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  جمعيت و مناطق تحت پوششجمعيت 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

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

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  داشتي به مردم آن مينظارت و ارائه خدمات به

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  شهرستانتحت نظارت دانشگاه علوم پزشكي تهران در محدوده سه شبكه بهداشت و درمان  يدرمان يبهداشتمراكز گذاشته 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  1390بر اساس نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال  شود. ها ارائه مي ها و مراكز وابسته به آن شبكهاين ط توس غيره باروري و

شود  نفر برآورد شده است كه از اين تعداد برآورد مي 2832005 ،1393مركز آمار ايران جمعيت تحت پوشش مستقيم دانشگاه علوم پزشكي طي سال 

 درصد( در مناطق روستايي، ساكن شده باشند. 8/10نفر ) 305857
 

 1393برآورد جمعيت تحت پوشش مستقيم خدمات دانشگاه علوم پزشكي تهران بر اساس ضريب تصحيح مركز آمار ايران در سال  -5-1جدول 

 كل مرد زن

1398812 1433193 2832005 

 

  1393سال  در 1جمعيت روستايي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي تهران انجام شده از سرشماري -5-2جدول 

 كل شهرستان

 98534 جمعيت روستايي ري

 63328 شهر جمعيت روستايي اسالم

 17523 جمعيت روستايي جنوب

 179385 ها سرشماري شده توسط شبكهجمعيت روستايي 

 روستاهاي تحت پوشش دانشگاه نيست. جمعيت همه  شامل اطالعاتاين -1

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

 .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 بهداشتيهاي اوليه بهداشتي  دهنده مراقبتدهنده مراقبت  مراكز ارائه مراكز ارائه 
 

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

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

مركز بهداشتي درماني  7مركز بهداشتي درماني شهري،  50ها،  بر عهده دارند. در اين شبكه را در مناطق تحت پوشش مستقيم دانشگاه، بهداشتي درماني

هاي اوليه  پايگاه بهداشت فعال، وظيفه ارائه خدمات مربوط به مراقبت 104خانه بهداشت و 44مركز بهداشتي درماني روستايي، 14شهري روستايي، 

در مركز بهداشت جنوب و در مشاوره مركز  5مركز مشاوره خدمات جنسي ] 9اند. همچنين  دار بوده بهداشتي را به جمعيت تحت پوشش دانشگاه عهده

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

 1393هاي بهداشت و درمان دانشگاه طي سال  هاي اوليه بهداشتي و جمعيت تحت پوشش شبكه مراكز ارائه دهنده مراقبت -5-3جدول 

 نوع واحد بهداشتي بهداشت و درمان شبكه
 كل جمعيت تعداد

 غيرفعال فعال مصوب 2تحت پوشش

 شهر اسالم

 1 11 12 ييروستا يشهر -درماني شهري مركز بهداشتي

500662 

 0 6 6 درماني روستايي مركز بهداشتي

 0 15 16 خانه بهداشت]روستايي[

 پايگاه بهداشت]شهري[
 دولتي

26 
7 

0 
 19 مشاركتي

 تهران]جنوب[

 3 30 33 ييروستا يشهر -درماني شهري مركز بهداشتي

1444069 

 0 1 0 3درماني روستايي مركز بهداشتي

 1 3 4 خانه بهداشت]روستايي[

 پايگاه بهداشت]شهري[
 دولتي

84 
2 

30 
 52 مشاركتي

 شهر ري

 2 16 18 ييروستا يشهر -درماني شهري مركز بهداشتي

887274 

 1 7 8 درماني روستايي مركز بهداشتي

 1 26 27 خانه بهداشت]روستايي[

 پايگاه بهداشت]شهري[
 دولتي

41 
1 

17 
 23 مشاركتي

 مجموع

 6 57 63 ييروستا يشهر -درماني شهري مركز بهداشتي

2832005 

 1 14 14 درماني روستايي مركز بهداشتي

 2 44 47 خانه بهداشت]روستايي[

 پايگاه بهداشت]شهري[
 دولتي

151 
10 

47 
 94 مشاركتي

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

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

 درماني روستايي]امام محمد باقر)ع([ تغيير عنوان داده كه تاكنون مصوب نشده است. ت پوشش آن به مركز بهداشتيگرد[ با افزايش جمعيت تح هاي بهداشت روستايي]خانه بهداشت مرتضي يكي از خانه -3
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  پزشك خانوادهپزشك خانواده
خدماتي كه توسط مركز بهداشتي درماني روستايي يا مركز بهداشتي درماني شهري روستايي  شامل سالمت در سه سطحهاي  خدمات و مراقبت

كه توسط واحدي در نظام  ي يا بستريئتخصصي سرپا خدمات فوق وي يا بستري ئخدمات درمان تخصصي سرپا، دنگرد هاي بهداشت ارائه مي و خانه

پزشك خانواده، در نخستين د. پذير ، صورت ميگيرند شدگان از سطوح اول و دوم قرار مي اي پايه در اختيار ارجاعه 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
 

 1393وضعيت موجود برنامه پزشك خانواده روستائي در سال  -5-4جدول 

 نيروي انساني

 )نفر(
 تعداد مراكز

 مجري برنامه

 تعداد داروخانه

 طرف قرارداد

 تعداد آزمايشگاه

 طرف قرارداد

 تعداد راديولوژي

 طرف قرارداد
 جمعيت مشمول

 طرح بيمه روستائي
 غيردولتي دولتي غيردولتي دولتي غيردولتي دولتي ماما پزشك

29 32 23 16 8 7 1 0 2 61076 

 

 1393پزشك 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

 تعداد خانوارهاي

 تحت پوشش پزشك خانواده

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

 13572 0 52524 0 13 15 شهر اسالم

 5026 0 17189 0 3 5 جنوب تهران

 28046 3546 100406 12764 13 19 شهر ري

 46644 3546 170119 12764 29 39 مجموع

 

  مراجعين سرپائي مراكز بهداشتي درمانيمراجعين سرپائي مراكز بهداشتي درماني
صورت سرپايي به مراكز بهداشتي درماني شهري و روستايي تحت پوشش دانشگاه  نفر به 916هزار و  69يك ميلون و ، 1393در طول سال 

درصد به  78/9درصد به پزشكان متخصص و  98/2درصد به پزشك عمومي،  98/70اند. از اين تعداد  مند شده مراجعه نموده و از خدمات اين مراكز بهره

كز بهداشتي درماني شهري روستايي و امر ،كز بهداشتي درماني روستاييامر د مراجعه كنندگان، مربوط بهدرص 26/16اند.  دندانپزشك مراجعه نموده

 اند. و توسط پزشكان خانواده، خدمت دريافت نمودههاي بهداشت  خانه

 
 1393تعداد مراجعين سرپايي)بار مراجعه( به مراكز بهداشتي درماني شهري و روستايي دانشگاه طي سال -5-6جدول 

 شبكه بهداشت و درمان
 ارجاع پزشك خانواده مراجعه به

 مجموع پزشك خانواده دندانپزشك پزشك متخصص پزشك عمومي به متخصص 

 264 375423 15929 44421 6282 308791 جنوب تهران

 3305 400030 118615 21811 25208 234396 شهر ري

 696 294463 39383 38435 388 216257 شهر اسالم

 مجموع
 4265 1069916 173927 104667 31878 759444 تعداد

 - 00/100 26/16 78/9 98/2 98/70 ←درصد 
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  غربالگري نوزادانغربالگري نوزادان

  
 يمركز بهداشت 18در  [سميو فاو يل كتونوريفن] ديروئيت يمادرزاد يكم كارمبتال به  نوزادان يابيمارينوزادان با هدف ب يبرنامه غربالگر

 .هآغاز شد 1386دوم سال شروع برنامه غربالگري نوزادان از نيمه . شود يانجام مدانشگاه تحت پوشش  يدرمان

 
 1393هاي مشمول غربالگري نوزادان در سال  اقدامات دانشگاه در زمينه كنترل و پيشگيري بيماري-5-7جدول  

 تعداد موضوع

 18  تعداد واحد غربالگري نوزادان

 10955 سال فصلي جمعيت زير يك

 41937 تعداد نوزادان غربالگري شده

 33343 هغربالگري شد پس از تولد(روز  5تا  3نگام )ه تعداد نوزادان به

 10 (PKUشناسايي شده ) موارد مشكوكتعداد 

 5 (PKU)يي شده شناسا مارانيب تعداد

 99 د يروئيت يتعداد موارد مبتال به كم كار

  

  ييمزمن تنفسمزمن تنفس  ييهاها  ييارارممييبب
 

 :عبارتند از 1393هاي تنفسي طي سال  دانشگاه در حوزه مبارزه با بيماري اقدامات انجام شدهاهم 

 از جمعيت تحت پوشش دانشگاه نفر  1900 به و كنترل آن آسمبيماري  آموزش -الف

 ساله( 13-14ساله و  6-7و كودكان و نوجوانان ) (سال 20-44) نيآسم در دو گروه بالغ يپرسشگر يبرگزار -ب
 

 1393انجام شده در مناطق تحت پوشش در سال  آسم يپرسشگر -5-8جدول 

 

 موضوع

 مدارس بالغين

 مجموع
 روستايي شهري

 ساله 13-14 ساله 7-6

 روستايي شهري روستايي شهري

 19 0 3 1 3 1 11 جنوب ها در مركز بهداشت خوشه تعداد

 19 1 7 1 8 17 3 ريها در شبكه بهداشت  تعداد خوشه

 38 0 4 1 4 0 0 اسالمشهرها در شبكه بهداشت  تعداد خوشه

 65 1 14 3 15 18 14 ها خوشه جمع كل

 - 10 20 10 20 20 50 هاي هر خوشه نامه پرسشتعداد 

 1680 10 280 30 300 360 700 هاي توزيع شده جمع پرسشنامه
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  سالمت نوجوانان، جوانان و مدارسسالمت نوجوانان، جوانان و مدارس
 

 1393-1394سال تحصيلي  هر يك از موضاعات مرتبط با سالمت نوجوانان، جوانان و مدارس طيشده در  جلسات آموزشي برگزار -5-9جدول 

 كاركنان والدين پسر دختر تعداد موضوع

 بهداشت فردي
 318 782 1368 3651 جلسه

 3981 38144 45616 103763 ات نفر

 بهداشت دوران بلوغ
 47 79 50 373 جلسه

 621 3895 2384 19623 نفر

 تغذيه در سنين مدارس
 171 241 438 928 جلسه

 2750 21527 24787 69729 نفر

 stdايدز و 
 51 62 94 118 جلسه

 661 3372 4351 6608 نفر

Hps 
 194 216 224 351 جلسه

 2316 12383 11823 21139 نفر

 ها ساير آموزش
 277 200 395 740 جلسه

 3487 12503 21354 36766 نفر

 
 1393خدمات بهداشتي در مدارس طي سال ارائه پوشش  -5-10جدول 

 مقطع
 آموز دانش مدارس

 درصد تحت پوشش كل درصد تحت پوشش كل

 6/82 192127 232563 1/81 525 648 ابتدايي

 8/66 47133 70575 1/65 229 352 متوسطه اول

 4/57 55096 96039 5/59 201 338 متوسطه دوم

 
 1393-94اجراي طرح مدارس مروج سالمت در سال تحصيلي  -5-11جدول 

 شبكه بهداشت و درمان
 مدارس

 كاركنان مدارس مروج آموزان مدارس مروج دانش آموزان كل دانش
 مروج كل

 1629 24737 80250 59 266 شهر اسالم

 3830 61841 189640 140 577 جنوب تهران

 2654 41506 129183 114 495 شهر ري

 8113 128084 399073 313 1338 مجموع

 
 1393پايه اول ابتدايي و اول متوسطه دوم در سال آموزان  واكسيناسيون دانش -5-12جدول 

 موضوع
 مقطع متوسطه مقطع ابتدايي

 كل پسر دختر كل پسر دختر

 34836 16996 17840 40967 21421 19546 آموزان كل دانش

 34823 16787 17840 39798 20790 19546 شده آموزان واكسينه دانش

  0/100 1/97 5/98 0/100 8/98 4/99ميزان پوشش واكسن )درصد( 
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 1393-1394مقاطع تحصيلي در سال تحصيلي هر يك از آموزان  [ دانشپديكولوزيس] معاينه شپش سر -5-13جدول 
  درصد معاينه شده بهار زمستان پائيز كل جنس مقطع

 ابتدايي

 6/187 211382 66542 60559 84281 112686 دختر

 2/135 162092 48751 50697 62644 119877 پسر

 6/160 373474 115293 111256 146925 232563 جمع

 متوسطه اول

 7/169 59541 17623 17910 24008 35096 دختر

 6/38 13694 2892 5242 5560 35479 پسر

 8/103 73235 20515 23152 29568 70575 جمع

 متوسطه دوم

 1/160 79990 26584 20323 33083 49958 دختر

 7/19 9073 1229 4445 3399 45977 پسر

 8/92 89063 27813 24768 36482 95935 جمع

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

 

 1393-1394سال تحصيليهاي آموزشي توليد شده در  تعداد بسته -5-14جدول 

ف
ردي

 

 عنوان/موضوع رسانه آموزشي
 گروه هدف رسانه شكل

 كاركنان مدارس والدين آموزان دانش پرسنل مراكز CDفيلم و  كتاب پمفلت پوستر

 √ √ √ √   6000  پيشگيري از التور 1
 √ √ √ √   1200  بهداشت روان 2
 √ √ √ √  2688 2361  ياري پيشگيري از كم خوني و آهن 3
 √ √ √ √   2000  پيشگيري از پديكلوزيس 4
 √ √ √ √  500   زنگ تغذيه 5
   √ √    100 هرم غذايي 6

 √ √ √ √   500  گيري تصميممهارت  7
 √ √ √ √   200  تحرك و فعاليت بدني 8
 √ √ √ √   200 2510 قليان و دخانيات 9
   √    1000  ايدز 10

   √ √ 59    ده كليد سالمتي 11

 √ √ √ √  500 2500 510 خود مراقبتي 12
 √ √ √ √    200 بسيج كاهش مصرف نمك 13
 √ √ √ √  100 100 200 تخم مرغ 14
 √ √ √ √   10 10 سرطان 15
 √ √ √ √   500 10 آنفلوآنزا 16
   √ √   1000  سالم آموز دانش 17

 √ √ √ √   2000  آشنايي با هپاتيت 18
 √ √ √ √   2500  شپش سر 19
   √ √   1000  تغذيه در دوران بلوغ 20

 √      1500  سوانح و حوادث در مدرسه 21
 √ √ √ √   1000  مدارس مروج سالمت 22
 √ √     1500  زنان و دخانيات 23
    √ 100    هاي مقابله با آن اعتياد و مهارت 24

     159 3788 27071 3540 جمع كل

 



 

 1393سالنامه 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:
312 

  

  

  سالمت خانوادهسالمت خانواده
 

هتاي جديتد كشتور در خصتو       باشد كه با توجه به سياستت  هنگام ازدواج و تنظيم خانواده مي برنامه باروري سالم مشتمل بر دو برنامه مشاوره

ساله همسرداركه يكي از فاكتورهاي متورد اشتاره را    10-49افزايش نرخ باروري، اهداف اين برنامه نيز تغيير يافته است. شناسائي گروه هدف يعني زنان 

 يبترا  يا هبرنامت  ستال گذشتته و   كيت سال از تولد فرزندشان گذشته و زناني كه از ازدواج آنها بيش از  3ش از يهاي تك فرزند كه ب داشته باشند ]خانواده

شده با توجه به ارتقاء سالمت مادر و كودك  يزير برنامه يها يش بارداريهاي الزم جهت فرزندآوري، به منظور افزا و ارائه آموزش [ندارند يفرزندآور

هتا، بتا هتدف     آمتوزش هنگتام ازدواج، و تتداوم آمتوزش     يهتا  ت كتالس يت ت وكميت فين ارتقتاء ك يهمچنت  باشتد.  روري ستالم متي  هاي برنامه با از اولويت

 باشد. يبرنامه م يها تيمشترك از اهم فعال يآغاز و ادامه زندگ يجوان برا يها زوج يتوانمندساز

 
 1393دانشگاه طي سال  ت دريسالم و جمع يهاي برنامه بارور شاخص -5-15جدول 

شبكه بهداشت و 

 درمان

 تعداد مادران تك فرزند

 مراجعه كننده 

 به مراكز تحت پوشش 

 تعداد مادران تك فرزند

 كبار مشاوره يكه حداقل  

 اند شده يفرزندآور

 درصد مادران

 تك فرزند  

 مشاوره شده

 ن يتعداد مزدوج

 مراجعه كننده به مراكز 

 مشاوره ازدواج

 كنندهن شركت يتعداد زوج

 آموزش يها در كالس 

 هنگام ازدواج 

 نيدرصد زوج

 دهيآموزش د 

 درصد 0/100 10609 10609 درصد 0/58 3968 6826 جنوب

 درصد 0/100 8909 8909 درصد 0/100 2273 2273 ير

 درصد 0/100 4229 4229 درصد 0/81 3343 4083 اسالمشهر

 درصد 0/100 23747 23747 درصد 7/72 9584 13182 مجموع
 

 

 

 1393هاي برنامه باروري سالم و جمعيت در دانشگاه طي سال  شاخص -5-15جدول ادامه 

 شبكه بهداشت و درمان

 ساله همسردار 10-49تعداد زنان 

 در معرض خطر واجد شرايط 

 1دريافت اقالم تنظيم خانواده 

 تعداد زنان در معرض خطر 

 كه اقالم تنظيم خانواده 

 اند دريافت نموده

 در معرض خطردرصد زنان 

 كه اقالم تنظيم خانواده  

 اند دريافت نموده

 هاي درصد بارداري

 ريزي شده برنامه 

 درصد 2/86 درصد 4/40 32118 79352 جنوب

 درصد 4/84 درصد 06/37 24991 67438 ري

 درصد 1/92 درصد 3/46 22017 47464 اسالمشهر

 درصد 4/87 درصد 7/40 79126 194254 مجموع

 .ير موارد منع بارداريها و سا ين بارداريسال ب 3فاصله كمتر از ، فرزند 3ش از يب، سال 35 يسن باالسال،  18ر يمعرض خطر شامل: سن ز زنان در -1
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  هاي سالمت مادرانهاي سالمت مادران  شاخصشاخص
 

 

 1393دانشگاه طي سال  هاي برنامه سالمت مادران در شاخص -5-16جدول 

 )درصد( ميزان عنوان شاخص ميزان )درصد( عنوان شاخص

 12/6 زنان زايمان كرده در معرض خطر 69/40 پوشش مراقبت پيش از بارداري جديد

 83/1 زنان زايمان كرده پر خطر 21/53 پوشش مراقبت بارداري

 76/99 تزريق روگام به مادران واجد شرايط 58/33 زنان باردار در معرض خطر

 0/100 اند به موقع ارجاع شدهزنان باردار پر خطر كه  08/10 زنان باردار پر خطر

 70/84 هفته اول بارداري 20پوشش حداقل يك بار مراقبت در  15/0 زايي ثبت شده در دفتر مرده

 44/76 هفته بارداري 37تا  26بار مراقبت از  3پوشش حداقل  69/0 هاي انجام شده در منزل، بين راه زايمان

 18/54 هفته بارداري 40تا  38بار از  2پوشش مراقبت حداقل  22/99 هاي انجام شده در بيمارستان زايمان

 98/99 اند كه مكمل آهن را دريافت كرده مادراني 18/0 هاي انجام شده در تسهيال ت زايماني، مطب زايمان

 52/99 اند مادراني كه مكمل مولتي ويتأمين را دريافت كرده 93/35 زايمان به روش طبيعي

 98/99 اند مادراني كه مكمل اسيد فوليك را دريافت كرده 07/64 زايمان به روش سزارين

 47/61 روز اول پس از زايمان 60بار مراقبت در  2پوشش حداقل  16/23 پوشش مراقبت بار اول پس از زايمان

 35/99 زايمان انجام شده توسط فرد تحصيل كرده 33/65 پوشش مراقبت بار دوم پس از زايمان

 65/0 زايمان توسط فرد دوره نديده 10/83 سوم پس از زايمانپوشش مراقبت بار 

 

 1393 يافته مادران در سال هاي ادغام عملكرد برنامه مراقبت -5-17جدول 

 تعداد عنوان فعاليت

 مركز 3 اندازي كالس آمادگي براي زايمان تجهيز و راه

 2 راي زايمانهاي آمادگي ب برگزاري كارگاه كشوري آموزش مربي كالس

 نفر 28 هاي آمادگي براي زايمان آموزش به كارشناسان حوزه معاونت بهداشت در زمينه برگزاري كالس

 (شركت كننده نفر 600) 1 برگزاري سمينار بررسي موردي مرگ مادر

 16236 تعداد زنان باردار مراقبت شده

 7088 مراقبت شده و در معرض خطر تعداد زنان باردار پر خطر

 1844 پر خطر و در معرض خطر مراقبت شده در دوران پس از زايمانتعداد زنان 

 725 هاي محيطي تعداد بازديدهاي انجام شده از واحد

 12350 آموزش مراجعين و رابطين

 يك مورد ناموفق ،مورد موفق 12 گري مرگ مادر پرسش

 2 يته كشوري كاهش مرگ و مير مادرانحضور دركم

 مورد 6 يگيري مادران پرخطر حوزه بهداشتتخصصي، بستري و پارجاع به سطح  هماهنگي در
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  هاي مراقبت كودك سالمهاي مراقبت كودك سالم  و شاخصو شاخص  سالمت كودكانسالمت كودكان
 

 1393طي سال  در برنامه ترويج تغذيه با شير مادر دانشگاهآموزشي  اقدامات -5-18جدول 

 كنندگان )نفر( تعداد شركت گروه هدف موضوع نوع فعاليت

 50 ها مارستانيمادر ب ريرابط ش ن ويمتخصص رمادريه با شيتغذساعت اول  روزه 1 كارگاه 2

 120 ها كارشناسان بيمارستان ترويج تغذيه با شير مادر روزه 3سمينار  2

 

 1393آموزشي توزيع شده در خصو  ترويج تغذيه با شير مادر طي سال  هاي بسته -5-19جدول 

 تعداد)تعدادجلد( گروه هدف عنوان بسته آموزشي

 1 نين رابطيمسئول  يردهيزان شيخانواده در م يت عاطفيحما تأثير جزوه

 2000 و شيردهمادران باردار  ت تغذيه با شيرمادرياهم يجزوه آموزش

CD 3600 و شيردهمادران باردار  نوزاد سالم 

 4 جامعه شيرمادر بنر

 2 جامعه شيرمادر تراكت

 500 پرسنل و مادران شير مادر نامه فصل

 550 مادران تغذيه با شيرمادر  كتابچه

 50 مارستانيپرسنل ب رمادريه با شيج تغذيدستورالعمل ترو پوستر

 10000 جامعه سال2ر يمن وراحت با كودك زيا يتجربه سفر بروشور

 1000 نيمراجع ده مباركيقدم نورس بروشور

 300 جامعه رمادريش يروز جهان پوستر

 

 1393دار كودك در سال  هاي دوست بيمارستاننتيجه بازديد از  -5-20جدول 

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

 7/97 مدائن 9 0/96 امير المومنين)ع( 1

 8/86 شريعتي 10 1/96 اقبال 2

 3/85 نجميه 11 8/78 امام رضا)ع( 3

 1/92 ضيائيان 12 3/94 بهارلو 4

 8/90 مفرح 13 0/94 بابك 5

 0/92 شهريار 14 - جامع زنان محب ياس 6

 2/95 آزادي 15 90.3 جامع بانوان آرش 7

 7/94 سورنا 16 78 وليعصر 8

 

 1393هاي مربوط به سالمت كودكان در سال  ها و پرسشنامه عملكرد دانشگاه در تكميل فرم -5-21جدول 

 كل شهر ري اسالمشهر جنوب تعداد فرم تكميل شده

 434459 135224 124613 174622 سالمكودك 

 1416 600 500 316 كودك بيمار كمتر از دوماه

 25853 2098 2112 3384 سال 5ماه تا 2كودك بيمار 

 ASQ 9837 9830 6186 25853فرم 
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 1393سال طي هاي هدف  به تفكيك گروهسالمت كودكان با موضوع هاي آموزشي  فعاليت گيرندگان در تعداد آموزش -5-22جدول 

 تكامل دهان و دندان سوانح و حوادث كودكان مانا كودك سالم
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43 361 1302 18492 4935 68 316 1379 3171 410 50 156 483 664 1274 399 164 125 

 

 

 1393هاي آموزشي توليد و توزيع شده در زمينه سالمت كودكان طي سال  بسته -5-23جدول 

 بنر تيسا يمطلب برا يآموزش CD پوستر تراكت استند پالكارد پيامك پمفلت رسانه جمعي بسته آموزشي

 6 5 2150 2072 204 2 13 1000 2000 قهيدق 400 تعداد

 
 1393سال  هاي بهداشت و درمان طي هاي اوليه به تفكيك شبكه مراكز اراده دهنده مراقبت هاي مراقبت كودك سالم در شاخص -5-24جدول 

 عنوان شاخص )درصد(

 شبكه بهداشت و درمان
 مجموع

 شهر ري جنوب تهران شهر اسالم

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

 1/51 252341 128827 8/51 73287 37932 7/44 122088 54601 7/63 56966 36294 1سال 8 پوشش مراقبت در كودكان زير

 3/56 32582 18354 2/68 9087 6201 4/41 15385 6362 4/71 8110 5791 2بار مراقبت تا دو ماهگي 2پوشش حداقل 

 9/48 36340 17777 2/53 10508 5589 2/38 17456 6668 9/65 8376 5520 3بارمراقبت در كودكان زير يك سال 7پوشش حداقل 

 7/76 35012 26842 0/76 10121 7696 5/71 17194 12299 0/89 7697 6847 4تا دو سالبارمراقبت در كودكان يك 3پوشش حداقل 

 9/40 33782 13833 6/46 9630 4488 2/33 16322 5427 0/50 7830 3918 5سالگي 3پوشش مراقبت 

 5/31 32503 10244 4/39 8838 3485 7/22 16598 3769 3/42 7067 2990 6سالگي 4پوشش مراقبت 

 8/25 29540 7624 9/33 8785 2981 3/16 14425 2353 2/36 6330 2290 7سالگي 5مراقبت پوشش 

 

 

 

 *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 كودكان تعداد

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

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

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

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

 نظر مورد زماني دوره در ساله دو 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: 4 پوشش مراقبت -6
 اند شده مراقبت بار يك كه ساله چهار كودكان تعداد

 نظر مورد زماني دوره در ساله چهار 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 تعداد
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  ميانساالنميانساالنسالمت سالمت 
 

هاي مختلتف در زمينته ستالمت عمتومي و تترويج و آمتوزش ختود         آموزشسال(  60تا  30ميانسال )گروه سني  افرادبا توجه به اهميت سالمت 

 ،شود. به منظور افزايش حساسيت عمتومي نستبت بته ايتن مهتم      هاي بهداشتي تحت پوشش داده مي مراجعين مراكز و پايگاه ويژه بهمراقبتي به عموم مردم 

اسفند متاه هتر ستال بته صتورت نمتادين در       هفته اول )سما( در ايراني ماه و هفته ملي سالمت مردان مهر هفته آخر )سبا( درايراني هفته ملي سالمت بانوان

 :شده است ارائه زيرجدول در  1393سال  طيهاي ارائه شده  ها، همچنين آموزش هاي اجرا شده در اين هفته شود. برنامه ه ميگرامي داشت ،كشور

 
 1393سال  در ميانساالندر خصو  برنامه سالمت  دانشگاههاي  فعاليت -5-25جدول 

 مالحظات تعداد عنوان

 يآموزش يها برگزاري همايش
 سالمت بانوان ايراني)سبا(

 سالمت مردان ايراني)سما(
3 

 يهتتا شهرستتتان -معاونتتت بهداشتتت 

بتتتتتا همكتتتتتاري تحتتتتتت پوشتتتتتش 

 يهتا  هتاي منتاطق و ستازمان    شهرداري

 ...( محله و يسرا، ها وابسته )پارك

 4 ييويمصاحبه راد -يمحل يها چاپ مقاله در روزنامه -ت دانشگاهيدرج مطالب هفته سبا در سا
معاونتتتت مجموعتتته تحتتتت پوشتتتش  

 دانشگاهبهداشتي 

 روي و حركات نرمشي: هاي پياده اجراي برنامهو  يورزش -معنوي -برگزاري اردوي تفريحي

 ست يط زيمح يپاكساز -هاي ورزشي باشگاهها و  در پارك يدسته جمع يرو ادهيپ -آهار يروستا

 و ...  يانجام ورزش صبحگاه

12 
معاونتتتت مجموعتتته تحتتتت پوشتتتش  

 بهداشتي دانشگاه

 در دانشكده بهداشت همراه با : ايجاد غرفه سالمت

 يسالم بهداشت يسالم و توزيع غذاها يجشنواره غذا يبرگزار 

 هاي آموزشي در هفته سبا پمفلت 

 يمشاوره روانشناس 

 يم درمانيمشاوره رژ 

1 

 يمعاونت بهداشتي دانشگاه با همكتار 

 امور بانوان دانشگاه

 يها گاهيها و مراكز و پا ستاد شهرستان

 تحت پوشش يبهداشت

 2 تحت پوشش يبهداشت يها گاهيسالم در مراكز و پا يجشنواره غذا يبرگزار
معاونتتتت مجموعتتته تحتتتت پوشتتتش  

 بهداشتي دانشگاه

 6 جوائز يهمراه با اهدا يجسمان يو آمادگ يبرگزاري مسابقات ورزشي طناب كش
هتتا،  ستتتادها، متتدارس، مهتتد كتتودك 

 محله يسرا

بررستي وضتعيت فشتارخون،     و روانشتناس ، كارشناس تغذيته ، توسط پزشك انجام مشاوره و معاينات رايگان

BMI ،آقايان و بانوان معاينه توسط اورولوژيست، تست رايگان قند خون 
 169 

درمتاني،   ها، مراكز بهداشتتي  در پارك

ج و مساجد و حوزه يكارخانجات و بس

 و ...

 برگزاري جلسات آموزشي:

ت يع زنان و مردان، فعاليشا يها از سرطان يريشگيه سالم، پيسالم، تغذكنترل خشم، افسردگي، سبك زندگي 

 يدر رانندگ يمنياستخوان، ا ي، پوكي، بهداشت بلوغ، خود مراقبتيي، فشار خون، روابط سالم زناشويجسمان

 و محل كار و منزل و ....

 منيخودرو ا -يدر رانندگ پرخطر يرفتارها -منيا يرانندگ -در سفر يمنيا

26521 

ج، يهتا، بست   هتا، كارخانته   گاهيمراكز، پا

 يها ه، خانيمساجد، پرسنل آتش نشان

 سالمت و ...



 

 1393آماري سالنامه 
 

 

 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:
317 

  

  

  

  

  سالمت سالمندانسالمت سالمندان
 

 

مندي آنان از  به منظور بهره سال( 60باالي گروه سني تأمين، حفظ و ارتقاء سالمت جسمي، رواني و اجتماعي سالمندان ) ،برنامه اين هدف كلي

جتزء   2ايتن برنامته داراي   . گيترد  انجتام متي  هتاي بهداشتتي    از طريق طراحي برنامته است كه هاي مختلف در دوران سالمندي  كيفيت زندگي بهتر از جنبه

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

بهبتود شتيوه زنتدگي     باشد كه به منظور آمتوزش ستالمت و   تاندارد ميبرنامه بهبود شيوه زندگي سالم در دوره سالمندي يك برنامه آموزشي اس

در مناطق تحت پوشش دانشگاه علتوم پزشتكي تهتران اجترا      1384سطح آگاهي و نگرش و تغيير رفتار سالمندان از سال  ءسالم به سالمندان با هدف ارتقا

 شود. مي

بته ستالمندان آمتوزش داده     "ماي بهبود شيوه زندگي در دوره سالمندي راهن"هاي آموزشي  مبحث تغذيه بر اساس جداول كتاب 1388از سال 

هتاي بتاليني كليتدي بتراي      نشتانه  ها در سالمندان كه از حداقل عوامل خطتر و  يافته سالمندان به منظور كاهش بار بيماري هاي ادغام برنامه مراقبت شود. مي

 1388كه در ستال   شداز شهرستان ري آغاز  1386اين برنامه در اواخر سال  ده شده است.ارجاع به موقع استفا شناسايي زودرس بيماري، درمان مناسب و

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

 

 1393 سالشده در خصو  برنامه سالمت سالمندان طي  هاي ارائه  آموزش -5-26جدول 

 گروه هدف عنوان)مباحث( نوع
 تعداد

 فراگيران

كالس 

 آموزشي

و يبوستت   مراقبت از سالمند ،فشار خون ،ديابت پوكي استخوان،

 و استخوان و مفاصل و مشكالت ادراري
 3212 سالمندان

كالس 

 آموزشي

يافته سالمندي، تغذيه  هاي ادغام بهبود شيوه زندگي سالم، مراقبت

 سالمندان و غيره
 345 پرسنل

كالس 

 آموزشي

، فشتار ختون   ،آلزايمر، مباحث سالمندي)پوكي استخوان، ديابت

 مراقبت از سالمند و يبوست و استخوان و مفاصل و غيره، تغذيه

 1789 رابطين بهداشتي

 3927 درماني مراجعين مراكز بهداشتي

هاي  بخشي]كاركنان شهرداري، خانه برون

 [امام)ره(كميته امداد سالمت، اعضاء بسيج و 
4048 

 13321 مجموع
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 باشد: ( به شرح زير مي1393مهر ماه سال  9اهم اقدامات دانشگاه به مناسبت روز جهاني سالمندان )

 

  ها و مساجد درماني، پارك سالمند در مراكز بهداشتي 1130ويزيت رايگان و آموزش حداقل 

  درماني ها و مرا كز بهداشتي سالمند در پارك 985حداقلارزيابي فشار خون و ارائه مشاوره به 

  درماني سالمند در مراكز بهداشتي 740انجام غربالگري ديابت براي حداقل 

  درماني نفر از سالمندان در مراكز بهداشتي 55معاينه دهان و دندان 

 گيري قد و وزن و تعيين شاخص توده بدني اندازه(BMI) 1305درماني يسالمند در مراكز بهداشت 

 پمفلت با موضوع مباحث سالمندي و نصب پالكارد، بنر و بيلبورد تراكت و 2000 توزيع بيش از 

  درماني در مراكز بهداشتي پوستر روز جهاني سالمند 120نصب 

 هاي بهداشتي برگزاري جشن روز جهاني سالمند در مراكز و پايگاه 

 ورزشي زاري اردوي تفريحي زيارتي وبرگ 

  اهداء جوايز  هاي آموزشي درون بخشي و برون بخشي، برگزاري مسابقه و سالمندان، برگزاري ورزش همگاني سالمندان، برگزاري كالسعيادت از

 ديسالمندان كهريزك و توحهاي  خانهو سخنراني امامان جماعت در خصو  سالمندان، عيادت از 

 

 1393در دوران سالمندي طي سال هاي آموزش تغذيه برنامه شيوه زندگي سالم  شاخص -5-27جدول 

 سالمندان تحت پوشش آموزش ديده سالمند سالمند با اطالعات ماندگار
نوع 

 مراكز
 درصد گروه هدف

 [ديده نسبت به سالمندان آموزش]
 تعداد

 درصد

 [نسبت به سالمندان تحت پوشش]
 تعداد تعداد

 شهري 218558 10071 6/4 9073 1/90
ساله و  60سالمندان 

 باالتر
 روستايي 14709 2372 1/16 1667 2/70

 مجموع 233267 12443 3/5 10740 3/86

 

 

 1393 يافته سالمندان طي سال هاي ادغام برنامه مراقبتعملكرد  هاي شاخص -5-28جدول 

 گروه هدف
نوع 

 مراكز

 مجري

 ها مراقبت

 هاي مراقبت پوشش

 )درصد( جديد

هاي  مراقبت پوشش

 )درصد( اي دوره

ساله و  60سالمندان 

 باالتر

 شهري
  4/22 2/1 پزشك

  4/33 7/2 غيرپزشك

 روستايي
  1/24 9/4 پزشك

 9/41 7/7 غيرپزشك

 مجموع
 9/22 3/1 پزشك

 1/36 0/3 غيرپزشك
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  سالمت رواني، اجتماعي و اعتيادسالمت رواني، اجتماعي و اعتياد
 

 1393هاي بهداشتي اوليه طي سال  نظام مراقبتهاي آموزشي، نظارتي برنامه ادغام سالمت روان در  فعاليت -5-29جدول 

 محل تشكيل جلسه
 جلسات جلسات آموزشي

 فراگيران تعداد نظارتي

 82 295 12 شهر شبكه بهداشت اسالم

 89 998 12 مركز بهداشت جنوب تهران

 34 184 8 شبكه بهداشت ري

 21 150 4 معاونت بهداشت دانشگاه

 226 1627 36 مجموع

 

 
 1393ها در خصو  كاهش انگ اختالالت روانپزشكي)هفته بهداشت روان ( طي سال  فعاليت -5 -30جدول 

 تعداد عنوان فعاليت

 3 برگزاري همايش

 172 برگزاري جلسات آموزش بهداشت روان

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

 االنتشار به مناسبت هفته سالمت روان كثيرانتشار مقاله در جرايد 
2 

 

 
 1393هاي زندگي، فرزندپروري در سال  شده براي توسعه آموزش مهارت هاي انجام فعاليت -5-31جدول 

 محل تشكيل جلسه

 هاي فرزندپروري مهارت هاي زندگي مهارت

 يت مربيدوره ترب هاي آموزشي كارگاه جلسات آموزشي دوره تربيت مربي هاي آموزشي كارگاه جلسات آموزشي

 رانيفراگ تعداد فراگيران تعداد فراگيران تعداد فراگيران تعداد فراگيران تعداد فراگيران تعداد

 0 0 248 18 1096 16 40 2 169 14 791 12 شهر شبكه بهداشت اسالم

 0 0 66 4 270 4 6 1 90 5 370 10 مركز بهداشت جنوب تهران

 0 0 7 1 0 0 0 0 32 2 80 2 شبكه بهداشت ري

 10 1 24 2 0 0 40 2 0 0 280 3 معاونت بهداشت دانشگاه

 10 1 345 25 1366 20 86 5 291 21 1521 27 مجموع

 

 برنامه جامع سالمت روان:
 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 

  سالمت روانارتقاء كيفيت و تدوام خدمات 

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

 هاي  درصد تخت 10هاي سالمت روان)ساختار، منابع مالي، نظام اطالعات و آمار و تحقيقات، اختصا   فراهم كردن بستر استقرار برنامه

 بيمارستاني به روانپزشكي و ...(
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 1393سالمت روان در سال  هاي برنامه جامع فعاليت -5-32جدول 

 تعداد عنوان فعاليت

 نفر 22 ته سالمت روانيصدور ابالغ اعضاء كم

 1 شركت در كارگاه كشوري

 1 شركت در جلسه استقرار سند سالمت روان

 1 ته سالمت روانيل كميتشك

 
 

 
 1393هاي برنامه توزيع ابزارهاي ارتباطي جهت ارتقاء روابط خانوادگي طي سال  فعاليت -5-33جدول 

 محل تشكيل جلسه
 جلسات آموزشي

 فراگيران تعداد

 14 1 شهر شبكه بهداشت اسالم

 0 0 مركز بهداشت جنوب تهران

 0 0 شبكه بهداشت ري

 14 1 مجموع

 

 

 :نگر  سالمت روان جامعه مراكز
 

 1393ماه  يس تا ديسأت ياز ابتدا تحت پوشش مركز بهداشت جنوب تهران نگر  سالمت روان جامعه مراكز يها تيگزارش فعال -5-34جدول 
 1393سال  1392سال  1391سال  1390سال  1389سال  تعداد نام مركز

 يد اماميمركز شه

CHHC اول 

 1530 1027 1128 589 367 شده ييماران شناسايتعداد ب

 267 338 280 349 247 ماران فعاليتعداد ب

 14 17 13 12 14 تعداد پزشكان طرف قرارداد مركز

 يآباد د شاهيمركز شه

CHHC دوم 

 809 1334 1530 428 - شده ييماران شناسايتعداد ب

 508 449 546 240 - ماران فعاليتعداد ب

 15 16 17 13 - تعداد پزشكان طرف قرارداد مركز

 انييمركز فرمانفرما

CHHC يدولت 

 850 - - - - شده ييماران شناسايتعداد ب

 756 - - - - ماران فعاليتعداد ب

 10 - - - - تعداد پزشكان طرف قرارداد مركز

 

 

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

هاي ثبت خودكشي به صورت كامپيوتري  فرم 1388ها كرده است. از سال  اقدام و مرگ ناشي از خودكشي از طريق كارشناسان بهداشت روان دانشگاه

 د.گرد ها در سايت پورتال وزارت بهداشت ثبت مي تدوين و توسط كارشناسان بهداشت روان دانشگاه
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 1393شده در برنامه جامع پيشگيري از خودكشي سال  هاي انجام فعاليت -5-35جدول 
 تعداد شركت كنندگان تعداد برنامه عنوان فعاليت

 SDH 1 40مديريت رفتارهاي خودكشي و شاخص خودكشي در  برگزاري كارگاه آموزشي و توجيهي

 22 1 ماران افسردهيت درمان و مراقبت از بيريمدت يبا محور پيشگيري از خودكشي برگزاري كارگاه برنامه

 - 3 هاي جمعي در خصو  خودكشي مصاحبه و يا انتشار مقاله در رسانه

 تيراژ 5000 2 ير پمفلت در خصو  مواجهه مناسب با رفتار خودكشين و تكثيتدو

 - - روان(ثبت مستمر موارد خودكشي در نظام ثبت و ارسال آمار خودكشي)پرتال دفتر سالمت 
 

 

 1393هاي رواني، اجتماعي در باليا طي سال  هاي آموزشي برگزار شده جهت بهبود حمايت كارگاه -5-36جدول 

 محل تشكيل جلسه

 جلسات

 آموزشي

 هاي كارگاه

 آموزشي

 برگزاري كميته اجرايي

 كاهش اثرات رواني در باليا
 تعداد مانورهاي

 انجام شده
 فراگيران تعداد فراگيران تعداد فراگيران تعداد

 1 15 1 - - 552 38 شهر شبكه بهداشت اسالم

 - - - 30 1 719 60 مركز بهداشت جنوب تهران

 - 30 2 25 1 32 4 شبكه بهداشت ري

 1 45 3 55 2 1303 102 مجموع
 

 

 1393رواني در سال هاي  شده براي ارتقاء سطح آگاهي عموم مردم در خصو  بيماري هاي انجام فعاليت -5-37جدول 

 محل تشكيل جلسه
 ها و سمينارها همايش جلسات آموزشي

 فراگيران تعداد فراگيران تعداد

 160 1 184 5 شهر شبكه بهداشت اسالم

 650 3 877 10 مركز بهداشت جنوب تهران

 0 0 59 2 شبكه بهداشت ري

 100 1 50 2 بهداشت معاونت

 910 5 1170 19 مجموع

 اعتياد:پيشگيري از 
 

 1393 شده در خصو  پيشگيري از اعتياد طي سال هاي ارائه  آموزش -5-38جدول 

 گروه هدف رديف
 تعداد

 جلسات

 كل

 كنندگان شركت

 3243 126 آموزان، والدين و آموزگاران دانش 1

 3568 367 خانوارها 2

 2705 225 رابطين بهداشتي 3

 457 66 افراد پرخطر 4

 541 64 هاي كاري محيطافراد شاغل در  5

 250 13 پرسنل 6

 167 18 انيدانشجو 7

 4158 207 ها ساير افراد و گروه 8

 15089 1186 مجموع
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 1393طي سال  1تير[  5-12شده به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر] هاي انجام فعاليت -5-39جدول 

 تعداد عنوان

 ادياز اعت يريشگيو پ يش خود مراقبتيبرگزاري هما

 رانيدر ا UNICEFكودكان و نوجوانان  يالملل نينده صندوق بي)شبكه بهداشت اسالمشهر(با حضور نما
160 

 نفر 200 شهر شهرستان اسالم يزندگ يها آموزي با عنوان مهارت دوره مسابقه نقاشي دانش 2برگزاري 

 نفر 200 شهر شهرستان اسالمسال  12ر ين كودكان زيك (بيمناستيو ژ ي)طناب كش يمسابقه ورزش يبرگزار

 نفر 1000 (ياحمدآباد مستوف ،چهاردانگه ،واوان، نماز جمعه)اسالمشهر يها اد در خطبهياز اعت يريشگيآموزش پ

 123 ارگاه آموزشي براي پرسنل بهداشتيك 6برگزاري 

 445 ها ر سازمانيكارگاه آموزشي براي پرسنل سا 13برگزاري 

 نينفر از زوج 2000 (ياد )شهرريهفته اعت يارسال بلوتوث شعارها

 1485 عموم مردم جهت پيشگيري از اعتياد سازي و آموزش هاي آگاه اجراي برنامه

 50 شيشه و حشين كارشناسان و پزشكان مركز بهداشت جنوب در مورد شيب يكيآزمون الكترون يبرگزار

 «بخش: بيماري اعتياد قابل پيشگيري و درمان استپيامي اميد » -شعار روز جهاني مبارزه با سوء مصرف مواد -1

 

 

  

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

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

 نمايند.  هاي سطحي دريافت مي توزيع سرنگ، سرسوزن استريل، كاندوم، غذاي سبك، پوشاك، امكان استحمام و پانسمان

زير جدول هاي اين مراكز به شرح  پوشش دانشگاه فعال بوده است كه اهم فعاليتدر منطقه تحت اعتياد  مركز فعال كاهش آسيب 5تعداد  1393در سال

 :باشد مي
 

 
 1393كاهش آسيب اعتياد در سال  مراكز فعالشده در  هاي انجام فعاليت -5-40جدول 

 تعداد عنوان فعاليت

 5 تمديد پروانه فعاليت مراكز معتادين گذري

 عدد 422402 معتادين گذري توزيع سرنگ و سرسوزن استريل براي مراكز

 عدد 103175 شده از مراكز معتادين گذري هاي استفاده آوري سرنگ و سرسوزن جمع

 2574 كل]ساالنه[ مراجعات به مراكز جهت دريافت سرنگ و سرسوزن رايگان

 2109 كل]ساالنه[ مراجعات به مراكز جهت دريافت خدمات برنامه سالمت جنسي

 6577 هاي كاهش آسيب مراكز جهت دريافت خدمات مشمول برنامهكل]ساالنه[ مراجعات به 

 

 

    



 

 1393آماري سالنامه 
 

 

 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:
323 

  

  

  سالمت دهان و دندانسالمت دهان و دندان
 

 

 سال: 6سالمت دهان و دندان كودكان كمتر از 

هاي بهداشتت تابعته دانشتگاه، مستواك      خانه ها و سال مراكز بهداشتي درماني شهري، روستايي، پايگاه 2، براي كليه كودكان زير 1393در سال 

 توزيع شد.انگشتي 

 

 1393درماني در سال  سال در مراكز بهداشتي 6ارائه خدمات تخصصي سالمت دهان و دندان كودكان كمتر از  -5-41جدول 

 دهنده خدمت مراكز ارائه شبكه بهداشت و درمان
 تعداد

 واحد خدمت

 عنوان

 شده خدمت ارائه 

 تعداد

 واحد خدمت

 عنوان

 شده خدمت ارائه 

 2فلورايد تراپي 107 1فيشور سيالنت 98 14 شهر اسالم

 فلورايد تراپي 291 فيشور سيالنت 149 23 جنوب تهران

 فلورايد تراپي 77 فيشور سيالنت 66 22 ري

 - 475 - 313 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  وارنيش فلورايدتراپي: رساندن موضعي فلورايد غلظت باال به دندان توسط وارنيش]ماده :2
 

 

 

 سال: 6-12سالمت دهان و دندان كودكان 
باشد: يك  قسمت مي 2شامل  1392آموزان ابتدايي از طريق وارنيش فلورايدتراپي در سال  طرح كشوري پيشگيري از پوسيدگي دنداني دانش

ادامه يافت. قسمت دوم هم اجراي  1392شروع شده و تا خرداد ماه  1391است كه از زمستان  1391قسمت، ادامه اجراي نوبت دوم اين طرح در سال 

. در قالب اجراي طرح پيشگيري از افتيادامه  1393بهشت يارد 15شروع و در اسفند اين سال  15است كه در  1392اين طرح در سال  نوبت اول

آموزان مقطع اول ابتدايي،  نفري دانش 41321، از ميان جمعيت 1393آموزان ابتدايي از طريق وارنيش فلورايدتراپي در سال  پوسيدگي دنداني دانش

 40741درصد[. همچنين از ميان جمعيت  55نفر مورد معاينه دهان و دندان و فلورايدتراپي )وارنيش فلورايد( قرار گرفتند.]پوشش طرح  22497تعداد 

]پوشش ايد( قرار گرفتند شهر مورد معاينه دهان و دندان و فلورايدتراپي )وارنيش فلور نفر در شهرستان اسالم 471آموزان مقطع دوم ابتدايي،  نفري دانش

 درصد[. 6
 

 
 1392آموزان ابتدايي از طريق وارنيش فلورايدتراپي در سال  قسمت اول طرح كشوري پيشگيري از پوسيدگي دنداني دانش -5-42جدول 

 معاينه و وارنيش فلورايدتراپي دهندگان خدمت ارائه شبكه بهداشت و درمان

 5731 دندانپزشك 15 شهر ري

 6520 كاردان بهداشت دهان 9دندانپزشك  3 جنوب تهران

 4105 كاردان بهداشت دهان 4دندانپزشك و  2 شهر اسالم

 16356 كاردان بهداشت دهان 13دندانپزشك و  20 مجموع
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 1393آموزان ابتدايي از طريق وارنيش فلورايدتراپي در سال  قسمت دوم طرح كشوري پيشگيري از پوسيدگي دنداني دانش -5-43جدول 

و شبكه بهداشت 

 درمان
 دهندگان خدمت ارائه

 معاينه و وارنيش فلورايد 

 مقطع اول ابتدايي

 معاينه و وارنيش فلورايد

 مقطع دوم ابتدايي 

 - 6297 دندانپزشك 13 شهر ري

 - 9648 كاردان بهداشت دهان 8 جنوب تهران

 471 7023 كاردان بهداشت دهان 3دندانپزشك و  1 شهر اسالم

 471 22968 كاردان بهداشت دهان 11دندانپزشك و  14 مجموع
  

 
 1393درماني طي سال  سال در مراكز بهداشتي 6-12ارائه خدمات تخصصي سالمت دهان و دندان كودكان  -5-44جدول 

 دهنده خدمت مراكز ارائه شبكه بهداشت و درمان
 تعداد واحد خدمت

 1پالپ زنده فيشور سيالنت

 262 349 14 شهر اسالم

 28 1051 23 جنوب تهران

 804 569 22 شهر ري

 1094 1969 59 مجموع

 CEMها با ماده  هاي غيرعفوني دندان : پوشاندن قسمت تاجي ريشه1
 

 

 
 1393 درماني در سال خدمات دندانپزشكي به مراجعين مراكز بهداشتي -5-45جدول 

 مجموع مراكز روستايي مراكز شهري عنوان

 75621 3956 71665 معاينه دهان و دندان

 23179 1606 21573 كشيدن دندان

 24855 1631 23224 ترميم دندان

 3484 240 3244 گيري و بروساژ جرم

 4273 182 4091 پالپوتومي

 1300 101 1199 پالپ زنده
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  بهبود تغذيهبهبود تغذيه
 

 1393سال منطقه تحت پوشش دانشگاه طي سال در  6گزارش عملكرد و پيشرفت برنامه بهبود وضع تغذيه كودكان زير  -5-46جدول 

 تعداد عنوان

 14 هاي بهداشت تحت پوشش برنامه خانه

 78561 خانوارهاي تحت پوشش

 هاي آموزشي برگزارشده جهت پرسنل كالس
 2 جلسات

 99 كنندگان شركت

 101 [ها پرسنل سايرارگانهاي آموزشي]گروه هدف:  كننده در كارگاه افراد شركت

 10 مشاوره تغذيهمراكز 

 اي تغذيه -هاي آموزشي برگزاري جلسات انتقال پيام

 سراهاي شهرداري در فرهنگ 

 18 تعداد

 644 كنندگان شركت

 ها،  برگزاري جلسات آموزش تغذيه براي مربيان مهدكودك

 معلمين، آموزشياران و ساير كاركنان درگير

 29 تعداد

 629 كنندگان شركت

 

 
 1393سال روستامهدها در سال  3-6عملكرد و پيشرفت برنامه تأمين يك وعده غذاي گرم در روز براي كودكان  گزارش -5-47جدول 

 تعداد عنوان

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

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

 2 برگزاري كارگاه هاي آموزشي براي مديران و مربيان روستامهدها

 

 
 1393-94آموزان در سال تحصيلي  هاي ارتقاء سطح سالمت تغذيه دانش آموزش -5-48جدول 

 تعداد عنوان مقطع تحصيلي

 ابتدايي

 648 كل مدارس

 462 شده ها جلسات آموزش تغذيه برگزار مدارسي كه در آن

 942 جلسات آموزش تغذيه

 متوسطه اول

 352 كل مدارس

 199 ها جلسات آموزش تغذيه برگزار شده مدارسي كه در آن

 346 جلسات آموزش تغذيه

 متوسطه دوم

 338 كل مدارس

 187 ها جلسات آموزش تغذيه برگزار شده مدارسي كه در آن

 423 جلسات آموزش تغذيه
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 1393-94آموزان در مدارس دخترانه در سال تحصيلي  ياري هفتگي دانش هاي اجرايي برنامه آهن فعاليت -5-49جدول 

 تعداد عنوان

 متوسطه دوم دخترانه

 172 كل مدارس

 172 مدارس تحت پوشش

 51934 آموزان پايه اول، دوم و سوم دانشكل 

 51934 آموزان تحت پوشش كل دانش

 متوسطه اول دخترانه

 176 مدارسكل 

 141 مدارس تحت پوشش

 34508 آموزان پايه اول و سوم كل دانش

 22126 آموزان تحت پوشش كل دانش

 هاي آهن توزيع شده قر 
 895868 متوسطه دوم

 374432 متوسطه اول

 10 و پرورش توجيهي براي مربيان آموزش  -هاي آموزشي برگزاري كارگاه

 نحوه عملكرد برنامههاي به عمل آمده بر  نظارت
75 75 

662 662 

 ساعات آموزشي ارائه شده توسط پرسنل بهداشتي
67 67 

575 575 

 آموزان جلسات آموزشي براي اولياء دانش
98 98 

91 91 

 

 
 1393هاي مختلف سني در سال  هاي اجرايي برنامه تغذيه گروه فعاليت -5-50جدول 

 تعداد عنوان

 سال 8تغذيه كودكان كمتر از 

 137431 كننده آموزش چهره به چهره مادران دريافت

 هاي آموزش تغذيه تكميلي عملي كالس
 90 جلسات

 684 كنندگان شركت

 هاي آموزش تغذيه كودكان كمتر از يكسال كالس
 1087 جلسات

 9711 كنندگان شركت

 تغذيه مادران باردار، شيرده

 2846 زنان دريافت كننده آموزش چهره به چهره

 هاي آموزشي برگزار شده كالس
 1053 جلسات

 10645 كنندگان شركت

 هاي آموزشي برگزار شده كالس تغذيه سالمندان
 2188 جلسات

 13503 كنندگان شركت
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 1393هاي اجرايي برنامه پيشگيري و كنترل اختالالت ناشي از كمبود يُد در سال  فعاليت -5-51جدول 

 تعداد عنوان رديف

 درماني هاي بازآموزي براي كاركنان بهداشتي برگزاري دوره 1
 8 جلسات

 167 كنندگان شركت

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

 4 پخش در راديو

 8 انتشار در روزنامه

 2264 توزيع بروشور، پوستر، پمفلت و ...

3 
براي مراقبين/رابطين بهداشت مدارس، هاي آموزشي  برگزاري دوره

 بسيج يها و اعضا آموزشياران نهضت سوادآموزي، مربيان مهدكودك

 329 جلسات

 4472 كنندگان شركت

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

 غذايي

 116 جلسات

 1534 كنندگان شركت

 درماني براي مراجعين مراكز بهداشتيهاي آموزشي  برگزاري كالس 5
 1029 جلسات

 14124 كنندگان شركت

 

 1393خوني ناشي از آن در سال  هاي اجرايي برنامه پيشگيري و كنترل كمبود آهن و كم فعاليت -5-52جدول 

 تعداد عنوان رديف

 درماني هاي بازآموزي براي كاركنان بهداشتي برگزاري دوره 1
 3 جلسات

 129 كنندگان شركت

2 
هاي آموزشي براي رابطين بهداشت مدارس، مربيان  برگزاري دوره

 بسيج يها و اعضا مهدكودك

 203 جلسات

 2590 كنندگان شركت

 درماني هاي آموزشي براي مراجعين مراكز بهداشتي برگزاري كالس 3
 841 جلسات

 10789 كنندگان شركت

4 
مكتوب براي پرسنل بهداشتي؛ مراقبين ع مطالب آموزشي يتهيه و توز

 آموزان بهداشت مدارس، معلمين و دانش

 14399 جزوه

 11606 پمفلت

 

 1393هاي اجرايي برنامه ارائه الگوي صحيح مصرف روغن در سال  فعاليت -5-53جدول 

 گروه هدف تعداد عنوان

 هاي آموزشي برگزاري كالس
 802 جلسات

 درماني]شهري، روستايي[ بهداشتيمراجعين مراكز 

 هاي بهداشتي]دولتي، مشاركتي[ پايگاه 

 هاي بهداشت و خانه

 9577 كنندگان شركت

 تهيه مطالب آموزشي مكتوب
 101 تراكت

 200 كتابچه آموزشي

 

 1393هاي متفرقه واحد بهبود تغذيه در سال  فعاليت -5-54جدول 

 گروه هدف تعداد عنوان، موضوع

 هاي بهداشت( ها، خانه رابطين تغذيه )مراكز، پايگاه 1 برگزاري سمينار بهبود تغذيه كودكان

 پرسنل بهداشتي و عموم مردم 12 هاي بهبود تغذيه جهت سايت معاونت بهداشت  تهيه و بارگذاري مطالب برنامه

 آموزان و بوفه داران مدارس دانش 8 هاي آموزشي تغذيه جهت مراجعين به واحدهاي بهداشتي و كارمندان تهيه بسته

 كودكان 1400000 ل آهن جهت اجراي برنامه آهن ياريتهيه مكم
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 1393هاي تابعه در سال  هاي آموزشي هفته بسيج آموزش همگاني تغذيه شبكه فعاليت -5-55جدول 

 توضيحات تعداد عنوان رديف

1 

برگزاري 

هاي  كالس

 آموزشي

 و آموزش مديران -بهداشتي رابطين و مراجعين - آموزان، معلمين دانش :هدف گروه 748 جلسات

 و اطهر زهراي علميه حوزه خواهران - بهاران سراي فرهنگ در والدين و كودكان - پرورش

 سالمت هاي خانه مراجعين - بهزيستي مربيان - فجر سراي فرهنگ مراجعين - كوثر و حجت

 پرسنل -شمالي شكوفه، شمالي كارون، بلورسازي، اسفندياري، خزانه، حسن امامزاده، سجاد

 19 منطقه كالنتري

 19030 كنندگان شركت

 آموزشي توزيع شده هاي رسانه

 ]پمفلت، تراكت و...[
555 

2 

برگزاري 

هاي  كارگاه

 آموزشي

 20 جلسات

 بهزيستي مربيان كليه و جنوب بهداشت مركز پوشش تحت هاي كودك مهد مربيان
 709 كنندگان شركت

 آموزشي توزيع شده هاي رسانه

 ]پمفلت، تراكت و...[
145 

 مهدها مربيان و بهزيستي جهت 20 نصب پالكاردهاي آموزشي 3

4 
ها و مطالب  برنامه

 آموزشي عمومي
 محله همشهري روزنامه در چاپ 4 انتشار در روزنامه همشهري محله

5 
چاپ و توزيع 

 مطالب آموزشي

 4 عنوان[ 4] تراكت

 مردم عموم
 115 عنوان[ 11كتابچه آموزشي ]

 310 عنوان[ 3] پمفلت

 

 1393ها و مسابقات انجام شده با هدف بهبود تغذيه در سال  جشنواره -5-56جدول 

 مكان اجرا تعداد شركت كننده تيفعال

 1197 جشنواره غذا

ه، يقائمگاه يپا -مدارس -يگاه بهداشتيمركز و پا -فرهنگسرا

 يفرهنگسرا -مركز واوان، مركز احمدآباد ض،يمركز باغ ف

 يرضا و مراكز بهداشتلبهاران/درمانگاه جوادا

 مهدكودك -مدارس 682 يمسابقه نقاش

 مدارس 2 يواريروزنامه د
 

 

 1393در سال  عهه جاميبرگزار شده در واحد بهبود تغذ يتعداد جلسات برون بخش -5-57جدول 

 تعداد نفرات شركت كننده تهيتعداد كم تهينام كم

 نفر IDD 1 24 ياستان تهيكم

 12 1 هيبهبود تغذ يته دانشگاهيكم

 14 1 كاهش نمك يج مليته بسيكم

 - 1 د رسانهيته توليكم

 نفر 14 2 استان ياري آهن تهيكم

 4 استان تهران يتغذيه و امنيت غذاي يكميته تخصص

 نفر 15

 نفر 19

 نفر 15

 نفر 22
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 1393ه جامعه در سال يبرگزار شده در واحد بهبود تغذ يتعداد جلسات برون بخشجدول  -5-58جدول 

 تعداد جلسات نام جلسات

 3 جلسه تحول نظام سالمت

ت يت ه و امنيت تغذ يته تخصصيكم يها تهيركمين شده توسط زييتع يها پروژه يجلسه بررس

 استان تهران ييغذا
2 

استان تهران مورد توافتق   يها مهدكودك يبرا ييف برنامه غذايپروژه تعر يجلسه بررس

 (ييت غذايه و امنيتغذ يدانشگاه )در ارتباط با سند مل 3
2 

 1 شهر تهران ييش سالمت مواد غذايطرح پا يراهبرد يجلسه شورا

 HSR 1در قالب  يپژوهش يها تين اولوييجلسه تع

 1 رامون تفاهمنامه زندانهايجلسه پ

 1 ت نانيفيدر خصو  ك يجلسه فرماندار

 2 بهداشت( ي)گروه كارشناس ييت غذايجلسه كارگروه سالمت و امن

 1 تهران يها جلسه آموزش و پرورش شهرستان

 1 جلسه بودجه

 1 يتيريجلسه پانل مد

 1 هيف واحد تغذيشرح وظا يجلسه بازنگر

 يك وعتده غتذا  ين يمأبرنامه ت ست نظارت بريچك ل يساز كسانيو  ينيجلسه جلسه بازب

 گرم در روستامهدها
1 

 2 شهر تهران ياسالم يجلسه شورا

 1 ت نانيفيك يجلسه بررس

 2 در كودكان يو كنترل اضافه وزن و چاق يريشگيلوت پيطرح پا يجلسه اجرا

 1 هيتغذ يها شاخص يساز كسانيجلسه 

 1 يه كودكانتغذ يتيبرنامه حما يهيجلسه توج

 1 هيتغذ يهمگان جيجلسه بس

 1 جلسه تفاهمنامه آموزش و پرورش و وزارت بهداشت

 1 يين مراكز عرضه مواد غذاييدر خصو  تع يكشور يبررس يهيجلسه توج

 1 1394 ياتين اهداف برنامه عملييجلسه تع

 

 1393سال  يمعاونت بهداشت طه يه جامعه توسط واحد بهبود تغذيبهبود تغذ يها برنامه يخدمت يها ن بستهيتدو -5-59جدول 

 رسانه يريمحل به كارگ نيخ تدويتار يعنوان رسانه آموزش

 يدرمان يتابعه و مراكز بهداشت يها شبكه 93ماهه دوم 6 هيتغذ وسواد فرهنگ ارتقا برنامه خدمت بسته

 يدرمان يتابعه و مراكز بهداشت يها شبكه 93ماهه دوم 6 آن از يناش يخون كم و آهن كمبود از يناش اختالالت كنترل و يريشگيپ برنامه خدمت بسته

 يدرمان يتابعه و مراكز بهداشت يها شبكه 93ماهه دوم 6 روستامهدها در گرم يغذا وعده كي نيمأت با سال 3-6 كودكان هيتغذ و رشد بهبود برنامه خدمت بسته

 يدرمان يتابعه و مراكز بهداشت يها شبكه 93ماهه دوم 6 سال 6 از كمتر كودكان تغذيه وضع بهبود حمايتي مشاركتي برنامه خدمت بسته

 يدرمان يتابعه و مراكز بهداشت يها شبكه 93ماهه دوم 6 ريپذ بيآس يها گروه يا هيتغذ سطح ارتقاء برنامه خدمت بسته

 يدرمان يتابعه و مراكز بهداشت يها شبكه 93ماهه دوم 6 بحران در هيتغذ يزير برنامه و تيريمد برنامه يخدمت بسته

 و يهفتگت  ياريت  آهتن  قيت طر از يرستتان يدب دختتر  انآمتوز  دانتش  ستالمت  سطح ارتقاء برنامه خدمت بسته

 هيتغذ آموزش
 يدرمان يتابعه و مراكز بهداشت يها شبكه 93ماهه دوم 6

 يدرمان يتابعه و مراكز بهداشت يها شبكه 93ماهه دوم 6 دي كمبود از يناش اختالالت كنترل و يريشگيپ برنامه خدمت بسته
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  سرطانسرطانثبت ثبت 
 

 1391-1392 يها طي سالدر معاونت بهداشت دانشگاه سرطان شده  ثبتموارد  -5-60جدول 
  

 1392سال  1391سال  نام برنامه

 2100 2187 در دانشگاه كل موارد ثبت سرطان

 1424 1379 موارد ثبت شده مربوط به مناطق تحت پوشش دانشگاه

 
 

  هاي واگيردارهاي واگيردار  بيماريبيماريمبارزه با مبارزه با 
 

 1393هاي واگيردار توسط مراكز وابسته به دانشگاه طي سال  هاي انجام شده براي پيشگيري از بيماري واكسيناسيون -5-61جدول 

 شبكه بهداشت و درمان
 فلج اطفال

(Poliovirus) 

 ونياور ،سرخجه، سرخك

(MMR) 

 ب.ث.ژ

 )سل(

 ديفتري، كزاز و

 سرفه)ثالث( سياه

 ديفتري و كزاز

 بزرگساالن)توأم(

 مننژيت

(Meningitis) 
 B هپاتيت

 10135 3418 71 10108 5082 9498 10175 شهر اسالم

 20499 6927 4126 20628 33499 20469 21063 جنوب تهران

 16787 3295 1161 16761 3400 15760 16074 ري

 47421 13640 5358 47497 41981 45727 47312 مجموع
 

 

نفر فلج شل حاد در منطقه تحت پوشش دانشگاه  32بيمار مبتال به مننژيت و  197بيمار مبتال به هپاتيت منتقله از راه خون و  293، 1393طي سال 

 ها انجام شد. الزم براي درمان آنشناسايي شد و اقدامات 

 
 1393تحت پوشش دانشگاه طي سال محدودههاي مرتبط با فلج اطفال در  شاخص -5-62جدول 

 )نفر( سال 5 ريز تيجمع
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 

790000 32 05/4 8/96 100 100 100 

 
 1393هاي مراقبت از سرخك و سرخجه در محدوده تحت پوشش دانشگاه طي سال  شاخص -5-63جدول 

 جمعيت شبكه بهداشت و درمان
 تعداد 

 مورد انتظار

 تعداد موارد 

 گزارش شده

 تعداد موارد 

 مثبت آزمايشگاهي

 ميزان بروز 

 موارد غيرسرخكي

 9/6 2 59 16 887274 ري

 2/6 0 31 10 500662 شهر اسالم

 2/4 0 63 28 1444069 جنوب تهران

 4/5 2 153 54 2832005 مجموع

 باشد. 2/2شاخص ميزان بروز موارد غير سرخكي بايد باالي توضيح: 
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 1393هاي منتقله از راه خون در محدوده تحت پوشش دانشگاه و نتايج بررسي بيماران طي سال  موارد كشف شده هپاتيت -5-64جدول 

 وضعيت باليني بيمار علت بررسي مشخصات بيمار و كشف بيماري 

 بروز عاليم

 باليني

 بيماران

 خا 
 داوطلبانه حاملگي

 وجود

 عوامل خطر
 نامشخص ساير ناقل مزمن حاد ساير موارد

17 7 42 92 38 97 11 31 178 21 52 

 پيامد بيماري Bسابقه واكسيناسيون هپاتيت 

 نامعلوم فوت عارضه بهبودي وضعيت ناقلي ندارد دارد، ناقص دارد، كامل

45 5 243 200 1 2 5 85 

 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

49 124 120 133 160 13 280 230 38 4 13 8 

 تشخيص بيماري

HBV HCV HBV&HCV 

241 51 1 

 

 

 

 1393تعداد موارد كشف شده مننژيت در محدوده تحت پوشش دانشگاه و نتايج بررسي بيماران طي سال  -5-65جدول 

 LPانجام  جنسيت شبكه بهداشت و درمان

 انجام نشده انجام شده زن مرد ري جنوب شهر اسالم

42 94 61 95 102 182 15 

 نتيجه بيماري

 فوت درمان

196 1 

 

 

 

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

 1393 تحت پوشش دانشگاه طي سال محدوده هاي انگلي و منتقله از راه آب و غذا گزارش شده در تعداد بيماري -5-66جدول 

 مجموع شبكه بهداشت و درمان شهر ري جنوبمركز بهداشت  شهر شبكه بهداشت و درمان اسالم موارد

 6013 1245 3589 1179 برداري التور نمونه

 11510 4939 5171 1400 پديكولوز

 27 3 18 6 1طغيان

 "دو نفر يا بيشتر كه از يك غذا يا آشاميدني مشترك استفاده كرده و عالئم باليني مشترك داشته باشند."ها عبارت است از:  طغيان بيماري -1
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 1393برداري شده توسط دانشگاه طي سال  هاي انگلي و منتقله از راه آب و غذا و موارد نمونه بيماري -5-67جدول 

 موضوع
 شبكه بهداشت و درمان

 مجموع
 شهر ري جنوب تهران شهر اسالم

 5892 1124 3589 1179 برداري كل موارد نمونه

 جنسيت
 2990 661 1757 572 زن

 3041 602 1832 607 مرد

 گروه سني
 4779 1078 2798 903 سال 2بيشتر از 

 1252 185 791 276 سال و كمتر 2

 تعداد نمونه آزمايش شده
 614 0 519 95 بيمارستاني

 5417 1263 3070 1084 سرپائي)خارج بيمارستان(

 محل سكونت
 5465 983 3581 901 شهر

 566 280 8 278 روستا

 مليت
 5645 1114 3589 942 ايراني

 382 145 0 237 خارجي

 وارده از كشور
 382 145 0 237 افغانستان

 0 0 0 0 پاكستان

 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

 5892 1124 3589 1179 تعداد نمونه تهيه شده انساني

 5880 1119 3582 1179 نمونه آزمايش شده انسانيتعداد 

 0 0 0 0 تعداد نمونه مثبت انساني
 

 

 
 1393هاي انگلي و منتقله از راه آب و غذا و موارد طغيان گزارش شده در محدوده تحت نظارت دانشگاه طي سال  بيماري -5-68جدول 

يرد
ف

 

 نام

 شهرستان

 راه انتقال انيتعداد طغ

تال
مب

ي
ان

 

ستر
ب

ي
 

گ
مر

 

 ته
ونه
 نم
هيه
ت

ي
سان
ه ان
شد
ه 

ي
 

زما
ه آ
مون
ه ن
تهي

ي
ده 
 ش
ش

سان
ان

ي
 

سان
ت ان
مثب
نه 
مو
ه ن
تهي

ي
 

يب
يشتر

سا
شنا
ام 
جر
ن ا

 يي
ده 
ش

سان
ان

 ي
ترت
به 

ي
ب

 

 ته
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ت

ي
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ه 
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ه آ
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ه ن
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ي
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ه غ
شد
ش 
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ت غ
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ش
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به 
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غ

ي
ب

 

هر
ش

ي
 

ستا
رو

يي
 

ب
آ

 

ذا
غ

ص 
شخ
نام

 

 - Ecoli 2 2 0 3 21 21 0 3 178 - 4 2 1 5 اسالمشهر 1

 - Shigela 5 5 0 7 42 42 0 11 458 1 14 3 1 18 جنوب 2

 - Ecoli 1 1 0 1 12 12 0 2 82 - 2 1 1 3 ري 3

 - 0 8 8 - 11 75 75 0 16 718 1 20 6 1 26 كل جمع
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 1393سال  يطهاي انگلي و منتقله از راه آب و غذا  شده براي پيشگيري و مبارزه با بيماري هاي ارائه  آموزش -5-69جدول 

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

 1022 62 32 پرسنل و پزشكان بخش دولتي، خصوصي 1

 1545 50 55 رابطين بهداشتي 2

 14520 820 1120 درماني مراجعين مراكز بهداشتي 3

 13254 623 450 آموزان آموزان و اولياي دانش دانش 4

 980 75 50 اصناف و كسبه 5

 950 110 55 اتباع خارجي 6

 320 45 35 مددجويان كميته امداد، بهزيستي 7

 87 15 15 ورزشكاران 8

 480 57 44 كارگران 9

 325 27 15 بهورزان 10

 552 58 75 پرسنل و كارشناسان 11

 34035 1942 1946 مجموع

 

 هاي اسهالي، وبا، تيفوئيد و ...[ منتشر و توزيع شد. اي، بيماري هاي روده عدد پوستر و پمفلت با عناوين مختلف]بيماري 41750، جمعاً 1393در سال 

 
 1393سال  يطهاي انگلي و منتقله از راه آب و غذا  تعداد بازديدهاي مرتبط با بيماري -5-70جدول 

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

 1320 3150 0 155 170 312 عمومي

 177 28 9 67 220 187 اختصاصي

 1497 3358 9 222 390 499 مجموع

 
 1393سال  يطهاي انگلي و منتقله از راه آب و غذا  هاي انجام شده براي پيشگيري و مبارزه با بيماري فعاليت -5-71جدول 

 تعداد عنوان

 1 هاي منتقله از آب و غذا برگزاري سمينار بيماري

 15800 التورها(  تهيه و توزيع محيط ترانسپورت)نگهداري و انتقال نمونه

 6012 هاي التور آوري و آزمايش بر روي نمونه جمع

 15000 مترين تهيه و توزيع شامپو پره

 300 بوتوليسم تحويل ويال آنتي

 0 شناسايي و گزارش بيماران مشكوك به بوتوليسم

 0 شناسايي و گزارش بيماران التور

 11510 شناسايي آلودگي به پديكولوز
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  هاي قابل انتقال از دام به انسانهاي قابل انتقال از دام به انسان  بيماريبيماريمبارزه با مبارزه با 
 

هاري، كيست هيداتيك، سالك، تب مالت، تب خونريزي دهنده كريمه كنگو، تب زرد، جنون گاوي و تب شاليزار از جمله مهمترين 

در منطقه تحت پوشش  گزيدگيمورد حيوان  5769، در مجموع 1393روند. طي سال  هاي مشترك و قابل انتقال از دام به انسان به شمار مي بيماري

گزيدگي اقدامات الزم انجام شد كه با كنترل و مراقبت از  دانشگاه گزارش شد. براي پيشگيري و مبارزه با بيماري هاري بر روي افراد دچار حيوان

 .مجروحين، مورد هاري جديد در محدوده تحت نظارت دانشگاه مشاهده نشد

 
 1393سال ده در مناطق تحت پوشش دانشگاه طيزيتعداد مجروحين حيوان گ -5-72جدول 

 درصد تعداد جنسيت

 7/22 1307 زن

 3/77 4462 مرد

 100 5769 كل

 
 

 1393سال  تحت پوشش دانشگاه طيدر محدوده  درماني براي پيشگيري از هاري تعداد مجروحين حيوان گزيده به تفكيك اقدامات مراقبتي و -5-73جدول 

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

 4594 86 2912 1596 جنوب تهران

 544 0 452 92 شهر ري

 631 0 477 154 شهر اسالم

 5769 86 3841 1842 مجموع

 
 1393مقدار واكسن هاري و سرم ضد هاري مصرف شده براي كليه مراجعين در محدوده تحت پوشش دانشگاه طي سال  -5-74جدول 

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

 2039700 10669 جنوب تهران

 92800 2251 شهر ري

 31900 2213 شهر اسالم

 2164400 15133 مجموع

  
 1393سال  يطهاي آموزشي توليد شده براي پيشگيري و آشنايي با بيماري هاري توسط دانشگاه  بسته -5-75جدول 

 تعداد گروه هدف عنوان آموزشيبسته 

 484 عموم مردم هاي بهداشتي درباره زئونوزها پيام تراكت

 156 عموم مردم زئونوزها پمفلت

 350 عموم مردم زئونوزها نوع[ 12تراكت]

 190 عموم مردم هاي مشترك انسان و دام بيماري خبرنامه

 110 ها مطب -بهورزان  دستورالعمل كتابچه

 352 ها مطب -درماني مراكز بهداشتي گزيدگي حيوان پوستر
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 1393سال  يطبررسي وضعيت بيماري هاري  تعداد بازديدهاي اختصاصي براي -5-76جدول 

 بيمارستان بهداشتهاي  خانه بهداشتي ها پايگاه درماني  بهداشتي كزامر

204 307 114 535 

 

 4هيداتيك]  مورد جديد ابتال به كيست 14 ، تعداد1393طي سال  .به انسان است هاي قابل انتقال از حيوان از بيماري ديگر بيماري كيست هيداتيك يكي

شد[ گزارش و شناسايي  يها بودند كه گزارش كتب ر دانشگاهيمورد مربوط به سا 8ايراني و نفر ساكن شهرستان ري، همگي  2نفر ساكن جنوب تهران و 

 .نفر سابقه تماس با سگ داشت 1نفر از بيماران سابقه مصرف سبزيجات و  5نفر مرد بودند.  2نفر از بيماران زن و  4شد. 

 
 1393 سال يطهيداتيك  يست شده براي پيشگيري و مبارزه با بيماري ك هاي ارائه  آموزش-5-77جدول 

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

 75 12 8 درماني مراجعين مراكز بهداشتي

 86 5 3 هاي سالمت شهرداري مراجعين خانه

 48 8 7 رابطين بهداشتي

 21 4 15 بيماران و اطرافيان

 68 6 3 هاي بهداشت پرسنل پايگاه

 46 8 4 درماني بخش خصوصي كاركنان بهداشتي 

 12 2 2 مديران سالمت شهرداري

 356 45 42 مجموع

 

 1393سال  يطهيداتيك  بيماري كيست  در ارتباط باتعداد بازديدها  -5-78جدول 

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

 15 63 230 235 عمومي

 6 12 15 8 اختصاصي

 21 75 245 243 مجموع

 

به هنگام تغذيه  ينام پشه خاكه ك پشه آلوده به انگل بيمشترك بين انسان و حيوان است كه از طريق نيش  يپوست يسالك يك بيمار يماريب

 .شود يخون بيمار به انسان سالم منتقل م
 

 1393 در محدوده تحت پوشش دانشگاه طي سالتعداد بيماران مبتال به بيماري سالك  -5-79جدول 

شبكه بهداشت و 

 درمان

مجموع  مليت هاي سني گروه جنسيت

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

 24 21 3 7 3 4 5 3 2 15 9 جنوب تهران

 26 16 8 5 2 4 7 4 2 14 10 شهر ري

 7 6 1 2 2 0 3 0 0 7 0 شهر اسالم

 55 43 12 14 7 8 15 7 4 36 19 مجموع
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طي سال  يابد. گوسفند آلوده، به انسان انتقال مي و يك بيماري ميكروبي واگيردار مشترك بين انسان و دام است كه از گاو ا بروسلوزي ب مالتت

 نفر بيمار مبتال به تب مالت در منطقه تحت پوشش دانشگاه گزارش شد. 16 ، 1393

 
 1393تعداد بيماران مبتال به تب مالت در محدوده تحت پوشش دانشگاه طي سال  -5-80جدول 

شبكه بهداشت و 

 درمان

 منبع آلودگي هاي سني گروه جنسيت
 مجموع

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

 6 0 1 5 3 1 0 0 2 1 5 جنوب تهران

 7 0 1 6 0 3 2 1 1 3 4 شهر ري

 3 0 1 2 0 1 1 1 0 1 2 شهر اسالم

 16 0 3 13 3 5 3 2 3 5 11 مجموع

 

 1393 هاي آموزشي توليد شده براي پيشگيري و مبارزه با بيماري تب مالت طي سال بسته -5-81جدول 

 تعداد گروه هدف عنوان آموزشي بسته رديف

 26 درماني مراكز بهداشتيمراجعين  تب مالتدستورالعمل  كتابچه 1

 85 درماني مراكز بهداشتي با بروسلوز آشنايي اطالعيه بهداشتي 2

 52 درماني مراكز بهداشتيمراجعين  آشنايي با بيماري تب مالت پمفلت 3

 42 ها هاي بهداشت و بيمارستان ها، خانه درماني، پايگاه پرسنل مراكز بهداشتي هاي مشترك بيماري خبرنامه 4

 5 كارشناسان دستورالعمل جزوه آموزشي 5

 5 عموم مردم هاي مشترك]در حاشيه[ بيماري تقويم روميزي 6

 

 1393و مبارزه با تب مالت طي سال  شده براي پيشگيري هاي ارائه  آموزش -5-82جدول 

 گروه هدف رديف
 تعداد

 جلسات

 مدتمجموع 

 [ساعت]آموزش

 كل

 گان]نفر[گيرند آموزش

 89 8 6 دولتيبخش درماني  بهداشتيپرسنل  1

 108 3 5 غيردولتيبخش درماني  كاركنان بهداشتي 2

 187 2 4 بيماران و اطرافيان 3

 5498 10 9 عموم مردم 4

 135 2 3 بهورزان 5

 8 3 3 كارشناسان ستادي 6

 195 3 4 متصديان تهيه و توزيع مواد لبني 7

 35 2 3 هاي سالمت شهرداري مراجعين به خانه 8

 6258 33 37 مجموع

 

 1393سال  يطبا بيماري تب مالت  بازديدهاي انجام شده در ارتباط -5-83جدول 

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

 78 9 307 204 عمومي

 0 9 160 145 اختصاصي

 78 18 467 349 مجموع

 



 

 1393آماري سالنامه 
 

 

 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:
337 

در ستال   شتود.  يله كنته منتقتل مت   يوست  شتتر بته  يدار حاد است كه ب تب دهنده يزيخونر يماريك بي [CCHFخونريزي دهنده كريمه كنگو]تب 

هاي تحت پوشش دانشگاه مراجعه و اقتدامات تشخيصتي و    نفر بيمار مشكوك به بيماري تب خونريزي دهنده كريمه كنگو، به بيمارستان 8، تعداد 1393

هتاي بيشتتر بته     نفر ساكن مناطق تحت پوشش دانشگاه بودند و گزارش بقيه، جهت رستيدگي  4جهت بيماران به عمل آمد. در بين اين افراد، درماني الزم 

 هاي مسئول ارسال شد. دانشگاه

 
 1393موارد بيماري تب خونريزي دهنده كريمه كنگو شناسايي شده در منطقه تحت پوشش دانشگاه طي سال  تعداد -5-84جدول 

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

 2 2 4 جنوب تهران

 1 1 2 شهر ري

 1 1 2 شهر اسالم

 4 4 8 مجموع

محسوب و در  يبندي قطع مشكوك شهر ري نيز يك مورد در طبقهمورد  2از  .ورد محتمل بوده و در پورت ثبت شدم 2مورد مشكوك جنوب تهران گزارش شده  4از   -1

 پورت وارد شده است.

 
 1393در سال  CCHFدر برنامه   هماهنگي اتجلس تعداد -5-85جدول 

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

 6 وزارت بهداشت 5 ها كهبش ان سايرمدير

 0 ساختمان مركزي دانشگاه 9 كارشناسان ستادي

 8 ساير 15 ساي مراكز بهداشتي درمانيؤر

 5 ها با بيمارستان 2 ستادمسئول اموردارويي 

 6 خصوصي ودولتي هاي با آزمايشگاه 5 معاونت بهداشت

 15 هاي خصوصي با مطب 5 با واحد بهداشت محيط

 5 انستيتو پاستور ايران 2 عمومي روابط

 10 روزي هاي شبانه كلينيك 6 واحدهاي ستاد

 

هاي ارسالي از  گزارش نشد ولي با توجه به شيوع بيماري در كشور سودان و نامه 1393جديدي از بيماري تب زرد در سال  خوشبختانه مورد

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

ركز بهداشت جنوب تهران بيمار مشكوك به تب شاليزار ]لپتوسپيروز[ از بيمارستان لقمان به م ي از، مورد1393در طول سال همچنين خوشبختانه 

 گزارش نشد.
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  رفتاري و مراكز مشاورهرفتاري و مراكز مشاوره  --هاي ويروسيهاي ويروسي  بيماريبيماري
 

 1393سال  يط دزيا يماريو كنترل ب يريشگيپ مراكز تحت پوشش معاونت بهداشت در برنامه -5-86جدول 

 تحت پوشش مركز/ شبكه تعداد عنوان مركز

 ، اسالمشهريجنوب، ر 4 يرفتار يها يماريمركز مشاوره ب

 جنوب 2 اران مثبتيباشگاه 

 جنوب 1 يمركز دندانپزشك

 جنوب 1 ريب پذيژه زنان آسيمركز و

 ، اسالمشهريجنوب، ر 10 زنان باردار( ي)غربالگر PMTCTمنتخب در برنامه  يدرمان يمركز بهداشت

 ، اسالمشهريجنوب، ر PMTCT 4منتخب در برنامه  يها مارستانيب

 ، اسالمشهريجنوب، ر MMT 6مركز 

 

ها و )حسن آباد(، زندان زنان، مددسرا زندان بزرگ عبارتند از: دز در سطح دانشگاهيا يماريو كنترل ب يريشگير مراكز ارائه خدمات پيسا

 .خانمان يافراد ب يمراكز نگهدار
 

 1393مركز( دانشگاه در سال  4هاي رفتاري) اطالعات مراكز مشاوره بيماري -5-87جدول 

 جمع اسالمشهر ير جنوب عنوان شاخص

 191 35 27 129 مثبت تحت درمان متادون يو يماران اچ ايتعداد ب

 42 5 9 28 مثبت تحت درمان سل يو يماران اچ ايتعداد ب

 482 35 259 188 انجام شده 1زايش االيتعداد آزما

 337 30 141 166 ش وسترن انجام شدهيتعداد آزما

 10410 1200 5208 4002 تعداد كاندوم ارائه شده

 1100 290 250 560 تعداد سرنگ ارائه شده

 از تستت  االيتزا پتس از مثبتت شتدن    ، االيتزا ج مثبت كتاذب در  ياز نتا يريجلوگ يباشد. برا يم دزيا صيژه تشخيو هب ،در خون روسيو كشف يش استاندارد برايك آزماي االيزاتست  -1

 .شود يد استفاده مييتأ يبرا شود، ينگ كه آزمايشي نسبتاً گران محسوب ميوسترن بالت

 
 1393( سال universall access) يهمگان ياساس گزارش دسترس دز بريا يماريو كنترل ب يريشگيعملكرد برنامه پ -5-88جدول 

 حاتيتوض تعداد عنوان شاخص

 مورد آن زن باردار بوده است. 97 2962 تعداد موارد مشاوره و تست

 مورد آن زن باردار بوده است. 7 184 ق مشاوره و تستيشده از طر ييتعداد موارد مثبت شناسا

 زن 86مرد /  230 316 ل پرونده(يد )تشكيتعداد موارد مثبت جد

 زن 286مرد /  625 911 يروسيو رترو ضد درمان تحت مارانيب تعداد

 زن 374مرد /  1066 1440 آنها شروع شده يبرا يروسيكه درمان ضدرتروو يمارانيتعداد كل ب

 زن 16مرد / 58 74 اند بوده 4ا ي 3 ينيل پرونده در مرحله باليتعداد موارد مثبت كه در زمان تشك

 - 97 ت نامشخصيانجام شده در زنان باردار با وضع يها تعداد تست

 - 7 (93ور يتا شهر 92مهر  يشده در زنان باردار )در بازه زمان يياسانتعداد موارد مثبت ش

 اند. افت كردهيدر ARV يالكسيمورد در شش هفته اول پس از تولد، پروف 29كل  HIV 29تعداد كل نوزادان متولد شده از مادر مبتال به 

 - 4 مثبت HIVتعداد نوزادان 
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 1393ان سال يپا بيماري ايدز يتجمع آمار -5-89جدول 

 تعداد موارد مرگ دزيتعداد موارد ورود به فاز ا دزيا يماريشده ب يتعداد موارد شناسائ شبكه بهداشت و درمان

 19 80 170 شهر ري

 393 1386 2828 جنوب تهران

 42 40 156 شهر اسالم

 454 1506 3154 مجموع

 

 1393شده براي پيشگيري و مبارزه با بيماري آنفلوانزا در سال  هاي ارائه  آموزش -5-90جدول 

 گروه هدف رديف
 تعداد

 جلسات

 مجموع مدت

 ]ساعت[آموزش

 كل

 ]نفر[گيرندگان آموزش

 50000 360 210 مراجعين 1

 400 40 16 ها و اصناف كارگران مرغداري 2

 1100 30 30 رابطين 3

 260 9 6 بهداشتي -ها پرسنل بيماري 4

 75 6 3 بهورزان 5

 160 15 30 پرسنل جديدالورود 6

 332 11 11 بخشي بين 7

 114 7 28 اطرافيان بيماران 8

 2200 13 25 آموزان دانش 9

 110 20 40 پزشكان و ماماهاي بخش خصوصي 10

 

 1393 دانشگاه طي سال [ در منطقه تحت پوششILIموارد شبه آنفلوانزا ] -5-91جدول 

 تعداد كل مراجعين به پزشك تعداد موارد مشكوك به آنفلوانزا شبكه بهداشت و درمان
ماران مشكوك به كل يدرصد ب

 مراجعه كنندگان

 درصد 4/76 5478 261 شهر ري

 درصد 8/94 7617 681 جنوب تهران

 درصد 2/49 19137 477 شهر اسالم

 درصد 4/40 32232 1419 مجموع

 

 1393تحت پوشش دانشگاه طي سال مناطق ( كشف شده در ILIتوزيع سني موارد شبه آنفلونزا ) -5-92جدول 

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

87 435 820 77 1419 
 

 1393تحت پوشش دانشگاه طي سال مناطق [ در ILIموارد مثبت شبه آنفلوانزا ] -5-93جدول 

 شهرستاننام 
 هاي تعداد نمونه

 تهيه شده

 هاي تعداد نمونه

 آزمايش شده

تعداد موارد مثبت از 

 ((A H3N2 نوع

از  تعداد موارد مثبت

 H1N1 - Pنوع 

تعداد موارد مثبت از 

 Bنوع 

 0 1 1 27 47 شهرري

 17 9 8 367 445 جنوب تهران

 0 4 5 53 53 اسالمشهر

 17 14 14 447 545 مجموع
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 1393طي سال )نفر(هاي پر خطر و در معرض خطر واكسيناسيون آنفلوانزا انجام شده جهت گروه -5-94جدول 

 شبكه بهداشت

 و درمان

 پرسنل

 بهداشتي

 پرسنل درماني

 ها بيمارستان

 بيماران خا 

 +HIVو 

 هاي پرسنل پايگاه

 اورژانس

 سالمندان و پرسنل 

 ها ساكنين آسايشگاه و

 پرسنل

 دامپزشكي

 كاركنان

 زيستمحيط 

 نيروي

 نظامي 
 مجموع ساير

 2750 1504 50 8 70 250 20 50 386 412 شهر ري

 6220 3526 0 0 0 0 0 186 1395 1113 جنوب تهران

 625 364 0 0 32 18 0 85 50 76 شهر اسالم

 9595 5394 50 8 102 268 20 321 1831 1601 مجموع
 

 1393هاي پيشگيري و مراقبت از بيماري آنفلوانزا در سال  فعاليت -5-95جدول 

 عنوان
 تهيه و توزيع

 پمفلت

 بازديدهاي بهداشتي هاي آموزشي بسته

 مشترك مستقل جزوه تراكت پوستر

 200 4400 50 5000 1000 36000 تعداد

 

 1393بازديدهاي انجام شده در ارتباط با پيشگيري از بيماري آنفلوانزا در سال تعداد  -5-96جدول 

 نوع بازديد
 مراكز

 درماني بهداشتي

 يها پايگاه

 بهداشت

 هاي خانه

 بهداشت
 ها بيمارستان

 مطب

 پزشكان

 فرودگاه

 امام خميني)ره(
 ها آزمايشگاه

 1000 - 260 - 107 116 113 عمومي

 - 18 360 35 45 80 90 اختصاصي

 1000 18 620 35 152 196 203 مجموع
 

الم در  490الم ماالريا در سطح دانشگاه ] 4356، مجموعاً 1393در راستاي بيماريابي و تشخيص به هنگام موارد احتمالي ماالريا، در سال 

الم نيز در شهرستان ري[ تهيه و آزمايش شد. اين امر منجر به شناسايي و كشف  1013الم در مركز بهداشت جنوب تهران و  2853شهر،  شهرستان اسالم

 رفت.نفر بيمار مبتال به ماالريا ساكن در محدود تحت پوشش دانشگاه شد كه اقدامات درماني و مراقبت از اطرافيان در حداقل زمان ممكن صورت گ 5
 

 1393بازديدهاي انجام شده در ارتباط با بيماري ماالريا توسط دانشگاه طي سال تعداد  -5-97جدول 

 ها آزمايشگاه بهداشتهاي  خانه بهداشتي ها پايگاه درماني كزبهداشتيامر نوع بازديد

 110 53 230 281 عمومي

 15 32 40 45 اختصاصي

 125 85 270 326 مجموع
 

 1393شده در خصو  ماالريا در سال  هاي ارائه  آموزش -5-98جدول 

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

 35 7 5 ها پرسنل مبارزه با بيماري 1

 75 8 6 رابطين بهداشتي 2

 497 6 5 درماني مراجعين مراكز بهداشتي 3

 36 8 7 بيماران و اطرافيان 4

 87 9 9 درماني پرسنل مراكز بهداشتي 5

 98 7 7 هاي بهداشت پرسنل خانه 6

 15 8 6 رابطين آزمايشگاهي 7

 168 6 4 آموزان دانش 8

 1011 59 49 مجموع
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 :سل و جذام
درصد موارد را  29و  ماريدرصد موارد را زنان ب 49، 1393ثبت شده در سال  مورد( 23) د و درمان مجدديجد مبتال به سل ماريب 453تعداد  از

 باشد. يم سال 24-54 و سال به باال 65 يسن يها مربوط به گروه ر مثبتياسم بروز سل زانيم نيشتريب .دهند يم ليتشك يرانيا ريغ مارانيب

+ 2+ و 1با درجه مثبت بودن  مارانيدرصد ب 52سال بوده و  42 مارانيب يسن انهيم باشد. يدرصد م 84مثبت  رياسم مارانيدرمان در ب تيموفق زانيم

مار مقاوم به درمان ثبت شده و يب 5، 1393در سال  بوده است. 7ت يكصد هزار نفر جمعير مثبت در هر يد سل اسميزان بروز موارد جديم اند. گزارش شده

 تحت درمان قرار گرفته است.

 
 1393 هاي آموزشي توليد شده در خصو  سل و جذام در سال بستهتعداد  -5-99جدول 

 تعداد بسته آموزشي رديف تعداد بسته آموزشي رديف

 2120 تراكت آموزشي 6 17 رساني اطالع بنر 1

 610 جزوه راهنماي درمان بيمار 7 1000 پمفلت جذام 2

 14 كتاب راهنماي كشوري سل 8 6500 پمفلت سل 3

 120 پوستر سل 4
 179 پوستر مسابقه ايران بدون سل 9

 3000 كارت ويژه مطب ها 5
 

 

 1393 سال درسل و جذام هاي  هاي ارائه شده براي پيشگيري و مبارزه با بيماري آموزش -5-100جدول 

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

 1212 263 يردولتيو غ دولتيبخش درماني  پرسنل بهداشتي 1

 54 34 ها يسالمت شهردار يها خانه 2

 4928 325 درماني مراجعين مراكز بهداشتي 3

 1058 726 بيماران و اطرافيان 4

 5303 24 آموزان دانش يآموزان و اوليا دانش 5

 139 6 بهورزان 6

 8 2 نيروهاي طرحي 7

 443 41 رابطين بهداشتي 8

 91 1 انيدانشجو 9

 13236 1422 كل

 
 1393 تا 1389از سال ت بيماران مبتال به سل يسه وضعيمقا -5-101جدول 

 سال بررسي

 موارد جديد سل

 كل موارد عود خارج ريوي ر منفي و نامشخصياسم 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 

 



 

 1393سالنامه 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:
342 

 1393تا 1389ت بيماران مبتال به سل از سال يسه وضعيمقا -5-101جدول ادامه 

 سال بررسي

 ريمثبت بودن اسمدرجه  يانه سنيم ها نسبت درصد از كل موارد

درصد 

 يرانيرايغ

درصد 

 يزندان

(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 5/48 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 
 

 

 1393 تا 1389از سال  كيافراد در تماس نزد يت اقدامات انجام شده برايوضع -5-102جدول 

 بررسي سال

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

 سال 6باالي  سال 6زير 

د /
دار
ن

 
ص
شخ
نام

 

 دارد

س
ما
ر ت
ك د
ود
 ك
داد
تع

ده 
 ش
سي
رر
ك ب
ود
 ك
داد
تع

 

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 

 

 1393 تا 1389از سال  يشگاهيآزما يها داده ماران ويوضعيت مراكز ارجاع دهنده ب مقايسه -5-103جدول 

 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

 

مار
د بي
دا
تع

 
ده
 ش
سي
رر
ك ب
كو
مش

 

كو
مش
رد 
ت ف
سب
ن

هر 
در 
ده 
 ش
سي
رر
ك ب

10
00

 
ت
معي
 ج
فر
ن

 

ده
 ش
ئي
سا
شنا
ت 
مثب
ط 
خل
ن 
ارا
بيم
اد 
عد
ت

 

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

ك 
كو
مش

 

د 
رص
د

ت
يفي
 ك
قد
 فا
ي
 ها
ط
خل
نه 
مو
ن

 

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 
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 طي سنوات اخير بيماران مبتال به جذام ثبت شده در مركز آزادگان شبكه بهداشت و درمان شهرري تعداد -5-104جدول 

 1393 1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 1384 سال

 3 0 0 3 4 18 10 9 6 1 تعداد

 

  هاي غير واگيرهاي غير واگير  بيماريبيماريپيشگيري و مبارزه با پيشگيري و مبارزه با 
 

فعال هستند. اهم اقدامات صورت گرفته توسط دانشگاه،  دانشگاه علوم پزشكي تهرانتحت نظارت در محدوده غير واگير ديابت  واحد 20

 به شرح زير بوده است: 1393سال تا پايان جهت پيشگيري و كنترل بيماري ديابت 

 
 1393اقدامات دانشگاه در زمينه كنترل و پيشگيري ديابت در سال  -5-105جدول 

 تعداد موضوع

 10 تعداد واحدهاي ديابت مركز بهداشت جنوب

 6 تعداد واحدهاي ديابت شبكه بهداشت و درمان شهر ري

 4 شهر تعداد واحدهاي ديابت شبكه بهداشت و درمان اسالم

 20 مجموع واحدهاي ديابت دانشگاه

 979735 سال شهري 30جمعيت باالي برآورد 

 15488 يابت شهريكل پرونده فعال موجود د تعداد

 132653 1393پايان سال تا  يتعداد كل غربالگر

 16602 يابتيماران ديب تعداد

 

 
 1393در انتهاي سال  ييديابت روستا موارد موجود و مورد انتظار از غربالگريتعداد  -5-106جدول 

 غربالگريتعداد افراد 

  شده

 موجود بيماران 

 قديم + جديد

 تعداد بيمار 

 مراقبت شده توسط پزشك

 تعداد افراد

 در معرض خطر 

 تعداد پره ديابت 

 جديد شناسايي شده

3008 869 2279 811 43 

 

 
 ريرواگيغ يها يماريب يها ارائه شده در خصو  برنامه يها آموزش -5-107جدول 

 كل آموزش گيرندگان آموزش)ساعت(مجموع مدت  گروه هدف رديف

 71 60 ها پرسنل بيماري 1

 3812 95 رابطين بهداشتي 2

 25631 854 انآموز دانشاولياء  -آموزان دانش 3

 43053 1076 عموم مردم و مراجعين 4
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 1393طي سال  ريرواگيغهاي  بيماري يها مواد آموزشي توليد شده در خصو  برنامه -5-108جدول 

 فيرد ينوع ماده آموزش عنوان گروه هدف عيتوز ر ويتكث

400 

25235 

 پزشكان وكارشناسان

 ن مراكز و ... يعموم مردم ، مراجع

 (يسر 20استئو پروز)

 ريرواگيغ يها برنامه

ه، كتاب و دستورالعمل، بنر، يكتابچه، اطالعپمفلت،

 ، تراكت و پوستر و ... CDو  يجزوه آموزش
1 

 CD 2 كيآموزش مشاوره ژنت كيپزشكان مشاوره ژنت 10

 3 ريرواگيغ يها يماريخبرنامه ب ريرواگيغ يهايماريب ... و يئت علميپزشكان، كارشناسان، ه 500

200 
و  يپزشكان و كارشناسان/ بخش دولت

 يخصوص

 و يمل تاالسمدستورالع

 CD 4 د در نوزادانيروئيت يكار كم

 

 1393 سال طي  ريرواگيغ يها يماريب يها برنامه يتعداد جلسات هماهنگ -5-109جدول 

 فيرد يبرون بخشو  يدرون بخش ين هماهنگيعناو تعداد

 1 يستاد ي، واحدهايدرمان يمراكز بهداشت يساؤران شبكه، ريمد 16

 2 ها، نظارت بر درمان مارستانيب 120

 3 يو دولت يخصوص يها شگاهيآزما 180

 4 ، فرهنگسراها، اصنافيشهردار 4

 5 ها پرورش، مهدكودكآموزش و  15

 6 ه و ...يحوزه علم ،ته امداديج، كميبس 18
 

 1393طي سال  ريرواگيغهاي  بيماري يها در خصو  برنامه يبازديدهاي عموم تعداد -5-110جدول 

 فيرد نيعناو ديتعداد كل بازد

 1 خانه بهداشت 180

 2 يگاه بهداشتيپا 416

 3 يدرمان يمراكز بهداشت 284

 4 ها شگاهيآزما 200

 5 مارستانيب 144
 

 1393طي سال ريرواگيغ يها يماريب يها در خصو  برنامه يبازديدهاي اختصاصتعداد  -5-111جدول 

 فيرد نيعناو ديتعداد كل بازد

 1 كيمراكز مشاوره ژنت 20

 2 نوزادان يمراكز غربالگر 72

 3 ريرواگيغ يواحدها 80

 4 ها شگاهيآزما 2

 5 مارستانيب 6

 خون: فشار
 1393سال تحت پوشش دانشگاه طي روستايي  مناطقدر  خون فشار يماريو كنترل ب يريشگيبرنامه پهاي  فعاليت -5-112جدول 

 جنسيت
 تعداد افراد

 غربالگري شده

 BMIتعداد افراد با 

 30بيشتر از 

 سابقه مصرف

 دخانيات 

 نتيجه غربالگري

 بيمار قديمي بيمار جديد سالم

 1817 160 4940 23 2291 6917 زن

 681 79 1916 400 581 2604 مرد

 2498 239 6856 423 2872 9521 مجموع
  



 

 1393آماري سالنامه 
 

 

 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:
345 

 :(يو تاالسم PKU-G6PDك)يژنت

 
 1393 تاالسمي طي سالو  كيعملكرد برنامه ژنت -5-113جدول 

 عنوان برنامه
 1393 موارد 1392 موارد عنوان

PKU 

نام
بر

 ه
ك )
ژنتي
ي 
ها

-G
6

P
D

-P
K

U
 

مي
الس
 تا
و

 )
 

 43824 43960 جمعيت زير يكسال

 41566 38363 تعداد نوزاد غربالگري شده

 33280 30312 تعداد غربالگري بهنگام

 pku 17 10تعداد مشكوك 

 5 14 )مشكوك نهايي( +HPLCتعداد

 PKU 10 5تعداد بيمار قطعي 

 98 46.42 درصد تشكيل پرونده ژنتيك در خانواده بيماران

 pnd1 32 32درصد انجام 

 100 100 در زنان باردار pnd2درصد انجام 

 pnd 100 100درصد سقط در صورت تشخيص بيماري در آزمايش 

 100 100 درصد فراخوان بموقع بيماران

 100 100 درصد مراجعه بموقع به بيمارستان

 1.14 2.27 نفر 10000 در PKUبروز 

  تاالسمي

 27852 25861 مراجعه كننده به آزمايشگاه غربالگري در هر سالكل زوجين 

هتاي   زوجين مراجعه كننده جهت مشاوره ويژه تاالسمي از گتروه 

S1-S2 ,S3 در هر سال 
1117 500 

 48 139 سال زوجين مشكوك پر خطر شناسايي شده در هر

 26 23 زوجين ناقل تاالسمي شناسايي شده در هر سال

 276 307 (s1,2,3گروه  3زوجين ناقل تاالسمي تحت مراقبت)از 

 188 69 (s1,3گروه  2زوجين مشكوك پر خطرتحت مراقبت)از 

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

 0 0 نفر 100000بروز تاالسمي ماژور در 

G6PD)گزارش از مراكز( 

 G6PD 727 801موارد مشكوك 

 202 113 روزگي 120موارد عدم انجام آزمايش 

 412 496 اند روزگي آزمايش داده 120موارد تائيد در افرادي كه
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  هاي مردمي، پزشكان طرحيهاي مردمي، پزشكان طرحي  مشاركتمشاركت

  اشتغال و آموزش بهورزاناشتغال و آموزش بهورزان
 

 

 1393هاي مردمي طي سال  عملكرد برنامه داوطلبان سالمت در جلب مشاركت -5-114جدول 

 موضوع
 شبكه بهداشت و درمان

 شهر ري جنوب تهران شهر اسالم

 1088 2058 1124 تعداد داوطلبان سالمت در مناطق شهري و روستايي

 1020 4246 2065 هاي آموزش در محله برگزار شده توسط داوطلبان سالمت تعداد كالس

 11797 28673 20681 هاي آموزش در محله گيرندگان كالس تعداد آموزش

 5/72 4/68 80 پوشش خانوارهاي تحت پوشش داوطلبان سالمتدرصد 

 758 1378 873 هاي برگزار شده توسط داوطلبان متخصص تعداد كالس

 7239 16134 7534 ديدگان توسط داوطلبان متخصص تعداد آموزش

 186 404 155 تعداد داوطلباني كه همكاري خود را آغاز نمودند

 143 199 107 نمودند تعداد داوطلباني كه قطع همكاري
 

 

 1393ز بهداشت جنوب در سال كشهر، ري، مر هاي بهداشتي درماني اسالم هكدر سطح شب جذب شده پزشكان طرحي -5-115جدول 

 مجموع طرحي كدندانپزش داروساز طرحي عمومي طرحي كپزش

- 10 9 19 

 

 :يبرنامه بهورز

  هاي بهداشت حوزه معاونت بهداشتي دانشگاه تهران در آبانماه  در خانهبرگزاري امتحان جامع بهورزي از كليه بهورزان شاغل

1393. 

  تا  01/12/1392هاي عملي)كارآموزي( افراد مذكور از تاريخ  انجام آموزش و نفر( 19)قبولي نفر بهورز اتباع افاغنه 20تربيت

 ساعت آموزشي(. 655) 13/03/1393

 ساخت خانه  اندازي خانه بهداشت محمودآباد و تجهيز و راه روستايي ساخت وهاي بهداشت  در راستاي طرح تكميل خانه

 .هاي بهداشت توابع شبكه بهداشت و درمان شهرستان ري( )از خانه1393درصد پيشرفت تا پايان سال  70بهداشت عمادآور با 

 
 1393 بازآموزي بهورزان در خصو  موضوعات مختلف بهداشتي در سال -5-116جدول 

 بهداشت و درمانشبكه 
 تعداد خانه

 بهداشت فعال

 بهورزان تعداد

 شاغل

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

 مجموع زمستان پاييز تابستان بهار

 50 844 1000 648 5/669 50 26 شهر ري

 34 708 5/540 812 592 34 15 شهر اسالم

 6 5/95 99 100 110 6 3 جنوب تهران

 90 5/1647 5/1639 1560 5/1371 90 44 مجموع
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  ثبت مرگ و ميرثبت مرگ و مير
 

 

از جملته مهمتترين    ن بتار در شتهر تهتران   ياولت  يبترا  ICD10 يالملل نيب يهاعلل مرگ بر اساس استاندارد يبند نظام ثبت و طبقه يساز يياجرا

 زنتدگي  اساسي جزء دو عنوان به مرگ و تولد همچون حياتي وقايع اطالعات آوري جمعاقدامات دانشگاه در برنامه ثبت مرگ و ميرهاي رخ داده است. 

دانشگاه علوم ن يبه ا را مرگ شهر تهران يها داده يآور ت جمعيمسئول ،1393از سال معاون محترم بهداشت وزارت متبوع . رسد مي نظر به ضروري بشر،

 در كيفي نظر از ياز بررس اطالعاتي، بعد منابع كليه فوت و هاي گواهي اساس بر متوفيان از شده آوري جمع واگذار نموده است. اطالعات پزشكي تهران

 بته  متوفيتان  اطالعتات  ورود از قبتل  اصتلي  ينتدهاي آفر از شوند. يكتي  مي ثبت يپزشك آموزش و درمان بهداشت وزارت مرگ ثبت مخصو  افزار نرم

 ثبتت  علتل  از يك هر است ( موظفHIT تحصيلي مدرك اراي)دكدگذار اساس اين باشد. بر مي علل كدگذاري و مرگ اي زمينه علت نيافزار تعي نرم

اقتدام   مرگ اي زمينه علل تعيين به مربوطه نسبت قوانين طبق و كدگذاري ICD10 ها بيماري المللي بندي بين طبقه اساس بر را فوت گواهي روي بر شده

 .دينما

 

 ر:ياطالعات مرگ و م يآور منابع جمع

 سازمان بهشت زهرا 

 يقانون يپزشك 

 اداره ثبت احوال 

 آرامستان دارالسالم اسالمشهر 

 )آرامستان خاوران)ارامنه 

 

 ربط: يذ منابع از اطالعات افتيدر نحوه
  زهرا بهشت سازمان از ها فوت يگواه اسكندريافت  

 اسالمشهر دارالسالم آرامستان هاي دريافت كپي گواهي فوتي  

 يگوريگر ارامنه يگر فهيخل از ها فوت گواهي دريافت كپي  

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

 يقانون يپزشك از يعيرطبيغ مرگ موارد ستيل افتيدر 
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 1393آمار عملكرد دبيرخانه ثبت مرگ و مير در سال  -5-117جدول 

 26420 افزار وارد شده به نرم يتعداد ركوردها

 2 برگزار شده جهت پزشكان يها تعداد كارگاه

 170 دهيتعداد پزشكان آموزش د

 1 برگزار شده جهت كدگذاران يها تعداد كارگاه

 9 دهيتعداد كدگذاران آموزش د

 6 برگزار شده يها تهيتعداد كم

 500 شهر تهران يها ها و درمانگاه مارستانيبه ب ينت شده ارساليلم يها تعداد دستورالعمل

 

 
 1393طي سال  تحت پوشش يها ك شبكهيبه تفكمرگ و ميرهاي ثبت شده كودكان زير يك و پنج سال  -5-118جدول 

 شبكه

 بهداشت و درمان

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

 روستا شهر روستا شهر

 پسر دختر پسر دختر پسر دختر پسر دختر

 0 0 10 17 0 0 10 12 جنوب تهران

 13 3 5 10 7 2 3 5 شهر ري

 2 3 6 6 2 2 5 5 شهر اسالم

 15 6 21 33 9 4 18 22 مجموع

 
 

 1393طي سال تحت پوشش  يك شبكه هايبه تفكهاي سني خا   مرگ و ميرهاي ثبت شده در گروه -5-119جدول 

 كهشب

 بهداشت و درمان

 كل مرگ و مير
 آمده ايدنه مرده ب

 هفته 22بعد از 

 مرگ و مير

 نوزادان

 روز 28 زير

 ر مادران يمرگ و م

  به علت عوارض

 مانيو زا يحاملگ

 ريمرگ و م

 يگروه سن

 سال 15-59

 ريمرگ و م

 يگروه سن

 سال 60-70

 ريمرگ و م

 يگروه سن

 سال 60 يباال

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

 8 688 3 182 7 226 0 4 0 8 0 3 15 945 شهر اسالم

 130 178 48 63 70 127 1 5 4 1 2 5 244 383 ب تهرانجنو

 59 197 27 112 40 110 0 2 3 3 2 3 105 323 شهر ري

 197 1063 78 357 117 463 1 11 7 12 4 11 364 1651 مجموع
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  كاركاربهداشت بهداشت سالمت محيط و سالمت محيط و 
 

نفر متصدي و كارگر، در  52885با مركز تهيه، توزيع و فروش مواد غذايي و اماكن عمومي  33799در حوزه بهداشت محيط بيش از 

 است.  صادر شدهمعتبر  يها كارت بهداشت نفر از آن 40408 دانشگاه، فعال هستند كه از طرف دانشگاه، براينظارت منطقه تحت 
 

 
 1393طي سال در حوزه بهداشت محيط دانشگاه گزارش عملكرد فصلي  -5-120جدول 

 فصل

 تعداد بازديدهاي انجام شده
 تعداد متخلفين

 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

 4 67 1 101 54 647 278 343 3291 13017 بهار

 1 46 2 93 41 603 329 113 2518 12556 تابستان

 0 25 0 54 47 504 283 1252 3009 12537 پائيز

 1 57 1 55 32 347 247 240 2648 15604 زمستان

 6 195 4 303 174 2101 1137 1948 11466 53714 مجموع

 
 1393طي سال  در حوزه بهداشت محيط دانشگاهگزارش عملكرد فصلي  -5-120جدول ادامه 

 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

 334 219 6748 48 112 6588 10974 12512 بهار

 424 415 6008 96 152 5760 12467 14311 تابستان

 476 445 6862 74 155 6633 12870 13406 پائيز

 559 513 7308 104 188 7016 16114 16676 زمستان

 1793 1592 26926 322 607 25997 52425 56905 مجموع

 
 1393طي سال دانشگاه در حوزه بهداشت محيط گزارش عملكرد فصلي -5-120جدول ادامه 

 فصل
 آموزش تعداد نفر هاي آموزش بهداشت تشكيل شده كالس

 چهره به چهره

 رسيدگي

 به شكايات

و  موارد پيگيري در خصو  بهسازي

 سازي آب آشاميدني سالم

موارد پيگيري در خصو  

 كننده تعداد شركت كالس تعداد دفع بهداشتي فاضالب و زباله

 29 20 436 25412 4315 384 بهار

 32 23 461 89426 2643 233 تابستان

 29 33 386 26009 3426 294 پائيز

 34 46 459 26183 5080 373 زمستان

 124 122 1742 167030 15464 1284 مجموع
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 1393سال  طيآشاميدني مناطق تحت نظارت دانشگاه برداري از آب  نمونه -5-121جدول 

 دوره زماني

 مناطق روستايي مناطق شهري

 آشاميدنيبرداري باكتريولوژي از آب  نمونه برداري باكتريولوژي از آب آشاميدني نمونه

 كل نامطلوب مطلوب كل نامطلوب مطلوب

 697 6 691 1882 1 1881 شش ماهه اول

 536 9 527 2070 0 2070 شش ماهه دوم

 1233 15 1218 3952 1 3951 مجموع

 

 

 

 1393 سالطي  در مناطق تحت نظارت دانشگاه كشي كشي شهري وروستاهاي داراي آب لوله شبكه لوله كنترل آب آشاميدني در -5-122جدول 

 نوع مناطق
 تعداد موارد

 ارزيابي شيميايي نمونه آزمايش ميكروبي آب كلرسنجي

 401 3952 17889 شهري

 182 1233 11267 روستايي

 583 5185 29156 مجموع

 

 

 

 1393 سالطي  ي فعال در مناطق تحت نظارت دانشگاهبازديد و كنترل آب استخرهاي شنا -5-123جدول 

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

 111 116 83 148 148 57/1 104 66 بهار

 82 84 95 155 145 57/1 102 65 تابستان

 101 101 94 169 176 10/1 72 65 پائيز

 80 80 89 137 156 43/1 93 65 زمستان

 374 381 361 609 625 42/1 371 261 مجموع

 

 

 

 1393نتايج طرح كنترل آب آشاميدني در مناطق تحت نظارت دانشگاه طي سال -5-124جدول 

 كلر سنجي از  

 آب آشاميدني

 جهتبرداري  نمونه

 آزمايش ميكروبي

 كلر سنجي

 استخرهاي شنا
 هاي برداري نمونه

 ميكروبي

 موارد نامطلوب

 هاي آبي و استخرهاي شنا، تفريحگاه

 موارد نامطلوب كل موارد موارد نامطلوب كل موارد موارد نامطلوب كل موارد هاي طبيعي  شناگاه

28239 1023 3191 6 625 116 381 0 
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 1393از شير مدارس طي سال  برداري نمونهگزارش نتايج  -5-125جدول 

 تعداد مدارس

 توزيع كننده شير

 تعداد بازديد و

 نظارت بر

 شير مدارس

 تعداد موارد

 رعايت زنجيره

 سرد

 تعداد موارد محل نگهداري شير

 نمونه برداري

 از شير مدارس

 تعداد موارد

 مشكوك به فساد

 طبق نظر آزمايشگاه

 مدارس دارايتعداد 

 محل نگهداري شير

 تعداد موارد

 بهداشتي

 تعداد موارد

 غير بهداشتي

820 347 318 70 38 32 63 13 

 

 1393اشتي در ماه مبارك رمضان طي سال  بهد ينترل و بازرسك-5-126جدول 
 تعداد، مقدار عنوان فعاليت

 4325 بازديد از مراكز و اماكن عمومي

 290 ها حسينيهبازديد از مساجد و 

 405 بازديد از مراكز توليد و توزيع زولبيا و باميه

 11 كارت بهداشت صادره براي خادمين مساجد

 0 مقدار مواد گندزداي توزيع شده )كيلوگرم، ليتر(

 309 موارد معرفي به مراجع قضايي

 موارد تعطيلي موقت
 22 مراكز و اماكن عمومي

 0 زولبيا و باميههاي غير مجاز توليد  كارگاه

 مقدار مواد غذايي معدوم شده به كيلوگرم
 307 كل موارد

 0 مقدار ساالد و سبزي معدوم شده

 برداري از مواد غذايي نمونه

 52 قابل مصرف

 54 غير قابل مصرف

 106 كل

 برداري از زولبيا و باميه موارد نمونه

 53 قابل مصرف

 28 غير قابل مصرف

 81 كل

 0 زولبيا و باميه معدوم شده)كيلوگرم(مقدار 

 121 موارد رسيدگي به شكايات بهداشتي

 

دولت مصوبه مجلس  ياز مقررات مال يم بخشي( قانون تنظ24موضوع ماده ) يها تعرفههزار ريال از محل  956800، در مجموع 1393طي سال 

 شوراي اسالمي، به شرح جداول زير وصول شد.

 
 1393طي سال  دولت يازمقررات مال يم بخشيقانون تنظ 24موضوع ماده كارت صالحيت بهداشتي معاينه پزشكي  يها تعرفه -5-127جدول 

 جريمه تمديد صدور فصل

 بهار
 124 6407 4567 تعداد

 62000 320350 228350 مبلغ )هزار ريال(

 تابستان
 91 8989 3478 تعداد

 45500 449450 173900 مبلغ )هزار ريال(

 پاييز
 109 9080 4007 تعداد

 54500 454000 200350 مبلغ )هزار ريال(

 زمستان
 133 11680 4434 تعداد

 66500 584000 221700 مبلغ )هزار ريال(

 مجموع
 457 36156 16486 تعداد

 22850 1807800 82430 مبلغ )هزار ريال(

 

 

 



 

 1393سالنامه آماري 
 

 

 مديريت آمار و فناوري اطالعات دانشگاه
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 24ها موضوع ماده  آرايشي و بهداشتي و آرايشگاه، مواد خوردني آشاميدني كوچكهاي  ز عرضه مواد غذايي و فروشگاهكهاي كارت صالحيت بهداشتي مرا تعرفه -5-128جدول 

 1393يم بخشي ازمقررات مالي دولت طي سال قانون تنظ

 انتقال تمديد صدور فصل

 بهار
 1 15 242 تعداد

 150 2250 36300 مبلغ )هزار ريال(

 تابستان
 7 30 384 تعداد

 1050 7900 59300 مبلغ )هزار ريال(

 پاييز
 15 31 401 تعداد

 2250 4650 61850 مبلغ )هزار ريال(

 زمستان
 12 15 403 تعداد

 1800 2250 60450 مبلغ )هزار ريال(

 مجموع
 35 91 1530 تعداد

 5250 13650 22950 مبلغ )هزار ريال(

 

 

قانون تنظيم بخشي  24آرايشي و بهداشتي موضوع ماده ، آشاميدني، هاي حمل و نقل مواد خوردني ماشين، ز داراي محل طبخكمراهاي كارت صالحيت بهداشتي  تعرفه -5-129جدول 

 1393مقررات مالي دولت طي سال  از

 انتقال تمديد صدور فصل

 بهار
 0 9 74 تعداد

 0 1800 14800 مبلغ )هزار ريال(

 تابستان
 0 0 0 تعداد

 0 0 0 مبلغ )هزار ريال(

 پاييز
 0 0 0 تعداد

 0 0 0 مبلغ )هزار ريال(

 زمستان
 6 8 50 تعداد

 1200 1600 10000 مبلغ )هزار ريال(

 مجموع
 6 17 124 تعداد

 1200 3400 24800 مبلغ )هزار ريال(

 

 

ن كها و ساير اما مسافرخانه، اي مواد غذايي هاي بزرگ و زنجيره فروشگاههاي تفريحي و بين راهي و  مجموعه، ها متل، ها هاي كارت صالحيت بهداشتي هتل تعرفه -5-130جدول 

 1393مقررات مالي دولت طي سال  قانون تنظيم بخشي از 24عمومي موضوع ماده 

 انتقال تمديد صدور فصل

 بهار
 0 2 11 تعداد

 0 600 3300 مبلغ )هزار ريال(

 تابستان
 0 0 0 تعداد

 0 0 0 مبلغ )هزار ريال(

 پاييز
 0 0 0 تعداد

 0 0 0 مبلغ )هزار ريال(

 زمستان
 0 4 7 تعداد

 0 1200 2100 مبلغ )هزار ريال(

 مجموع
 0 6 18 تعداد

 0 1800 5400 مبلغ )هزار ريال(
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 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:
353 

 
 1393مقررات مالي دولت طي سال  ازقانون تنظيم بخشي  24موضوع ماده  ن مشابهكز و اماكها و مرا شتارگاهكهاي كارت صالحيت بهداشتي  تعرفه -5-131جدول 

 صدور موضوع

 8 تعداد

 4000 مبلغ )هزار ريال(

 
هاي خدماتي مبارزه با آفات  تكشر، يكهاي ارائه دهنده خدمات مرتبط با پسماند ويژه پزش تكشر، هاي بهداشتي اصناف هاي صدور پروانه فعاليت آموزشگاه تعرفه -5-132جدول 

 1392قانون تنظيم بخشي ازمقررات مالي دولت طي سال  24ها و مؤسسات موضوع ماده  تكساير شرخانگي و جوندگان موذي و 

 تمديد صدور فصل

 بهار
 2 1 تعداد

 2000 1000 مبلغ )هزار ريال(

 تابستان
 0 0 تعداد

 0 0 مبلغ )هزار ريال(

 پاييز
 0 2 تعداد

 0 2000 مبلغ )هزار ريال(

 زمستان
 0 0 تعداد

 0 0 )هزار ريال(مبلغ 

 مجموع
 2 3 تعداد

 2000 3000 مبلغ )هزار ريال(
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  در منطقه تحت پوشش دانشگاهدر منطقه تحت پوشش دانشگاه  هاي بهداشت محيطهاي بهداشت محيط  شاخصشاخص
 

 1393دانشگاه در سال  در منطقه تحت نظارتط يبهداشت مح هاي شاخص -5-133جدول 

 عنوان
 1393سال  1392سال  1391سال 

 تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد

 73374 00/100 31295 00/100 17198 00/100 خانوارهاي روستايي كه به آب آشاميدني دسترسي دارند

 73339 95/99 31220 76/99 17198 00/100 باشند خانوارهاي روستايي كه از شبكه عمومي آب آشاميدني برخوردار مي

 25 34/0 60 19/0 59 30/0 كنند نمودن تأمين ميخانوارهاي روستايي كه آب آشاميدني خود را با جوشاندن يا كلرينه 

 72569 90/98 30713 14/98 16622 60/96 خانوارهاي روستايي تحت پوشش داراي توالت بهداشتي

 73297 89/99 31137 50/99 16874 10/98 كنند آوري مي خانوارهاي روستايي كه زباله را به روش بهداشتي جمع

 143 14/86 191 17/93 193 40/81 كنند آوري مي حيواني را به روش بهداشتي جمعخانوارهاي روستايي كه فضوالت 

 4518 71/85 4521 72/83 4347 70/81 اماكن عمومي داراي معيار بهداشتي و بهسازي)شهري(

 186 26/71 206 58/63 186 60/61 اماكن عمومي داراي معيار بهداشتي و بهسازي)روستايي(

 17939 60/78 18193 92/78 18808 34/78 فروش مواد خوراكي و بهداشتي داراي معيار بهداشتي و بهسازي)شهري(مراكز تهيه و توزيع و 

 988 03/67 1132 40/69 1257 40/79 مراكز تهيه و توزيع و فروش مواد خوراكي وبهداشتي داراي معيار بهداشتي و بهسازي)روستايي(

 40408 40/76 39788 40/73 40118 90/76 پزشكي معتبر )شهري( كاركنان مراكز و اماكن داراي كارت معاينه

 2279 31/75 3218 95/79 3218 00/80 كاركنان مراكز و اماكن داراي كارت معاينه پزشكي معتبر )روستايي(

 101 04/58 110 95/63 110 30/85 مراكز بهداشتي درماني كه از نظر بهداشت محيط داراي شرايط مطلوب هستند)شهري(

 18 96/33 25 98/60 25 00/61 مراكز بهداشتي درماني كه از نظر بهداشت محيط داراي شرايط مطلوب هستند)روستايي(

 34 00/100 35 00/100 45 00/100 ها مطلوب است هايي كه آب مصرفي آن بيمارستان

 21 76/61 15 86/42 43 50/95 ها مطلوب است آوري زباله آن هايي كه جمع بيمارستان

 29 29/85 29 86/82 38 40/84 آوري و دفع مطلوب فاضالب دارند هايي كه جمع بيمارستان

 29 29/85 30 71/85 36 00/80 ها مطلوب است هايي كه رختشويخانه آن بيمارستان

 27 41/79 29 86/82 38 40/84 ها مطلوب است هايي كه آشپزخانه آن بيمارستان

 151 69/98 132 41/90 134 00/97 پزشكي داراي شرايط حفاظتي مطلوبمراكز كاربرد پرتوهاي يون ساز در 

 2835 65/99 3424 80/99 3410 56/99 هاي آب آشاميدني كه از نظر باكتريولوژيكي مطلوب شناخته شده است)شهري( نمونه

 997 84/97 552 64/99 1575 87/99 هاي آب آشاميدني كه از نظر باكتريولوژيكي مطلوب شناخته شده است)روستايي( نمونه

 

 

 كنترل نان و نمك مصرفي:

 
 1393هاي مجاز در سطح توزيع در مناطق تحت پوشش دانشگاه طي سال  كبرداري از نم نتايج نمونه -5-134جدول 

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

 18 20 18 23 جنوب تهران

 18 19 19 20 شهر ري

 44 48 52 58 شهر اسالم

 80 87 89 101 مجموع

 21/79 14/86 12/88 00/100 درصد

 



 

 1393آماري سالنامه 
 

 

 مديريت آمار و فناوري اطالعات دانشگاه
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 1393طي سال مصرف در مناطق تحت پوشش دانشگاه دسنج در سطح يت يكتوسط  كنم يدسنجيُج ينتا -5-135جدول 

 اماكن
 تعداد مراكز

 موجود

 تعداد

 بازديد

 يتعداد موارد

 كه نمك يددار بوده 

 تصفيه شده يا

 شستشو شده نبوده

 تعداد موارد

 دينمك فاقد 

 0 0 24 24 34 بيمارستان

 13 22 1021 1056 859 رستوران و اماكن بين راهي

 28 83 3309 3419 3308 اغذيه فروشي)ساندويج، پيتزا، قهوه خانه، كبابي و غيره(

ها، مراكز  ها، زندان هاي سربازخانه غذاخوري، سلف سرويس و بوفه

 نظامي و انتظامي
32 22 20 2 0 

 1 1 117 119 299 ها ها و كارخانه هاي كارگاه غذاخوري، سلف سرويس و بوفه

 0 5 183 188 178 مهدكودك، روستا مهد، مراكز توانبخشي و آسايشگاه سالمندان

 2 19 839 860 920 ها آموزشي، مدارس شبانه روزي و دانشگاههاي مدارس، مراكز  بوفه

 1 0 43 44 65 ها ها و دانشگاه سلف سرويس ادارات، سازمان

 13 20 565 611 675 مراكز طبخ و توزيع غذا )مراكز فاقد محل سرو(

 58 152 6121 6346 6370 مجموع

 91/0 39/2 09/96 57/99 00/100 درصد

 
 1393 سالطي نمك  نان سنتي از نظر مصرف جوش شيرين و هاي نمونهبر روي  توسط دانشگاه انجام گرفته هاي نتايج آزمايش -5-136جدول 

 مجموع يروستائ يشهر موضوع

 برداري تعداد موارد نمونه

 182 27 155 لواش

 58 10 48 تافتون

 38 5 33 سنگك

 بربري
159 46 205 

119 40 159 

 642 128 514 مجموع

 تعداد مواردي كه جواب آزمايش نشان دهنده

 مصرف جوش شيرين در نان بوده است

 127 18 109 لواش

 36 3 33 تافتون

 1 0 1 سنگك

 بربري
55 19 74 

104 34 138 

 376 74 302 مجموع

 تعداد مواردي كه داراي نمك

 اند بودهدرصد(  3/2بيش از حد مجاز)

 5 2 3 لواش

 6 1 5 تافتون

 0 0 0 سنگك

 12 4 8 بربري

 23 7 16 مجموع
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 1393طي سال  استاندارد عالمت و ساخت پروانه بدون و تصفيه غير خوراكي هاي نمك فروش و عرضه، توليد از جلوگيري -5-137جدول 

 تعداد موضوع

 هاي مرتبط مكاتبه با سازمان
 3 با دستگاه قضاييمكاتبات انجام شده 

 4 مكاتبات انجام شده با معاونت غذا و دارو

 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

 670 شده پوسترهاي توزيع

 947 هاي توزيع شده پمفلت

 1 (يها و نشريات محلي)روزنامه همشهر سيما، رسانه رساني از صدا و دفعات اطالع

 تعداد مراكز عرضه نمك خوراكي
 376 ها عمده فروشي

 6284 .. ها شامل سوپر ماركت، خواروبار فروشي و مراكز عرضه جزء فروشي

 670 غير تصفيه موجودتعداد مراكز عرضه نمك خوراكي 

 1064 لوگرميها بر حسب ك آوري شده در سطح عرضه و انبارهاي موادغذايي و عمده فروشي مقدار نمك غير تصفيه جمع

 2100 هاي سنتي تعداد نانوائي

 1751 هاي تصفيه شده هاي استفاده كننده از نمك تعداد نانوائي

 

 )روستايي(:ادغام بهداشت مواد غذايي در نظام شبكه 
 1393دانشگاه طي سال  عملكرد برنامه ادغام بهداشت مواد غذايي در نظام شبكه )روستايي( -5-138جدول 

 تعداد موضوع

 44 هاي بهداشت خانه

 19 هاي بهداشت تجهيز شده به وسايل توقيف مواد غذايي خانه

 50 مراكز بهداشتي درماني شهري

 14 مراكز بهداشتي درماني روستايي

 10 هاي بهداشت پايگاه

 94 هاي بهداشت مشاركتي پايگاه

 پيشه وران مركز تهيه و توزيع مواد غذايي
 773 كل

 760 آموزش ديده

 آموزان دانش
 9425 كل

 8328 آموزش ديده

 مادران
 14771 كل

 8848 آموزش ديده

 6680 تعداد موارد بازديد انجام شده از مراكز تهيه و توزيع موادغذايي

 موادغذايي توقيف شده
 2 تعداد موارد

 27 مقدار)كيلو گرم(

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

 برداري از موادغذايي مقدار نمونه
 260 كل

 136 قابل مصرف انساني

 27 مقدار موادغذايي معدوم شده

 35 قضايي توسط خانه بهداشتپيشنهاد معرفي متخلف به مراجع 

 22 معرفي متخلف به مراجع قضايي توسط مركز بهداشت
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  ««بسيج سالمت نوروزيبسيج سالمت نوروزي»»طرح طرح 
 

 
 1394ن يفرورد 15لغايت  1393اول اسفند ماه « بسيج سالمت نوروزي»طرح نظارت بر مراكز و اماكن در  -5-139جدول 

 تعداد صدور

 كارت بهداشت

 تعداد مراكز

 تعطيل شده

 تعداد معرفي

 به دادگاه

 تعداد

 بازديد

 تعداد

 اماكن
 نوع اماكن

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

 اماكن عمومي 6371 1488 32 3 660

 اماكن بين راهي 58 118 6 2 62

 مجموع 19441 10436 326 20 4946

 

 

 1394فروردين  15لغايت  1393اول اسفند ماه « بسيج سالمت نوروزي» هاي انجام شده در طرح برداري نمونه -5-140جدول 
 موارد

 فاقد نتيجه

 موارد

 نامطلوب

 موارد

 مطلوب

 تعداد

 كل موارد
 فعاليت

 برداري از مواد غذايي نمونه 125 49 53 23

 برداري ميكروبي آب نمونه 524 522 2 -

 كلرسنجي 3159 3040 119 -

 

 

 1394فروردين  15لغايت  1393اول اسفند ماه « بسيج سالمت نوروزي»اطالعات طرح ساير  -5-141جدول 
 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 تحت پوششهاي بازرسي در هر روز در طول طرح در كل منطقه  ميانگين تعداد اكيپ

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

 - تعداد پرسنل فني درگير در اجراي برنامه

 - تعداد پرسنل غير فني درگير در اجراي برنامه

 4850 حجم كاري انجام شده بر حسب نفر ساعت در طول طرح

 - انجام شده بر حسب نفر روز در طول طرححجم كاري 
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  مواد لبني و كشاورزيمواد لبني و كشاورزيكنترل كنترل 
 1393طي سال  يشاورزك و يلبن مواد از برداري نمونه تعداد -5-142جدول 

 تعداد موضوع

 1 برداري از شير نمونه

 0 برداري ميكروبي از شير نمونه

 62 برداري از شير مدارسه نمونه

 0 مدارس از نظر ميكروبيبرداري از شير  نمونه

 62 برداري از شير مدارس از نظر شيميايي نمونه

 0 برداري از شير مدارس از نظر آفالتوكسين نمونه

 95 هاي لبني برداري از فرآورده نمونه

 75 هاي لبني از نظر ميكروبي برداري از فرآورده نمونه

 23 هاي لبني از نظر شيميايي برداري از فرآورده نمونه

 18 برداري از خشكبار، آجيل، پسته و غيره نمونه

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

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

 120 برداري از محصوالت گلخانه اي و كشاورزي نمونه

 115 كشاورزي از نظر ميكروبياي و  خانه برداري از محصوالت گل نمونه

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

 614 مجموع
 

 1393از مواد خوراكي و آشاميدني در سال  برداري نمونهج ينتا -5-143جدول 

 درصد تعداد موضوع

 - 2218 برداري كل موارد نمونه

 76/45 1015 موارد قابل مصرف

 16/52 1157 غير قابل مصرفموارد 

 08/2 46 تعداد موارد نامشخص

 تعداد موارد از نظر

 نوع آلودگي 

 1/26 302 ميكروبي

 6/70 817 شيميايي

 38/1 16 ميكروبي و شيميايي

 9/1 22 ساير

 تعداد موارد از نظر

 برداري علت نمونه 

 2/90 2001 كنترل مستمر

 7/7 171 شكايتي

 95/0 21 درخواستي

 9/0 20 مشكوك به فساد

 09/0 2 برداري مجدد نمونه

 49/90 1047 تعداد موارد معرفي به دادگاه

 

 1393 طي سال ييمنتقله از آب و مواد غذا يها يماريان بيتعداد طغ -5-144جدول 

 با منبع ايجاد طغيان غذا با منبع ايجاد طغيان آب طغيان ثبت شده در پرتال

26 1 10 
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 1393طي سال  انين وقوع طغياقدامات انجام شده ح -5-145جدول 

 برداري از مواد غذايي نمونه
 6 تعداد كل

 2 مطلوبتعداد موارد نا

 برداري از آب آشاميدني نمونه
 5 تعداد كل

 1 مطلوبتعداد موارد نا

 0 مقدار ماده گندزداي مصرف شده )كيلوگرم(

 0 سطح گندزدايي شده )متر مربع(

 2 تعداد موارد معرفي متخلف به دادگاه

 61 تعداد افراد آموزش ديده به صورت چهره به چهره

 3 ها تعداد جلسات آموزشي تشكيل شده براي كارشناسان مراكز و شبكه

 

 1393 شت اصناف فعال در منطقه تحت پوشش دانشگاه در سالبهدافعال هاي  تعداد آموزشگاه -5-146جدول 

 تعداد پروانه صادره جديد تعداد آموزشگاه فعال درمانشبكه بهداشت و 

 0 4 جنوب تهران

 0 3 ري

 0 2 شهر اسالم

 0 9 مجموع

 

 1393 سال طي بهداشت اصناف هاي آموزشگاه هاي انجام شده در فعاليت -5-147جدول 

 تعداد)نفر( موضوع

 افراد ثبت نام شده در دوره

 كامل

 مراكز تهيه و توزيع
 9023 حضوري

 419 غيرحضوري

 اماكن عمومي
 1473 حضوري

 72 غيرحضوري

 بازآموزي
 1278 حضوري

 8 غيرحضوري

 افراد شركت كننده در دوره

 كامل

 مراكز تهيه و توزيع
 8531 حضوري

 257 غيرحضوري

 اماكن عمومي
 1431 حضوري

 75 غيرحضوري

 بازآموزي
 1257 حضوري

 8 غيرحضوري

 گواهينامه صادرشده

 كامل

 مراكز تهيه و توزيع
 8185 حضوري

 368 غيرحضوري

 اماكن عمومي
 1381 حضوري

 66 غيرحضوري

 بازآموزي
 1239 حضوري

 7 غيرحضوري
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 1393در واحدهاي بهداشت اصناف طي سال  توسط دانشگاه صادره يتعداد مجوزها -5-148جدول 

 تعداد مجوز

 10 مجوزهاي صادره از قبل تا كنونتعداد كل 

 0 تعداد مجوزهاي صادره جديد

 9 هاي گذشته تعداد مجوزهاي داراي اعتبار از سال

 1 تعداد مجوزهاي تمديد شده

 0 تعداد مجوزهاي تمديد نشده

 0 تعداد درخواست جديد براي دريافت مجوز

 9 هاي فعال و داراي مجوز تعداد كل شركت

 385 برگزار شدهتعداد آزمون 

 

 
 1393طي سال توسط دانشگاه  عمومي اماكنعمليات سمپاشي و گندزدايي  -5-149جدول 

 نام محل سمپاشي و گندزدايي شده رديف

حجم يا مساحت محل 

 سمپاشي يا گندزدايي

 )مترمربع يا متر مكعب(

نوع سم يا ماده 

 گندزدايي بكار رفته

غلظت سم يا 

ماده گندزدايي 

 بكار رفته

مقدار سم يا ماده 

 بكار رفتهدايي گندز

علت انجام عمليات 

سمپاشي يا 

 گندزدايي

 ييگند زدا تريل 1 در هزار 5 نيكلرپر - خانه بهداشت 1

 طعمه موش لويك 5/0 طعمه كلرات - تحت پوشش يدرمان يمراكز بهداشت 2

 وجود سوسك تريل 2  نيدلتامتر 1500 اكبرآبادمركز بهداشتي درماني  3

 - اكبرآبادمركز بهداشتي درماني  4
 10كونيالمبدا

 درصد
 وجود سوسك لوگرميك 195/0 

 وجود سوسك تريل 1  نيدلتامتر 500 مهرگانمركز بهداشتي درماني  5

 - مهرگانمركز بهداشتي درماني  6
 10كونيالمبدا

 درصد
 وجود سوسك لوگرميك 195/0 

 وجود سوسك تريل 1  نيدلتامتر 310 (ع)يامام حسن مجتب 7

 - (ع)يامام حسن مجتب 8
 10كونيالمبدا

 درصد
 وجود سوسك لوگرميك 13/0 

 وجود سوسك تريل 1  نيدلتامتر 2000 انييفرمانفرما 9

 - انييفرمانفرما 10
 10كونيالمبدا

 درصد
 وجود سوسك لوگرميك 195/0 

 وجود سوسك تريل 1  نيدلتامتر 250 آباد لياسماع 11

 - آباد لياسماع 12
 10كونيالمبدا

 درصد
 وجود سوسك لوگرميك 65/0 

 وجود سوسك تريل 1  نيدلتامتر 700 خاكباز 13

 - خاكباز 14
 10كونيالمبدا

 درصد
 وجود سوسك لوگرميك 13/0 
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 1393هاي ولگرد در سطح مناطق تحت پوشش دانشگاه طي سال  اتالف سگ در مورد انجام شده اقدامات -5-150جدول 

 تعداد عنوان

 5 هاي اتالف سگ تشكيل كميته

 1426 هاي اتالف شده در شهر سگ

 314 هاي اتالف شده در روستا سگ

 1740 هاي اتالف شده در شهر و روستا كل سگ

 124 عمليات اتالف

 

 
 1393طي سال دانشگاه  پوششدر مناطق تحت تعداد مراكز كار با پرتو  -5-151جدول 

 تعداد نوع مراكز

 146 پرتومراكز كار با 

 138 در برابر اشعه مراكز حفاظت شده

 115 يمراكز بهداشت

 94 درصد مراكز حفاظت شده در برابر اشعه

 
 1393در مناطق تحت پوشش در سال  هاي فعال در كارگاهن يو شاغل ها ارگاهكتعداد -5-152جدول 

 تعداد عنوان

 30217 هاي موجود تعداد كارگاه

 28920 اي پوشش بهداشت حرفهتحت هاي  تعداد كارگاه

 13017 هاي بازرسي شده  تعداد كارگاه

 160872 موجود هاي كارگاه تعداد شاغلين

 155143 اي تحت پوشش بهداشت حرفهتعداد شاغلين 

 87830 هاي بازرسي شده تعداد شاغلين كارگاه

 62636 تعداد شاغلين معاينه شده

 

 
 1393در سال  ارخانجاتكو  ها ارگاهكدر  اي حرفهالت بهداشت يكتحت پوشش تش نيو شاغل ها ارگاهكتعداد -5-153جدول 

 تعداد  عنوان 

 338 و بهداشت كار يته حفاظت فنيتحت پوشش كم يها تعداد كارگاه

 8 يتحت پوشش خانه بهداشت كارگر يها تعداد كارگاه

 21 تحت پوشش مراكز بهداشت كار يها تعداد كارگاه

 51597 و بهداشت كار يته حفاظت فنيپوشش كم ن تحتيتعداد شاغل

 1604 ين تحت پوشش خانه بهداشت كارگريتعداد شاغل

 26765 ن تحت پوشش مراكز بهداشت كاريتعداد شاغل

 261 عيشاغل / مشاور در صنا يا تعدادكارشناسان بهداشت حرفه
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 1393( در سال دانشگاه تحت پوششفعال در منطقه ع يبر صنا ي)نظارت و بازرساي حرفههدفمند بهداشت  يج بازرسينتا -5-154جدول 

 تعداد عنوان

 19592 هاي مورد انتظار تعداد كل بازرسي

 13972 هاي انجام شده بازرسي كل تعداد

 4523 تعداد اعالم نواقص بهداشتي

 4553 تعداد اخطاريه بهداشتي

 1008 تعداد معرفي به دادگاه

 1187 مراجعه به دادگاهتعداد موارد رفع نقص بدون 

 
 1393طي سال ك نوع واحد ارائه دهنده خدمت يتوزيع شاغلين تحت پوشش خدمات سالمت كار و آموزش به تفك -5-155جدول 

 تعداد عنوان

 20359 تعداد شاغلين تحت پوشش خدمات بهداشت حرفه اي

 62636 تعداد شاغلين تحت پوشش خدمات طب كار

 17308 ديدهتعداد شاغلين آموزش 

 
 1393طي سال  ط كار در آنها كنترل يا حذف گرديده است به تفكيك نوع عامليهايي كه عوامل زيان آور مح تعداد كارگاه -5-156جدول 

 تعداد عنوان

 360 كنترل شده يكيزيعوامل ف يتعداد كارگاه دارا

 138 كنترل شده ييايميعوامل ش يتعداد كارگاه دارا

 95 اصالح شده يكيعوامل ارگونوم يداراتعداد كارگاه 

 
 1393طي سال  يل حفاظت فرديع كارگران در ارتباط با وسايتوز-5-157جدول 

 تعداد عنوان

 8635 كنند تعداد شاغلين در معرض صدا كه از وسايل حفاظت شنوايي مناسب استفاده مي

 10164 كنند حفاظت فردي مناسب استفاده ميهاي شيميايي كه از وسايل  تعداد شاغلين در مواجهه با آالينده

 

  برنامه بهداشت كشاورزيبرنامه بهداشت كشاورزي
قرار داشتن شاغلين در معرض عوامتل   نظرهاي كشاورزي از  با هدف ارزيابي و بهبود شرايط محيط كار شاغلين كارگاه 1393اين برنامه در سال 

 آور اجرا گرديده است. محيطي زيان
 1393كشاورزي در سال برنامه بهداشت  عملكرد -5-158جدول 

 تعداد عنوان

 79 هاي كشاورزي تحت پوشش بازديد ازكارگاه

 964 بازديد از شاغلين تحت پوشش

 343 معاينه شاغلين تحت پوشش

 2 هاي بهسازي شده كارگاه

 192 آموزش گيرندگان
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  سسييللييبرنامه كنترل و حذف و كاهش گرد و غبار سبرنامه كنترل و حذف و كاهش گرد و غبار س
ستتم تتر و   يق سيت س فتاز دو كته از طر  يليست  يهتا  نه تعتداد كارگتاه  يدر زم يريگ رشد چشم يدارا يشهر ر ن برنامه شبكه بهداشت و درمانيدر ا

 اند، بوده است. س شدهيليت بهداشت كارگاه موفق به كنترل سيرعا
 

 1393عملكرد برنامه كنترل و كاهش سيليكوزيس در سال  -5-159جدول 

 تعداد عنوان

 1110 2و  1فاز  سيليس يدارا يها تعداد مجموع كارگاه

 533 ها ده در معرض در كل كارگاهين آموزش ديتعداد شاغل

 345 اند ت بهداشت را اجرا كردهيستم تر و رعايس فاز دو كه سيليسهاي  كارگاهتعداد 

 858 نه شدهيس معايلين در معرض سيتعداد كل شاغل

 
 1393طي سال  يبه استعالمات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم يدگيتعداد رس -5-160جدول 

 تعداد عنوان

 36 تابعه يدرمان يها به مراكز بهداشت تعداد ارجاع استعالمات مربوط به چاپخانه

 

ل كداراي مشت  هتاي  ارگتاه كتحتت پوشتش در    هتاي  ارگتاه كروشنايي ضتمن بازديتد و نظتارت بتر      نظركاري از  هاي محيطها و  سازي كارگاه سالم براي

 بدست آمد. زيراطالعات ، وشنايي و توصيه مقادير استانداردگيري ميزان ر نسبت به اندازه، روشنايي

 

 :ط كاريمطلوب در مح يين روشنايمأبرنامه ت
ل بتوده  يت ذ يهتا  تيت فعال يدارا 1393ستال  ها و كارخانجات تحتت پوشتش در    مطلوب و استاندارد در كارگاه يين و حفظ روشنايمأتن برنامه با هدف يا

 است:

 1393در سال  عملكرد برنامه تأمين روشنايي مطلوب در محيط كار -5-161جدول 

 تعداد عنوان

 349 مشمول برنامه يها تعداد كارگاه

 120 اند خود نموده ييستم روشنايكه اقدام به اصالح س ييها تعداد كارگاه

 ط كاريمح ييدر خصو  روشنا يا برنامه آموزشيتعداد جلسات 

 ان و كارشناسان مرتبط(يهدف)كارگران، كارفرما يها گروه يبرا 
10 
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  يياا  ت بهداشت حرفهت بهداشت حرفهييررييمدمد

  هاها  درماني و بيمارستاندرماني و بيمارستان  در مراكز بهداشتيدر مراكز بهداشتي
 

سطح سالمت پرستنل شتاغل و    يها به منظور تأمين، حفظ و ارتقا درماني و بيمارستان اي در مراكز بهداشتي اجراي برنامه مديريت بهداشت حرفه

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

 1393تحت پوشش در سال  يها در بيمارستان يا اقدامات بهداشت حرفه -5-162جدول 

 تعداد عنوان

 34 هاي موجود بيمارستان

 34 اي شاغل تعداد كارشناسان بهداشت حرفه

 9 اي)در قالب بازديدهاي اعتباربخشي( بهداشت حرفه تعداد بازديد

 31 ريزي شده برنامه

 3 تعداد جلسات آموزشي

 287 ها تشكيل شده در بيمارستان هاي حفاظت فني و بهداشتكار تعداد كميته

 

طترح ارگونتومي   هاي كاري از جنبه مهندسي انستاني   به منظور كاهش ريسك بروز اختالالت عضالني و اسكلتي در شاغلين و نيز بهبود ايستگاه

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

 

 

 

  وو  ييكارگاهكارگاه  ددييبازدبازد  ددييتشدتشد

  يياا  نظارت بهداشت حرفهنظارت بهداشت حرفه  ستمستمييسس  ييسازساز  نهنهييبهبه  
 

نظتارت بهداشتت    ستتم يسهاي كوچك، داراي پرونده كارگاهي شده و تحت  بر اساس طرح تشديد بايستي در يك برنامه پنج ساله كليه كارگاه

 به شرح جدول زير بوده است:خصو  اين قرار گيرند. اقدامات انجام شده در  يا حرفه
 

 

 1393ستم نظارت در سال يس يساز نهيو به عملكرد برنامه طرح تشديد بازديد كارگاهي -5-163جدول 

 تعداد عنوان

 1599 هاي مورد بازديد ارگاهك

 29 بازرسان در طرح تشديدتعداد 
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  آورآور  انانييمشاغل سخت و زمشاغل سخت و ز  ييبررسبررس

  د نظر استان تهران د نظر استان تهران ييو تجدو تجد  ييته بدوته بدوييدر كمدر كم
 

كتار و رفتاه    ندگان اداره كتل تعتاون،  يمتشكل از نما يا تهيآور كم انيآور در مشاغل سخت و ز انيمشاغل ز يقانون بازنشستگ ياجرا يدر راستا

كار استان تهران  يان و كارگران در اداره بازرسيندگان كارفرماياستان و نما ين اجتماعيمأو سازمان ت يو معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشك ياجتماع

ط ياز مح يكارشناس يبررس ته مطرح و بايبا قانون مذكور در كم قيان جهت تطبيمتقاض يو انفراد يگروه يها در خواست يده است و تماميل گرديتشك

 گردد. يل ميمذكور تشك يها سازمان يساؤد نظر با ريته تجدين كميهمچن .گردد ياقدام م يأمستندات مربوطه نسبت به صدور ر يز بررسيكار و ن
 

 1393ان آور در سال يمشاغل سخت و ز يعملكرد برنامه بررس -5-164جدول 
 تعداد عنوان

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

 5300 هاي بررسي شده پرونده

 28 هاي انجام شده با گروه كارشناسي استاني بازديد

 

 (يا بهداشت حرفه يارائه دهنده خدمات سالمت كار)طب كار/ مهندس يخصوص يها ت شركتينظارت بر فعال
از ختدمات دولتت بته بختش      يبخشت  يز واگذاريط كار و نيآور مح انيعوامل ز يريگ ن و اندازهينات شاغليش سطح پوشش معايافزا يدر راستا

بهداشتت   يو كار )طب كار و مهندست  طيارائه دهنده خدمات سالمت مح يخصوص يها مصوب وزارت متبوع شركت يها نامه نيبراساس آئ يخصوص

معاونتت بهداشتت    يا بهداشتت حرفته   يها بته عهتده واحتد مهندست     ت آنيمجوز و نظارت بر فعالد يت صدور مجوز/لغو و تمديل و مسئولي( تشكيا حرفه

 .دانشگاه قرار داده شده است
 1393ار در سال كدهنده خدمات سالمت  ارائه هاي تكشر  فعاليتبرنامه نظارت بر  عملكرد -5-165جدول 

 تعداد عنوان

 10 اي هاي بهداشت حرفه تعداد شركت

 4 هاي طب كار تعداد شركت

 2 مراكز تخصصي طب كار

 8 مراكز طب كار دولتي

 3 پزشكان طب كار در مطب

 27 بر مراكز ارائه خدمات طب كار بازديد و نظارت

 

ه كت است  يدانشگاه تنهادر خصو  آموزش ارائه نموده است و  1393را در سال  يريگ ت چشميفعال دانشگاه اي حرفهبهداشت  يواحد مهندس

 :نمودبرگزار  اي حرفهبهداشت  ينه موضوعات تخصصيدر زم زيرجدول مطابق  يو مل يشوركش يهما 3سال ن يدر ا
 1393هاي آموزشي در سال  تعداد برگزاري همايش، سمينار و كارگاه -5-166جدول 

 تعداد عنوان

 2 ريهمايش كشو

 1 همايش استاني

 1 اي همكاري در نشست بين المللي بهداشت حرفه

 1 استاني نمايشگاه و غرفه

 12 كارشناسان بهداشت حرفه اي شاغل در صنايع جلسات آموزشي فصلي

 36 جلسات آموزشي ماهانه
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 :اركو طب  اي حرفهبهداشت  يت بازرسيريسامانه جامع مد يانداز راه
 ين سطوح مختلتف نظتارت  يآنال يو دسترس يريگ گزارش، ليه و تحليتجز، ثبت، يروز رسانه ار وزارت متبوع در جهت بكط و يز سالمت محكمر

شتور  كتحت پوشتش در ستطح    يدرمان يز بهداشتكار در سطح معاونت بهداشت و مراكو طب  اي حرفهبهداشت  يها فعاليته اطالعات مربوط به يلكبه 

ه كت ستم اجرا يس يش راه اندازيمراحل آزما 1393ه در سال كده است وار نمكو طب  اي حرفهبهداشت  يت بازرسيريسامانه جامع مد ياقدام به راه انداز

 رفت:ير انجام پذيز يها فعاليتنه ين زميدر ا

 هر و مركز بهداشت جنوب در سامانه.ش تحت پوشش شبكه بهداشت و درمان اسالم يها ه كارگاهيثبت مشخصات كل 

 تحت پوشش يدرمان يز بهداشتكمرا اي حرفهارشناسان بهداشت ك درصد 100 آموزش. 

  مورد( 7702ها ) از كارگاه يا بهداشت حرفه يها كارشناس يها يبازرسثبت. 

 (30مجوز ارائه خدمات طب كار ) يدارا يو شركت خصوص يدرمان يآموزش پزشكان طب كار شاغل در مراكز بهداشت. 

  ن در سامانه.ينات شاغليآموزش پزشكان جهت ثبت روزانه معا 
 

 :عدالت در سالمت( هاي شاخصار )كاز  يسامانه ثبت حوادث ناش يانداز راه
از  ين حتوادث ناشت  ينه ثبت متراجع يط و كار در زميعدالت در سالمت( توسط مركز سالمت مح يها از كار )شاخص يسامانه ثبت حوادث ناش

ن سامانه ين در ايصورت آنال هده بين حادثه ديده است كه اطالعات شاغليگرد يجهت درمان طراح ير مراكز ارجاعيو سا يدرمان يكار به مراكز بهداشت

 .رديگ يز قرار ميل و آناليه و تحليدرج و مورد تجز

 
 1393عدالت در سالمت در سال  يها شاخص ياز كار از سر يتعداد ثبت حوادث ناش -5-167جدول 

 تعداد عنوان

 539 يدرمان ياز كار توسط مراكز بهداشت يتعداد حوادث ثبت شده ناش
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  سالمتسالمت  ارتقاءارتقاءآموزش و آموزش و 
 1393در سال  1و اقدامات واحد آموزش و ارتقاء سالمت ها فعاليت -5-168جدول 

 عنوان فعاليت عنوان كلي برنامه
 شكل

 برگزاري

 تعداد

 جلسات

 گيرندگان آموزش

 ]نفر[
 گروه هدف

 توانمند سازي

 مديران و كارشناسان

 هاي اجتماعي مهارت
كارگاه 

 آموزشي
 نفر 90 جلسه 8

سالمت ستاد  كارشناسان آموزش

 ها و كارشناسان شبكه

 واحدهاي محيطي

 يسازمان يخود مراقبت
كارگاه 

 آموزشي
 نفر 43 1

مديران و كارشناسان ستادي معاونت 

 هاي بهداشت و شبكه

 موضوعات تخصصي آموزش سالمت

 )تكنولوژي آموزشي، شيوه هاي آموزش، نيازسنجي، ارتباطات و ...(

كارگاه 

 آموزشي
 نفر 262 39

مسئولين آموزشي مراكز محيطي و 

 بهورزان

 ارتقاي سواد بهداشتي

هاي  تهيه رسانه

 آموزشي

هاي  هاي بررسي شده در كميته تعداد رسانه

 توليد رسانه
 عموم مردم 76

هاي تأييد شده در كميته توليد  تعداد رسانه

 رسانه
 عموم مردم 36

 هاي چاپي تهيه رسانه

پمفلت و 

 بروشور
 پوستر

و فايل كليپ 

 عموم مردم صوتي

15 3 6 

 عموم مردم 12 هاي بارگذاري شده در سايت رسانه

 عموم مردم 8 هاي نمايشي براي مترو تهيه رسانه

 ها برگزاري كمپين

كمپين پيشگيري و 

كاهش مصرف 

 دخانيات در زنان

 و هفته سالمت

 عموم مردم نفر 55237 جلسه 2366 كالس آموزشي

 - 11 همايشبرگزاري 

مديران و كارشناسان ستادمعاونت و 

شبكه ها و كاركنان واحدهاي 

 محيطي

 عموم مردم غرفه 9 برپايي غرفه در نمايشگاه

هاي آموزشي، اردو و مسابقه  اجراي برنامه

 در مدارس
 آموزان كليه مقاطع دانش مورد 365

هاي اطالع رساني، مشاوره و  برپايي ايستگاه

 غربالگري
 عموم مردم ايستگاه 114

 عموم مردم برگ 153012 هاي آموزشي چاپي توزيع انواع رسانه

آموزش توسط 

 واحدهاي محيطي

موضوعاتي در رابطه با بهداشت روان، 

بهداشت خانواده، بهداشت محيط، تغذيه، 

 ها، كودكان، سالمندان و ... بيماري

كالس 

 آموزشي
 نفر 234141 27139

منطقه تحت پوشش خانوارهاي در 

دانشگاه و مراجعين به مراكز محيطي 

 ارائه خدمت

هاي حامي  توسعه محيط

سالمت و آموزش برون 

 بخشي

موضوعاتي در رابطه با بهداشت روان، بهداشت خانواده، بهداشت 

 هاي واگير و غيرواگير، سالمت كودكان و ... محيط، تغذيه، بيماري

كارگاه و 

 كالس

 آموزشي 

جل1186

 سه
 نفر 35123

مددجويان كميته امداد، مربيان 

بسيجي، مربيان و مديران 

 ها، طالب خواهر مهدكودك

 _ نفر 1777 - ها( تعداد دانشجويان حاضر در فيلد )معاونت بهداشت و شبكه دانشجويي

آموزش  يادغام عمل

و  يان پزشكيدانشجو

و ارائه  يراپزشكيپ

 ه سالمتيخدمات اول

 يراپزشكيو پ يان پزشكيدانشجو - 8 آموزش يشورا

 گرفته توسط ساير واحدها همپوشاني دارند و امكان تفكيك اين موارد از يكديگر نبوده است. صورت يها فعاليتو  شده ارائه  هاي آموزشبا جدول بخشي از آمارهاي اين  -1
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  و تجهيزات پزشكيو تجهيزات پزشكي  دارودارو
 

 

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

 

متدارس دخترانته تحتت پوشتش      ياريت د جهتت طترح آهتن    يك است يت فول قر  فروس سولفات + عدد 1278000ع تعداد يتوز ن ويمتأ .1

 .تابعه يبهداشت يها شبكه

 .1394عدد)قر  فروس فومارات( جهت طرح آهن ياري سال  1400000مين أت .2

 .فلورايد براي كودكانوارنيش  60000 ع تعداديتوز ن ويمتأ .3

 .رانيا ياز دانشگاه علوم پزشكيمازاد بر ن يقر  ال د 5000افت يدر .4

 .نچ)بواسطه اعالم وزارت متبوع(يك اي يها نچ با سرنگيا 1 4/1با سرسوزن  ADسرنگ  27200ض يتعو .5

 .تابعه معاونت يها شبكه يبراكسان ي ييست داروين ليجهت تع ييمه روستايپزشكان شاغل فعال در بخش ب يكارگاه برا يبرگزار .6

 1393 سالدر  يتابعه معاونت بهداشت يدرمان يمراكز بهداشت يها از نسخ داروخانه WHO يها استخراج شاخص .7

 

 68/3: در هر نسخه اقالم نيانگيم الف:

 08/55: كيوتيب يآنت كيحداقل  يدرصد نسخ داراب :

 87/40 :يقيقلم تزر كيحداقل  يدرصد نسخ دارا ج:

 91/21 :يقيتزرد يكوستروئيكورتقلم  كيحداقل  يدرصد نسخ دارا د:
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 1393 توسط واحد امور دارويي و تجهيزات پزشكي در سال شده ارائه  هاي آموزشهاي  كالس -5-169جدول 

 تعداد

 جلسات

 كل

 گيرندگان]نفر[ آموزش
 گروه هدف عناوين

12 287 

هتا، داروهتاي اعتيتادآور، مشتاوره      ترك بنزوديازپينمراقبت از پوست و مو، دارو درماني اعتياد و 

هاي  ريزي آموزشي و دارو درماني هايپرليپيدمي، دارو درماني در بيماري جنسي، نيازسنجي و برنامه

 گوارشي، انبارگرداني، دارو درماني چاقي.

 آموزش يائسگي،آموزش استريليزاسيون و نحوه صحيح انبارگرداني

 رخصو  مسايل دارويي و نحوه محاسبه داروهاي متمم.راهنماي فعاليت بهورزان د

 كمپينگ آموزش ديابت

هاي دارويي، مسئولين فني  داروسازان و تكنسين

هاي مركز بهداشت  مراكز فاقد داروخانه و پايگاه

 جنوب

8 106 

درمان هاي روده و دارو درماني، دارو درماني و شناخت بيماري ديابت، آنمي، كم خوني و  بيماري 49 5

 (، فشار خون و درمان آن.2آن)

 كمپينگ آموزش ديابت

هاي دارويي و بهورزان  داروسازان و تكنسين

 110 8 شبكه شهر ري

نحوه قيمت زدن نسخ، آموزش كامل قيمت زدن نسخ دارويي بيمه و  ،HIVپروفيالكسي  128 6

ساير  مشاركتي وهاي  پايگاه آموزش نحوه عملكرد واحد دارويي در جلوگيري از كسورات

 دارونامه جديد و داروهاي ضد انگل بدون داروخانه واحدهاي دارويي مراكز

 كمپينگ آموزش ديابت

هاي دارويي بهورزان و   داروسازان و تكنسين

هاي مشاركتي دولتي و مراكز  اعضاء جديد پايگاه

 شهر بدون داروخانه شبكه اسالم
11 150 

 مجموع 830 50

 
 1393طي سال  مراكز بهداشتي درماني تابعههاي داير در  داروخانه در تعداد نسخ درماني و بهداشتي پيچيده شده -5-170جدول 

 شبكه بهداشت و درمان
 هاي فعال تعداد داروخانه

 جهت سهولت دسترسي بيماران

 تعداد نسخ

 بهداشتي درماني

 34073 89481 13 شهر اسالم

 18410 72319 8 جنوب تهران

 7512 55995 8 ريشهر 

 59995 217795 29 مجموع

 
 1393طي سال  مواد آموزشي توليد و توزيع شده در واحد امور دارويي -5-171جدول 

 تعداد گروه هدف عنوان نوع ماده آموزشي

 كتاب
 (3راهنماي مصرف منطقي دارو)

 دستگاه گوارش( يفوقان يها يماريب )دارو درماني آسم و
 500 داروياران
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  مهربانمهربان  ييهاها  دستدست  ييطرح جهادطرح جهاد

  ه محروم تهرانه محروم تهرانييماران در مناطق حاشماران در مناطق حاشييگان بگان بييت رات راييززييوو

 اهداف طرح:
 شانيا يمارين آالم و درمان بين و تسكينش هيماران مناطق محروم و حاشيمحرومان و ب ازمندان،يكمك به ن. 

 از ارجاع به سطح بااليو در صورت ن يدسترس ين مكان سكونت مردم و ارتقايتر كيارائه خدمات سطح دو در نزد. 

 شان با مردميوند ايم پيو تحك يجامعه پزشك يثار و فداكاريه ايروح يارتقا. 

 خدمات در نظام سالمت و پزشك خانواده يبند ستم ارجاع و سطحيس يساز فرهنگ. 

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

  ك و دويه خدمات سالمت در سطوح ئمشكالت نظام اراافتن مسائل و يجستجو و  وردن فرصتآفراهم. 

 انين دانشجويتوسط كمپ يآموزش چهره به چهره مردم در ارتباط با مشكالت و معضالت بهداشت. 

 يو درمان يبهداشت يها با شبكه يان پزشكيدانشجو ييآشنا. 

 كاركنان در سطوح جامعه يآموزش يها گسترش فرصت. 
  

 مهربان: يها دستماران در طرح يت بيزيچرخه و

 

 

 

 

  

 
 

 :طرح ياجرا نحوه
 .است دهيگرد برگزار يفصل صورت به 1393و اسفند  1393 آذر و 1393 وريشهر و 1393 خرداد يها خيتار در مرحله در چهار 1393سال  در طرح نيا

 اسالمشهر توابع از ريالغد مركز و يشهرر توابع از امدشتيق و آباد حسن مركز دوم مرحله. 

 مركز)اسالمشهر شهرستان در هيقائم مركز و اسالمشهر شهرستان توابع از چهاردانگه مركز، يشهرر توابع از امدشتيق و آباد حسن مركز سوم مرحله 

 .(دارد حضور غدد تخصص فوق پزشك مركز نيا در كه ابتيد مارانيب ارجاع مركز صورت به هيقائم

 شهرستان در هيقائم مركز، اسالمشهر شهرستان توابع از چهاردانگه مركز و يشهرر توابع از ينظام جاده و آباد حسن مركز در چهارم مرحله 

 .جنوب در )ع(صادق امام مركزو  (ابتيد مارانيب ارجاع مركز صورت به هيقائم مركز)اسالمشهر

 تحت آباد يموس يدرمان يبهداشت مركز، تهران جنوب بهداشت مركز پوشش تحت( ع)صادق امام يدرمان يبهداشت مرحله پنجم طرح در مركز 

 .يرشهر شبكه پوشش تحت آباد حسن و نو قلعه يدرمان يبهداشت مركز، اسالمشهر شهرستان درمان و بهداشت شبكه پوشش

 پسخوراند، پيگيري و تداوم درمان

 جمع كردن بيماران

معاينه، درمان و غربالگري  الكتيو سطح اول به دوم

بيماران در سطح اول و 

 ارجاع به سطح دوم

هاي  مراجعه استادان و متخصصان به بخش

آنان  محروم و معاينه بيماران منتخب، درمان

 ارجاع به سطح باالدر صورت نياز،  و

 3به سطح  2ارجاع بيماران از سطح 

 1و گزارش به سطح 

 پسخوراند

 روز 30الي  1
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 1393هاي مهربان و اقدامات آنان در سال  افراد شركت كننده در طرح دست -5-172جدول 

 مرحله
پزشكان 

 متخصص

پزشكان 

 يعموم

 ت شدهيزيماران ويتعداد ب

 (ي)پزشك عموم

ت شده يزيماران ويتعداد ب

 )متخصص(

 تعداد ارجاعات

 3 و 2به سطح 

خدمات 

 يكينيپاراكل

تعداد 

 پرستاران

 8 160 80 644 1241 5 10 مرحله اول

 13 145 154 997 523 8 20 مرحله دوم

 49 161 310 1302 1264 9 26 مرحله سوم

 43 390 275 1434 1947 11 35 مرحله چهارم

 62 381 321 1312 1865 11 34 مرحله پنجم

 175 1237 1140 5689 6840 43 125 كل جمع

 
 1393طي سال  مهربان يها دست يجهاد طرح در انيدانشجو تيفعال -5-173جدول 

 تعداد دانشجويان شركت كننده

 هاي مهربان در مرحله پنجم دست 

 )پزشكي، دندانپزشكي، داروسازي و ...(

 تعداد مراكز 

 فعاليت دانشجويان

 تعداد بروشور و پمفلت

 توزيع شده بين مردم 

 معاينه 

 دهان و دندان

 فشارخون و

 تست قند 

 ارجاع به مراكز ديابت

 و دهان و دندان 

 نفر 40 نفر 100 نفر 57 1700 مركز 2 نفر 78

 
 1393طي سال  مهربان يها دست ننده در طرحكت كل نيروهاي انساني شرك-5-174جدول 

 تعداد طرح مشمول يروهاين

 115 پزشكان متخصص

 39 پزشكان عمومي

 167 پرستار

 85 منشي

 406 كل جمع
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  كاهش خطر بالياكاهش خطر باليا  مديريت ومديريت و
 

 1393و  1392هاي  هاي عملكردي مديريت و كاهش خطر باليا در دانشگاه طي سال شاخص -5-175جدول 

 عنوان شاخص عنوان برنامه
 سال

1392 1393 

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

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

 درصد 100 درصد 5/92 هاي فصلي مخاطرات گزارش تدوين و اجراي برنامه مراقبت وقوع و پيامدهاي باليا

 مراكز بهداشتي درمانيهاي هدايت بحران  تجهيز اتاق (EOCهاي هدايت بحران) ايجاد و تجهيز اتاق
 درصد 87جاد يا

 درصد 20ز يتجه
 درصد 50

 درصد 5/3 درصد 5/0 بندي و آموزش خانوارها منطقه ارزيابي و آموزش خانوار براي باليا
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  دانشگاهدانشگاه  درمانيدرماني  مراكز بهداشتيمراكز بهداشتيبه مراجعين به مراجعين سرپايي سرپايي   خدماتخدمات
 

پايگاه بهداشت  -3،درماني روستايي مركز بهداشتي -2، بهداشت روستاييخانه  -1 هاي بهداشت و درمان عباتند از: واحدهاي عملياتي شبكه

هاي بهداشتي درماني دانشگاه در  . تعداد اين مراكز در هر يك از شبكهروستايي[-درماني شهري درماني شهري]مركز بهداشتي مركز بهداشتي -4، شهري

 شد. ارائهابتداي همين فصل 

 تعاريف:
شترايط   بته  بستته  كته  كشتور استت   بهداشتتي و درمتاني   هتاي  شتبكه  نظتام  در ختدمت  ارائته  واحتد  تترين  محيطتي  بهداشتت  خانته : بهداشت روستتايي  خانه

 ها و كاركردهاي دانشتگاه كته از طريتق    فعاليت ترين عمده .دارند خود خدمات پوشش در را روستا چند يا يك جمعيت، ارتباطي[ و امكاناتويژه  هجغرافيايي]ب

، روزانته  عملكترد  اطالعتات  ثبتت ، جمعيتت  ستاالنه  سرشماري، منازل بازديد شوند عبات است از: جمعيت روستايي تحت پوشش ارائه ميبه  بهداشت هاي خانه

 و آمتوزش  ، بتاروري ستالم،  كودكتان  از مراقبتت  ، بتاردار  زنتان  از مراقبتت ، محلتي  بهداشتت  شوراهاي و هاي داوطلب گروه تشكيل، بهداشت عمومي آموزش

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

 درمتان  پيگيري ،ها ارجاع فوريت ،واكسيناسيون، تزريقات و پانسمان ،اوليه هاي انجام كمك ،بيماريابي ،غذايي مواد توزيع و تهيه مراكز و اماكن عمومي محيط

 .غيرههمكاري با دانشجويان اعزامي و  ،بازتواني و كمك به معلوالن ،ها بيماري

پزشك عمومي  وسيلهه ب كه است روستايي مناطق در مستقر دولتي پزشكي واحد تنها روستايي درماني بهداشتي مركز: درماني روستايي بهداشتي مركز

و  تخصصي درمان پذيرد كه نيازهاي ها را مي نفر را پشتيباني و ارجاعات آن 9،000بهداشت روستايي با جمعيتي حدوداً تعدادي خانه  واحد شود. اين مي اداره

 كزامر كاركردهاي دانشگاه كه از طريق ترين كند. عمده مي تأمين شهرستان بيمارستان با ارتباط و ارجاع طريق نيز از را خود پوشش تحت جمعيت بستري

 اجراي و كنترل، پيگيري ،آمارها و اطالعات بندي دسته و آوري، كنترل جمع :عبارتست ازشود  به جمعيت تحت پوشش ارائه مي روستايي درماني بهداشتي

 انجام ،آموزشي هاي فعاليت در مشاركت ،دندان و دهان بهداشت خدمات ارائه ،هاي بهداشت تابعه پذيرش بيماران ارجاعي از خانه بهداشتي، هاي برنامه

 توسط ويزيت نيازمند بهورزان و معاينه و درمان موارد هاي بهداشت به منظور كنترل فعاليت هاي خانه از هفتگي مستمر و منظم بازديد ،پاراكلينيكي آزمايشات

 .پزشك

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

 بهداشت است. در بر عهده پايگاه شهري مناطق گيرد در انجام مي بهداشت توسط خانه روستاها در كه اي بهداشتي خدمات كليه: بهداشت شهري پايگاه

  اسمير نيز فراهم است. و تهيه پاپ باروري سالم كمك به خانوارها برايهاي بهداشت  هاي بهداشت عالوه بر خدمات مذكور براي خانه پايگاه

ضتمن پتذيرش   كته   داردپوشتش   تحتت  ،نفتر  60،000حتدود  را بتا جمعيتتي   ايتن واحتد چنتد پايگتاه بهداشتت شتهري       : درمتاني شتهري   بهداشتي مركز

بتته ماننتتد ستتاير واحتتدهاي درمتتاني  متعلتتق بتته بختتش خصوصتتي، تتتأمين اجتمتتاعي، خيريتته و...      تابعتته ختتود، هتتاي بهداشتتت از پايگتتاهارجتتاع شتتده بيمتتاران 

درمتتاني روستتتايي، امكتتان پتتذيرش مستتتقيم و ختتارج  ]مراكز بهداشتتتيپتتذيرد مراجعتته كننتتده بتته صتتورت مستتتقيم را نيتز متتي بيمتتاران مستتقر در منتتاطق شتتهري  

درمتاني شتتهري   بهداشتتي مركتتز يتك   هتاي دانشتتگاه كته از طريتق    اهتتم فعاليتت  .ود را ندارنتد[ هتاي بهداشتتت تابعته خت    از فرآينتد ارجتاع بيمتاران توستتط خانته    

  :شود عبارتند از ارائه مي

كنتترل و   ،آوري اطالعتات بهداشتتي   جمتع  بتراي  گيتري از آنهتا   ن بهداشت و بهتره يضمن آموزش رابط ،آوري اطالعات و آمار از واحدهاي تحت پوشش جمع

كمتك بته زنتان و كودكتان نيازمنتد       ،انجام آزمايشات پاراكلينيكي بتراي زنتان بتاردار و بيمتاران     ،هاي آموزشي شركت در فعاليت ،ها ها در پايگاه اجراي برنامه

پذيرش بيماران و در صورت لزوم ارجاع  ،ن توسط پزشكاآموز رس و سنجش سالمت دانشابازديد از مد ،هاي بهداشت شده از پايگاهارجاع هاي ويژه  مراقبت

اجتراي   ،هاي بومي منطقته  هاي ضروري براي شناخت بيماري انجام بررسي ،جمعيت تحت پوشش برايارائه خدمات بهداشت دهان و دندان  ،به بيمارستان ها آن

 [.در مركزدر صورت وجود واحد راديولوژي فعال ]ارائه خدمات راديولوژي ،... انجام تزريقات و پانسمان و هاي اوليه، ارائه خدمات كمك ،واكسيناسيون
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مراكتز  دهد.  هاي تحت پوشش دانشگاه را به تفكيك ارائه خدمات سرپايي نشان مي درماني فعال هر يك از شبكه مراكز بهداشتي 5-176جدول  

در سه حوزه خدمات پزشكي)پزشكي عمومي، دندانپزشكي]عمومي[، تخصصي اطفال، تخصصي زنان و زايمان، تخصصي روانپزشتكي،  درماني  بهداشتي

تخصصي طب كار و تخصصي پوست و مو(، پيراپزشكي و پاراكلينيكي)آزمايشتگاه، پانستمان، تزريقتات و داروخانته( بته متراجعين ختود ارائته ختدمت          

پزشكي عمومي، دندانپزشك عمومي، پيراپزشكي، آزمايشگاه، پانستمان، تزريقتات و داروخانته در تمتامي مراكتز      دمات خ، 1393سال  ولطكنند. در  مي

درمتاني روستتايي    . ضمناً خدمات پزشكي عمومي، پيراپزشكي، پانسمان و تزريقات در تمتامي مراكتز بهداشتتي   شده است ميارائه درماني شهري  بهداشتي

درماني شهري شبكه ري، متخصصين طتب   ذكر است كه خدمات پزشكي متخصصين اطفال و پوست و مو در مراكز بهداشتي. الزم به شده است ميارائه 

درمتاني   درماني شهري شبكه جنوب]تهران[ و همچنين متخصص زنتان و زايمتان در مراكتز بهداشتتي     كار، روانپزشكي و زنان و زايمان در مراكز بهداشتي

شتبكه بته عتالوه مراكتز روستتايي شتبكه بهداشتت         3. همچنين خدمات آزمايشگاه نيتز در تمتام مراكتز شتهري هتر      تشده اس ميارائه شهري شبكه ري 

شتبكه بته عتالوه مراكتز      3شبكه و نيز داروخانه در تمام مراكز شهري هتر   3شهر، خدمات پانسمان و تزريقات در تمام مراكز شهري و روستايي هر  اسالم

 .شده است ميارائه و ري،  شهر روستايي شبكه بهداشت اسالم

 
 1393سال طي  هاي بهداشت و درمان به تفكيك ارائه خدمات سرپايي مراكز بهداشتي درماني شهري و روستايي شبكه -5-176جدول

 خدمات سرپايي
 ري جنوب]تهران[ شهر اسالم

 روستايي شهري روستايي شهري روستايي شهري

 پزشك

       عمومي
    -   عموميدندانپزشك 
 -  - - - - متخصص اطفال

 -  - - - - متخصص پوست و مو

 - - -  - - متخصص طب كار

 - - -  - - متخصص روانپزشكي

 -  -  - - متخصص زنان و زايمان

       خدمات پيراپزشكي

 خدمات سرپايي پاراكلينيكي

 -    -  آزمايشگاه

       پانسمان
       تزريقات
    -   داروخانه

  

بهداشتت پتذيرش و   شتبكه   3هتر  درماني  بهداشتي نفر مراجعين سرپايي به پزشك و پيراپزشك، توسط مراكز 2844873مجموعاً  ،1393در سال  

 25/0و كاهشتي معتادل    درصتد  24/0ترتيتب افزايشتي معتادل    واحد خدمات پاراكلينيكي نيز به مراجعين سرپايي ارائه شده كه اقالم مذكور بته   629172

دهنتد. در حتوزه متراجعين سترپايي بيشتترين متراجعين مربتوط بته          را در حوزه مراجعين و خدمات پاراكلينيكي نسبت به سال ماقبتل آن نشتان متي    درصد

نفر بوده است. در  264مربوط به متخصص پوست و مو با نفر و كمترين مراجعين هم  559791نفر و پس از آن پزشك عمومي با  2164809پيراپزشك با 

نستخه   117992قلم آزمايش و پس از آن تحويل دارو بتا   482569شده در رديف آزمايشگاه با عدد  حوزه خدمات پاراكلينيك نيز بيشترين خدمات ارائه

 باشد. دارويي مي

 

هتا در كتل مراكتز     جزئيات آمارهاي پذيرش مراجعين و ارائه خدمات پاراكلينيك را به همراه تغييرات ستاالنه آن  5-179و  5-178، 5-177جداول

 دهند. درماني تابعه، مراكز شهري و روستايي نشان مي بهداشتي

 



 

 1393آماري سالنامه 
 

 

 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:
375 

 1393سال  طي درماني بهداشتي مراجعين مراكزشده به  ارائه سرپاييخدمات  -5-177جدول
 كل تغيير ساالنه تعداد شده ارائه خدمت نوع رديف

 25/0 559791 كننده مراجعه عمومي يپزشك 1

ين
جع
مرا

 

2844873 

(24/0 ) 

 09/0 90033 كننده مراجعه ي]عمومي[دندانپزشك 2

 0/100 12900 كننده مراجعه اطفال يتخصص 3

 26/4 12298 كننده مراجعه زنان و زايمان يتخصص 4

 28/0 529 كننده مراجعه روانپزشكي يتخصص 5

 19/1 4249 كننده مراجعه طب كار يتخصص 5

 0/100 264 كننده مراجعه پوست و مو يتخصص 5

 23/0 2164809 كننده مراجعه پيراپزشك 6

 27/0 482569 قلم آزمايش آزمايشگاه 7

ت
دما
خ

 

629172 

(25/0) 

 95/0 1201 مورد پانسمان 8

 82/0 27410 تزريق تزريقات 9

 16/0 117992 نسخه دارويي داروخانه 10

 

 1393سال  طي شهري درماني بهداشتي مراجعين مراكزشده به  ارائه سرپاييخدمات  -5-178جدول
 كل تغيير ساالنه تعداد شده ارائه خدمت نوع رديف

 10/0 444395 كننده مراجعه عمومي يپزشك 1

ين
جع
مرا

 

2513685 

(21/0) 

 09/0 83108 كننده مراجعه ي]عمومي[دندانپزشك 2

 0/100 12900 كننده مراجعه 1اطفال يتخصص 3

2زنان و زايمان يتخصص 4
 26/4 12298 كننده مراجعه 

2روانپزشكي يتخصص 5
 28/0 529 كننده مراجعه 

 20/1 4249 كننده مراجعه 2طب كار يتخصص 5

 0/100 264 كننده مراجعه 1پوست و مو يتخصص 5

 23/0 1955942 كننده مراجعه پيراپزشك 6

 29/0 444925 قلم آزمايش آزمايشگاه 7

ت
دما
خ

 

540890 

(30/0) 

 98/0 413 مورد پانسمان 8

 17/0 16128 تزريق تزريقات 9

 32/0 79424 نسخه دارويي داروخانه 10

 شود. شوند. ضمناً خدمات تخصصي زنان و زايمان نيز در اين مركز ارائه مي اين خدمات)تخصصي اطفال و پوست و مو( صرفاً در مراكز شهري شبكه بهداشت ري ارائه مي -1

 شوند. اين خدمات در مراكز شهري شبكه بهداشت جنوب]تهران[ ارائه مي -2
 

 1393سال  طي روستايي درماني بهداشتي مراجعين مراكزشده به  ارائه سرپاييخدمات  -5-179 جدول

 كل تغيير ساالنه تعداد شده ارائه خدمت نوع رديف

 58/1 115396 كننده مراجعه عمومي يپزشك 1

ين
جع
مرا

 

331188 

(59/0) 
 24/0 6925 كننده مراجعه 3ي]عمومي[دندانپزشك 2

 33/0 208867 كننده مراجعه پيراپزشك 3

 10/0 37644 قلم آزمايش 4آزمايشگاه 4

ت
دما
خ

 

88282 

(27/0) 

 78/0 788 مورد پانسمان 5

 24/8 11282 تزريق تزريقات 6

 65/0 38568 نسخه دارويي داروخانه 7

 شهر و ري ارائه شده است. اين خدمت در مراكز روستايي شبكه بهداشت اسالم -3

 شهر ارائه شده است. اين خدمت تنها در مراكز روستايي شبكه بهداشت اسالم -4



 

 1393سالنامه 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:
376 

، مطابق جدول گزارشاختصا  دارد. در ادامه  1393هاي مختلف خدمتي براي سال  به ارائه سرانه كاركرد روزانه پزشكان در حيطه 5-180 جدول

 .پرداخته شده استها  درماني شهري و روستايي براي هر يك از شبكه راهنماي ذيل اين صفحه به تشريح عملكرد ماهانه مراكز بهداشتي

 

 

 1393سال  طي هاي بهداشت درماني شبكه در مراكز بهداشتي پزشكسرانه كاركرد روزانه  -5-180جدول

 مراجعين روزكاركرد پزشك-نفر شبكه بهداشت نوع مراكز حيطه خدمتي
 مراجعين به ازاي

 روزكاركرد پزشك-هر نفر

 پزشكي عمومي

 شهري

 7/25 44020 1712 شهر اسالم

 7/20 313643 15175 جنوب]تهران[

 0/23 86732 3772 ري

 5/21 444395 20659 كل

 روستايي

 6/16 36351 2186 شهر اسالم

 1/19 10340 542 جنوب]تهران[

 2/33 68705 2070 ري

 1/24 115396 4798 كل

 دندانپزشكي]عمومي[

 شهري

 1/10 15845 1574 شهر اسالم

 0/8 44783 5624 جنوب]تهران[

 9/10 22480 2065 ري

 0/9 83108 9263 كل

 روستايي

 0/5 5048 1015 شهر اسالم

 2/5 1877 364 ري

 0/5 6925 1379 كل

 6/58 12900 237 ري شهري تخصصي اطفال

 5/8 264 31 ري شهري تخصصي پوست و مو

 3/9 4249 458 جنوب]تهران[ شهري تخصصي طب كار

 6/2 529 204 جنوب]تهران[ شهري تخصصي روانپزشكي

 شهري زايمانتخصصي زنان و 

 0/7 1723 246 جنوب]تهران[

 5/32 10575 325 ري

 5/21 12298 571 كل

 

 

    



 

 1393آماري سالنامه 
 

 

 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:
377 

  درمانيدرماني  سرپايي مراكز بهداشتيسرپايي مراكز بهداشتيخدمات خدمات 
  حيطه خدمتي[حيطه خدمتي[،،نوع مراكزنوع مراكز، ، ]شبكه]شبكه

 

 :مراكز شهري -شهر شبكه بهداشت و درمان اسالم -الف
 

 1393سال  طيشهر اسالمشبكه بهداشت  شهريدرماني  در مراكز بهداشتي پزشك عموميخدمات سرپايي  -5-181جدول

 تعداد

 

 ماه

 مراكز

 فعال 

 تعداد

 پزشك 

 روزكاركرد پزشك-نفر مراجعين به ازاي هر مراجعين روزكاركرد پزشك-نفر

 تعداد
 تغيير نسبت به زمان

 مشابه در سال قبل )درصد(
 تعداد

 تغيير نسبت به زمان

 مشابه در سال قبل )درصد(
 سرانه مراجعين

 تغيير نسبت به زمان

 مشابه در سال قبل )درصد(

 1/75 2983 7/69 7/23 2/0 126 8 7 فروردين

 5/75 4204 0/76 3/25 0/0 166 8 7 ارديبهشت

 7/75 4245 6/72 7/28 1/0 148 8 7 خرداد

 1/77 3954 5/75 0/25 7/6 158 10 6 تير

 5/75 3859 7/68 7/25 3/0 150 8 7 مرداد

 8/73 3889 6/70 5/24 1/0 159 9 7 شهريور

 0/78 3187 2/79 9/24 1/0 128 8 7 مهر

 5/75 3409 1/76 8/25 0/0 132 7 7 آبان

 7/75 3583 1/77 8/25 1/0 139 7 7 آذر

 4/71 3991 2/76 7/25 2/0 155 8 7 دي

 0/78 3730 6/77 5/28 0/0 131 8 7 بهمن

 8/75 2986 9/77 9/24 1/0 120 6 6 اسفند

 8/0 44020 8/0 7/25 0/0 1712   كل سال

 

 1393سال  طيشهر اسالمشبكه بهداشت  شهريدرماني  در مراكز بهداشتي دندانپزشك]عمومي[خدمات سرپايي  -5-182جدول 

 تعداد

 

 ماه

 تعداد پزشك مراكز فعال

 روزكاركرد پزشك-نفر مراجعين به ازاي هر مراجعين روزكاركرد پزشك-نفر

 تعداد
 تغيير نسبت به زمان

 مشابه در سال قبل )درصد(
 تعداد

 تغيير نسبت به زمان

 مشابه در سال قبل )درصد(
 سرانه مراجعين

 تغيير نسبت به زمان

 مشابه در سال قبل )درصد(

 6/28 1064 8/42 6/10 2/0 100 6 5 فروردين

 7/44 1484 2/45 6/10 0/0 140 6 5 ارديبهشت

 2/37 1525 0/47 3/11 2/0 135 6 5 خرداد

 3/51 869 5/68 4/7 3/0 117 5 4 تير

 0/52 1298 4/45 6/10 1/0 122 6 6 مرداد

 8/40 1354 7/51 6/9 2/0 141 7 6 شهريور

 3/53 1133 6/51 0/9 0/0 126 7 6 مهر

 9/43 1327 8/41 7/10 0/0 124 7 6 آبان

 6/39 1613 6/35 8/11 1/0 137 7 6 آذر

 1/39 1445 7/36 3/10 0/0 140 8 7 دي

 7/38 1504 8/44 1/10 1/0 149 8 7 بهمن

 3/43 1229 4/52 6/8 2/0 143 8 8 اسفند

 4/0 15845 5/0 1/10 1/0 1574   كل سال

 



 

 1393سالنامه 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 

 1393سال طي  شهر اسالمشبكه بهداشت  شهريدرماني  در مراكز بهداشتي پيراپزشكخدمات سرپايي  -5-183جدول 

 مراكز فعال ماه حيطه خدمتي

 مراجعين پيراپزشك

 تعداد
 تغيير نسبت به زمان

 مشابه در سال قبل )درصد(
 تعداد

 تغيير نسبت به زمان

 مشابه در سال قبل )درصد(

 پيراپزشك

 3/44 19865 5/46 88 7 فروردين

 3/44 31675 3/37 88 7 ارديبهشت

 3/44 23314 3/54 88 7 خرداد

 3/44 23793 4/29 88 7 تير

 3/44 22681 2/20 88 7 مرداد

 3/44 24043 9/22 88 7 شهريور

 3/44 30952 6/45 88 7 مهر

 3/44 29023 2/47 88 7 آبان

 3/44 31466 7/42 88 7 آذر

 3/44 25561 6/29 88 7 دي

 3/44 31058 4/16 88 7 بهمن

 3/44 27585 0/7 88 7 اسفند

 0/36 321016    كل سال

 

 

 1393سال طي  شهر اسالمشبكه بهداشت  شهريدرماني  در مراكز بهداشتي پاراكلينيكيخدمات  -5-184 جدول

 ماه

 دارويي[داروخانه]نسخ  تزريقات]تزريق[ پانسمان]موارد[ آزمايشگاه

 اقالم آزمايش مراجعين
 تغيير ساالنه )درصد( تعداد تغيير ساالنه )درصد( تعداد تغيير ساالنه )درصد( تعداد

 تغيير ساالنه )درصد( تعداد تغيير ساالنه )درصد( تعداد

 7/79 2685 4/82 0 0/100 96 7/209 631 9/85 608 فروردين

 9/83 4611 8/84 1 9/99 133 5/259 1118 4/82 800 ارديبهشت

 9/86 3760 3/83 0 0/100 26 0/35 588 2/87 603 خرداد

 7/86 3117 6/85 9 3/99 52 3/33 513 3/89 569 تير

 4/86 3308 2/82 2 8/99 195 6/182 535 9/86 551 مرداد

 6/82 3887 4/81 2 9/99 322 4/419 742 0/85 704 شهريور

 8/78 3648 8/83 2 9/99 379 1/321 776 7/86 622 مهر

 7/86 3454 6/83 5 7/99 355 9/332 836 6/82 557 آبان

 6/87 3829 1/83 2 9/99 280 5/241 731 7/87 576 آذر

 3/82 4940 9/77 2 9/99 369 1/301 1386 0/78 806 دي

 9/84 3370 3/86 1 9/99 299 9/611 1105 5/79 738 بهمن

 2/79 2900 0/85 0 0/100 244 8/76 1007 4/81 820 اسفند

 8/0 43509 8/0 26 0/1 2750 3/2 9968 8/0 7954 كل سال

 

 

 



 

 1393آماري سالنامه 
 

 

 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:
379 

 :مراكز روستايي - شهر شبكه بهداشت و درمان اسالم -ب

 

 1393سال  طي شهر اسالمشبكه بهداشت  روستاييدرماني  در مراكز بهداشتي پزشك عموميخدمات سرپايي  -5-185جدول 

 تعداد

 

 ماه

 تعداد پزشك مراكز فعال

 روزكاركرد پزشك-نفر مراجعين به ازاي هر مراجعين روزكاركرد پزشك-نفر

 تعداد
 تغيير نسبت به زمان

 مشابه در سال قبل )درصد(
 تعداد

 تغيير نسبت به زمان

 مشابه در سال قبل )درصد(
 سرانه مراجعين

 تغيير نسبت به زمان

 مشابه در سال قبل )درصد(

 1/35 2344 6/2 6/14 6/0 161 8 6 فروردين

 0/60 3177 7/7 1/19 3/1 166 8 6 ارديبهشت

 5/53 2650 9/1 1/16 1/1 165 8 6 خرداد

 9/50 2218 9/28 9/11 5/0 186 8 6 تير

 1/47 2292 7/0 6/12 9/0 182 8 6 مرداد

 6/39 3261 9/18 1/16 0/1 203 9 6 شهريور

 2/45 3039 1/10 2/16 0/1 188 9 6 مهر

 3/36 3301 8/21 6/18 9/0 177 9 6 آبان

 9/24 3923 9/26 9/18 7/0 208 10 6 آذر

 6/41 3521 0/4 8/18 8/0 187 9 6 دي

 4/45 4039 2/37 3/21 5/1 190 9 6 بهمن

 5/39 2586 1/6 9/14 6/0 173 9 6 اسفند

 4/0 36351 1/0 6/16 9/0 2186   كل سال

 
 

 1393سال  طي شهر اسالمشبكه بهداشت  روستاييدرماني  در مراكز بهداشتي دندانپزشك]عمومي[خدمات سرپايي  -5-186 جدول

 تعداد

 

 ماه

 تعداد پزشك مراكز فعال

 روزكاركرد پزشك-نفر مراجعين به ازاي هر مراجعين روزكاركرد پزشك-نفر

 تعداد
 تغيير نسبت به زمان

 مشابه در سال قبل )درصد(
 تعداد

 زمانتغيير نسبت به 

 مشابه در سال قبل )درصد(
 سرانه مراجعين

 تغيير نسبت به زمان

 مشابه در سال قبل )درصد(

 6/8 309 0/8 9/4 2/0 63 4 4 فروردين

 0/26 441 5/27 6/3 4/0 121 5 5 ارديبهشت

 7/45 469 7/1 6/4 3/0 102 5 5 خرداد

 8/25 472 2/14 2/4 3/0 112 5 5 تير

 6/8 404 7/15 6/4 2/0 88  4 مرداد

 3/10 543 8/8 3/6 0/0 86 4 4 شهريور

 5/3 378 6/3 6/4 1/0 83 4 4 مهر

 5/30 310 7/28 4/5 0/0 57 3 3 آبان

 5/29 470 5/4 0/7 3/0 67 3 3 آذر

 7/17 383 5/21 9/5 0/0 65 4 4 دي

 3/3 455 8/2 2/5 0/0 87 4 4 بهمن

 7/7 414 8/2 9/4 0/0 84 4 4 اسفند

 1/0 5048 0/0 0/5 1/0 1015   كل سال

 

 



 

 1393سالنامه 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:
380 

 1393سال طي  شهر اسالمشبكه بهداشت  روستاييدرماني  در مراكز بهداشتي پيراپزشكخدمات سرپايي  -5-187جدول 

 مراكز فعال ماه حيطه خدمتي

 مراجعين پيراپزشك

 تعداد
 تغيير نسبت به زمان

 )درصد(مشابه در سال قبل 
 تعداد

 تغيير نسبت به زمان

 مشابه در سال قبل )درصد(

 پيراپزشك

 6/36 6451 0/0 23 6 فروردين

 0/16 12017 0/0 23 6 ارديبهشت

 1/65 4425 0/0 23 6 خرداد

 4/13 5800 0/0 23 6 تير

 4/6 5402 0/0 23 6 مرداد

 6/17 4998 0/0 23 6 شهريور

 0/47 9870 0/0 23 6 مهر

 1/39 10503 0/0 23 6 آبان

 6/27 12365 0/0 23 6 آذر

 0/17 7472 0/0 23 6 دي

 7/40 5477 0/0 23 6 بهمن

 7/23 6050 0/0 23 6 اسفند

 1/27 90830    كل سال

 

 

 1393سال طي  شهر اسالمشبكه بهداشت  روستاييدرماني  در مراكز بهداشتي پاراكلينيكيخدمات  -5-188جدول 

 ماه

 داروخانه]نسخ دارويي[ پانسمان]موارد[ تزريقات]تزريق[ آزمايشگاه

 اقالم آزمايش مراجعين
 تغيير ساالنه )درصد( تعداد تغيير ساالنه )درصد( تعداد تغيير ساالنه )درصد( تعداد

 تغيير ساالنه )درصد( تعداد تغيير ساالنه )درصد( تعداد

 8/10 2092 4/0 244 3/1335 12 0/51800 1233 8/33 357 فروردين

 6/0 3647 1/4 288 2/1152 11 0/64500 1893 7/31 721 ارديبهشت

 6/29 2851 2/4 275 8/1618 19 0/57300 1493 1/12 521 خرداد

 9/0 3121 6/12 217 4/886 13 0/37500 1081 8/30 587 تير

 2/42 3015 5/18 232 1/2009 19 0/38900 1160 6/33 573 مرداد

 6/21 3425 3/2 389 0/3790 24 0/51600 1434 1/22 625 شهريور

 2/11 3286 1/7 525 5/6462 19 0/57900 1589 3/9 567 مهر

 1/3 2802 2/14 455 4/4036 20 0/47400 1401 8/34 524 آبان

 0/1 3495 2/15 550 0/5400 8 0/59000 2062 0/8 599 آذر

 8/34 3936 2/33 640 4/4471 8 0/59200 2123 6/4 606 دي

 3/1 3311 7/7 734 8/3977 13 0/55900 2384 4/24 534 بهمن

 2/15 2663 9/21 379 1/4111 7 0/70700 1771 3/11 435 اسفند

 1/0 4928 2/28 173 9/0 19624 2/0 37644 0/0 6649 كل سال

 

 

 



 

 1393آماري سالنامه 
 

 

 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:
381 

 :مراكز شهري - شبكه)مركز( بهداشت و درمان جنوب]تهران[ -ج

 

 1393طي سال  جنوب]تهران[شبكه بهداشت  شهريدرماني  در مراكز بهداشتي پزشك عموميخدمات سرپايي  -5-189جدول 

 تعداد

 

 ماه

 تعداد پزشك مراكز فعال

 روزكاركرد پزشك-نفر مراجعين به ازاي هر مراجعين روزكاركرد پزشك-نفر

 تعداد
 تغيير نسبت به زمان

 مشابه در سال قبل )درصد(
 تعداد

 تغيير نسبت به زمان

 مشابه در سال قبل )درصد(
 سرانه مراجعين

 تغيير نسبت به زمان

 مشابه در سال قبل )درصد(

 1/35 16570 0/26 2/16 1/0 1020 60 45 فروردين

 5/22 27637 5/33 2/21 1/0 1306 61 45 ارديبهشت

 3/20 24855 1/41 0/20 1/0 1240 60 45 خرداد

 6/39 24458 4/30 8/18 1/0 1304 61 46 تير

 3/34 22695 7/35 6/18 0/0 1221 61 45 مرداد

 2/41 28596 9/56 0/22 1/0 1298 57 46 شهريور

 0/42 27223 5/36 5/20 0/0 1325 61 46 مهر

 1/40 26189 5/33 7/20 0/0 1265 60 46 آبان

 7/28 28599 2/23 0/22 1/0 1300 57 46 آذر

 2/45 29856 8/43 0/23 0/0 1298 58 46 دي

 9/45 28555 4/32 0/22 1/0 1300 57 46 بهمن

 0/49 28410 0/66 9/21 1/0 1298 57 46 اسفند

 4/0 313643 4/0 7/20 0/0 15175   كل سال

 
 

 1393طي سال  جنوب]تهران[شبكه بهداشت  شهريدرماني  در مراكز بهداشتي دندانپزشك]عمومي[خدمات سرپايي  -5-190جدول

 تعداد

 

 ماه

 تعداد پزشك مراكز فعال

 روزكاركرد پزشك-نفر مراجعين به ازاي هر مراجعين روزكاركرد پزشك-نفر

 تعداد
 تغيير نسبت به زمان

 مشابه در سال قبل )درصد(
 تعداد

 تغيير نسبت به زمان

 مشابه در سال قبل )درصد(
 سرانه مراجعين

 تغيير نسبت به زمان

 مشابه در سال قبل )درصد(

 6/1 2354 4/2 6/6 0/0 359 22 21 فروردين

 6/10 3978 1/8 9/7 0/0 502 24 21 ارديبهشت

 0/24 3693 8/25 8/8 0/0 419 23 22 خرداد

 9/4 4370 9/1 4/8 1/0 519 23 22 تير

 7/8 3685 4/2 4/7 1/0 495 22 22 مرداد

 6/10 4008 6/10 2/8 0/0 488 22 21 شهريور

 4/12 3510 1/5 5/7 1/0 468 22 21 مهر

 6/18 3415 2/4 0/8 2/0 425 22 21 آبان

 6/11 4032 9/10 3/8 0/0 488 22 21 آذر

 3/1 3755 7/8 0/8 1/0 472 22 21 دي

 9/9 3947 0/4 1/8 1/0 490 22 21 بهمن

 7/5 4036 1/12 1/8 1/0 499 22 21 اسفند

 5/0 44783 8/0 0/8 0/0 5624   كل سال

 

 



 

 1393سالنامه 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:
382 

 

 1393سال  طي جنوب]تهران[شبكه بهداشت  شهريدرماني  در مراكز بهداشتي پزشك متخصص زنان و زايمانخدمات سرپايي  -5-191جدول 

 تعداد

 

 ماه

 تعداد پزشك مراكز فعال

 روزكاركرد پزشك-نفر مراجعين به ازاي هر مراجعين روزكاركرد پزشك-نفر

 تعداد
 تغيير نسبت به زمان

 مشابه در سال قبل )درصد(
 تعداد

 تغيير نسبت به زمان

 مشابه در سال قبل )درصد(
 سرانه مراجعين

 تغيير نسبت به زمان

 مشابه در سال قبل )درصد(

 5/23 108 8/3 3/8 4/0 13 1 1 فروردين

 8/14 235 4/0 2/10 2/0 23 1 1 ارديبهشت

 8/4 159 0/18 2/7 2/0 22 1 1 خرداد

 0/16 68 9/68 2/3 6/0 21 1 1 تير

 0/100 132 0/100 0/6 1/0 22 1 1 مرداد

 3/8 204 5/11 8/7 0/0 20 1 1 شهريور

 5/4 167 1/20 3/7 2/0 23 1 1 مهر

 0/137 137 0/37 9/6 2/0 20 1 1 آبان

 0/40 3/6 4/0 126 0/0 20 1 1 آذر

 8/4 126 2/44 3/6 4/0 20 1 1 دي

 8/45 108 1/66 3/8 4/0 13 1 1 بهمن

 5/9 153 0/11 7/6 2/0 23 1 1 اسفند

 1/0 1723 3/0 0/7 2/0 246   كل سال

 

 

 1393طي سال  جنوب]تهران[شبكه بهداشت  شهريدرماني  در مراكز بهداشتي كار پزشك متخصص طبخدمات سرپايي  -5-192جدول 

 تعداد

 

 ماه

 تعداد پزشك مراكز فعال

 روزكاركرد پزشك-نفر مراجعين به ازاي هر مراجعين روزكاركرد پزشك-نفر

 تعداد
 تغيير نسبت به زمان

 سال قبل )درصد(مشابه در 
 تعداد

 تغيير نسبت به زمان

 مشابه در سال قبل )درصد(
 سرانه مراجعين

 تغيير نسبت به زمان

 مشابه در سال قبل )درصد(

 0/100 3/12 - 135 - 11 1 1 فروردين

 0/100 4/11 - 227 - 20 1 1 ارديبهشت

 0/100 2/13 - 605 - 46 2 2 خرداد

 0/100 1/6 - 298 - 49 2 2 تير

 0/100 263 0/100 6/5 6/0 47 2 2 مرداد

 0/100 331 0/100 1/6 5/0 54 2 2 شهريور

 0/100 371 0/100 8/8 3/0 42 2 2 مهر

 0/100 360 0/100 1/7 3/0 51 2 2 آبان

 0/100 80 0/100 3/28 0/2 30 2 2 آذر

 0/100 376 0/100 5/7 0/4 50 2 2 دي

 0/100 135 0/100 3/12 1/0 11 1 1 بهمن

 0/100 298 0/100 3/6 0/3 47 2 2 اسفند

 6/1 4249 2/1 3/9 2/0 458   كل سال

 به بيماران ارائه شده است. 1392الزم به ذكر است كه خدمت پزشك متخصص طب كار از مرداد سال توضيح: 

  



 

 1393آماري سالنامه 
 

 

 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:
383 

 

 1393طي سال  جنوب]تهران[شبكه بهداشت  شهريدرماني  در مراكز بهداشتي پزشك متخصص روانپزشكيخدمات سرپايي  -5-193جدول 

 تعداد

 

 ماه

 تعداد پزشك مراكز فعال

 روزكاركرد پزشك-نفر مراجعين به ازاي هر مراجعين روزكاركرد پزشك-نفر

 تعداد
 تغيير نسبت به زمان

 مشابه در سال قبل )درصد(
 تعداد

 تغيير نسبت به زمان

 قبل )درصد(مشابه در سال 
 سرانه مراجعين

 تغيير نسبت به زمان

 مشابه در سال قبل )درصد(

 0/100 8/6 - 41 - 6 1 1 فروردين

 0/100 7/2 - 54 - 20 1 1 ارديبهشت

 0/100 6/1 - 31 - 20 1 1 خرداد

 0/100 2/2 - 46 - 21 1 1 تير

 0/100 1/2 - 40 - 19 1 1 مرداد

 0/100 5/2 - 57 - 23 1 1 شهريور

 0/100 5/2 - 47 - 19 1 1 مهر

 1/9 34 0/50 7/1 0/1 20 1 1 آبان

 0/80 61 8/22 4/3 0/1 18 1 1 آذر

 0/20 49 5/39 1/4 0/1 12 1 1 دي

 0/70 41 4/63 8/6 9/0 6 1 1 بهمن

 7/66 28 2/62 4/1 0/1 20 1 1 اسفند

 6/1 529 3/0 6/2 0/1 204   كل سال

 به بيماران ارائه شده است. 1392الزم به ذكر است كه خدمت پزشك متخصص روانپزشكي از آبان سال توضيح: 

 
 

 1393سال طي  جنوب]تهران[شبكه بهداشت  شهريدرماني  در مراكز بهداشتي پيراپزشكخدمات سرپايي  -5-194 جدول

 مراكز فعال ماه حيطه خدمتي

 مراجعين پيراپزشك

 تعداد
 نسبت به زمانتغيير 

 مشابه در سال قبل )درصد(
 تعداد

 تغيير نسبت به زمان

 مشابه در سال قبل )درصد(

 پيراپزشك

 3/2 79149 0/20 383 29 فروردين

 4/15 116839 7/17 335 29 ارديبهشت

 8/1 86985 7/2 386 29 خرداد

 5/0 86049 8/2 391 29 تير

 8/0 73417 1/8 396 29 مرداد

 8/0 70671 9/6 397 29 شهريور

 6/2 88459 5/3 382 29 مهر

 6/2 105111 2/8 382 29 آبان

 6/2 97297 2/4 382 29 آذر

 0/1 91149 0/13 382 29 دي

 8/0 78670 4/29 383 29 بهمن

 0/1 88297 6/9 382 29 اسفند

 3/3 1062093    كل سال

 

 



 

 1393سالنامه 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:
384 

 

 1393طي سال جنوب]تهران[شبكه بهداشت  شهريدرماني  در مراكز بهداشتي پاراكلينيكيخدمات  -5-195جدول 

 ماه

 داروخانه]نسخ دارويي[ پانسمان]موارد[ تزريقات]تزريق[ آزمايشگاه

 اقالم آزمايش مراجعين

 تعداد
تغيير ساالنه 

 )درصد(
 تعداد

تغيير ساالنه 

 )درصد(
 تعداد

تغيير ساالنه 

 تعداد )درصد(
تغيير ساالنه 

 )درصد(
 تعداد

تغيير ساالنه 

 )درصد(

 9/52 11805 2/57 741 2/17 27 0/200 3245 5/31 7772 فروردين

 2/20 19782 1/48 389 8/70 0 0/100 4399 9/10 8886 ارديبهشت

 2/20 25334 9/18 828 4/25 3 7/72 3747 2/2 4813 خرداد

 8/20 18662 0/34 888 6/17 4 3/73 3820 1/0 4162 تير

 1/11 21111 6/17 640 5/28 5 5/54 3574 7/12 4445 مرداد

 9/9 24191 9/25 1097 8/6 5 4/44 4948 4/14 5289 شهريور

 3/16 23374 8/31 1276 6/6 6 0/0 5681 3/11 5096 مهر

 6/25 18813 1/30 1082 6/7 5 7/66 5943 9/16 4185 آبان

 2/28 23159 3/29 882 0/26 3 0/40 5554 0/15 4903 آذر

 2/3 26822 0/7 1098 3/8 6 0/100 5848 2/16 5534 دي

 7/47 11805 6/59 741 1/10 27 7/285 3245 1/37 7772 بهمن

 0/1 46739 6/110 1036 3/42 8 0/60 15464 9/238 4238 اسفند

 2/0 10698 2/0 99 0/0 65468 2/0 271597 0/0 67092 كل سال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 1393آماري سالنامه 
 

 

 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:
385 

 :مركز روستايي - شبكه)مركز( بهداشت و درمان جنوب]تهران[ -د
 

 1393سال  طي جنوب]تهران[شبكه بهداشت  روستاييدرماني  در مراكز بهداشتي پزشك عموميخدمات سرپايي  -5-196جدول 

 تعداد

 

 ماه

 تعداد پزشك مراكز فعال

 روزكاركرد پزشك-نفر مراجعين به ازاي هر مراجعين روزكاركرد پزشك-نفر

 تعداد
 تغيير نسبت به زمان

 مشابه در سال قبل )درصد(
 تعداد

 تغيير نسبت به زمان

 سال قبل )درصد(مشابه در 
 سرانه مراجعين

 تغيير نسبت به زمان

 مشابه در سال قبل )درصد(

 9/17 612 4/4 5/18 1/0 33 2 4 فروردين

 2/22 832 0/8 2/25 2/0 33 2 4 ارديبهشت

 6/11 731 7/3 2/15 1/0 48 2 4 خرداد

 0/13 839 5/5 9/17 1/0 47 2 4 تير

 0/19 686 1/5 6/14 2/0 47 2 4 مرداد

 8/7 772 1/13 4/16 1/0 47 2 4 شهريور

 7/12 865 3/16 0/18 0/0 48 2 4 مهر

 3/7 1376 1/29 0/27 4/0 51 2 4 آبان

 3/14 1009 7/2 0/21 1/0 48 2 4 آذر

 1/11 1085 2/2 6/22 1/0 48 2 4 دي

 7/12 783 0/14 3/16 0/0 48 2 4 بهمن

 0/17 750 1/7 0/17 1/0 44 2 4 اسفند

 1/0 10340 0/0 1/19 1/0 542   كل سال

 

 

 1393طي سال  جنوب]تهران[شبكه بهداشت  روستاييدرماني  در مراكز بهداشتي پيراپزشكخدمات سرپايي  -5-197جدول 

 مراكز فعال ماه حيطه خدمتي

 مراجعين پيراپزشك

 تعداد
 تغيير نسبت به زمان

 قبل )درصد( مشابه در سال
 تعداد

 تغيير نسبت به زمان

 مشابه در سال قبل )درصد(

 پيراپزشك

 6/31 826 0/20 4 1 فروردين

 0/40 1898 3/4 7 1 ارديبهشت

 0/40 1344 5/32 7 1 خرداد

 8/77 1337 3/38 2 1 تير

 2/22 952 2/45 7 1 مرداد

 4/36 886 0/53 7 1 شهريور

 7/41 946 1/52 7 1 مهر

 7/41 1389 2/30 7 1 آبان

 7/41 2071 4/0 7 1 آذر

 7/41 1131 3/42 7 1 دي

 7/41 1813 3/2 7 1 بهمن

 7/41 1311 2/39 7 1 اسفند

 8/30 15904    كل سال

 



 

 1393سالنامه 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:
386 

 
 1393طي سال جنوب]تهران[ شبكه بهداشت  روستاييدرماني  در مراكز بهداشتي پاراكلينيكيخدمات  -5-198جدول 

 ماه

 پانسمان]موارد[ تزريقات]تزريق[

 تغيير ساالنه )درصد( تعداد تغيير ساالنه )درصد( تعداد

 0/50 0 0/100 23 فروردين

 1/15 11 0/45 84 ارديبهشت

 5/8 15 8/31 77 خرداد

 8/1 18 0/50 58 تير

 9/21 17 8/30 50 مرداد

 5/20 23 3/30 62 شهريور

 7/18 17 0/15 61 مهر

 0/43 10 5/37 57 آبان

 4/9 10 7/16 93 آذر

 6/43 14 7/7 92 دي

 2/36 21 0/50 90 بهمن

 0/65 33 5/312 35 اسفند

 3/0 189 1/0 782 كل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 1393آماري سالنامه 
 

 

 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:
387 

 :مراكز شهري - شبكه بهداشت و درمان ري -هت

 

 1393سال طي  ريشبكه بهداشت  شهريدرماني  در مراكز بهداشتي پزشك عموميخدمات سرپايي  -5-199جدول 

 تعداد

 

 ماه

 تعداد پزشك مراكز فعال

 روزكاركرد پزشك-نفر مراجعين به ازاي هر مراجعين روزكاركرد پزشك-نفر

 تعداد
 تغيير نسبت به زمان

 مشابه در سال قبل )درصد(
 تعداد

 نسبت به زمانتغيير 

 مشابه در سال قبل )درصد(
 سرانه مراجعين

 تغيير نسبت به زمان

 مشابه در سال قبل )درصد(

 3/25 4190 8/61 9/16 5/0 248 16 14 فروردين

 6/40 5394 7/68 4/16 5/0 328 16 14 ارديبهشت

 8/35 5835 1/66 1/21 5/0 276 15 13 خرداد

 5/29 5184 3/72 5/15 6/0 335 16 13 تير

 7/22 6513 1/69 7/19 6/0 330 15 13 مرداد

 3/2 12307 3/28 8/28 3/0 427 19 14 شهريور

 7/23 6804 2/56 6/19 4/0 348 16 12 مهر

 6/29 6323 4/61 2/21 5/0 299 15 13 آبان

 0/30 7367 7/50 3/26 4/0 280 15 12 آذر

 2/19 8491 6/31 0/28 3/0 303 15 10 دي

 5/38 7590 0/57 0/26 3/0 292 15 12 بهمن

 3/22 10734 3/24 1/35 0/0 306 18 16 اسفند

 3/0 86732 6/0 0/23 4/0 3772   كل سال

 
 

 1393سال  طي ريشبكه بهداشت  شهريدرماني  در مراكز بهداشتي دندانپزشك]عمومي[خدمات سرپايي  -5-200جدول

 تعداد

 

 ماه

 تعداد پزشك مراكز فعال

 روزكاركرد پزشك-نفر مراجعين به ازاي هر مراجعين روزكاركرد پزشك-نفر

 تعداد
 تغيير نسبت به زمان

 مشابه در سال قبل )درصد(
 تعداد

 تغيير نسبت به زمان

 مشابه در سال قبل )درصد(
 سرانه مراجعين

 تغيير نسبت به زمان

 مشابه در سال قبل )درصد(

 0/18 965 2/34 4/7 4/0 131 10 9 فروردين

 1/36 2522 5/37 9/12 0/0 195 11 9 ارديبهشت

 7/26 1971 9/39 9/10 2/0 181 10 7 خرداد

 7/49 2384 8/44 2/12 1/0 196 10 6 تير

 6/12 2130 0/29 9/11 1/0 179 9 7 مرداد

 4/23 1890 2/15 3/12 1/0 154 8 5 شهريور

 5/21 1464 9/20 3/9 0/0 157 8 5 مهر

 1/43 1752 7/24 6/10 2/0 165 7 7 آبان

 4/30 1950 4/15 3/11 2/0 176 8 8 آذر

 5/15 1687 0/38 0/10 3/0 169 8 7 دي

 6/15 2099 2/31 1/11 2/0 189 9 7 بهمن

 9/3 1636 7/33 5/9 3/0 173 9 7 اسفند

 3/0 22480 3/0 9/10 0/0 2065   كل سال

 

 



 

 1393سالنامه 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:
388 

 1393سال  طي ريشبكه بهداشت  شهريدرماني  در مراكز بهداشتي پزشك متخصص اطفالخدمات سرپايي  -5-201 جدول

 تعداد

 

 ماه

 تعداد پزشك مراكز فعال

 روزكاركرد پزشك-نفر مراجعين به ازاي هر مراجعين روزكاركرد پزشك-نفر

 تعداد
 تغيير نسبت به زمان

 مشابه در سال قبل )درصد(
 تعداد

 تغيير نسبت به زمان

 مشابه در سال قبل )درصد(
 سرانه مراجعين

 تغيير نسبت به زمان

 مشابه در سال قبل )درصد(

 3/6 956 1/173 2/56 6/1 17 1 1 فروردين

 3/4 1153 6/162 4/52 7/1 22 1 1 ارديبهشت

 0/10 989 7/17 9/54 3/0 18 1 1 خرداد

 2/7 2/49 1/0 1083 0/0 22 1 1 تير

 8/4 1083 2/8 2/49 1/0 22 1 1 مرداد

 5/42 6/45 4/0 958 0/0 21 1 1 شهريور

 0/10 946 0/14 6/52 0/0 18 1 1 مهر

 9/5 1313 0/32 9/72 2/0 18 1 1 آبان

 0/10 1313 0/30 9/72 4/0 18 1 1 آذر

 7/16 1505 1/46 7/71 3/0 21 1 1 دي

 6/17 1457 5/67 9/72 4/0 20 1 1 بهمن

 7/46 0/55 5/0 1100 0/0 20 1 1 اسفند

 2/0 6/58 2/0 12900 0/0 237   كل سال

 

 
 

 1393سال  طي ريشبكه بهداشت  شهريدرماني  در مراكز بهداشتي پزشك متخصص زنان و زايمانخدمات سرپايي  -5-202 جدول

 تعداد

 

 ماه

 تعداد پزشك فعالمراكز 

 روزكاركرد پزشك-نفر مراجعين به ازاي هر مراجعين روزكاركرد پزشك-نفر

 تعداد
 تغيير نسبت به زمان

 مشابه در سال قبل )درصد(
 تعداد

 تغيير نسبت به زمان

 مشابه در سال قبل )درصد(
 سرانه مراجعين

 تغيير نسبت به زمان

 مشابه در سال قبل )درصد(

 5/145 636 9/140 6/23 0/0 27 3 3 فروردين

 0/125 1076 9/67 9/29 3/0 36 3 3 ارديبهشت

 0/125 918 4/22 0/34 5/0 27 3 3 خرداد

 2/169 1003 7/35 7/28 5/0 35 3 3 تير

 3/93 807 2/13 8/27 4/0 29 3 3 مرداد

 3/414 829 9/77 0/23 7/0 36 3 3 شهريور

 8/93 954 0/45 8/30 3/0 31 3 3 مهر

 3/93 930 9/29 1/32 3/0 29 3 3 آبان

 6/70 888 6/14 6/30 3/0 29 3 3 آذر

 8/30 939 1/61 2/55 2/0 17 2 2 دي

 1/14 0/60 1/0 900 0/0 15 2 2 بهمن

 4/8 6/49 1/0 695 0/0 14 2 2 اسفند

 0/1 10575 4/0 5/32 3/0 325   كل سال

 

 

 



 

 1393آماري سالنامه 
 

 

 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:
389 

 1393سال  طي ريشبكه بهداشت  شهريدرماني  در مراكز بهداشتي پزشك متخصص پوست و موخدمات سرپايي  -5-203جدول 

 تعداد

 

 ماه

 تعداد پزشك مراكز فعال

 روزكاركرد پزشك-نفر مراجعين به ازاي هر مراجعين روزكاركرد پزشك-نفر

 تعداد
 تغيير نسبت به زمان

 مشابه در سال قبل )درصد(
 تعداد

 تغيير نسبت به زمان

 مشابه در سال قبل )درصد(
 سرانه مراجعين

 تغيير نسبت به زمان

 مشابه در سال قبل )درصد(

 6/47 11 6/47 5/5 7/0 2 1 1 فروردين

 0/30 0/7 3/0 28 0/0 4 1 1 ارديبهشت

 0/100 9 0/100 0/9 1/0 1 1 1 خرداد

 0/50 33 7/26 5/16 5/0 2 1 1 تير

 0/100 29 0/100 3/7 3/0 4 1 1 مرداد

 0/25 34 1/17 3/11 1/0 3 1 1 شهريور

 0/100 22 0/100 3/7 4/0 3 1 1 مهر

 7/66 14 8/54 0/14 4/0 1 1 1 آبان

 0/100 25 0/100 3/8 2/0 3 1 1 آذر

 0/20 0/8 2/0 24 0/0 3 1 1 دي

 0/100 13 0/100 3/4 7/0 3 1 1 بهمن

 3/23 22 3/35 0/11 0/0 2 1 1 اسفند

 2/0 264 4/0 5/8 2/0 31   كل سال

 

 

 1393سال  طي ريشبكه بهداشت  شهريدرماني  در مراكز بهداشتي پيراپزشكخدمات سرپايي  -5-204 جدول

 مراكز فعال ماه حيطه خدمتي

 مراجعين پيراپزشك

 تعداد
 تغيير نسبت به زمان

 قبل )درصد(مشابه در سال 
 تعداد

 تغيير نسبت به زمان

 مشابه در سال قبل )درصد(

 پيراپزشك

 8/8 38464 9/85 114 12 فروردين

 5/9 51413 9/58 138 12 ارديبهشت

 5/10 51063 2/80 137 12 خرداد

 8/11 46165 4/39 112 12 تير

 2/12 43961 6/68 108 12 مرداد

 4/10 42469 1/56 112 12 شهريور

 5/10 54974 8/92 111 12 مهر

 7/8 46282 4/60 115 12 آبان

 6/26 46208 8/71 91 12 آذر

 3/7 51768 7/97 115 12 دي

 4/9 54290 4/87 139 12 بهمن

 4/9 45776 2/97 139 12 اسفند

 4/73 572833    كل سال

 

 

 



 

 1393سالنامه 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:
390 

 1393طي سال  ريشبكه بهداشت  شهريدرماني  در مراكز بهداشتي پاراكلينيكيخدمات  -5-205جدول

 ماه

 داروخانه]نسخ دارويي[ پانسمان]موارد[ تزريقات]تزريق[ آزمايشگاه

 اقالم آزمايش مراجعين

 تعداد
تغيير ساالنه 

 )درصد(
 تعداد

تغيير ساالنه 

 )درصد(
 تعداد

تغيير ساالنه 

 تعداد )درصد(
تغيير ساالنه 

 )درصد(
 تعداد

تغيير ساالنه 

 )درصد(

 8/10 5248 5/44 93 5/97 13 6/91 300 5/53 2479 فروردين

 3/5 7656 8/67 157 6/96 22 1/87 345 4/78 4963 ارديبهشت

 9/8 9871 2/48 267 1/92 61 6/79 417 4/70 4159 خرداد

 0/26 11294 2/41 106 4/96 18 0/92 336 3/76 3188 تير

 1/8 13046 3/23 89 6/97 3 6/98 318 1/78 3449 مرداد

 3/53 16979 7/25 615 5/86 25 5/89 1292 3/9 2168 شهريور

 2/6 15980 8/34 130 8/97 18 1/93 46 1/97 4720 مهر

 9/37 6526 4/61 145 2/97 18 0/94 49 4/96 2163 آبان

 7/31 4790 3/76 102 5/98 14 4/95 55 7/96 2137 آذر

 8/3 10369 2/51 79 8/98 9 4/96 46 8/96 4314 دي

 8/14 9921 4/55 59 3/96 67 6/71 38 3/98 4090 بهمن

 7/0 18139 0/11 838 5/84 20 2/89 746 9/56 3520 اسفند

 2/0 129819 4/0 2680 0/1 288 9/0 3988 8/0 41350 كل سال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 1393آماري سالنامه 
 

 

 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:
391 

 :مراكز روستايي - شبكه بهداشت و درمان ري -و

 

 1393طي سال  ريشبكه بهداشت  روستاييدرماني  در مراكز بهداشتي پزشك عموميخدمات سرپايي  -5-206جدول 

 تعداد

 

 ماه

 تعداد پزشك مراكز فعال

 روزكاركرد پزشك-نفر مراجعين به ازاي هر مراجعين روزكاركرد پزشك-نفر

 تعداد
 تغيير نسبت به زمان

 مشابه در سال قبل )درصد(
 تعداد

 تغيير نسبت به زمان

 مشابه در سال قبل )درصد(
 سرانه مراجعين

 تغيير نسبت به زمان

 مشابه در سال قبل )درصد(

 4/0 7/30 - 4020 - 131 9 8 فروردين

 3/0 1/33 - 6382 - 193 8 7 ارديبهشت

 3/0 7/33 - 5491 - 163 9 7 خرداد

 0/0 9/25 - 5003 - 193 9 6 تير

 6/0 7/31 - 6061 - 191 9 7 مرداد

 2/0 6/31 - 5592 - 177 8 6 شهريور

 3/0 6/36 - 6410 - 175 8 7 مهر

 3/0 9/38 - 6698 - 172 8 7 آبان

 3/0 2/39 - 6788 - 173 8 7 آذر

 2/0 0/38 - 5885 - 155 8 7 دي

 3/0 2/33 - 5683 - 171 8 7 بهمن

 1/5 7/26 - 4692 - 176 8 6 اسفند

 2/0 2/33 2/0 68705 0/0 2070   كل سال

 فناوري اطالعات ارسال نشد.اطالعات سال قبل مراكز بهداشتي درماني روستايي شبكه بهداشت ري به مديريت آمار و توضيح: 

 

 

 1393سال  طي ريشبكه بهداشت  روستاييدرماني  در مراكز بهداشتي دندانپزشك]عمومي[خدمات سرپايي  -5-207جدول 

 تعداد

 

 ماه

 تعداد پزشك مراكز فعال

 روزكاركرد پزشك-مراجعين به ازاي هرنفر مراجعين روزكاركرد پزشك-نفر

 تعداد
 تغيير نسبت به زمان

 مشابه در سال قبل )درصد(
 تعداد

 تغيير نسبت به زمان

 مشابه در سال قبل )درصد(
 سرانه مراجعين

 تغيير نسبت به زمان

 مشابه در سال قبل )درصد(

 4/0 1/5 - 187 - 37 3 3 فروردين

 4/0 0/5 - 230 - 46 2 2 ارديبهشت

 3/0 5/5 - 219 - 40 3 3 خرداد

 2/0 0/7 - 146 - 21 2 2 تير

 3/0 2/4 - 97 - 23 3 3 مرداد

 7/0 5/1 - 19 - 13 2 3 شهريور

 0/0 8/5 - 58 - 10 2 1 مهر

 4/0 4/3 - 145 - 43 4 4 آبان

 2/0 2/5 - 176 - 34 4 4 آذر

 6/0 3/8 - 283 - 34 5 5 دي

 4/0 3/7 - 218 - 30 3 4 بهمن

 4/0 0/3 - 99 - 33 3 3 اسفند

 5/0 1877 6/0 2/5 2/0 364   كل سال

 اطالعات سال قبل مراكز بهداشتي درماني روستايي شبكه بهداشت ري به مديريت آمار و فناوري اطالعات ارسال نشد.توضيح: 

 



 

 1393سالنامه 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:
392 

 1393سال  طي ري شبكه بهداشت روستاييدرماني  در مراكز بهداشتي پيراپزشكخدمات سرپايي  -5-208جدول 

 مراكز فعال ماه حيطه خدمتي

 مراجعين پيراپزشك

 تعداد
 تغيير نسبت به زمان

 مشابه در سال قبل )درصد(
 تعداد

 تغيير نسبت به زمان

 مشابه در سال قبل )درصد(

 پيراپزشك

 - 5981 - 37 8 فروردين

 - 8174 - 37 8 ارديبهشت

 - 9739 - 35 8 خرداد

 - 9210 - 37 8 تير

 - 8797 - 29 8 مرداد

 - 8123 - 38 8 شهريور

 - 9215 - 32 8 مهر

 - 8515 - 36 8 آبان

 - 7712 - 35 8 آذر

 - 8449 - 34 8 دي

 - 11040 - 33 8 بهمن

 - 7178 - 28 8 اسفند

 - 102133 -   كل سال

 ارسال نشد.اطالعات سال قبل مراكز بهداشتي درماني روستايي شبكه بهداشت ري به مديريت آمار و فناوري اطالعات توضيح: 

 
 

 1393طي سال  ريشبكه بهداشت  روستاييدرماني  در مراكز بهداشتي پاراكلينيكيخدمات  -5-209 جدول

 ماه

 داروخانه]نسخ دارويي[ پانسمان]موارد[ تزريقات]تزريق[

 تعداد
تغيير ساالنه 

 )درصد(
 تعداد

تغيير ساالنه 

 )درصد(
 تعداد

تغيير ساالنه 

 )درصد(

 - 1258 - 17 - 232 فروردين

 - 1547 - 34 - 540 ارديبهشت

 - 1449 - 24 - 377 خرداد

 - 1337 - 29 - 359 تير

 - 1418 - 38 - 495 مرداد

 - 1642 - 36 - 911 شهريور

 - 1658 - 48 - 761 مهر

 - 2411 - 56 - 423 آبان

 - 1465 - 37 - 407 آذر

 - 1773 - 35 - 434 دي

 - 1592 - 43 - 389 بهمن

 - 1394 - 29 - 244 اسفند

 - 18944 - 426 - 5572 كل سال

 اطالعات سال قبل مراكز بهداشتي درماني روستايي شبكه بهداشت ري به مديريت آمار و فناوري اطالعات ارسال نشد.توضيح: 

 


