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۱ 

۰۱(
د-(

صا
 اقت

۰۱H  ریال 1000 تعداد مراکز بهداشتی در آمد اختصاصی مراکز بهداشتی متوسط در آمد اختصاصی مراکز بهداشتی ۰۱-

۲ ۰۱H  ریال 1000 تعداد مراکز بهداشتی ر آمد کل مراکز بهداشتید متوسط در آمد کل مراکز بهداشتی ۰۲-

۳ ۰۱H  ریال 1000 تعداد پرسنل هزینه پرسنل مراکز بهداشتی درمانی متوسط سرانه هزینه پرسنل مراکز بهداشتی درمانی ۰۳-

۴ ۰۱H  ریال 1000 پرسنلتعداد  درآمد پرسنل مراکز بهداشتی درمانی متوسط درآمد هر پرسنل مراکز بهداشتی درمانی ۰۴-

۵ ۰۱H  ۱۰۰۰۰ جمعیت  تعداد روزهاي فعال خدمات رادیولوژي نسبت رادیولوژي روز به  جمعیت ۰۵-
۶ ۰۱H  ۱۰۰۰۰ جمعیت  تعداد روزهاي فعال خدمات آزمایشگاه نسبت آزمایشگاه روز به  جمعیت ۰۶-
۷ ۰۱H  ۱۰۰۰۰ جمعیت  ت پرستاريتعداد روزهاي فعال خدما نسبت خدمات پرستاري روز به  جمعیت ۰۷-
۸ ۰۱H  ۱۰۰۰۰ جمعیت  تعداد روزهاي فعال خدمات داروخانه نسبت داروخانه روز به  جمعیت ۰۸-
۹ ۰۱H  ۱۰۰۰۰ جمعیت  تعداد روزهاي فعال خدمات  دندانپزشکی نسبت دندانپزشک روز به  جمعیت ۰۹-
۱۰ ۰۱H  ۱۰۰۰۰ جمعیت  پزشکی تعداد روزهاي فعال خدمات نسبت پزشک روز به  جمعیت ۱۰-
۱۱ 

۰۲(
)- 

رفه
ت ح

داش
به

 اي

۰۲H  ۱۰۰ تعداد کارگاه هاي موجود تعداد کارگاه هاي شناسایی شده درصد کارگاه هاي شناسایی شده ۰۱-
۱۲ ۰۲H  ۱۰۰ تعداد کارگاه هاي موجود تعداد کارگاه هاي  تحت پوشش درصد کارگاه هاي تحت پوشش ۰۲-
۱۳ ۰۲H  ۱۰۰ تعداد شاغلین موجود تعداد شاغلین شناسایی شده ی شدهدرصد شاغلین شناسای ۰۳-
۱۴ ۰۲H  ۱۰۰ تعداد شاغلین موجود تعداد شاغلین تحت پوشش معاینه درصد شاغلین تحت پوشش معاینه ۰۴-
۱۵ 

۰۳(
ن-(

روا
ت 

داش
 به

۰۳H  ۱۰۰۰ جمعیت بیماران شناسایی شده میزان بیماران عقب مانده ذهنی شناسایی شده در جمعیت ۰۱-
۱۶ ۰۳H  ۱۰۰۰ جمعیت بیماران تحت مراقبت و درمان میزان بیماران عقب مانده ذهنی تحت پوشش برنامه ۰۲-
۱۷ ۰۳H  ۱۰۰۰ جمعیت بیماران شناسایی شده میزان بیماران روانی شدید شناسایی شده در جمعیت  ۰۳-
۱۸ ۰۳H  ۱۰۰۰ جمعیت و درمانبیماران تحت مراقبت  میزان بیماران روانی شدید تحت پوشش برنامه ۰۴-
۱۹ ۰۳H  ۱۰۰۰ جمعیت بیماران شناسایی شده میزان بیماران روانی خفیف شناسایی شده در جمعیت  ۰۵-
۲۰ ۰۳H  ۱۰۰۰ جمعیت بیماران تحت مراقبت و درمان میزان بیماران روانی خفیف تحت پوشش برنامه ۰۶-
۲۱ ۰۳H  ۱۰۰۰ جمعیت ماران شناسایی شدهبی میزان بیماران صرعی  شناسایی شده در جمعیت  ۰۷-
۲۲ ۰۳H  ۱۰۰۰ جمعیت بیماران تحت مراقبت و درمان میزان بیماران صرعی  تحت پوشش برنامه ۰۸-
۲۳ ۰۳H  ۱۰۰۰۰۰ جمعیت تعداد  اقدام به خودکشی  میزان اقدام به خودکشی در جمعیت ۰۹-
۲۴ ۰۳H  ۱۰۰۰۰۰ جمعیت اقدام به خودکشی منجر به مرگ  تعداد  میزان اقدام به خودکشی منجر به مرگ در جمعیت ۱۰-
۲۵ ۰۳H  ۱۰۰ تعداد مشاوره توسط پزشک یا روانشناس تعداد  اقدام به خودکشی  درصد پوشش اقدام به خودکشی  ۱۱-
۲۶ ۰۳H  ۱۰۰۰ جمعیت تعداد بیماران جدید اعصاب و روان  میزان بروز بیماري اعصاب و روان در جمعیت ۱۲-
۲۷ ۰۳H د بیماران اعصاب و روان شناسایی شده توسط پزشک درص ۰۱-

 خانواده 
تعداد بیماران شناسایی شده توسط پزشک 

 خانواده 
 ۱۰۰ جمعیت
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۲۸ 

۰۴(
ط-(
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داش
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۰۴H  ۱۰۰ تعداد خانوارها تعداد خانوارهاي که به آب آشامیدنی دسترسی  درصد دسترسی خانوارها به آب آشامیدنی ۰۲-
۲۹ ۰۴H  ۱۰۰ تعداد خانوارها تعداد خانوارهاي که به شبکه آب عمومی درصد دسترسی به شبکه آب  عمومی ۰۳-
۳۰ ۰۴H  ۱۰۰ تعداد خانوارها تعداد خانوارهاي روستایی داراي توالت بهداشتی درصد خانوارهاي روستایی داراي توالت بهداشتی ۰۴-

۳۱ 
۰۴H  درصد خانوارهاي روستایی داراي حمام خصوصی بهداشتی ۰۵-

تعداد خانوارهاي روستایی داراي حمام خصوصی 
 ۱۰۰ تعداد خانوارها بهداشتی

۳۲ ۰۴H  ۱۰۰ اتعداد خانواره تعداد خانوارهاي روستایی داراي دام در منزل درصد خانوارهاي روستایی داراي دام در منزل ۰۶-

۳۳ 
۰۴H  درصد خانوارهاي داراي دفع بهداشتی فضوالت دامی ۰۷-

تعداد خانوارهاي داراي دفع بهداشتی فضوالت 
 ۱۰۰ تعداد خانوارها دامی

۳۴ ۰۴H  ۱۰۰ تعداد مراکز  تعداد مراکز داراي شرایط مطلوب درصد مراکز بهداشتی درمانی داراي شرایط مطلوب ۰۸-
۳۵ ۰۴H  ۱۰۰ تعداد آزمایشات میکروبی تعداد موارد مطلوب آزمایشات میکروبی   لوب آزمایشات میکروبیدرصد موارد مط ۰۹-

۳۶ 
۰۴H -۱۰ 

درصد مراکز تهیه و توزیع و فروش بامعیار هاي بهداشتی و 
 بهسازي

تعداد مراکز با +تعداد مراکز با معیاربهداشتی 
 معیاربهسازي

تعداد مراکز تهیه و توزیع فروش مواد 
 ۱۰۰ غذایی

۳۷ 
۰۴H  درصد خانوارهایی که زباله را  بهداشتی دفع می کنند ۱۱-

تعداد خانوارهایی که زباله را  به روش بهداشتی 
 ۱۰۰ تعداد خانوارها آوري ودفع میکنند جمع

۳۸ 

اده
خانو

ت 
داش

به
-)

05( 

۰۵H  ۱۰۰۰ موالید زنده تعداد کل  تعداد نوزادان فوت شده  در موالید زنده) زیر یک ماه(میزان مرگ نوزادان ۰۱-
۳۹ ۰۵H  ۱۰۰۰ تعداد کل موالید زنده  تعداد کودکان فوت شده  ر موالید زندهمیزان مرگ کودکان زیر یک سال د ۰۲-
۴۰ ۰۵H  ۱۰۰۰ تعداد کل موالید زنده  تعداد کودکان فوت شده  ر موالید زندهسال د 5میزان مرگ کودکان زیر  ۰۳-
۴۱ ۰۵H  ۱۰۰۰ تعداد موالید وزن شده  گرم 2500تعداد موالید با وزن کمتر از  کم هنگام تولددر موالید وزن شده  درصد نوزادان با وزن ۰۴-

۴۲ 
۰۵H  درصد پوشش تنظیم خانواده در جمعیت زنان  سن باروري   ۰۵-

زنان استفاده کننده از یک روش مطمئن مدرن 
 ۱۰۰ تعداد زنان همسردار پیشگیري از بارداري

۴۳ ۰۵H  ۱۰۰ تعداد زایمان ها تعداد زایمان ها به روش سزارین  صد سزارین انجام شده در ۰۶-
۴۴ 

ذیه
تغ

-)
06 ( 

۰۶H  ۱۰۰ سل 6تعداد کودکان زیر  سال با کم وزتی شدید و متوسط 6کودکان  زیر  سال 6درصد کم وزنی شدید و متوسط در کودکان زیر  ۰۱-

۴۵ 
۰۶H  سال 6ن زیر درصدکوتاه قدي شدید و متوسط در کودکا ۰۲-

سال با کوتاه قدي شدید و  6کودکان  زیر 
 ۱۰۰ سل 6تعداد کودکان زیر  متوسط
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۴۶ 
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ن 
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وط
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۰۷H  ۱۰۰ تعداد کل اداره ها تعداد اداره هاي داداي داوطلب سالمت متخصص درصد اداره هاي داراي داوطلبین متخصص سالمت ۰۱-
۴۷ ۰۷H  ۱۰۰۰ تعداد خانوارهاي  تحت پوشش  تعداد کل داوطلبان سالمت  نسبت خانوار تحت پوشش برنامه به داوطلبان سالمت  ۰۲-
۴۸ ۰۷H  ۱۰۰ خانوار 50ار به ازاي تعداد مورد انتظ تعداد داوطلبن سالمت شهري درصد داوطلبین سالمت شهري ۰۳-
۴۹ ۰۷H  ۱۰۰ خانوار 20تعداد مورد انتظار به ازاي  تعداد داوطلبن سالمت روستایی درصد داوطلبین سالمت روستایی ۰۴-

۵۰ 
۰۷H -۰۵ 

درصد خانوارهاي شهري تحت پوشش برنامه داوطلبین 
 سالمت

تعداد خانوارهاي شهري پوشش برنامه  داوطلبان 
 سالمت

رهاي شهري تحت پوشش تعداد خانوا
 ۱۰۰ مراکز بهداشتی درمانی

۵۱ 
۰۷H -۰۶ 

درصد خانوارهاي روستایی تحت پوشش برنامه داوطلبین 
 سالمت

تعداد خانوارهاي روستایی پوشش برنامه  
 داوطلبان سالمت

تعداد خانوارهاي روستایی تحت پوشش 
 ۱۰۰ مراکز بهداشتی درمانی

۵۲ 

(-دارو
08( 

۰۸H  ۱۰۰ تعداد داروخانه هاي مراکز بهداشتی درمانی تعداد داروخانه هاي دولتی اي دولتیدرصد داروخانه ه ۰۱-
۵۳ ۰۸H  ۱۰۰ تعداد داروخانه هاي مراکز بهداشتی درمانی تعداد داروخانه هاي واگذار شده درصد داروخانه هاي واگذار شده به بخش خصوصی ۰۲-
۵۴ ۰۸H  ۱۰۰ جمعیت  جمعیت تحت پوشش داروخانه هاي دولتی درصد جمعیت تحت پوشش داروخانه هاي دولتی ۰۳-

۵۵ 
۰۸H -۰۴ 

درصد جمعیت تحت پوشش داروخانه هاي واگذار شده به 
 ۱۰۰ جمعیت  جمعیت تحت پوشش داروخانه هاي واگذار شده بخش خصوصی

۵۶ ۰۸H     تعداد کل نسخ دارویی تعداد اقالم دارویی نسخ میانگین اقالم دارویی نسخ بخش دولتی   ۰۵-
۵۷ ۰۸H        اقالم دارویی پرمصرف ۰۶-
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۵۸ 

ش
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د گ
ستا

-)
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۰۹H        تعداد شهرها ۰۱-
۵۹ ۰۹H        تعداد روستاها ۰۲-
۶۰ ۰۹H        تعداد خانوارهاي شهري ۰۳-
۶۱ ۰۹H        اد خانوارهاي روستاییتعد ۰۴-
۶۲ ۰۹H        جمعیت روستا ها ۰۵-
۶۳ ۰۹H        جمعیت شهرها ۰۶-
۶۴ ۰۹H        تعداد خانه بهداشت مصوب ۰۷-
۶۵ ۰۹H        تعداد خانه بهداشت فعال ۰۸-
۶۶ ۰۹H        تعداد مراکز بهداشتی درمانی شهري مصوب ۰۹-
۶۷ ۰۹H        تی درمانی شهري فعالتعداد مراکز بهداش ۱۰-
۶۸ ۰۹H        تعداد مراکز بهداشتی درمانی روستایی مصوب ۱۱-
۶۹ ۰۹H        تعداد مراکز بهداشتی درمانی روستایی فعال ۱۲-
۷۰ ۰۹H        تعداد تسهیالت زایمانی مصوب ۱۳-
۷۱ ۰۹H        تعداد تسهیالت زایمانی فعال ۱۴-
۷۲ ۰۹H        بهداشت روستایی تعداد پایگاه ۱۵-
۷۳ ۰۹H        تعداد پایگاه بهداشت ضمیمه مصوب ۱۶-
۷۴ ۰۹H        تعداد پایگاه بهداشت ضمیمه فعال ۱۷-
۷۵ ۰۹H        )هرم سنی(تعداد جمعیت به تفکیک سن و جنس ۱۸-
۷۶ ۰۹H  ۱۰۰۰ جمعیت  تعداد موالید زنده  میزان تولد خام ۱۹-
۷۷ ۰۹H  ۱۰۰۰ جمعیت زنان در سنین باروري تعداد موالید زنده  وري عمومیمیزان بار ۲۰-
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۷۸ 

گیر
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۱۰H        تعداد بیماران مبتال به دیابت ۰۱-
۷۹ ۱۰H  ۱۰۰ تعداد بیماران دیابتی تعداد بیماران مراقبت شده توسط پزشک کدرصد بیماران دیابتی مراقبت شده توسط پزش ۰۲-
۸۰ ۱۰H  ۱۰۰ تعداد بیماران دیابتی تعداد بیماران مراقبت شده توسط بهورز درصد بیماران دیابتی مراقبت شده توسط بهورز ۰۳-
۸۱ ۱۰H        تعداد بیماران مبتال به پرفشاري خون ۰۴-

۸۲ 
۱۰H -۰۵ 

بتال به پرفشاري خون مراقبت شده توسط درصد بیماران م
 ۱۰۰ تعداد بیماران مبتال به پرفشاري خون تعداد بیماران مراقبت شده توسط پزشک پزشک

۸۳ 
۱۰H -۰۶ 

درصد بیماران مبتال به پرفشاري خون مراقبت شده توسط 
 ۱۰۰ تعداد بیماران مبتال به پرفشاري خون تعداد بیماران مراقبت شده توسط بهورز بهورز

۸۴ ۱۰H  ۱۰۰۰ جمعیت  تعداد حوادث ترافیکی  میزان بروز مصدومیت ناشی از حوادث ترافیکی در جمعیت ۰۷-
۸۵ ۱۰H  ۱۰۰۰ جمعیت  تعداد حوادث غیرترافیکی  میزان بروز مصدومیت ناشی از غیر ترافیکی در جمعیت ۰۸-
۸۶ ۱۰H  ۱۰۰۰۰۰ جمعیت  تعداد موارد سرطان میزان بروز سرطان در جمعیت  ۰۹-

۸۷ 
۱۰H  PNDدرصد انجام مرحله اول  ۱۰-

مرحله اول انجام  PNDتعداد مواردي که آزمایش 
 ۱۰۰ تعداد زوج ناقلین واجد شرایط بارداري شده

۸۸ 
۱۰H  PNDدرصد انجام مرحله دوم  ۱۱-

مرحله دوم انجام  PNDتعداد مواردي که آزمایش 
 ۱۰۰  هفته   16زیر) زوج ناقل(تعداد  زنان حامله شده

۸۹ ۱۰H  CH ۱۰۰تعداد نوزادان مبتال به  مراقبت شده توسط پزشکCHتعداد نوزادان  در جمعیت مبتال CHدرصد مراقبت نوزادان مبتال به  ۱۲-
۹۰ ۱۰H  ۱۰۰۰۰۰ موالید زنده PKUتعداد مواردتشخیص داده شده  در  نوزادانPKU بروز  ۱۳-

۹۱ 

گیر
وا

-)
11( 

۱۱H  ل یک نمونه  خلط از آنها گرفته شدهدرصد افرادي که حداق ۰۱-
تعداد افرادي که از آنها حداقل یک نمونه خلط گرفته 

 ۱۰۰ حداقل مورد انتظار شده
۹۲ ۱۱H  ۱۰۰۰۰۰ جمعیت  تعداد مواردمثبت بروز سل ریوي اسمیر مثبت ۰۲-
۹۳ ۱۱H  ۱۰۰ حداقل مورد انتظار ه از آب و غذاتعداد طغیان بیماري هاي منتقل درصد طغیان بیماري هاي منتقله از آب و غذا ۰۳-
۹۴ ۱۱H  ۱۰۰ حداقل مورد انتظار تعداد فلج شل حاد  درصد فلج شل حاد  ۰۴-
۹۵ ۱۱H  ۱۰۰۰۰۰ جمعیت  تعداد تب مالت انسانی بروز تب مالت انسانی ۰۵-
۹۶ ۱۱H  ۱۰۰۰۰۰ جمعیت  تعداد حیوان گزیدگی بروز حیوان گزیدگی ۰۶-
۹۷ ۱۱H  ۱۰۰۰۰۰ جمعیت  تعداد لیشمانیوز جلدي انیوز جلديبروز لیشم ۰۷-
۹۸ ۱۱H  ۱۰۰۰۰۰ جمعیت  تعداد لیشمانیوز احشایی بروز لیشمانیوز احشایی ۰۸-
۹۹ ۱۱H  ۱۰۰۰۰۰ جمعیت  تعداد موارد مشکوك به سرخک  بروز موارد مشکوك به سرخک ۰۹-
۱۰۰ ۱۱H  ۱۰۰۰۰۰ جمعیت  شده LP تعداد موارد مشکوك و محتمل مننژیت  بروز مننژیت ۱۰-
۱۰۱ ۱۱H  ۱۰۰ حداقل مورد انتظار تعداد موارد نمونه هاي آلتور  درصد نمونه هاي آلتور  ۱۱-

 


