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 0931 سالعملکزد معاونت بهداشتی در خالصه 
 

 تعداد عنوان فعالیت واحد
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ٔٛرد عٌٛ٘ٛزافی ٚ 200بت رٚتیٗ ٚ ٔىّٕٟبی دارٚیی ثزای ٔبدراٖ ثبردار ٔحزْٚ ؽٟز ٚا٘دبْ ٔبٞب٘ٝ آسٔبیؾثزآٚرد ٘یبس ثٝ 

 رٚتیٗ رایٍبٖ  آسٔبیؼ
 ٔٛرد 2000

پشؽىبٖ  غیزحضٛری در خقٛؿ عالٔت ٔبدراٖ، وٛدوبٖ ٚ تٙظیٓ خب٘ٛادٜ ٚیضٜ ٞبی آٔٛسػ وبرٌبٜ ، عٕیٙبر ٚ   ثزٌشاری

 پزعُٙ عتبدی ٚ ٔحیغی -پزعُٙ ٔزاوش آٔٛسؽی درٔب٘ی 115پزعُٙ ، ٚٔبٔبٞبی ثخؼ خقٛفی 
 ٔٛرد  36

ر تحت پٛؽؼ ٔزاوش ثٟذاؽتی ؽٟز ثزای اِٚیٗ ثبر در وؾٛر)ؽبُٔ پیٍیزی الذأبت پبرا ایدبد عیغتٓ پیٍیزی اوتیٛ ٔبدراٖ ثبردا

 ٔؼبیٙٝ رٚتیٗ لّت ٚریٝ ٚؽىٓ ٔبدراٖ ٚارخبػبت عغح تخققی(–وّیٙیه 
 ٔزوش ٚپبیٍبٜ ؽٟزی87

 ٔبدر ثبردار2000  ٔزوش ثٟذاؽتی 9ٕٞىبری ثب عبسٔبٖ ثٟشیغتی خٟت ثزٌشاری رایٍبٖ والعٟبی ثٟذاؽت رٚاٖ دٚراٖ ثبرداری در 

تؼبُٔ ثب ٔغِٛیٗ ٔؼبٚ٘ت أذاد ٚعالٔت خبٔؼٝ إِقغفی در ٔٛرد اعتب٘ذارد ٕ٘ٛدٖ عغح وٕی ٚویفی ارایٝ خذٔبت ثٟذاؽت 

 ٚ تٟیٝ ٔحتٛای آٔٛسؽیخب٘ٛادٜ ثٝ ٌزٟٚٞبی ٞذف در خٕؼیت عالة غیز ایزا٘ی 
 ٔٛرد خّغٝ 8

  تٛعظ ٕٞىبراٖ post partثٝ چٟزٜ ٔبدراٖ ثب ٔؼبٚ٘ت درٔبٖ درخقٛؿ ا٘دبْ آٔٛسػ چٟزٜ  تؼبُٔ

 ٔٛرد 309397 عب8َارائٝ ٔزالجت ثٟذاؽتی ثٝ وٛدوبٖ سیز 

 1 ٕٞبٍٞٙی ثیٗ ثخؾی ٚ خّت ٔؾبروت ثٟشیغتی ٚثٟؾت ٔؼقٛٔٝ درثز٘بٔٝ ٔزالجت ٔزي وٛدن

 - وبٖ عالة خبرخیٕٞبٍٞٙی ٕٚٞىبری ثب ٔزوش خٟب٘ی عالة خبرخی خٟت افشایؼ وٕی ٚویفی ارائٝ ٔزالجت ثٝ وٛد

 - « ٌشارػ فٛری ٔزي وٛدن »راٜ ا٘ذاسی عیغتٓ پیغبْ ٌیز

 ٔٛرد4 تٟیٝ تفبٞٓ  ٘بٔٝ  ٕٞىبری ثب ارٌب ٟ٘بی دِٚتی)ٔؼبٚ٘ت فزٍٞٙی اختٕبػی  ٘بخب، ثٟشیغتی، خبٔؼٝ إِقغفی، آٔٛسػ ٚپزٚرػ(

 ٔزوش 3 ، وزٔدٍبٖ ٚ فزدٚ( )رٜ(یٙی)ٔزوش أبْ خٕ اعتبٖ درؽزٚع  ثز٘بٔٝ  ػّٕیبتی  پبیّٛت عالٔت ٔزداٖ 

 ٘بحی2ٝ غبس ٔؾبروت ثز٘بٔٝ ٔیب٘غبالٖ در ثز٘بٔٝ ٔذارط ٔزٚج عالٔت )آٔٛسػ ٔزثیبٖ ٚٔذیزاٖ(آ

یه
غذ

ت
 

 ٕ٘ٛ٘ٝ( 240) ٔذرعٝ ؽٟزی ٚ رٚعتبیی( 48عبِٝ) در 8-10اخزای عزح پبیؼ ادٚاری یذ ادرار دا٘ؼ آٔٛساٖ 

 ٔٛرد 10 یٝ ای ٚ ٔحزْٚ ؽٟز خٟت آٔٛسػ ػّٕی تغذیٝ تىٕیّیتدٟیش آؽپشخب٘ٝ ٞبی ٔحّی ٔزاوش حبؽ

عبَ ٚ ٔؼزفی وٛدوبٖ عٛء تغذیٝ ای فمیز ثٝ وٕیتٝ أذاد أبْ خٕیٙی)رٜ(  6حٕبیتی تغذیٝ وٛدوبٖ سیز -ا٘دبْ ثز٘بٔٝ ٔؾبروتی

 خٟت دریبفت ثٗ غذایی 
 وٛدن 1400

 ٟٔذ وٛدن 17 ٟٔذٞبی حبؽیٝ ای ؽٟزا٘دبْ ثز٘بٔٝ تبٔیٗ یه ٚػذٜ غذای ٌزْ در رٚعتب ٟٔذٞب ٚ 

 رٚس 30 ا٘دبْ عزح وؾٛری ثزرعی آٌبٞی، ٍ٘زػ ٚ ػّٕىزد خب٘ٛارٞبی ؽٟزی ٚ رٚعتبیی در خقٛؿ تغذیٝ

 ٘فز 200 ٘بحیٝ آٔٛسػ ٚ پزٚرػ در خقٛؿ تغذیٝ فحیح 4آٔٛسػ تغذیٝ خٟت ٔزثیبٖ ثٟذاؽت  ٚ ٔذیزاٖ دثیزعتبٖ ٞبی دختزا٘ٝ 

% دختزاٖ ٔذارط رإٞٙبیی ثب آٞٙیبری 30% دا٘ؼ آٔٛساٖ دختز ٔمغغ دثیزعتب٘ی ٚ 100ح عالٔت اخزای عزح ارتمبء عغ

 ٞفتٍی  ٚ آٔٛسػ تغذیٝ فحیح
 ٞفتٝ 16

 ٔزوش ٔؾبٚرٜ تغذیٝ 1 ایدبد ٔزوش ٔؾبٚرٜ خٟت ثٟجٛد ٚضؼیت تغذیٝ وٛدوبٖ دچبر اختالَ رؽذ در ٔزوش ثٟذاؽتی درٔب٘ی سارػی
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 47625ٔٛرد ٔزاوش ٔٛاد غذاییثبسدیذ اس 

 10587ٔٛرد ثبسدیذ اسأبوٗ ػٕٛٔی



 تعداد عنوان فعالیت واحد

ٔٛرد 1936 ثبسدیذ اس أبوٗ ثیٗ راٞی  

تٗ 66 ٔمذارٔٛاد غذایی ٔؼذٚٔی ٚتٛلیفی  

لالدٜ 103 ٍِٚزدٔؼذْٚ عبسی عٍٟبی   

ٔٛرد 3298 ةآتؼذاد ٕ٘ٛ٘ٝ ثزداری   

ٔٛرد 28686 آة تؼذادٔٛارد وّزعٙدی  

ٔٛرد 23585 ؽت وبرت ثٟذا فذٚر  

ٔٛرد 1506 رعیذٌی ثٝ ؽىبیبت ٔزدٔی  

ٔٛرد 1445 تؼذادٔٛارد ٕ٘ٛ٘ٝ ثزداری ٔٛادغذایی  

ٔٛرد 1270 ٔؼزفی ثٝ ٔزاخغ لضبیی  

ٔٛرد 202 ثزخٛرد ثب دعتفزٚؽبٖ دٚرٜ ٌزد  

ٔٛرد 933 فذٚر فالحیت ثٟذاؽتی خٟت فذٚر پزٚا٘ٝ وغت  

ٔٛرد 134 یپیؾٟٙبد تؼغیُ خٟت ٔزاوش غیز ثٟذاؽت  

ٔٛرد 7179 تؼذاد ٔٛارد یذعٙدی  

ٔٛرد 341 تؼذاد تٛاِتٟبی ثٟغبسی ؽذٜ در رٚعتب   

 ٔٛرد 47 دسیٕتزی ٔزاوش پزتٛٞبی یٛ٘غبس

  راٜ ا٘ذاسی ثٛعتبٖ ثذٖٚ دخب٘یبت ٕٚٞىبری خٟت ثزٌشاری ٔزاعٓ عٕب در ثٛعتبٖ

  ٚ عبیز وؾیه ٞبثز٘بٔٝ ریشی ٚاخزای وؾیه ٘ٛرٚسی 

ثٟذاؽت پزتٛٞب خٟت پزعُٙ  ٚ وبرٌبٜ آٔٛسؽی لٛا٘یٗ ٚٔمزرات، ثٍٟزاٖ در دٚرٜ ثبس آٔٛسی ، سػ دا٘ؼ آٔٛساٖ ثٟٛرسی آٔٛ

 وبرٌبٜ آٔٛسؽی پزتٛٞبی یٛ٘یشاٖ ٚغیز یٛ٘یشاٖ ٚثزخٛرد ثب آٖ، آٔٛسػ ٚپزٚرػ
 خّغ11ٝ
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 ٔٛرد 855 ٖ آٚر ثزرعی ٚ فذٚر رای وٕیتٝ ثذٚی ٚ تدذیذ ٘ظز ٔؾبغُ عخت ٚ سیب

 ٔٛرد 20781 ٔٛرد( 15375ٔٛرد( ٚ ثخؼ خقٛفی) 5406ا٘دبْ ٔؼبیٙبت عالٔت ؽغّی در ٔزوش ثٟذاؽتی درٔب٘ی ٔغدذ خبٔغ) 

 ٔٛرد 404 ا٘ذاسٜ ٌیزی ػٛأُ سیبٖ آٚر تٛعظ ثخؼ خقٛفی

 ٔٛرد 192 ٘فز( 25تؾىیُ وٕیتٝ حفبظت فٙی ٚ ثٟذاؽت وبر در وبرخب٘دبت ٔؾَٕٛ )ؽزوتٟبی ثبالی 

 ٔٛرد 1536 ٘فز 25ثزٌشاری خّغبت وٕیتٝ حفبظت فٙی ٚ ثٟذاؽت وبر در ؽزوت ٞبی ثبالی 

 ٘فز 45 ثزٌشاری دٚرٜ عْٛ تزثیت ثٍٟز ٚ دٚرٜ چٟبرْ تزثیت ثٟذاؽتیبر وبر

 ثیٕبرعتبٖ  9 % ثیٕبرعتبٖ ٞبی اعتبٖ ل100ٓتؾىیُ وٕیتٝ حفبظت فٙی ٚ ثٟذاؽت وبر در  

 ٔٛرد 31 ذٔبت ثٟذاؽت حزفٝ ای ٚ ٔزاوش تخققی عت وبر پبیؼ ؽزوتٟبی خ

 ٔٛرد 5255 ثبسدیذ ٚ ثزرعی ثٟذاؽتی اس وبرخب٘دبت ٚ ٚاحذٞبی فٙفی

 ٔٛرد 28 تؼذاد وبرٌبٜ ٔؼزفی ؽذٜ ثٝ ٔزاخغ لضبیی

 ٔٛرد 13 رعیذٌی ثٝ  ؽىبیبت 



 تعداد عنوان فعالیت واحد

 ٔٛرد 15 تؼییٗ فالحیت ثٟذاؽتی

 دٔٛر 4201 فذٚر وبرت عالٔت را٘ٙذٌبٖ

ا٘دبْ ػّٕیبت خٛ٘ذٜ وؾی در رٚعتبٞبی آ٘ذٔیه ثیٕبری عبِه در اعتبٖ لٓ ثب ٕٞىبری ثخؾذاری ٔزوشی ٚ ٔذیز وُ أٛر 

 اعتب٘ذاری لٓ رٚعتبیی 
 رٚعتب 19

 ثز٘بٔٝ 2 ا٘دبْ پزٚصٜ ٌّٛثبَ فب٘ذ )فٙذٚق خٟب٘ی( ایذس  ٚ ٔبالریب 

 ٘فز240ٜخٛؽٝ 12 90اٌیز در عبَ اخزای ؽؾٕیٗ دٚرٜ ثزرعی ػٛأُ خغز ثیٕبری ٞبی غیزٚ

 90ا٘دبْ عزح وؾٛری ثیٕبریبثی فؼبَ عُ در عغح س٘ذاٖ ٞبی اعتبٖ اس ٘یٕٝ اردیجٟؾت 
 8ثیٕبریبثی ٚ ؽٙبعبیی 

 ٔٛرد ٔثجت

 ٘فز19000 عبَ اتجبع خبرخی  در دٚ ٔزح5ّٝاخزای عزح تىٕیّی ایٕٗ عبسی فّح اعفبَ وٛدوبٖ سیز 

 1 ر آ٘فّٛا٘شا در ٔزوش ثٟذاؽتی درٔب٘ی لٙٛاتراٜ ا٘ذاسی پبیٍبٜ دیذٜ ٚ

 ثبة 1 غزثبٍِزی ٞیپٛتیزٚئیذی در عجمٝ فٛلب٘ی پبیٍبٜ ثٟذاؽتی ثؼثت ثب ٕٞىبری ٚاحذ عزح ٚ ٌغتزػ  2راٜ ا٘ذاسی ٔزوش ؽٕبرٜ 

یه، ػٛارك ، ویغت ٞیذاتCCHF  حیٛاٖ ٌشیذٌی، ، آ٘فّٛا٘شا،LPعزخه، ٔٙٙضیت ٚ   ٌشارػ ٌیزی ثیٕبریٟب )عیبٜ عزفٝ،

 ٔبالریب ٚ ...(  ٚاوغٗ،

 

 ٔٛرد ٔثجت 3162

ثیٕبریٟبی لبثُ پیؾٍیزی ثب ٚاوغٗ،   ٔبالریب، ٌشارػ دٞی آٔبر ٚ اعالػبت اس عزیك عیغتٓ پٛرتبَ )ثیٕبریٟبی سئٛ٘ٛس، 

 ٚ ...( ILIثیٕبریٟبی ٔٙتمّٝ اس آة ٚ غذا، آ٘فّٛا٘شا ٚ  
 ثز٘بٔٝ 15

 ٘فز 9010خٕؼب  10، تٛثزوِٛیٗ:1315، تٛاْ: 40، تت سرد: 1314، ٞبری ٚ حیٛاٖ ٌشیذٌی:581، ٞپبتیت:5750ا٘دبْ ٚاوغیٙبعیٖٛ آ٘فّٛا٘شا :

ثزرعی اپیذٔیِٛٛسی ٚ ...( عُ،   پیٍیزی درٔبٖ، درٔبٖ، تؾخیـ ٟ٘بیی ثیٕبری،ؽزٚع  ٔزالجت اس ثیٕبریٟب )وؾف ثیٕبر،

 ایذس ٚ ...  ٔٙٙضیت، تت ٔبِت،فّح اعفبَ، ، ویغت ٞیذاتیه،CCHF عبِه، آ٘فّٛا٘شا، 
 ٔٛرد 32740

، ثزرعی 1390ا٘دبْ تحمیمبت وبرثزدی ٚ ارعبَ ٔمبالت ػّٕی )تبالعٕی، ثزرعی ٚضؼیت ضذػفٛ٘ی عجشیدبت در اپیذٔی عبَ 

 ٚ ...(ٕٞىبری در تحمیمبت وبرثزدی ٞیذاتیذٚس  ، 1390ػٛأُ ٔٛثز ثز ا٘تؾبر ٚثب در اپیذٔی عبَ 
 تحمیك 4

عغیبٖ  ٘یٕٝ ؽؼجبٖ ٚ ... )اِتٛر ٚ ثیٕبریٟبی اعٟبِی ،   ا٘دبْ ٔزالجت ثیٕبریٟب  در ایبْ خبؿ عبَ ٔب٘ٙذ عبٍِزد ارتحبَ أبْ )رٜ( ،

 آ٘فّٛا٘شا ٚ ...( ٞب، 

 ٔٛرد7عغیبٖ; 

 + عبیز ثیٕبری ٞب
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ٔثُ اِتٛر ٚ ا٘فّٛا٘شا  ، عغیبٖ ثیٕبریٟب ٞفتٝ عالٔتذاؽتی ٚ ثغیح ٌغتزدٜ اعالع رعب٘ی )ٔب٘ٙذ ثزٌشاری ٔٙبعجتٟبی ثٟ

  (ٞب خؾٙٛارٜدر اػیبد ٚ ثخقٛؿ 
 ٔٛرد 35

 ٞشار ؽٕبرٜ 200ثیؼ اس (اِتٛر)ارعبَ پیبٔه ا٘جٜٛ 

ط در ثز٘بٔٝ ٞبی رادیٛیی حضٛر وبرؽٙب–ثقٛرت رٚسا٘ٝ  ییارتجبط تّفٙی رادیٛاعالع رعب٘ی اس عزیك فذا ٚ عیٕب )

 ٘ؾغت ٞبی خجزی( -ٚتّٛیشیٛ٘ی
 ثز٘بٔٝ عبػت 100حذٚد 

 ٔٛرد 5 رعب٘ٝ ٞبی دیدیتبَ درتٟزاٖ ٚ ...( -عبسٔبٟ٘بی ٔزدْ ٟ٘بد –عبِٕٙبی خذٔت ٞب )حضٛر در ٕ٘بیؾٍبٜ 

 ٔٛرد 5 ختٕبٖ خذیذ ٔزوش عّفچٍبٖ ٚ ...(وًّٙ س٘ی عب -اِٚیٗ ثٛعتبٖ ثذٖٚ دخب٘یبت -ٔدٕٛػٝ آٔٛسؽی دٞىذٜ عالٔتی )ٔزاعٓ افتتبحیٝ 



 تعداد عنوان فعالیت واحد

 ٞبی آٔٛسؽی ٔؾبروت در تٟیٝ ا٘یٕیؾٗ ٚ بٖ یآٔٛسؽی لّٔغتٙذ فیّٓ  رعب٘ٝ ٞبی آٔٛسؽی ٔزوش ثٟذاؽت اس خّٕٝتٟیٝ 
ٞشار  450ػٙٛاٖ ) 57

 ٘غخٝ(

  در راعتبی آٔٛسػ ٍٕٞب٘ی عالٔت اخزای عزح ٘ذای آٔٛسػ ثٟذاؽت)٘بة( آغبس

 ٔٛرد 450 ٔٛرد ٔغّت آٔٛسؽی ٚ اعالع رعب٘ی (  400ػٙٛاٖ خجز ٚ  50ت )لزاردادٖ رٚسآٔذ ٕ٘ٛدٖ عبی

 وّیٝ  ٔزاوش رٚعتبیی اخزای عزح تٛإ٘ٙذعبسی دختزاٖ رٚعتبیی ثبٔؾبروت وٕیغیٖٛ ثب٘ٛاٖ اعتب٘ذاری 

 دٔٛر12 آٔٛسػ اتجبع ثیٍب٘ٝ )افبغٙٝ ، عبیزٟٔبخزیٗ( درسٔیٙٝ ٔغبئُ ثٟذاؽت خب٘ٛادٜ ٚثیٕبریٟب

ن
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ش
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 1 خٛؽٝ ؽٟزی ٚ رٚعتبیی 24اخزای عزح پیٕبیؼ ّٔی عالٔت رٚاٖ در عغح اعتبٖ لٓ ٚ پزعؾٍزی اس 

  تذٚیٗ عزح وٕیتٝ عالٔت رٚاٖ ٔزوش ثٟذاؽت ثب حضٛر ٚاحذٞبی ثٟذاؽت خب٘ٛادٜ ، ثیٕبریٟب ، ٔذارط ٚ آٔٛسػ ثٟذاؽت

  ٙظٛر ٕٞبٍٞٙی ٚ ٕٞىبری ٞبی ٔؾتزنتؼبُٔ ثب ٔؼبٚ٘ت اختٕبػی ٚ پیؾٍیزی ثٟشیغتی ثٝ ٔ
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ا٘دبْ ٔؼبیٙبت پشؽىی ٚ غزثبٍِزی ٚ تىٕیُ ؽٙبعٙبٔٝ عالٔت ٘ٛآٔٛس ثذٚ ٚرٚد ثٝ دثغتبٖ)تؼذاد دا٘ؼ آٔٛساٖ ٔؼبیٙٝ ؽذٜ : 

 ( 347تؼذاد ارخبػبت تخققی :   -19169

%  دا٘ؼ 4/98پٛؽؼ  

 آٔٛساٖ

ؼ آٔٛساٖ دختز پبیٝ اَٚ ٚ دْٚ رإٞٙبیی در خقٛؿ ثٟذاؽت دٚراٖ ثّٛؽ )تؼذاد دا٘ؼ آٔٛساٖ آٔٛسػ افشایؼ عغح آٌبٞی دا٘

 ( 18000تؼذاد پٕفّت تٛسیغ ؽذٜ :-10000تؼذاد ٚاِذیٗ آٔٛسػ دیذٜ : - 18000دیذٜ :
 درفذ دا٘ؼ آٔٛساٖ 100

 % ٔذارط 100پٛؽؼ ٔذرعٝ  100اعتمزار ثز٘بٔٝ ٔذارط ٔزٚج عالٔت در 

 1440تؼذاد دا٘ؼ آٔٛس: خٛؽٝ (  48ی عزح وؾٛری ٘ظبْ ٔزالجت رفتبرٞبی ٔزتجظ ثب عالٔت ٚػٛأُ خغزسای ثیٕبریٟب در دا٘ؼ آٔٛساٖ )اخزا

 خّغٝ 9 % ٔؼبیٙبت تحت پٛؽؼ ٔزاوش ثٟذاؽتی درٔب٘ی( 50تٟیٝ ٚتذٚیٗ پیؼ ٘ٛیظ عزح ادغبْ  ارائٝ خذٔبت دا٘ؼ آٔٛساٖ  در عیغتٓ ؽجىٝ )

 ٘تبیح در دعت اعتخزاج عبَ( 14-16ٖ تٛأْ دا٘ؼ آٔٛساٖ ثذٚ ٚرٚد ثٝ دثیزعتبٖ )ٚاوغیٙبعیٛ

 ٘تبیح در دعت اعتخزاج غزثبٍِزی ٚ درٔبٖ ٔٛارد آِٛدٜ ثٝ پذیىّٛسیظ اس عزیك ٔؼبیٙٝ فؼبَ دا٘ؼ آٔٛساٖ

 ٘تبیح در دعت اعتخزاج یبری ٞفتٍیافشایؼ عغح آٌبٞی ٚ عالٔت دا٘ؼ آٔٛساٖ دختز رإٞٙبیی ٚ ٔتٛعغٝ در خقٛؿ تغذیٝ فحیح ٚ آٞٙ

  ٘ظبرت ثز رٚ٘ذ تٛسیغ ؽیز در ٔذارط

 ٔٛرد 150 تٛسیغ ٔبوت د٘ذاٖ ٚ ٔغٛان آٔٛسؽی در ٟٔذوٛدوٟب ، ٔذارط، پبیٍبٜ ٞب ٚ خب٘ٝ ٞبی ثٟذاؽت

 ػذد 20000 تٛسیغ ٔغٛان در ٔزاوش ثٟذاؽتی درٔب٘ی ثٝ ٌزٜٚ ٞبی ٞذف

 ػذد 1000 عبَ  2ثٟذاؽت خب٘ٛادٜ ثٝ وٛدوبٖ سیز  تٛسیغ ٔغٛان اٍ٘ؾتی در ٚاحذٞبی

عبَ در ؽٟز ٚ رٚعتبٞبی  12در وٛدوبٖ سیز DMFTاخزای عزح پضٚٞؾی راثغٝ ٔیشاٖ فّٛرایذ آة آؽبٔیذ٘ی ٚ ؽبخـ 

 اعتبٖ لٓ
 

 ٘فز 3000 اخزای ٔزحّٝ اَٚ عزح پیٕبیؼ وؾٛری عالٔت دٞبٖ ٚ د٘ذاٖ ثزای وٛدوبٖ ثذٚ ٚرٚد ثٝ دثغتبٖ

ئٝ خذٔبت درٔب٘ی د٘ذا٘پشؽىی ؽبُٔ : ٔؼبیٙٝ ، وؾیذٖ د٘ذاٖ، فّٛرایذ تزاپی ٚ فیؾٛر عیّٙت، خزٍٔیزی ٚ ثزعبص ، تزٔیٓ ، ارا

 CEMپبِپٛتٛٔی ، درٔبٖ پبِپ س٘ذٜ ثب 
 ٔٛرد 19540
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 ٔٛرد  21082 خب٘ٛارٞبی رٚعتبیی در  ثز٘بٔٝ پشؽه خب٘ٛادٜ 100پٛؽؼ 



 تعداد عنوان فعالیت واحد

 ٔٛرد 152773 پشؽه(  20ه خب٘ٛادٜ رٚعتب )تؼذاد تؼذاد ٔزاخؼبت ثزای پشؽ

 ٔٛرد 1531 پشؽه( 16تؼذاد ٚیشیت درٔب٘ی ٔبٔب در  ثز٘بٔٝ پشؽه خب٘ٛادٜ  در رٚعتب )

 ٔٛرد 126621 دارٚخب٘ٝ خقٛفی( 13تؼذاد ٔزاخؼبت دارٚئی ثٝ ٔزاوش ٔدزی ثز٘بٔٝ پشؽه خب٘ٛادٜ )

 ٔٛرد 3993 ٘بٔٝ پشؽه خب٘ٛادٜتؼذاد ٔزاخؼبت رادیِٛٛصی در ٔزاوش ٔدزی ثز

 ٔٛرد 234 آسٔبیؾٍبٜ دِٚتی ٚ یه خقٛفی( 4تؼذاد ٔزاخؼبت آسٔبیؾٍبٞی در ٔزاوش ٔدزی ثز٘بٔٝ پشؽه خب٘ٛادٜ رٚعتب )

  عزؽٕبری خٕؼیت تحت پٛؽؼ ٔزاوش ٔدزی ثز٘بٔٝ خٟت عزح عبٔب٘ٝ ایزا٘یبٖ

  تدٟیش ٚ راٜ ا٘ذاسی  آسٔبیؾٍبٜ ٔغدذ خبٔغ 

  آٔفتبٔیٗ )ؽیؾٝ( -ٔٛادٔخذر آٔفتبٔیٗ ٚ ٔت ٍبٜاسی آسٔبیؾراٜ ا٘ذ

 آسٔبیؼ 34848 ٔٛرد ٔثجت  در آسٔبیؾٍبٜ ٔٛاد ٔخذر  245ا٘دبْ آسٔبیؾبت تؾیخـ اػتیبد ٚ ؽٙبعبیی 

 آسٔبیؼ  15104 ٔٛرد اػتیبد ثٝ ٔٛاد ٔخذر در آسٔبیؾٍبٜ پیؼ اس اسدٚاج 77ٔٛرد سٚج ٔیٙٛر ٚ  21ؽٙبعبیی  

 آسٔبیؼ 4554 ٔٛرد ٔثجت خذیذ 117ٔٛرد ٔثجت عُ در آسٔبیؾٍبٜ تؾخیـ عُ ٚ  469 ؽٙبعبیی

ٔٛرد ٚیجزیٛوّزا اٌبٚای ا٘غب٘ی ٚ  145ٔٛرد ٘بي،  151ٔٛرد آة ٚعجشی در آسٔبیؾبت اِتٛر )  65ٔٛرد ا٘غب٘ی ٚ  3133ؽٙبعبیی 

 ٚیجزیٛوّزااٌبٚای آة ٚ عجشی(  1٘بي ٚ 16
 ٔٛرد آسٔبیؼ 3212

 ٔٛرد آسٔبیؼ 175 ٔٛرد ٔثجت  52بیؼ ٔبالریب ٚ تؾخیـ ا٘دبْ آسٔ

 ٔٛرد 22902 ٔٛرد ثیٕبری 83ا٘دبْ آسٔبیؾبت ٞبیپٛتیزٚئیذی ٘ٛساداٖ ٚ تؾخیـ 
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  اخزای پزٚصٜ ٘ٛعبسی ٔزوش ثٟذاؽتی درٔب٘ی أبْ رضب )ع(  

  عبخت ٚ راٜ ا٘ذاسی ٔزوش ثیذٞٙذ 

   ٘ی تخزیت ٚ ثبسعبسی ثٙبی ٔزوش فزلب

  تحٛیُ سٔیٗ ٔزوش ثٟذاؽتی درٔب٘ی خٕىزاٖ ثٝ پیٕب٘ىبر خٟت تبعیظ

  تبعیظ ٔزوش ؽٕبرٜ دٚ غزثبٍِزی ٞیپٛتیزٚئیذی ثؼثت 

  ثبسعبسی ٔٙشَ ٔغىٛ٘ی پشؽىبٖ ٔزوش لٕزٚد 

  ثبسعبسی خب٘ٝ ٞبی ثٟذاؽت ثخؼ لٙٛات، خؼفزیٝ ٚ دعتدزد

  راٜ ا٘ذاسی آسٔبیؾٍبٜ ٔغدذ خبٔغ

ذٜ
ٞى

د
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ع
 

 ٘فز 441 اس ٔدٕٛػٝ دٞىذٜ عالٔتی  پیؼ دثغتب٘یثبسدیذ دا٘ؼ آٔٛساٖ 

 ٘فز 1906 ثبسدیذ دا٘ؼ آٔٛساٖ اثتذایی اس ٔدٕٛػٝ دٞىذٜ عالٔتی 

 ٘فز 316 ثبسدیذ دا٘ؼ آٔٛساٖ رإٞٙبیی اس ٔدٕٛػٝ دٞىذٜ عالٔتی 

 ٘فز 28 دثیزعتبٖثبسدیذ دا٘ؼ آٔٛساٖ دثیزعتبٖ اس ٔدٕٛػٝ دٞىذٜ عالٔتی 

 ٘فز 900 ثزٌشاری خّغبت آٔٛسؽی 

ثبسدیذ ٔغئِٛیٗ اس دٞىذٜ عالٔتی ) ٔغئِٛیٗ ٔزوش ثٟذاؽت ؽٟزعتبٖ عبٜٚ ، ٔغئِٛیٗ أٛر فزٍٞٙی آعتب٘ٝ ٔمذعٝ، 

 ثبسدیذوبرؽٙبعبٖ ٚ ٔغئِٛیٗ ثٟذاؽت حزفٝ ای وؾٛر (
 ٔٛرد 30



 


