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دانش طب در اين سرزمين به بلنداي تاريخ آن است. اكنون دانشگاه علوم پزشكي  سابقهو  ،تاريخ علم در ايران عمري دراز دارد

دار اين تاريخ پرگوورر اسوت.    ترين مركز آموزش عالي نوين كشور و بزرگترين دانشگاه علوم پزشكي، ميراث تهران به عنوان قديمي

رواي دانشوگاه علووم     تمامي سطوح با اولويت دادن به ارتقاي سوالمت و پيشوگيري، از لملوه مأموريوت    در  تخدمات سالمتأمين 

 است.پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران 

بايست از حداكثر سالمتي برخوردار باشد. در ايون   اي است كه مي كشور، لامعه 1404انداز  لامعه آرماني ترسيم شده در سند چشم 

لانبه در سالمت  ونت بهداشت دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران به عنوان مسئول تأمين عدالت رمهراستا معا

راي سالمت، اصوالح رتتوار و    (، موظف به ارتقاي شاخصPHCمندي از خدمات بهداشتي اوليه) از نظر دسترسي به خدمات و بهره

است، با الرايي شدن برنامه تحول نظام سالمت، معاونت بهداشت دانشوگاه نيوز    اتزايش رضايت گيرندگان و ارائه درندگان خدمت

توأمين و  را كار تشرده كارشناسي مفتخور بوه    راي كالن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به دنبال ماه در راستاي سياست

 جهيوز و توسوعه شوبكه بهداشوتي درمواني     راي اوليه سالمت در لمعيت منطقه تحت پوشش در قالب تكميل، ت دسترسي به مراقبت

 است.

رواي كواربردي، خالقيوت و نووآوري در حووزه       مندي از ارتباطات چندلانبه دانش محور، توسعه پووورش  معاونت بهداشت با بهره

حقو   سالمت، پايش و ارزشيابي مستمر و با تأكيد بر پيشگيري و تأمين خدمات عادالنه، اثربخش و كارا تمام توان خوود را لهوت ت  

راي اوليه سالمت در قالب شبكه بهداشت و درمان شهرستان ري، شبكه  و ضمن ارائه مراقبتكرده است. ارداف نظام سالمت بسيج 

نقشوي اساسوي در ارتقواي     -راي نظام سوالمت  به عنوان پايه –بهداشت و درمان شهرستان اسالمشهر و مركز بهداشت لنوب تهران

اي لهوت ارتقواي كيفيوت     راي گسترده راي اخير تالش شش داشته است و به ويوه در سالسالمت عمومي و تردي لامعه تحت پو

رواي بهداشوت( و رمینوين بهبوود      راي سالمت، خانوه  خدمات ارائه شده در واحدراي محيطي)مراكز خدمات لامع سالمت، پايگاه

توان از برنامه ارتقاي كموي و   از آن لمله مي مندي شايسته مردم و مورد انتظار نظام اسالمي صورت گرتته است كه دسترسي و بهره

راي اوليه سالمت در قالوب   راي سالمت در قالب برنامه پزشک خانواده روستايي و برنامه تأمين و ارتقاي مراقبت كيفي ارائه مراقبت

 گردد. گسترش و تقويت شبكه بهداشت و درمان در مناط  شهري نام برد. كه در گزارش تفصيلي تقديم مي

لنسوي، تقويوت    وراي سوني   تقرار سامانه يكپارچه بهداشت لهت ارتقاي كميت و كيفيت خدمات بهداشتي درماني به كليه گروهاس

راي تحقيقاتي حوزه بهداشت(، اسوتقرار نظوام    ارتباط و رمكاري بخش بهداشت با مراكز آموزشي، مراكز پوورشي)بر اساس اولويت

رواي   رواي بهداشوت دانشوگاه    سازي تني مديران مياني معاونوت  توانمندسازي و ظرتيتپايش و ارزشيابي مديريت خدمات سالمت، 

قطب شمال مركز كشور، از ديگر دستاوردراي حوزه معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درمواني تهوران در   

اسي، تبادل نظر با خبرگان و اتراد مجورب حووزه   راي اخير بوده كه در راستاي برنامه تحول سالمت و در نتيجه كار تشرده كارشن ماه

راي بنيادين عدالت  اميد است، با تالش مسئوالنه، صيانت از منابع، شفاتيت، پاسخگويي، پايبندي به ارزشسالمت تحق  ياتته است. 

روا و حمايوت از    هكرد اعتبارات حوزه بهداشت، ضمن روزآمد نمودن برنام محوري و حفظ كرامت انساني و از طري  لذب و رزينه

رواي كواربردي و ارتقواي كيفيوت، كميوت و ايمنوي خودمات و         راي سالمت از طري  توليد اطالعات مبتني بر پوورش گيري تصميم

رواي   راي لامع و يكپارچه، عالوه بر للب رضايتمندي لمعيت تحت پوشوش، بوه وضوعيت مطلووب و عادالنوه شواخص       مراقبت

 داشت دست يابيم. سالمت در حوزه به

 
 دکتر محمد شریعتی

 معاون بهداشت
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  جمعيت و مناطق تحت پوشش
پزشكي  استان تهران، از نظر جغرافياي سالمت به سه ناحيه عمده تقسيم شده و هر يك از اين نواحي تحت پوشش يكي از سه دانشگاه علوم

شده در شهر تهران  پزشكي واقع هاي علوم بندي مناطق تحت پوشش هريك از دانشگاه مبناي تقسيم است. تهران، شهيد بهشتي و ايران قرار گرفته

دار  پزشكي تهران به طور مستقيم عهده اي كه دانشگاه علوم  باشد. بر اين اساس منطقه هاي آن مي بندي شهرستان تقسيمات مناطق شهرداري تهران و تقسيم

جمعيت  و 15شهرداري منطقه  4و  3و نواحي  20، 19، 17، 16، 11، 10باشد، شامل مناطق شهرداري  نظارت و ارائه خدمات بهداشتي به مردم آن مي

پزشكي تهران  شهر است. در حقيقت مسئوليت پوشش خدمات سالمت در اين منطقه جغرافيايي به عهده دانشگاه علوم هاي ري و اسالم ساكن شهرستان

 و شهر اسالمهاي  شهرستانرمان تحت نظارت دانشگاه علوم پزشكي تهران در محدوده سه شبكه بهداشت و د يدرمان يمراكز بهداشتگذاشته شده است. 

خدمات مختلفي مانند دندانپزشكي، واكسيناسيون، مشاوره بهداشت مادران و نوزادان، بهداشت رند كه قرارداتهران جنوب و درمان مركز بهداشت و  ري

و ضريب تصحيح  1390ي نفوس و مسكن سال بر اساس نتايج سرشماري عموم شود. ها ارائه مي ها و مراكز وابسته به آن شبكهاين توسط  غيره باروري و

 نفر برآورد شده است. هزار 860ميليون و  2بيش از سال  درمركز آمار ايران جمعيت تحت پوشش مستقيم دانشگاه علوم پزشكي 
 

 1394سال برآورد جمعيت تحت پوشش مستقيم خدمات دانشگاه علوم پزشكي تهران بر اساس ضريب تصحيح مركز آمار ايران در  -1-5جدول 

 كل مرد زن

1412735 1447455 2860190 

 

 1394سال  در جمعيت روستايي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي تهران انجام شده از سرشماري -2-5جدول 

 كل شهرستان

 111086 جمعيت روستايي ري

 49971 شهر جمعيت روستايي اسالم

 25083 جمعيت روستايي جنوب

 186140 ها توسط شبكه جمعيت روستايي سرشماري شده
 

 نقشه مناطق تحت پوشش مستقيم خدمات دانشگاه -1-5شكل 

 
 .دهند هاي آموزشي درماني را در سطح شهر تهران و خارج منطقه تحت پوشش نشان مي هاي آبي پراكندگي بيمارستان دايرهتوضيح: 
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 هاي اوليه بهداشتی دهنده مراقبت مراکز ارائه 
 

شهرداري  15منطقه  4و  3و نواحي  20شهر[، ري]با پوشش شهرستان ري به عالوه منطقه  شهر]با پوشش شهرستان اسالم شبكه بهداشت و درمان اسالمسه 

و بخش آفتاب[ وظيفه نظارت و رسيدگي به خدمات بهداشتي  19، 17، 16، 11، 10[ و مركز بهداشت و درمان جنوب تهران]با پوشش مناطق 1تهران

شهري سالمت جامعه مركز  7شهري،  سالمت جامعهمركز  48ها،  ماني را در مناطق تحت پوشش مستقيم دانشگاه،بر عهده دارند. در اين شبكهدر

ه هاي اوليه بهداشتي را ب فعال، وظيفه ارائه خدمات مربوط به مراقبت پايگاه سالمت 193 خانه بهداشت و 46روستايي، سالمت جامعه مركز  14روستايي، 

در مركز بهداشت جنوب و در هر يك از مشاوره مركز  5مركز مشاوره خدمات جنسي ] 9اند. همچنين  دار بوده جمعيت تحت پوشش دانشگاه عهده

 مركز[ فعال هستند. 2هر و ري نيز ش هاي بهداشت اسالم شبكه
 
 

 1394سال  درهاي بهداشت و درمان دانشگاه  ش شبكههاي اوليه بهداشتي و جمعيت تحت پوش مراكز ارائه دهنده مراقبتتعداد  -3-5جدول 

 شبكه / مركز
 خانه 

 بهداشت

 مركز سالمت جامعه

 )روستا( 

 مركز سالمت جامعه

 (و شهري روستايي )شهري 

 پايگاه سالمت

 )ضميمه و غيرضميمه(
 مجموع

 موجود مصوب موجود مصوب موجود مصوب موجود مصوب موجود مصوب

 71 75 40 42 12 14 5 5 14 14 ستان اسالمشهرشبكه بهداشت و درمان شهر

 103 117 54 61 13 19 8 9 28 28 شبكه بهداشت و درمان شهرستان ري

 134 143 99 106 30 32 1 1 4 4 مركز بهداشت جنوب تهران

 308 335 193 209 55 65 14 15 46 46 کل

 

 پزشك خانواده
 

خدماتي كه توسط مركز بهداشتتي درمتاني روستتايي يتا مركتز بهداشتتي درمتاني شتهري روستتايي و           شامل ه سطحهاي سالمت در س خدمات و مراقبت

كته توستط واحتدي در نظتام      ي يتا بستتري  ئتخصصتي سترپا   خدمات فوقوي يا بستري ئخدمات درمان تخصصي سرپا، دنگرد هاي بهداشت ارائه مي خانه

پزشك خانواده، در نخستين د. پذير ، صورت ميگيرند شدگان از سطوح اول و دوم قرار مي اختيار ارجاعهاي پايه در  سالمت با اولويت در چارچوب بيمه

گيرند،  صورت ميهاي بهداشت  خدماتي كه توسط مركز بهداشتي درماني روستايي يا مركز بهداشتي درماني شهري روستايي و خانهيعني  سطح خدمات

 .است يدار ارائه خدمات سالمت عهده
 

 1394وضعيت موجود برنامه پزشك خانواده روستائي در سال  -4-5 جدول

 نيروي انساني

 )نفر(
 تعداد مراكز

 مجري برنامه

 تعداد داروخانه

 طرف قرارداد

 تعداد آزمايشگاه

 طرف قرارداد

 تعداد راديولوژي

 طرف قرارداد
 تحت پوششجمعيت 

 راني(ي)اطرح بيمه روستائي
 غيردولتي دولتي غيردولتي دولتي غيردولتي دولتي ماما پزشك

34 33 23 17 7 6 1 - 2 137540 

                                                 
 براي آن شهرداري مستقلي تأسيس شود.از مناطق تحت پوشش شهرداري تهران منفك و  20هيأت محترم دولت مقرر گرديده منطقه  28/4/91بنا به مصوبه مورخه  -1

 باشد. اعداد ذكرشده در اين گزارش براي جمعيت، بر مبناي برآوردهاي معاونت بهداشت مي -2

 ر عنوان داده كه تاكنون مصوب نشده است.درماني روستايي]امام محمد باقر)ع([ تغيي گرد[ با افزايش جمعيت تحت پوشش آن به مركز بهداشتي هاي بهداشت روستايي]خانه بهداشت مرتضي يكي از خانه -3
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 1394پزشك خانواده مصوب و فعال و جمعيت تحت پوشش پزشك خانواده دانشگاه در سال  -5-5جدول 

 شبكه بهداشت و درمان

 پزشك خانواده

 روستايي

 جمعيت تحت پوشش

 پزشك خانواده

تحت  تعداد خانوارهاي

 پوشش پزشك خانواده

 روستايي شهري روستايي هزار نفر( 20شهري)زير  فعال بمصو

 11357 2800 31911 10339 13 12 شهر اسالم

 5896 - 21586 - 4 4 جنوب تهران

 20331 2580 65408 8296 17 19 شهر ري

 37584 5380 118905 18635 34 35 مجموع

 

 

 

 مراجعين سرپائی مراکز بهداشتی درمانی
 

صورت سرپايي به مراكز بهداشتي درماني شهري و روستايي تحت پوشش دانشگاه مراجعه نموده  نفر به 588هزار و  54يلون و يك م، 1394در طول سال 

درصد به دندانپزشك  0/11درصد به پزشكان متخصص و  4/4درصد به پزشك عمومي،  8/79اند. از اين تعداد  مند شده و از خدمات اين مراكز بهره

 اند.  مراجعه نموده

 
 

 1394سال  درتعداد مراجعين سرپايي)بار مراجعه( به مراكز بهداشتي درماني شهري و روستايي دانشگاه -6-5جدول 

 شبكه بهداشت و درمان
 ارجاع پزشك خانواده مراجعه به

 مجموع پزشك خانواده دندانپزشك پزشك متخصص پزشك عمومي به متخصص 

 75 392108 5943 47130 6794 332241 جنوب تهران

 654 388459 29636 35169 30741 292913 شهر ري

 572 274021 15134 33879 9125 215883 شهر اسالم

 مجموع
 1301 1054588 50713 116178 46660 841037 تعداد

 6/2 0/100 8/4 0/11 4/4 8/79 ←درصد 
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 هاي مردمی، پزشكان طرحی مشارکت

 اشتغال و آموزش بهورزان
 

 

 1394سال  درهاي مردمي  عملكرد برنامه داوطلبان سالمت در جلب مشاركت -7- 5 جدول

 موضوع
 شبكه بهداشت و درمان

 شهر ري جنوب تهران شهر اسالم

 1076 2084 1206 تعداد داوطلبان سالمت در مناطق شهري و روستايي

 1211 3419 1318 هاي آموزش در محله برگزار شده توسط داوطلبان سالمت تعداد كالس

 10521 25058 10012 هاي آموزش در محله گيرندگان كالس تعداد آموزش

  63/23  3/27  0/40 )درصد( پوشش خانوارهاي تحت پوشش داوطلبان سالمت

 313 630 128 تعداد داوطلب متخصص جذب شده 

 5225 9735 2892 ديدگان توسط داوطلبان متخصص آموزشتعداد 

 110 224 136 تعداد داوطلباني كه همكاري خود را آغاز نمودند

 122 198 87 تعداد داوطلباني كه قطع همكاري نمودند

 

 1394 ز بهداشت جنوب در سالكشهر، ري، مر هاي بهداشتي درماني اسالم هكدر سطح شب جذب شده پزشكان طرحي -8-5جدول 

 مجموع طرحي كدندانپزش داروساز طرحي عمومي طرحي كپزش

7 * 17 11 35 
 جهت سپري نمودن ادامه طرح بعد از يكسال معرفي شدند.*: 

 :يبرنامه بهورز

 .فعاليت هستند مشغولبهورز  93 دانشگاه، خانه بهداشت فعال 46 در، 1394طي سال  

 1394و  1393هاي  در سالتوسط وزارت متبوع ان بهورزي يده براي مربهاي آموزشي كشوري برگزار ش كارگاه -9-5جدول 

 ها يماريمربي ب طيمربي بهداشت مح ييمربي بهداشت خانواده و ماما مربي پرستاري ساعت/ مربي

 ساعت 136 ساعت 56 ساعت 120 ساعت 80  1393ساعت آموزشي در سال

 ساعت 16 ساعت 16 ساعت 32 ساعت 32  1394ساعت آموزشي در سال

 

 ت(:يان محروميهاي بهداشت روستايي)جشن پا طرح تكميل خانه

 هاي بهداشت تابعه شبكه شهرستان ري اندازي خانه بهداشت عمادآور از خانه ات ساختماني ساخت و تجهيز و راهيان عمليپا- 

 1394خرداد ماه 

 هاي بهداشت تابعه شبكه شهرستان اسالمشهر خانه ن ازيرياندازي خانه بهداشت ا ات ساختماني ساخت و تجهيز و راهيان عمليپا- 

 1394داد ماه مر

 هاي بهداشت تابعه مركز بهداشت  اندازي خانه بهداشت جعفرآباد جنگل از خانه ات ساختماني ساخت و تجهيز و راهيان عمليپا

 1394مرداد  -جنوب
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 1394 بازآموزي بهورزان در خصوص موضوعات مختلف بهداشتي در سال -10-5جدول 

 شبكه بهداشت و درمان
 تعداد خانه

 بهداشت فعال

 تعداد بهورزان

 شاغل

 ساعت( -اند)نفر حجم آموزش بهورزاني كه در جلسات گروهي بازآموزي شركت نموده

 مجموع زمستان پاييز تابستان بهار

 3286 954 636 954 742 51 28 شهر ري

 1604 528 396 408 272 33 14 شهر اسالم

 518 104 126 162 126 9 4 هرانجنوب ت

 5408 1586 1158 1524 1140 93 46 مجموع

 

 
 1394در سال )نفر( ن سالمت يآموزش مراقب -11-5 جدول

 مجموع دوره ششم دوره پنجم دوره چهارم وره سومد دوره دوم دوره اول شبكه/مركز

 209 37 43 40 39 36 14 شهر ري

 148 0 30 45 19 29 25 شهر اسالم

 305 60 71 57 54 52 11 جنوب تهران

 662 97 144 142 112 117 50 مجموع

 

 

 

 سالمت نوجوانان، جوانان و مدارس
  

 1394-95سال تحصيلي  درلي يمقاطع تحصمعاينه شده به تفكيك آموزان  تعداد دانش -12-5جدول  
 درصد معاينه شده كل جنس مقطع

 اول ابتدايي

دخ

 تر
20685 20685 0/100 

 0/100 21113 21113 پسر

 0/100 41798 41798 جمع

 ه پنجميپا

دخ

 تر
18472 15738 2/85 

 7/69 13823 19820 پسر

 2/77 29561 38292 جمع

 ه نهميپا

دخ

 تر
16672 11656 9/69 

 9/57 9904 17087 پسر

 9/63 21560 33759 جمع
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 1394-95سال تحصيلي  درجلسات آموزشي برگزار شده در هر يك از موضوعات مرتبط با سالمت نوجوانان، جوانان و مدارس  -13-5جدول 

 كاركنان والدين پسر دختر تعداد موضوع

 بهداشت فردي
 357 856 1616 4338 جلسه

 3849 19682 43496 100095 نفرات

 بهداشت دوران بلوغ
 73 146 158 456 جلسه

 1227 6977 7575 21866 نفر

 تغذيه در سنين مدارس
 166 266 438 957 جلسه

 1861 17908 23564 62276 نفر

 stdايدز و 
 68 55 75 125 جلسه

 859 3097 2760 6265 نفر

Hps 
 154 165 200 393 جلسه

 2050 9155 11680 21557 نفر

 ها ساير آموزش
 224 246 317 559 جلسه

 3617 10114 16699 35395 نفر

 
 1394سال  درپوشش ارائه خدمات بهداشتي در مدارس  -14-5جدول 

 مقطع
 آموز دانش مدارس

 درصد تحت پوشش كل درصد تحت پوشش كل

 83 196370 237736 88 603 685 ابتدايي

 71 72786 103096 68 262 383 متوسطه اول

 65 47140 72080 78 283 363 متوسطه دوم

 
 1394-95اجراي طرح مدارس مروج سالمت در سال تحصيلي  -15-5جدول 

 شبكه بهداشت و درمان
 مدارس

 آموزان كل دانش
آموزان  دانش

 مدارس مروج

كاركنان مدارس 

 مروج كل مروج

 1520 23229 86950 58 301 شهر اسالم

 3459 59980 189440 140 627 جنوب تهران

 2601 40849 136522 113 503 شهر ري

 7580 124058 412912 311 1431 مجموع

 
 1394آموزان پايه اول ابتدايي و اول متوسطه دوم در سال  واكسيناسيون دانش -16-5 جدول

 موضوع
 مقطع متوسطه مقطع ابتدايي

 کل پسر دختر کل پسر دختر

 33759 17087 16672 41798 21113 20685 آموزان كل دانش
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 33759 17087 16672 41798 21113 20685 شده كسينهآموزان وا دانش

 100 100 100 100 100 100 ميزان پوشش واكسن)درصد(

 

 

 1394-95مقاطع تحصيلي در سال تحصيلي هر يك از آموزان  [ دانشپديكولوزيس] معاينه شپش سر -17- 5 جدول

 جنس مقطع
کل 

 آموزان دانش

 مقادير معاينه شده
 مجموع

 بهار زمستان پائيز

 ابتدايي

 216273 66577 73151 76545 116206 دختر

 163059 51041 59783 52235 121530 پسر

 379332 117618 132934 128870 237736 جمع

متوسطه 

 اول

 76290 19847 27664 28779 51426 دختر

 31242 6474 11545 13223 51670 پسر

 107532 26321 39209 42002 103096 جمع

سطه متو

 دوم

 69561 27560 19835 22166 39676 دختر

 9005 5530 619 2856 32404 پسر

 78566 33090 20454 25022 72080 جمع

 اند. آموزان دختر چندين نوبت معاينه شده گانه دانش الزم به ذكر است در هر يك از مقاطع تحصيلي سه

 

 1394-95 حصيليسال تع شده در يهاي آموزشي توز تعداد بسته -18-5جدول 

ف
ردي

 

 عنوان/موضوع رسانه آموزشي

 گروه هدف شكل رسانه

 CDفيلم و  كتاب پمفلت پوستر
پرسنل 

 مراكز
 كاركنان مدارس والدين آموزان دانش

     0 700 0 0 پيشگيري از پديكلوزيس 1
     0 1200 0 0 تحرک و فعاليت بدني 2
     0 200 0 0 قليان و دخانيات 3

     0 700 0 0 خود مراقبتي 4
     0 500 0 0 شپش سر 5

     1000 1000 0 0 سوانح و حوادث در مدرسه 6

     0 0 50000 10000 آموزان پشتي در دانش كوله 7

     250 0 0 0 18-6بسته خدمتي نوجوانان  8

     0 200 0 0 هاي قلبي پكيج پيشگيري از بيماري 9

     0 200 0 0 آموزان  سيگار در دانشاز  يريشگيپ جيپك 10

     0 10000 0 0 راهنماي خودمراقبتي سفيران سالمت 11

     0 500 0 0 29-18بسته خدمتي نوجوانان  12

     0 2000 0 0 دواج مناسب براي جوانانزا 13

 - - - - 1250 17200 50000 10000 جمع کل
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 باروري سالم و جمعيت
 

كشتور در   هتاي جديتد   باشتد كته بتا توجته بته سياستت       هاي هنگام ازدواج و باروري سالم مي ت، مشتمل بر دو برنامه آموزشيبرنامه باروري سالم و جمع

ساله همسرداركه يكي از فاكتورهاي مورد  10-49ي گروه هدف، يعني زنان ييير يافته است. شناساخصوص افزايش نرخ باروري، اهداف اين برنامه نيز تغ

هتا بتيش از    نتي كته از ازدواج آن  يهتاي تتك فرزنتد، زوج    ماهه كه منعي براي بارداري ندارند، ختانواده  24-36ي فرزند اان دارراشاره را داشته باشند)ماد

زي شده با توجته  ير هاي برنامه ش باردارييهاي الزم جهت فرزندآوري، به منظور افزا وري ندارند( و ارائه آموزشاي براي فرزندآ برنامه كسال گذشته وي

 باشد. هاي برنامه باروري سالم مي به ارتقاء سالمت مادر و كودک از اولويت

هاي جوان براي آغاز و ادامته زنتدگي    مندسازي زوجها، با هدف توان هاي آموزش هنگام ازدواج و تداوم آموزش ت كالسيكم ت ويفين ارتقاء كيهمچن

 باشد. هاي برنامه مي تيمشترک از اهم فعال
 1394 سال دردانشگاه  ت دريهاي برنامه باروري سالم و جمع شاخص -19-5 جدول

شبكه بهداشت 

 و درمان

تعداد مادران داراي فرزند 

ماهه مراجعه كننده  36-24

به مراكز تحت پوشش 

ند كه منعي فرز 3)كمتر از 

 *براي بارداري ندارند( 

تعداد مادران داراي فرزند 

ماهه كه حداقل  36-24

يكبار مشاوره فرزندآوري 

 اند شده

 درصد مادران

 مشاوره شده 

تعداد مزدوجين مراجعه 

كننده به مراكز مشاوره 

 ازدواج

تعداد زوجين شركت 

هاي  كننده در كالس

 آموزش هنگام ازدواج

 درصد زوجين

 ديدهآموزش  

  3/83 9323 11193  0/100 5694 5694 جنوب

  0/100 9382 9382  4/95 4611 4835 ري

  0/100 3351 3351  6/95 3705 3875 اسالمشهر

  2/92 22056 23926  3/97 14010 14404 مجموع

 گردد. اين شاخص، مطابق با تعاريف استاندارد دفتر سالمت جمعيت خانواده استخراج مي *
 

 1394هاي برنامه باروري سالم و جمعيت در دانشگاه در سال  شاخص -19-5 جدولادامه 

شبكه بهداشت 

 و درمان

ساله همسردار  10-49تعداد زنان 

هاي پرخطر  در معرض بارداري

** 

هاي  تعداد زنان در معرض بارداري

پر خطر كه خدمات پيشگيري از 

 اند بارداري دريافت نموده

هاي  يدرصد زنان در معرض باردار

پر خطر كه خدمات پيشگيري از 

 اند بارداري دريافت نموده

هاي  درصد بارداري

 ريزي شده برنامه

 0/87 7/41 25652 61579 جنوب

 1/88 1/43 25253 58645 ري

 0/91 2/61 22583 36920 اسالمشهر

 8/88 8/46 73488 157144 مجموع

 ر موارد منع باردارييها و سا ين بارداريسال ب 3فاصله كمتر از  ،فرزند 3ش از يب ،سال 35ي سن باال ،سال 18ر يزنان در معرض خطر شامل: سن ز **
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 هاي سالمت مادران شاخص
 

 1394سال  درهاي برنامه سالمت مادران در دانشگاه  شاخص -20-5جدول 

 ميزان )درصد( عنوان شاخص

 71/44 پوشش مراقبت پيش از بارداري 

 94/61 پوشش مراقبت بارداري

 63/49 و پر خطر زنان باردار در معرض خطر

 73/0 هاي انجام شده در منزل، بين راه زايمان

 99 هاي انجام شده در بيمارستان زايمان

 21/0 هاي انجام شده در تسهيال ت زايماني، مطب زايمان

 9/38 زايمان به روش طبيعي

 10/61 زايمان به روش سزارين

 15/46 از زايمان پوشش مراقبت بار اول پس

 68/69 پوشش مراقبت بار دوم پس از زايمان

 34/84 پوشش مراقبت بار سوم پس از زايمان

 74/72 روز اول پس از زايمان 60بار مراقبت در  2پوشش حداقل 

 24/99 زايمان انجام شده توسط فرد تحصيل كرده

 71/0 زايمان توسط فرد دوره نديده

 

 

 

 1394يافته مادران در سال  هاي ادغام نامه مراقبتعملكرد بر -21-5جدول 

 تعداد عنوان فعاليت

 11438 تعداد زنان باردار مراقبت شده

 5677 تعداد زنان باردار پر خطر و در معرض خطر مراقبت شده

 820 هاي محيطي تعداد بازديدهاي انجام شده از واحد

 14600 آموزش مراجعين و رابطين

 عنوان 1 آموزشي  تهيه پمفلت

 مورد 1 اي مرگ مادردر حوزه دانشگاه علوم پزشكي تهران همكاري در اجراي طرح تحقيقاتي بررسي ريشه

 5 گري مرگ مادر پرسش

 5 حضور دركميته كشوري كاهش مرگ و مير مادران

 و بستري هماهنگي در ارجاع به سطح تخصصي،

 نت درمانحوزه بهداشت با كارشناسان معاو مادران پرخطرپيگيري  
10 
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 سالمت کودکان 
 

 1394سال  در در برنامه ترويج تغذيه با شير مادر دانشگاهآموزشي  اقدامات -22-5جدول 

 كنندگان)نفر( تعداد شركت گروه هدف موضوع نوع فعاليت

 روزه 1نار يسم
 دندان بهداشت دهان و و ترويج تغذيه با شير مادر

 در برنامه تحول سالمت 
 60 داروسازان دندانپزشكان و

 65 ها كارشناسان بيمارستان ترويج تغذيه با شير مادر روزه 3سمينار 

 700 بهورزان  كارشناسان، دانشگاهي، پزشكان، مسئولين وزارتي و روز جهاني ترويج تغذيه با شير مادر روزه 1ر اسمين

 

 

 1394سال  دردر آموزشي توزيع شده در خصوص ترويج تغذيه با شير ما هاي بسته -23-5جدول 

 جلد( تعداد)تعداد گروه هدف بسته آموزشي

 432 مادران باردار وشيرده پمفلت

 44 مادران باردار و شيرده جزوه آموزشي

CD 215 مادران باردار و شيرده 

 28 جامعه بنر

 288 جامعه تراكت

 1100 پرسنل و مادران نامه فصل

 263 مادران كتابچه

 3 يمارستانپرسنل ب مطلب براي سايت

 20 جامعه پيامك

 1 مراجعين استند

 60 جامعه پوستر

 

 

 1394دار كودک در سال  هاي دوست نتيجه بازديد از بيمارستان -24-5جدول 

 امتياز كسب شده نام بيمارستان رديف امتياز كسب شده نام بيمارستان رديف

 7/93 مدائن 9 7/98 المومنين)ع( امير 1

 3/90 شريعتير دكت 10 8/94 اقبال 2

 4/97 نجميه 11 98 امام رضا)ع( 3

 93 ضيائيان 12 6/96 بهارلو 4

 92 مفرح 13 3/90 بابك 5

 7/92 شهريار 14 1/90 محب ياس 6

 3/92 آزادي 15 5/97 جامع بانوان آرش 7

 ابييرقابل ارزيغ سورنا 16 4/91 )عج( وليعصر 8
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 1394هاي مربوط به سالمت كودكان در سال  ها و پرسشنامه عملكرد دانشگاه در تكميل فرم -25-5جدول 

 کل شهر ري اسالمشهر جنوب تعداد فرم تكميل شده

 418481 122765 108739 186977 كودک سالم

 1149 419 314 416 ماه كودک بيمار كمتر از دو

 7702 1748 1377 4577 سال 5ماه تا  2كودک بيمار 

 ASQ 10915 7274 7607 25796فرم 

 

 

 

 1394سال  درهاي هدف  هاي آموزشي با موضوع سالمت كودكان به تفكيك گروه گيرندگان در فعاليت تعداد آموزش -26-5جدول 

 سوانح و حوادث كودكان مانا كودک سالم

 پزشك
مراقب 

 سالمت
 مراجعين رابطين بهورز

برون 

 بخشي
 پزشك

مراقب 

 سالمت
 مراجعين رابطين بهورز

برون 

 بخشي
 ينرابط پزشك

برون 

 بخشي

13 1172 102 1883 28488 1887 38 863 102 639 4760 241 481 43 64 

 

 1394هاي هدف در سال  هاي آموزشي با موضوع سالمت كودكان به تفكيك گروه گيرندگان در فعاليت تعداد آموزش -26-5ادامه جدول 

 شيرمادر تكامل دهان و دندان

 پزشك كارشناس
مراقب 

 سالمت
 مراجعين ينرابط بهورز

برون 

 بخشي
 پزشك

مراقب 

 سالمت
 مراجعين رابطين بهورز

برون 

 بخشي

309 13 750 102 377 2300 12 22 997 103 1463 8745 2188 

 

 

 1394سال  درهاي آموزشي توليد و توزيع شده در زمينه سالمت كودكان  بستهتعداد  -27-5جدول 

 آموزشي CD سترپو تراكت استند پالكارد پيامك پمفلت رسانه جمعي
 مطلب 

 براي سايت
 ساير

167 750 240 15 5 1116 345 216 3 167 
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 هاي مراقبت کودك سالم شاخص
 

 1394سال  درهاي بهداشت و درمان  هاي اوليه به تفكيك شبكه هاي مراقبت كودک سالم در مراكز اراده دهنده مراقبت شاخص -28-5جدول 

 عنوان شاخص )درصد(

 درمان شبكه بهداشت و
 مجموع

 شهر ري جنوب تهران شهر اسالم

 درصد مخرج صورت درصد مخرج صورت درصد مخرج صورت درصد مخرج صورت

 9/56 248537 141409 8/62 73959 46424 1/50 111651 55934 1/62 62927 39051 1سال 8 پوشش مراقبت در كودكان زير

 5/59 30505 18136 0/75 10986 8235 9/42 14783 6339 2/75 4736 3562 2بار مراقبت تا دو ماهگي 2پوشش حداقل 

 5/61 46480 28582 9/69 19719 13778 2/43 16953 7323 3/76 9808 7481 3بارمراقبت در كودكان زير يك سال 7پوشش حداقل 

 1/82 42546 34910 4/87 18239 15936 7/74 15400 11503 9/83 8907 7471 4بارمراقبت در كودكان يك تا دو سال3پوشش حداقل 

 9/47 40833 19554 4/56 17038 9617 6/31 15960 5049 4/62 7835 4888 5سالگي 3پوشش مراقبت 

 3/39 38245 15026 7/45 16019 7321 7/24 14388 3555 0/53 7838 4150 6سالگي 4پوشش مراقبت 

 2/33 39553 13148 0/42 16678 7000 7/19 15682 3092 5/42 7193 3056 7سالگي 5پوشش مراقبت 

 

 

 

 

 

 هاي مراقبت کودك سالم نحوه محاسبه شاخص
 

 100 سال: 8 زير كودكان در مراقبت پوشش -1
 اند شده مراقبت بار يك حداقل كه سال 8 زير كودكان تعداد

 شده ثبت سال 8 زير كودكان تعداد

 100 بار مراقبت تا دو ماهگي: 2پوشش حداقل  -2
 اند شده بار مراقبت 2 حداقل كه ماه 2 زير كانكود تعداد

 اند شده دو ماهه نظر، مورد زماني دوره در كه كودكاني تعداد

 100 بار مراقبت در كودكان زير يك سال: 7پوشش حداقل  -3
 اند شده بارمراقبت 7 حداقل كه سال يك زير كودكان تعداد

 اند شده ساله كي نظر مورد زماني دوره در كه كودكاني تعداد

 100 بارمراقبت در كودكان يك تا دو سال: 3پوشش حداقل  -4
 اند شده مراقبت بار 3 حداقل كه دو ساله تا يك كودكان تعداد

 نظر مورد زماني دوره در دو ساله تا يك كودكان تعداد

 100 سالگي: 3پوشش مراقبت  -5
 اند شده مراقبت بار يك كه ساله سه كودكان تعداد

 نظر مورد زماني دوره در ساله سه كودكان تعداد

 100 سالگي: 4پوشش مراقبت  -6
 اند شده مراقبت بار يك كه ساله چهار كودكان تعداد

 نظر مورد زماني دوره در چهار ساله كودكان تعداد

 100 سالگي: 5پوشش مراقبت  -7
 اند شده مراقبت بار يك كه ساله پنج كودكان تعداد

 نظر مورد زماني دوره در ساله پنج كودكان عدادت
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 سالمت ميانساالن
 

هاي مختلف در زمينته ستالمت عمتومي و تترويج و آمتوزش ختود مراقبتتي بته          آموزشسال(  30-60ميانسال)گروه سني  افرادبا توجه به اهميت سالمت 

به منظور افزايش حساسيت عمومي نسبت به اين  شود. ي تحت پوشش داده ميهاي بهداشت ن بهداشتي، عموم مردم خصوصاً مراجعين مراكز و پايگاهيرابط

اسفند ماه هر سال بته صتورت نمتادين    هفته اول )سما( در ايراني ماه و هفته ملي سالمت مردان مهر هفته آخر )سبا( درايراني هفته ملي سالمت بانوان مهم،

 شود. در كشور گرامي داشته مي

هاي ملتي ستبا و    هاي انجام شده در هفته تيكرد كلي فعالي، رو2025سال تا سال  30-70هاي زودهنگام  رها در كاهش مرگبا توجه به تعهد جهاني كشو

 ارائته  29-5در جدول  1394سال  درهاي ارائه شده  ها، همچنين آموزش هاي اجرا شده در اين هفته برنامهن مهم بوده است. يد بر ايكأت 1394سما در سال 

 .شده است
 1394سال  دردر خصوص برنامه سالمت ميانساالن  دانشگاههاي  فعاليت -29-5 جدول

 مالحظات تعداد عنوان

در راستتاي  ورزشتي   -هاي آموزشي برگزاري همايش

 سال 30-70كاهش مرگهاي زودهنگام 

 سالمت بانوان ايراني)سبا(

 سالمت مردان ايراني)سما(
5 

هتاي   هاي مناطق و ستازمان  با همكاري شهرداري

 ...(سراي محله و، ها ابسته )پارکو

 معاونت بهداشتي دانشگاهحوزه تحت پوشش  5 هاي محلي رسانه -ت دانشگاهيدر سا و سما سباهاي ملي  درج مطالب هفته

 ورزشي: -معنوي -برگزاري اردوي تفريحي

انجتام ورزش   -د از امتاكن يت بازد -روي دستته جمعتي   ادهيپ -پاركها -متبركهارت اماكن يز

 ستيط زيپاكسازي مح -هيصبحگا

 نفر 624
هتاي تحتت    معاونت بهداشتي دانشگاه، شهرستان

 پوشش

 ايجاد غرفه سالمت در دانشكده بهداشت همراه با:

 هاي آموزشي در هفته سبا پمفلتع يتوز 

 مشاوره روانشناسي 

 م درمانييرژو ه يمشاوره تغذ 

 هفته سالمت بانوان
بانوان معاونت بهداشتي دانشگاه با همكاري امور 

 ساختمان مركزي دانشگاه -دانشگاه

 -حلقتته زنتتي -فرتبتتال -آمتتادگي جستتماني -برگتتزاري مستتابقات ورزشتتي طنتتاب كشتتي 

 همراه با اهداي جوائز -راندازييت
8 

ستتتتتتادها، متتتتتدارس، ، معاونتتتتتت بهداشتتتتتت

 ها، سراي محله مهدكودک

 :و سما هاي ملي سبا در هفتهانجام مشاوره و معاينات رايگان بانوان و آقايان 

 يي، كارشناس ماماروانشناس، كارشناس تغذيه، توسط پزشك

 ات عموميمعاين، تست رايگان قند خون، BMIبررسي وضعيت فشارخون، 

3213 
درمتتتتاني،  هتتتتا، مراكتتتتز بهداشتتتتتي در پتتتتارک

 ج و مساجد و حوزه و ...يكارخانجات و بس

 :هاي ملي سبا و سما در هفته برگزاري جلسات آموزشي

ان ختتانواده/ يتتم بنيستتال / تحكتت 30-70هتتاي زودهنگتتام  ستتاز متترگ نتتهيزم كنتتترل عوامتتل

ت جستتماني/ يت ح/ كتاهش مصتترف نمتك/ فعال  يه صتح ذيتتفرزنتدآوري و فرزنتدپروري/ تغ  

ع يهتاي شتا   ر/ سترطان يري از فشارخون/ پوكي استخوان/ پتا  استم  يشگيكاهش استرس/ پ

 راني اسالمي/يي اهاي پرخطر/ سبك زندگ يابت/ بارداريي پستان/ ديزنان/ خودآزما

37589 

، انيت ا و مربيت اول ،نيرابطت ، عموم متردم ، نيمراجع

ستراي   ،فرهنگ سراها ،كاركنان،باشگاه ورزشي

 ستييبهز، جيبس ،شهرداري ،محله
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 سالمت سالمندان
مندي آنتان از كيفيتت    به منظور بهره سال( 60باالي گروه سني تأمين، حفظ و ارتقاء سالمت جسمي، رواني و اجتماعي سالمندان ) ،برنامه اين هدف كلي

باشتد:   جتزء متي   2ايتن برنامته داراي   گيترد.   انجام متي هاي بهداشتي  از طريق طراحي برنامهاست كه هاي مختلف در دوران سالمندي  زندگي بهتر از جنبه

 ."يافته سالمندان هاي ادغام مراقبت"و  "بهبود شيوه زندگي سالم در دوران سالمندي"

بهبتود شتيوه زنتدگي ستالم بته       باشد كه به منظور آمتوزش ستالمت و   د شيوه زندگي سالم در دوره سالمندي يك برنامه آموزشي استاندارد ميبرنامه بهبو

 شود. در مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي تهران اجرا مي 1384سطح آگاهي و نگرش و تغيير رفتار سالمندان از سال  ءسالمندان با هدف ارتقا

 شتود.  به ستالمندان آمتوزش داده متي    "راهنماي بهبود شيوه زندگي در دوره سالمندي "هاي آموزشي  مبحث تغذيه بر اساس جداول كتاب 1388ل از سا

استايي  هتاي بتاليني كليتدي بتراي شن     نشتانه  ها در سالمندان كه از حداقل عوامل خطر و يافته سالمندان به منظور كاهش بار بيماري هاي ادغام برنامه مراقبت

بته   1388كته در ستال    شتد از شهرستتان ري آغتاز    1386اين برنامته در اواختر ستال     ارجاع به موقع استفاده شده است. زودرس بيماري، درمان مناسب و

 نوب نيز گسترش يافت.جبه منطقه تحت پوشش مركز بهداشت  1392شهرو در اواخر سال  شهرستان اسالم
 

 1394سال  درر خصوص برنامه سالمت سالمندان شده د هاي ارائه  آموزش -30-5جدول 

 تعداد فراگيران گروه هدف عنوان)مباحث( نوع

كالس 

 آموزشي

مراقبتتت از  ،فشتتار ختتون ،افستتردگي ،پتتوكي استتتخوان، ديابتتت

 سالمند و استخوان و مفاصل و ورزش و...
 2290 سالمندان

كالس 

 آموزشي

المندي، يافتته ست   هتاي ادغتام   بهبود شيوه زندگي ستالم، مراقبتت  

 تغذيه سالمندان و غيره
 511 پرسنل

كالس 

 آموزشي

پتتوكي  افستتردگي، مباحتتث ستتالمندي)ورزش در ستتالمندي،  

مراقبت از سالمند ، تغذيه، فشار خون ،آلزايمر، استخوان، ديابت

 ماري قلبي و غيرهيو ب و استخوان و اختالل خواب

 2594 رابطين بهداشتي

 4268 درماني مراجعين مراكز بهداشتي

گاه بسيج و يهاي سالمت، پا بخشي]خانه برون

 [... فرهنگسرا و مساجد،
2834 

 

 باشد: ( به شرح زير مي1394مهر ماه سال  9اهم اقدامات دانشگاه به مناسبت روز جهاني سالمندان )

  ها و مساجد درماني، پارک سالمند در مراكز بهداشتي 956ويزيت رايگان و آموزش حداقل 

 درماني ها و مرا كز بهداشتي سالمند در پارک 1350ر خون و ارائه مشاوره به حداقلارزيابي فشا 

  درماني سالمند در مراكز بهداشتي 635انجام غربالگري ديابت براي حداقل 

  درماني نفر از سالمندان در مراكز بهداشتي 585معاينه دهان و دندان 

 گيري قد و وزن و تعيين شاخص توده بدني اندازه(BMI) 1080 درماني سالمند در مراكز بهداشتي 

  پمفلت با موضوع مباحث سالمندي و نصب پالكارد، بنر 1400تراكت و  900توزيع بيش از 

  درماني پوستر روز جهاني سالمند در مراكز بهداشتي 145نصب 

 هاي بهداشتي برگزاري جشن روز جهاني سالمند در مراكز و پايگاه 

 ي و ورزشياحتي و زيارتيبرگزاري اردوي س 

 نفر 30000امهاي بهداشتي در خصوص سالمندي براي يارسال پ 

 بخشتي، برگتزاري    بخشي و بترون  هاي آموزشي درون برگزاري كالس د از موزه،يعيادت از سالمندان، برگزاري ورزش همگاني سالمندان، بازد

ر از يتقتد  هتاي ستالمندان كهريتزک و توحيتد،     همسابقه و اهتداء جتوايز، ستخنراني امامتان جماعتت در خصتوص ستالمندان، عيتادت از خانت         

 ها. برگزاري جشنواره غذا براي مادر بزرگ شكسوتان سالمند،يپ
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 1394سال  درهاي آموزش تغذيه برنامه شيوه زندگي سالم در دوران سالمندي  شاخص -31-5جدول 

 نوع مراكز گروه هدف
 تعداد سالمندان

 تحت پوشش 

 العات ماندگارسالمند با اط سالمند آموزش ديده

 تعداد
 درصد

 [نسبت به سالمندان تحت پوشش]
 تعداد

 درصد

 [ديده نسبت به سالمندان آموزش]

ساله و  60سالمندان 

 باالتر

 3/84 8212 4/4 9738 220924 شهري

 8/75 1174 4/11 1549 13611 روستايي

 2/83 9386 8/4 11287 234535 مجموع

 

 

 1394سال  دريافته سالمندان  هاي ادغام برنامه مراقبت عملكرد هاي شاخص -32-5جدول 

 گروه هدف
نوع 

 مراكز

 مجري

 ها مراقبت

 تعداد

  مراقبت 

 پوشش مراقبت

 )درصد( 

ساله و  60سالمندان 

 باالتر

 شهري
 5/1 3421 پزشك

 4/4 9723 غيرپزشك

 روستايي
 6/11 1585 پزشك

 7/15 2141 غيرپزشك

 مجموع
 1/2 5006 پزشك

 1/5 11864 غيرپزشك

 



 

 

 1394سالنامه آماري
 

 

 مديريت آمار و فناوري اطالعات دانشگاه

 stat@tums.ac.ir پست الكترونيك:  81633102 تلفن: ،دوم طبقهتهران، بلوار كشاورز، نبش خيابان قدس، ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشکی تهران،  نشاني:
372 

 سالمت روانی، اجتماعی و اعتياد
 1394سال  درهاي بهداشتي اوليه  هاي آموزشي، نظارتي برنامه ادغام سالمت روان در نظام مراقبت فعاليت -33-5جدول 

 محل تشكيل جلسه
 جلسات جلسات آموزشي

 فراگيران تعداد نظارتي

 70 272 9 شهر شبكه بهداشت اسالم

 39 182 10 بهداشت جنوب تهرانمركز 

 48 69 3 شبكه بهداشت ري

 6 147 5 معاونت بهداشت دانشگاه

 163 670 27 مجموع

 
 1394سال  درها در خصوص كاهش انگ اختالالت روانپزشكي)هفته بهداشت روان(  فعاليت -34 -5جدول 

 تعداد عنوان فعاليت

 2 برگزاري همايش

 200 وانبرگزاري جلسات آموزش بهداشت ر

 تصويري]شبكه تهران، شبكه خبر و واحد مركزي خبر راديو[ و -هاي صوتي مصاحبه با رسانه

 االنتشار به مناسبت هفته سالمت روان انتشار مقاله در جرايد كثير 
1 

 

 
 1394هاي زندگي، فرزندپروري در سال  شده براي توسعه آموزش مهارت هاي انجام فعاليت -35-5جدول 

 جلسهمحل تشكيل 

 هاي فرزندپروري مهارت هاي زندگي مهارت

 جلسات

 آموزشي

 هاي كارگاه

 آموزشي

 جلسات

 آموزشي

 هاي كارگاه

 آموزشي

 جلسات

 آموزشي

 هاي كارگاه

 آموزشي

 فراگيران تعداد فراگيران تعداد فراگيران تعداد فراگيران تعداد فراگيران تعداد فراگيران تعداد

 0 0 556 38 294 7 0 0 437 35 830 13 شهر شبكه بهداشت اسالم

 0 0 588 61 440 8 8 1 1695 113 140 3 مركز بهداشت جنوب تهران

 0 0 276 22 301 4 0 0 1000 81 753 8 شبكه بهداشت ري

 147 5 0 0 50 1 147 5 0 0 0 0 معاونت بهداشت دانشگاه

 147 5 1420 121 1085 20 155 6 3132 229 1723 24 مجموع

 

 

 جامع سالمت روان: برنامه
 ها عبارتند از: پنج اولويت اصلي سند سياست سالمت روان در دانشگاه

 ارتقاء سواد سالمت روان مردم و ميانجيان مشاركت مردم 

 ها در ارتقاء سالمت روان عملياتي شدن سهم و نقش دستگاه 

 ارتقاء كيفيت و تدوام خدمات سالمت روان 

 و درمان و مراقبت از آنان هاي رواني غربالگري برخي از بيماري 

 هتاي   درصتد تختت   10هاي سالمت روان)ساختار، منابع متالي، نظتام اطالعتات و آمتار و تحقيقتات، اختصتاص        فراهم كردن بستر استقرار برنامه

 بيمارستاني به روانپزشكي و ...(
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 1394هاي برنامه جامع سالمت روان در سال  فعاليت -36-5جدول 

 تعداد عنوان فعاليت

 1 تشكيل كميته سالمت روان

 

 1394سال  درهاي برنامه توزيع ابزارهاي ارتباطي جهت ارتقاء روابط خانوادگي  فعاليت -37-5جدول 

 محل تشكيل جلسه
 جلسات آموزشي

 فراگيران تعداد

 0 0 شهر شبكه بهداشت اسالم

 60 4 مركز بهداشت جنوب تهران

 12 1 شبكه بهداشت ري

 72 5 مجموع

 

 :نگر  سالمت روان جامعه کزمرا
 1394 پايان سالتحت پوشش مركز بهداشت جنوب تهران از ابتداي تأسيس تا  نگر  سالمت روان جامعه مراكزهاي  گزارش فعاليت -38-5جدول 

 1394از ابتدا تا پايان سال  تعداد نام مركز

 مركز شهيد امامي

CHHC اول 

 2987 تعداد بيماران شناسايي شده

 300 يماران فعالتعداد ب

 12 تعداد پزشكان طرف قرارداد مركز

 آبادي مركز شهيد شاه

CHHC دوم 

 5140 تعداد بيماران شناسايي شده

 112 تعداد بيماران فعال

 15 تعداد پزشكان طرف قرارداد مركز

 مركز فرمانفرماييان

CHHC دولتي 

 4414 تعداد بيماران شناسايي شده

 1119 تعداد بيماران فعال

 22 تعداد پزشكان طرف قرارداد مركز

 

 طرح جامع پيشگيري از خودکشي)نظام ثبت آمار خودکشي(:
آوري اطالعات موارد اقدام و  اداره سالمت روان وزارت بهداشت اقدام به جمع 1385نظام ثبت مرگ در كشور داير شد. سال  1377از حدود سال 

هاي ثبت خودكشي به صورت كامپيوتري تدوين و  فرم 1388ها كرده است. از سال  داشت روان دانشگاهمرگ ناشي از خودكشي از طريق كارشناسان به

 گردد. ها در سايت پورتال وزارت بهداشت ثبت مي توسط كارشناسان بهداشت روان دانشگاه
 

 1394طي سال  شده در برنامه جامع پيشگيري از خودكشي هاي انجام فعاليت -39-5جدول 
 تعداد شركت كنندگان تعداد برنامه تعنوان فعالي

 SDH 1 5مديريت رفتارهاي خودكشي و شاخص خودكشي در  برگزاري جلسه آموزشي و توجيهي

 328 10 با محوريت مديريت درمان و مراقبت از بيماران افسرده برگزاري كارگاه برنامه پيشگيري از خودكشي

  2 خصوص خودكشي هاي جمعي در مصاحبه و يا انتشار مقاله در رسانه

 2000 2 تدوين و تكثير پمفلت در خصوص مواجهه مناسب با رفتار خودكشي

 67 4 برنامه پيشگيري از خودكشي برگزاري كميته بين بخشي

 362 15 برگزاري جلسات آموزشي براي سازمان ها و مراكز آموزشي

   دفتر سالمت روان(ثبت مستمر موارد خودكشي در نظام ثبت و ارسال آمار خودكشي)پرتال 
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 1394سال  درهاي رواني، اجتماعي در باليا  هاي آموزشي برگزار شده جهت بهبود حمايت كارگاه -40-5جدول 

 محل تشكيل جلسه

 جلسات 

 آموزشي
 هاي  كارگاه

 آموزشي
 برگزاري كميته اجرايي

 كاهش اثرات رواني در باليا

 رانفراگي تعداد فراگيران تعداد فراگيران تعداد

 11 1 - - 622 39 شهر شبكه بهداشت اسالم

 25 1 - - 576 41 مركز بهداشت جنوب تهران

 17 1 27 1 52 2 شبكه بهداشت ري

 - - 90 3 - - معاونت بهداشت

 53 3 117 4 1250 82 مجموع

 

 

 

 1394واني در سال هاي ر شده براي ارتقاء سطح آگاهي عموم مردم در خصوص بيماري هاي انجام فعاليت -41-5جدول 

 محل تشكيل جلسه
 ها و سمينارها همايش جلسات آموزشي

 فراگيران تعداد فراگيران تعداد

 60 1 139 4 شهر شبكه بهداشت اسالم

 520 2 271 11 مركز بهداشت جنوب تهران

 0 0 152 3 شبكه بهداشت ري

 580 3 562 18 مجموع

 

 

 

 پيشگيري از اعتياد:
 

 1394سال  درشده در خصوص پيشگيري از اعتياد  اي ارائه ه آموزش -42-5جدول 

 كنندگان شركت كل جلسات تعداد گروه هدف رديف

 3871 95 آموزان، والدين و آموزگاران دانش 1

 4299 357 خانوارها 2

 2192 185 رابطين بهداشتي 3

 477 24 افراد پرخطر 4

 775 20 هاي كاري افراد شاغل در محيط 5

 288 10 پرسنل 6

 195 14 دانشجويان 7

 1890 210 ها ساير افراد و گروه 8

 13987 915 مجموع
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 1394سال  در 1تير[  5-12شده به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر] هاي انجام فعاليت -43-5جدول 

 تعداد عنوان

 ادتيري از اعيشگيپ اجتماعي در -هاي رواني تيحما يشيبرگزاري هما

 )مشترک شبكه بهداشت و درمان اسالمشهر و مركز بهداشت جنوب(
170 

 1000 هاي نماز جمعه)اسالمشهر، واوان، چهاردانگه، احمدآباد مستوفي( آموزش پيشگيري از اعتياد در خطبه

 261 كارگاه آموزشي براي پرسنل بهداشتي 6برگزاري 

 544 ها براي پرسنل ساير سازمان كارگاه و جلسه آموزشي 10برگزاري 

 30 ييهاي دانشجو مشاوران خوابگاه ن ويلؤان جهت مسياد در دانشجويري از اعتيشگيروزه پ 2برگزاري كارگاه 

 1223 سازي و آموزش عموم مردم جهت پيشگيري از اعتياد هاي آگاه اجراي برنامه

 500 م )اسالمشهر(ستم بلوتوث براي مرديق سيهاي بهداشتي از طر اميارسال پ

 130 ن پزشكان و كارشناسان مراكز بهداشتي درماني )مركز بهداشت جنوب(يامكي در بيبرگزاري مسابقه پ

 2000 شگاه فرمانداري ري به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدريدرمان ري در نما حضور و آموزش شبكه بهداشت و

 برنامه 2 اديري از اعتيشگيو سالمت به موضوع پيي در راديويراد اي( قهيدق 45برنامه) 2اختصاص 

 نسخه 214 يي با مواداد و آشنايري از اعتيشگيهاي چاپي آموزشي با موضوع پ ع رسانهيتوز

 «ميمان را عاري از مواد مخدر بساز تيمان و هو جامعه مان، ندگيزم ييايب» -شعار روز جهاني مبارزه با سوء مصرف مواد
 

 

 اعتياد: کاهش آسيب ناشي از
هاي ناشي از مصرف مواد مخدر است. مركز كاهش  ها كاهش آسيب شود كه هدف آن هايي گفته مي ها و برنامه به سياست "كاهش آسيب اعتياد"

مند شده و خدمات رايگان نظير توزيع  دسترس از محيطي حمايتي بهره محلي است كه در آن معتادان تزريقي سخت (DIC)گذري آسيب معتادين

مركز فعال  6تعداد  1394 در سال نمايند. هاي سطحي دريافت مي سمان، سرسوزن استريل، كاندوم، غذاي سبك، پوشاک، امكان استحمام و پانسرنگ

 باشد: مي 44-5هاي اين مراكز به شرح جدول  اعتياد در منطقه تحت پوشش دانشگاه فعال بوده است كه اهم فعاليت كاهش آسيب

 

 1394شده در مراكز فعال كاهش آسيب اعتياد در سال  انجام هاي فعاليت -44-5جدول 

 تعداد عنوان فعاليت

 6 تمديد و صدور مجوز فعاليت مراكز معتادين گذري

 334296 توزيع سرنگ و سرسوزن استريل براي مراكز معتادين گذري

 91029 شده از مراكز معتادين گذري هاي استفاده آوري سرنگ و سرسوزن جمع

 2107 ه[ مراجعات به مراكز جهت دريافت سرنگ و سرسوزن رايگانكل]ساالن

 1766 كل]ساالنه[ مراجعات به مراكز جهت دريافت خدمات برنامه سالمت جنسي

 6715 هاي كاهش آسيب كل]ساالنه[ مراجعات به مراكز جهت دريافت خدمات مشمول برنامه

 200 ادون افت درمان نگهدارنده با متيكل]ساالنه[ مراجعات چهت در

 HIV 31يع ش سريكل]ساالنه[ مراجعات به مراكز جهت دريافت آزما
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 سالمت دهان و دندان
 سال: 6سالمت دهان و دندان کودکان کمتر از 

انگشتتي   هاي بهداشتت تابعته دانشتگاه، مستواک     ها و خانه سال مراكز بهداشتي درماني شهري، روستايي، پايگاه 2، براي كليه كودكان زير 1394در سال 

 توزيع شد.

 

 1394درماني در سال  سال در مراكز بهداشتي 6ارائه خدمات تخصصي سالمت دهان و دندان كودكان كمتر از  -45-5جدول 

شبكه بهداشت و 

 درمان
 دهنده خدمت مراكز ارائه

 تعداد

 واحد خدمت

 عنوان

 شده خدمت ارائه 

 تعداد

 واحد خدمت

 عنوان

 شده خدمت ارائه 

 2فلورايد تراپي 113 1فيشور سيالنت 31 14 شهر اسالم

 فلورايد تراپي 358 فيشور سيالنت 112 22 جنوب تهران

 فلورايد تراپي 370 فيشور سيالنت 69 23 ري

 - 841 - 212 59 مجموع

 ها : پوشاندن شيارهاي عميق سطح جونده دندان1

 گيرد. ماهه صورت مي 6اي كرم مانند[ فلورايد كه عموماً نيز در دو نوبت و با يك فاصله  ن توسط وارنيش]ماده: وارنيش فلورايدتراپي: رساندن موضعي فلورايد غلظت باال به دندا2
 

 سال: 6-14سالمت دهان و دندان کودکان 
ي در ياول ابتتدا ه يك نوبت فقط براي دانش آموزان پايآموزان ابتدايي از طريق وارنيش فلورايدتراپي  طرح كشوري پيشگيري از پوسيدگي دنداني دانش

 د:يانجام گرد درصد 100ل با پوشش يبه شرح جدول ذ 1394بهشت ين و ارديفرورد

 
 1394آموزان اول بتدايي از طريق وارنيش فلورايدتراپي در بهارسال  اجراي طرح كشوري پيشگيري از پوسيدگي دنداني دانش-46-5جدول 

 نيش فلورايدتراپيمعاينه و وار دهندگان خدمت ارائه شبكه بهداشت و درمان

 13653 12 شهر ري

 18342 9 جنوب تهران

 8972 5 شهر اسالم

 40967 26 مجموع

 

ل ين تشتك يو همچنت  درصتد  96پوشتش   ي)از اول تتا ششتم( بتا   يهتاي ابتتدا   هيت ه پايت دتراپي براي كليش فلوراينوبت اول وارن 1394لي يدر شروع سال تحص

 د:يانجام گرد 47-5به شرح جدول  درصد 90دندان با پوشش  ك دهان ويشناسنامه الكترون
 

 1394بتدايي از طريق وارنيش فلورايدتراپي در مهر ماه سال اآموزان مقطع  ه دانشياجراي نوبت اول طرح كشوري پيشگيري از پوسيدگي دنداني براي كل -47-5جدول 

 شبكه بهداشت و درمان
 تعداد

 كاردان ارائه دهنده خدمت 

 تعداد

 هيپا دانش آموزان شش 

 تعداد 

 شده دتراپي انجاميش فلورايوارن

 تعداد

 كيل شناسنامه الكترونيتشك 

 68838 75169 80846 39 شهر ري

 101953 105772 106546 53 جنوب تهران

 42756 46886 50344 19 شهر اسالم

 213547 227827 237736 111 مجموع
  

ده و ادامته  يت آغتاز گرد  15/12/1394دتراپي از يت ش فلورايق وارنت يت طر ي ازيآموزان مقطع ابتدا ه دانشيدگي دنداني كليي از پوسريشگياجراي مرحله دوم طرح كشوري پالزم به ذكر است، 

 دارد.
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 1394سال  دردرماني  سال در مراكز بهداشتي 6-14ارائه خدمات تخصصي سالمت دهان و دندان كودكان  -48-5جدول 

 ده خدمتدهن مراكز ارائه شبكه بهداشت و درمان
 تعداد واحد خدمت

 1پالپ زنده فيشور سيالنت

 62 390 14 شهر اسالم

 50 1014 23 جنوب تهران

 71 1329 23 شهر ري

 183 2733 60 مجموع
 

 CEMها با ماده  هاي غيرعفوني دندان : پوشاندن قسمت تاجي ريشه1
 

 1394در سال درماني  خدمات دندانپزشكي به مراجعين مراكز بهداشتي -49-5جدول 

 مجموع مراكز روستايي مراكز شهري عنوان

 78474 2906 75568 معاينه دهان و دندان

 21370 878 20492 كشيدن دندان

 22355 1087 21268 ترميم دندان

 3311 171 3140 گيري و بروساژ جرم

 3350 138 3212 پالپوتومي

 700 45 655 پالپ زنده

 
 ها)در راستاي طرح تحول( دندان شبكه زات فرسوده واحد دهان ويض تجهيداري شده جهت تعويي خرزات دندانپزشكيتجه -50-5جدول 

 ييار اهدايت سيوني آمالگاماتور رييدستگاه جرمگ وريت كيال كمپرسور اتو كالو ييصندلي اهدا ت ويوني صندلي ت ويونيد يخر شبكه

 6 6 6 6 7 12 2 2 اسالمشهر

 9 18 12 8 20 24 10 4 شهر ري

 15 15 21 20 14 16 8 4 جنوب تهران

 30 39 39 34 41 52 20 10 کل جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 1394سالنامه آماري
 

 

 مديريت آمار و فناوري اطالعات دانشگاه

 stat@tums.ac.ir پست الكترونيك:  81633102 تلفن: ،دوم طبقهتهران، بلوار كشاورز، نبش خيابان قدس، ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشکی تهران،  نشاني:
378 

 :واحد بهبود تغذيه
 

 1394سال در سال  6گزارش عملكرد و پيشرفت برنامه بهبود وضع تغذيه كودكان زير  -51-5جدول 

 تعداد عنوان رديف

 0 تحت پوشش هاي بهداشت خانه 1

 69227 خانوارهاي تحت پوشش 2

 هاي آموزشي برگزارشده جهت پرسنل كالس 3
 14 جلسات

 549 كنندگان شركت

4 
 هاي آموزشي كننده در كارگاه افراد شركت

 [ها ارگان ريپرسنل سا]گروه هدف: 
2818 

 23 مراكز مشاوره تغذيه 5

6 
 اي تغذيه -هاي آموزشي برگزاري جلسات انتقال پيام

 در فرهنگسراهاي شهرداري

 31 تعداد

 1104 كنندگان شركت

7 
 برگزاري جلسات آموزش تغذيه براي

 ها، معلمين، آموزشياران و ساير كاركنان درگير مربيان مهدكودک

 19 تعداد

 604 كنندگان شركت

 
 

 1394ل سال روستامهدها در سا 3-6گزارش عملكرد و پيشرفت برنامه تأمين يك وعده غذاي گرم در روز براي كودكان  -52-5جدول 

 تعداد عنوان رديف

 2 اي تغذيه براي كودكان مبتال به سوءتغذيه متوسط هاي مداخله دهنده مشاوره واحدهاي ارائه 1

 1 اي و آموزشي روستامهدها هاي تغذيه تهيه مطالب آموزشي با هدف استاندارد نمودن برنامه 2

 2 هابرگزاري كارگاه هاي آموزشي براي مديران و مربيان روستامهد 3

 

  

 1394-95آموزان در سال تحصيلي  هاي ارتقاي سطح سالمت تغذيه دانش آموزش -53-5جدول  

 تعداد عنوان مقطع تحصيلي رديف

 ابتدايي 1

 642 تحت پوشش كل مدارس

 782 مدارسي كه در آنها جلسات آموزش تغذيه برگزار شده

 1212 جلسات آموزش تغذيه

 متوسطه اول 2

 370 پوشش تحت كل مدارس

 317 مدارسي كه در آنها جلسات آموزش تغذيه برگزار شده

 380 جلسات آموزش تغذيه

 متوسطه دوم 3

 316 تحت پوشش كل مدارس

 286 مدارسي كه در آنها جلسات آموزش تغذيه برگزار شده

 388 جلسات آموزش تغذيه
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 1394-95آموزان در مدارس دخترانه در سال تحصيلي  تگي دانشياري هف هاي اجرايي برنامه آهن فعاليت -54-5جدول 

 تعداد عنوان رديف

 متوسطه دوم دخترانه 1

 183 كل مدارس

 183 مدارس تحت پوشش

 37539 ، دوم و سومآموزان پايه اول كل دانش

 37539 آموزان تحت پوشش كل دانش

 متوسطه اول دخترانه 2

 184 كل مدارس

 184 ششمدارس تحت پو

 49901 آموزان پايه اول و سوم كل دانش

 49901 آموزان تحت پوشش كل دانش

 هاي آهن توزيع شده قرص 3
 647984 متوسطه دوم

 847516 متوسطه اول

 12 و پرورش توجيهي براي مربيان آموزش  -هاي آموزشي برگزاري كارگاه 4

 عمل آمده بر نحوه عملكرد برنامه هاي به نظارت 5
 76 ستاد

 659 درماني مراكز بهداشتي

 ساعات آموزشي ارائه شده توسط مراقب سالمت 6
 299 ستاد

 466 درماني مراكز بهداشتي

 آموزان جلسات آموزشي براي اولياء دانش 7
 117 متوسطه دوم

 73 متوسطه اول

 

 

 

 1394سال  هاي مختلف سني در هاي اجرايي برنامه تغذيه گروه فعاليت -55-5جدول 

 تعداد عنوان رديف

1 
 تغذيه كودكان 

 سال 8كمتر از 

 105893 كننده آموزش چهره به چهره مادران دريافت

 هاي آموزش تغذيه كودكان كمتر از يكسال كالس
 1142 جلسات

 10139 كنندگان شركت

2 
 تغذيه مادران 

 باردار/شيرده

 49775 زنان دريافت كننده آموزش چهره به چهره

 هاي آموزشي برگزار شده كالس
 1312 جلسات

 12659 كنندگان شركت

 هاي آموزشي برگزار شده كالس تغذيه سالمندان 3
 1474 جلسات

 10915 كنندگان شركت
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 1394هاي اجرايي برنامه پيشگيري و كنترل اختالالت ناشي از كمبود يد در سال  فعاليت -56-5جدول 

 تعداد عنوان رديف

1 
هاي جامع  گاهيهاي بازآموزي براي كاركنان مراكز و پا برگزاري دوره

 سالمت

 13 جلسات

 491 كنندگان شركت

 ... ها و مطالب آموزشي تهيه شده براي عموم مردم، صنوف و برنامه 2

 7 پخش در راديو

 3 انتشار در روزنامه

 1156 توزيع بروشور، پوستر، پمفلت و ...

3 
هاي آموزشي براي مراقبين/رابطين بهداشت مدارس،  دورهبرگزاري 

 ها و اعضاي بسيج آموزشياران نهضت سوادآموزي، مربيان مهدكودک

 442 جلسات

 6095 كنندگان شركت

4 
كننده مواد  كننده و عرضه هاي آموزشي براي اصناف تهيه برگزاري دوره

 غذايي

 169 جلسات

 2471 كنندگان شركت

 هاي آموزشي براي مراجعين مراكزجامع سالمت سبرگزاري كال 5
 1009 جلسات

 12772 كنندگان شركت

 
 

 1394خوني ناشي از آن در سال  هاي اجرايي برنامه پيشگيري و كنترل كمبود آهن و كم فعاليت -57-5جدول 

 تعداد عنوان رديف

 سالمت هاي جامع گاهيهاي بازآموزي براي كاركنان مراكز و پا برگزاري دوره 1
 13 جلسات

 491 كنندگان شركت

 ها و اعضاي بسيج هاي آموزشي براي رابطين بهداشت مدارس، مربيان مهدكودک برگزاري دوره 2
 202 جلسات

 2788 كنندگان شركت

 هاي آموزشي براي مراجعين مراكز جامع سالمت برگزاري كالس 3
 983 جلسات

 12212 كنندگان شركت

4 
 ،مطالب آموزشي مكتوب براي مراقبين سالمتتهيه و توزيع 

 آموزان مراقبين بهداشت مدارس، معلمين و دانش 

 1095 جزوه

 9517 پمفلت

 
 

 1394هاي اجرايي برنامه ارائه الگوي صحيح مصرف روغن در سال  فعاليت -58-5جدول 

 گروه هدف تعداد عنوان

 هاي آموزشي برگزاري كالس
 امع سالمت ]شهري/روستايي[مراجعين مراكز ج 847 جلسات

 9535 كنندگان شركت هاي بهداشت هاي جامع سالمت و خانه پايگاه
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 :هاي متفرقه برنامه

گردد كه از  هاي گوناگون و يا حسب نيازهاي مختلف طراحي و اجرا مي هاي ديگري نيز در مناسبت هاي جاري واحد بهبود تغذيه، فعاليت عالوه بر برنامه

 [ اشاره داشت.1394دي ماه بخشي هفته بسيج آموزش همگاني تغذيه] توان به اقدامات آموزشي درون و برون يآن جمله م
 

 1394هاي تابعه در سال  هاي آموزشي هفته بسيج آموزش همگاني تغذيه شبكه فعاليت -59-5جدول 

 توضيحات موضوع تعداد عنوان رديف

1 
هاي  برگزاري كالس

 آموزشي

 ،هاي كم نمك ان وعدهيموزان با مصرف مآ دانشسالمت  554 جلسات

ن يريهاي سالم به جاي تنقالت چرب و ش ان وعدهيني ميگزيجا

ضرورت كاهش مصرف نمك و روغن در ، هاي مدارس هدر بوف

ت حذف فست فودها به علت نمك و ياهم، مهدهاي كودک

ي نقش يهاي غذا هاي ترانس از وعده يحذف چرب ،چربي باال

نحوه  ،ح مصرف نمكينحوه صح ،فشار خونجاد ينمك در ا

ت كاهش مصرف نمك و روغن در ياهم ،نگهداري روغن

راههاي كاهش مصرف نمك براي كودكان ، سالمت كودكان

نمك كمتر/ زندگي ، سازي در كودكان ذائقه، سال 5ر يز

ن زمان يه شده و بهتريددار تصفيت مصرف نمك ياهم ،تر سالم

ري از يشگيدر پنقش كاهش مصرف نمك  ،نآمصرف 

نقش غذاهاي شور و پر چرب در  ،عروقي و هاي قلبي يماريب

يي كم ه تنقالت غذايمضرات مصرف بي رو ،چاقي كودكان

 ارزش

 آموزان، دانش گروه هدف:

ن ين و رابطيمراجع، نيمعلم

ران يمد، جامع سالمت

كودكان ، پرورش آموزش و

، ن در فرهنگسراهايو والد

ن يمراجع، ستييان بهزيمرب

 خواهران ،هاي سالمت خانه

 علميه حوزه

 13226 كنندگان شركت

 هاي رسانه

آموزشي توزيع  

 شده

]پمفلت، تراكت 

 ...[ و

80 

2 

برگزاري 

هاي  كارگاه

 آموزشي

 43 جلسات

كاهش  -نقش كاهش مصرف نمك و چربي و قند در سالمتي

هاي ترانس در غذاي  يها به خصوص چرب مصرف نمك و چربي

ان يموزش مآ -ن و حذف تنقالت شور و پرنمككودكا

ن در سالمتي يريهاي سالم به جاي تنقالت چرب و ش وعده

 ييرهنمودهاي غذا -ه كودکيتغذ -كودكان

 ،ان مهتتتدهاي كتتتودکيتتتمرب

ه يت كل ،روي انتظتامي يپرسنل ن

متتوزش و پتترورش آران يمتتد

يتتتته ان كميمتتتددجو، تهتتتران

 امداد حوزه

 1212 كنندگان شركت

 هاي رسانه

آموزشي توزيع  

 شده

]پمفلت، تراكت 

 ...[ و

555 

3 
ها و مطالب  برنامه

 آموزشي عمومي

اي در رابطه با قند و روغن، چگونه مصرف قند  هيتغذ هاي توصيه 4 پخش در راديو

ري از يشتتگيه در پيتتم؟ نقتتش تغذيو شتتكر ختتود را كتتاهش دهتت 

 سرطان و نمك و پوكي استخوان

 
 4 انتشار در روزنامه

4 
چا  و توزيع 

 مطالب آموزشي

  مردم عموم 1000 تراكت

 490 كتابچه آموزشي

 پمفلت

 پوستر

 بنر

بدنه اتوبوس 

 شهري

 ستگاه مترويا

5000 

6000 

33 

330 

320 
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 1394هاي بهبود تغذيه دانشگاه در سال  ساير فعاليت -60-5جدول 

 مكان اجرا تعداد شركت كننده تيفعال

 هاي جامع سالمت و مدارس گاهيو پا و مراكزفرهنگسراها  1010 اجشنواره غذ

 ها مهدكودک -مدارس 242 مسابقه نقاشي

 

 1394هاي متفرقه واحد بهبود تغذيه در سال  فعاليت -61-5جدول 

 گروه هدف تعداد عنوان/موضوع رديف

 1 ه كودكانينار بهبود تغذيبرگزاري سم 1
هتاي   خانته هتا،   تغذيه)مراكز، پايگاهن يرابط

 بهداشت(

2 
ت معاونت يه جهت سايهاي بهبود تغذ ه و بارگذاري مطالب برنامهيته

 ه شده(يبهداشت)مطالب ته
 پرسنل جامع سالمت و عموم مردم 30

3 
ن به واحدهاي بهداشتي و يه جهت مراجعيهاي آموزشي تغذ ه بستهيته

 كارمندان
5 

داران متتتدارس و  آمتتتوزان و بوفتتته دانتتتش

 هيو كارشناسان تغذ ن سالمتيمراقب

4 
ژه واحدهاي بهداشتي و يه ويهاي تغذ ست برنامهيش چك ليرايو

 ه جامعهيهاي بهبود تغذ هاي كل برنامه ن شاخصيتدو
 هين سالمت و كارشناس تغذرابطي 5

 متوسطه اول و دوم آموزان دختر دانش 1495500 ياري ه مكمل آهن جهت اجراي برنامه آهنيته 5

 متوسطه اول و دوم آموزان دختر دانش 890887 ياري مكملجهت اجراي برنامه  Dنيامتيه مكمل ويته 6
 

 

 

 

 

 هاي واگيردار مبارزه با بيماري
 

 1394سال  درهاي واگيردار توسط مراكز وابسته به دانشگاه  هاي انجام شده براي پيشگيري از بيماري واكسيناسيون -62-5جدول 

 شبكه بهداشت و درمان
 فلج اطفال

(Poliovirus) 

 اوريون ،سرخجه، سرخك

(MMR) 

 ب.ث.ژ

 )سل(
 پنتا واالن

 ديفتري و كزاز

 بزرگساالن)توأم(

 مننژيت

(Meningitis) 
 Bهپاتيت 

 10480 3100 152 10275 4994 10196 10441 شهر اسالم

 21746 4934 7377 21746 35906 23100 22167 جنوب تهران

 16288 2466 1273 16195 3500 16775 16308 ري

 48514 10500 8802 48216 44400 50071 48916 مجموع

 

نفر فلج شل حاد در منطقه تحت پوشش دانشگاه شناسايي  29بيمار مبتال به مننژيت و  191بيمار مبتال به هپاتيت منتقله از راه خون و  293، 1394سال  در

 ها انجام شد. شد و اقدامات الزم براي درمان آن
 

 1394سال درتحت پوشش دانشگاه  محدودههاي مرتبط با فلج اطفال در  صشاخ -63-5جدول 

 سال )نفر( 15 زير جمعيت
كل موارد فلج شل 

 حاد

ميزان موارد فلج شل 

 غير پوليويي

هاي  درصد نمونه

 كافي

وصول نمونه به 

 روز 3آزمايشگاه ظرف 

موارد گزارش 

 روز 7شده ظرف 

موارد بررسي شده 

 ساعت 48ظرف 

 درصد 100 درصد 100 درصد 100 5/96 55/2 29 1136374
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 1394سال  درهاي مراقبت از سرخك و سرخجه در محدوده تحت پوشش دانشگاه  شاخص -64-5جدول 

 جمعيت شبكه بهداشت و درمان
 تعداد

 مورد انتظار

 تعداد موارد

 گزارش شده

 تعداد موارد

 مثبت آزمايشگاهي

 ميزان بروز

 موارد غيرسرخكي

 3/6 0 54 25 844750 ري

 6/4 1 24 15 494771 شهر اسالم

 0/5 2 78 42 1490789 جنوب تهران

 3/5 3 156 82 2840311 مجموع

 باشد. 2/2توضيح: شاخص ميزان بروز موارد غير سرخكي بايد باالي 

 

 1394سال  دربيماران هاي منتقله از راه خون در محدوده تحت پوشش دانشگاه و نتايج بررسي  موارد كشف شده هپاتيت -65-5جدول 

 وضعيت باليني بيمار علت بررسي مشخصات بيمار و كشف بيماري 

 بروز عاليم

 باليني

 بيماران

 خاص
 داوطلبانه حاملگي

 وجود

 عوامل خطر
 نامشخص ساير ناقل مزمن حاد ساير موارد

8 2 21 30 81 89 6 66 155 4 0 

 پيامد بيماري Bسابقه واكسيناسيون هپاتيت 

 نامعلوم فوت عارضه بهبودي وضعيت ناقلي ندارد دارد، ناقص ملدارد، كا

30 2 199 180 4 - 10 37 

 وضعيت تأهل بيماران محل سكونت بيماران جنسيت بيماران شبكه بهداشت و درمان

 نامشخص همسر مرده مطلقه مجرد متاهل شهري روستايي مرد زن شهر ري جنوب تهران شهر اسالم

32 109 90 86 145 20 211 195 21 3 9 3 

 تشخيص بيماري

HBV HCV HBV&HCV - HDV 

185 40 5 1 

 

 1394سال  درتعداد موارد كشف شده مننژيت در محدوده تحت پوشش دانشگاه و نتايج بررسي بيماران  -66-5جدول 

 نتيجه بيماري LPانجام  جنسيت شبكه بهداشت و درمان

 فوت درمان م نشدهانجا انجام شده زن مرد ري جنوب شهر اسالم

43 112 36 112 79 175 16 188 3 

 

 

 :هاي انگلي و منتقله از راه آب و غذا پيشگيري و مبارزه با بيماري
 

 1394 سال درتحت پوشش دانشگاه  محدوده هاي انگلي و منتقله از راه آب و غذا گزارش شده در تعداد بيماري -67-5جدول 

 مجموع شبكه بهداشت و درمان شهر ري مركز بهداشت جنوب هرش شبكه بهداشت و درمان اسالم موارد

 5943 1380 3326 1237 برداري التور نمونه

 15822 6999 7654 1169 پديكولوز

 26 2 17 7 1طغيان

 ک داشته باشند.يني مشتردو نفر يا بيشتر كه از يك غذا يا آشاميدني مشترک استفاده كرده و عالئم بال"ها عبارت است از:  طغيان بيماري -1
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 1394سال  دربرداري شده توسط دانشگاه  هاي انگلي و منتقله از راه آب و غذا و موارد نمونه بيماري -68-5جدول 

 موضوع
 شبكه بهداشت و درمان

 مجموع
 شهر ري جنوب تهران شهر اسالم

 5943 1380 3226 1237 برداري كل موارد نمونه

 جنسيت
 2888 653 1610 625 زن

 3055 727 1716 612 مرد

 گروه سني
 3846 1161 2082 603 سال 2بيشتر از 

 2097 219 1244 634 سال و كمتر 2

 تعداد نمونه آزمايش شده
 516 0 415 101 بيمارستاني

 5427 1380 2911 1136 سرپائي)خارج بيمارستان(

 محل سكونت
 5421 994 3321 1106 شهر

 522 386 5 131 روستا

 مليت
 5339 1138 3326 875 ايراني

 604 242 0 362 خارجي

 وارده از كشور
 0 0 0 0 افغانستان

 1 0 1 0 عراق

 0 0 0 0 تعداد مبتاليان

 0 0 0 0 تعداد بيماران مبتالي بستري شده

 0 0 0 0 تعداد مبتاليان فوت شده بر اثر بيماري

 5943 1380 3326 1237 تعداد نمونه تهيه شده انساني

 5943 1380 3326 1237 تعداد نمونه آزمايش شده انساني

 0 0 0 0 تعداد نمونه مثبت انساني

 

 

 1394سال  درهاي انگلي و منتقله از راه آب و غذا و موارد طغيان گزارش شده در محدوده تحت نظارت دانشگاه  بيماري -69-5جدول 
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 1394سال  درهاي انگلي و منتقله از راه آب و غذا  شده براي پيشگيري و مبارزه با بيماري هاي ارائه  وزشآم -70-5جدول 

 گيرندگان]نفر[ كل آموزش مجموع مدت آموزش]ساعت[ تعداد جلسات گروه هدف رديف

 514 68 11 پرسنل و پزشكان بخش دولتي، خصوصي 1

 899 68 15 رابطين بهداشتي 2

 10892 300 200 درماني كز بهداشتيمراجعين مرا 3

 6680 25 12 آموزان آموزان و اولياي دانش دانش 4

 60 8 4 اصناف و كسبه 5

 105 2 2 اتباع خارجي 6

 72 7 7 ن بخشي(ي)بمددجويان كميته امداد، بهزيستي 7

 18 1 1 ورزشكاران 8

 89 8 8 بهورزان 10

 239 10 10 پرسنل و كارشناسان 11

 19568 497 270 مجموع

 

 هاي اسهالي، وبا، تيفوئيد و ...[ منتشر و توزيع شد. اي، بيماري هاي روده عدد پوستر و پمفلت با عناوين مختلف]بيماري 41750، جمعاً 1394در سال 
 

 1394سال  درهاي انگلي و منتقله از راه آب و غذا  تعداد بازديدهاي مرتبط با بيماري -71-5جدول 

 ها آزمايشگاه مطب پزشكان واحدهاي ستادي هاي بهداشت خانه هاي بهداشت پايگاه درماني بهداشتي مراكز نوع بازديد

 5 5 - 30 166 68 عمومي

 9 4 3 86 130 130 اختصاصي

 14 9 3 116 296 198 مجموع

 

 

 1394سال  درآب و غذا هاي انگلي و منتقله از راه  هاي انجام شده براي پيشگيري و مبارزه با بيماري فعاليت -72-5جدول 

 تعداد عنوان

 8030 ها( التور تهيه و توزيع محيط ترانسپورت)نگهداري و انتقال نمونه

 5943 هاي التور آوري و آزمايش بر روي نمونه جمع

 0 شناسايي و گزارش بيماران مشكوک به بوتوليسم

 0 شناسايي و گزارش بيماران التور

 15529 شناسايي آلودگي به پديكولوز
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 هاي قابل انتقال از دام به انسان مبارزه با بيماري
هاي  هاري، كيست هيداتيك، سالك، تب مالت، تب خونريزي دهنده كريمه كنگو، تب زرد، جنون گاوي و تب شاليزار از جمله مهمترين بيماري

ز واكسن قبل از گزش در ينفر ن 111و  مورد حيوان گزيدگي 6052، در مجموع 1394طي سال  روند. مشترک و قابل انتقال از دام به انسان به شمار مي

گزيدگي اقدامات الزم انجام شد كه با  افت كردند. براي پيشگيري و مبارزه با بيماري هاري بر روي افراد دچار حيوانيمنطقه تحت پوشش دانشگاه در

 مشاهده نشد.كنترل و مراقبت از مجروحين، مورد هاري جديد در محدوده تحت نظارت دانشگاه 

 
 1394سال درزيده در مناطق تحت پوشش دانشگاه تعداد مجروحين حيوان گ -73-5جدول 

 درصد تعداد جنسيت

 0/25 1474 زن

 0/75 4578 مرد

 0/100 6052 کل

 
 

 1394سال  درپوشش دانشگاه  تحتدر محدوده  درماني براي پيشگيري از هاري تعداد مجروحين حيوان گزيده به تفكيك اقدامات مراقبتي و -74-5جدول 

 جمع پيشگيري قبل از مواجهه مجروحين نيازمند به درمان سه نوبتي مجروحين نيازمند به درمان پنج نوبتي شبكه بهداشت و درمان

 5126 111 2989 2026 جنوب تهران

 504 0 410 94 شهر ري

 533  418 115 شهر اسالم

 6163 111 3817 2235 مجموع

 
 1394سال  درمقدار واكسن هاري و سرم ضد هاري مصرف شده براي كليه مراجعين در محدوده تحت پوشش دانشگاه  -75-5جدول 

 مقدار سرم هاري مصرف شده)واحد( مقدار واكسن هاري مصرف شده)دُز( شبكه بهداشت و درمان

 3139960 12844 جنوب تهران

 69000 2126 شهر ري

 69700 2048 شهر اسالم

 3278660 17018 مجموع

 1394سال  درهاي آموزشي توليد شده براي پيشگيري و آشنايي با بيماري هاري توسط دانشگاه  بسته -76-5جدول  

 تعداد گروه هدف عنوان آموزشيبسته 

 40 عموم مردم هاي بهداشتي درباره زئونوزها پيام تراكت

 350 عموم مردم زئونوزها پمفلت

 40 عموم مردم زئونوزها نوع[ 12تراكت]

 750 عموم مردم هاي مشترک انسان و دام بيماري خبرنامه

 40 ها مطب -بهورزان دستورالعمل كتابچه

 800 ها مطب -درماني مراكز بهداشتي گزيدگي حيوان پوستر

 

 1394سال  دربررسي وضعيت بيماري هاري  تعداد بازديدهاي اختصاصي براي -77-5جدول 

 بيمارستان بهداشتهاي  خانه بهداشتي ها پايگاه درماني  بهداشتي كزامر

144 190 69 238 
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 6هيداتيك]  مورد جديد ابتال به كيست 12، تعداد 1394طي سال  .به انسان است هاي قابل انتقال از حيوان از بيماري ديگر بيماري كيست هيداتيك يكي

ها بودند كه گزارش كتبي شد[ گزارش و شناسايي  مورد مربوط به ساير دانشگاه 5شهرري، همگي ايراني و  كنك نفر ساي نفر ساكن جنوب تهران و

 ز سابقه تماس با سگ داشت.ينفر ن 2نفر از بيماران سابقه مصرف سبزيجات و  7نفر مرد بودند.  3نفر از بيماران زن و  4 شد.

 
 1394 سال درهيداتيك  مبارزه با بيماري كيست  شده براي پيشگيري و هاي ارائه  آموزش-78-5جدول 

 گان]نفر[گيرند آموزشكل  [ساعت]آموزش مدتمجموع  تعداد جلسات گروه هدف

 48 309 48 درماني مراجعين مراكز بهداشتي

 15 35 15 هاي سالمت شهرداري مراجعين خانه

 286 23 12 نيك به رابطيداتيست هيآموزش ك

 18 35 15 بيماران و اطرافيان

 87 8 14 هاي بهداشت پرسنل پايگاه

 3 65 3 مديران سالمت شهرداري

 457 475 107 مجموع

 
 1394سال  درهيداتيك  بيماري كيست  در ارتباط باتعداد بازديدها  -79-5جدول 

 ها آزمايشگاه بهداشتهاي  خانه تبهداشي ها پايگاه درماني  بهداشتي كزامر نوع بازديد

 5 52 52 46 عمومي

 3 61 9 131 اختصاصي

 8 113 61 177 مجموع
 

 

 

 

 

نام پشه خاكي به هنگام تغذيه خون بيمار ه بيماري سالك يك بيماري پوستي مشترک بين انسان و حيوان است كه از طريق نيش يك پشه آلوده به انگل ب

 .شود به انسان سالم منتقل مي
 

 1394 سال درتعداد بيماران مبتال به بيماري سالك در محدوده تحت پوشش دانشگاه  -80-5جدول 

 شبكه بهداشت و درمان
 مليت هاي سني گروه جنسيت

 مجموع 
 ايراني افغاني به باال 50 40-49 30-39 20-29 10-19 0-9 مرد زن

 24 20 4 1 0 0 4 10 9 16 8 جنوب تهران

 23 17 6 7 1 1 5 5 4 17 6 شهر ري

 14 11 3 1 2 5 3 1 2 10 4 شهر اسالم

 61 48 13 9 3 6 12 16 15 43 18 مجموع

 

 

، 1394طي سال  يابد. گوسفند آلوده، به انسان انتقال مي و يك بيماري ميكروبي واگيردار مشترک بين انسان و دام است كه از گاو يا بروسلوز ب مالتت

 در منطقه تحت پوشش دانشگاه گزارش شد. نفر بيمار مبتال به تب مالت 26
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 1394سال  درتعداد بيماران مبتال به تب مالت در محدوده تحت پوشش دانشگاه  -81-5جدول 

شبكه بهداشت و 

 درمان

 منبع آلودگي هاي سني گروه جنسيت
 مجموع

 امشخصن تماس با دام آلوده مصرف لبنيات آلوده به باال 50 40-49 30-39 20-29 0-19 مرد زن

 10 1 2 7 4 1 1 4 0 6 4 جنوب تهران

 11 0 7 4 3 1 1 4 2 7 4 شهر ري

 5 0 2 3 0 1 3 1 0 4 1 شهر اسالم

 26 1 11 14 7 3 5 5 2 17 9 مجموع

 

 1394 سال درهاي آموزشي توليد شده براي پيشگيري و مبارزه با بيماري تب مالت  بسته -82-5جدول 

 تعداد ه هدفگرو عنوان آموزشي بسته رديف

 60 درماني مراكز بهداشتيمراجعين  تب مالتدستورالعمل  كتابچه 1

 400 درماني مراكز بهداشتي با بروسلوز آشنايي اطالعيه بهداشتي 2

 100 درماني مراكز بهداشتيمراجعين  آشنايي با بيماري تب مالت پمفلت 3

 - ها هاي بهداشت و بيمارستان ها، خانه ، پايگاهدرماني پرسنل مراكز بهداشتي هاي مشترک بيماري خبرنامه 4

 - كارشناسان دستورالعمل جزوه آموزشي 5

 300 ان تب مالتيمرب مالت تبSHEPبوكلت مدل آموزشي  تب مالت SHEPبوكلت مدل آموزشي  6

 

 

 1394سال  درو مبارزه با تب مالت  شده براي پيشگيري هاي ارائه  آموزش -83-5جدول 

 دفگروه ه رديف
 تعداد

 جلسات

 مدتمجموع 

 [ساعت]آموزش

 كل

 گان]نفر[گيرند آموزش

 600 7 3 دولتيبخش درماني  پرسنل بهداشتي 1

 300 42 5 غيردولتيبخش درماني  كاركنان بهداشتي 2

 80 40 15 بيماران و اطرافيان 3

 4000 55 28 عموم مردم 4

 280 20 12 بهورزان 5

 22 3 2 كارشناسان ستادي 6

 600 75 3 تصديان تهيه و توزيع مواد لبنيم 7

 14663 135 1445 آموزش مربيان تب مالت 8

 2054546 377 1513 مجموع
 

 

 1394سال  دربا بيماري تب مالت  بازديدهاي انجام شده در ارتباط -84-5جدول 

 ها گاهآزمايش واحدهاي ستادي بهداشتهاي  خانهو  ها پايگاه درماني مراكز بهداشتي نوع بازديد

 0 4 73 122 عمومي

 92 4 148 102 اختصاصي

 92 8 221 224 مجموع
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 6، تعداد 1394در سال  شود. وسيله كنه منتقل مي دار حاد است كه بيشتر به تب دهنده يك بيماري خونريزي [CCHFتب خونريزي دهنده كريمه كنگو]

هاي تحت پوشتش دانشتگاه مراجعته و اقتدامات تشخيصتي و درمتاني الزم        ه بيمارستاننفر بيمار مشكوک به بيماري تب خونريزي دهنده كريمه كنگو، ب

هتاي بيشتتر بته     نفر ساكن مناطق تحت پوشش دانشگاه بودند و گزارش يك مورد ديگر ، جهت رسيدگي 5جهت بيماران به عمل آمد. در بين اين افراد، 

 هاي مربوطه ارسال شد. دانشگاه
 

 1394سال  دراري تب خونريزي دهنده كريمه كنگو شناسايي شده در منطقه تحت پوشش دانشگاه موارد بيم تعداد -85-5جدول 

 1موارد محتمل وارد شده در پورت  ساكن در محدوده تحت پوشش بيماران كل بيماران شناسايي شده شبكه بهداشتي درماني

 1 5 6 جنوب تهران

 0 0 0 شهر ري

 0 0 0 شهر اسالم

 1 5 6 مجموع
 

 1394در سال  CCHFدر برنامه   هماهنگي اتجلس تعداد -86-5 جدول

 تعداد بخشي هاي برون هماهنگي عنوان تعداد بخشي هاي درون هماهنگي عنوان

 3 وزارت بهداشت 3 ها كهبش ان سايرمدير

 0 ساختمان مركزي دانشگاه 9 كارشناسان ستادي

 5 ساير 5 ساي مراكز بهداشتي درمانيؤر

 28 ها با بيمارستان 3 ستاديي مسئول اموردارو

 8 خصوصي ودولتي هاي با آزمايشگاه 3 معاونت بهداشت

 28 هاي خصوصي با مطب 2 با واحد بهداشت محيط

 18 انستيتو پاستور ايران 0 عمومي روابط

 8 روزي هاي شبانه كلينيك 9 واحدهاي ستاد

 

هاي ارسالي از مركز  ش نشد ولي با توجه به شيوع بيماري در كشور سودان و نامهگزار 1394خوشبختانه مورد جديدي از بيماري تب زرد در سال 

هاي واگير در خصوص تأكيد بر واكسيناسيون افراد عزيمت كننده به اين كشور، توجه به اين مسئله در اولويت قرار گرفت. همچنين  مديريت بيماري

 شاليزار ]لپتوسپيروز[ از بيمارستان لقمان به مركز بهداشت جنوب تهران گزارش نشد. ، موردي از بيمار مشكوک به تب1394خوشبختانه در طول سال 

 

 :ري و کنترل اچ آي وييشگيبرنامه پ
 1394مراكز تحت پوشش معاونت بهداشت در برنامه پيشگيري و كنترل اچ آي وي در سال  -87-5جدول 

 تحت پوشش مركز/ شبكه تعداد عنوان مركز

 جنوب، ري، اسالمشهر 4 هاي رفتاري مركز مشاوره بيماري

 جنوب 1 هاي رفتاري گاه مشاوره بيمارييپا

 جنوب 2 باشگاه ياران مثبت

 جنوب 1 مركز دندانپزشكي

 جنوب 1 پذير مركز ويژه زنان آسيب

 جنوب، ري، اسالمشهر 10 )غربالگري زنان باردار( PMTCTمركز بهداشتي درماني منتخب در برنامه 

 جنوب PMTCT 1نتخب در برنامه م  بيمارستان

 جنوب، ري، اسالمشهر MMT 7مركز 

آباد(، زندان زنان، مركز شفق،  مركز بهاران )وابسته به شهرداري(، زندان بزرگ )حسن 7)خصوصي(،  DICمركز  6* ساير مراكز ارائه خدمات پيشگيري و كنترل اچ آي وي در سطح دانشگاه عبارتند از: 

 خانمان. ر مراكز نگهداري افراد بييسا ، مددسراي خاوران، وسامان سراي اسالمشهر
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 1394مركز( دانشگاه در سال  4هاي رفتاري) اطالعات مراكز مشاوره بيماري -88-5جدول 

 تعداد عنوان شاخص

 226 تعداد بيماران اچ اي وي مثبت تحت درمان متادون

 27 تعداد بيماران اچ اي وي مثبت تحت درمان سل

 1527 مايش االيزا انجام شدهتعداد آز

 210 تعداد آزمايش وسترن انجام شده

 13641 تعداد كاندوم ارائه شده

 1970 تعداد سرنگ ارائه شده

 

 1394طي سال  (universall accessعملكرد برنامه پيشگيري و كنترل بيماري ايدز براساس گزارش دسترسي همگاني ) -89-5جدول 
 تعداد عنوان شاخص

 5970 موارد مشاوره و تستتعداد 

 219 تعداد موارد مثبت شناسايي شده از طريق مشاوره و تست

 269 تعداد موارد مثبت جديد )تشكيل پرونده(

 1125 ويروسي تعداد بيماران تحت درمان ضد رترو

 1684 ويروسي براي آنها شروع شده رترو تعداد كل بيماراني كه درمان ضد

 69 اند بوده 4يا  3زمان تشكيل پرونده در مرحله باليني  تعداد موارد مثبت كه در

 800 هاي انجام شده در زنان باردار با وضعيت نامشخص تعداد تست

 13 (1393تا شهريور  1392موارد مثبت شناسايي شده در زنان باردار )در بازه زماني مهر  تعداد

 HIV 27تعداد كل نوزادان متولد شده از مادر مبتال به 

 0 مثبت HIVعداد نوزادان ت

 

 1394پايان سال در بيماري ايدز  آمار تجمعي -90-5جدول 
 مرگ تعداد موارد تعداد موارد ورود به فاز ايدز تعداد موارد شناسائي شده بيماري ايدز شبكه بهداشت و درمان

 33 112 220 شهر ري

 429 1594 3139 جنوب تهران

 34 69 134 شهر اسالم

 496 1775 3493 جمع

 

 1394بيماري آنفلوانزا در سال  مراقبتشده براي  هاي ارائه  آموزش -91-5جدول 
 ]نفر[گيرندگان آموزش كل ]ساعت[آموزش مجموع مدت گروه هدف رديف

 8530 180 مراجعين 1

 1221 90 ها و اصناف كارگران مرغداري 2

 590 32 رابطين 3

 228 7 بهداشتي -ها پرسنل بيماري 4

 99 4 ورزانبه 5

 385 36 پرسنل جديدالورود 6

 108 12 بخشي بين 7

 2000 35 اطرافيان بيماران 8

 3296 20 آموزان دانش 9

 1059 150 پزشكان و ماماهاي بخش خصوصي 10

 300000 300 نحجاج و زائرين عتبات و مستقبلي 11
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 1394 سال درگاه [ در منطقه تحت پوشش دانشILIموارد شبه آنفلوانزا ] -92-5جدول 

 تعداد كل مراجعين به پزشك تعداد موارد مشكوک به آنفلوانزا شبكه بهداشت و درمان
درصد بيماران مشكوک به كل 

 كنندگان مراجعه

 87/11 7025 834 شهر ري

 92/7 6475 513 جنوب تهران

 41/2 23175 558 شهر اسالم

 19/5 36675 1905 مجموع

 

 1394سال  درتحت پوشش دانشگاه مناطق ( كشف شده در ILIرد شبه آنفلونزا )توزيع سني موا -93-5جدول 

 مجموع سال به باال 65 سال 65الي  18 سال 18الي  2 سال 0-1

43 715 1080 67 1905 

 

 1394سال  درتحت پوشش دانشگاه مناطق موارد مثبت آنفلوانزا در  -94-5جدول 

 نام شهرستان
 هاي تعداد نمونه

 تهيه شده

داد موارد مثبت از تع

 ((A H3N2 نوع

از  تعداد موارد مثبت

 H1N1 - Pنوع 

تعداد موارد مثبت از 

 Bنوع 

 8 8 4 204 شهرري

 16 102 9 974 جنوب تهران

 0 6 0 138 اسالمشهر

 24 116 13 1316 مجموع

 

 1394سال در ()نفرهاي پر خطر و در معرض خطر واكسيناسيون آنفلوانزا انجام شده جهت گروه -95-5جدول 

 شبكه بهداشت

 و درمان

 پرسنل

 بهداشتي

 پرسنل درماني

 ها بيمارستان

 بيماران خاص

 +HIVو 

 هاي پرسنل پايگاه

 اورژانس

 سالمندان و پرسنل

 ها و ساكنين آسايشگاه

 پرسنل

 دامپزشكي

 كاركنان

 محيط زيست

 نيروي

 نظامي
 مجموع ساير

 2000 785 50 110 25 0 30 160 435 405 شهر ري

 3250 58 0 0 0 0 0 464 1519 1209 جنوب تهران

 600 225 0 8 25 0 0 262 78 2 شهر اسالم

 5850 1068 50 118 50 0 30 886 2032 1616 مجموع
 

 1394هاي پيشگيري و مراقبت از بيماري آنفلوانزا در سال  فعاليت -96-5جدول 

 عنوان

تهيه 

و  پمفلت

 بنر

ر و تكثي

 توزيع

 پمفلت

 بازديدهاي بهداشتي زشيهاي آمو بسته

 مشترک مستقل جزوه تراكت پوستر

 198 1794 23 500 40 88576 16 تعداد

 

 1394بازديدهاي انجام شده در ارتباط با پيشگيري از بيماري آنفلوانزا در سال تعداد  -97-5جدول 

 نوع بازديد
 مراكز

 درماني بهداشتي

 يها پايگاه

 بهداشت

 هاي خانه

 بهداشت
 ها نبيمارستا

 مطب

 پزشكان

 فرودگاه

 امام خميني)ره(
 ها آزمايشگاه

 14 10 874 7 118 360 215 عمومي

 0 20 0 15 20 35 45 اختصاصي

 14 30 874 22 138 395 260 مجموع
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الم در شهرستان  437] الم ماالريا در سطح دانشگاه 4876، مجموعاً 1394در راستاي بيماريابي و تشخيص به هنگام موارد احتمالي ماالريا، در سال 

نفر بيمار  6الم نيز در شهرستان ري[ تهيه و آزمايش شد. اين امر منجر به شناسايي و كشف  740الم در مركز بهداشت جنوب تهران و  3699شهر،  اسالم

تهران( كه اقدامات درماني و )سه مورد مربوط به شهر ري و سه مورد مربوط به جنوب  مبتال به ماالريا ساكن در محدود تحت پوشش دانشگاه شد

 مراقبت از اطرافيان در حداقل زمان ممكن صورت گرفت.

 
 1394سال  دربازديدهاي انجام شده در ارتباط با بيماري ماالريا توسط دانشگاه تعداد  -98-5جدول 

 ها آزمايشگاه بهداشتهاي  خانه بهداشتي ها پايگاه درماني كزبهداشتيامر نوع بازديد

 16 19 25 18 عمومي

 23 27 85 35 اختصاصي

 39 46 110 53 مجموع

 

 1394شده در خصوص ماالريا در سال  هاي ارائه  آموزش -99-5جدول 

 گان]نفر[گيرند آموزشكل  [ساعت]آموزش مدتمجموع  تعداد جلسات گروه هدف رديف

 354 15 12 ها پرسنل مبارزه با بيماري 1

 242 35 8 رابطين بهداشتي 2

 25 8 6 درماني ين مراكز بهداشتيمراجع 3

 12 6 6 بيماران و اطرافيان 4

 354 15 12 درماني پرسنل مراكز بهداشتي 5

 45 4 3 هاي بهداشت پرسنل خانه 6

 18 6 5 رابطين آزمايشگاهي 7

 4560 28 14 آموزان دانش 8

 5610 117 66 مجموع

 

 سل و جذام:
 ريغ مارانيدرصد موارد را ب 32و  ماريدرصد موارد را زنان ب 46، 1394ثبت شده در سال  مورد( 16درمان مجدد )جديد و  مبتال به سل بيمار 412تعداد  از

 باشد. يم سال 24-54و  سال به باال 65 يسنهاي  مربوط به گروه اسمير مثبت بروز سل زانيم نيشتريب .دهند يم ليتشك يرانيا

+ 2+ و 1با درجه مثبت بودن  مارانيدرصد ب 61سال بوده و  48 مارانيب يسن انهيم باشد. يدرصد م 84مثبت  رياسم مارانيدرمان در ب تيموفق زانيم

بيمار مقاوم به درمان ثبت شده و  3، 1394بوده است. در سال  7ميزان بروز موارد جديد سل اسمير مثبت در هر يكصد هزار نفر جمعيت  اند. گزارش شده

 تحت درمان قرار گرفته است.

 
 1394 هاي آموزشي توليد شده در خصوص سل و جذام در سال بستهتعداد  -100-5 جدول

 تعداد بسته آموزشي رديف تعداد بسته آموزشي رديف

 2500 تراكت آموزشي 5 5 رساني اطالع بنر 1

 653 جزوه راهنماي درمان بيمار 6 500 هياطالع 2

 50 كتاب راهنماي كشوري سل 7 13500 پمفلت سل 3

 1200 موزشي سلجزوه آ 8 101 مهخبرنا 4
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 1394 سال درسل و جذام هاي  هاي ارائه شده براي پيشگيري و مبارزه با بيماري آموزش -101-5جدول 

 گان]نفر[گيرند آموزشكل  [ساعت]آموزش مدتمجموع  گروه هدف رديف

 1696 95 و غيردولتي دولتيبخش درماني  پرسنل بهداشتي 1

 1215 103 ها داريهاي سالمت شهر خانه 2

 4948 681 درماني مراجعين مراكز بهداشتي 3

 890 202 بيماران و اطرافيان 4

 4458 57 آموزان آموزان و اولياي دانش دانش 5

 2861 919 رابطين بهداشتي 6

 40 1 دانشجويان 7

 39247 4280 ها ر گروهساي 8

 55355 6338 کل

 

 

 1394 تا 1389از سال ت بيماران مبتال به سل يسه وضعيمقا -102-5ول جد

 سال بررسي

 موارد جديد سل

 كل موارد عود خارج ريوي اسمير منفي و نامشخص اسمير مثبت

 بروز تعداد تعداد بروز تعداد بروز تعداد بروز تعداد

1389 270 5/9 101 1/3 118 1/4 27 516 1/18 

1390 250 8/8 87 1/2 157 5/5 10 504 7/17 

1391 214 5/7 110 6/2 151 3/5 8 483 0/17 

1392 211 4/7 66 8/1 153 4/5 4 434 3/15 

1393 199 0/7 90 2/2 133 7/4 8 430 1/15 

1394 204 1/7 74 6/2 125 4/4 9 412 4/14 

 

 

 1394تا 1389ت بيماران مبتال به سل از سال يسه وضعيمقا -102-5جدول ادامه 

 سال بررسي

 درجه مثبت بودن اسمير ميانه سني ها نسبت درصد از كل موارد

درصد 

 غيرايراني

درصد 

 زنداني

(Rel + 

SS+) / 

Pulm 

SS+/ 

(EP+SS-) 

اسمير 

 مثبت

كل 

 موارد

 9-0درصد 

 باسيل

درصد 

1+ 
 +2درصد 

درصد 

3+ 

+ 2مجموع 

 +3و 

1389 8/29 5/0 6/74 2/1 52 48.5 2/5 5/46 7/16 6/31 3/48 

1390 3/31 2/0 9/74 0/1 47 45 0/4 3/35 3/19 4/41 7/60 

1391 0/30 8/0 8/66 8/0 5/44 44 7/5 9/41 0/19 3/33 3/52 

1392 0/30 8/1 5/76 9/0 42 40 9/1 2/31 9/26 9/39 8/66 

1393 8/28 3/2 6/69 9/0 44 42 6/5 5/33 3/18 6/42 9/60 

1394 6/31 9/5 2/74 0/1 48 45 6/5 0/46 9/14 1/32 0/47 
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 1394 تا 1389از سال  كيافراد در تماس نزد يت اقدامات انجام شده برايوضع -103-5جدول 

 سال بررسي

 سابقه تماس با مورد مسلول )درصد( وضعيت اقدامات انجام شده براي افراد در تماس نزديك

 سال 6باالي  سال 6زير 

ص
شخ
نام
 / 
رد
دا
ن

 

 دارد

س
ما
ر ت
ک د

ود
 ك
داد
تع

شد 
ي 
رس
 بر
ک
ود
 ك
داد
تع

ه
 

صي
خي
تش
ل 
 س
رد
موا
اد 
عد
ت

 

سي
الك
وفي
 پر
رد
موا
اد 
عد
ت

ي  
كس
يال
روف
ا پ
د ب
وار
د م
دا
تع

ده
 ش
مل
كا

 

س
ما
ر ت
د د
فرا
د ا
دا
تع

ده 
 ش
سي
رر
د ب
فرا
د ا
دا
تع

صي 
خي
تش
ل 
 س
رد
موا
اد 
عد
ت

 

ل 
طو
در 

2 
شته
گذ
ل 
سا

 

ن 
بي

2 
 5تا 

شته
گذ
ل 
سا

 

از 
تر 
يش
ب

5 
شته
گذ
ل 
سا

 

1389 128 122 0 122 118 1052 892 3 0/83 1/8 7/2 2/6 

1390 97 90 1 89 87 989 883 9 2/81 8/6 2/4 4/7 

1391 110 102 4 98 95 851 735 4 4/83 8/9 5/2 3/4 

1392 98 84 1 83 83 822 745 6 3/73 2/15 2/2 4/9 

1393 87 76 3 73 43 731 682 7 9/74 9/13 8/2 4/8 

1394 63 59 0 59 40 581 509 1 9/79 1/10 5/2 6/7 
 

 

 

 1394 تا 1389از سال  يشگاهيآزما يها داده ماران ويوضعيت مراكز ارجاع دهنده ب مقايسه -104-5جدول 

 سال بررسي

 هاي آزمايشگاهي وضعيت داده +)درصد(Sسهم مر كزارجاع دهنده موارد
يي
رپا
 س
كه
شب
ام 
نظ

 

ري
ست
ه ب
بك
 ش
ظام
ن

 

صي
صو
 خ
ش
بخ

 

ن 
رما
ش د
بخ

اير 
وس
ف 
عر
د م
خو

 

ي 
رس
 بر
ک
كو
مش
ار 
بيم
اد 
عد
ت

ده
ش

 

ن
ده 
 ش
سي
رر
ک ب
كو
مش
رد 
ت ف
سب

هر 
در 

10
00

 
ت
معي
 ج
فر
ن

ت  
مثب
ط 
خل
ن 
ارا
بيم
اد 
عد
ت

ده
 ش
ئي
سا
شنا

 

ل 
 ك
 به
ت
مثب
ط 
خل
ن 
ارا
بيم
ت 
سب
ن

ک 
كو
مش
رد 
موا

 

د 
فاق
ي 
 ها
ط
خل
نه 
مو
د ن
رص
د

ت
يفي
ك

 

1389 3/16 2/62 0/11 6/5 4/4 5927 0/2 164 8/2 0/12 

1390 6/31 0/52 8/10 4/2 2/3 6621 3/2 269 1/4 6/10 

1391 3/17 8/59 6/13 2/4 1/5 7587 6/2 219 9/2 8/8 

1392 1/16 3/58 0/10 7/4 9/10 6899 4/2 195 8/2 8/12 

1393 6/22 8/56 6/12 0/3 0/5 7306 5/2 194 7/2 9/11 

1394 0/27 5/47 3/9 9/7 4/8 6223 2/2 170 7/2 5/11 

 

 

 طي سنوات اخير بت شده در مركز آزادگان شبكه بهداشت و درمان شهرريبيماران مبتال به جذام ث تعداد -105-5جدول 

 1394 1393 1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 1384 سال

 0 3 0 0 3 4 18 10 9 6 1 تعداد
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 هاي غير واگير پيشگيري و مبارزه با بيماري

 غربالگري نوزادان
  )غربالگري نوزادان(: ديروئيکم کاري ت

مركز بهداشتي درماني تحت  19غربالگري نوزادان با هدف بيماريابي نوزادان مبتال به كم كاري مادرزادي تيروئيد ]فنيل كتونوري و فاويسم[ در  برنامه

 آغاز شده است. 1384ن برنامه غربالگري نوزادان از نيمه دوم سال يا. شود پوشش دانشگاه انجام مي
 1394هاي مشمول غربالگري نوزادان در سال  كنترل و پيشگيري بيماري اقدامات دانشگاه در زمينه-106-5جدول 

 درصد تعداد موضوع

 - 19 تعداد واحد غربالگري نوزادان

 - 45836 سال جمعيت زير يك

 9/94 43491 تعداد نوزادان غربالگري شده

 5/48 21091 دختران غربالگري شده

 5/51 22400 پسران غربالگري شده

 2/80 34873 روز پس از تولد( غربالگري شده 5تا  3به هنگام ) تعداد نوزادان

 8/0 344 فراخوان

 3/6 327 نمونه نامناسب و مرجوعي

 2/0 98 تعداد موارد مبتال به كم كاري تيروئيد

 مورد غربالگري انجام شده 426هر  مورد از 1 زان بروزيم

 4/80 82 روز 28درمان به موقع و قبل از 

 

  ديابت:
واحد ديابت غير واگير در محدوده تحت نظارت دانشگاه علوم پزشكي تهران فعال هستند. اهم اقدامات صورت گرفته توسط دانشگاه، جهت  19

 به شرح زير بوده است: 1394پيشگيري و كنترل بيماري ديابت تا پايان سال 
 

 1394اقدامات دانشگاه در زمينه كنترل و پيشگيري ديابت در سال  -107-5جدول 

 تعداد موضوع

 10 تعداد واحدهاي ديابت مركز بهداشت جنوب

 6 تعداد واحدهاي ديابت شبكه بهداشت و درمان شهر ري

 3 شهر تعداد واحدهاي ديابت شبكه بهداشت و درمان اسالم

 19 مجموع واحدهاي ديابت دانشگاه

 1512000 سال شهري 30برآورد جمعيت باالي 

 13355 جود ديابت شهريتعداد كل پرونده فعال مو

 137413 1394تعداد كل غربالگري تا پايان سال 

 23819 تعداد بيماران ديابتي

 

 1394تعداد موارد موجود و مورد انتظار از غربالگري ديابت روستايي در انتهاي سال  -108-5جدول 

 تعداد افراد غربالگري

 شده 

 موجود بيماران 

 قديم + جديد

 تعداد بيمار

 شده توسط پزشكمراقبت 

 تعداد افراد

 در معرض خطر 

 تعداد پره ديابت 

 جديد شناسايي شده

73736 7655 4041 711 203 
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 هاي غيرواگير هاي بيماري هاي ارائه شده در خصوص برنامه آموزش -109-5جدول 
 كل آموزش گيرندگان مجموع مدت آموزش)ساعت( گروه هدف رديف

 75 80 ها پرسنل بيماري 1

 4366 100 ين بهداشتيرابط 2

 2720 854 آموزان اولياء دانش -آموزان دانش 3

 42700 988 عموم مردم و مراجعين 4

5 
براي انجام تانها و كارشناس پرستاري نوزادان مارسيران داخلي بيسرپرستاران بخش نوزادان، مد

 هاي تحت پوشش نه پا در بيمارستانآزمون غربالگري پاش
8 64 

6 
نه غربالگري نوزادان يزمسراسر كشور در اطفال و فوق تخصص غدد اطفال  پزشكان متخصص

 ديروئيكم كاري ت
8 120 

 77 72 پزشكان عمومي شاغل در محدوده شبكه/ مركز بهداشت تحت پوشش 7

 

 1394سال  درهاي غيرواگير  هاي بيماري مواد آموزشي توليد شده در خصوص برنامه -110-5جدول 
 تكثير و توزيع گروه هدف عنوان شينوع ماده آموز رديف

 جلد 250 پزشكان وكارشناسان كمردرد كتابچه 1

2 CD سري 5 پزشكان مشاوره ژنتيك آموزش مشاوره ژنتيك 

 جلد 800 پزشكان، كارشناسان، هيئت علمي و ... بيماريهاي غيرواگير هاي غيرواگير خبرنامه بيماري 3

 عدد 50.000 عموم مردم، بيماران ديابتي اصل براي كنترل ديابت 5 پمفلت ديابت 4

 عدد 50.000 آموزان، والدين اوليا مدارس، دانش پشتي مناسب كوله پشتي مناسب پمفلت كوله 5

 عدد 5000 آموزان، والدين اوليا مدارس، دانش پشتي مناسب كوله پوستز كوله پشتي مناسب 6

 

 1394سال  درهاي غيرواگير  يهاي بيمار تعداد جلسات هماهنگي برنامه -111-5جدول 
 تعداد عناوين هماهنگي درون بخشي و برون بخشي رديف

 18 مديران شبكه، رؤساي مراكز بهداشتي درماني، واحدهاي ستادي 1

 105 ها، نظارت بر درمان بيمارستان 2

 178 هاي خصوصي و دولتي آزمايشگاه 3

 4 شهرداري، فرهنگسراها، اصناف 4

 14 ها مهدكودک آموزش و پرورش، 5

 12 بسيج، كميته امداد، حوزه علميه و ... 6

 

 1394سال  درهاي غيرواگير  هاي بيماري تعداد بازديدهاي عمومي در خصوص برنامه -112-5جدول 
 تعداد كل بازديد عناوين رديف

 185 خانه بهداشت 1

 423 پايگاه بهداشتي 2

 257 مراكز بهداشتي درماني 3

 159 ها آزمايشگاه 4

 140 بيمارستان 5

 

 1394سال  درهاي غيرواگير هاي بيماري تعداد بازديدهاي اختصاصي در خصوص برنامه -113-5جدول 
 تعداد كل بازديد عناوين رديف

 15 مراكز مشاوره ژنتيك 1

 57 مراكز غربالگري نوزادان 2

 65 واحدهاي غيرواگير 3

 3 ها آزمايشگاه 4

 10 بيمارستان 5
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 ون:فشار خ
 1394سال  درهاي برنامه پيشگيري و كنترل بيماري فشار خون در مناطق روستايي تحت پوشش دانشگاه  فعاليت -114-5جدول 

 شبكه / مركز بهداشت
 تعداد افراد

 غربالگري شده

 BMIتعداد افراد با 

 30بيشتر از 

 سابقه مصرف

 دخانيات

 نتيجه غربالگري

 بيمار قديمي بيمار جديد سالم

 370 21 1261 94 557 2134 ير

 253 63 761 69 404 1079 اسالمشهر

 625 84 2022 163 961 3213 مجموع

 

 

 و تاالسمي(: PKU-G6PDژنتيك)

 1394سال  درعملكرد برنامه ژنتيك و تاالسمي  -115-5جدول 

 عنوان برنامه
 1394موارد  1393موارد  عنوان

PKU 

 هاي ژنتيك برنامه

(-G6PD-PKU 

 و

 سمي(تاال

 45836 43824 جمعيت زير يكسال

 43491 41566 تعداد نوزاد غربالگري شده

 34877 33280 تعداد غربالگري بهنگام

 pku 10 18تعداد مشكوک 

 12 5 )مشكوک نهايي( +HPLCتعداد

 PKU 5 12تعداد بيمار قطعي 

 7/58 7/58 درصد تشكيل پرونده ژنتيك در خانواده بيماران

 pnd1 0/32 9/34نجام درصد ا

 0/100 0/100 در زنان باردار pnd2درصد انجام 

 pnd 0/100 0/100درصد سقط در صورت تشخيص بيماري در آزمايش 

 0/100 0/100 درصد فراخوان بموقع بيماران

 0/100 0/100 درصد مراجعه بموقع به بيمارستان

 8/2 2/1 نفر 10000در  PKUبروز 

 تاالسمي

 22225 27852 زوجين مراجعه كننده به آزمايشگاه غربالگري در هر سالكل 

 541 500 در هر سال S1-S2 ,S3هاي  زوجين مراجعه كننده جهت مشاوره ويژه تاالسمي از گروه

 56 48 زوجين مشكوک پر خطر شناسايي شده در هر سال

 25 26 زوجين ناقل تاالسمي شناسايي شده در هر سال

 307 302 (s1,2,3گروه  3قل تاالسمي تحت مراقبت)از زوجين نا

 69 70 (s1,3گروه  2زوجين مشكوک پر خطرتحت مراقبت)از 

 55 54 تعداد بيمار تاالسمي ماژور تحت مراقبت)گزارش از بيمارستان(

 0 0 نفر 100000بروز تاالسمي ماژور در 

G6PD)گزارش از مراکز( 

 G6PD 801 838موارد مشكوک 

 287 202 روزگي 120موارد عدم انجام آزمايش 

 513 412 اند روزگي آزمايش داده 120در افرادي كه تأييدموارد 
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 ثبت سرطان
 1393-1394هاي  سال درشده سرطان در معاونت بهداشت دانشگاه  موارد ثبت -116-5جدول 

  

 1394سال  1393سال  نام برنامه

 2063 2100 كل موارد ثبت سرطان در دانشگاه

 1305 1424 موارد ثبت شده مربوط به مناطق تحت پوشش دانشگاه

 

 ثبت مرگ و مير
براي اولتين بتار در شتهر تهتران از جملته مهمتترين اقتدامات         ICD10المللي  بندي علل مرگ بر اساس استانداردهاي بين سازي نظام ثبت و طبقه اجرايي

عنتوان دو جتزء اساستي زنتدگي بشتر،       آوري اطالعات وقايع حياتي همچون تولد و مرگ به است. جمعدانشگاه در برنامه ثبت مرگ و ميرهاي رخ داده 

هاي مرگ شتهر تهتران را بته ايتن دانشتگاه علتوم        آوري داده ، مسئوليت جمع1394معاون محترم بهداشت وزارت متبوع از سال . رسد ضروري به نظر مي

هاي فوت و كليه منابع اطالعاتي، بعد از بررسي از نظر كيفي در  ري شده از متوفيان بر اساس گواهيآو پزشكي تهران واگذار نموده است. اطالعات جمع

فرآينتدهاي اصتلي قبتل از ورود اطالعتات متوفيتان بته        شوند. يكتي از  افزار مخصوص ثبت مرگ وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي ثبت مي نرم

( موظف است هر يك از علتل ثبتت   HITباشد. بر اين اساس كدگذار)داراي مدرک تحصيلي  علل مي اي مرگ و كدگذاري افزار تعيين علت زمينه نرم

اي مرگ اقتدام   كدگذاري و طبق قوانين مربوطه نسبت به تعيين علل زمينه ICD10ها  المللي بيماري بندي بين شده بر روي گواهي فوت را بر اساس طبقه

 نمايد.

 آوري اطالعات مرگ و مير: منابع جمع

 سازمان بهشت زهرا 

 اداره ثبت احوال 

 آرامستان دارالسالم اسالمشهر 

 )آرامستان خاوران)ارامنه 

 ربط: ذي منابع از اطالعات دريافت نحوه
 زهرا بهشت سازمان از ها فوت گواهي دريافت اسكن 

 اسالمشهر دارالسالم آرامستان هاي دريافت كپي گواهي فوت 

 گريگوري ارامنه يگر خليفه از ها فوت گواهي دريافت كپي 

 زهرا( بهشت سازمان اطالعات با مقايسه منظور )به تهران از سازمان ثبت احوال شهر و مير مرگ دريافت آمار 

 

 1394آمار عملكرد دبيرخانه ثبت مرگ و مير در سال  -117-5 جدول

 تعداد عنوان

 44764 افزار تعداد ركوردهاي وارد شده به نرم

 4 شده جهت پزشكانهاي برگزار  تعداد كارگاه

 246 تعداد پزشكان آموزش ديده

 10205 يو درمان يداده شده به مراكز بهداشت ليتحو يها فوت يتعداد گواه

 2530 شهر تهران يها مارستانيب هيقطع عضو داده شده به كل يها يگواه تعداد

 



 

 1394سالنامه آماري 
 

 

 اوري اطالعات دانشگاهمديريت آمار و فن

 stat@tums.ac.irپست الكترونيك:  81633102 تلفن:،دوم طبقهتهران، بلوار كشاورز، نبش خيابان قدس، ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشکی تهران،  نشاني:
399 

 

 1394سال  درهاي تحت پوشش  بكهمرگ و ميرهاي ثبت شده كودكان زير يك و پنج سال به تفكيك ش -118-5جدول 

 شبكه

 بهداشت و درمان

 سال 5مرگ و مير كودكان زير  سال 1مير كودكان زير  مرگ و

 روستا شهر روستا شهر

 پسر دختر پسر دختر پسر دختر پسر دختر

 8 9 13 10 5 7 9 10 شهر اسالم

 1 0 13 8 0 0 10 7 جنوب تهران

 8 9 0 0 5 7 0 0 شهر ري

 17 18 26 18 10 14 19 17 مجموع

 

 1394سال  درهاي تحت پوشش  هاي سني خاص به تفكيك شبكه مرگ و ميرهاي ثبت شده در گروه -119-5جدول 

 شبكه

 بهداشت و درمان

 كل مرگ و مير
 مرده به دنيا آمده

 هفته 22بعد از 

 مرگ و مير

 نوزادان

 روز 28زير 

 رانمرگ و مير ماد

 به علت عوارض

 حاملگي و زايمان

 مرگ و مير

 گروه سني

 سال 15-59

 مرگ و مير

 گروه سني

 سال 60-70

 مرگ و مير

 گروه سني

 سال 60باالي 

 روستا شهر روستا شهر روستا شهر روستا شهر روستا شهر روستا شهر روستا شهر

 62 158 17 47 38 91 0 1 2 5 1 5 104 261 شهر اسالم

 12 470 3 109 10 151 1 1 0 6 0 10 23 649 جنوب تهران

 119 162 28 36 86 156 0 2 5 3 2 2 226 354 شهر ري

 193 790 48 192 134 398 1 4 7 14 3 17 353 1264 مجموع
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 سالمت محيط و بهداشت کار
 

نظارت نفر متصدي و كارگر، در منطقه تحت  57629با ي مركز تهيه، توزيع و فروش مواد غذايي و اماكن عموم 30893در حوزه بهداشت محيط بيش از 

 است. صادر شدهمعتبر  ينفر از آنها كارت بهداشت 52341دانشگاه، فعال هستند كه از طرف دانشگاه، براي 
 

 
 1394سال  درگزارش عملكرد فصلي دانشگاه در حوزه بهداشت محيط  -120-5جدول 

 فصل

 تعداد بازديدهاي انجام شده
 فينتعداد متخل

 معرفي شده به دادگاه

 تعداد

 پيشنهاد تعطيلي

 تعداد

 محل تعطيل شده

 مراكز

 تهيه و توزيع

 اماكن

 عمومي

 مراكز

 تربيتي -آموزشي

 مراكز

 درماني -بهداشتي

 مراكز

 تهيه و توزيع

 اماكن

 عمومي

 مراكز

 تهيه و توزيع

 اماكن

 عمومي

 مراكز

 تهيه و توزيع

 اماكن

 عمومي

 0 43 1 73 55 138 567 728 2209 14879 بهار

 2 87 4 220 9 114 658 109 2567 15112 تابستان

 7 147 5 511 24 212 688 917 2212 12508 پائيز

 1 162 2 419 19 192 645 249 2078 12205 زمستان

 10 439 12 1223 107 656 2558 2003 9066 54704 مجموع

 
 1394سال  دررش عملكرد فصلي دانشگاه در حوزه بهداشت محيط گزا -121-5جدول 

 فصل

 تعداد افراد

 معرفي شده به

 پزشك و آزمايشگاه

 تعداد كارت

 معاينه بهداشتي

 صادر شده

 هاي بررسي شده تعداد استعالم تعداد كلرسنجي انجام شده

 صالحيت صدور عدم صدور صالحيت كل صفر نامطلوب مطلوب

 511 398 7285 74 304 6907 12793 14848 بهار

 692 493 7799 114 391 7294 9212 9715 تابستان

 702 562 7193 100 213 6880 14855 15422 پائيز

 767 725 6426 42 286 6098 15481 16933 زمستان

 2672 2178 28703 330 1194 27179 52341 56918 مجموع

 
 1394سال  درگزارش عملكرد فصلي دانشگاه در حوزه بهداشت محيط -121-5ل ادامه جدو

 فصل
 تعداد نفر آموزش هاي آموزش بهداشت تشكيل شده كالس

 چهره به چهره

 رسيدگي

 به شكايات

موارد پيگيري در خصوص بهسازي و 

 سازي آب آشاميدني سالم

موارد پيگيري در خصوص 

 كننده تعداد شركت كالستعداد  دفع بهداشتي فاضالب و زباله

 35 20 991 25706 3545 243 بهار

 13 35 1191 25684 3876 269 تابستان

 19 45 950 21959 2433 228 يزپائ

 25 35 809 21281 3740 213 زمستان

 92 133 3941 94630 13594 953 موعمج
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 1394سال  دربرداري از آب آشاميدني مناطق تحت نظارت دانشگاه  نمونه -122-5جدول 

 دوره زماني

 مناطق روستايي مناطق شهري

 برداري باكتريولوژي از آب آشاميدني نمونه برداري باكتريولوژي از آب آشاميدني نمونه

 كل امطلوبن مطلوب كل نامطلوب مطلوب

 519 5 514 1876 0 1876 شش ماهه اول

 547 5 542 1957 0 1957 شش ماهه دوم

 1066 10 1056 3833 0 3833 مجموع
 

 1394سال  دري در مناطق تحت نظارت دانشگاه كش كشي شهري وروستاهاي داراي آب لوله كنترل آب آشاميدني در شبكه لوله -123-5جدول 

 نوع مناطق
 تعداد موارد

 ارزيابي شيميايي نمونه آزمايش ميكروبي آب كلرسنجي

 910 3833 18121 شهري

 299 1066 10904 روستايي

 1209 4899 29025 مجموع

 

 1394سال  دراي فعال در مناطق تحت نظارت دانشگاه بازديد و كنترل آب استخرهاي شن -124-5جدول 

 هاي هتروتروف باكتري آزمايش كليفرم گرماپاي كدورت PH كلرسنجي سرانه بازديد از هر استخر تعداد بازديد تعداد استخر فصل

 101 108 52 138 138 01/1 70 69 بهار

 165 183 128 209 209 94/1 134 69 تابستان

 134 136 87 204 204 07/2 147 71 پائيز

 142 142 89 213 214 028/2 144 71 زمستان

 542 569 356 764 765 0/7 495 71 1394پايان سال 

 

 1394سال  درنتايج طرح كنترل آب آشاميدني در مناطق تحت نظارت دانشگاه -125-5جدول 

 هاي برداري نمونه استخرهاي شنا كلر سنجي يآزمايش ميكروب برداري جهت نمونه آب آشاميدني كلر سنجي از

 ميكروبي

استخرهاي شنا،  موارد نامطلوب

 موارد نامطلوب كل موارد موارد نامطلوب كل موارد موارد نامطلوب كل موارد هاي طبيعي  شناگاه هاي آبي و تفريحگاه

29623 1037 4899 10 765 188 569 0 
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 1394سال  دراري از شير مدارس برد گزارش نتايج نمونه -126-5جدول 

 تعداد /مقدار تعنوان فعالي

 1282 ر مدرسهيتعداد كل مدارس تحت پوشش ش

 398592 ر مدرسهيآموزان تحت پوشش ش تعداد كل دانش

 29 ع شده در هر فصلير توزيتعداد نوبت ش

 1984 ر مدرسهيع شيد از توزيتعداد بازد

 107 ريبردا تعداد كل نمونه

 0 ريش گاه بهداشتي نگهدارييتعداد مدارس داراي جا

 1282 ريگاه نگهداري شيتعداد مدارس فاقد جا

 0 ريش ع نامناسبيافتي از توزيات دريتعداد شكا

 16 كروبييهاي داراي آلودگي م نمونه كلتعداد

 34 ييايميهاي داراي آلودگي ش تعداد كل نمونه

 24 تعداد اقدامات قانوني انجام شده

 - ريش عيوزاسامي كارخانجات لغو قرارداد شده براي ت

 

 1394سال  دركنترل و بازرسي بهد اشتي در ماه مبارک رمضان -127-5جدول 

 تعداد /مقدار عنوان فعاليت

 4923 بازديد از مراكز و اماكن عمومي

 235 ها ديد از مساجد و حسينيهباز

 333 بازديد از مراكز توليد و توزيع زولبيا و باميه

 7 كارت بهداشت صادره براي خادمين مساجد

 0 مقدار مواد گندزداي توزيع شده )كيلوگرم، ليتر(

 113 موارد معرفي به مراجع قضايي

 موارد تعطيلي موقت
0 

5 

 لوگرممقدار مواد غذايي معدوم شده به كي
381 

0 

 برداري از مواد غذايي نمونه

40 

57 

99 

 برداري از زولبيا و باميه موارد نمونه

71 

20 

101 

 12 مقدار زولبيا و باميه معدوم شده)كيلوگرم(

 297 موارد رسيدگي به شكايات بهداشتي
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( قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوبه مجلس شوراي 24ده )ي موضوع ماها تعرفههزار ريال از محل  3250100، در مجموع 1394طي سال  

 اسالمي، به شرح جداول زير وصول شد.
 1394سال  درقانون تنظيم بخشي ازمقررات مالي دولت  24هاي كارت صالحيت بهداشتي معاينه پزشكي موضوع ماده  تعرفه -128-5جدول 

 جريمه تمديد صدور فصل

 بهار
 163 9411 3382 تعداد

 81500 470550 169100 مبلغ )هزار ريال(

 تابستان
 153 11215 3597 تعداد

 76500 560750 179850 مبلغ )هزار ريال(

 پاييز
 182 10810 4045 تعداد

 91000 540500 202250 مبلغ )هزار ريال(

 زمستان
 156 11430 4572 تعداد

 78000 571500 228600 مبلغ )هزار ريال(

 مجموع
 654 42866 15596 دادتع

 327000 2143300 779800 مبلغ )هزار ريال(
 

 

 24ها موضوع ماده  هاي كوچك مواد خوردني آشاميدني، آرايشي و بهداشتي و آرايشگاه هاي كارت صالحيت بهداشتي مراكز عرضه مواد غذايي و فروشگاه تعرفه -129-5جدول 

 1394 سال درقانون تنظيم بخشي ازمقررات مالي دولت 

 انتقال تمديد صدور فصل

 بهار
 5 15 238 تعداد

 750 2250 35700 مبلغ )هزار ريال(

 تابستان
 15 37 363 تعداد

 2250 5550 54450 مبلغ )هزار ريال(

 پاييز
 12 34 407 تعداد

 1800 5100 61050 مبلغ )هزار ريال(

 زمستان
 7 38 525 تعداد

 1050 5700 78750 مبلغ )هزار ريال(

 مجموع
 39 124 1533 تعداد

 5850 18600 229950 مبلغ )هزار ريال(

 

قانون تنظيم بخشي  24هاي حمل و نقل مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي موضوع ماده  هاي كارت صالحيت بهداشتي مراكز داراي محل طبخ، ماشين تعرفه -130-5جدول 

 1394سال  دراز مقررات مالي دولت 

 انتقال تمديد صدور فصل

 بهار
 11 11 87 تعداد

 2200 2200 17400 مبلغ )هزار ريال(

 تابستان
 0 5 62 تعداد

 0 1000 12400 مبلغ )هزار ريال(

 پاييز
 1 2 74 تعداد

 200 400 14800 مبلغ )هزار ريال(

 زمستان
 0 8 119 تعداد

 0 1600 23800 مبلغ )هزار ريال(

 مجموع
 12 25 342 تعداد

 2400 5000 68400 مبلغ )هزار ريال(
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ها و ساير اماكن  اي مواد غذايي، مسافرخانه هاي بزرگ و زنجيره هاي تفريحي و بين راهي و فروشگاه ها، مجموعه ها، متل هاي كارت صالحيت بهداشتي هتل تعرفه -131-5جدول 

 1394سال  درقانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت  24عمومي موضوع ماده 

 انتقال تمديد صدور فصل

 بهار
 2 4 12 تعداد

 600 1200 3600 مبلغ )هزار ريال(

 تابستان
 0 0 0 تعداد

 0 0 0 مبلغ )هزار ريال(

 پاييز
 0 0 4 تعداد

 0 0 1200 مبلغ )هزار ريال(

 زمستان
 0 0 4 تعداد

 0 0 1200 مبلغ )هزار ريال(

 مجموع
 2 4 20 تعداد

 600 1200 6000 ريال( مبلغ )هزار

 

 1394سال  درقانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت  24ها و مراكز و اماكن مشابه موضوع ماده  هاي كارت صالحيت بهداشتي كشتارگاه تعرفه -132-5جدول 

 صدور موضوع

 80 تعداد

 40000 مبلغ )هزار ريال(

 
هاي خدماتي مبارزه با آفات  هاي ارائه دهنده خدمات مرتبط با پسماند ويژه پزشكي، شركت هاي بهداشتي اصناف، شركت اههاي صدور پروانه فعاليت آموزشگ تعرفه -133-5جدول 

 1394سال  درقانون تنظيم بخشي ازمقررات مالي دولت  24ها و مؤسسات موضوع ماده  خانگي و جوندگان موذي و ساير شركت

 تمديد صدور فصل

 بهار
 1 0 تعداد

 1000 0 ار ريال(مبلغ )هز

 تابستان
 2 4 تعداد

 2000 4000 مبلغ )هزار ريال(

 پاييز
 4 1 تعداد

 4000 1000 مبلغ )هزار ريال(

 زمستان
 1 1 تعداد

 1000 1000 مبلغ )هزار ريال(

 مجموع
 8 6 تعداد

 8000 6000 مبلغ )هزار ريال(
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 هاي بهداشت محيط در منطقه تحت پوشش دانشگاه شاخص
 

 1394هاي بهداشت محيط در منطقه تحت نظارت دانشگاه در سال  شاخص -134-5دول ج

 عنوان
 1394سال  1393سال  1392سال 

 تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد

 34839÷34839 100 33125÷33125 100 31295÷31295 0/100 خانوارهاي روستايي كه به آب آشاميدني دسترسي دارند

ي كه از شبكه عمومي آب آشاميدني برخوردار خانوارهاي روستاي

 باشند مي
8/99 31295÷31220 28/99 33125÷32889 28/99 34839÷34589 

خانوارهاي روستايي كه آب آشاميدني خود را با جوشاندن يا 

 كنند كلرينه نمودن تأمين مي
2/0 31295÷60 3/0 33125÷237 61/0 34839÷216 

 34105÷34839 89/97 32228÷33125 29/97 30713÷31295 1/98 راي توالت بهداشتيخانوارهاي روستايي تحت پوشش دا

آوري  خانوارهاي روستايي كه زباله را به روش بهداشتي جمع

 كنند مي
5/99 31295÷31137 21/81 33125÷26901 72/82 34839÷28818 

خانوارهاي روستايي كه فضوالت حيواني را به روش بهداشتي 

 دكنن آوري مي جمع
2/93 205÷191 14/86 166÷143 42/93 228÷213 

 4822÷5471 14/88 4518÷5271 71/85 4521÷5400 7/83 اماكن عمومي داراي معيار بهداشتي و بهسازي)شهري(

 220÷303 61/72 186÷261 26/71 206÷324 6/63 اماكن عمومي داراي معيار بهداشتي و بهسازي)روستايي(

مواد خوراكي و بهداشتي داراي معيار  مراكز تهيه و توزيع و فروش

 بهداشتي و بهسازي)شهري(
9/78 23052÷18193 60/78 22823÷17939 14/83 23559÷19587 

مراكز تهيه و توزيع و فروش مواد خوراكي وبهداشتي داراي معيار 

 بهداشتي و بهسازي)روستايي(
4/69 1631÷1132 03/67 1474÷988 82/77 1560÷1214 

 42266÷53973 31/78 40408÷52885 40/76 39788÷54178 4/73 ز و اماكن داراي كارت معاينه پزشكي معتبر )شهري(كاركنان مراك

كاركنان مراكز و اماكن داراي كارت معاينه پزشكي معتبر 

 )روستايي(
0/80 4025÷3218 39/64 3690÷2376 87/75 3656÷2774 

راي شرايط مراكز بهداشتي درماني كه از نظر بهداشت محيط دا

 مطلوب هستند)شهري(
0/64 172÷110 04/58 174÷101 28/50 179÷90 

مراكز بهداشتي درماني كه از نظر بهداشت محيط داراي شرايط 

 مطلوب هستند)روستايي(
0/61 41÷25 96/33 53÷18 10/43 58÷25 

 32÷32 100 34÷34 100 35÷35 0/100 ها مطلوب است هايي كه آب مصرفي آن بيمارستان

 22÷32 74/67 21÷34 76/61 15÷35 9/42 ها مطلوب است آوري زباله آن هايي كه جمع بيمارستان

 26÷32 25/81 29÷34 29/85 29÷35 9/82 آوري و دفع مطلوب فاضالب دارند هايي كه جمع بيمارستان

 25÷32 12/78 29÷34 29/85 30÷35 7/85 ها مطلوب است هايي كه رختشويخانه آن بيمارستان

 27÷32 37/84 27÷34 41/79 29÷35 9/82 ها مطلوب است هايي كه آشپزخانه آن يمارستانب

مراكز كاربرد پرتوهاي يون ساز در پزشكي داراي شرايط حفاظتي 

 مطلوب
4/90 146÷132 49/74 149÷111 60/95 159÷152 

هاي آب آشاميدني كه از نظر باكتريولوژيكي مطلوب شناخته  نمونه

 شده است)شهري(
8/99 3431÷3424 100 1362÷1362 100 3833÷3833 

هاي آب آشاميدني كه از نظر باكتريولوژيكي مطلوب شناخته  نمونه

 شده است)روستايي(
6/99 554÷552 46/97 355÷346 06/99 1066÷1056 
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 کنترل نان و نمك مصرفي:
 1394سال  درق تحت پوشش دانشگاه هاي مجاز در سطح توزيع در مناط برداري از نمك نتايج نمونه -135-5جدول 

 و درجه خلوص مطلوب دي يتعداد دارا درجه خلوص مطلوب يتعداد دارا مطلوب ديُ يتعداد دارا تعداد نمونه نمك شبكه بهداشت و درمان

 15 17 18 20 جنوب تهران

 18 18 18 19 شهر ري

 60 63 64 70 شهر اسالم

 93 98 100 109 مجموع

 3/85 9/89 7/91 - درصد

 1394سال  درنتايج يُدسنجي نمك توسط كيت يدسنج در سطح مصرف در مناطق تحت پوشش دانشگاه  -136-5جدول 

 اماكن
 تعداد مراكز

 موجود

 تعداد

 بازديد

 يتعداد موارد

 كه نمك يددار بوده

 تصفيه شده يا

 نبوده شستشو شده

 تعداد موارد

 دينمك فاقد 

 0 0 24 24 32 بيمارستان

 6 21 846 873 902 رستوران و اماكن بين راهي

 12 63 3454 3529 3196 اغذيه فروشي)ساندويج، پيتزا، قهوه خانه، كبابي و غيره(

 0 0 31 31 40 ها، مراكز نظامي و انتظامي ها، زندان هاي سربازخانه غذاخوري، سلف سرويس و بوفه

 2 1 186 189 312 ها ها و كارخانه هاي كارگاه غذاخوري، سلف سرويس و بوفه

 2 8 210 220 188 مهدكودک، روستا مهد، مراكز توانبخشي و آسايشگاه سالمندان

 3 4 977 984 956 ها هاي مدارس، مراكز آموزشي، مدارس شبانه روزي و دانشگاه بوفه

 0 0 61 61 69 ها دانشگاه ها و سلف سرويس ادارات، سازمان

 12 18 525 555 408 مراكز طبخ و توزيع غذا )مراكز فاقد محل سرو(

 37 115 6314 6466 6103 مجموع

 57/0 78/1 65/97 106 - درصد

 1394سال  درهاي نان سنتي از نظر مصرف جوش شيرين و نمك  جام گرفته توسط دانشگاه بر روي نمونههاي ان نتايج آزمايش -137-5جدول 

 مجموع يروستائ يشهر موضوع

 برداري تعداد موارد نمونه

 175 47 128 لواش

 70 14 56 تافتون

 27 4 23 سنگك

 بربري
139 50 189 

120 48 168 

 629 163 466 مجموع

 كه جواب آزمايش نشان دهندهتعداد مواردي 

 مصرف جوش شيرين در نان بوده است

 134 32 102 لواش

 49 9 40 تافتون

 8 1 7 سنگك

 بربري
59 14 73 

93 35 128 

 392 91 301 مجموع

 تعداد مواردي كه داراي نمك

 اند درصد( بوده 6/1بيش از حد مجاز)

 15 1 14 لواش

 5 0 5 تافتون

 0 0 0 سنگك

 11 0 11 بربري

 30 1 29 مجموع
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 1394سال  در استاندارد عالمت و ساخت پروانه بدون و تصفيه غير خوراكي هاي نمك فروش و توليد، عرضه از جلوگيري -138-5جدول 

 تعداد موضوع

 هاي مرتبط مكاتبه با سازمان
 2 مكاتبات انجام شده با دستگاه قضايي

 15 ا و دارومكاتبات انجام شده با معاونت غذ

 5 جلسات تشكيل شده هاي مرتبط موضوع تشكيل جلسات هماهنگي با نمايندگان سازمان

 0 مكاتبات انجام شده ابالغ دستورالعمل به واحدهاي زير مجموعه و مجامع امور صنفي

 موارد اطالع رساني و آموزشي

 436 پوسترهاي توزيع شده

 642 هاي توزيع شده پمفلت

 202 ها و نشريات محلي)روزنامه همشهري( رساني از صدا و سيما، رسانه دفعات اطالع

 تعداد مراكز عرضه نمك خوراكي
 732 ها عمده فروشي

 10353 ها شامل سوپر ماركت، خواروبار فروشي و .. مراكز عرضه جزء فروشي

 578 تعداد مراكز عرضه نمك خوراكي غير تصفيه موجود

 2159 ها بر حسب كيلوگرم ري شده در سطح عرضه و انبارهاي موادغذايي و عمده فروشيآو مقدار نمك غير تصفيه جمع

 2062 هاي سنتي تعداد نانوائي

 1831 هاي تصفيه شده هاي استفاده كننده از نمك تعداد نانوائي

 

 ادغام بهداشت مواد غذايي در نظام شبكه )روستايي(:
 1394سال  درد غذايي در نظام شبكه )روستايي( دانشگاه عملكرد برنامه ادغام بهداشت موا -139-5جدول 

 تعداد موضوع

 46 هاي بهداشت خانه

 18 هاي بهداشت تجهيز شده به وسايل توقيف مواد غذايي خانه

 56 مراكز بهداشتي درماني شهري

 14 مراكز بهداشتي درماني روستايي

 106 هاي بهداشت پايگاه

 53 هاي بهداشت مشاركتي پايگاه

 پيشه وران مركز تهيه و توزيع مواد غذايي
 1239 كل

 2259 آموزش ديده

 آموزان دانش
 9411 كل

 9720 آموزش ديده

 مادران
 14654 كل

 9674 آموزش ديده

 8242 تعداد موارد بازديد انجام شده از مراكز تهيه و توزيع موادغذايي

 موادغذايي توقيف شده
 6 تعداد موارد

 66 م(مقدار)كيلو گر

 3 تعداد مواردي كه بازرس مركز توقيف موادغذايي توسط بهورز را تأييد نموده است

 برداري از موادغذايي مقدار نمونه
 307 كل

 155 قابل مصرف انساني

 108 مقدار موادغذايي معدوم شده

 5 پيشنهاد معرفي متخلف به مراجع قضايي توسط خانه بهداشت

 4 يي توسط مركز بهداشتمعرفي متخلف به مراجع قضا
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 «بسيج سالمت نوروزي»طرح 
 

 1394فروردين  15لغايت  1394اول اسفند ماه « بسيج سالمت نوروزي»نظارت بر مراكز و اماكن در طرح  -140-5جدول 

 نوع اماكن
 تعداد

 اماكن

 تعداد

 بازديد

 تعداد معرفي

 به دادگاه 

 تعداد مراكز

 تعطيل شده

 تعداد صدور

 كارت بهداشت

 4241 15 288 9170 13012 مراكز تهيه، عرضه و فروش موادغذايي

 660 3 32 1488 6371 اماكن عمومي

 62 2 6 118 58 اماكن بين راهي

 4963 20 326 10776 19441 مجموع

 

 
 1394فروردين  15لغايت  1394اول اسفند ماه « بسيج سالمت نوروزي»هاي انجام شده در طرح  اريبرد نمونه -141-5جدول 

 فعاليت
 تعداد

 كل موارد

 موارد

 مطلوب

 موارد

 نامطلوب

 موارد

 فاقد نتيجه

 0 58 67 125 برداري از مواد غذايي نمونه

 0 2 522 524 برداري ميكروبي آب نمونه

 0 119 3040 3159 كلرسنجي

 

 
 1394فروردين  15لغايت  1394اول اسفند ماه « بسيج سالمت نوروزي»ساير اطالعات طرح  -142-5جدول 

 مقدار عددي عنوان

 1162 مقدار مواد غذايي فاسد، كشف و معدوم شده به كيلوگرم

 7 فروشان دوره گرد تعداد موارد برخورد با دست

 4/6 طرح در كل منطقه تحت پوششهاي بازرسي در هر روز در طول  ميانگين تعداد اكيپ

 26/2 ميانگين تعداد پرسنل فعال در هر اكيپ بازرسي در هر روز در طول طرح در كل منطقه تحت پوشش

 4850 حجم كاري انجام شده بر حسب نفر ساعت در طول طرح
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 کنترل مواد لبنی و کشاورزي
 1394سال  ردبرداري از مواد لبني و كشاورزي  تعداد نمونه -143-5جدول 

 تعداد موضوع

 109 برداري از شير نمونه

 108 برداري ميكروبي از شير نمونه

 107 برداري از شير مدارسه نمونه

 107 برداري از شير مدارس از نظر ميكروبي نمونه

 107 برداري از شير مدارس از نظر شيميايي نمونه

 0 برداري از شير مدارس از نظر آفالتوكسين نمونه

 152 هاي لبني برداري از فرآورده نهنمو

 143 هاي لبني از نظر ميكروبي برداري از فرآورده نمونه

 8 هاي لبني از نظر شيميايي برداري از فرآورده نمونه

 2 هاي لبني از نظر آفالتوكسين برداري از فرآورده نمونه

 29 برداري از خشكبار، آجيل، پسته و غيره نمونه

 25 شكبار، آجيل، پسته و غيره از نظر ميكروبيبرداري از خ نمونه

 25 برداري از خشكبار، آجيل، پسته و غيره از نظر شيميايي نمونه

 5 برداري از خشكبار، آجيل، پسته و غيره از نظر آفالتوكسين نمونه

 128 برداري از محصوالت گلخانه اي و كشاورزي نمونه

 127 اورزي از نظر ميكروبياي و كش خانه برداري از محصوالت گل نمونه

 1 اي و كشاورزي از نظر شيميايي خانه برداري از محصوالت گل نمونه

 0 ناي و كشاورزي از نظر آفالتوكسي نهخا برداري از محصوالت گل نمونه

 1183 مجموع

 

 1394برداري از مواد خوراكي و آشاميدني در سال  نتايج نمونه -144-5جدول 

 درصد تعداد وعموض

 - 2653 برداري كل موارد نمونه

 4/48 1284 موارد قابل مصرف

 9/46 1245 موارد غير قابل مصرف

 7/4 124 تعداد موارد نامشخص

 تعداد موارد از نظر

 نوع آلودگي 

 5/27 342 ميكروبي

 3/71 888 شيميايي

 6/0 8 ميكروبي و شيميايي

 6/0 7 ساير

 تعداد موارد از نظر

 برداري علت نمونه

 2/89 2367 كنترل مستمر

 6/10 280 شكايتي

 2/0 6 درخواستي

 0/0 0 مشكوک به فساد

 0/0 0 برداري مجدد نمونه

 1/41 1091 تعداد موارد معرفي به دادگاه
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 1394سال  درهاي منتقله از آب و مواد غذايي  تعداد طغيان بيماري -145-5جدول 

 با منبع ايجاد طغيان نامشخص با منبع ايجاد طغيان غذا با منبع ايجاد طغيان آب پرتالطغيان ثبت شده در 

24 1 7 16 

 

 
 1394سال  دراقدامات انجام شده حين وقوع طغيان  -146-5جدول 

 برداري از مواد غذايي نمونه
 31 تعداد كل

 10 تعداد موارد نامطلوب

 برداري از آب آشاميدني نمونه
 27 تعداد كل

 1 تعداد موارد نامطلوب

 0 مقدار ماده گندزداي مصرف شده )كيلوگرم(

 0 سطح گندزدايي شده )متر مربع(

 3 تعداد موارد معرفي متخلف به دادگاه

 6 تعداد موارد صدور اخطاريه بهداشتي

 131 تعداد افراد آموزش ديده به صورت چهره به چهره

 4 ها شناسان مراكز و شبكهتعداد جلسات آموزشي تشكيل شده براي كار

 

 

 1394هاي فعال بهداشت اصناف فعال در منطقه تحت پوشش دانشگاه در سال  تعداد آموزشگاه -147-5جدول 

 تعداد پروانه صادره جديد تعداد آموزشگاه فعال شبكه بهداشت و درمان

 0 4 جنوب تهران

 0 3 ري

 0 2 شهر اسالم

 0 9 مجموع
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 1394سال  درهاي بهداشت اصناف  هاي انجام شده در آموزشگاه فعاليت -148-5ل جدو

 تعداد)نفر( موضوع

 افراد ثبت نام شده در دوره

 كامل

 مراكز تهيه و توزيع
 10292 حضوري

 507 غيرحضوري

 اماكن عمومي
 1372 حضوري

 111 غيرحضوري

 بازآموزي
 1665 حضوري

 24 غيرحضوري

 ركت كننده در دورهافراد ش

 كامل

 مراكز تهيه و توزيع
 9646 حضوري

 323 غيرحضوري

 اماكن عمومي
 1283 حضوري

 111 غيرحضوري

 بازآموزي
 1661 حضوري

 13 غيرحضوري

 گواهينامه صادرشده

 كامل

 مراكز تهيه و توزيع
 9187 حضوري

 470 غيرحضوري

 اماكن عمومي
 1251 حضوري

 104 وريغيرحض

 بازآموزي
 1623 حضوري

 14 غيرحضوري

 

 
 1394سال  درهاي مبارزه با حشرات و جانوران موذي در  تعداد مجوزهاي صادره توسط دانشگاه جهت شركت -149-5جدول 

 تعداد مجوز

 46 تعداد كل مجوزهاي صادره از قبل تا كنون

 6 تعداد مجوزهاي صادره جديد

 10 هاي گذشته تبار از سالتعداد مجوزهاي داراي اع

 5 تعداد مجوزهاي تمديد شده

 .8 تعداد مجوزهاي تمديد نشده

 6 تعداد درخواست جديد براي دريافت مجوز

 21 هاي فعال و داراي مجوز تعداد كل شركت

 2 تعداد آزمون برگزار شده
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 1394الس درعمليات سمپاشي و گندزدايي اماكن عمومي توسط دانشگاه  -150-5جدول 

نوع سم يا ماده 

 گندزداي بكار رفته
 پاشي يا گندزدايي شده نام محل سم

غلظت سم يا 

ماده گندزداي 

 بكار رفته

مقدار سم يا ماده 

گندزداي بكار 

 (kg-lit)رفته 

علت انجام عمليات سمپاشي يا 

 گندزدايي

حجم يا 

مساحت محل 

سمپاشي يا 

 گندزدايي

((m2 - m3 

 1250 گندزدايي مساجد و بهزيستي 250/6  مام خميني )ره(برنامه ارتحال ا هاالميد

 600 وجود جوندگان 5/0  شاتره كلرات پليت

 625 سم پاشي بعلت وجود حشرات 5/187 درصد 5 درمانگاه چهاردانگه فايكام

 250 سم پاشي 75/0 درصد 5/2 فرمانداري المبدا سيهالو ترين

 5050 سمپاشي 4 ددرص 5/2 مراكز بهداشتي درماني دلتا مترين

 11450 سمپاشي 2 درصد 5/2 هاي بهداشت خانه دلتا مترين

 - گندزدايي 50 در هزار 5 سراي احسان پركلرين

 - گندزدايي 50 در هزار 5 برنامه ارتحال امام خميني )ره( پركلرين

 1500 وجود سوسك گرم100 درصد 5/2 اكبرآباد سولفاک

  وجود سوسك گرم200 درصد 5/2 معاونت بهداشتي سولفاک

  وجود موش كيلو5  معاونت بهداشتي كلرات پليت

 گرم125 درصد 5 سمپاشي مركز چهاردانگه و قائميه فايكام
وجود سوسك در مركز 

 بهداشتي درماني
 متر مربع 300

 ليتر2 درصد 5 فرمانداري دلتامترين
وجود سوسك در ساختمان 

 فرمانداري
 متر مربع 250

 5000 وجود سوسك گرم200 درصد 5/2 تي درماني شهيد احمديمركز بهداش سولفاک

 420 وجود سوسك گرم 50 درصد 5/2 مركز بهداشتي درماني شيخ كافي سولفاک

 1800 وجود سوسك گرم100 درصد 5/2 مركز بهداشتي درماني دارالشفا امام رضا سولفاک

 50 سكوجود سو گرم50 درصد 5/2 مركز بهداشتي درماني امام هادي سولفاک

 1600 وجود سوسك گرم100 درصد 5/2 مركز بهداشتي درماني فرمانفرماييان سولفاک

 - گندزدايي 30 در هزار5 خانه بهداشت پركلرين

 11450 سمپاشي 24/3 درصد 5/2 بار( 2مركز بهداشتي درماني مباركي) المبدا سيهالوترين

  سمپاشي 24/3 درصد 5/2 ر(با 2مركز بهداشتي درماني صالح آباد) المبدا سيهالوترين

  سمپاشي 24/3 درصد 5/2 بار( 2آباد) مركز بهداشتي درماني عظيم المبدا سيهالوترين

  سمپاشي 24/3 درصد 5/2 بار( 2مركز بهداشتي درماني خاورشهر) المبدا سيهالوترين

  سمپاشي 24/3 درصد 5/2 بار( 2مركز بهداشتي درماني بدر) المبدا سيهالوترين

  سمپاشي 24/3 درصد 5/2 بار( 2مركز بهداشتي درماني احد) دا سيهالوترينالمب

  سمپاشي 24/3 درصد 5/2 بار( 2نژاد) مركز بهداشتي درماني نيك المبدا سيهالوترين

  سمپاشي 24/3 درصد 5/2 بار( 2مركز بهداشتي درماني قيامدشت) المبدا سيهالوترين

  سمپاشي 24/3 درصد 5/2 بار(2ني شورآباد)مركز بهداشتي درما المبدا سيهالوترين

  سمپاشي 24/3 درصد 5/2 مورد( 2آباد) مركز بهداشتي درماني عباس المبدا سيهالوترين

 5050 سمپاشي 24/3 درصد 5/2 مركز بهداشتي درماني كهريزک سولفاک

  سمپاشي 24/3 درصد 5/2 مركز بهداشتي درماني شورآباد سولفاک

  سمپاشي 24/3 درصد 5/2 1ي درماني باقرشهر مركز بهداشت سولفاک
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 1394عمليات سمپاشي و گندزدايي اماكن عمومي توسط دانشگاه در سال -150-5ادامه جدول 

نوع سم يا ماده 

 گندزداي بكار رفته
 پاشي يا گندزدايي شده نام محل سم

غلظت سم يا 

ماده گندزداي 

 بكار رفته

مقدار سم يا ماده 

گندزداي بكار 

 (kg-lit)ه رفت

علت انجام عمليات سمپاشي يا 

 گندزدايي

حجم يا 

مساحت محل 

سمپاشي يا 

 گندزدايي

((m2 - m3 

  سمپاشي 3.24 درصد 5/2 شبكه ري سولفاک

 - طعمه گذاري 2 طعمه بار( 2مركز بهداشتي درماني آزادگان) كلرات

  مركز بهداشتي درماني چهاردانگه سيمپراتور
ليتر )در سه  4

 دوره (

وجود پشه و مگس در مركز 

 بهداشتي درماني
 متر مربع300

  مركز بهداشتي درماني قائميه سيمپراتور
ليتر)در سه  4

 دوره(

وجود حشرات و پشه و مگس 

 در مركز بهداشتي درماني
 متر مربع 400

  شبكه بهداشت اسالمشهر سيمپراتور
ليتر) در سه  5

 دوره(
 متر مربع 300 وجود حشرات و مگس

  مركز بهداشتي درماني احمدآباد اتورسيمپر
ليتر)در سه  4

 دوره(

وجود پشه و مگس و حشرات 

 در مركز بهداشتي درماني
 متر مربع 300

  آباد مركز بهداشتي درماني موسي سيمپراتور
ليتر)در دو  3

 دوره(

وجود حشرات و مگس در 

 مركز بهداشتي درماني
 متر مربع 400

 1000 وجود سوسك گرم 200 درصد 5 الثمركز بهداشتي درماني ث سولفاک

 1000 وجود سوسك گرم 200 درصد 5 مركز بهداشتي درماني ابوذر سولفاک

 1500 وجود سوسك گرم 100 درصد 5 مركز بهداشتي درماني حكيم اعتماد سولفاک

 1500 وجود موش گرم 500 درصد 5 مركز بهداشتي درماني حكيم اعتماد كلرات پليت

 - گندزدايي 30 در هزار 5 هداشتخانه ب پركلرين

 300 سمپاشي 0.18 درصد 2.5 منزل)به دستور قضايي( نيهالوتريالمبدا س

 1200 سمپاشي 0.24 درصد 2.5 ادارات دولتي )فرمانداري( المبدا سيهالوترين

 - طعمه گذاري 1 طعمه مراكز بهداشتي درماني قمصر كلرات

 1200 سمپاشي 0.18 درصد 2.5 كمپ شفق المبدا سيهالوترين

 - گندزدايي 30 در هزار 5 خانه بهداشت پركلرين

  طمعه گذاري 1 طعمه آزادگان مراكز بهداشتي درماني كلرات

 1200 سمپاشي 0.24 درصد 2.5 ادارات دولتي )فرمانداري( المبدا سيهالوترين

 200 وجود سوسك يك ليتر درصد 10 مركز بهداشتي درماني جوادالرضا سايپرمترين

 200 وجود سوسك گرم 150 درصد 5 مركز بهداشتي درماني جوادالرضا آيكون

 1000 وجود سوسك ليتر 3 درصد 10 ستاد مركز بهداشت جنوب سايپرمترين

 1000 وجود سوسك كيلو2 درصد 2.5 ستاد مركز بهداشت جنوب المبادا سايمالوترين

 1000 سكوجود سو ليتر 5 درصد 5 ستاد مركز بهداشت جنوب پرمترين
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 1394سال  درتعداد مراكز كار با پرتو در مناطق تحت پوشش دانشگاه  -151-5جدول 

 تعداد نوع مراكز

 159 مراكز كار با پرتو

 152 در برابر اشعه مراكز حفاظت شده

 138 مراكز بهداشتي

 60/95 درصد مراكز حفاظت شده در برابر اشعه

 

 

 1394هاي فعال در مناطق تحت پوشش در سال  اغلين در كارگاهها و ش تعدادكارگاه -152-5جدول 

 تعداد عنوان

 30370 هاي موجود كارگاه

 28237 اي تحت پوشش بهداشت حرفههاي  كارگاه

 13698 هاي بازرسي شده كارگاه

 158870 موجود هاي كارگاه شاغلين

 153275 اي تحت پوشش بهداشت حرفهشاغلين 

 94523 سي شدههاي بازر شاغلين كارگاه

 42954 شاغلين معاينه شده

 

 
 1394ها و كارخانجات در سال  اي در كارگاه ها و شاغلين تحت پوشش تشكيالت بهداشت حرفه تعدادكارگاه -153-5جدول 

 تعداد عنوان

 428 هاي تحت پوشش كميته حفاظت فني و بهداشت كار كارگاه

 8 هاي تحت پوشش خانه بهداشت كارگري كارگاه

 25 هاي تحت پوشش مراكز بهداشت كار ارگاهك

 58201 شاغلين تحت پوشش كميته حفاظت فني و بهداشت كار

 1558 شاغلين تحت پوشش خانه بهداشت كارگري

 29330 شاغلين تحت پوشش مراكز بهداشت كار

 257 مشاور در صنايع /اي شاغل كارشناسان بهداشت حرفه

 



 

 1394سالنامه آماري 
 

 

 مديريت آمار و فناوري اطالعات دانشگاه

 stat@tums.ac.irپست الكترونيك:  81633102 تلفن:،دوم طبقهتهران، بلوار كشاورز، نبش خيابان قدس، ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشکی تهران،  نشاني:
415 

 1394اي)نظارت و بازرسي بر صنايع فعال در منطقه تحت پوشش دانشگاه( در سال  د بهداشت حرفهنتايج بازرسي هدفمن -154-5جدول 

 تعداد عنوان

 26279 هاي مورد انتظار كل بازرسي

 11818 هاي انجام شده بازرسي كل

 8386 اعالم نواقص بهداشتي

 4236 اخطاريه بهداشتي

 792 معرفي به دادگاه

 1157 به دادگاه موارد رفع نقص بدون مراجعه

 
 1394سال  درتوزيع شاغلين تحت پوشش خدمات سالمت كار و آموزش به تفكيك نوع واحد ارائه دهنده خدمت  -155-5جدول 

 تعداد عنوان

 9433 اي شاغلين تحت پوشش خدمات بهداشت حرفه

 42954 شاغلين تحت پوشش خدمات طب كار

 

 
 1394سال  درآور محيط كار در آنها كنترل يا حذف گرديده است به تفكيك نوع عامل  زيانهايي كه عوامل  تعداد كارگاه -156-5جدول 

 تعداد عنوان

 156 كارگاه داراي عوامل فيزيكي كنترل شده

 257 كارگاه داراي عوامل شيميايي كنترل شده

 225 كارگاه داراي عوامل ارگونوميكي اصالح شده

 
 1394سال  درط با وسايل حفاظت فردي توزيع كارگران در ارتبا -157-5جدول 

 تعداد عنوان

 8369 كنند شاغلين در معرض صدا كه از وسايل حفاظت شنوايي مناسب استفاده مي

 13333 كنند هاي شيميايي كه از وسايل حفاظت فردي مناسب استفاده مي شاغلين در مواجهه با آالينده

 

 برنامه بهداشت کشاورزي
هاي كشاورزي از نظر قرار داشتن شاغلين در معرض عوامتل محيطتي    با هدف ارزيابي و بهبود شرايط محيط كار شاغلين كارگاه 1394اين برنامه در سال 

 آور اجرا گرديده است. زيان
 1394عملكرد برنامه بهداشت كشاورزي در سال  -158-5جدول 

 تعداد عنوان

 71 هاي كشاورزي تحت پوشش بازديد ازكارگاه

 1172 لين تحت پوششبازديد از شاغ

 456 معاينه شاغلين تحت پوشش

 1 هاي بهسازي شده كارگاه

 496 آموزش گيرندگان

 



 

 1394سالنامه آماري 
 

 

 مديريت آمار و فناوري اطالعات دانشگاه

 stat@tums.ac.irپست الكترونيك:  81633102 تلفن:،دوم طبقهان مركزي دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، بلوار كشاورز، نبش خيابان قدس، ساختم نشاني:
416 

 

 برنامه کنترل و حذف و کاهش گرد و غبار سيليس
 

و رعايتت   هتاي ستيليس فتاز دو كته از طريتق سيستتم تتر        گيري در زمينه تعتداد كارگتاه   در اين برنامه شبكه بهداشت و درمان شهر ري داراي رشد چشم

 اند، بوده است. بهداشت كارگاه موفق به كنترل سيليس شده
 

 1394عملكرد برنامه كنترل و كاهش سيليكوزيس در سال  -159-5جدول 

 تعداد عنوان

 1138 2و  1هاي داراي سيليس فاز  مجموع كارگاه

 975 ها شاغلين آموزش ديده در معرض در كل كارگاه

 79 اند سيستم تر و رعايت بهداشت را اجرا كردههاي سيليس فاز دو كه  كارگاه

 224 كل شاغلين در معرض سيليس معاينه شده

 
 1394سال  درتعداد رسيدگي به استعالمات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي  -160-5جدول 

 تعداد عنوان

 20 ها به مراكز بهداشتي درماني تابعه ارجاع استعالمات مربوط به چاپخانه

 

هتاي داراي مشتكل    هتاي تحتت پوشتش در كارگتاه     هاي كاري از نظر روشنايي ضتمن بازديتد و نظتارت بتر كارگتاه      ها و محيط سازي كارگاه براي سالم

 گيري ميزان روشنايي و توصيه مقادير استاندارد، اطالعات زير بدست آمد. روشنايي، نسبت به اندازه

 

 برنامه تأمين روشنايي مطلوب در محيط کار:
هتاي ذيتل بتوده     داراي فعاليتت  1394ستال  ها و كارخانجات تحتت پوشتش در    مين و حفظ روشنايي مطلوب و استاندارد در كارگاهأتبا هدف  اين برنامه

 است:

 1394عملكرد برنامه تأمين روشنايي مطلوب در محيط كار در سال  -161-5جدول 

 تعداد عنوان

 166 هاي مشمول برنامه كارگاه

 14 اند به اصالح سيستم روشنايي خود نمودههايي كه اقدام  كارگاه

 جلسات يا برنامه آموزشي در خصوص روشنايي محيط كار

 هاي هدف)كارگران، كارفرمايان و كارشناسان مرتبط( براي گروه
5 

 

 

 



 

 1394سالنامه آماري 
 

 

 مديريت آمار و فناوري اطالعات دانشگاه

 stat@tums.ac.irپست الكترونيك:  81633102 تلفن:،دوم طبقهتهران، بلوار كشاورز، نبش خيابان قدس، ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشکی تهران،  نشاني:
417 

 

 اي بهداشت حرفهبرنامه 

 ها درمانی و بيمارستان در مراکز بهداشتی
 

ها به منظور تأمين، حفظ و ارتقاي سطح ستالمت پرستنل شتاغل و كتاهش      درماني و بيمارستان اكز بهداشتياي در مر اجراي برنامه مديريت بهداشت حرفه

 شده است. ها به عنوان هدف اين طرح در نظر گرفته  ريسك خطرات در آن
 

 1394هاي تحت پوشش در سال  اي در بيمارستان اقدامات بهداشت حرفه -162-5جدول 

 تعداد عنوان

 34 موجودهاي  بيمارستان

 33 اي شاغل كارشناسان بهداشت حرفه

 34 اي)در قالب بازديدهاي اعتباربخشي( بهداشت حرفه بازديد

 1 جلسات آموزشي

 340 ها تشكيل شده در بيمارستان هاي حفاظت فني و بهداشتكار كميته

 

هاي كاري از جنبه مهندسي انساني طرح ارگونومي در محتيط   اهبه منظور كاهش ريسك بروز اختالالت عضالني و اسكلتي در شاغلين و نيز بهبود ايستگ

 شود. هاي فعال در منطقه تحت پوشش دانشگاه انجام مي كار در كارگاه

 

 و یکارگاه دیبازد دیتشد

 يا نظارت بهداشت حرفه ستميس يساز نهيهب
 

ي ا نظتارت بهداشتت حرفته    ستميسپرونده كارگاهي شده و تحت هاي كوچك، داراي  بر اساس طرح تشديد بايستي در يك برنامه پنج ساله كليه كارگاه

 قرار گيرند. اقدامات انجام شده در اين خصوص به شرح جدول زير بوده است:
 

 

 1394سازي سيستم نظارت در سال  عملكرد برنامه طرح تشديد بازديد كارگاهي و بهينه -163-5جدول 

 تعداد عنوان

 28237 هاي مورد بازديد كارگاه

 32 اد بازرسان در طرح تشديدتعد

 

 



 

 1394سالنامه آماري 
 

 

 مديريت آمار و فناوري اطالعات دانشگاه

 stat@tums.ac.irپست الكترونيك:  81633102 تلفن:،دوم طبقهان مركزي دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، بلوار كشاورز، نبش خيابان قدس، ساختم نشاني:
418 

 

 

 آور بررسی مشاغل سخت و زیان

 در کميته بدوي و تجدید نظر استان تهران 
 

اي متشكل از نمايندگان اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتمتاعي و   آور كميته آور در مشاغل سخت و زيان در راستاي اجراي قانون بازنشستگي مشاغل زيان

ه علوم پزشكي و سازمان تأمين اجتماعي استان و نمايندگان كارفرمايان و كارگران در اداره بازرستي كتار استتان تهتران تشتكيل      معاونت بهداشت دانشگا

هاي گروهي و انفرادي متقاضيان جهت تطبيق با قانون مذكور در كميته مطرح و با بررسي كارشناسي از محيط كتار و   گرديده است و تمامي در خواست

 گردد. هاي مذكور تشكيل مي گردد. همچنين كميته تجديد نظر با رؤساي سازمان ندات مربوطه نسبت به صدور رأي اقدام مينيز بررسي مست
 

 1394عملكرد برنامه بررسي مشاغل سخت و زيان آور در سال  -164-5جدول 
 تعداد عنوان

 63 هاي استاني برگزار شده )بدوي و تجديد نظر( كميته

 4950 دههاي بررسي ش پرونده

 58 هاي انجام شده با گروه كارشناسي استاني بازديد

 

 اي( هاي خصوصي ارائه دهنده خدمات سالمت کار)طب کار/ مهندسي بهداشت حرفه نظارت بر فعاليت شرکت
دولت بته بختش خصوصتي    آور محيط كار و نيز واگذاري بخشي از خدمات  گيري عوامل زيان در راستاي افزايش سطح پوشش معاينات شاغلين و اندازه

اي(  هاي خصوصي ارائه دهنده خدمات سالمت محيط و كار )طب كتار و مهندستي بهداشتت حرفته     هاي مصوب وزارت متبوع شركت براساس آئين نامه

انشتگاه قترار   اي معاونتت بهداشتت د   ها به عهده واحد مهندسي بهداشت حرفه تشكيل و مسئوليت صدور مجوز/لغو و تمديد مجوز و نظارت بر فعاليت آن

 داده شده است.

 

 
 1394دهنده خدمات سالمت كار در سال  هاي ارائه شركت  عملكرد برنامه نظارت بر فعاليت -165-5جدول 

 تعداد عنوان

 9 اي هاي بهداشت حرفه شركت

 3 هاي طب كار شركت

 2 مراكز تخصصي طب كار

 8 مراكز طب كار دولتي

 7 پزشكان طب كار در مطب

 14 غل در واحد كاريپزشكان شا

 68 بر مراكز ارائه خدمات طب كار بازديد و نظارت

 



 

 1394سالنامه آماري 
 

 

 مديريت آمار و فناوري اطالعات دانشگاه

 stat@tums.ac.irپست الكترونيك:  81633102 تلفن:،دوم طبقهتهران، بلوار كشاورز، نبش خيابان قدس، ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشکی تهران،  نشاني:
419 

در خصوص آموزش ارائه نموده است و تنها دانشگاهي استت كته در ايتن     1394گيري را در سال  اي دانشگاه فعاليت چشم واحد مهندسي بهداشت حرفه

 ل برگزار نمود:ياي شامل موارد ذ موضوعات تخصصي بهداشت حرفه اي مطابق جدول زير در زمينه همايش و كارگاه كشوري و منطقه 7سال 

 

 ها ژه كارشنان مسئول برنامه استانياي و كارگاه كشوري دو روزه سامانه جامع بازرسي بهداشت حرفه .1

 اي استان تهران ژه كارشناسان بازرس بهداشت حرفهياي چهار روزه ارگونومي شغلي و كارگاه منطقه .2

 ها ن مسئول برنامه استانساژه كارشنايط كار ويآور مح انيه پرتوهاي زكارگاه كشوري دو روز .3

 ش كشوري سه روزه طب كاريهما .4

 مني و سالمت كاريداشت روز جهاني ايك روزه گراميش يهما .5

 ها ژه كارشنان مسئول برنامه استانيكارگاه كشوري دو روزه صدا و كنترل آن در صنعت و .6

 اي بهداشت كارگري نمونهه ك روزه انتخاب خانهيش كشوري يهما .7
 

 1394هاي آموزشي در سال  تعداد برگزاري همايش، سمينار و كارگاه -166-5جدول 
 تعداد عنوان

 6 ريهمايش كشو

 1 همايش استاني

 12 كارشناسان بهداشت حرفه اي شاغل در صنايع جلسات آموزشي فصلي

 32 جلسات آموزشي ماهانه

 

 اي و طب کار: سي بهداشت حرفهت سامانه جامع مديريت بازريفعال
گيري و دسترسي آنالين سطوح مختلف نظارتي به كليه  مركز سالمت محيط و كار وزارت متبوع در جهت به روز رساني، ثبت، تجزيه و تحليل، گزارش

پوشش در سطح كشور اقتدام بته   اي و طب كار در سطح معاونت بهداشت و مراكز بهداشتي درماني تحت  هاي بهداشت حرفه اطالعات مربوط به فعاليت

 رفته است:ير انجام پذين خصوص اقدامات زيدر ا 1394اي و طب كار نموده است كه در سال  اندازي سامانه جامع مديريت بازرسي بهداشت حرفه راه

  شهر، شهرري و مركز بهداشت جنوب در سامانه. كارگاه تحت پوشش شبكه بهداشت و درمان اسالم 30106ثبت مشخصات 

 هتاي ستالمت كار)طتب كتار و بهداشتت       اي مراكز بهداشتتي درمتاني تحتت پوشتش و شتركت      درصد كارشناسان بهداشت حرفه 100موزش آ

 اي( حرفه

 مورد(. 13654ها ) اي از كارگاه هاي كارشناسان بهداشت حرفه ثبت بازرسي 

 ،ان مطب داراي مجوز طب كار شركت خصوصي مراكز تخصصي طب كار، پزشك آموزش پزشكان طب كار شاغل در مراكز بهداشتي درماني

 نفر(. 40ت)يداراي مجوز ارائه خدمات طب كار و پزشكان واحدهاي كاري داراي مجوز فعال

  نات انجام شده در سامانه توسط پزشكان طب كار داراي مجوزيثبت معا 
 

 

 هاي عدالت در سالمت(: ثبت حوادث ناشي از کار )شاخص
 

 1394هاي عدالت در سالمت در سال  ث ناشي از كار از سري شاخصتعداد ثبت حواد -167-5جدول 

 تعداد عنوان

 773 تعداد حوادث ثبت شده ناشي از كار توسط مراكز بهداشتي درماني



 

 1394سالنامه آماري 
 

 

 مديريت آمار و فناوري اطالعات دانشگاه

 stat@tums.ac.irپست الكترونيك:  81633102 تلفن:،دوم طبقهان مركزي دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، بلوار كشاورز، نبش خيابان قدس، ساختم نشاني:
420 

 

 آموزش و ارتقاء سالمت
 

 1394در سال  1ها و اقدامات واحد آموزش و ارتقاء سالمت فعاليت -168-5جدول 

عنوان كلي 

 برنامه
 برگزاري شكل عنوان فعاليت

 تعداد

 جلسات

 گيرندگان آموزش

 ]نفر[
 گروه هدف

 توانمند سازي

مديران و 

 كارشناسان

 740 28 كارگاه آموزشي خود مراقبتي فردي و سازماني

كارشناسان آموزش 

ها و  سالمت ستاد شبكه

 كارشناسان

 واحدهاي محيطي

PBL 82 2 كارگاه آموزشي 

مديران و كارشناسان 

داشت ستادي معاونت به

 هاي و شبكه

 موضوعات تخصصي آموزش سالمت

هاي آموزش، نيازسنجي، ارتباطات و  تكنولوژي آموزشي، شيوه، ن سالمتي)آموزش مراقب

)... 

 537 44 كارگاه آموزشي

مسئولين آموزشي 

مراكز محيطي و 

 بهورزان

ارتقاي سواد 

 بهداشتي

هاي  تهيه رسانه

 آموزشي

 عموم مردم 163 هاي توليد رسانه ميتههاي بررسي شده در ك تعداد رسانه

 عموم مردم 150 هاي تأييد شده در كميته توليد رسانه تعداد رسانه

 هاي چاپي تهيه رسانه

 راژ()تي

 كليپ و فايل صوتي پوستر پمفلت و بروشور

 عموم مردم
301030 5730 

ي  راي همهبد ياسال 6

هاي  گاهيمراكز و پا

 بهداشتي

 عموم مردم زرتي 13 هاي نمايشي براي مترو تهيه رسانه

ر ين شيبرگزاري كمپ

هفته  ،كم چرب

شگاه يو نما سالمت

ندگي، بالندگي و يپو

 يتجواني جمع

 عموم مردم نفر 2053 جلسه 625 كالس آموزشي

 نفر 569 شيهما 4 برگزاري همايش

مديران و كارشناسان 

ها  معاونت و شبكه ستاد

و كاركنان واحدهاي 

 يمحيط

 عموم مردم غرفه 4 برپايي غرفه در نمايشگاه

 برنامه 250 هاي آموزشي، اردو و مسابقه در مدارس اجراي برنامه
آموزان كليه  دانش

 مقاطع

 عموم مردم ستگاهاي 35 رساني، مشاوره و غربالگري هاي اطالع برپايي ايستگاه

 م مردمعمو عدد 104458 هاي آموزشي چاپي توزيع انواع رسانه

آموزش توسط 

 واحدهاي محيطي

موضوعاتي در رابطه با بهداشت روان، بهداشت خانواده، بهداشت 

ر يها، كودكان، سالمندان و آموزش سف محيط، تغذيه، بيماري

 سالمت خانواده

 كالس آموزشي
18133 

 جلسه
 نفر 154019

خانوارهاي در منطقه 

تحت پوشش دانشگاه و 

مراجعين به مراكز 

 ائه خدمتمحيطي ار

توسعه 

هاي  محيط

حامي سالمت 

و آموزش 

 بخشي برون

هاي  موضوعاتي در رابطه با بهداشت روان، بهداشت خانواده، بهداشت محيط، تغذيه، بيماري

 واگير و غيرواگير، سالمت كودكان و ...

كارگاه و كالس 

 آموزشي 
4546 58193 

مددجويان كميته امداد، 

مربيان بسيجي، مربيان و 

ها،  مهدكودک مديران

 طالب خواهر

 _ 1759 ها( )معاونت بهداشت و شبكهتعداد دانشجويان كارورز دانشجويي

 گرفته توسط ساير واحدها همپوشاني دارند و امكان تفكيك اين موارد از يكديگر نبوده است. هاي صورت شده و فعاليت هاي ارائه  بخشي از آمارهاي اين جدول با آموزش -1
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421 

 

 

 زات پزشكیدارو و تجهي
 

 هاي تابعه عبارتند از: هاي دانشگاه در حوزه دارو و تجهيزات پزشكي شبكه اهم فعاليت

هتاي دخترانته تحتت پوشتش      رستتان ياري دبيت جهتت طترح آهتن     كيفومارات وفرفولقرص فروس  عدد 1521900ع تعداد ين وتوزيمأت .1

 1394 هاي بهداشتي تابعه شبكه

نسترنول( يقرص ال 1500بي سل، يستر سه تركيبل 10000د بهشتي)ياز دانشگاه علوم پزشكي شه ازيافت داروهاي مورد نيهماهنگي و در .2

 رانيدانشگاه علوم پزشكي ا ن ازيفامپيشه ريش 20قرص ال دي و  5000و 

ل از عددكارپو 15000لرستان،  زشكيپ لوماز دانشگاه ع (ددع 200كدام  م)هريق و ست ترميسرنگ شستشو با تزر نه،يافت ست معايدر .3

 سمنان زشكيپ لومدانشگاه ع

مشتمل بر  هاي تابعه از شبكهين نأميقلم در خصوص ت 801مل بر تحواله انبار مش 187صدور  و 761 برمشتمل  انبار ديرس 166 صدور .4

 مها و پيشگيري( و ساير اقال ها)ايدز، سل، ماالريا و ...( داروهاي بهداشت خانواده)مكمل دريافت و توزيع داروهاي بيماري

 و ارسال گزارش آن به دانشگاه 1394انبار گرداني سال انجام  .5

ي تحت پوشش معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشكي يي مادران خانوارهاي روستايزان اطالعات دارويقاتي بررسي ميانجام طرح تحق .6

 تهران

 هاي شبكه ري و اسالمشهر كي از داروخانهيهاي مركز بهداشت جنوب و  ي در كل داروخانهيافزار نسخ دارو ي شدن برنامه نرمياجرا .7

 1394هاي مراکز بهداشتي درماني تابعه معاونت بهداشتي در سال  از نسخ داروخانه WHOهاي  استخراج شاخص .8

 57/3: در هر نسخه اقالم نيانگيم الف:

 21/56 :كيوتيب يآنت كيحداقل  يدرصد نسخ داراب :

 61/40ي: قيقلم تزر كيحداقل  يدرصد نسخ دارا ج:

 08/22ي: قيتزرکورتيكوستروئيد قلم  كيحداقل  يدرصد نسخ دارا د:

 

 
 1394 بازديدهاي اختصاصي واحد امور دارويي و تجهيزات پزشكي در سال -169-5جدول 

 مركز سالمت جامعه پايگاه سالمت و مركز فاقد داروخانه نام شبكه

 - 3 شهر شبكه بهداشت اسالم

 2 3 مركز بهداشت جنوب تهران

 1 2 شبكه بهداشت شهرري

 1 1 ستاد شبكه

 4 9 جمع کل
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 1394شده توسط واحد امور دارويي و تجهيزات پزشكي در سال  هاي ارائه  هاي آموزش كالس -170-5جدول 

 عناوين گروه هدف
 كل

 گيرندگان]نفر[ آموزش

 تعداد

 جلسات

هتاي   داروسازان و تكنستين 

دارويتتتي، مستتتئولين فنتتتي 

وخانتته و مراكتتز فاقتتد دار 

هاي مركز بهداشتت   پايگاه

 جنوب

-هاي دارويتي  فعاليت -مراقبت پوست)آكنه و چروک، لك( -آموزش دارو درماني در دوران بارداري و شيردهي

فعاليتت بهتورزان در    -دارو درمتاني عفونتت در زنتان    -مراقبت پوست و مو)ضد آفتاب و دور چشتم، ريتزش متو(   

دارو درمتاني در   -واست دارويي و متمم و مازاد و دارونامته بهتورزي  خصوص مسائل دارويي و نحوه محاسبه درخ

 -آمتوزش انبتارگرداني   -ها در دوران بارداري و كودكان آموزش تجهيزات پزشكي مكمل -افسردگي و اضطراب

 اندازي و استفاده از دستگاه اتوكالو آموزش استريليزاسيون دستورالعمل راه

190 12 

 13 310 آموزش مراقبين سالمت

هاي  داروسازان و تكنسين

دارويي و بهورزان شبكه 

 شهر ري

هتاي   دارو درمتاني بيمتاري   -نحتوه مصترف دارو در دوران شتيردهي    -درباره انستولين و نحتوه تزريتق آن    آموزش

فترم   -دفتر دارويتي  -موارد مصرف كلي آنها و عوارض و آموزش درخواست دارويي -ها آنتي بيوتيك -گوارشي

 داروها OTCانبارگرداني 

105 4 

 5 195 آموزش مراقبين سالمت

هتاي    داروسازان و تكنستين 

دارويي بهتورزان و اعضتاء   

هاي مشاركتي  جديد پايگاه

دولتتتتي و مراكتتتز بتتتدون   

 شهر داروخانه شبكه اسالم

بررسي قيمت زدن نسخ و خطاي پرسنل و بررسي كامتل دارونامته جديتد     -ها در واحدهاي تابعه نحوه توزيع مكمل

 اي بهورزانبر
91 3 

 5 145 آموزش مراقبين سالمت

 42 1036 مجموع

 

 

 1394سال  درمراكز بهداشتي درماني تابعه هاي داير در  داروخانهتعداد نسخ درماني و بهداشتي پيچيده شده در  -171-5جدول 

 شبكه بهداشت و درمان
 هاي فعال تعداد داروخانه

 هولت دسترسي بيمارانجهت س

 تعداد نسخ

 بهداشتي درماني

 58598 102916 14 شهر اسالم

 21322 71476 8 جنوب تهران

 11623 47165 8 شهر ري

 91543 221557 30 مجموع

 

 
 1394ز شده در سال يههاي سالمت و خانه بهداشت تج گاهيو پا تعداد مراكز -172-5 جدول

 شبكه بهداشت و درمان
مركز سالمت 

 جامعه

پايگاه 

 سالمت

خانه 

 بهداشت

 14 28 18 شهر اسالم

 2 68 7 جنوب تهران

 20 33 19 شهر ري

 36 129 44 مجموع

 

 



 

 1394سالنامه آماري 
 

 

 مديريت آمار و فناوري اطالعات دانشگاه

 stat@tums.ac.irپست الكترونيك:  81633102 تلفن:،دوم طبقهتهران، بلوار كشاورز، نبش خيابان قدس، ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشکی تهران،  نشاني:
423 

 هاي مهربان طرح جهادي دست

 مناطق حاشيه محروم تهرانویزیت رایگان بيماران در 

 اهداف طرح:
 نشين و تسكين آالم و درمان بيماري ايشان. كمك به نيازمندان، محرومان و بيماران مناطق محروم و حاشيه 

 ترين مكان سكونت مردم و ارتقاي دسترسي و در صورت نياز ارجاع به سطح باال. ارائه خدمات سطح دو در نزديك 

 ري جامعه پزشكي و تحكيم پيوند ايشان با مردم.ارتقاي روحيه ايثار و فداكا 

 بندي خدمات در نظام سالمت و پزشك خانواده. سازي سيستم ارجاع و سطح فرهنگ 

 سازي ارائه خدمات سطح دوم در ارتباط با سطح اول. مدل 

 .فراهم آوردن فرصت جستجو و يافتن مسائل و مشكالت نظام ارائه خدمات سالمت در سطوح يك و دو 

 چهره به چهره مردم در ارتباط با مشكالت و معضالت بهداشتي توسط كمپين دانشجويان. آموزش 

 هاي بهداشتي و درماني. آشنايي دانشجويان پزشكي با شبكه 

 هاي آموزشي كاركنان در سطوح جامعه. گسترش فرصت 

 

 هاي مهربان: چرخه ويزيت بيماران در طرح دست

 

 

  

 
 

 
 

 

 طرح: اجراي نحوه
 :مهربان هاي دست جهادي طرح از دوره رچها برگزاري -

 د.يگرد برگزار فصلي صورت به 1394و اسفند  1394 آذر و 1394 وريشهر و 1394 خرداد هاي خيتار در مرحله در چهار 1394سال  در طرح نيا

 خ يآبتادي از جنتوب در تتار    اسالمشتهر و مركتز شتاه    توابتع  از آبتاد  انيت م مركتز  و شتهرري  توابتع  از نتو  قلعته  و آبتاد  حستن  در مركتز  ششم مرحله

21/03/1394. 

 19/06/1394خ يآبادي از جنوب در تار اسالمشهر و مركز شاه توابع رازيالغد مركز و شهرري توابع از نو قلعه و آباد حسن مركز هفتم در مرحله. 

  03/10/1394 خيآبادي از جنوب در تار ز شاهاسالمشهر و مرك توابع رازيالغد مركز و شهرري توابع از نو قلعه و آباد حسن در مركز هشتم مرحله. 

 خ ياسالمشهر و مركز شاه آبادي از جنوب در تار توابع مركز احمد آباد از و شهرري توابع از قلعه نو و آباد حسن مرحله نهم طرح در در مركز

13-12-94 . 

 

ينه، درمان و غربالگری معا 

ماران در سطح اول و بي

 ارجاع به سطح دوم

های  مراجعه استادان و متخصصان به بخش

آنان  ماران منتخب، درمانينه بيمحروم و معا

 از، ارجاع به سطح بااليدر صورت ن و

 3به سطح  2ماران از سطح يارجاع ب

 1گزارش به سطح و 

 پسخوراند

 روز 30الی  1
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 1394هاي مهربان و اقدامات آنان در سال  افراد شركت كننده در طرح دست -173-5جدول 

 مرحله
 پزشكان 

 متخصص

 پزشكان 

 عمومي

 ت شدهيزيماران وتعداد بي

 )پزشك عمومي(

 ت شدهيزيماران ويتعداد ب

 )متخصص(

 تعداد ارجاعات

 2به سطح 

 خدمات

 كيينيپاراكل 

 تعداد 

 پرستاران

 70 136 221 1373 3069 11 44 ششم مرحله

 68 190 315 1592 3256 19 41 هفتم مرحله

 86 416 228 1512 2450 15 43 هشتم مرحله

 77 152 271 1383 2628 9 44 نهم مرحله

 301 894 1035 5860 11403 54 172 جمع

 

 
 1394سال  درمهربان  هاي دست جهادي طرح در دانشجويان فعاليت -174-5جدول 

 1394در سال  تعداد دانشجويان شركت كننده

 )پزشكي، دندانپزشكي، داروسازي و ...(

 تعداد مراكز

 فعاليت دانشجويان

 تعداد بروشور و پمفلت

 توزيع شده بين مردم

 معاينه

 دهان و دندان

 فشارخون و

 تست قند

ع شده يمكمل توز

 ن سالمندانيب

 پرل 189 359 95 4300 خانه بهداشت 13مركز و  6 215

 

 
 1394سال  درهاي مهربان  كل نيروهاي انساني شركت كننده در طرح دست -175-5جدول 

 تعداد ي مشمول طرحنيروها

 172 پزشكان متخصص

 54 پزشكان عمومي

 301 پرستار

 202 منشي

 729 کل جمع

 

 

 مدیریت و کاهش خطر بالیا
 1394و  1393هاي  سال درهاي عملكردي مديريت و كاهش خطر باليا در دانشگاه  شاخص -176-5جدول 

 عنوان شاخص عنوان برنامه
 سال

1393 1394 

 درصد 5/92 درصد 0/100 انجام ارزيابي خطر باليا مراكز بهداشتي درماني شهري ارزيابي ايمني و خطر واحدهاي بهداشتي

 درصد 5/92 درصد 0/100 هاي عملياتي انجام شده مراكز بهداشتي درماني شهري انجام برنامه (EOPهاي عملياتي فوريتي) تدوين و اجراي برنامه

 درصد 0/100 درصد 0/100 هاي فصلي مخاطرات گزارش امه مراقبت وقوع و پيامدهاي بالياتدوين و اجراي برن

 هاي هدايت بحران مراكز بهداشتي درماني تجهيز اتاق (EOCهاي هدايت بحران) ايجاد و تجهيز اتاق
 درصد 50جاد يا

 درصد 20ز يتجه

 درصد100جاديا

 درصد20زيتجه

 درصد46/1 درصد 0/1 بندي و آموزش خانوارها نطقهم ارزيابي و آموزش خانوار براي باليا
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 هاي بهداشت و درمان واحدهاي عملياتی شبكه
 

 هستند. روستايي درماني بهداشتي مركز و بهداشت روستايي هاي خانه ،روستاها در درماني خدمات بهداشتي ارائه كننده واحدهاي

 بهداشت روستايي: الف( خانه
 ارتبتاطي[ و  امكانتات شرايط جغرافيايي]بويژه  به بسته كه كشور است بهداشتي و درماني هاي شبكه نظام در خدمت ارائه دواح ترين محيطي بهداشت خانه

تنهتا   بهداشتت  باشد. در خانه نفر مي 2،000جمعيت تحت پوشش هر خانه بهداشت حدود  .دارند خود خدمات پوشش در را روستا چند يا يك جمعيت،

شان در منطقه تحت پوشش خانته بهداشتت استت[ و لزومتاً      ها بومي بودن و سكونت بهداشتي]بهورز،كه شرط الزامي براي آن كاركنان از شغلي رده يك

 روستاهاي پراكندگي به توجه با بهداشت خانه يك بهورزان تعداد .كنند مي بايستي براي هر خانه بهداشت مركب از هر دو جنس مرد و زن باشند خدمت

 .است متغير هاآن و جمعيت پوشش تحت

 بهداشتت عمتومي،   آمتوزش  روزانته،  عملكترد  اطالعات ثبت جمعيت، ساالنه سرشماري منازل، بازديد :از است عبارت بهداشت خانه وظايف ترين عمده

 اي، اي تغذيته هت  مراقبتت  و آمتوزش  ختانواده،  تنظتيم  كودكتان،  از مراقبت باردار، زنان از مراقبت محلي، بهداشت شوراهاي و هاي داوطلب گروه تشكيل

امتاكن   محتيط  نظارت بر بهداشتت  اي، حرفه موازين بهداشت بر نظارت سازي، ايمن دندان، و دهان بهداشت آموزان، دانش از مراقبت و مدارس بهداشت

 درمتان  پيگيتري  هتا،  اوليته، واكسيناستيون، تزريقتات و پانستمان، ارجتاع فوريتت       هتاي  انجام كمك بيماريابي، غذايي، مواد توزيع و تهيه مراكز و عمومي

 همكاري با دانشجويان اعزامي و ... بيماريها، بازتواني و كمك به معلوالن،

 

 درماني روستايي: بهداشتي ب( مرکز

تعدادي خانه  واحد شود. اين مي پزشك عمومي اداره بوسيله كه است روستايي مناطق در مستقر دولتي پزشكي واحد تنها روستايي درماني بهداشتي مركز

 خود پوشش تحت جمعيت و بستري تخصصي درمان پذيرد كه نيازهاي نفر را پشتيباني و ارجاعات آنها را مي 9،000داشت روستايي با جمعيتي حدوداً به

 ستتقرار ا محتل  روستتاهاي  بته  نستبت  روستتايي  درمتاني  بهداشتتي  استقرار مركتز  كند. محل مي تأمين شهرستان بيمارستان با ارتباط و ارجاع طريق نيز از را

 مركتز  وظتايف  تترين  عمتده  د.گيتر  متي  قترار  آن روستتاها  جمعيتت  طبيعتي  حركتت  مستير  در كته مركتز   استت  اي گونته  آن بته  تابعته  بهداشتت  هاي خانه

يمتاران  پذيرش ب بهداشتي، هاي برنامه اجراي و كنترل، پيگيري آمارها، و اطالعات بندي دسته و آوري، كنترل جمع :عبارتست از درماني روستايي بهداشتي

 متنظم  پاراكلينيكي، بازديد آزمايشات انجام آموزشي، هاي فعاليت در مشاركت دندان، و دهان بهداشت خدمات ارائه هاي بهداشت تابعه، ارجاعي از خانه

 .پزشك توسط ويزيت نيازمند بهورزان و معاينه و درمان موارد هاي بهداشت به منظور كنترل فعاليت هاي خانه از هفتگي مستمر و

 جمعيتتي  عبتور  گلوگاه و قرار گرفته ديگر درماني بهداشتي مركز چند طبيعي حركت مسير در كه روستايي درماني بهداشتي مراكز از برخي در :1تبصره 

 بتا نتام   بخشتي  تجتاوز نمايتد   يتك ستاعت   از زايشتگاه  يتا  منطقه شتهري داراي بيمارستتان   نزديكترين نيز تا محل اين و فاصله باشد نفر 20،000 در حدود

 جهتت انجتام   آنتان  آمتوزش  و منطقته  روستتايي  ماماهتاي  بتا  ارتبتاط  آن وظيفته  گردد كه مي روستايي درماني بهداشتي مركز ضميمه "زايماني تسهيالت"

 هتاي  خانته  بته  سركشتي  و بهداشتتي  هتاي  برنامته  در مشتاركت  ختانواده،  تنظيم اسمير، پا  تهيه، IUDگذاردن  زايمان، از بعد مراقبت طبيعي، هاي زايمان

 تابعه است. بهداشت

 بتا  ديده]كاردان يا كارشناس بهداشت، تكنستين آزمايشتگاه، تكنستين دارويتي و بهيتار[      دوره كاركنان از اي مجموعه روستايي درماني بهداشتي مركز در

 و پوشتش  بهداشتت تحتت   هتاي  خانته  دادتعت  به بسته روستايي درماني بهداشتي مركز پرسنل كنند. تعداد مي وظيفه انجام پزشك عمومي هدايت و رهبري

 .است متغير آنها جغرافيايي محدوده در ساكن جمعيت

 هستند. شهري درماني بهداشتي مراكز و شهري بهداشت هاي پايگاه مناطق شهري درماني در بهداشتي خدمات كننده ارائه واحدهاي
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 بهداشت شهري: پايگاه ج(

هتاي بهداشتت    پايگتاه  بهداشتت استت. در   بر عهده پايگتاه  شهري مناطق گيرد در انجام مي بهداشت انهتوسط خ روستاها در كه اي بهداشتي خدمات كليه

 اسمير نيز فراهم است. و تهيه پا  IUDهاي بهداشت امكان گذاشتن  عالوه بر خدمات مذكور براي خانه

 ختدمات  به پرداختن ها وظيفه پايگاه كاركنانهمچنين  .گيرد م مياز طريق رابطين بهداشتي انجا پيگيري خدمات و نيست مراجعه كاركنان به منازل الزامي

نفتر را   12،500كيلومترمربع بوده و جمعيتتي در حتدود    4 تا 1 بين بهداشتي پايگاه يك منطقه تحت پوشش جغرافيايي ندارند. وسعت محدوده را درماني

 شود. شامل مي

 هاي بهداشت تأسيس خواهد شد. نفر جمعيت نيز پايگاه 6،000يش از عالوه بر مناطق شهري، در مناطق روستاييِ با ب :2تبصره 

 هتاي  انجتام مراقبتت   استمير و  پا  تهيه، IUDكاركنان يك پايگاه بهداشت عبارتند از: يك نفر ماما كه عالوه بر داشتن مسئوليت پايگاه، وظيفه گذاردن 

 كنتد نفتر   متي  زن سركشتي  كارگران داراي هاي كارگاه و مدارس به روزه همه يكي كه زن بهداشتي كاردان نفر 3 داشت. خواهد بر عهده را باردار زنان

 كرد و نفتر  خواهد مرتفع را آنان عملي نيازهاي آنان، براي جلسات آموزشي و كالس تشكيل بر عالوه بوده تماس در بهداشتي رابطين با روزه همه ديگر

اي و محتيط،   حرفه نيز خدمات بهداشت مرد بهداشتي كاردان نفر بود. يك خواهد حاضر گاهپاي محل جهت ارائه خدمات به مراجعين همواره در نيز سوم

 .دارد عهده بر پوشش منطقه تحت در را اوليه اپيدميولوژيك هاي سرويس مردان در خانواده و بهداشت پسرانه، بهداشت مدارس

 

 درماني شهري: بهداشتي د( مرکز

هتاي   از پايگتاه ارجاع شتده  ضمن پذيرش بيماران كه داشت پوشش خواهد  تحت ،نفر 60،000حدود ا جمعيتي را باين واحد چند پايگاه بهداشت شهري 

مراجعه كننتده  بيماران به مانند ساير واحدهاي درمانيِ متعلق به بخش خصوصي، تأمين اجتماعي، خيريه و ... مستقر در مناطق شهري  تابعه خود، بهداشت

هاي بهداشت تابعه  درماني روستايي، امكان پذيرش مستقيم و خارج از فرآيند ارجاع بيماران توسط خانه ]مراكز بهداشتيدپذير به صورت مستقيم را نيز مي

 .خود را ندارند[

ننده هاي بهداشتي و يك نفر براي ويزيت بيماران مراجعه ك يك نفر براي نظارت بر عملكرد پايگاه]نفر پزشك 2كاركنان شاغل در اين مراكز را معموالً 

كتتاردان راديتولتتوژي تتشكتيتتل    نيتز يتك   يك نفر كتاردان علتوم آزمايتشگاهتتي و در بتعضتتي متراكتتز       ،دو نفر بهيار ،، يك نفر دندانپزشك[به مركز

 پردازند. د كه همگي به ارائه خدمات درماني مينده متي

ن يضمن آموزش رابطت  ،اطالعات و آمار از واحدهاي تحت پوششآوري  جمع :درماني شهري به شمول اين محورهاست بهداشتيمركز يك  اهم فعاليت

انجتام آزمايشتات   ، شركت در فعاليتهاي آموزشي، ها ها در پايگاه كنترل و اجراي برنامه، آوري اطالعات بهداشتي جمع براي گيري از آنها بهداشت و بهره

رس و ابازديتد از متد  ، هتاي بهداشتت   شتده از پايگتاه  ارجتاع  هاي ويتژه   ند مراقبتكمك به زنان و كودكان نيازم، پاراكلينيكي براي زنان باردار و بيماران

 بتراي ارائته ختدمات بهداشتت دهتان و دنتدان      ، پذيرش بيماران و در صورت لزوم ارجاع آنها به بيمارستان، ن توسط پزشكاآموز سنجش سالمت دانش

انجتام   هتاي اوليته،   ارائته ختدمات كمتك   ، اجراي واكسيناسيون، مي منطقههاي بو هاي ضروري براي شناخت بيماري انجام بررسي، جمعيت تحت پوشش

 [.در صورت وجود واحد راديولوژي فعال در مركز]ارائه خدمات راديولوژي ،... تزريقات و پانسمان و

خانه بهداشتت  چند يا تايي مناطق روسهايي از  بخشبه سبب نزديكي روستاها به مناطق شهري، درماني شهري ممكن است  مركز بهداشتييك  :3 تبصره

گفته شده و موارد ذيل نيز  (شهري و روستاييروستايي)-شهريدرماني  مركز بهداشتيآن مركز، يك به در اين حالت را نيز تحت پوشش داشته باشد كه 

اعزام تتيم   ،آوري اطالعات آنها جمعهاي بهداشت و  نظارت بر عملكرد خانههاي آن اضافه خواهد شد:  الذكر به مجموعه فعاليت محورهاي فوقعالوه بر 

 ك.ويزيت بيماران در خانه بهداشت توسط پزشسيار به مناطق روستايي، 
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 درمانی خدمات سرپایی به مراجعين مراکز بهداشتی

 
در سته حتوزه   درمتاني   مراكتز بهداشتتي  دهد.  ها را به تفكيك ارائه خدمات سرپايي نشان مي درماني فعال هر يك از شبكه ، مراكز بهداشتي177-5جدول 

خدمات پزشكي)پزشكي عمومي، دندانپزشكي]عمومي[، تخصصي اطفال، تخصصتي پوستت و متو، تخصصتي روانپزشتكي، تخصصتي زنتان و زايمتان،         

 كار، تخصصي عفوني و تخصصي قلب و عروق(، پيراپزشكي و پاراكلينيكي)آزمايشگاه، پانسمان، تزريقات و داروخانه( به مراجعين ختود  تخصصي طب

 كنند. ارائه خدمت مي

پزشتتكي عمتتومي، دندانپزشتتك عمتتومي، پيراپزشتتكي، آزمايشتتگاه، پانستتمان، تزريقتتات و داروخانتته در تمتتامي مراكتتز   ختتدمات ، 1394ستتال  ولطتتدر 

شده  ميارائه ايي درماني روست . ضمناً خدمات پزشكي عمومي، پيراپزشكي و تزريقات در تمامي مراكز بهداشتيشده است ميارائه درماني شهري  بهداشتي

 .است

 

 1394ال س در هاي بهداشت و درمان به تفكيك ارائه خدمات سرپايي روستايي و روستايي شبكه مراكز بهداشتي درماني شهري و شهري -177-5 جدول

 خدمات قابل ارائه

 ري جنوب]تهران[ شهر اسالم

 شهري
 شهري

 روستايي
 شهري روستايي

 شهري

 روستايي
 شهري روستايي

 شهري

 روستايي
 روستايي

 پزشك

          عمومي
      -    دندانپزشك عمومي
 - -  - - - - - - متخصص اطفال

 - -  - - - - - - متخصص پوست و مو

 - - - - -  - - - متخصص روانپزشكي

 - -   -  - -  متخصص زنان و زايمان

 -     - -   متخصص طب كار

 - - - - -  - - - متخصص عفوني

 - - - - - - -  - متخصص قلب و عروق

          خدمات پيراپزشكي

 خدمات سرپايي پاراکلينيكي

 - -     - -  آزمايشگاه

     -   -  پانسمان
          تزريقات
     - -    داروخانه

 

 1210137بهداشت پتذيرش و  شبكه  3هر درماني  بهداشتي نفر مراجعين سرپايي به پزشك و پيراپزشك، توسط مراكز 5195020مجموعاً  ،1394در سال 

نفتر و   4191145واحد خدمات پاراكلينيكي نيز به مراجعين سرپايي ارائه شده است. در حوزه مراجعين سرپايي، بيشترين مراجعين مربوط به پيراپزشك با 

نفر بوده است. در حتوزه ختدمات پاراكلينيتك     31نفر و كمترين مراجعين هم مربوط به متخصص قلب و عروق با  841037از آن پزشك عمومي با  پس

 باشد. نسخه دارويي مي 176082قلم آزمايش و پس از آن تحويل دارو با  922217شده در رديف آزمايشگاه با عدد  نيز بيشترين خدمات ارائه

درماني تابعه، مراكز  جزئيات آمارهاي پذيرش مراجعين و ارائه خدمات پاراكلينيك را در كل مراكز بهداشتي 181-5و  180-5، 179-5، 178-5جداول 

 دهند. شهري، شهري روستايي و روستايي نشان مي
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 1394سال  در درماني بهداشتي مراجعين مراكزشده به  خدمات سرپايي ارائه -178-5 جدول

 كل روستايي شهري روستايي شهري عنوان رديف

 841037 92642 210795 537600 كننده مراجعه عمومي يپزشك 1

 116178 4801 23848 87529 كننده مراجعه ي]عمومي[دندانپزشك 2

 16395 0 0 16395 كننده مراجعه اطفال يتخصص 3

 415 0 0 415 كننده مراجعه پوست و مو يتخصص 4

 181 0 0 181 كننده مراجعه روانپزشكي يتخصص 5

 15459 0 2647 12812 كننده مراجعه زنان و زايمان يتخصص 6

 13493 144 6978 6371 كننده مراجعه طب كار يتخصص 7

 686 0 0 686 كننده مراجعه عفوني يتخصص 8

 31 0 31 0 كننده مراجعه قلب و عروق يتخصص 9

 4191145 429411 697304 3064430 كننده مراجعه پيراپزشك 10

 922217 6119 283005 633092 قلم آزمايش آزمايشگاه 11

 2721 685 1565 471 مورد پانسمان 12

 109117 8599 63721 36797 تزريق تزريقات 13

 176082 32029 42207 101846 نسخه دارويي داروخانه 14

 

 

 1394سال  در ريشه درماني بهداشتي مراجعين مراكزشده به  خدمات سرپايي ارائه -179-5 جدول

 كل جنوب ري اسالمشهر عنوان رديف

 537600 314،666 150،165 72،769 كننده مراجعه عمومي يپزشك 1

 87529 45،010 22،983 19،536 كننده مراجعه ي]عمومي[دندانپزشك 2

 16395 0 16،395 0 كننده مراجعه اطفال يتخصص 3

 415 0 415 0 كننده مراجعه پوست و مو يتخصص 4

 181 181 0 0 كننده مراجعه روانپزشكي يتخصص 5

 12812 1،348 9،180 2،284 كننده مراجعه زنان و زايمان يتخصص 6

 6371 4،579 909 883 كننده مراجعه طب كار يتخصص 7

 686 686 0 0 كننده مراجعه عفوني يتخصص 8

 0 0 0 0 كننده مراجعه قلب و عروق يتخصص 9

 1523779 0 968،498 555،281 كننده مراجعه پيراپزشك 10

 633092 290،609 253،266 89،217 قلم آزمايش آزمايشگاه 11

 471 58 263 150 مورد پانسمان 12

 36797 10،316 13،644 12،837 تزريق تزريقات 13

 101846 57،859 20،745 23،242 نسخه دارويي داروخانه 14
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 1394سال  در شهري روستايي درماني بهداشتي اجعين مراكزمرشده به  خدمات سرپايي ارائه -180-5 جدول

 كل جنوب ري اسالمشهر عنوان رديف

 210795 5،024 93،991 111،780 كننده مراجعه عمومي يپزشك 1

 23848 2،120 10،193 11،535 كننده مراجعه ي]عمومي[دندانپزشك 2

 0 0 0 0 كننده مراجعه اطفال يتخصص 3

 0 0 0 0 كننده اجعهمر پوست و مو يتخصص 4

 0 0 0 0 كننده مراجعه روانپزشكي يتخصص 5

 2647 0 0 2،647 كننده مراجعه زنان و زايمان يتخصص 6

 6978 0 3،842 3،136 كننده مراجعه طب كار يتخصص 7

 0 0 0 0 كننده مراجعه عفوني يتخصص 8

 31 0 0 31 كننده مراجعه قلب و عروق يتخصص 9

 697304 21،052 289،956 386،296 كننده مراجعه پيراپزشك 10

 283006 0 68،781 214،225 قلم آزمايش آزمايشگاه 11

 1565 0 1،048 517 مورد پانسمان 12

 63721 64 36،155 27،502 تزريق تزريقات 13

 42207 0 3،090 39،117 نسخه دارويي داروخانه 14

 

 
 1394سال  در روستايي درماني بهداشتي مراكزمراجعين شده به  خدمات سرپايي ارائه -181-5 جدول

 كل جنوب ري اسالمشهر عنوان رديف

 92642 12،551 48،757 31،334 كننده مراجعه عمومي يپزشك 1

 4801 0 1،993 2،808 كننده مراجعه ي]عمومي[دندانپزشك 2

 0 0 0 0 كننده مراجعه اطفال يتخصص 3

 0 0 0 0 كننده مراجعه پوست و مو يتخصص 4

 0 0 0 0 كننده مراجعه روانپزشكي يتخصص 5

 0 0 0 0 كننده مراجعه زنان و زايمان يتخصص 6

 144 0 0 144 كننده مراجعه طب كار يتخصص 7

 0 0 0 0 كننده مراجعه عفوني يتخصص 8

 0 0 0 0 كننده مراجعه قلب و عروق يتخصص 9

 429411 45،272 191،790 192،349 كننده مراجعه پيراپزشك 10

 6119 0 0 6،119 قلم آزمايش آزمايشگاه 11

 685 153 420 112 مورد پانسمان 12

 8599 637 3،765 4،197 تزريق تزريقات 13

 32029 0 11،815 20،214 نسخه دارويي داروخانه 14
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 stat@tums.ac.irپست الكترونيك:  81633102 تلفن:،دوم طبقهان مركزي دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، بلوار كشاورز، نبش خيابان قدس، ساختم نشاني:
430 

 ارد.اختصاص د 1394دمتي براي سال هاي مختلف خ به ارائه سرانه كاركرد روزانه پزشكان در حيطه 182-5جدول 
 1394سال  در هاي بهداشت درماني شبكه سرانه كاركرد روزانه پزشك در مراكز بهداشتي -182-5جدول 
 روزكاركرد پزشك -هر نفر مراجعين به ازاي مراجعين روزكاركرد پزشك -نفر شبكه بهداشت نوع مراكز حيطه خدمتي

 پزشكي عمومي

 شهري

 6/33 72769 2163 شهر اسالم

 0/21 314666 15009 جنوب]تهران[

 7/33 150165 4452 ري

 9/24 537600 21624 كل

 روستايي شهري

 6/36 111780 3057 شهر اسالم

 3/18 5024 270 جنوب]تهران[

 6/95 93991 983 ري

 9/48 210795 4314 كل

 روستايي

 6/16 31334 1887 شهر اسالم

 5/17 12551 718 جنوب]تهران[

 8/23 48757 2045 ري

 9/19 92642 4650 كل

 دندانپزشكي]عمومي[

 شهري

 2/10 19536 1924 شهر اسالم

 2/8 45010 5461 جنوب]تهران[

 1/11 22983 2067 ري

 3/9 87529 9452 كل

 روستايي شهري

 3/12 11535 936 شهر اسالم

 5/8 2120 250 جنوب]تهران[

 1/19 10193 533 ري

 9/13 23848 1719 كل

 روستايي

 9/4 2808 577 شهر اسالم

 9/6 1993 288 ري

 6/5 4801 865 كل

 7/67 16395 242 ري شهري تخصصي اطفال

 5/11 415 36 ري شهري تخصصي پوست و مو

 كار تخصصي طب

 شهري

 8/4 883 183 شهر اسالم

 1/12 4579 379 جنوب]تهران[

 8/16 909 54 ري

 9/25 23181 894 كل

 روستايي شهري
 0/10 3136 314 شهر اسالم

 5/7 3842 509 ري

 0/4 144 36 شهر اسالم روستايي

 8/3 181 48 جنوب]تهران[ شهري تخصصي روانپزشكي

 تخصصي زنان و زايمان
 شهري

 4/20 2284 112 شهر اسالم

 3/7 1348 184 جنوب]تهران[

 0/54 9180 170 ري

 5/27 12812 466 كل

 9/33 2647 78 شهر اسالم روستايي شهري

 5/9 686 72 جنوب]تهران[ شهري تخصصي عفوني

 2/6 31 5 شهر اسالم روستايي شهري تخصصي قلب و عروق
 


