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 تعداد عىًان

 ٔٛسد 236 پبیؾ ٔشاوض ؿٟشی ، سٚػتبیی ٚ پبیٍبٜ ٞبی ثٟذاؿتی .1

ثبسٚسی ػالٔت وٛدوبٖ ٚثٟذاؿت -پبػخٍٛیی ثٝ ػٛاالت ػبٔب٘ٝ پیبْ ػالٔت خب٘ٛادٜ دس ثخؾ ثبسداسی .2

 ٚصٚریٗ
 ػٛا16000َ

 )ٔـبٚسٜ ٚخذٔت(287680 آٔبس اسایٝ خذٔبت ػالٔت ثبسٚسی دس ٔشاوض ثٟذاؿتی دسٔب٘ی دِٚتی .3

 ٔشالجت 497/246 آٔبس اسایٝ خذٔبت ٔبدساٖ دس ٔشاوض ثٟذاؿتی دسٔب٘ی دِٚتی .4

 ٔشالجت 857/311 آٔبس اسایٝ خذٔبت وٛدوبٖ دس ٔشاوض ثٟذاؿتی دسٔب٘ی دِٚتی)ٔب٘ب ٚوٛدن ػبِٓ( .5

 صٚد 13405 آٔبس اسایٝ خذٔبت والػٟبی ٔـبٚسٜ لجُ اصاصدٚاد .6

 ٔشالجت 901 آٔبس اسایٝ خذٔبت ػبِٕٙذاٖ .7

ارشای عشح رٕغ آٚسی ؿبخلٟبی ػذاِت دس ػالٔت وٛدوبٖ )ؿبخق تغزیٝ ا٘حلبسی ثبؿیشٔبدس ٚوٓ ٚص٘ی  .8

ضاسی رّؼبت تٛریٟی پبیٍبٟٞب ٚخب٘ٝ ٞبی ثٟذاؿت ػغح ؿٟشٚسٚػتب )ثشٌ-وٛدوبٖ( دس تٕبْ ٔشاوض

 پشػُٙ،تٛصیغ فشٟٔب ٚ تىٕیُ دس ٔشاوض ،ثبصثیٙی ٚ ا٘تمبَ اعالػبت ثٝ ػبیت(

 ٔٛسد ؿبخق 3

 1 ثشپبیی غشفٝ ؿیشٔبدس دس دٞىذٜ ػالٔتی ثٝ ٔٙبػجت ٞفتٝ ؿیشٔبدس .9

ثشٌضاسی وبسٌبٜ ؿیشٔبدس،ٔؼبیٙبت ٘ٛصادی،اسصیبثی ٚدسٔبٖ وٛدن ٔلذْٚ،غشثبٍِشی تىبُٔ وٛدوبٖ رٟت  .10

ثشٌضاسی دٚسٜ ٞبی -پضؿىبٖ ٚ وبسؿٙبػبٖ،ثشٌضاسی دٚ رّؼٝ تٛریٟی رٟت ٔبٔبٞبٞبی ٔشاوض سٚػتبیی

 وبسٌبٟٞبی احیب وٛدن ٚ....-غیشحضٛسی

 دٚس22ٜ

 

تـىیُ رّؼٝ ٕٞبٍٞٙی ثب فٛوبَ پٛیٙت ثش٘بٔٝ اختالالت تىبّٔی وٛدوبٖ رٟت عشاحی فشایٙذ اسربع ٚپیٍیشی  .11

 ٚ٘حٜٛ كذٚس پغ خٛسا٘ذ
 ثبس 3

 ثبس1 تـىیُ رّؼٝ ٕٞبٍٞٙی ثب وّیٝ وبسؿٙبػبٖ سؿتٝ ٞبی تٛا٘جخـی ٔٛحش دس اكالح اختالالت تىبّٔی وٛدوبٖ  .12

 ٔٛسد15-أٛسد ثشٌضاسی ٔشاػٓ ثضسٌذاؿت ٞفتٝ رٟب٘ی ؿیشٔبدس ٚ ا٘زبْ فؼبِیتٟبی اعالع سػب٘ی .13

 ػب5َوّیٝ وٛدوبٖ صیش  ٚخب٘ٝ ٞبی ثٟذاؿت اػتبٖػبَ،دس ػغح وّیٝ ٔشاوض،پبیٍبٜ ٞب  5ارشای عشح غشثبٍِشی ٚتىبُٔ وٛدوبٖ صیش .14

 ٔٛسد 6 پبیؾ ٚاسصیبثی ثیٕبسػتبٟ٘بی دٚػتذاس وٛدن .15

عشاحی ٚ ثبصثیٙی فشْ ٞب ٚ دػتٛساِؼّٕٟب)ٚیشایؾ ٚ اكالح  پشٚ٘ذٜ ػالٔت وٛدوبٖ، فشْ اسربع ثٝ ٔشوض ٔـبٚسٜ  .16

ثبسداس ثشای  دسیبفت آٔٛصؿٟبی ؿیشدٞی،دػتٛساِؼُٕ آٔٛصؽ ؿیشدٞی دس ثبسداسی،فشْ تؼٟذ٘بٔٝ ٔبدساٖ 

 ؿیشدٞی ٚ چه ِیؼت ثش٘بٔٝ(

 ٔٛسد5

 ٔٛسد 21 تٟیٝ داػتبٟ٘بی ػٛا٘ح ٚ حٛادث دس وٛدوبٖ ٚ داػتبٟ٘بی ٔشي وٛدن دس احش ػٛا٘ح ٚ حٛادث .17

ارشای ثش٘بٔٝ اسربع ٚاِذیٗ پشخغش ثٝ ٔشاوض ٔـبٚسٜ ط٘تیه)ثشٌضاسی رّؼٝ ٕٞبٍٞٙی ثب ٔشاوض ٔـبٚسٜ،تٟیٝ  .18

 ربع،ٚ...(دفتشچٝ اس

- 

ا٘زبْ الذأبت پیـٍیشا٘ٝ رٟت پیـٍیشی اص ٚلٛع ٔشي وٛدن دس ٔٙغمٝ وٟه)ثشٌضاسی رّؼبت ثب فشٔب٘ذاسی  .19

ٚ ثب حضٛس ٔؼئِٛیٗ ریشثظ ٚ اسائٝ آٔبس،تٟیٝ تبثّٛٞبی ٞـذاس، تٟیٝ تشاوت،ٕٞبٍٞٙی ثب ٞالَ احٕش رٟت آٔٛصؽ 

 الذأبت احیب ثٝ خب٘ٛادٜ ٞب دس ٔٙغمٝ وٟه(

- 

 ٔٛسد 133 پیٍیشیٟبی تّفٙی دس خلٛف ٔٛاسد ٔشي وٛدن .20

 ٔٛسد30 ٔبٞٝ 59تب 1ا٘چبْ پشػـٍشی  ٚپیٍیشی  پشٚ٘ذٜ پضؿىی ٔشٌٟبی   خبسد ثیٕبسػتب٘ی وٛدوبٖ  .21

 ٔٛسد 7 ٞبی ٔشالجت  ٔشي وٛدن دس ػغح اػتبٖ ٚؿٟشػتبٖ   ثشٌضاسی وٕیتٝ .22



 تعداد عىًان

،ٔؼبثمٝ ٘مبؿی،رـٗ وٛدن ،ثبصی ٚتٕبؿب،ٔؼبثمٝ ثشٌضاسی رـٗ ؿىٛفٝ ٞبی ص٘ذٌی،وبس٘بٚاَ وٛدن ٚایٕٙی  .23

 پشٚاص ثبدثبدوٟب،رـٗ ٔبدسثضسٌٟب ٜٚ٘ٛ ٞب ٚ.....دس عی ٞفتٝ ّٔی وٛدن

 ٔٛسد 1511

 - CSO  ٚCHSثش٘بٔٝ ٞبی وٛدوبٖ دس فبیّٟبی   رٕغ اٚسی  ٚ ٚسٚد  اعالػبت أبسی ٚػّٕىشد  .24

 - ٔٙغك سٚػتبییپیٍیشی ٚخشیذ ٔىّٕٟبی  ٔٛسد ٘یبص وٛدوبٖ دس حبؿیٝ ؿٟش ٚ .25

 ٔٛسد 1118 ا٘زبْ ٔـبٚسٜ ٚكذٚس ؿیشٔلٙٛػی رٟت وٛدن ٔحشْٚ اص ؿیشٔبدس .26

 - ارشای اصٔبیـی تؼت تـخیلی اختالالت تىبّٔی وٛدوبٖ .27

  88ارشای عشح ٔـبٚسٜ اختلبكی ؿیشدٞی ٔبدساٖ دس ثیٕبسػتبٟ٘بی ایضدی ٚحضشت صٞشا ع دس غبِت ٔبدٜ  .28

دػتٛساِؼّٕٟب)ٚیشایؾ ٚ اكالح  پشٚ٘ذٜ ػالٔت وٛدوبٖ، فشْ اسربع ثٝ ٔشوض ٔـبٚسٜ عشاحی ٚ ثبصثیٙی فشْ ٞب ٚ  .29

ؿیشدٞی،دػتٛساِؼُٕ آٔٛصؽ ؿیشدٞی دس ثبسداسی،فشْ تؼٟذ٘بٔٝ ٔبدساٖ ثبسداس ثشای  دسیبفت آٔٛصؿٟبی 

 ؿیشدٞی ٚ چه ِیؼت ثش٘بٔٝ(

 ٔٛسد5

 ٔٛسد 21 وٛدن دس احش ػٛا٘ح ٚ حٛادثتٟیٝ داػتبٟ٘بی ػٛا٘ح ٚ حٛادث دس وٛدوبٖ ٚ داػتبٟ٘بی ٔشي  .30

ارشای ثش٘بٔٝ اسربع ٚاِذیٗ پشخغش ثٝ ٔشاوض ٔـبٚسٜ ط٘تیه)ثشٌضاسی رّؼٝ ٕٞبٍٞٙی ثب ٔشاوض ٔـبٚسٜ،تٟیٝ  .31

 دفتشچٝ اسربع،ٚ...(

- 

ا٘زبْ الذأبت پیـٍیشا٘ٝ رٟت پیـٍیشی اص ٚلٛع ٔشي وٛدن دس ٔٙغمٝ وٟه)ثشٌضاسی رّؼبت ثب فشٔب٘ذاسی  .32

ٔؼئِٛیٗ ریشثظ ٚ اسائٝ آٔبس،تٟیٝ تبثّٛٞبی ٞـذاس، تٟیٝ تشاوت،ٕٞبٍٞٙی ثب ٞالَ احٕش رٟت آٔٛصؽ ٚ ثب حضٛس 

 الذأبت احیب ثٝ خب٘ٛادٜ ٞب دس ٔٙغمٝ وٟه(

- 

ٕٞبٍٞٙی ثب پشػُٙ ٔشاوض رٟت أٛصؽ ٕٞؼشاٖ عالة دس خلٛف ػالٔت ثبسداسی ٚ پیؾ اصثبسداسی ٚپغ اص  .33

 ثبسٚسی ػبِٓ ٚؿیشٔبدس-صایٕبٖ
 ٘ٛثت4

 سیبَ 000/000/000/1 پیٍیشی سایٍبٖ ٕ٘ٛدٖ اصٔبیـبت سٚتیٗ ثبسداسی رٟت ٔبدساٖ فمیش اص عشیك ٞیبت أٙب .34

ٕٞبٍٞٙی رٟت ػمذلشاسدادثب دسٔبٍ٘بٜ آػتب٘ٝ حضشت ٔؼلٛٔٝ ع ثشای پزیشؽ دٚػْٛ سایٍبٖ ٔبدساٖ  .35

 ٚوٛدوبٖ ٚص٘بٖ افغب٘ی ثشای خذٔبت پبساوّیٙیه ٚٚیضیت ٔتخلق
 لشاسدادٔٛسد 1

 ثش٘بٔٝ 15 ارشای ثش٘بٔٝ ٞبی آٔٛصؿی دس كذا ٚ ػیٕب دس ٔٛسد ثش٘بٔٝ ٞبی ٔبدساٖ ، وٛدوبٖ ، ٔیب٘ؼبالٖ  .36

تٟیٝ ٚ دسد ٔمبالت آٔٛصؿی دس صٔیٙٝ إٞیت  ؿیشٔبدس ٚ ٚثبسداسی ٚ سٚصٜ داسی ٚثبسٚسی ػبِٓ دس رشایذ ٚ  .37

 ٘ـشیبت 
 ٔٛسد 8

ی ػبیش ٟ٘بدٞب ٚاسٌبٟ٘ب ٕٚٞچٙیٗ ص٘بٖ ٌشٜٚ ٞذف دس ٔشاوض ثشٌضاسی رّؼبت آٔٛصؿی رٟت ساثغیٗ ثٟذاؿت .38

ثٟذاؿتی دسٔب٘ی ، پبیٍبٜ ٞبی ثؼیذ ، پبیٍبٜ ٞبی ثٟضیؼتی دس خلٛف ػالٔت ٔبدساٖ ، وٛدوبٖ ،ػبِٕٙذاٖ 

 ػالٔت ثبسٚسی ٚثب٘ٛاٖ ٚإٞیت ؿیشٔبدس ، اػتبٖ ٚ ؿٟشػتبٖ ٚٔشاوضٔحیغی

 رّؼٝ 39

 ٘فش450

ػٕیٙبسٞبی ٔشتجظ ثب ػالٔت ٔبدساٖ ، ٔشالجت لجُ اص ثبسداسی ٚ آٔٛصؽ ثذٚ خذٔت ثشٌضاسی وبسٌبٜ آٔٛصؿی ٚ  .39

 پشػُٙ دس ٔٛسد ٔبدساٖ ٚ٘حٜٛ سػٓ ٕ٘ٛداس ٚصٖ ٌیشی ٔبدساٖ  ٚدیبثت دسثبسداسی فٛسیتٟبی ٔبٔبیی
 رّؼ12ٝ

 ٕٞبٍٞٙی ثب خیشیٗ ػالٔت ٚ دسٔبٍ٘بٜ ٞبی حضشت ػّی ثٗ اثیغبِت )ع( ٚ حضشت صٞشا )ع( رٟت ا٘زبْ .40

 سایٍبٖ آصٔبیـبت ٚ ػٌٛ٘ٛشافی ٚ ٚیضیت ٔبدساٖ ٚ وٛدوبٖ
 ػذد 1695

 ٔٛسد153/4 پیٍیشی ٚ ٔـبٚسٜ ػتبدی ٔبدساٖ ثبسداس پشخغشٚٔبدساٖ ثی ثضبػت .41

پیٍیشی ٚٔـبٚسٜ تّفٙی دس ػتبد اػتبٖ ٚؿٟشػتبٖ دس خلٛف ص٘بٖ دس ٔؼشم ثبسداسی پشخغش اص ٘ظش ٘ظشدس یبفت  .42

 ؼشسٚؿٟبی ٔذسٖ ثشای خٛد ٚیب ٕٞ
 ٔٛسد 35

 ٔٛسد 22 ػبِٝ دس ٔٛسد ؿٙبػبیی احتٕبِی ٔٛاسد ٔشي ٔبدس 10-49ٔٛسد ٔٛاسد ٔشي ص٘بٖ  22پیٍیشی  .43



 تعداد عىًان

 ٔٛسد709 پیٍیشی ٚ ٔىبتجٝ دس ٔٛسد ٔبدساٖ ثبسداسٟٔبرشت وشدٜ .44

 ٔٛسد 700 ٔىبتجٝ ثب ٔغجٟبی ػغح اػتبٖ ٚ اسػبَ پشٚتىّٟبی رذیذ دیبثت دسثبسداسی ٚ٘بٞٙزبسیٟبی رٙیٙی .45

 ارشای عشح ٔشالجت اص ػالٔت ٔشداٖ )ػٕب( دس  حٛصٜ ػّٕیٝ ،اداسات ٚٔشاوض ثٟذاؿتی  .46

 

% پٛؿؾ دس ٌشٜٚ ٞذف 82

 دس حٛصٜ

  ٚتذاْٚ آٖ دستٕبْ سٚصٞبی ػبَ  1392ٕٞىبسی دسارشای ثش٘بٔٝ آ٘ىبِی ٔبدساٖ دا٘ـٍبٜ دس٘ٛسٚص  .47

  ثبسداس دیبثتیٕٞبٍٞٙی ثب وّیٙیه دیبثت اػتبٖ دسٔٛسد اسربع ٚپیٍیشی ٔبدساٖ  .48

 ٔٛسد 1511 ا٘زبْ ٔـبٚسٜ ػتبدی ثش٘بٔٝ ثبسٚسی ػبِٓ .49

ثشٌضاسی رّؼبت ٔتؼذد ثشٖٚ ػبصٔب٘ی دسصٔیٙٝ تٟیٝ ثؼتٝ ٞبی آٔٛصؿی ثٟذاؿت ثبسٚسی رٟت وـٛس ثب تٛرٝ ثٝ  .50

 ٔبٔٛسیت ٔحَٛ ؿذٜ اص عشف ٚصاست ثٟذاؿت ثٝ ٔشوضثٟذاؿت اػتبٖ لٓ 
 رّؼٝ 10

 دٚس1ٜ رذیذ افضایؾ رٕؼیت رٟت ساثغیٗ ثٟذاؿتثشٌضاسی ػٕیٙبس ػیبػتٟبی  .51

 - تمذیش اص پشػُٙ ٕ٘ٛ٘ٝ ثٟذاؿت دس ٔشاػٓ سٚص رٟب٘ی ثٟذاؿت .52

تٟیٝ ٚتذٚیٗ  ٚػمذ لشاسداد پشٚطٜ تذٚیٗ ثؼتٝ ٞبی آٔٛصؿی ثبسٚسی ػبِٓ ثب  ٔؼئَٛ ٔحتشْ ٔٛػؼٝ ٔغبِؼبت  .53

 ساٞجشدی ٘لش
 سٚص وبسی 10

افضایؾ ٘شخ ثبسٚسی وّی ثب ٔحٛسیت حفظ ٚاستمبی ؿبخلٟبی ػالٔت تغییش ػیبػتٟبی ثبسٚسی ػبِٓ ثش اػبع  .54

 دسٖٚ ٚثشٖٚ ثخـی–ٔبدس ٚوٛدن ٚٔىبتجٝ ثب ٚاحذٞبی تبثؼٝ 
 

  ٔـبسوت دسثشٌضاسی ٕٞبیؾ تغییشات رٕؼیتی  ثشاػبع ػیبػتٟبی رذیذ، ثب ٔٛػؼٝ حضشت أبْ خٕیٙی)سٜ( .55

  ص٘بٖ دس ٔؼشم ثبسداسی پشخغش ٚ الـبس آػیت پزیشٔحذٚد وشدٖ اسائٝ خذٔبت پیـٍیشی اص ثبسداسی فمظ ثٝ  .56

  ٔحذٚد وشدٖ ا٘زبْ اػٕبَ رشاحی دائٕی پیـٍیشی اص ثبسداسی دس ٔشاوض دِٚتی  .57

  ٔـبسوت دس تزٟیض ٚساٜ ا٘ذاصی والػٟبی ٔـبٚسٜ ٍٞٙبْ اصدٚاد دس ٔشوض ٘زبتی .58

 ٘فش600 سٚصٜ(1ثشٌضاسی ػٕیٙبسآٔٛصؿی ػالٔت ٔیب٘ؼبالٖ ) .59

  ثشٌضاسی وٕپیٟٙبی ثٟذاؿتی )ٞفتٝ ػالٔت ٔشداٖ ، ٞفتٝ ػالٔت ص٘بٖ،ٞفتٝ ػبِٕٙذ(  .60

  ادغبْ ثش٘بٔٝ ٔشالجتٟبی ارغبْ یبفتٝ ػبِٕٙذاٖ دسفؼبِیتٟبی ٔشاوضثٟذاؿتی دسٔب٘ی ؿٟشی .61

 ٘فشسٚص600 ثشٌضاسی ػٕیٙبس دٚسٚصٜ ػالٔت ػبِٕٙذاٖ رٟت تٕبْ سدٜ ٞب ثبحضٛس اػبتیذ )ٔزشی اػتبٖ( .62

-ٕٞىبسی ثب ٚصاست ثٟذاؿت  دس چبح وتبة ٚثٛوّت چبست ٚپٛػتش  دس ػغح ّٔی دسثش٘بٔٝ ٞبی وٛدوبٖ .63

 ٔیب٘ؼبالٖ ٚػبِٕٙذاٖ
 

 

  



 ياحد تغذیٍ 2929خالصٍ جديل گشارش عملکزد سال 

 تعداد/ درصد پیشزفت عىًان فعالیت

وٙتشَ فـبس خٖٛ ثٝ ٔٙبػجت ٞفتٝ ثشٌضاسی رـٙٛاسٜ غزا ) یه ٔٛسدسٚص رٟب٘ی غزا ٚ یه ٔٛسد ثب سٚیىشد  .1

 رٟب٘ی ػالٔت(
 ٔٛسد 2

 سٚػتب ٟٔذ 12 ارشای ثش٘بٔٝ یه ٚػذٜ غزای ٌشْ دس سٚػتب ٟٔذٞب ثب ٕٞىبسی ػبصٔبٖ ثٟضیؼتی  .2

 %100 ٕ٘ٛ٘ٝ( 240ٔذسػٝ ؿٟشی ٚ سٚػتبیی)  48دس  IDDا٘زبْ ثش٘بٔٝ  .3

 وٛدن 1090 ػبَ 6حٕبیتی ثٟجٛد ٚضغ تغزیٝ وٛدوبٖ صیش  –ارشای ثش٘بٔٝ ٔـبسوتی  .4

 دا٘ؾ آٔٛص 15000 ) تٛصیغ لشف، آٔٛصؽ ٚ پبیؾ( ارشای ثش٘بٔٝ آٞٗ یبسی دس ٔذاسع ٘ٛاحی چٟبسٌب٘ٝ .5

ثشسػی تبحیش ثٟجٛد ػجه ص٘ذٌی  ٚ ٔلبحجٝ اٍ٘یضؿی ثش ٕ٘بیٝ تٛدٜ ثذ٘ی ، لٙذ ٚ » ارشای ٔشحّٝ اَٚ ٚ دْٚ عشح  .6

 «پشػُٙ ؿٟشی ٔؼبٚ٘ت ثٟذاؿتی داسای اضبفٝ ٚصٖ ٚ چبق  چشثیٟبی خٖٛ 

 

 ٘فش 483

 %50  ا٘زبْ الذأبت الصْ رٟت اػتمشاس ػٙذ ّٔی تغزیٝ ٚ أٙیت غزایی  .7

 ٔشوض ٚ پبیٍبٜ ؿٟشی ٚ سٚػتبیی 17پبیؾ ٘حٜٛ ارشای ثش٘بٔٝ ٞبی تغزیٝ ای دس  .8
 ٔٛسد 17

 

 ثش٘بٔٝ 36 ارشا  ثش٘بٔٝ ص٘ذٜ سادیٛیی دس ثش٘بٔٝ وبؿب٘ٝ .9

 ثش٘بٔٝ 130 ضجظ  ثش٘بٔٝ سادیٛیی تغزیٝ كحیح دس ثش٘بٔٝ ػالْ ص٘ذٌی .10

ارشا ثش٘بٔٝ ٞبی  تّٛصیٛ٘ی) غزاٞبی ػٙتی، ٞفتٝ آٔٛصؽ ٍٕٞب٘ی تغزیٝ، آٞٗ یبسی، تغزیٝ دس ػٙیٗ ثّٛؽ، ؿیش  .11

 ٔذاسع ٚ ٕ٘ه(
 ثش٘بٔٝ 9

 رّؼٝ 12 آٔٛصؽ تغزیٝ ثٝ ٚاِذیٗ وٛدوبٖ سٚػتبیی تحت پٛؿؾ ثش٘بٔٝ ٔـبسوتی حٕبیتی دس ٔشاوض سٚػتبیی  .12

 رّؼٝ 12 أٛصؽ تغزیٝ ثٝ ٚاِذیٗ وٛدوبٖ ؿٟشی تحت پٛؿؾ ثش٘بٔٝ ٔـبسوتی حٕبیتی دس وٕیتٝ أذاد وُ .13

 رّؼٝ 2 آٔٛصؽ تغزیٝ دس ػٙیٗ ٔذاسع رٟت ٔشثیبٖ ثٟذاؿت ٔذاسع ٔشٚد ػالٔت .14

آٔٛصؽ دس وبسٌبٜ سٚػتب ٟٔذٞب ثشٌضاس ؿذٜ تٛػظ ٚاحذ ثٟذاؿت خب٘ٛادٜ ٚیظٜ ٔشثیبٖ ٟٔذوٛدن ٞبی ؿٟشی  .15

 ٚ سٚػتبیی
 یه ٔٛسد

 ٔٛسد 10 تذسیغ ٔجبحج ٔشثٛط ثٝ تغزیٝ دس دٚسٜ ٞبی آٔٛصؿی ٚ یب وبسٌبٟٞب .16

 ٔٛسد 3 ثشٌضاسی دٚسٜ ٞبی ٔـبٚسٜ تغزیٝ دس ٔٙبعك ٔحشْٚ ؿٟش ٚ سٚػتب .17

ظی  آٔٛصؽ تغزیٝ دس اداسات، اسٌبٖ ٞبی ٔختّف ٔب٘ٙذ ثٙیبد ؿٟیذ، ٘یشٚ ا٘تظبٔی، ٕ٘بص رٕؼٝ تٟشاٖ، ا٘شػخٙشا٘ی ٚ  .18

 اتٕی، ػپبٜ، حٛصٜ ػّٕیٝ ٚ اػتب٘ذاسی
 ٔٛسد 45

 ٔٛسد 36 آٔٛصؿی چبلی ٚ ٕ٘ه ثٝ وّیٝ ٔشاوض ثٟذاؿتی دسٔب٘ی ؿٟشی ٚ سٚػتبیی  CDتٟیٝ ٚ اسػبَ  .19

أٛصؿی ٕ٘ه یذداس تلفیٝ ؿذٜ ، تغزیٝ ٔبدساٖ ٚ وٛدوبٖ ، ٘مؾ تغزیٝ دس پیـٍیشی اسػبَ اػتیىش ٚ پفّت ٞبی  .20

 اص اػتئٛپشٚص ٚ ... ثٝ وّیٝ ٔشاوض ثٟذاؿتی دسٔب٘ی ؿٟشی ٚ سٚػتبیی
100% 

 ٔٛسد 3 آٔٛصؽ تغزیٝ دس ػٙیٗ ٔذاسع ثٝ اِٚیبء دثؼتبٖ دختشا٘ٝ وشثبػی ، ثبلشیٝ ٚ لبئٕیٝ .21

 ٔمبِٝ 6 اضبفٝ ٚصٖ ، چبلی ، دیبثت ٚ ػشعبٖ ٚ...تٟیٝ ٚ تٙظیٓ ٔمبالت آٔٛصؿی  .22

 ٔٛسد 15 ا٘زبْ ٔلبحجٝ  ثب رشایذ ٚ سٚص٘بٔٝ ٞبی ٔحّی دس خلٛف ػجه ص٘ذٌی ػبِٓ .23

 ثش٘بٔٝ 5 آٔٛصؽ ثٝ ػْٕٛ ٔشدْ دسخلٛف ٘مؾ تغزیٝ دس ثیٕبسی ٞبی غیش ٚاٌیش دس ٔشاوض ثٟذاؿتی دسٔب٘ی .24

ثٝ تٕبٔی اداسات، كذا ٚ ػیٕب ٚ  ٔشاوض ثٟذاؿتی دسٔب٘ی  "غزاٞبی ػٙتی اػتبٖ لٓ "تذٚیٗ، چبح ٚ اسػبَ  وتبة  .25

ؿٟش ٚ سٚػتب ثٝ ٔٙظٛس فشًٞٙ ػبصی كحیح غزا ٚ تغزیٝ ٚ اس ػبَ آٖ ثٝ تٕبٔی ٔؼبٚ٘ت ٞبی ثٟذاؿتی ػشاػش 

 رّذ 2000



 تعداد/ درصد پیشزفت عىًان فعالیت

 وـٛس ثٝ ػٙٛاٖ اٍِٛی وـٛسی عشح غزای ػٙتی وُ وـٛس

 یه ٔٛسد تذٚیٗ ٚ ٚیشایؾ ٔمبِٝ ؿیٛع چبلی  .26

 %100 «تبحیش ػجه ص٘ذٌی ثش ؿبخق ٞبی تٛدٜ ثذ٘ی» رٕغ آٚسی ٚ آ٘بِیض اعالػبت ٔشثٛط ثٝ عشح  .27

أٛصؽ تغزیٝ ٚیظٜ ساثغیٗ اداسات ٚ ٔشثیبٖ ثٟذاؿتی  ٚ پشػُٙ ٔشاوض ٚ خب٘ٝ ٞبی ثٟذاؿت دس صٔیٙٝ ٞبی ٔختّف  .28

 ٌیشی ٔبدس ثبسداس ، سطیٓ دسٔب٘ی افشاد چبق ، ثش٘بٔٝ غزایی ػبِٕٙذاٖ ٚ ...()تغزیٝ دس دٚساٖ ثّٛؽ ، ٚصٖ 

 

 وبسٌبٜ 7

 ٔٛسد 9 آٔٛصؽ تغزیٝ ثٝ ػْٕٛ ٔشدْ ؿٟش ٚ سٚػتب ثٝ ٔٙبػجت ٞبی ٔختّف .29

 سطیٓ 114 تٟیٝ ٚ تٙظیٓ سطیٓ غزایی رٟت افشاد داسای اضبفٝ ٚصٖ یب چبق ؿشوت وٙٙذٜ دس عشح چبلی .30

 رّؼٝ 32 رٟت افشاد ؿشوت وٙٙذٜ دس عشح چبلی ثشٌضاسی والع ٚسصؿی .31

 %100 تٟیٝ ٚ تٙظیٓ پیبْ ٞبی وٛتبٜ آٔٛصؿی دس ساثغٝ ثب ٕ٘ه تلفیٝ ؿذٜ یذداس دس ٞفتٝ ثؼیذ آٔٛصؽ ٍٕٞب٘ی تغزیٝ .32

تٟیٝ ٚ تٙظیٓ فشْ ٞبی رذیذ رٟت ٔؼشفی وٛدوبٖ تحت پٛؿؾ ثش٘بٔٝ ٔـبسوتی حٕبیتی ٚ اسػبَ ثٝ وّیٝ ٔشاوض  .33

 سٚػتبییؿٟشی ٚ 
100% 

چبح وتبثچٝ ٚ پٕفّت ٞبی تغزیٝ ای ثب ٔٛضٛػبتی ٔب٘ٙذ تغزیٝ دس ٌشٜٚ ٞبی پش خغش )وٛدوبٖ، ٔبدساٖ ثبسداس ٚ  .34

ؿیشدٜ، دا٘ؾ آٔٛصاٖ (، اكالح اٍِٛی ٔلشف )ٕ٘ه، سٚغٗ ٚ ...( ٚ ثیٕبسی ٞبی غیش ٚاٌیشرٟت تٛصیغ دس 

 ٔشاوض ثٟذاؿتی دسٔب٘ی  ؿٟش ٚ سٚػتب

70000 

 یه ٔٛسد تىٕیُ وتبثچٝ ٘مؾ تغزیٝ دس پیـٍیشی اص دیبثت ثبصثیٙی ٚ .35

 %100 اكالح ٚ ثٝ سٚص سػب٘ی چه ِیؼت ٞبی ٘ظبستی ٚاحذ تغزیٝ دس ػغح ؿٟشػتبٖ ٚ ٔشاوضؿٟشی ٚ سٚػتبیی تبثؼٝ .36

  

 

  



 عملکزد  ياحد سالمت وًجًاوان، جًاوان ي مدارس

 تعداد عٌَاى فعالیت 

  تذٚیٗ ثش٘بٔٝ ػّٕیبتی 

 

 ػالٔتٞفتٝ 

 1 ارشای صً٘ ػالٔت دس ٔذسػٝ إِٟذی

 1 ػتبسٜ اػتبٖ 5ارشای ٕ٘بدیٗ صً٘ ٔؼٛان دس یىی اص ٔذاسع 

 اثر نقاشی  055 ثشپبیی ٕ٘بیـٍبٜ ٘مبؿی دا٘ؾ آٔٛصاٖ دس خلٛف ؿؼبس ٞفتٝ ػالٔت )فـبس خٖٛ(

 

 عشح ػٙزؾ 

 دانش آموز  01555 ػٙزؾا٘زبْ ٔؼبیٙبت پضؿىی ٘ٛآٔٛصاٖ ثذٚ ٚسٚد ثٝ دثؼتبٖ دس عشح ّٔی 

 پایش  50 ػٙزؾ ػالٔت ٘ٛآٔٛصاٖ ثذٚ ٚسٚد ثٝ دثؼتبٖثبصدیذ ٔشاوض ٚ پبیٍبٟٞبی 

 درمانگاه  0 ػمذ لشاسداد ثب دسٔبٍ٘بٜ ؿبٞذ ٚ پشدیؼبٖ رٟت ٔؼبیٙبت دا٘ؾ آٔٛصاٖ

دانش   5555با پوشش 

 آموز

 

ٔذاسع 

ٔشٚد 

 ػالٔت

  ٔذسػٝ( 50ػالٔت )ثشسػی ٚضؼیت ٔٛرٛد ٔذاسع ٔٙتخت ٔشٚد 

تـىیُ تیٓ ٕٔیضی خبسری ٔذاسع ٔشٚد ػالٔت ثب ٕٞبٍٞٙی ٌشٜٚ ثٟذاؿت ٔحیظ ٚ 

 حشفٝ ای

 

  ٔذسػٝ ٔشٚد ػالٔت رٟت اٞذای ػتبسٜ ثٝ ٔذاسع 150ثبصدیذ اص 

ٕٞىبسی ثب اداسٜ ٘ٛرٛا٘بٖ ٚٔذاسع ٚصاستخب٘ٝ دس تذٚیٗ چه ِیؼت ؿٟشػتبٖ  

 ٘ٛرٛا٘بٖ ٚٔذاسعٚثبصٍ٘شی دس ثش٘بٔٝ ٞبی 

 

 

 

 رٛا٘بٖ

 دانشجو   055 ا٘زبْ ٔؼبیٙبت رؼٕی دا٘ـزٛیبٖ دا٘ـٍبٜ ػّْٛ پضؿىی تشْ ٟٔش ٚثٟٕٗ

  دا٘ـٍبٜتٟیٝ ٔمبِٝ دیذٌبٟٞبی ٘ظشی دس ٔٛسد ػٙیٗ رٛا٘ی ثشای ػبیت 

  تٟیٝ پیبْ تجشیه سٚص رٛاٖ ثشای ػبیت ٚ پیبْ ثٝ وبسثشاٖ اتٛٔبػیٖٛ

ثیٕبسیٟب ٚ ٔحیظ رٟت ٔمبالت سٚص رٛاٖ ٚ  –خب٘ٛادٜ  -ٕٞبٍٞٙی ثب ٚاحذٞبی سٚاٖ

 ٕٞبٍٞٙی ثب آٔٛصؽ رٟت لشاس دادٖ دس ػبیت دا٘ـٍبٜ

 

 

 

 آٔٛصؽ

 آٔٛصؽ ؿٟشػتبٖ دس خلٛف پشٚ٘ذٜ اِىتشٚ٘یه 

  َآٔٛصؽ ٔشثیبٖ ثٟذاؿت دس خلٛف ٔغبِت ٔختّف ثٟذاؿتی ٕٞضٔبٖ ثب ؿشٚع ػب

 تحلیّی

  ٖٔشاوض ؿٟشی ٚسٚػتبیی دس خلٛف ٔؼبیٙبت دا٘ؾ آٔٛصاٖآٔٛصؽ پضؿىب 

  آٔٛصؽ وبسؿٙبػبٖ ثٟذاؿت خب٘ٛادٜ ٚثیٕبسیٟب دس خلٛف اسصیبثی ٞبی ٔمذٔبتی

 دا٘ؾ آٔٛصاٖ

 آٔٛصؽ ضٕٗ خذٔت ٔذیشاٖ ٚٔشثیبٖ ٔذاسع ٔشٚد ػالٔت 

 
 

 

 مربی  37

 پسشک  05

 کارشناس 005

 مدیر و مربی  05
 

 

 

 

 رّؼبت ٚوٕیتٝ ٞب:

 تـىیُ وٕیتٝ اػتب٘ی ٔذاسع ٔشٚد ػالٔت )ثش٘بٔٝ سیضی (

 تـىیُ وٕیتٝ ؿٟشػتب٘ی ٔذاسع ٔشٚد ػالٔت )فشایٙذ ارشا(

 

7 

6 

8 



  

 دس خلٛف عشح ػٙزؾ ػالٔت ٘ٛآٔٛصاٖ ثذٚ ٚسٚد ثٝ دثؼتبٖ رّؼبت

 دس خلٛف پذیىِٛٛصیغ

 دس خلٛف ٔؼبیٙبت دا٘ؾ آٔٛصاٖ

 فـبس خٖٛ( دخب٘یبت ٚ -آػٓ-سٚاٖ-وٛدن -ٔٙبػجت ٞبی ثٟذاؿتی)ٞفتٝ ػالٔت

3 

5 

18 

  پیٍیشی ػمذ لشاسداد ثب لشاسداد آلبی دوتش ػضاٚاس ٚ خب٘ٓ دوتش اػذاِّٟی 

اسػبَ ػشرٕغ ٔؼبیٙبت دا٘ؾ آٔٛصاٖ ثٝ وشٔب٘ـبٜ عجك دػتٛس ٚصاستخب٘ٝ ثشای تذٚیٗ ٌضاسؽ  

 وـٛسی 

 

دا٘ؾ آٔٛصاٖ ثذٚ ػبٍِی  6٘ظبست ثش ارشای ٚاوؼیٙبػیٖٛ تٛاْ دا٘ؾ آٔٛصاٖ اَٚ دثیشػتبٖ ٚ 

 ٚسٚد

 

  تٟیٝ رذَٚ ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی ٚاحذ ٚ اسػبَ ثٝ ٚصاستخب٘ٝ  

  تذٚیٗ ثش٘بٔٝ آٔٛصؿی ٚاحذ ثشای ٘یشٚی ثذٚ خذٔت ٚ اسػبَ ثٝ آٔٛصؿٍبٜ ثٟٛسصی 

  پبیؾ ؿٟشػتبٖ ٚ تٟیٝ ٌضاسؽ ٚ اسػبَ ثٝ ٚاحذ ٌؼتشؽ 

ارشای عشح ػٙزؾ ٚ اسائٝ تـىیُ رّؼٝ ثب آٔٛصؽ ٚ پشٚسؽ اػتخٙبیی رٟت پبیؾ سٚ٘ذ  

 ساٞىبس ثشای ٔـىالتی وٝ تٛػظ ٕٞىبساٖ پبیـٍش اػتخشاد ؿذٜ اػت .

 

  ٚ اسػبَ ثٝ ٚصاستخب٘ٝ  91تٟیٝ ِیؼت ٔـىالت ثش٘بٔٝ ٔشٚد ػالٔت دس ػبَ  

 

 

 

 

 ٔىبتجبت

 ٔىبتجبت

  ْپشٚ٘ذٜ ػالٔت ٔذسػٝ رذیذ ثٝ ؿٟشػتبٖ 1/109اسػبَ فش ٚ 

  دسٔب٘ی خذٔت تّمیح ٚاوؼٗ تٛاْ ثٝ آٔٛصؽ ٚ پشٚسؽاسػبَ ِیؼت ٔشاوض ثٟذاؿتی 

 ٌٖضاسؽ الذأبت ا٘زبْ ؿذٜ سٚص رٛاٖ ثٝ ٚصاستخب٘ٝ ٚ ػبصٔبٖ ّٔی ٚسصؽ ٚ رٛا 

  ٝ٘تؼذاد ٔذاسع ػتبسٜ داس ثٝ ٚصاستخب 

  ْثٝ ٚصاستخب٘ٝ  91ٌضاسؽ ػّٕىشد ثٛدرٝ ػٝ ٔبٞٝ چٟبس 

 ٖٔؼیبسی ػٙزؾ ثیٙبیی دس عشح ػٙزؾ ثٝ ؿٟشػتب 

  ٝٔٚصاستخب٘ٝ ٔجٙی ثش تبویذ ثش ٔؼبیٙبت سایٍبٖ پضؿىی دس عشح ػٙزؾ اسػبَ ٘ب

 ؿٟشػتبٖ

 

   



  29عملکزد بُداشت محیط در سال 

 تعداد موضوع

 44487 تؼذاد ثبصدیذ اص ٔشاوضٚأبوٗ ػٕٛٔی

 2291 تؼذاد ٔشاوض ٚأبوٗ ثٟؼبصی ٚثٟذاؿتی ؿذٜ

 800 ثیٗ ساٞی تؼذاد ثبصدیذ اص أبوٗ

 ته 5/55 ٔؼذٚٔی ٚ تٛلیفیٔٛادغزایی 

 1113 ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسی ٔٛادغزایی 

 9129 ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسی آة

 20613 وّشػٙزی

 555 ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسی ٘بٖ

 27797 تؼذاد وبست ثٟذاؿت كبدس ؿذٜ

 9255 ٔٛاسد ٔؼشفی ثٝ ٔشارغ لضبیی

 200 ثشخٛسد ثب فشٚؿٙذٌبٖ دٚسٜ ٌشد

 2225 تؼذاد سػیذٌی ثٝ ؿىبیبت

 726 كذٚس كالحیت

 952 تؼغیُ ؿذٜ 

 100 پیٍیشی ٔـىالت ثٟذاؿتی ٚؿىبیبت فبضالة ٚصثبِٝ

 5995 پخؾ ٚتٛصیغ اعالػیٝ

 5696 یذػٙزی ٕ٘ىٟبی خٛساوی

  ػبیش الذأبت 

  تـىیُ ٚفؼبِؼبصی وٕیتٝ حشیٓ ٔٙبثغ آة

  اػتٕشاس ثش٘بٔٝ ٘ظبْ ٔشالجت ٔحیغی ؿجىٝ ٞبی آة ؿٟشی ٚسٚػتبیی

  ٔحلٛالت ٚفشآٚسدٜ ٞبی ِجٙی دس ساػتبی وٙتشَ ثیٕبسی تت ٔبِت دس اػتبٖتـذیذ ٘ظبست ثشػشضٝ 

  تـىیُ وٕیتٝ ٘ظبست ٚثبصسػی وٙتشَ ثش٘زٟبی آِٛدٜ دس ػغح  ػشضٝ

  ثش٘بٔٝ استمبء ػغح ثٟذاؿتی ٚستجٝ ثٙذی اػتخشٞبی ؿٙب

  كذٚس كالحیت ثٟذاؿتی ثشای ٚاحذٞبی البٔتی ثب ٔـبسوت ػبیش دػتٍبٟٞبی ارشایی

  رّؼبت ٚثش٘بٔٝ ٞبی ارشایی وبسٌشٜٚ ثٟذاؿت ٔذیشیت ثحشاٖ

ثشٌضاسی ٔب٘ٛس أذادٚ٘زبت رٟت ٔؼِّٛیٗ ٚوٓ تٛا٘بٖ رٞٙی ٚػبیش الذأبت ٔشثٛط ثٝ ثش٘بٔٝ ٞبی وبٞؾ 

 خغش ثالیب
 

  تـىیُ رّؼٝ آٔٛصؿی رٟت ٞیئتٟبی ٔزٞجی ثبفشاسػیذٖ ٔبٜ ٔحشْ

  "٘مؾ ص٘بٖ دس استمبء ػالٔتی"ص٘ب٘ٝثشٌضاسی ٕٞبیؾ  ٚرّؼبت آسایـٍبٟٞبی 

 

  



 2929عملکزد بُداشت حزفٍ ای در سال 

 تعداد عٌَاى فعالیت

 پشٚ٘ذٜ 2162 ثشسػی ٚ كذٚس سای وٕیتٝ ثذٚی ٚ تزذیذ ٘ظش ٔـبغُ ػخت ٚ صیبٖ آٚس  .1

 ٔٛسد 117 سػیذٌی ثٝ ؿىبیبت .2

 ٘فش 5522 تؼذاد ٔؼبیٙبت ػالٔت ؿغّی ا٘زبْ دس ٔشوض ثٟذاؿتی دسٔب٘ی ٔؼزذ ربٔغ  .3

 ٚاحذ 623 تؼذاد ا٘ذاصٜ ٌیشی ٞبی ا٘زبْ ؿذٜ دس ثخؾ خلٛكی .4

 ٘فش 20994 تؼذاد ٔؼبیٙبت ػالٔت ؿغّی ا٘زبْ تٛػظ ثخؾ خلٛكی .5

 ٚاحذ 16 تؼییٗ كالحیت ثٟذاؿتی .6

 ٚاحذ 8467 تؼذاد ثبصدیذ ٞبی ا٘زبْ ؿذٜ .7

 ٚاحذ 229 تؼذاد ٚاحذ ٞبی ٔؼشفی ؿذٜ ثٝ دادٌبٜ .8

 ٔٛسد 129 پبیؾ اص ٔشاوض عت وبس ٚ ؿشوت خذٔبت ثٟذاؿت حشفٝ ای .9

 ٔٛسد 3 كذٚس ٚ تٕذیذ ٔزٛص ٔشاوض عت وبس ٚ ؿشوت خذٔبت ثٟذاؿت حشفٝ ای .10

 ٘فش ػبػت 22484 ثشٌضاسی رّؼٝ آٔٛصؿی )ٔذیشاٖ ،وبسؿٙبػبٖ،وبسٌشاٖ( .11

 ٘فش ػبػت 11594 تٛػظ ثخؾ خلٛكی )ٔذیشاٖ ،وبسؿٙبػبٖ،وبسٌشاٖ(ثشٌضاسی رّؼٝ آٔٛصؿی  .12

 رّؼٝ 63 ؿشوت دس رّؼٝ  .13

 رّؼٝ 6 تٛرٟی  –تـىیُ رّؼٝ آٔٛصؿی  .14

 ٘فش ػبػت 2016 ثشٌضاسی دٚسٜ ؿـٓ تشثیت ثٍٟش .15

 ٘فش ػبػت 5940 ثشٌضاسی دٚسٜ پٙزٓ ثبصآٔٛصی ثٍٟشاٖ ٚ ثٟذاؿتیبساٖ .16

 ٘فش 81 ثخؾ خلٛكی ثشٌضاسی دٚسٜ تشثیت ثٟذاؿتیبس تٛػظ .17

  ػبیت ثشتش دا٘ـٍبٜ ػّْٛ پضؿىی لٓ  5لشاس ٌشفتٗ ػبیت ثٟذاؿت حشفٝ ای دس صٔشٜ  .18

 ٘ؼخٝ 5000 ػٙٛاٖ پٛػتش ثب تیشاط 4عشاحی ٚ چبح  .19

 ٔٛسد 1 ػمذ تفبٞٓ ٘بٔٝ ثب دا٘ـىذٜ ثٟذاؿت  .20

ثبثت ارشای ثش٘بٔٝ تمذیش ٔشوض ػالٔت ٔحیظ ٚ وبس اص ػّٕىشد ثٟذاؿت حشفٝ ای حٛصٜ ٔؼبٚ٘ت ثٟذاؿتی  .21

 ٞبی سٚص رٟب٘ی ایٕٙی ٚ ثٟذاؿت حشفٝ ای
 

 دلیمٝ 120 ثش٘بٔٝ سادیٛیی ثب ٔٛضٛػبت ثٟذاؿت وـبٚسصی ٚ ایٕٙی دس ٔٙضَ .22

 دلیمٝ 95 ثش٘بٔٝ تّٛیضیٛ٘ی ثب ٔٛضٛػبت ایٕٙی دس ٔٙضَ ٚ ویف ٚ وفؾ اسٌٛ٘ٛٔیه .23

 سٚص 45 ثیٕبسػتبٖ 9اػتجبس ثخـی  .24

 سٚص 10 ثٟذاؿتی ٌشاؽ، ػبسی، ثٙذسػجبع، ص٘زبٖ ٚ وشدثبصدیذ اص ٔؼبٚ٘تٟبی  .25

 ٔشوض 28 پبیؾ ٔشوض ثٟذاؿت ؿٟشػتبٖ ٚ ٔشاوض تبثؼٝ دس خلٛف خذٔبت پضؿه خب٘ٛادٜ .26

 
 

  



 2929 عملکزد گزيٌ گستزش شبکٍ در سال 

 تعداد وًع فعالیت

 ٔٛسد 167916 تؼذاد ٔشارؼبت ثٝ پضؿىبٖ خب٘ٛادٜ .1

 ٔٛسد 2492 تؼذاد ٔشارؼبت ثٝ ٔبٔب .2

 ٔٛسد 124810 تؼذاد ٔشارؼبت ثشای خذٔبت داسٚئی .3

 ٔٛسد  6403 تؼذاد ٔشارؼبت ثشای خذٔبت آصٔبیـٍبٞی .4

 ٔٛسد 694 تؼذاد ٔشارؼبت ثشای خذٔبت سادیِٛٛطی .5

 ٔٛسد 5 ٔزشی ثش٘بٔٝ  ؿٟشی تؼذاد ٔشاوض .6

 ٔٛسد 8 ٔزشی ثش٘بٔٝ  سٚػتبئی تؼذاد ٔشاوض .7

 ٔٛسد 74031 رٕؼیت وُ سٚػتبیی .8

 ٔٛسد 57485 رٕؼیت ٔـَٕٛ ػشا٘ٝ .9

 ٔٛسد26/2 ٔشارؼٝ سٚػتبئیبٖ ثٝ پضؿه خب٘ٛادٜ ثبس  .10

 ٔٛسد 6931 تؼذاد اسربػبت ثٝ ٔتخلق .11

 %4 سربع ثٝ ٔتخلقدسكذ ا .12

  HNIS٘ظبست ثش ٘شْ افضاس  .13

  ٘ظبست ثش ٘شْ افضاسٞبی ٚسٚد اعالػبت فشٟٔبی آٔبسی .14

  اكالح فبیّٟب ٚ اعالػبت آٔبسی .15

  پبیٍبٜ ثٟذاؿتی ٚالغ دس ٔٙغمٝ ؿٟشلبئٓساٜ ا٘ذاصی  .16

  تزٟیض ٔشوض ثٟذاؿتی دسٔب٘ی ٘زبتی .17

  پشٚطٜ ثشآٚسد وّیٝ ٞضیٙٝ ٞبی ٔشثٛط تزٟیض ،تبٔیٗ ٚثبص ػبصی ٔشاوض ثٟذاؿتی ٚدسٔب٘ی ٚ خب٘ٝ ٞبی ثٟذاؿت .18

  اسػبَ آٔبس ٚ اعالػبت ثٝ ٚصاستخب٘ٝ ٚ ػبصٔبٟ٘بی دِٚتی ٚ غیش دِٚتی .19

  



 29فىايری اطالعات در سال عملکزد ياحد 

 

  آٔٛصؽ وبسوٙبٖ اص ٘ظش آٔبس ٚ ٘شْ افضاص ٞبی آٔبسی .20

  ارشای پشٚطٞبی آٔبسی ٚاحذٞبی ػتبدی .21

  ٘ظبست ثش ػشؿٕبسی رٕؼیت سٚػتبیی .22

  ٘ظبست ثش رٕغ آٚسی صیذ حیبتی .23

  ایزبد ؿجىٝ ؿٕغ دس ٔشاوض ؿٟشی ٚ سٚػتبیی .24

  سٚػتبیی رٟت وبس ثب اتٛٔبػیٖٛخشیذ ٚ ساٜ ا٘ذاصی پشیٙتش ٚ اػىٙش ٔشاوض  .25

  ٘لت ٚ ساٜ ا٘ذاصی فیجش ٘ٛسی ػتبد ٔشوض ثٟذاؿت اػتبٖ .26

  ٍٟ٘ذاسی ػخت افضاسٞب ٚ ٘شْ افضاسٞبی ٔٛرٛد دس ػتبد ٚ ٔشاوض تبثؼٝ .27

  ٔذیشیت تٛصیغ ایٙتش٘ت ٚ ایٙتشا٘ت .28

  ٍٟ٘ذاسی ٚ حبثت ٍٟ٘ذاؿتٗ ؿجىٝ ٚ تزٟیضات اتبق ػشٚس ٚ ؿجىٝ دِٚت .29

  ٚ ساٜ ا٘ذاصی ثؼتش ؿجىٝ ٔشوض فشلب٘ی.خشیذ ػٛئیچ  .30

  

  



 29در سال  آسمایشگاٌعملکزد ياحد 

 تعداد عنوان فعالیت

 ومًوٍ 937 ومًوٍ کٍ َز سٍ پاکستاوی ي مسافز بًدوذ، اس وظز يیبزیًکزا ایىابا ثبت گزدیذ. 3اوجام آسمایش التًر کٍ  .1

وفز دارای سابقٍ مصزف اخیز  665گزدان کٍ اس وظز مصزف مًاد مخذر ي ريان مًارد آسمایشگاَی بزرسی  .2

 مًاد مخذر ي ريان گزدان بًدوذ.

 وفز 35443

 وفز 256 مًرد مثبت بًدوذ. 153اس وظز سالک کٍ  مًارد مشکًک بزرسی .3

وًساد مبتال بٍ فىیل کتًوًری  3وًساد مبتال بٍ َیپًتیزيئیذی ي  57اوجام آسمایشات غزبالگزی وًسادان کٍ  .4

 مادرسادی بًدوذ.

 وًساد 24665

 وفز 3466بزريی  مًرد آن مثبت جذیذ بًدوذ. 132مًرد مثبت گزدیذوذ کٍ 259اوجام آسمایش سل کٍ اس ایه تعذاد  .5

 وفز3 مىفی بًدوذ. َمگیاوجام آسمایش جذام کٍ خًشبختاوٍ  .6

مبتال بٍ پالسمًدیًم وفز اس آوان  33وفز مبتال بٍ ماالریا بًدوذ کٍ  36اوجام آسمایش میکزيسکًپی ماالریا کٍ  .7

 وفز مبتال بٍ پالسمًدیًم فالسی پاريم بًدوذ.6يیًاکس ي 

 وفز 295

 وفز 29265 اوجام آسمایشات کارت بُذاشت متقاضی صذير کارت بُذاشت. .8

 وفز 32331 سيج مبتال بٍ تاالسمی میىًر بًدوذ. 19اوجام آسمایشات پیش اس اسدياج کٍ اس ایه تعذاد،  .9

 وفز 5562 کار ي بذي استخذام بزای  اوجام آسمایشات طب .13

 وفز 6253 اوجام آسمایشات پششک خاوًادٌ ريستایی  .11

  بسته تفاَم وامٍ َمکاری با آسمایشگاٌ وًر تُزان  جُت اوجام تست تاییذی فىیل کتًوًری. .12

  وظارت بز تعمیز يیا ساخت آسمایشگاَُا. .13

  پایش ي وظارت بز آسمایشگاَُا .14

   HIV Agراٌ اوذاسی تست  .15

 

  



29عملکزد مزکش آمًسش بًُرسی در سال   

 

  

 هالحظات فعالیت

 تبپبیبٖ تیشٔبٜ ثشٌضاسی دٚسٜ آٔٛصؿی تئٛسی ٚػّٕی دا٘ؾ آٔٛصاٖ دٚسٜ ٞیزذٞٓ  دسثٟٛسصی  .1

 ٔشدادِغبیت دی ٔبٜ ثشٌضاسی ٚ٘ظبست ثشدٚسٜ آٔٛصؿی وبسآٔٛصی  دا٘ؾ آٔٛصاٖ دسخب٘ٝ ٞبی ثٟذاؿت  .2

 دسثٟٕٗ ٔبٜ ثشٌضاسی آصٖٔٛ پبیبٖ پبیٝ دْٚ ٚفیٙبَ دا٘ؾ آٔٛصاٖ  .3

 دسثٟٕٗ ٔبٜ ثشٌضاسی اسدٚ رٟت دا٘ؾ آٔٛصاٖ .4

 دساػفٙذٔبٜ ثشٌضاسی ٔشاػٓ فبسؽ اِتحلیّی دا٘ؾ آٔٛصاٖ دٚسٜ ٞیزذٞٓ .5

 اسدیجٟـت تبآثبٖ ا٘زبْ پبیؾ ٚاػتب٘ذاسدػبصی چیذٔبٖ ٚٚضؼیت ظبٞشی خب٘ٝ ٞبی ثٟذاؿت .6

 اسدیجٟـت تب ٔشداد ا٘تخبة ثٟٛسص ٕ٘ٛ٘ٝ وـٛسی ٚاػتب٘ی ثب ٕٞىبسی ٔشوض ثٟذاؿت ؿٟشػتبٖ   .7

 ؿٟشیٛس ٔبٜ ثشٌضاسی ٔشاػٓ سٚص ثٟٛسص  .8

 دسعَٛ ػبَ ا٘زبْ پبیؾ ٞبی ٔتؼذد ثبتفبق ٔذیشاٖ ٌشٟٚٞب ٚدسٔؼیت ٔؼبٖٚ ثٟذاؿتی  .9

 دسعَٛ ػبَ ٕٞىبسی ثبدفتشفلّٙبٔٝ ثٟٛسص )پیٍیشی دسیبفت ،ثشسػی ٚاسػبَ  ٔمبالت ٕٞىبساٖ ٚتٛصیغ فلّٙبٔٝ ثٟٛسص (  .10

 اسدیجٟـت ٚخشداد ثبصٍ٘شی  ثؼتٝ آٔٛصؿی ثذٚخذٔت .11

 دسعَٛ ػبَ ٘فشاصپشػُٙ رذیذاِٛسٚد  12ثش٘بٔٝ سیضی ٚآٔٛصؽ      .12

 دساسدیجٟـت ػمذلشاسداد ٕٚٞىبسی ثب دا٘ـٍبٜ آصاد ثلٛست ػبال٘ٝ    .13

٘فشدا٘ـزٛرٟت عی وبسآٔٛصی     753ٔـبسوت دسارشای ثش٘بٔٝ ٞبی آٔٛصؽ پضؿىی ربٔؼٝ ٍ٘ش ثب پزیشؽ     .14

 ٚوبسٚسصی دسحٛصٜ ٔؼبٚ٘ت ثٟذاؿتی

 دسعَٛ ػبَ

 دسعَٛ ػبَ پبیؾ ٚپیٍیشی  ٔـىالت دا٘ـزٛیبٖ ٚپشػُٙ  دسٔشاوض  آٔٛصؿی  .15

 ٞشؿؾ ٔبٜ یىجبس تٙظیٓ ِیؼت حك اِضحٕٝ آٔٛصؽ دا٘ـزٛیبٖ ثٝ پشػُٙ   ٚپیٍیشی ٔٛاسدٔشتجظ    .16

 دسعَٛ ػبَ سٚصٜ رٟت ٞشدٚسٜ (4ثشٌضاسی والع تٛریٟی رٟت دا٘ـزٛیبٖ پضؿىی آصاد )والػٟبی  .17

 دسدی ٔبٜ آٟ٘برٕغ آٚسی دٚسٜ ٞبی پیـٟٙبدی آٔٛصؽ ٔذاْٚ اصٚاحذٞب ٚاسػبَ ثٝ دا٘ـٍبٜ  ٚتلٛیت  .18

 اثتذای ٞشفلُ ؿشوت دسرّؼبت دا٘ـٍبٜ  ٚتلٛیت دٚسٜ ٞبی آٔٛصؿی ٔؼبٚ٘ت ثٟذاؿتی   .19

 دسعَٛ ػبَ دٚسٜ آٔٛصؽ ضٕٗ خذٔت رٟت پشػُٙ حٛصٜ ٔؼبٚ٘ت ثٟذاؿتی  49ٔـبسوت دسثشٌضاسی    .20

 دسعَٛ ػبَ ٘ظبست ثشثشٌضاسی   دٚسٜ ٞبی آٔٛصؿی ضٕٗ خذٔت ثشٌضاس ؿذٜ ٚاسصیبثی آٖ ٞب   .21

 دسعَٛ ػبَ ٕٞىبسی ثب دا٘ـٍبٜ رٟت ارشای دٚسٜ ٞبی ػٕٛٔی  .22

 دسعَٛ ػبَ ٔىبتجٝ ثب ٔشاوض ثٟذاؿتی دسٔب٘ی ؿٟشی ٚسٚػتبیی دسساثغٝ ثب ثش٘بٔٝ ٞبی فیّذٚ آٔٛصؽ  ضٕٗ خذٔت  .23

 دی ٚثٟٕٗ ٔبٜ ٔؼبٚ٘ت ثٟذاؿتی  93رٕغ آٚسی ٘یبصٞبی آٔٛصؿی ٚتذٚیٗ تمٛیٓ آٔٛصؿی ػبَ  .24

 ثٟٕٗ ٚاػفٙذٔبٜ آٔٛصؽ ضٕٗ خذٔت ٚتحّیُ وّی ثش٘بٔٝ ٞبٚاػالْ ٘تبیذ ثٝ ٔشوض ثٟذاؿت ٚدا٘ـٍبٜ اسصؿیبثی دٚسٜ ٞبی  .25

 دسعَٛ ػبَ ٟٕٔبٖ دسٟٕٔب٘ؼشای ثٟٛسصی  633پزیشؽ      .26

 اػفٙذٔبٜ ٚاسػبَ ثٝ دا٘ـٍبٜ  93حجت ثش٘بٔٝ ػّٕیبتی ػبَ  .27



 ياحد جلب مشارکت  َای مزدمی ي بزوامٍ رابطیه بُداشتعملکزد 

 

 تعداد عٌَاى

 ٔٛسد4 ثشٌضاسی دٚسٜ ٞبی آٔٛصؿی حضٛسی رٟت داٚعّجبٖ ػالٔت ٔحالت .1

 ٔٛسد3 ثشٌضاسی دٚسٜ ٞبی آٔٛصؿی حضٛسی رٟت داٚعّجبٖ ػالٔت ٔتخلق .2

 ٔٛسد15 رّت ٔـبسوت داٚعّجبٖ ػالٔت دسثشٌضاسی ٔٙبػجتٟبی اػتب٘ی ٚوـٛسی ػالٔت .3

  ثشٌضاسی سٚص رٟب٘ی داٚعّت .4

 ٔٛسد3 فشٍٞٙی تفشیحی رٟت داٚعّجبٖ ػالٔتثشٌضاسی اسدٚٞبی  .5

رّت ٕٞىبسی داٚعّجبٖ ٔتخلق دسارشای عشحٟبی ثٟذاؿتی )وٙتشَ فـبسخٖٛ، ؿیٜٛ ص٘ذٌی ػبِٓ ،ػالٔت  .6

 ٔشداٖ،حزف ٔبالسیب....(
 

ٕٞىبسی ثب پبیٍبٟٞبی خذٔبت ارتٕبػی،ثٟضیؼتی،دساستمب ػالٔت خب٘ٛاسٞبی تحت پٛؿؾ)اػضاْ وبسؿٙبع  .7

 آٔٛصؿی،حضٛسدسٔٙبػجتٟبی ٞفتٝ ػالٔت ،ٞفتٝ ؿیشٔبدس،ٞفتٝ ػبِٕٙذ،ٞفتٝ ػالٔت ص٘بٖ،ٞفتٝ ػالٔت ٔشداٖ..(
 

فلّٙبٔٝ دیزیتبَ داٚعّجبٖ ػالٔت )لغت  عشاحی ٚ ثبسٌزاسی تٟیٝ ٔغبِت ، ٔـبسوت ٚ ٕٞىبسی دس 

 تٟشاٖ(دساػتبٖ 
 ؿٕبسٜ 4

 دٚسٜ 23 آٔٛصؿی ٔـتشنرّت ٕٞىبسی داٚعّجبٖ ٔتخلق دسثشٌضاسی دٚسٜ ٞبی  .8

 دسعَٛ ػبَ ٕٞىبسی ثب ػبصٔبٖ ثؼیذ اداسات  .9

 

  



 تعداد موضوع

  :آهَزش پرسٌل

 1 آهَسش غیز حضَری تَتَلیسن تزای پزسٌل تیواریْا ٍپشضىاى 

 1 آهَسش تزٍسلَسیس خْت ولیِ پزسٌل داًطگاُ علَم پشضىي لن اس عزیك ضثىِ اتَهاسیَى 

 1 داًطگاُ علَم پشضىي لن اس عزیك ضثىِ اتَهاسیَى آهَسش وَرًٍاٍیزٍس خْت پزسٌل 

 1 تزگشاری آسهَى تیواری ّاری خْت پزسٌل هثارسُ تا تیواریْا 

 1 تزگشاری وارگاُ  هار ٍ عمزب گشیذگي خْت پزسٌل هثارسُ تا تیواریْا ٍ تَْرساى 

 1 اخزای عزح آهَسش پیطگیزی اس تیواری ّای للة ٍ عزٍق در واروٌاى دٍلت 

 ِ1 تزًاهِ ّای آهَسضي تیواری فطارخَى خْت ادارات ٍ ساسهاى ّای هتعذد ارائ 

 ُ2 وارگاُ تیواریْای عفًَي ّطذار دادُ ضذ 

 2 ّوایص هاالریا خْت ساسهاى ّا ٍ ًْادّای استاى لن 

 )12 تزگشاری خلسات هاّیاًِ هثارسُ تا تیواریْا ) آتطاری اس سغح ضْزستاى تا خاًِ ّای تْذاضت 

  ؟ ًیزٍّای تذٍ خذهتآهَسش 

 1 آهَسش ّوىاراى ضاغل در هزاوش خاظ 

  ٍ تاالسوي( وارگاُ صًتیه PKU) 1 

 1 ارسال پزٍتىل خذیذ هزوش سًاى 

  ٍ تزگشاری سویٌار آسنCOPD 1 خْت پزسٌل هثارسُ تا تیواریْا ٍ پشضىاى 

 ارسال وتة ٍ راٌّواّای وطَری دریافتي اس ٍسارت تْذاضت ٍ سایز داًطگاُ ّا  

  

  تقَيت ًظام گسارش دّي ٍ گسارش گیري:

 20 < ٍرٍد اعالعات ٍ آهار هثارسُ تا تیواریْا تِ تفىیه در سیستن پَرتال  

  تِ هزوش هذیزیت تیواریْا ی هطوَل گشارش فَریهَارد تیواریْاتلفٌي گشارش 

 

هیاًگیي 

رٍساًِ 

 2حذٍد 

 هَرد

  

 تیواریْای ٍاگیز ارسال اخثار هزالثت تیواریْا تِ هزوش هذیزیت " 

 )گشارش گیزی اس سغَح هختلف داًطگاُ تِ صَرت سغح تِ سغح )هحیظ، هزوش تْذاضت ضْزستاى، هزوش تْذاضت استاى 

هیاًگیي 

رٍساًِ 

 6حذٍد 

 هَرد

  ی وطف ضذُ هزتَط تِ سایز داًطگاُ ّاهَارد تیواریْاتلفٌي ٍ هىاتثِ ای گشارش  

 

  



 تصوير تعداد موضوع

   جاهعِ:آهَزش 

 30000< تْیِ ٍ تَسیع پوفلت ٍ پَستز 

 

 10000 تَسیع وتاتچِ ّای آهَسضي 

 ُ3000 تىثیز ٍ تَسیع  اًیویطي ّای آهَسضي تْیِ ضذ 

 600000 ارسال پیاهه تة هالت خْت ًیوي اس هزدم استاى لن 

   ًفز 60رٍساًِ  آهَسش هَارد تیواریْای ٍاگیز ٍ غیزٍاگیز تِ هزاخعیي در دّىذُ سالهتي 

 تزگشاری والس ّای آهَسضي در رٍستاّا تَسظ تَْرساى  

 

 هذرسِ 4 آهَسش در هذارس 

  )ًفز 240 آهَسش هاالریا خْت عالب علَم دیٌي )اتزاًي ٍ خارخي 

 3ِ هیاًگیي هاّاً آهَسش اس عزیك صذا ٍ سیوا تِ تفىیه هَارد تیواری  

 چاج هماالت آهَسش در خزایذ تِ تفىیه تیواری ّا 
هیاًگیي هاّاًِ 

 یه همالِ

  2000 تَسیع تزٍضَر آًفلَاًشا در حَسُ، پادگاى، هزاوش تْذاضتي درهاًي 
 

 500ّز وذام  تْیِ ٍ تَسیع تختِ ضاسي هاالریا، ساله ٍ آًفلَاًشا 

 برگساري رٍزّاي جْاًي ٍ هلي:

)تزگشاری وارگاُ/ ًطست/ ّوایص، آهَسش اس عزیك صذا ٍ سیوا ٍ خزایذ، تَسیع 

پوفلت ٍ تزٍضَر آهَسضي، ارسال پیاهه، اخزای تزًاهِ ّای ًوادیي اس لثیل پیادُ رٍی، 

 ٍرسش صثحگاّي، تزگشاری هساتمات هزدهي، تزگشاری ًوایطگاُ ٍ ...(

 

 

 

 

 

 

 

 رٍس خْاًي هاالریا در راستای تزًاهِ حذف وطَری هاالریا 

 رٍس خْاًي فطارخَى 

  رٍس خْاًي ّاری 

  تیواریْای هطتزن تیي اًساى ٍ حیَاىرٍس هلي 

 رٍس خْاًي سل 

 رٍس خْاًي ایذس 

 دیاتت  ّفتِ هلي 

 ّفتِ سزعاى 

 

 

 

  



 2931 –گسارش اّن عولكرد گرٍُ پیشگیري ٍ هبارزُ با بیواريْا 

 تصوير تعداد موضوع

   پايص ٍ ارزيابي:

  تِ تفىیه تیواری تَسظ سغَح استاىهزاوش تْذاضتي درهاًي  ٍ

 ضْزستاى
 پایص 12هیاًگیي هاّیاًِ 

 

 

 خاًِ ّای تْذاضت 
 پایص 6هیاًگیي هاّیاًِ 

 

 ّخصَصي ٍ خیزیِ  ْایدرهاًگا 
 پایص 3هیاًگیي هاّیاًِ 

 

 ّای دٍلتي ٍ خصَصي ٍ خیزیِ تیوارستاى 
 پایص 3هیاًگیي هاّیاًِ 

 

 تار 4فصلي  هزوش تْذاضت ضْزستاى 

 دارٍّاي هَرد ًیاز:تأهیي ٍ تَزيع هلسٍهات ٍ 

 تِ تفىیه ّز تیواری 

 رپیذ تست ایذس ٍ ...( ضاهپَ پزهتزیي،  ، وپسَل اسلتاهیَیز، وپسَل ریثاٍیزیي، PKUضیز تیواراى هثتال تِ   ، سل،RDT)التَر، ایوي ساسی، هاالریا، ویت 

 تْیِ برًاهِ عولیاتي:

 پذیىَلَسیس، تیواریْای غیز ٍاگیز ٍ ... آًفلَاًشا، هالت ٍ ...(، سل،ّاری، تة  هاالریا، تیواریْای سئًََس)ساله،  التَر،

  هراقبت از بیواريْا: )بِ تفكیك ّر بیواري(

 

 ًوًَِ گیزی 
هیاًگیي رٍس 

 یه ًوًَِ

  ارسال ًوًَِ خْت آسهایص تِ آسهایطگاُ ّای سغح هلي رفزاًس یا هعیي در

 استاى یا خارج استاى
" 

 ٍاوسیٌاسیَى  

  اپیذهیَلَصی هَاردتزرسي  

 پیگیزی اعزافیاى تیوار  

  سال 30اخزای عزح غزتالگزی فطارخَى ٍ سٌدص تٌاسة تذًي ایزاًیاى تاالی  

 اًدام چه حطزُ ضٌاسي در راستای وٌتزل تیواری ساله ٍ هاالریا 

 

 13هاّیاًِ 

 ایستگاُ

 اًدام خًَذُ وطي در راستای وٌتزل تیواری ساله 

 

 تار 2

 

 هىاتثات اداری  

 

  



 2931 –گسارش اّن عولكرد گرٍُ پیشگیري ٍ هبارزُ با بیواريْا 

  تعداد موضوع

 تشكیل تین ّاي هراقبت از بیواري

 

 تین تزرسي اپیذهیَلَصی آًفلَاًشا 

  تین تزرسي عغیاى ّا 

  تین سیار اتزیص هزوش هطاٍرُ ٍارتمائ سالهت سًاى 

 تین ّای سیار عزح فلح اعفال 

 )در خارج اس ساعات اداری(: استقرار كشیك ٍ آًكال

 هثارسُ تا تیواری ّای استاى 

 وٌتزل ّاری 

 در ّز ضثاًِ رٍس یه ًفز

 طراحي ٍ تْیِ اقالم هَرد ًیاز:

 

 عزاحي ٍ درخَاست چاج دفتز تزًاهِ غزتالگزی ًَساداى در تیوارستاى 

  تْیِ  ٍ تَسیع لیست خذیذ رٍسّای تشریكMMR  

 ِتَسیع فزم ّای عزح فلح اعفال تْی ٍ 

 )تْیِ تزًاهِ ًزم افشاری هاالریا )تِ دلیل هطىالت لزاردادی تِ سزاًدام ًزسیذ 

 راُ اًدازي سیستن/ پايگاُ :

 

 ع( سیستن گشارش دّي تیوارستاى علي اتي اتیغالة( 

 راُ اًذاسی پایگاُ تْذاضتي ضْزلائن 

  ٌاس صًتیه هستمز در هزوش وارضراُ اًذاسی اتاق هطاٍرُ صًتیه تزای

 هٌیياهیزالوؤ

  تطخیصي  هزخع خْت اًدام تزخي اس آسهایص ّای آسهایطگاُراُ اًذاسی

 سٍخیي هطىَن تِ تاالسوي

 پایگاُ تْذاضتي هْاخز یه راُ اًذاسی 

 



29عملکزد ياحد حزاست در سالت   

 تعداد-مقدار عىًان فعالیت ردیف

 1411 ٔحشٔب٘ٝٔىبتجبت حجت ؿذٜ دسدفتش  1

 100 سػیذٌی ثٝ ؿىبیبت وبسوٙبٖ ٚٔشدْ 2

 83 ثبصدیذ ٚپبیؾ اص ٔشاوض تحت پٛؿؾ 3

 179 ٔلبحجٝ حضٛسی ثب پشػُٙ ٚاسثبة سرٛع پیشأٖٛ ٔٛضٛػبت ٔشثٛعٝ 4

 14 پیٍیشی ٔٛاسدثشٚص ٚپیـٍیشی ػشلت 5

 128 تؼذاد ؿشوت دسرّؼبت 6

 12 تزوش ؿفبٞی یب وتجی  ٚآٔٛصؿی 7

 35 تؼٟذ وتجی رٟت سػبیت ٔمشساتاخز  8

 32 ا٘زبْ اػتؼالْ اص ٔشارغ ریلالح 9

 4 اسػبَ پیبْ ٞبی حفبظتی ثٝ پشػُٙ 10

 2 پیٍیشی ٘لت دصدٌیش  دسأبوٗ تحت پٛؿؾ 11

12 ..ٚ---------- --- 

 
  



 2939در سال  عولكرد ٍاحد ارتباطات ٍ آهَزش سالهت

ثشٌضاسی ٔٙبػجتٟبی ثٟذاؿتی ٕٞشاٜ ثب ٘لت ثٙش، ثشٌضاسی ٕٞبیؾ، اعالع سػب٘ی كذا ٚػیٕب ٚ .... ثخلٛف دس ٞفتٝ ػالٔت  .1

 دس ػغح ثؼیبس ٌؼتشدٜ 

 ػٙٛاٖ ثش٘بٔٝ 25

 پشتبثُ 30 ٘لت پشتبثُ دس ٔٙبعك پشتشدد ؿٟش ٚ ٘لت ثٙشٞبی آٔٛصؿی ٚ اعالع سػب٘ی ثب تٛرٝ ثٝ ٔٙبػجتٟبی ثٟذاؿتی .2

 سػب٘ٝٚ  پٛػتش اسػبَاسصیبثی ٚ چبح  سػب٘ٝ ٔىتٛة آٔٛصؿی ٔشوض ثٟذاؿت دس ٔٙبػجتٟبی ٔختّف ٚ تٛصیغ ٌؼتشدٜ  آٖ ، .3

 ییسٚػتب ٚی ؿٟشی دسٔب٘ی ثٟذاؿت ٔشاوض ٝیوّ ٗیٕٞچٙ ٚ اسٌبٟ٘ب ٚ ػبصٔبٟ٘ب ثٝ ػالٔت ٞفتٝی آٔٛصؿی ٞب

 ٞضاس 500حذٚد 

  ا٘ؼمبد لشاسداد آغبص ػبخت فیّٓ ٚ ا٘یٕیـٗ آٔٛصؿی ٚ آغبص پشٚطٜ ػبخت  .4

ٔشحّٝ ٚ ٕٞبٍٞٙی رٟت  80حضٛس وبسؿٙبػبٖ ٚ ٔتخللیٗ رٟت ؿشوت دس ثش٘بٔٝ ٞبی آٔٛصؿی پضؿىی كذا ٚ ػیٕب دس  .5

 ٔلبحجٝ ثب رشایذ ٚ خجشٌضاسیٟب 

 ٔٛسد 60

 ٔٛسد 50 تٟیٝ ٔغبِت آٔٛصؿی ٚ اسػبَ رٟت دسد  دس رشایذ ٚ خجشٌضاسی ٞب  .6

  ثشٌضاسی ٘ـؼت خجشی ثب حضٛس سػب٘ٝ ٞبی رٕؼی )سٚص٘بٔٝ ٞب، ٘ـشیبت، خجشٌضاسیٟب ٚ كذاٚػیٕب(  .7

  ارشای عشح تحمیمبتی ثشسػی تبحیش ٔذاخالت آٔٛصؿی ثش آٌبٞی ، ٍ٘شؽ ٚ ػّٕىشد دختشاٖ دثیشػتب٘ی  .8

 ٔشحّٝ 3 سػب٘ی ٚآٔٛصؽ ربٔؼٝ اص عشیك اسػبَ پیبٔه ا٘جٜٛ ٚ ٕٞچٙیٗ اعالع سػب٘ی ثٝ ٕٞىبساٖاعالع  .9

  آٔٛصؽ وبسوٙبٖ ثب اسػبَ پیبٟٔبی آٔٛصؿی ثب تٛرٝ ثٝ ٔٙبػجت اص عشیك اتٛٔبػیٖٛ اداسی ثشای وّیٝ وبسثشاٖ دا٘ـٍبٜ .10

  رٟت آٔٛصؽ ػٕٛٔی دس وّیٝ ٔجبحج ثٟذاؿتی ٚ ٔٙبػجتٟب دػتٍبٜ وب٘ىغ 2ساٜ ا٘ذاصی وّجٝ ٞبی ػالٔتی دسػغح ؿٟش ثب اػتمشاس  .11

ٞضاس ٘فش اص ٔؼئِٛیٗ    --آٔٛصؽ ربٔؼٝ ثخلٛف دا٘ؾ آٔٛصاٖ، دا٘ـزٛیبٖ  ٚ ٌشٟٚٞبی ٞذف دس دٞىذٜ ػالٔتی : ثبصدیذ  .12

 ٘فش  ---ٔذسػٝ وٝ دس ٔزٕٛع  ---اػتب٘ی ٚ وـٛسی، ثبصدیذ دا٘ؾ آٔٛصاٖ 

 

  ؿشوت دس رـٙٛاسٜ ػالٔت ثب اسائٝ ٔحلٛالت ٚ سػب٘ٝ ٞبی آٔٛصؿی ٚ ٘شْ افضاسی  .13

  ٔؼتٙذ ػبصی وّیٝ فؼبِیتٟب، ٔٙبػجتٟب ٚ ٕٞبیـٟب .14

 ػٙٛا150ٖثیؾ اص  عشاحی ٚ تٟیٝ سػب٘ٝ ٞبی آٔٛصؿی ، تبثّٛٞب ، ثٙشٞب ٚ ٌضاسؿبت  .15

  ....( ؿشوت دس ٕ٘بیـٍبٟٞبی اػتب٘ی ٚ وـٛسی )رـٙٛاسٜ وٛدن ٚ ٘ٛرٛاٖ ٚ .16

  ٔشاػٓ افتتبحیٝ ٚ ساٜ ا٘ذاصی ٔشاوض ثٟذاؿتی دسٔب٘ی )خٛساویبٖ( .17

  ػشعبٖ ( -دیبثت  -ٔشحّٝ تت ٔبِت 3)اسػبَ پیبٔه ا٘جٜٛ  .18

 ٔشحّٝ 80 اسػبَ پیبٔه رٟت پشػُٙ رٟت اعالع سػب٘ی ٚ ٔٙبػجتٟب  .19

 ٔشحّٝ  9 ٔؼبثمٝ پیبٔىی ٚ  ثشٌضاسی ٘ظش ػٙزی  .20

 ٔٛسد 26 أضبی تفبٞٓ ٘بٔٝ ٞبی ٕٞىبسی ثب ػبصٔبٟ٘ب ٚاداسات  .21

 ٔٛسد 15 ثشٌضاسی ٔشاػٓ ٞبی ٔزٞجی، ٕٞبیؾ ٚ رـٗ ٞبی تمذیش ٚ تـىش اص پشػُٙ ٚ ٔـبسوت ثب ٚاحذٞب دس ثش٘بٔٝ ٞبی ٔٙبػجتی .22

  ٞضاس ٘ؼخٝ ثشٚؿٛس  500چبح  .23

  ػٙٛاٖ ٔغّت ٚ ٔمبِٝ(  50دس رشایذ )تمشیجب ی ثشداس ثٟشٜ رٟتی آٔٛصؿ ٔغبِت ٚ ٔمبالت اسػبَتٟیٝ ٚ  .24

  سٚصآٔذ ٕ٘ٛدٖ ػبیت ثب لشاسدادٖ اخجبس، ٔمبالت، ٔغبِت ٔٙبػجتی ٚ اعالػیٝ ٞب .25

  (muqtube.irثٝ سٚص سػب٘ی ػبیت  ثب٘ه ربٔغ چٙذ سػب٘ٝ ای دا٘ـٍبٜ ػّْٛ پضؿىی ) .26

 ، ٔغجٟب وبسخب٘زبت، ،ی خلٛك ٔشاوض ٝیوّ اص ٗیٔشارؼ ٚ بٖیٔتمبض ثٝ ، تشاوت ٚ پٕفّت(پٛػتش)ؿبُٔ ی آٔٛصؿی ٞب ثؼتٝ غیتٛص .27

  ...  ٚی ا٘تفبػ شیغ ٔذاسع

 

  ٔشحّٝ( 5ٔـبسوت ٚ ٕٞبٍٞٙی ا٘زبْ ٚیضیت سایٍبٖ ػبِٕٙذاٖ، ٔٙبعك ٔحشْٚ ؿٟش ٚ سٚػتب ثب ٔـبسوت ثؼیذ ربٔؼٝ پضؿىی) .28
ٝ تٟیٝ ا٘یٕیـٗ ٞبی آٔٛصؿی ، پیٍیشی عشاحی ٚ چبح وتت وٛدوبٖ، پیٍیشی تٟیٝ فیّٓ آٔٛصؿی ثّٛؽ، ؿپؾ ، ٔؼتٙذ دٞىذٜ ػالٔتی ٚ دٔٛسیُ سػب٘ .29

 ٞبی ٔشوض 
 



 


