْٚ

% زا٘ف آٔٛظاٖ زذشط دبیٝ قكٓ اثشسایی زض ذهٛل ثٟساقز زٚضاٖ ثّٛؽ اظ عطیك سٛظیغ ثطٚقٛض ٞبی 100افعایف ؾغح آٌبٞی 

 آٔٛظقی

 زا٘ف آٔٛظ27000

 زا٘ف آٔٛظ60000 ٕٞىبضی ثب ٌطٜٚ ثیٕبضیٟب زض ضؾیسٖ ثٝ دٛقف نس زض نسی سّمیح ٚاوؿٗ زا٘ف آٔٛظاٖ ثسٚ ٚضٚز ثٝ زثؿشبٖ 

 زا٘ف آٔٛظ15200 ؾبَ ) قطط طجز ٘بْ اَٚ ٔشٛؾغٝ( 14-16ٕٞىبضی زض افعایف دٛقف ٚاوؿیٙبؾیٖٛ ٌطٜٚ 

 زا٘ف آٔٛظ1420 سكریم ٚ زضٔبٖ ضایٍبٖ زا٘ف آٔٛظاٖ آِٛزٜ ثٝ دسیىِٛٛظیؽ زض ٔطاوع ثٟساقشی زضٔب٘ی 

آٔٛظـ زا٘ف آٔٛظاٖ ٚ ٚاِسیٗ ایكبٖ ٚ اِٚیبی ٔساضؼ زض ظٔیٙٝ دسیىِٛٛظیؽ، ثٟساقز فطزی، ثیٕبضیٟبی ٚاٌیطزاض قبیغ ؾٙیٗ 

 ٔسضؾٝ، سغصیٝ زض ؾٙیٗ ٔساضؼ 

 زا٘ف آٔٛظ180000

 زا٘ف آٔٛظ120000 زض عطح فّٛضایس سطادی زا٘ف آٔٛظاٖ ٔمغغ اثشساییٕٞىبضی 

 ٔسیط ٚ ٔطثی 300 ؾبػز آٔٛظـ ضٕٗ ذسٔز 18آٔٛظـ وّیٝ ٔسیطاٖ ٚ ٔطثیبٖ ٔساضؼ ٔطٚع ؾالٔز زض لبِت 

   ٔسضؾٝ 150 ٔساضؼدبیف، اضظیبثی ٚ ٕٔیعی ٚ اؾشمطاض ٔساضؼ ٔطٚع ؾالٔز 

 دبیف 210ٚ 

ثٟساقز زٚضاٖ لبػسٌی، احىبْ ثّٛؽ ، قذف ٚ دٕفّز سٛظیغ فیّٓ آٔٛظقی اظ عطیك  ٘ٛػٛا٘بٖ ٚ ػٛا٘بٖآٔٛظـ زض ٌطٜٚ ٞبی 

زؾشٛضاِؼُٕ اػطایی ٔساضؼ ٔطٚع ؾالٔز ٚ دٛؾشط ٔساضؼ ، )زا٘ف آٔٛظ ٚ ٚاِسیٗ(زذشطاٖ ٚ وشبثچٝ ثٟساقز ضٚاٖ زضٚاٖ ثّٛؽ 

ٚ  ثطٚقٛضٞبی فیكٛضؾیّٙز ٚ فّٛضایس سطادی زض عطح ؾٙؼف ،وشبثچٝ سغصیٝ زض ؾٙیٗ ٔساضؼ ،ثطٚقٛض آ٘فّٛآ٘عا  ،ٔطٚع ؾالٔز

 زض ٔساضؼ وشبثچٝ اظزٚاع ٔٙبؾت زض ػٛا٘بٖ

 

 ٞعاض ٘ؿرٝ 100حسٚز 

فطایٙس اضائٝ  ، ٔكبٚضٜ ٘ٛػٛا٘بٖ ٚ ػٛا٘بٖ، آٔٛظـ دطؾُٙ اضائٝ زٞٙسٜ ذسٔز: زض ذهٛل ا٘ؼبْ ٔؼبیٙبر دعقىی زا٘ف آٔٛظاٖ

 ثٛوّز ٚ فطٟٔبی ثط٘بٔٝ ٘ٛػٛا٘بٖ ٚػٛا٘بٖ زض دبیٍبٟٞبی ؾالٔز ٚ ٔطاوع ؾالٔز ػبٔؼٝ زض دبیف ٞب، ذسٔبر ثٝ زا٘ف آٔٛظاٖ 

 ٚیػٜ وبضقٙبؾبٖ ، دعقىبٖ، ٔطالجیٗ ٚ ...

 

 ثبظزیس وٙٙس1000ٜثیف اظ  ٕٞىبضی زض ضاٜ ا٘ساظی ٕ٘بیكٍبٜ دٛیبیی، ثبِٙسٌی ٚ ػٛا٘ی ػٕؼیز

 1440000 لطل آٞٗ: ٚ قبٔذٛی دطٔشطیٗ زض ٔطاوع Dثطآٚضز الالْ ٚ ٔىُٕ ٞبی زاضٚیی ػٟز ٔىُٕ یبضی آٞٗ ٚ ٚیشبٔیٗ 

 10000دطٔشطیٗ: قبٔذٛ

  ػمس لطاضزاز ثب ثرف ذهٛنی ػٟز ٔكبٚضٜ زذشطاٖ زض ظٔیٙٝ ثّٛؽ

 دطٚ٘س6707ٜ سىٕیُ دطٚ٘سٜ اِىشطٚ٘یه ؾالٔز ٘ٛػٛا٘بٖ 

 - زضٔبٖ زضذهٛل اضػبػبر سرههی ٘ٛػٛا٘بٖ ٚػٛا٘بٖٕٞبٍٞٙی ثب ٔؼبٚ٘ز 

 ػٛا1200ٖ ػٛاٖ غیط زا٘كؼٛ 1200ا٘ؼبْ ٔؼبیٙبر دعقىی ٚ غطثبٍِطی 

 دبیف 68 دبیف ؾغٛح سحز دٛقف اػٓ اظ ٔساضؼ ٚ ٔطاوع ثٟساقشی زضٔب٘ی

 - ػٛا٘بٖسؼبُٔ ثب ازاضٜ وُ ٚضظـ ٚ ػٛا٘بٖ زض ذهٛل اػطای ثط٘بٔٝ ٞبی ٔكشطن اظزٚاع ٔٙبؾت زض 

 وٕیشٝ 5 سكىیُ وٕیشٝ ٞبی اؾشب٘ی ٚ قٟطؾشب٘ی ٔساضؼ ٔطٚع ؾالٔز

  سسٚیٗ ثط٘بٔٝ ػّٕیبسی ؾالٔز ٘ٛػٛا٘بٖ ٚ ػٛا٘بٖ



 تعداد عنوان

  سسٚیٗ ثط٘بٔٝ ٔساذّٝ ای ؾالٔز ٘ٛػٛا٘بٖ ٚ ٔساضؼ زض ذهٛل نجحب٘ٝ ٚ ٔیبٖ ٚػسٜ ٕٞبًٞٙ

 ٔىبسجٝ 18 ٘ٛاحی آٔٛظـ ٚ دطٚضـاضؾبَ ِیؿز ٘ٛالم لبثُ دیٍیطی ٔساضؼ ٔطٚع ؾالٔز ثٝ سفىیه 

 - ضسجٝ ثٙسی ٔساضؼ ٔطٚع ؾالٔز ٚ اػغبی ؾشبضٜ ثٝ ٔساضؼ ٚاػس قطایظ

 150 ٚظاضسرب٘ٝ Excellٚضٚز اعالػبر ٔساضؼ ٔطٚع ؾالٔز زض ٘طْ افعاض 

 ٔىبسجٝ 6 ٔؼطفی ٔطاوع ثٟساقشی زضٔب٘ی ػٟز اضػبع ٘ٛآٔٛظاٖ )ٚاوؿیٙبؾیٖٛ، ز٘سا٘ذعقىی، دسیىّٛظیؽ(

 ثطٚقٛض 8000 سٟیٝ ثطٚقٛض ػٟز اعالع ٚاِسیٗ اظ ٘حٜٛ ا٘ؼبْ ٔؼبیٙبر دعقىی زضٔطاوع ثٟساقشی زضٔب٘ی قٟطی

 دبیف20 دبیف ٚ ٘ظبضر ثط ػّٕىطز ٔطثیبٖ ثٟساقز دبیٍبٜ ٞبی ؾٙؼف ٘ٛآٔٛظاٖ ثسٚ ٚضٚز ثٝ ٔسضؾٝ ٚ اضؾبَ ثٝ دٛضسبَ ٚظاضر ذب٘ٝ

 - آٔٛظ زض عطح ؾٙؼفسٟیٝ فّٛچبضر ٘حٜٛ ٔطاػؼٝ ٚ اضػبع زا٘ف 

 - ػمس لطاضزاز ػٟز طجز اعالػبر قٙبؾٙبٔٝ ؾالٔز زا٘كؼٛیبٖ

 ٔطوع 20 زضیبفز آٔبض سؼٟیعار ٚ آٔبض ٔطي ٚ ٔیط ػٟز طجز زض دطٚ٘سٜ اِىشطٚ٘یه زا٘ف آٔٛظاٖ

 زا٘ف آٔٛظ 800 ا٘ؼبْ ٔؼبیٙبر زا٘ف آٔٛظاٖ اسجبع ثیٍب٘ٝ غیطٔؼبظ عی ٕٞبٍٞٙی ثب أٛض اسجبع اؾشبٖ

 زا٘ف آٔٛظ 300 سٛؾظ ثؿیغ ػبٔؼٝ دعقىی اٖٕٞبٍٞٙی ٔؼبیٙٝ ضایٍبٖ  زا٘ف آٔٛظ

ٔبٞٝ زا٘ف آٔٛظاٖ  9سؼبُٔ ثب ثؿیغ ػبٔؼٝ دعقىی ٚ آٔٛظـ ٚ دطٚضـ زض ذهٛل آٔٛظـ ثّٛؽ ٚ ؾٟٕیٝ ٘ٛاض ثٟساقشی ثطای 

 حبقیٝ قٟط

 زا٘ف آٔٛظ 3000

 

 ضاخع ّای بزًاهِ سالهت ًَجَاًاى، جَاًاى ٍ هدارس

 29شاخص  25شاخص 29شاخص  عنوان برنامه

 اػطای عطح ؾٙؼف ؾالٔز ٘ٛآٔٛظاٖ: 

ا٘ؼبْ ٔؼبیٙبر دعقىی ٚ غطثبٍِطی ٚ سىٕیُ قٙبؾٙبٔٝ ؾالٔز ػٟز 

 ٘ٛآٔٛظ ثسٚ ٚضٚز ثٝ زثؿشبٖ

 9/98دٛقف: 

 %4/0زضنس اضػبع :  

 %100دٛقف:  %18دٛقف: 

 زض حبَ ا٘ؼبْ %1 %10 ٔؼبیٙبر دعقىی ٚغطثبٍِطی زا٘ف آٔٛظاٖ اَٚ زثیطؾشبٖ

 اػطای عطح ثّٛؽ زذشطاٖ:

% زا٘ف آٔٛظاٖ زذشط دبیٝ قكٓ اثشسایی زض 100افعایف ؾغح آٌبٞی 

 ذهٛل ثٟساقز زٚضاٖ ثّٛؽ اظ عطیك سٛظیغ ثطٚقٛض ٞبی آٔٛظقی

دٛقف آٔٛظـ ثّٛؽ زض 

زا٘ف آٔٛظاٖ زذشط 

 قكٓ اثشسایی 

 100% 

دٛقف آٔٛظـ ثّٛؽ زض 

زا٘ف آٔٛظاٖ زذشط قكٓ 

 %100اثشسایی 

 زض حبَ ا٘ؼبْ

 %90 %64/93 %7/85دٛقف :     ؾبَ( 14-16ٚاوؿیٙبؾیٖٛ سٛأْ زا٘ف آٔٛظاٖ ثسٚ ٚضٚز ثٝ زثیطؾشبٖ )

 %100 %91 2/99دٛقف:   ٚاوؿیٙبؾیٖٛ زا٘ف آٔٛظاٖ ثسٚ ٚضٚز ثٝ زثؿشبٖ

 اػطای عطح دسیىِٛٛظیؽ: 

ٔؼبیٙٝ فؼبَ غطثبٍِطی ٚ زضٔبٖ ٔٛاضز آِٛزٜ ثٝ دسیىّٛظیؽ اظ عطیك 

 زا٘ف آٔٛظاٖ

 زض نس آِٛزٌی

 8/2دبییع:           

 8/1ظٔؿشبٖ         

 3/1ثٟبض:           

 زضنس آِٛزٌی 

٘ٛآٔٛظاٖ ثسٚ ٚضٚز ثٝ 

 زثؿشبٖ: 

ؾشبضٜ  5زض نس ٔساضؼ  ٔسضؾٝ 150اؾشمطاض ٔساضؼ ٔطٚع ؾالٔز زض 

   :6/16    % 

ؾشبضٜ :    5زض نس ٔساضؼ 

6/16    % 

 ا٘ؼبْزض حبَ 

 %100 %100 %100 ا٘ؼبْ ٔؼبیٙبر ػؿٕی وّیٝ زا٘كؼٛیبٖ زا٘كٍبٜ ػّْٛ دعقىی



 عولکزد ٍاحد سالهت دّاى ٍ دًداى

 تعداد /درصد عنوان فعالیت

افعایف اضائٝ ذسٔبر دیكٍیطی ٚ زضٔب٘ی ز٘سا٘ذعقىی زض ٚاحسٞبی ز٘سا٘ذعقىی زِٚشی ٚ ذهٛنی  .1

 سحز دٛقف 

 زضنس50

ثطٌعاضی ػّؿبر آٔٛظقی ٚیػٜ ٌطٟٚٞبی ٞسف ٔرشّف اظ ػّٕٝ ز٘سا٘ذعقىبٖ،  ضاثغیٗ، ٞالَ احٕط،  .2

 ٚ ... ٚ ٕٞچٙیٗ والؾٟبی آٔٛظقی ٚیػٜ ٟٔس وٛزوٟب ٚ ٚاِسیٗ آٟ٘ب 

 والؼ آٔٛظقی 600ػّؿٝ آٔٛظقی ٚ  13

ثب  عطاحی ٚ چبح ٚ سٛظیغ ٔحهٛالر آٔٛظـ ثٟساقز زٞبٖ ٚ ز٘ساٖ ثطای وُ اؾشبٖ ٞبی وكٛض .3

 ٕٞىبضی ازاضٜ ؾالٔز زٞبٖ ٚ ز٘ساٖ ٚظاضر ٔشجٛع

 ػسز 000/345/1

دیٍیطی ػصة ٘یطٚی ز٘سا٘ذعقه عطحی، ٔؼطفی ٚ سحٛیُ ٚؾبیُ ٚ سؼٟیعار، سأٔیٗ ٔٛاز ٔهطفی ٚ  .4

 زؾشیبض ٚ ؾطٚیؽ سؼٟیعار

 ٘فط 9

سؼٟیعار دیٍیطی سىٕیُ ٚ سؼٟیع ٚ فؼبَ ؾبظی ثرف ز٘سا٘ذعقىی ٔطوع ػسیس أبْ ضضب )ع(ٚ سأٔیٗ  .5

 ٘فط ثٟساقشىبض(2-٘فط ز٘سا٘ذعقه2٘فط) 4ٚ ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی

 زضنس 60دیكطفز 

ثط٘بٔٝ ضیعی، ٕٞبٍٞٙی ٚ اػطای ٔؼبیٙبر زٞبٖ ٚ ز٘ساٖ ٘ٛآٔٛظاٖ ثسٚ ٚضٚز ثٝ زثؿشبٖ زض لبِت عطح  .6

 ؾٙؼف )سٛظیغ فطْ اضػبع، دبیف، اضؾبَ دٕفّز ٚ دٛؾشطٞبی آٔٛظقی(

 دبیٍبٜ 10٘ٛآٔٛظ زض   17000

 احس دصیط٘سٜ اضػبػبرٚ 19

ٚاض٘یف فّٛضایس سطادی زا٘ف أٛظاٖ –طجز ٘شیؼٝ زض قٙبؾٙبٔٝ اِىشطٚ٘یه زض سجّز ٚ اضػبع –ٔؼبیٙٝ  .7

 اثشسایی زض ٔساضؼ

٘فط ا٘ؼبْ قسٜ ٚ سب دٛقف  58000سبوٖٙٛ 

 زض نس ازأٝ زاضز 100

ثٟساقز قٟطی ٚ  دبیف ٚاحسٞبی ز٘سا٘ذعقىی، ٚاحسٞبی ثٟساقز ذب٘ٛازٜ، دبیٍبٜ ٞب ٚ ذب٘ٝ ٞبی .8

 ضٚؾشبیی

 ٔٛضز 88

ٍ٘بضـ ٚ سسٚیٗ زؾشٛضاِؼُٕ ٘حٜٛ ٔطالجز اظ سؼٟیعار ٚ ٚؾبیُ ز٘سا٘ذعقىی ٚ اضؾبَ ثٝ وّیٝ ٔطاوع  .9

 سحز دٛقف

 ٚاحس ز٘سا٘ذعقىی 19

 –سٛػیٟی ٚیػٜ ٔطثیبٖ ثٟساقز ٔساضؼ ػٟز افعایف آٌبٞی  –ثطٌعاضی  ٕٞبیف ٞبی آٔٛظقی  .10

 ضٚیىطز دیكٍیطا٘ٝ سٛظیغ ٔحهٛالر آٔٛظقی انالح ٍ٘طـ اظ زضٔبٖ ٔحٛض ثٝ

 ٘فط( 550ػّؿٝ) 9

ػمس لطاضزاز ثب وٕیشٝ أساز ٚ ا٘ؼبْ ثط٘بٔٝ ضیعی ٚ دیكٍیطی ػٟز اضائٝ ذسٔبر ٔؼبیٙٝ ٚ دیكٍیطی   .11

 ؾبَ( 12فیكٛض ؾیّٙز ( ثٝ نٛضر ضایٍبٖ ثٝ ٔسزػٛیبٖ وٕیشٝ أساز )وٛزوبٖ ظیط  -)فّٛضایس سطادی

زضنس  100دٛقف-ٚاحس 19سؼساز ٔطاوع ; 

 ٔطالجشی

فیكٛض ؾیّٙز ٚ  -فّٛضایس سطادی –افعایف چكٍٕیط آٔبض اضائٝ ذسٔبر دیكٍیطی ) قبُٔ ٔؼبیٙٝ  .12

ػطٍٔیطی(  ثٝ ٌطٟٚٞبی ٞسف ثب ثٟطٜ ٌیطی اظ وبضزاٟ٘بی ثٟساقشىبض زٞبٖ ٚ دشب٘ؿیُ ثرف 

 ذهٛنی 

 زضٔبٍ٘بٜ ذهٛنی 5

 زؾشٍبٜ 7 ٘ذعقىی ٔطاوع ذطیس ٚ ٘هت یٛ٘یز ٞبی ػسیس  ػٟز ٚاحس ز٘سا .13

 ػسز 3000 ؾبَ زض ٔطاوع ٚ دبیٍبٟٞبی ثٟساقشی 2سٟیٝ ٚ سٛظیغ ٔؿٛان اٍ٘كشی ثطای وٛزوبٖ ظیط  .14

 

  



 عولکزد بْداضت هحیط

 )اثشىبضار ػبٔؼٝ ٔحٛض(CBI عاضی وبضٌبٜثطٌ .1

 زض اؾشبٖا٘ساظٜ ٌیطی شضار آِفب ٚ ثشب ٚ فّعار ؾٍٙیٗ )آضؾٙیه( زض آة آقبٔیس٘ی ثطای اِٚیٗ ثبض  .2

 نسٚض اِٚیٗ دطٚا٘ٝ قطوز ذٛز اظٟبضی السأبر ثٟساقز ٔحیظ .3

 حصف وّط ظٖ ٌبظی اظ وّیٝ اؾشرطٞبی قٙب .4

 ثطٌعاضی آظٖٔٛ قطوز ٞبی ؾٕذبقی ٚ نسٚض دطٚا٘ٝ .5

 )ؾبٔب٘ٝ قىبیبر ثٟساقز ٔحیظ ٚ وبض(، سٟیٝ اؾشیىط ٚ اعالع ضؾب٘ی ػٕٛٔی 1490ضاٜ ا٘ساظی ؾبٔب٘ٝ  .6
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 ضْزیآهار ٍ اطالعات  بْداضت هحیط 

 94ضص ماٍَ ايل  93سال  92سال  ػىًان

 ۹۱۱۶ ۹8۰۸۹ ۹8۱۸۲ تؼذاد ول هزاوش تْیِ، تَسیغ ٍ فزٍػ هَاد غذایی

 ۴۵۵۹ ۴8۳۷۴ ۵8۰۰۸ تؼذاد هزاوش تْیِ، تَسیغ ٍ فزٍػ هَاد غذایی دارای هؼیبر ثْغبسی

 ۹۹۲ ۹۲۱ ۱8۸۸۷ تؼذاد هزاوش تْیِ، تَسیغ ٍ فزٍػ هَاد غذایی دارای هؼیبر ثْذاؽتی

 ۲۳۹۹ ۲8۳۵۳ ۲8۳۰۶ تؼذاد ول اهبوي ػوَهی

 ۱۰۶۱ ۹۸۸ ۱8۰۰۲ تؼذاد اهبوي ػوَهی دارای هؼیبر ثْغبسی

 ۵۶۳ ۵۰۹ ۷۲۰ تؼذاد اهبوي ػوَهی دارای هؼیبر ثْذاؽتی

 ۳۱۴ ۳۲۳ ۲۷۸ تؼذاد ول هزاوش ٍ اهبوي ثیي راّی

 ۱۳۶ ۱۵۱ ۱۵۰ تؼذاد هزاوش ٍ اهبوي ثیي راّی دارای هؼیبر ثْغبسی

 ۱۲ ۸ ۱۱ تؼذاد هزاوش ٍ اهبوي ثیي راّی دارای هؼیبر ثْذاؽتی

 ۱۹۷۷۲ ۱۹8۴۷۴ ۱۸8۳۲۵ تؼذاد ؽبغلیي اهبوي ٍ هزاوش وِ ثبیذ وبرت هؼبیٌِ پشؽىی داؽتِ ثبؽٌذ

 ۱۵۷۶۶ ۱۵8۵۰۸ ۱۵8۷۲۰ تؼذاد وبروٌبى هزاوش ٍ اهبوٌی وِ دارای وبرت هؼبیٌِ پشؽىی هؼتجز ّغتٌذ

 ۴۲۷ ۳۸۸ ۳۸۸ ثبوتزیَلَصیىیتؼذاد ول آسهبیؼ ّبی 

 ۴۲۳ ۳۸۷ ۳۸۶ تؼذاد هَارد هطلَة آسهبیؼ ّبی ثبوتزیَلَصیه

 ۱۴ ۸ ۱۱ تؼذاد ول آسهبیؼ ّبی ؽیویبیی آة آؽبهیذًی

 ۷ ۷ ۱۱ تؼذاد هَارد هطلَة آسهبیؼ ّبی ؽیویبیی آة آؽبهیذًی

 ۱۰ ۱۰ ۱۰ تؼذاد ول ثیوبرعتبًْبی تحت پَؽؼ

 ۶ ۴ ۴ هذیزیت پغوبًذ هطلَةتؼذاد ثیوبرعتبًْبی ثب 

 ۷ ۵ ۵ تؼذاد ثیوبرعتبى ّبی ثب هذیزیت فبضالة هطلَة

 ۵ ۵ ۳ تؼذاد ثیوبرعتبى ّبی دارای آؽپشخبًِ ٍ غذاخَری هطلَة

 ۳ ۲ ۴ تؼذاد ثیوبرعتبى دارای ثخؼ ّبی ثب ٍضؼیت هطلَة

 ۵۹ ۵۴ ۶۱ تؼذاد ول ٍاحذ ّبی ثْذاؽتی درهبًی

 ۳۱ ۲۳ ۲۳ درهبًی ثب ؽزایط هطلَةتؼذاد ٍاحذ ّبی ثْذاؽتی 

 ۴۵ ۴۵ ۴۴ تؼذاد ول هزاوش پزتَپشؽىی

 ۴۳ ۴۳ ۴۴ تؼذاد هزاوش پزتَپشؽىی دارای ؽزایط حفبظتی هطلَة

 ۲۴ ۲۴ ۲۹ تؼذاد هزاوش پزتَپشؽىی دارای ؽزایط ثْذاؽتی هطلَة

 

 

 

 

  



 آهار ٍ اطالعات بْداضت هحیط هٌاطق رٍستایی 

 29ضص هاِّ اٍل سال  رٍستایی 29سال  رٍستایی 29سال  عٌَاى

 ۷۶۶ ۷۲۷ ۹۸۰ تؼذاد ول هزاوش تْیِ، تَسیغ ٍ فزٍػ هَاد غذایی

 ۲۴۶ ۱۹۱ ۲۵۲ تؼذاد هزاوش تْیِ، تَسیغ ٍ فزٍػ هَاد غذایی دارای هؼیبر ثْغبسی

 ۱۲۸ ۱۱۰ ۴۳۸ تؼذاد هزاوش تْیِ، تَسیغ ٍ فزٍػ هَاد غذایی دارای هؼیبر ثْذاؽتی

 ۱۰۰ ۹۴ ۲۹۸ ػوَهیتؼذاد ول اهبوي 

 ۳۵ ۲۴ ۱۷۶ تؼذاد اهبوي ػوَهی دارای هؼیبر ثْغبسی

 ۷ ۱۰ ۸۷ تؼذاد اهبوي ػوَهی دارای هؼیبر ثْذاؽتی

 ۱۰۶۸ ۱8۰۱۸ ۱8۳۸۲ تؼذاد ؽبغلیي اهبوي ٍ هزاوش وِ ثبیذ وبرت هؼبیٌِ پشؽىی داؽتِ ثبؽٌذ

 ۹۶۸ ۹۰۱ ۹۵۰ هؼتجز ّغتٌذتؼذاد وبروٌبى هزاوش ٍ اهبوٌی وِ دارای وبرت هؼبیٌِ پشؽىی 

 ۶۴۱ ۶۳۷ ۷۱۷ تؼذاد ول آسهبیؼ ّبی ثبوتزیَلَصیىی آة آؽبهیذًی اس ؽجىِ ػوَهی

 ۵۸۲ ۵۹۴ ۶۶۷ تؼذاد هَارد هطلَة آسهبیؼ ّبی ثبوتزیَلَصیىی آة آؽبهیذًی اس ؽجىِ ػوَهی

 ۳۱ ۹ ۰ تؼذاد ول آسهبیؼ ّبی ثبوتزیَلَصیىی آة آؽبهیذًی اس هٌبثغ ثْغبسی ػوَهی

 ۲۸ ۹ ۰ تؼذاد هَارد هطلَة آسهبیؼ ّبی ثبوتزیَلَصیه آة آؽبهیذًی اس هٌبثغ ثْغبسی ػوَهی

 ۱۰ ۱۹ ۹۶ تؼذاد ول آسهبیؼ ّبی ؽیویبیی آة آؽبهیذًی اس ؽجىِ ػوَهی

 ۷ ۱۹ ۹۶ تؼذاد هَارد هطلَة آسهبیؼ ّبی ؽیویبیی آة آؽبهیذًی ؽجىِ ػوَهی

 ۰ ۰ ۰ اس هٌبثغ ثْغبسی ػوَهی تؼذاد ول آسهبیؼ ّبی ؽیویبیی آة آؽبهیذًی

 ۰ ۰ ۰ تؼذاد هَارد هطلَة آسهبیؼ ّبی ؽیویبیی آة آؽبهیذًی اس هٌبثغ ثْغبسی ػوَهی

 ۶۷ ۶۷ ۷۳ تؼذاد ول ٍاحذ ّبی ثْذاؽتی درهبًی

 ۴۱ ۳۴ ۵۲ تؼذاد ٍاحذ ّبی ثْذاؽتی درهبًی ثب ؽزایط هطلَة

 ۱۶۵۰۳ ۲۲8۱۴۵ ۲۳8۴۰۰ تؼذاد ول خبًَار

 ۱۹۵ ۱۸۷ ۱۹۴ رٍعتبتؼذاد ول 

 ۱۶۲۹۳ ۲۱8۹۹۷ ۲۳8۲۲۰ تؼذاد خبًَارّبی ثب دعتزعی ثِ ؽجىِ ػوَهی آة آؽبهیذًی

 ۱۷۲ ۱۶۷ ۱۷۵ تؼذاد رٍعتبّبی ثب دعتزعی ثِ ؽجىِ ػوَهی آة آؽبهیذًی

 ۲۰۵ ۳8۲۰۴ ۲۲۰ تؼذاد خبًَارّبی ثب دعتزعی ثِ هٌبثغ ثْغبسی آة آؽبهیذًی

 ۲۱ ۶۵ ۳۴ هٌبثغ ثْغبسی آة آؽبهیذًیتؼذاد رٍعتبّبی ثب دعتزعی ثِ 

 ۱۴۱۱۶ ۱۹8۳۶۶ ۲۱8۸۹۳ تؼذاد خبًَارّبی ثزخَردار اس تَالت ثْذاؽتی

 ۱۸۲ ۱۷۸ ۱۹۰ تؼذاد رٍعتبّبی ثزخَردار اس تَالت ثْذاؽتی

 ۱۴۴۶۲ ۲۰8۲۴۳ ۲۱8۹۰۰ تؼذاد خبًَارّبیی وِ فبضالة را ثِ رٍػ ثْذاؽتی جوغ آٍری ٍ دفغ هی وٌٌذ

 ۱۷۸ ۱۶۹ ۱۸۱ وِ فبضالة را ثِ رٍػ ثْذاؽتی جوغ آٍری ٍ دفغ هی وٌٌذ تؼذاد رٍعتبّبیی

 ۱۵۶۲۶ ۲۱8۴۵۲ ۲۱8۸۱۷ تؼذاد خبًَارّبیی وِ سثبلِ را ثِ رٍػ ثْذاؽتی جوغ آٍری ٍ دفغ هی وٌٌذ

 ۱۵۳ ۱۵۶ ۱۳۹ تؼذاد رٍعتبّبیی وِ سثبلِ را ثِ رٍػ ثْذاؽتی جوغ آٍری ٍ دفغ هی وٌٌذ

 ۴۷۴۸ ۴8۲۴۸ ۳8۳۸۰ دامتؼذاد خبًَارّبی دارای 

 ۱۷۴ ۱۵۱ ۴۲ تؼذاد رٍعتبّبی دارای دام

 ۴۲۶۶ ۳8۹۶۳ ۳8۰۴۹ تؼذاد خبًَارّبیی وِ فضَالت داهی را ثِ رٍػ ثْذاؽتی جوغ آٍری ٍ دفغ هی وٌٌذ

 ۱۶۵ ۱۴۹ ۴۱ تؼذاد رٍعتبّبیی وِ فضَالت داهی را ثِ رٍػ ثْذاؽتی جوغ آٍری ٍ دفغ هی وٌٌذ

 



 

 



 عولکزد ٍاحد بْبَد تغذیِ هزکش بْداضت

 سؼساز/ زضنس دیكطفز ػٙٛاٖ فؼبِیز

عطح سحَٛ ٘ظبْ ؾالٔز زض حٛظٜ ثٟساقز) ثؼس اظ ثطٌعاضی ػّؿٝ یه  وبضقٙبؼ سغصیٝ ٕٞعٔبٖ ثب اػطای 16ثىبض   آغبظ .1

 ٞفشٍی آٔٛظقی( ثب ٕٞىبضی ؾبیط ٌطٜٚ ٞبی ٔطوع ثٟساقز ٚثرف ذهٛنی

 ثیف اظ یه ؾْٛ وُ وبض

ثطٌعاضی ػّؿبر ثط٘بٔٝ ؾٙس ّٔی سغصیٝ ٚ أٙیز غصایی ) زضٖٚ ثركی ٚ ثیٗ ثركی ٚثطٖٚ ثركی(  ٚاؾشمطاض آٖ زض اؾشبٖ ثٝ  .2

 ٜ سٟیٝ ثط٘بٔٝ ػّٕیبسی ثب ٕٞبٍٞٙی ازاضار شیطثظ اؾشبٖٕٞطا

 ػّؿٝ 15

 ٔٛضز3 ثطٌعاضی ػكٙٛاضٜ غصا) زٚ ٔٛضزضٚظ ػٟب٘ی غصا ٚ یه ٔٛضز ثب ضٚیىطز وٙشطَ فكبض ذٖٛ ثٝ ٔٙبؾجز ٞفشٝ ػٟب٘ی ؾالٔز( .3

 %34%  ث54ٝاظ دیٍیطی وبٞف ٔهطف ػٛـ قیطیٗ زض ا٘ٛاع ٘بٖ ثطثطی،ِٛاـ،سبفشٖٛ  .4

 %12%ثٝ 21اظ  دیٍیطی وبٞف ؾجٛؼ ٌیطی آضز  .5

 ضٚؾشب ٟٔس 27 اػطای ثط٘بٔٝ یه ٚػسٜ غصای ٌطْ زض ضٚؾشب ٟٔسٞب ثب ٕٞىبضی ؾبظٔبٖ ثٟعیؿشی  .6

ٕ٘ٛ٘ٝ 200) ،ؾبِٝ(8-10ٕ٘ٛ٘ٝ ازضاض زا٘ف آٔٛظاٖ  480ٔسضؾٝ قٟطی ٚ ضٚؾشبیی)  96اؾشب٘ی ٚ وكٛضی زض  IDDا٘ؼبْ ثط٘بٔٝ  .7

 ٕ٘ٛ٘ٝ زض ؾغح سِٛیس( 20ٕ٘ٛ٘ٝ زض ؾغح ٔٙبظَ ٚ  400 ،ٕ٘ه زض ؾغح سٛظیغ 

100% 

 وٛزن 2500 ؾبَ) ؾٛءسغصیٝ ای فمیط( 6حٕبیشی ثٟجٛز ٚضغ سغصیٝ وٛزوبٖ ظیط  –اػطای ثط٘بٔٝ ٔكبضوشی  .8

  وٕه ثٝ ا٘ؼبْ ثط٘بٔٝ دبیٍبٜ سغصیٝ ؾبِٓ زض ٔساضؼ  .9

) سٛظیغ لطل، آٔٛظـ ٚ دبیف( ٚ اضؾبَ  چٟبضٌب٘ٝاػطای ثط٘بٔٝ آٞٗ یبضی ٚ آٔٛظـ سغصیٝ نحیح زض ٔساضؼ ٘ٛاحی  .10

 ػّس وشبة سغصیٝ زض ؾٙیٗ ٔسضؾٝ ثٝ ٔساضؼ  6000

زا٘ف آٔٛظ زذشط  90000

 ضإٞٙبیی ٚزثیطؾشب٘ی

 زا٘ف آٔٛظ  220000 اػطای عطح سٛظیغ قیط زض ٔساضؼ  ٔكبضوز زض .11

 ضٚظ( 45) ٔسر  ٚ اؾشٕطاض آٖ زض ؾبَ ػبضی  93اػطای ثؿیغ ّٔی وبٞف ٔهطف ٕ٘ه زض ذب٘ٛاض ثب ٕٞىبضی ؾبیط ازاضار اؾشبٖ زض ؾبَ  .12

 ٔٛضز 35 دبیف ٘حٜٛ اػطای ثط٘بٔٝ ٞبی سغصیٝ ای زض ٔطاوع ٚ دبیٍبٜ ٞبی قٟطی ٚ ضٚؾشبیی .13

 ػّس 500000 سغصیٝ ٚ اضؾبَ آٟ٘ب ثٝ ٔؼبٚ٘ز ٞبی ثٟساقشی ؾطاؾط وكٛضچبح وشبة ، ثطٚقٛض ، دٕفّز ، ثؿشٝ أٛظقی ٚ... زض ذهٛل  .14

، ضجظ ثط٘بٔٝ ضازیٛیی زض ذهٛل سغصیٝ نحیح ٚ اػطای ثط٘بٔٝ سّٛیعیٛ٘ی ثب اػطای ثط٘بٔٝ ظ٘سٜ ضازیٛیی )ثط٘بٔٝ وبقب٘ٝ(  .15

 ٔٛضٛػبر ٔرشّف سغصیٝ

 ثط٘بٔٝ  ػٙٛاٖ 280

سحز دٛقف ثط٘بٔٝ ٔكبضوشی حٕبیشی(ثب ٕٞبٍٞٙی وٕیشٝ أساز أبْ  آٔٛظـ سغصیٝ ثٝ ٚاِسیٗ وٛزوبٖ ضٚؾشبیی ٚقٟطی) .16

، سسضیؽ ٔجبحض ٔطثٛط ثٝ سغصیٝ) زض زٚضٜ ٞبی  ٔهٛة آٔٛظقی زا٘كٍبٜ ٚٔطوع ثٟساقز ٚ ٔطثیبٖ ثٟساقز  ذٕیٙی )ضٜ(

 ٔساضؼ ٔطٚع ؾالٔز ٚ ؾرٙطا٘ی زض ازاضار ، ثٛؾشبٟ٘ب ، دبزٌبٟ٘ب ٚ...

 ػّؿٝ 171

 ػسز 100000 ٚ... ثٝ ٔطاوع ثٟساقشی زضٔب٘ی قٟطی ٚ ضٚؾشبیی  ، اؾشیىط، ؾی زی، دٕفّز ، ثطٚقٛض اضؾبَ وشبة ، ٔمبِٝ  .17

ٚ اضؾبَ ثٝ زا٘كٍبٜ ٞبی ؾطاؾط وكٛض ، زفبسط آیبر ػظبْ ، ٚظیط ٔحشطْ ثٟساقز  "ذٛضان ٞبی ثٛٔی ایطاٖ  "سٟیٝ وشبة  .18

 زضٔبٖ ٚ ٔؼبٚ٘یٗ ایكبٖ 

 ػّس 2500ثیف اظ 

 ػّؿٝ 6 سغصیٝ زض ٔٙبعك ٔحطْٚ قٟط ٚ ضٚؾشب ثطٌعاضی ٔكبٚضٜ زٚضٜ .19

 ٔٛضز 44ثیف اظ  سٟیٝ ٚ اضؾبَ ٔمبالر آٔٛظقی ٚ یب ٔهبحجٝ ثب ػطایس ٚ ذجطٌعاضیٟبی ٔحّی .20

ثٝ سٕبٔی ازاضار، نسا ٚ ؾیٕب ٚ  ٔطاوع ثٟساقشی زضٔب٘ی قٟط ٚ  "غصاٞبی ؾٙشی اؾشبٖ لٓ "سسٚیٗ، چبح ٚ اضؾبَ  وشبة  .21

 اظ آٖ ثٝ سٕبٔی ٔؼبٚ٘ز ٞبی ثٟساقشی ؾطاؾط وكٛض) ثٝ ػٙٛاٖ اٍِٛی وكٛضی  ػٟز الساْ ٔكبثٝ(٘ؿرٝ 1000ضٚؾشب ٚ اض ؾبَ

 ػّس 10000

  سٟیٝ ٚ سٙظیٓ قطح ٚظیفٝ ٚ چه ِیؿز دبیف اظ وبضقٙبؼ ؾالٔز ٚ وبضقٙبؼ سغصیٝ زض عطح سحَٛ ٘ظبْ ؾالٔز .22

 

 



 عولکزد گزٍُ پیطگیزی ٍ هبارسُ با بیواریْا 

 درصد پیشرفت تعداد/ عنوان فعالیت

 ٘ٛثز 6زض  سكىیُ وٕیشٝ عجمٝ ثٙسی فّغ قُ حبز  ثب حضٛض اػضبء  (1

 ٘ٛثز 20 ثبظزیس اظ ثیٕبضؾشبٟ٘بٚ ٔطاوع ثٟساقشی زضٔب٘ی  ذیطیٝ ٚذهٛنی  ؾغح اؾشبٖ زض ضاؾشبی ؾیؿشٓ ٔطالجز  (2

ایعزی  دیٍیطی ٚضؼیز ٌعاضـ ٔٛاضز ػفٛ٘ز ٞبی ثیٕبضؾشب٘ی ٚضاٜ ا٘ساظی ؾیؿشٓ ٌعاضـ زٞی ثیٕبضؾشبٖ  (3

 ٚ٘ىٛیی ٚ ثیٕبضؾشبٖ أبْ ضضب )ع(

 ٘ٛثز 15زض 

سكىیُ وٕیشٝ زا٘كٍبٞی اِشٛض ٕٚٞچٙیٗ وٕیشٝ اِشٛض زض ٔؼبٚ٘ز ثٟساقشی ٚعطح ٔٛضٛع اِشٛض زض وبضٌطٜٚ  (4

  ؾالٔز ٚأٙیز غصایی اؾشب٘ساضی

 ٘ٛثز 3زض

 ٔٛضز 56 دیٍیطی أٛض ٔطثٛط ثٝ ٔٛاضز ٘بي  (5

 ٘ٛثز 3زض  آ٘بِیع اعالػبر ػفٛ٘ز ٞبی ثیٕبضؾشب٘ی ٚاضؾبَ ثٝ ٔؼبٚ٘ز زضٔبٖ  (6

ٔٛضز(، ٔٛاضز ٔكىٛن ثٝ  20ٔٛضز (، فّغ قُ حبز)118دیٍیطی ٔٛاضز ٔكىٛن ثٝ ؾیبٜ ؾطفٝ ) (7

 ٔٛضز(2٘ٛظازی) وعاظ، ٔٛضز 1232ٔٛضز(، ٔٛاضز ٔكىٛن ثٝ ٔٙٙػیز )4ٔٛضز(، زیفشطی )118ؾطذه)

 

 ٘ٛثز5 دیٍیطی ٚ ا٘ؼبْ ٔمسٔبر اػطای ثطضؾی دٛقف ٚاوؿیٙبؾیؿٖٛ زض ؾغح اؾشبٖ  (8

 ٔطحّٝ 6 ؾبَ زض اسجبع ثیٍب٘ٝ  5وٛزن ظیط  54000ا٘ؼبْ عطح سىٕیّی ٚاوؿیٙبؾیٖٛ فّغ اعفبَ ٚٚاوؿیٙٝ قسٖ  (9

ثطٌعاضی آٔٛظـ زض ظٔیٙٝ ایٕٙؿبظی ٕٚ٘ٛزاضٞبی ایٕٙؿبظی ثطای دطؾُٙ ثیٕبضیٟب ٚدطؾُٙ ثٟساقز ذب٘ٛازٜ  (10

 ٚ ثیٕبضیٟبی ست زاض ثظٛضی  ٚٚاوؿیٙبسٛضٞب ٚؾیؿشٓ ٔطالجز ثیٕبضیٟبی ست زاض ثظٛضی ٚ ثیٛسطٚضیؿٓ

 ػّؿٝ 2

٘ظبضر ثط٘حٜٛ اضائٝ ذسٔبر ثیٕبضیبثی ٚٔطالجز زض ٔٙبؾجشٟبی ذبل )٘یٕٝ قؼجبٖ ٚایبْ اضسحبَ ٚاضؾبَ دؽ  (11

 ذٛضا٘س ثٝ ٔطوع ثٟساقز قٟطؾشبٖ 

 ٘ٛثز 6

یىؿبَ؛ ثٝ ازغبْ ٚاوؿٗ ػسیس ٕٞٛفیّٛؼ آ٘فّٛا٘عای سیخ ة ثٝ ثط٘بٔٝ ایٕٗ ؾبظی وكٛضی ٚیػٜ وٛزوبٖ ظیط  (12

ٕٞیٗ ٔٙظٛض ٔٙجؼس ٚاوؿٗ دٙشبٚاالٖ وٝ قبُٔ ٚاوؿٗ ٞبی زیفشطی، ؾیبٜ ؾطفٝ، وعاظ، ٞذبسیز ة ٚ ٕٞٛفیّٛؼ 

 سعضیك ٔی ٌطزز. 1393آ٘فّٛا٘عا سیخ ة ٔی ثبقس ثٝ وّیٝ وٛزوبٖ اظ آشض 

اظ اثشسای ازغبْ ثط٘بٔٝ سب 

دبیبٖ ؾبَ ثٝ ٔیعاٖ 

 زٚظ 19846

 ضٚظ 2 ب ثطای وّیٝ دطؾُٙ ثیٕبضیٟب ثهٛضر ػّٕی ٚسئٛضیثطٌعاضی وبضٌبٜ ؾالٔز زض ثالی (13

  سٟیٝ ٚسىٕیُ قطح ٚظبیف  ٚ چه ِیؿز ٞبی الظْ ػٟز  ثط٘بٔٝ سحَٛ ٘ظبْ ؾالٔز زض ثٟساقز (14

  اػطای ػّٕیبر ػٛ٘سٜ وكی ٚ ٔجبضظٜ ثب ٔرعٖ ثیٕبضی ؾبِه)ٔٛـ نحطایی( زض ثرف ٔطوعی لٓ  (15

سساثیط ٔٙبؾت ثطای اضسمبی ؾالٔشی ٔطزْ زض ؾغح اؾشبٖ، ٚاحس زضٔبٖ ثب سٛػٝ ثٝ إٞیز دیكٍیطی ٚ ِعْٚ اسربش  (16

دیكٍیطی ٞبضی ٔطوع ثٟساقز قٟطؾشبٖ لٓ زض وٙبض نسٞب ٔطوع زضٔبٖ دیكٍیطی زض ؾطسبؾط وكٛض ثهٛضر 

ضایٍبٖ ٚ قجب٘ٝ ضٚظی سٛؾظ وبضقٙبؾبٖ زٚضٜ زیسٜ ثٝ ٔطاػؼبٖ ذسٔز ضؾب٘ی ٔی ٕ٘بیس. ِصا ثٝ ٕٞیٗ ٔٙظٛض 

ٔٛضز حیٛاٖ ٌعیسٌی ثٛزٜ اؾز. سٕبْ افطاز دؽ اظ زضیبفز  1554دصیطای  1393ض عَٛ ؾبَ ایٗ ٔطوع ز

 ٚاوؿٗ ٚ ؾطْ ػّیٝ ثیٕبضی ٞبضی ایٕٗ قسٜ ا٘س.

 

سبٔیٗ ٚاوؿٗ آ٘فّٛا٘عای فهّی ثطای سعضیك ثٝ افطاز زض ٔؼطو ذغط قبغُ زض ٔطاوع ثٟساقشی زضٔب٘ی ٚ ثیٕبضاٖ  (17

 ذبل زض اؾشبٖ.

 ٗزظ ٚاوؿ 4000ثیف اظ 

سٛظیغ دكٝ ثٙس آغكشٝ ثٝ زٚض وٙٙسٜ حكطٜ زض حٛظٜ ٞبی ػّٕیٝ، ػبٔؼٝ إِهغفی ثطای عالة ذبضػی دبوؿشب٘ی  (18

 ٞٙسی افطیمبیی ٚ افغب٘ی ٚ اسجبع ایطا٘ی وٝ ثٝ ٔٙبعك ٔبالضیب ذیع ؾفط ٔی وٙٙس.

 سرشٝ 8000

 ثیٕبض قٙبؾبیی  98ثیٕبض ٔكىٛن ثٝ ثیٕبضی ؾُ ٕ٘ٛ٘ٝ ٌیطی ثٝ ػُٕ آٔس ٚ اظ ایٗ ثیٗ  2360اظ  1393عی ؾبَ  (19



 ٚ زضٔبٖ قسٜ ا٘س. 

 ػّؿ2ٝ سكىیُ وٕیشٝ ایسظ ثب حضٛض ٕ٘بیٙسٌبٖ ازاضار ٔرشّف  (20

 ٘ٛظاز 48000 ٕ٘ٛ٘ٝ ٌیطی اظ ٘ٛظاز ػٟز ٞیذٛسیطٚئیسی (12

 

  

 ضاخع بیواریْای ٍاگیزٍ غیزٍاگیز

 شاخص استانی استاندارد منطقه ای اندازه گیری واحد عنوان شاخص

 011 011 درصد DTPپًشش ياكسيىاسيًن كًدكان زير يك سال با وًبت سًم ياكسه 

 1 1.0 به هسار نفر جمعیت ميسان بريز ماالرياي واشي از اوتقال محلي

 1.10 1.0 درصد ميسان شيًع ايدز در كل جمعيت)جمعيت عمًمي(

 11.0 01 درصد سل اسمير مثبت  ميسان مًفقيت درمان

 06.72 01 درصد سال 03ميسان شيًع ديابت در جمعيت باالي 

 0167  مورد تعداد مًارد حيًان گسيدگي

 

 

  



 عملکرد واحد سالمت روانی اجتماعی و اعتیاد

 تعداد/ درصد پیشرفت عنوان فعالیت

ذٛقٝ قٟطی ٚ  24 ثطٌعاضی عطح دیٕبیف ّٔی ؾالٔز ضٚاٖ زض ؾغح اؾشبٖ لٓ ٚ دطؾكٍطی  .1

 ضٚؾشبیی

  اػعاْ وبضقٙبؾبٖ ؾالٔز ضٚاٖ ثٝ ٔساضؼ ٚ ا٘ؼبْ ٔكبٚضٜ ٚ ؾرٙطا٘ی. .2

انالح ضٚ٘س ػٕغ آٚضی آٔبضٞبی ذٛزوكی ٚ ضٚظآٔس وطزٖ آٟ٘ب ٚ ٚضٚز آٟ٘ب ثٝ ؾبٔب٘ٝ آٔبض ذٛزوكی  .3

 ٚظاضر ٔشجٛع.

 

  «.وٕیشٝ ؾالٔز ضٚاٖ اؾشبٖ»عطح  سٟیٝ .4

ایؼبز دُ اضسجبعی لٛی ثیٗ زا٘كٍبٜ ٚ ٔطوع ثٟساقز ٚ اؾشفبزٜ اظ سٛإ٘ٙسی ٚ وبضآٔٛظی زا٘كؼٛیبٖ  .5

 ضقشٝ ضٚا٘كٙبؾی  زا٘كٍبٜ ٞبی آظاز ٚ دیبْ ٘ٛض.

 

دبیٍبٜ ٕٞبٍٞٙی  ثب ٔؼبٚ٘ز ٞبی ٔحشطْ  اػشٕبػی ٚ دیكٍیطی ؾبظٔبٖ ثٟعیؿشی ٚ ٕٞىبضی دطزأٙٝ ثب  .6

 ٞبی اػشٕبػی ثٟعیؿشی زض ظٔیٙٝ ٞبی آٔٛظـ ٟٔبضر ٞبی ظ٘سٌی، ثطٌعاضی ٕ٘بیكٍبٜ ٞب ٚ ....

 

  « ثط٘بٔٝ حٕبیز ضٚا٘ی، اػشٕبػی زض حٛازص غیطٔشطلجٝ»سٟیٝ عطح  .7

  «.ضاثغیٗ ؾالٔز ضٚاٖ»سسٚیٗ اِٚیٝ عطح  .8

  ضٚاٖ زض ؾغح اؾشبٖ. ا٘ؼبْ ٔغبِؼبر ٚ ثط٘بٔٝ ضیعی ػٟز اػطای ٔؼسز عطح ازغبْ ذسٔبر ؾالٔز .9

سكىیُ وٕیشٝ ؾالٔز ضٚاٖ ٔطوع ثٟساقز اؾشبٖ ثب ٞسف ٕٞؿٛیی فؼبِیز ٞبی ٔكشطن ثب ٚاحسٞبی 1 .10

 ثٟساقز ذب٘ٛازٜ، ثیٕبضیٟب ٚ ٔساضؼ.

 

 زضنس. 80ثٝ ٔیعاٖ   Dicٔغبِؼٝ ٚ ثط٘بٔٝ ضیعی ٚ انالح فطایٙسٞبی ٔٛػٛز زض ٔطوع ذسٔبر ٌصضی  .11

  زض سٟطاٖ ٚ وؿت سؼطثیبر الظْ زض ایٗ حٛظٜ. Dicثبظزیس اظ زٚ ٔطوع  .12

  .91وبُٔ زض ؾبَ  Dicٔصاوطٜ ثب ٔسیطاٖ ازاضٜ اػشیبز ٚظاضر ٔشجٛع  ػٟز سأؾیؽ  .13

  ٚدبسٛق ٞبی ٔؼشبزیٗ سعضیمی DIC٘ٛض؛ ثبظزیس اظ ؾیط فؼبِیشٟبی سیٓ ؾیبض  (Dicسبؾیؽ  ٔطوع ٌصضی ) .14

٘فط اظ ٌطٜٚ ٞبی ٞسف)زا٘ف آٔٛظاٖ ٚ  26840ثطٌعاضی وبضٌبٜ  ٚ ػّؿٝ آٔٛظقی ثطای سؼساز  .15

زا٘كؼٛیبٖ، وبضٔٙساٖ ٚ ٚاِسیٗ ..( )ٔٛضٛػبسی اظػّٕٝ آقٙبیی ثب عجمٝ ثٙسی اذشالالر ضٚا٘ی ثط اؾبؼ 

DSMTR-V  -ٓٔؿبئُ ضٚاٖ قٙبذشی ٚ ؾٛء  -ذٛزوكی ٚ اذشالالر ذّمی -وٙشطَ اؾشطؼ ٚ ذك

دیكٍیطی اظ وٛزن اظاضی  -زضٔبٟ٘بی ٘ٛیٗ قٙبذشی -ٔٛاز زض زٚضاٖ ثبضزاضی ٚ دؽ اظ ظایٕبٖٔهطف 

 ػٙؿی ٚ ...(

 ٔٛضز  1067سؼساز 

ٕٞبیف ثطای ٌطٜٚ ٞبی ٔرشّف زضظٔیٙٝ ٞبی دیكٍیطی اظاػشیبز ٚ ؾالٔز ضٚاٖ )  36ثطٌعاضی سؼساز  .16

اذشالالر ضٚا٘ی زض  -ضفشبضٞبی ؾبِٓ٘مف ظ٘بٖ زض سطٚیغ -ثٟشط اظ ذب٘ٝ وؼبؾز ؟  -اذشالالر ضفشبضی

ٕٞبیف ثعضي ثٟجٛز یبفشٍبٖ ٔٛاز ٔرسض اؾشبٖ لٓ ثب ٕٞىبضی ؾشبز ٔجبضظٜ ثب ٔٛاز  - وٛزوبٖ ٚ ٔبزضاٖ

ثب ٞسف سمسیط ٚ سمٛیز ٚ ٌؿشطـ دیكٍیطی اظ ٔٛاز   -قٟطزاضی لٓ  –ؾبظٔبٖ ثٟعیؿشی اؾشبٖ -ٔرسض 

ٔهطف -دیف ٚدؽ اظ اظزٚاع -بر اظزٚاع ٔٛفكؾّؿّٝ ؾٕیٙبضٞبی ذب٘ٛازٜ ٔٛفك ثب ٔٛضٛػ -ٔرسض

 ٚ ...( ٔٛازنٙؼشی )قیكٝ( ٚٔٛع ؾْٛ ایسظ ٚیػٜ زا٘كؼٛیبٖ

 ٘فط 2320

سٟیٝ ٚ سٛظیغ دٕفّز ٚ وشبثچٝ أٛظقی زضظٔیٙٝ دیكٍیطی اظاػشیبز ٚ ؾالٔز ضٚاٖ سٟیٝ ٚ زضٔطاوع ٚ  .17

 ؾبظٔبٟ٘بی ٔرشّف 

 ٔٛضز 73050سؼساز  



ٌطٜٚ ٞبی ٞسف ٔرشّف )ٚاِسیٗ ، زا٘ف آٔٛظاٖ ٚ زا٘كؼٛیبٖ ٚ  ػٟز ٕ٘بیكٍبٜ  15ثطدبیی سؼساز  .18

 ٕ٘بیٍكبٜ زض ٔطاوع ؾالٔز ػبٔؼٝ 8ٚ ػْٕٛ ٔطزْ ( 

 ٘فط 60382ثبظزیس 

  ثبظزیس اظذب٘ٝ ؾبِٕٙساٖ ثمیٝ اِٝ)ػغ( ثٕٙبؾجز ٞفشٝ ؾالٔز ضٚاٖ  .19

 ٔٛضز 160 ٘هت ثٙط  ثب ٔٛضٛػبر ٔرشّف زض ٔیساٖ ٞبی انّی قٟط لٓ  ٚ ٔطاوع .20

  ثطٌعاضی  اضزٚٞبی سفطیحی ثبٞسف ؾالٔز ضٚاٖ  ٚدیكٍیطی اظ اػشیبز  .21

  « اػشٕبػی زض ثالیب ٚحٛازص غیط ٔشطلجٝ -حٕبیز ٞبی ضٚا٘ی» ٔب٘ٛض آٔٛظقی اػطای  .22

  ثطٌعاضی ػكٙٛاضٜ فطٍٞٙی ٞٙطی ؾالٔز ضٚاٖ ٚدیكٍیطی اظ اػشیبز زضوكٛض ٚاٞساءػٛایع .23

اضایٝ زٞٙسٜ ذسٔبر ضٚا٘كٙبذشی ٚدیكٍیطی اظ اػشیبز ثب ٞسف سٛؾؼٝ آٔٛظـ  برػمس سفبٞٓ ٘بٔٝ ثب ٔٛؾؿ .24

 ٟٔبضر ٞبی ظ٘سٌی زض دیكٍیطی اظ اػشیبز 

 ٔٛؾؿٝ 6

ٌب٘ٝ ظ٘سٌی ٚوبضٌبٜ  10ثطٌعاضی زٚضٜ سطثیز وبزض ٔشرهم ٚیػٜ ضٚحب٘یٖٛ ثب ٔٛضٛع ٟٔبضر ٞبی  .25

 ٟٔبضر ذاللیز  ٚیػٜ ضٚحب٘یٖٛ

 ؾبػز 50

 ؾبػز 50 ثطٌعاضی زٚضٜ سرههی ٟٔبضر ٞبی ظ٘سٌی ٚیػٜ ضٚا٘كٙبؾبٖ  .26

ایؼبزی ثٝ نٛضر ذطیس ٚ زِٚشی ؾالٔز ػبٔؼٝ ٔطوع وبضقٙبؾبٖ ؾالٔز ضٚاٖ زض ػصة ٚآغبظ ثىبض .27

 سحَٛ ٘ظبْ ؾالٔز زض حٛظٜ ثٟساقزقسٖ عطح  ییثب اػطاذسٔز 

وبضقٙبؼ ؾالٔز  41

 ضٚاٖ

 3297ػّؿبر آٔٛظقی ٌطٚٞی )فطظ٘سدطٚضی ،ٟٔبضسٟبی ظ٘سٌی ،دیكٍیطی اظاػشیبز (ثطای  ثطٌعاضی  .28

 ٘فط 

 ػّؿٝ 262

 ٘فط 2923 ا٘ؼبْ آٔٛظـ ٞبی فطزی ثٝ ٔطاػؼیٗ ٔطاوع .29

 

  



 عولکزد بْداضت حزفِ ای 

 تعداد عنوان فعالیت

 دطٚ٘سٜ 5532 ثطضؾی ٚ نسٚض ضای وٕیشٝ ثسٚی ٚ سؼسیس ٘ظط ٔكبغُ ؾرز ٚ ظیبٖ آٚض 

 زلیمٝ 195 ثط٘بٔٝ ضازیٛ  سّٛظیٛ٘ی ٔٛضٛع ٔٛضٛػبر ثٟساقز حطفٝ ای

 ٚاحس 222 ضؾیسٌی ثٝ قىبیبر

 %51 سبؾیؽ ذب٘ٝ ثٟساقز وبضٌطی

 %52 سبؾیؽ ایؿشٍبٜ أساز

 ٘فط 13515 سؼساز ٔؼبیٙبر ؾالٔز قغّی ا٘ؼبْ زض ٔطوع ثٟساقشی زضٔب٘ی ٔؿؼس ػبٔغ 

 ٚاحس 1297 قسٜ زض ثرف ذهٛنی سؼساز ا٘ساظٜ ٌیطی ٞبی ا٘ؼبْ

 ٘فط 42864 سؼساز ٔؼبیٙبر ؾالٔز قغّی ا٘ؼبْ سٛؾظ ثرف ذهٛنی

 ٚاحس 67 سؼییٗ نالحیز ثٟساقشی

 ٚاحس 19512 سؼساز ثبظزیس ٞبی ا٘ؼبْ قسٜ

 ٚاحس 392 سؼساز ٚاحس ٞبی ٔؼطفی قسٜ ثٝ زازٌبٜ

 ٔٛضز 324 دبیف اظ ٔطاوع عت وبض ٚ قطوز ذسٔبر ثٟساقز حطفٝ ای

 ٘فط ؾبػز 1205 ثطٌعاضی ػّؿٝ آٔٛظقی ٌطٚٞی ٚدػٜ ٔسیطاٖ 

 ٘فط ؾبػز 14386 ثطٌعاضی ػّؿٝ آٔٛظقی ٌطٚٞی ٚدػٜ ثٟساقشیبضاٖ ٚ ثٍٟطاٖ 

 ٘فط ؾبػز 10068 ثطٌعاضی ػّؿٝ آٔٛظقی ٌطٚٞی ٚدػٜ وبضقٙبؾبٖ نٙبیغ ٚ ثبظضؾبٖ 

  قغّی زضنسی  ٔشرهم عت وبض ػٟز ا٘ؼبْ ٔؼبیٙبر ؾالٔز 50افعایف 

  زضنس ػبیٍبٟٞبی ؾٛذز اؾشبٖ 100سكىیُ وٕیشٝ حفبظز فٙی ٚ ثٟساقز وبض زض 

  ا٘ساظٜ ٌیطی شضار ؾیّیؽ لبثُ سٙفؽ ثب ؾىّٖٛ اذشهبنی زض عَٛ قیفز وبض ثطای اِٚیٗ ثبض زض اؾشبٖ لٓ

  دبیف ثیِٛٛغی ؾطة ذٖٛ زض وّیٝ وبضٌطاٖ زض ٔٛاػٟٝ ثب ؾطة زض وبضذب٘ؼبر زاضای ٔؼٛظ

  عطاحی ؾبذز اسبله اوٛؾشیه ؾیبض ثطای ا٘ؼبْ قٙٛایی ؾٙؼی ثطای اِٚیٗ ثبض زض اؾشبٖ لٓ ثب ؾطٔبیٝ ٌصاضی ثرف ذهٛنی

  ٘فط اظ لبِیجبفبٖ قٟطی سحز دٛقف وٕیشٝ أساز ثطای اِٚیٗ ثبض ثب ٕٞبیز ٔبِی وٕیشٝ أساز 650ا٘ؼبْ ٔؼبیٙبر ؾالٔز قغّی 

 ضاخع ّای بْداضت حزفِ ای 

 ضاخص )درصذ( ػملکزدػىًان 

 93سال 92سال 

 79/35 64/35 مؼایىات سالمت ضغلی اوجام ضذٌ

 29/20 63/27 کارگاَُای تحت پًضص

 77/54 8/56 درصذ ضاغلیه تحت پًضص تاسدیذ

 93 92 کارگاَُای دارای کمیتٍ حفاظت فىی ي تُذاضت کار

 45 45 کارگاَُای دارای تطکیالت تُذاضتی

 

 
 



 عولکزد هزکش آهَسش بَْرسی ٍ ضوي خدهت 

تعداد/ درغد  عٌَاى فعالیت

 پیطزفت

ػصة ثٟٛضظ ٚسؼییٗ اِٚٛیز ٞب ،طجز ٘بْ ٚٔكبضوز زضثطٌعاضی آظٖٔٛ ٚا٘ؼبْ ٔهبحجٝ  ٔؼٛظدیٍیطی زضیبفز 

 زضدصیطـ زاٚعّجبٖ زٚضٜ ٘ٛظزٞٓ  ثٟٛضظی

 ٔؼٛظ17

ا٘شربة ثٟٛضظ ٕ٘ٛ٘ٝ وكٛضی ٚاؾشب٘ی ثب ٕٞىبضی ٔطوع ثٟساقز قٟطؾشبٖ  زضقٟطیٛضٔبٜ  ثطٌعاضی ٔطاؾٓ ضٚظ ثٟٛضظٚ

 ٞطؾبَ 

 

  ٕٞىبضی ثبزفشطفهّٙبٔٝ ثٟٛضظ زضعَٛ ؾبَ

  سٟیٝ ٚسىظیط ثؿشٝ ٞبی آٔٛظقی ػٟز ٔطالجیٗ ؾالٔز ذب٘ٛازٜ 

 ٘فط  422 ذب٘ٛازٜ ٚٔجبضظٜ ثبثیٕبضیٟبٌطٜٚ ٚیػٜ دطؾُٙ ثٟساقز 14زٚضٜ آٔٛظـ ٔطالجیٗ ؾالٔز ذب٘ٛازٜ زض 7ثطٌعاضی 

ٌطٜٚ (  ،وبضقٙبؼ سغصیٝ )زٌٚطٜٚ (ٚ وبضقٙبؼ ضٚا٘كٙبؾی 2ٔكبضوز ٚ٘ظبضر زضثطٌعاضی زٚضٜ آٔٛظقی دعقه)

ؾٝ ٌطٜٚ زضچٟبضٔطحّٝ ( ،ٔشهسی دصیطـ )یه ٌطٜٚ ( ، دطؾشبض)یه ٌطٜٚ (  زضضاؾشبی اػطای عطح سحَٛ ٘ظبْ 

 ؾالٔز 

 زٚضٜ 18

ثط٘بٔٝ ٞبی آٔٛظـ دعقىی ػبٔؼٝ ٍ٘ط ثب دصیطـ   زا٘كؼٛ ػٟز عی وبضآٔٛظی زضحٛظٜ ٔؼبٚ٘ز  ٔكبضوز زضاػطای

 ثٟساقشی 

 

 ٘فط   1462

  ػمسلطاضزاز ٕٚٞىبضی ثب زا٘كٍبٜ آظاز اؾالٔی 

 ثطٌعاضی  زٚضٜ آٔٛظقی ثسٚذسٔز زضحٛظٜ ؾالٔز ػٟز    دطؾُٙ ػسیساِٛضٚز

 

 ٘فط  41

آٔٛظـ ضٕٗ ذسٔز ػٟز دطؾُٙ حٛظٜ ٔؼبٚ٘ز ثٟساقشی ٚاضظیبثی زٚضٜ زٚضٜ ٞبی  ٔكبضوز  ٚ٘ظبضر زضثطٌعاضی

 ٞب 

 زٚضٜ 91

  ثطٌعاضی آظٖٔٛ ػبٔغ ثٟٛضظی ػٟز وّیٝ ثٟٛضظاٖ اظوّیٝ ٔجبحض ٔطسجظ ثب فؼبِیز ٞبی ثٟٛضظاٖ

 ٘فط  1258 دصیطـ    ٟٕٔبٖ زضٟٕٔب٘ؿطای ثٟٛضظی

 

 

  



 عولکزد حزاست هزکش بْداضت

 تعداد عنوان فعالیت

 4720 ا٘ؼبْ وُ ٔىبسجبر ٔحطٔب٘ٝ

 205 ضؾیسٌی ثٝ قىبیبر وبضوٙبٖ ٚٔطزْ)وشجی،قفبٞی،ٚ...(

 170 ثبظزیس ٚدبیف اظ أبوٗ ٚ ٔطاوع سحز دٛقف

 746 ٔهبحجٝ حضٛضی

 255 سؼساز قطوز زض ػّؿبر ٔطثٛعٝ

 23 دی ٌیطی ٔٛاضز ؾطلز

 22 سصوطار قفبٞی ٚوشجی

 1556 آٔبضٌیطاٖ ٚ دطؾُٙ ثرف ذهٛنیاذص سؼٟس وشجی اظ 

 16 اضؾبَ دٛؾشط آٔٛظقی یب ٘بٔٝ یب دیبْ حفبظشی

 224 دی ٌیطی نسٚض وبضر ثبظضؾی ٚوبضر دطؾّٙی وبضوٙبٖ

 193 اضائٝ دیكٟٙبزار ثٝ ٘ظبْ دیكٟٙبزار

 1164 سؼساز وبضر ٞبی ٔٛلز ؾطقٕبضی

 66 وبضر ٔٛلز ضاثغیٗ ٚفّغ اعفبَ

 52 ٚضؼیز ؾٛء دیكیٙٝسؼساز ٔٛاضز اؾشؼالْ 

 54 سؼساز ٔٛاضز اؾشؼالْ آظٔبیكٍبٜ ٔٛاز ٔرسض

 1 أٙیشی-سؼساز ػّؿبر سٛػیٟی حفبظشی 

 

 


