
                                                                                        

 

ها و فرايند هاي جمع آوري  دستورالعملمجموعه فرم ها، 
بر اساس  ،داده هاي شاخص هاي سنجش عدالت در سالمت

  نظام هاي ثبتي

  

  

  



  

  
  

  
  لْحقِّ وبِه يعدلُونَوممنْ خَلَقْنَا أُمةٌ يهدونَ بِا

  
  از آفريدگان ما گروهي هستند كه به حق راه مي نمايند و به عدالت رفتار، مي كنند

 )181  آيه  سوره اعراف(
  

  

  

  



  

  

شاخص  ها و فرايند هاي جمع آوري داده هاي دستورالعملفرم ها، مجموعه 
  ثبتي نظام هاي اساسهاي سنجش عدالت در سالمت بر 

  

  

  

  ت گذاري وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكياي سياسرشو

  معاونت بهداشت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي

  معاونت درمان وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشكي

  با همكاري 

  كشور علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني  هاي دانشگاه

  

  

  :تهيه و تدوين
  وليايي منشيرضا الر عدكتر اردشير خسروي، دكتر حسين ملك افضلي،دكت

  و سعيده آقامحمدي ليال حسيني قوام آباد

  
  

  

  1391پاييز 



بر  ،مجموعه فرم ها، دستورالعمل ها و فرايند هاي جمع آوري داده هاي شاخص هاي سنجش عدالت در سالمت: عنوان و نام پديدآور
، معاونت بهداشت وزارت بهداشت درمان و آموزش شوراي سياستگذاري وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي/ اساس نظام هاي ثبتي

 ;پزشكيف معاونت درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي، با همكاري دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني كشور
  ]و ديگران [...تهيه و تدوين اردشير خسروي 

  .1391ت بهداشتي ، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي، معاون: تهران: مشخصات نشر

  .جدول، نمودار: ص 234 :مشخصات ظاهري

  978- 600- 6937- 13-7 :شابك

  فيپا :وضعيت فهرست نويسي

  تهيه و تدوين اردشير خسروي، حسين ملك افضلي، عليرضا اوليايي منش، ليال حسيني قوام آباد و سعيده آقامحمدي :يادداشت

  .فرم ها -- اندازه گيري --شاخص هاي سالمتي :موضوع

  ايران—شاخص هاي سالمتي :موضوع

  حق بر سالمتي :موضوع

  -1344اردشير  خسروي، :شناسه افزوده

  شوراي سياستگذاري. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي. ايران: شناسه افزوده

  معاونت بهداشتي. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي. ايران :شناسه افزوده

  معاونت درمان. داشت درمان و آموزش پزشكيوزارت به. ايران :شناسه افزوده

  دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كشور :شناسه افزوده

  407RA/ م3 1392 :رده بندي كنگره

  1/362 :رده بندي ديويي

  3138118: شماره كتابشناسي ملي

بر  ،شاخص هاي سنجش عدالت در سالمت ها و فرايند هاي جمع آوري داده هاي دستورالعملمجموعه فرم ها، : نام كتاب
 اساس نظام هاي ثبتي

   و سعيده آقا محمدي ليال حسيني قوام آباد ،عليرضا اوليايي منشدكتر  ،حسين ملك افضلي خسروي، دكتر دكتر اردشير: تهيه و تدوين

  1391 پاييز -اول: نوبت چاپ

  نسخه 2000: شمارگان



ذيل كه در تهيه اين ت،درمان و آموزش پزشكي وسازمانهاي ادارات  وزارت بهداشبا تقدير و تشكر از 
  :مجموعه حمايت و همكاري داشته اند

  
  :شوراي سياستگذاري وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي 

  دبيرخانه عوامل اجتماعي تعيين كننده سالمت
  :معاونت بهداشت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي

مديريت  مركز، محيط وكار مركز سالمت، رواني اجتماعي واعتياد دفتر سالمت، سالمت خانواده و جمعيت دفترمركز مديريت شبكه،  
  واگير، دفتر بهبود تغذيه جامعه ر، واحد مديريت بيماري هاي غيبيماري هاي واگير

  :معاونت درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي
  دفتر مديريت تعالي خدمات باليني و مركز مديريت حوادث و فوريت هاي پزشكي 

  و خدمات بهداشتي درماني سمنان دانشگاه علوم پزشكي
  تهران  و خدمات بهداشتي درماني دانشگاه علوم پزشكي -نشكده بهداشت دا

آذربايجان شرقي، اهواز، خراسان رضوي،  و خدمات بهداشتي درمانيهاي علوم پزشكي دانشگاه
  همدان و يزد كرمانشاه، كرمان، گلستان، قزوين، شهيدبهشتي، 

  مركز آمار ايران 
  جمهوري اسالمي ايران دفتر نمايندگي سازمان جهاني بهداشت در

  دفتر روابط بين الملل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي
 كشور احوال ثبت سازمان

 قانوني پزشكي سازمان

 اجتماعي رفاه و كار تعاون، وزارت

 نيرو وزارت

 ها ودهياري هاي كشور شهرداري سازمان

  كشور بهزيستي سازمان
 آموزي سواد نهضت سازمان

 شپرور و آموزش وزارت
 ايران مركزي بيمه

  كشور وزارت
  سازمان بيمه تامين اجتماعي

  يدرمان خدمات مهيب سازمان
  خيريه وامور اوقاف سازمان

  ياسالم غاتيتبل سازمان 
 كميته امداد امام خميني

  
  



  

 :بدون حمايت هاي پايدار و به موقع 

  اشت درمان و آموزش پزشكي شوراي سياست گذاري وزارت بهد محترمرئيس   دكتر محمد باقر الريجاني 
 معاون محترم بهداشت، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي  دكتر عليرضا مصداقي نيا

 معاون محترم درمان، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي  دكتر سيد حسن امامي رضوي

 رئيس محترم مركز آمار ايران دكتر عادل آذر

 رم سازمان ثبت احوال كشورمحترئيس  دكتر محمد ناظمي اردكاني

 محترم سازمان پزشكي قانوني كشوررئيس  دكتر احمد شجاعي

 محترم سازمان شهرداريها ودهياريهاي كشوررئيس  مهندس حميدرضا ارشادمنش

 معاون محترم اجتماعي وزارت كشور سردار عليرضا افشار

 رئيس محترم سازمان بهزيستي كل كشور دكتر همايون هاشمي

 رئيس كل محترم ييمه مركزي ايران مدكريميسيدمح

 مدير عامل محترم سازمان تامين اجتماعي دكتر سعيد مرتضوي 

 رئيس محترم سازمان تبليغات اسالمي حجت االسالم سيد مهدي خاموشي

 معاون محترم آموزش ابتدايي وزارت آموزش وپرورش خانم فاطمه قربان

 )ره(امور حمايت از خانواده كميته امداد امام خمينيمعاون محترم  علي محمدذوالفقاريآقاي 

 رئيس محترم مركز آمار واطالعات بازار كار، وزارت تعاون ،كارورفاه اجتماعي مهندس سيد نعمت اله مير فالح نصيري

 نماينده محترم ولي فقيه وسرپرست سازمان اوقاف وامورخيريه حجت االسالم علي محمدي

 مقام محترم معاون بهداشت و رئيس مركزمديريت شبكهقائم  دكتر محمد شريعتي

 رئيس محترم مركز مديريت بيماريهاي واگير دكتر محمدمهدي گويا

 رئيس محترم مركز مديريت بيماريهاي غيرواگير دكتركورش اعتماد

 مشاور محترم معاون بهداشت در امور سالمت رواني واجتماعي واعتياد دكتر عباسعلي ناصحي

 مدير كل محترم دفتر سالمت جمعيت،خانواده ومدارس د اسماعيل مطلقدكتر محم

 رئيس محترم مركز سالمت محيط وكار دكتركاظم ندافي

 مشاور محترم وزير ومسئول دفتر آمار وفناوري اطالعات دكترحسين رياضي

 مدير كل محترم دفتر مديريت بيمارستاني وتعالي خدمات باليني دكتر حميدرواقي

 مدير كل محترم مركز مديريت حوادث وفوريتهاي پزشكي كشور مرضا معصوميدكتر غال

 مدير كل محترم دفتر بهبود تغذيه دكتر زهرا عبدالهي

 تهيه و تدوين اين مجموعه امكان پذير نبود

  

  

  



 ):به ترتيب حروف الفبا( همكاران ستادي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي 

  
 اداره جمعيت و تنظيم خانواده معصومه آرشين چي 

 اداره ديابت دكتر نسرين آژنگ

 اداره سالمت كودكان دكتر ناريا ابوالقاسمي

 دفتر سالمت رواني واجتماعي واعتياد دكترمحمدعلي اديب فر

 اداره ديابت دكتر شهين يار احمدي

 اداره جمعيت و تنظيم خانواده دكتر محمد اسالمي

 اداره سل شهناز احمدي 

 دفتر سالمت رواني واجتماعي واعتياد معصومه افسري

 اداره مادران نهضت امامي افشار

 اداره سالمت كودكان دكتر سيد حامد بركاتي 

 دبيرخانه عوامل اجتماعي تعيين كننده سالمت دكتر شيرين بنكدار

 مركز مديريت شبكه ميترا توحيدي

 اداره سالمت نوزادان  دكترعباس حبيب الهي

 اداره قلب و عروق ليه حجت زادهع

 اداره كل ارزيابي فناوري ،تدوين استاندارد ،تعرفه هاي سالمت مجيد حسن قمي

 مركز مديريت حوادث و فوريتهاي پزشكي كشور دكتر مشيانه حدادي 

 اداره كنترل عوامل زيان آور فيزيكي مهين حق شناس

 دفتر آمار و فناوري اطالعات  سيد علي حسيني

 اداره كل ارزيابي فن آوري، تدوين استانداردوتعرفه هاي سالمت سانه خان آبادياف

 اداره سالمت دهان و دندان دكتر محمد حسين خوشنويسان

 دبيرخانه عوامل اجتماعي تعيين كننده سالمت دكتر محمد رضا ذاكري

 اداره سالمت كودكان سوسن سعدونديان

 وامل اجتماعي تعيين كننده سالمتدبيرخانه ع سيده فاطمه سقا ابوالفضل

 سازمان جهاني بهداشت شادرخ سيروس

 اداره سل دكتر سعيد شرفي

 اداره آب و فاضالب دفتر سالمت محيط وكار غالمرضا شقاقي

 دفتر آمار وفناوري اطالعات پروين شمس زاده

 اداره بهبود تغذيه جامعه دكتر فروزان صالحي

 داره كل ارزيابي فن آوري، تدوين استانداردوتعرفه هاي سالمتا دكتر غالمحسين صالحي زالني

 اداره سرطان فرشته صلواتي

 اداره سالمت دهان و دندان دكتر حميد صمد زاده

 اداره كل ارزيابي فن آوري، تدوين استانداردوتعرفه هاي سالمت دكترسيد موسي طباطبايي

 اداره بهبود تغذيه دكتر زهرا عبدالهي 

 اداره مراقبت غيرواگير ته عسگريدكتر فرش

 اداره ديابت دكتر سيد محمد علوي نيا 

 مركز مديريت حوادث و فوريت هاي پزشكي كشور مريم قديري افشار 



 اداره كنترل عوامل محيطي موثر بر سالمت مريم قنبريان 

 دفتر سالمت رواني، اجتماعي و اعتياد  دكتر رئوفه قيومي

 اداره ساختار وبرنامه هاي معاونت درمان مليدكتر محمد اسماعيل كا

 اداره آب و فاضالب دفتر سالمت محيط وكار هدي كردوني

 مركز مديريت حوادث و فوريت هاي پزشكي كشور فرحناز كريمي

 اداره سرطان  دكتر ميترا مديريان 

 اداره كنترل عوامل محيطي موثر بر سالمت شيدا ملك افضلي

 مديريت حوادث و فوريتهاي پزشكي كشورمركز  سمانه ملك نيا

 اداره غدد مركز مديريت بيماريها دكتر عليرضا مهدوي

 اداره سالمت دهان و دندان دكتر نادره موسوي فاطمي

 مركز مديريت حوادث و فوريت هاي پزشكي كشور دكتر جعفر ميعاد فر 

 مركز سالمت محيط وكار  الهام ميرزا محمدي

 آمار وفناوري اطالعاتدفتر  بهمن ميناوند

 دبيرخانه عوامل اجتماعي تعيين كننده سالمت  محمد مرادي جو

 دبيرخانه شوراي سالمت وامنيت غذايي كشور گيتي نيكو عقل

 اداره آب و فاضالب دفتر سالمت محيط وكار بهزاد ولي زاده 

 دفتر سالمت رواني واجتماعي واعتياد سميه يزداني

دانشگاه علوم  ه عوامل اجتماعي تعيين كننده سالمتدبيرخان  سميه يوزباشي
 پزشكي زنجان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ):به ترتيب حروف الفبا(همكاران ساير سازمان ها

 دفتر نظارت بر بهداشت آب شركت مهندسي آب و فاضالب كشور  كوشياراعظم واقفي

 اداره كل بهداشت و درمان كميته امداد  دكتر ناصر ايرواني منش

 بيمه خدمات درماني نيروهاي مسلح فرهاد امامي دكتر

 دفتر آسيب هاي اجتماعي وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي معصومه بااوش

 مركز آمار ايران  يوسف بشيري

 اداره كل دفتر آمارهاي جمعيت،نيروي كار وسرشماري مركز آمار ايران فريبا سادات بني هاشمي

 امور اسناد هويتي سازمان ثبت احوال كشوراداره كل   اسداهللا پارسا مهر

 سازمان بيمه خدمات درماني  دكتر محمد مهدي تدين

 سازمان شهرداريها و دهياري هاي كشور  شادي جناب

 سازمان پزشكي قانوني علي خادمي

 مركز تحقيقات پزشكي قانوني دكترمحمود خدادوست

 اجتماعيگروه پاراكلينيك سازمان تامين  دكتر فرهاد خدايي

 مركز آمار ايران مريم خوش اخالق

 مركز آمار ايران  فاطمه ربيعي

 اداره بيمه و درمان بيمه مركزي ايران  دكتر جعفر رحيمي

 بيمه مركزي ايران  محبوبه رزم شعار

 وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي  سميرا زماني

 وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي  هادي سنايي راد

 معاونت درمان سازمان خدمات درماني نيروهاي مسلح  سليماني پور علي

 وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي  بهجت شهسواري

 سازمان بهزيستي كشور  بهمن صديق

 اداره كل معاينات باليني پزشكي قانوني  دكتر فريبرزطارميان

 بيمه مركزي ايران  محمد ابراهيم عاليي

 ثبت احوال كشور سازمان مرجان علي زاده

 شركت بيمه دانا دكتر سيد مجتبي عطري

 سازمان بهزيستي كشور ابراهيم علي محمد لو

 وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي  سيد عبداله عمادي

 سازمان تامين اجتماعي امير عباس فضائلي

 وزارت آموزش وپرورش دكتر رخساره فضلي

 سازمان نهضت سواد آموزي اردشير قيصر

 مركزآمار ايران ذبيح اله قائمي

 وزارت كشور  نسرين گودرزي

 شركت بيمه ايران دكترسيدحسن متولي

 شركت مهندسي آب و فاضالب كشور محمدرضامحبي

 سازمان تامين اجتماعي  سيد محمد رضا مشكاتي

 مركز آمار ايران  ابراهيم معظمي گودرزي

 ت آموزش و پرورشدفتر آموزش دبستاني وزار نصرت اله مومني

 سازمان اوقاف وامور خيريه  علي اكبر ناري ابيانيه 



 همكاران دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني سمنان و شهرستان سمنان

 گروه آمار معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي سمنان ندا ابوالقاسمي

 آموزش و پرورش شهرستان سمنان فرهاد باطبي

 گروه بهداشت محيط معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي سمنان د باطبيفرجا

 گروه گسترش معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي سمنان نفيسه بنايي نياسر

 معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي سمنان  دكتر جعفر جندقي

 منانگروه سالمت روان معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي س شهال حقيقت

 گروه مبارزه با بيماريهاي معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي سمنان دكتر محمدناصر رهبر

 گروه گسترش شبكه  معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي سمنان حبيب اله صفري

 معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي سمنان  حسن قدس الهي
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 شناخته نيز را عرصه اين ظهور حال در چالشهاي تا است الزم اما داريم تاكيد ها موفقيت گونه اين تداوم بر امروزه گرچه

 .نماييم شياندي چاره ها آن رفع براي و
 بخش خارج سياستگذاران حتي و سالمت سياستگذاران و دانشمندان توجه اخير هاي سال در كه هايي چالش از يكي

 هاي دهك جغرافيايي، مختلف نقاط بين در سالمت هاي تفاوت و ها نابرابري است، نموده جلب خود به را سالمت

 كشورهاي درون و بين در مختلف هاي قوميت و جنسيت بين در نيز و اقتصادي  - اجتماعي طبقات و درآمدي مختلف

  .ندارد توجيه وجه هيچ به كه است جهان پيشرفته حتي
 اين .اند شده گذشته از بيشتر روز به روز سالمت، در ها اختالف گونه اين كه است مطلب اين گوياي شواهد متاسفانه،

 هاي حل راه بر ما هاي سياست اغلب تمركز اما اند، ماعياجت شرايط به انتساب قابل موارد در اغلب ها تفاوت گونه

 همچنان سالمت مشكالت نتيجه در، است غافل شدت به اجتماعي و عوامل شرايط اين از كه است محوري بيماري

 يحاصل در تكنولوژي ها يبا توجه به پيشرفت ها .دينمامي  مشكل بسياررا  آن هاي عدالتي بي كاهش و مانده پابرجا
 هاي بيمارستان احداث يا و قيمت گران داروهاي تجهيزات درماني، نظير اموري بهبخش سالمت  اعتبارات اكثر پزشكي

 نيازهاي رفع به قادر تنها  اما ،است الزم تخصيص چنين اعتباراتي گرچه بر تخصيص مي يابد، هزينه بسيار و مجهز

 نگردد، توجه سالمت بر آسيب رسان اجتماعي عوامل به همزمان چنانچه بنابراين، .تاس جامعه از محدودي قشر سالمتي

 تاثيرات بيشترين اجتماعي عوامل اين كه آنجا از و شد نخواهد حاصل جامعه مردم سالمت وضعيت در چنداني ارتقاي

 عهجام از گروه اين افراد سالمت وضعيت روز به روز كنند، مي اعمال جامعه فقير و محروم هاي گروه بر را خود نامطلوب

 تحت را سالمت خدمات از آنها مندي بهره كه اين بر عالوه جامعه محروم هاي گروه در نامناسب درآمد .شد خواهد بدتر

 و طريق اين از و گذاشته تاثير نيز فرزندان آينده شغل نوع خانواده، اعضاي تحصيل تغذيه، وضعيت بر دهد، مي قرار تاثير
 زد خواهد رقم آنان براي مرفه هاي گروه نسبت به آينده در تري نامطلوب متسال وضعيت اجتماعي عوامل اين واسطه به

 زيست، محيط مردم، اجتماعي -اقتصادي وضعيت در مداخله بدون واقع، در .تسالم در عدالتي بي يعني خود اين و

 هاي نابرابري و بخشيد بهبود اين از بيش را سالمت وضعيت توان نمي. درآمد و شغل مسكن، پرورش، و آموزش تغذيه،

 .داد كاهش را آن
راستاي ساير در  پزشكي، آموزش و درمان بهداشت، وزارتبا عنايت به نامگذاري دهه حاضر به نام دهه پيشرفت و عدالت، 

، نقشه علمي جامع كشور و نقشه تحول نظام 1404، از جمله تحقيق سند چشم انداز ايران سياست هاي كالن كشور
 نظام استقراربنابراين . قرار داد سالمت نظام اصلي اهداف از يكي عنوان به را سالمت در عدالت وضعيت ارتقاي، سالمت

  .ا است به عنوان اولين راهبرد اساسي انتخاب شده سالمت در عدالت پاسخگويي و پايش
 مستلزم نظام ناي استقرار توسعه، ي گير بودن ساير بخش هاوامل اجتماعي موثر بر سالمت و دربه ابعاد مختلف ع نظر

 كشور در نظام اين استقرار البته. است مردم نيز و حكومتي هاي بخش و ها دستگاه از بسياري مشاركت و همكاري

 كارشناسان همكاري با خوشبختانه. باشد مي نيزو يا ساير بخش ها  سالمت بخش در بزرگي اصالحات و تغييرات نيازمند

 كه شده تعيين كشور در سالمت در عدالت شاخص 52 دولت، هاي خشب ساير و سالمت بخش در موضوع متخصصان و

  .است رسيده نيز وزيران محترم هيئت تصويب به سالمت در عدالت پايش نظام كليات همراه به
 همكاري و عالي همت با كه رسيده فرا آن زمان و گرديده مهيا راستا اين در كشور در مناسبي بستر حاضر حال در لذا

مجموعه حاضر حاصل تالش و همفكري  .گردد مستقر كشور در نظام اين سالمت، بخش بيرون و درون در عزيزان تمام
بسياري از مديران وكارشناسان بخش سالمت و ساير بخش هاي مي باشد كه براي عملياتي نمودن  نظام جمع آوري داده 



نظام پايش عدالت در سالمت و به دنبال آن  استقرار با است اميد. هاي مورد نياز شاخص هاي مورد نظر تهيه شده است
 عنوان به و داد كاهش را كشور در مردم سالمت وضعيت در ها تفاوت بتوان ،طراحي مداخالتي براي رفع بي عدالتي ها

 شما تك تك عزم و تالش نيازمند امر اين قطعا .باشيم سالمت عرصه در عدالت تحقق پرچمدار اسالمي، كشور يك

  .خواستارم را مسير اين در افزون روز توفيق منان ايزد درگاه از .است بزرگواران
  
  

  الريجاني محمد باقر دكتر                                             
   رييس شوراي سياست گذاري وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  هميت موضوعا
 نيا و داشتهي اندك ارزش تيجمع نيب در عادالنه عيتوز بدون متسالي ها نظام اهداف ازي يك عنوان به سالمتي ارتقا
 سالمتي هاي عدالتي ب كاهش. رساند نخواهدي يار است، سالمت در عدالت كه خود تري عال هدف به دنيرس در را نظام

 صورتي اتاصالح ديبا زين سالمت بخشي جاري ها برنامه در بلكه است، ديجد اقدامات ازي ا مجموعه ازمندين تنها نه
 قسمت هنوز اما است، آمده دست به سالمت عرصه دري كلي ها شرفتيپ حاضر حال در كه نيا وجود با لذا. رديگ

 سالمت ديجدي ها چالش اغلب. ستندين برخورداري مطلوب سالمت از و شده گرفته دهيناد مناطق و ها تيجمع ازي اعظم
 مرتبط ميكني مي زندگ آن در كهي ا جامعهي دهـــ سازمان يچگونگ به مايمستق ميهست مواجه آن با ما كهي عموم
  . است
 قسمت اما است، موثر سالمتي هاي عدالتي ب كاهش در ازين با متناسب و تيفيك باي سالمت يها مراقبت هيارا قطعا؛
 كه است شرايطي دليل به مختلف،ي ها گروه نيب سالمت تيوضع در هاي نابرابر زين و هاي ناخوش و هاي ماريب اعظم
 هر كه گفت تواني م ن،يبنابرا3[. شوند مي پير و كرده زندگي كنند،ي م كار كنند،ي م رشد آيند، مي دنيا به آن در افراد
 آنها اساسي نتيجه خود اما ستند،ين اجتماعي هاي سياست تمامي منظور و هدف سالمت در عدالت و سالمت كه چند

 به كيهر رهيغ وي ترابر و راه مسكن، بخشي ها استيس ،يليتحص ،ياقتصادي ها استيس مثال، عنوان به. بود خواهند



 و سالمت كه مناسب اجتماعي هاي سياست بدون و گذاراند ريتاث افراد سالمت تيوضع بر خود خاصي رهايمس ازي نوع
   .يافت نخواهند كاهش سالمت دري هاي عدالتي ب كند، نيتضم را آن عادالنه عيتوز
 اما دارد، وجود ايدن در سالمت بر ها استيس گونه نيا ريتاث نهيزم دري قو وي كاف شواهد كه نيا وجود با حاضر، حال در

 فصل و لح مسئول كهي بخش عنوان به تنها را سالمت بخش ها، بخش ريسا و دارد تداوم سالمت بهي سنت نگاه هنوز

 برنامه و ها ستميس اغلب زين سالمت بخش خود در گر،يديي سو از. ننديبي م است، يماريب مورد در شان يها نگراني
 الزم و ديمف مداخالت نيا گرچه. دارند سروكار سالمتي سنت وي بخش داخل طرفه يك خدمات هيارا با سالمتي ها

   .داد نخواهند سالمت ديجد و ميقد مشكالت بهي مؤثر پاسخ گريد نهايا اما هستند
 در را سالمت اجتماعي هاي كننده تعيين يرو بر اقدام ديبا ميهست جامعه افراد سالمت عادالنهي ارتقا خواهان اگر لذا

  . ميينما درگير بايد را مردم و دولت شامل جامعه، كل راستا نيا در و ميده قرار امور راس
 هاي نابرابر ها، تفاوت دهنده نشان كهي اطالعات و شواهد وجود مردم، و ولتد جامعه،ي همكار و تيحما جلب منظور به
 در تواندي م اطالعات و شواهد بهي دسترس. است برخورداريي باال اريبس تياهم از باشند مي آنها كننده جاديا عوامل و

  . باشد مؤثر اريبس زين اساسي مداخالتي اجرا وي طراحي راستا
 مي اوليه مقتضيات از سالمت در عدالت شيپا نظام جاديا سالمتي هاي نابرابر و ها تفاوت هشكا منظور به ن،يبنابرا
 و ديكش ريتصو به زمان طول در را آن مسبب عوامل و سالمتي ها تفاوت تيوضع تواني م نظام نيا قيطر از  كه باشد

  . نمود اجرا وي طراح راي مناسب مداخالت حاصل جينتا از استفاده با
 دهه نام به آينده دهه گذاري نام به عنايت با زين و اسالم نيمب نيدي ها ارزش و اصول در عدالت گاهيجا به هتوج با

 و فرهنگي توسعه هاي برنامه آن دنبال به و كشور انداز چشم سند تدوين و ايران اسالمي جمهوري در عدالت و پيشرفت
ي ارتقاي پزشك آموزش و درمان بهداشت، وزارت سالمت، امنظ تحول جامع نقشه تدوين همچنين و نياز مورد اقتصادي
ي همكار با راستا نيا در. است داده قرار خودي كار تياولو در عدالتي ها شاخه ازي يك عنوان به را سالمت در عدالت

  . ديرس رانيوز محترم ئتيه بيتصو به و شد نييتع كشور در سالمت در عدالت شاخص 52 مرتبط،ي ها بخش ريسا
 بهداشت، وزارت)  2شماره وستيپ ( سالمت در عدالتي ها شاخص خصوص در رانيوز ئتيه نامه ميتصم اساس بر

 انيپا تا شهرستان و استان كيتفك به را مصوبي ها شاخص به مربوط اطالعات است موظفي پزشك آموزش و درمان
  . دينما ارائه كشوريي غذا تيامن و سالمتي عالي شورا به 1391 سال
 ازين موردي ها دادهي گردآور جهت الزم بستر است الزم ابتدا در ران،يوز ئتيه مصوب شاخص 52ي احصا ورمنظ به

 زين و ها شاخص نياي ا دادهي آور جمع منابع ،يبخش نيب متعدد جلساتي ط راستا نيا در. گردد فراهم ها شاخص
 نيا از حاصل جينتا اساس بر. دنديگرديي ناساش اه شاخص نياي احصا نهيزم در همكار/ مسئولي ها سازمان/ ها دستگاه
. بود خواهد حصول قابلي ريگ نمونه/ يمقطع مطالعات انجام يا و شيمايپ قيطر از شاخص 12 با مرتبطي ها داده جلسات،

 در اما ،مي باشندي ابيدست و ي آور جمع قابل داده ثبت معمول نظام قيطر از گريد شاخص 40 با مرتبطي ها داده
  . هستند موجودي ها فرم دري راتييتغ اعمال ازمندين داده ثبت معمول نظام از ها داده نياي احصا موارد ازي اريبس
 شوراي همكاري با كه است هايي فعاليت و كارگاه برگزاري مداوم، جلسات حاصل حاضر مجموعه اساس همين بر

 هاي سازمان ساير همچنين پزشكي علوم نشگاهدا چندين و درمان و بهداشت هاي معاونت مراكز و دفاتر و سياستگذاري
ي احصا منظور بهي كاربردي راهكارها ارائه منظور به سالمت در عدالت هاي شاخص گيري اندازه و توليد در درگير



 ديتول در موجود نديفرآي بررس قيطر از سالمت بخش در آن كننده كيتفكي رهايمتغ و سالمت در عدالتي ها شاخص
  . است شده آوري گرد سالمت نظام مختلف سطوح در مرتبط هاي ستيل چك و ها فرم سالمت،ي ها داده

 در دادهي آور جمع سطح نياول عنوان بهي درماني بهداشت مراكز يا و بهداشتي ها خانه موارد اغلب در نكهيا به توجه با
 جينتا شدن تر جامع بهي مل كارشناسان كنار دري شهرستان ،ياستان كارشناساني همكار شوند،ي م محسوب نظام نيا

 داده ثبت معمول نظام در ازين مورد مداخالت و راتييتغ تواني م كار نيا از حاصل جينتا اساس بر. نمود خواهند كمك
  . نمود شنهاديپ ويي شناسا را سالمت در عدالتي ها شاخصي احصاي راستا دري مل وي استان/ يشهرستان سطح در ها
 هاي فرم نمونه نيز و باشد مي ها شاخص كلي مشخصات كننده بيان كه شناسنامه يك خصشا هر براي مجموعه اين در

 سرپرست و فرد ملي كدهاي مانند نياز مورد نابرابري كننده تفكيك متغيرهاي اساس بر كه مربوطه هاي داده آوري جمع
 شده گرفته نظر در شاخص هر هاي دهدا آوري جمع فرايند و ها فرم تكميل دستورالعمل نيز و است گرديده اصالح 1خانوار
 ها فرم زودي به كه شد خواهند توليد ها سازمان ساير ثبتي نظام طريق از ها شاخص از تعدادي كه است ذكر شايان. است

 آنها موردنياز هاي داده است الزم كه هايي شاخص توليد براي همچنين. گردد مي تهيه نيز آنها شده بازنگري ابزار و
 پزشكي علوم هاي دانشگاه جمله از امر متوليان اختيار در و تهيه زودي به نياز مورد ابزار نيز شوند توليد يشپيما براساس

  . گرفت خواهد قرار
  

  شاخص ها عدالت در سالمت  هاي تفكيك كننده

ننده هاي در اين مجموعه تفكيك ك. نمايند توصيف مي را جوامع در گروهي اختالفات واقع در عدالت هاي تفكيك كننده
مثال  قرار است . شاخص، عبارت است از متغيري كه قرار است توزيع شاخص مورد نظر بر اساس آنها محاسبه شوند

بنابر اين در فرم گواهي فوت و تولد متغير سطح . براساس سطح سواد مادر توزيع شاخص مرگ نوزادان محاسبه گردد
  . سواد مادر اضافه گرديده است

  
 :از عدالت عبارتند هاي كيك كنندهتف عمده هاي گروه 

 :اجتماعي اقتصادي هاي تفكيك كننده .1
 تحصيالت  .2
  شغل  .3
 جنسيت .4

 روستا، حاشيه شهر مقابل در شهر :سكونت محل . .5

حاشيه شهر يا اسكان /شهر(ناحيه در اغلب شاخص ها يكي از متغير هاي تفكيك كننده عبارت است از : 1نكته
از آنجايي كه در هر نقطه شهري، حاشيه شهر با توجه به تقسيم بندي مختص . اناست /شهرستان و) غير رسمي و روستا

آن شهر بايد تعريف شود الزم است اطالعات متغير حاشيه شهر بر اساس كار كارشناسي مشترك بين بخش بهداشت و 

                                                            
 ، شـاخص  هـر  اطالعات نظام هاي فرم در شد قرار اجتماعي و اقتصادي سطوح تفكيك به ها شاخص تهيه به گرديد مقرر شده اتخاذ تصميمات به عنايت با  1
 لحـاظ   آمـار  مركـز  سرشماري هاي داده جمله از اي داده هاي پايگاه ساير به ارتباط براي نظر مورد شناسه عنوان به خانوار سرپرست ليم كد و فرد ملي كد

 . شود



ستاد وزارت بهداشت ساير سازمان ها ذي ربط از جمله فرمانداري شهرستان مربوطه تهيه و به صورت رسمي و مستند به 
   . اعالم شود

الزم به ياد آوري است كه براي محاسبه شاخص ها بر اساس متغير هاي تفكيك كننده عدالت در سالمت، داده  :2نكته 
بنابر اين الزم است كه تعاريف هر يك از . هاي صورت و مخرج كسر شاخص ها بايد به تفكيك متغير مورد نظر تهيه شوند

مثال اگر قرار است ميزان بروز بيماري سل به تفكيك سطح . ات صورت و مخرج  كسريكسان باشدمتغيرها در اطالع
) مخرج(بر اساس متغير سواد با اطالعات جمعيت ) صورت( تحصيالت محاسبه شود، ضروري است اطالعات بيماران 

شاخص ها از اطالعات جمعيتي سر با عنايت به اينكه قرار است براي محاسبه . يكسان بوده و تعريف مشترك داشته باشد
ف موجود در اطالعات يشماري مركز آمار ايران استفاده شود لذا كليه تعاريف متغير هاي تفكيك كننده بر اساس تعار

  . سرشماري مي باشد
   

  
 

  : تقسيم بندي تحصيالت بر اساس تعاريف مركز آمار ايران

  )0(بي سواد كد 

  )1(ابتدايي 

  )2(راهنمايي 

  )3)(علوم ديني دوره مقدماتي( متوسطه 

  )5)(علوم ديني سطوح باالتر(كارداني، كارشناسي و كارشناسي ارشد و دكتراي حرفه اي 

  )6(دكتراي تخصصي و فوق دكترا

  )1پيوست شماره )(9(ساير 

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  :دسته شامل 10تقسيم بندي گروه هاي شغلي طبق مركز آمار ايران به 

  )1( رتبه و مديران ليگزاران، مقامات عا قانون

  )2(متخصصان

  )3(ها و دستياران تكنسين

  )4(كارمندان امور اداري و دفتري

  )5(كاركنان خدماتي و فروشندگان

  )6(كاركنان ماهر كشاورزي، جنگلداري و ماهيگيري

  )7(گران و كاركنان مشاغل مربوط صنعت

  )8(يل نقليهها و رانندگان وسا آالت و دستگاه متصديان و مونتاژكاران ماشين

  )9(كارگران ساده

  )0(نيروهاي مسلح

با توجه به گستردگي مشاغل و  نظر به اينكه در برخي از فرم ها  ذكر متغير شغل به صورت تقسيم بندي فوق  :3نكته
لذا براي محاسبه شاخص . پاسخ گوي نياز هاي سازماني آنها نمي باشد متغير شغل به صورت باز در نظر گرفته شده است

 .عدالت در سالمت الزم است، متغير مذكور در فرايند ورود داده به نرم افزار براساس تقسيم بندي فوق وارد شود هاي

 

 

 



 

 

 

 

 

 



  
  



  

  

  

  

  

  

  1شاخص شماره
 ميزان مرگ اطفال زير يكسال:  نام شاخص -1
تولد  1000روز كه به صورت ميزان در هر  29ماه و  11احتمال مرگ از بدو تولد تا سن  :تعريف شاخص -2

زنده بيان مي شود
  تعداد مرگ كودكان زير يك سال در يك سال معين* 1000:        نحوه محاسبه شاخص -3

 كل مواليد زنده در همان سال                                                                

 فرم هاي كالبد شكافي شفاهيو  گواهي فوت  از حاصل هاي داده :منابع استخراج صورت كسر -4
 گواهي والدت   از حاصل هاي داده :منابع استخراج مخرج كسر -5
جنس، سطوح اقتصادي، تحصيالت مادر، سن مادر، ناحيه  :نابرابريمتغيرهاي تفكيك كننده -6

و استان) حاشيه شهر يا اسكان غير رسمي و روستا/شهر(
وزارت بهداشت، درمان و  - سازمان ثبت احوال كشور :)پاسخگو(سازمان متولي اصلي توليد شاخص -7

 )دفتر سالمت جمعيت، خانواده و مدارس و مركز مديريت شبكه(آموزش پزشكي 
ساليانه :دوره زماني توليد و به روز رساني -8
 ع -3ع،  -2ع،  -1فرم ):ها داده آوريجمعبرايآماريفرمهاي(اطالعاتتكميل فرم نمونه -9



  

  روز 7فوت باالي سن  پزشكي گواهي: ع -1م فر

رگ
سرب

 

  ......................................... : سريال شماره                                    ................................:پدرنام................................................:خانوادگي نام.................................... :نام
............    .......................: شناسنامه صدور محل                                                         : شناسنامه شماره                                            : ملي شماره
  سال            ماه            روز : فوت تاريخ                        سال           ماه           روز: تولد تاريخ       نامشخص  زن  مرد: جنس

  
   كشور احوال ثبت سازمان                                                         جمهوري اسالمي ايران                               پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت

                                   روز 7 سن باالي فوت پزشكي گواهي                                                                                    
    ..........................   : شماره سريال                                                                                                                                                  :شماره ثبت در سامانه

 نماييد مطالعه را آن ظهر مندرجات فرم تكميل از قبل لطفا

خمش
ات

ص
  

مي
مو

ع
 

في
متو

  

  فاقد شناسنامه           عدم دسترسي به شناسنامه                 داراي شناسنامه :              وضعيت شناسنامه -1
  .............. ....................................... پدر نام -4............................ .....................................: ...........خانوادگي نام -3.....................................................: .............نام -2
  ...............................:صدورشناسنامه محل  -  7  :                                               شناسنامه شماره - 6                                    :ملي شماره -5
             نامشخص...   ..............ايراني ريغ اتباع اقامت پروانه شماره      ايراني غير    ايراني: مليت  -     9 نامشخص    زن    مرد: جنس   -8

  :                                                                                         خانوار سرپرست ملي شماره  - 11.................................................          شغل  -10
             ساير      دكتراي تخصصي و فوق دكترا     دانشگاهي     دبيرستان    راهنمايي      نهصت/ابتدايي   سوادبي :   سواد وضعيت  -12

 .گردد تكميل 15 تا 13 هاي رديف باشد حيات قيد در مادرش و سن داشته سال 5 زير و روز 7 باالي متوفي كه صورتي در توجه
 سال         :مادرسن -14         ............................................ :مادر خانوادگينامونام-13

             ساير      دكتراي تخصصي و فوق دكترا     دانشگاهي     دبيرستان    راهنمايي      نهصت/ابتدايي   سوادبي  : سواد وضعيت  - 15 

ريخ
تا

 

  .......................................................................................حروفبهتاريخ                           سال                  ماهز             رو:  تولدتاريخ -16
 .............................      ....................................................... حروف به تاريخ                            سال                   ماه              روز:  فوت تاريخ  -17

اني
نش

  
في

متو
 

  .............................. بخش...................................... شهرستان.......................ستانا.........................................كشور: متوفي دائمي سكونت محلآدرس-18
  .........كد...    : ...................ثابت تلفن                                                 كدپستي.............  پالك..................كوچه........................ خيابان.....................  روستا/شهر
  .............................. روستا/شهر............................ بخش..................................... شهرستان.......................................ستانا............................ كشور: فوت محل آدرس -19
  نامشخص   شگاهيآسا      عمومي نكاام و معابر      ييسرپا درماني مركز      مركز جراحي محدود/مارستانيب     منزل: فوت مكان -20
    .............................................)شود مشخص(  ريسا

نان
ي ز

دار
بار

 

 .تكميل گردد 21د رديف باش مي)  سال 60 تا 10( ي بارور سن در زني متوف گرا
            است بوده رداربا                               )فوت نكرده است  هم بارداري ختم از پساول  روز 42 در( است نبوده باردار : وضعيت بارداري زن -21

  است نامشخص بارداري وضعيت           استفوت كرده  بارداري ختم از پس روز 42طي                         در حين زايمان فوت كرده است

 شوند نوشته دينبا....  وي تنفس ستيا ،يقلب ستيا همانند فوت نشانگان حاالت يا وي ماريب عالئم:  توجه
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  فوتعلل-22
     اند شده مرگ سبب ميمستق طور به  كهي تيوضع يا و صدمات ، هاي ماريب ع،يوقا رهيرنج: اول قسمت

                       : ...................................................................... است شده فوت به منجر كهي تيوضع اي يماريب نيآخر) الف
                             .........................................................................: است شده الف قسمت به منجر كهي تيوضع اي يماريب) ب
  ..... .: .......................................................................است شده ب قسمت به منجر كهي تيوضع اي يماريب) ج
   ..............: .................................................................است شده ج قسمت به منجر كهي تيوضع اي يماريب) د

 ---------------------------------------------------------------------------------------------  
  :اند نشده اول قسمت در شده اشاره علل به منتج اما ،اند بوده موثر مرگ وقوع در كهيي ها تيوضع ريسا: دوم قسمت

  ..........................) ...........................................................................................................................ه
   .....................................................................................................................................................) و
  

 تيوضعي بيتقري زمان فاصله
 مرگ تا

.................................................  

.................................................  

.................................................  

.................................................  
 ----------------------- 
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  .......................................................................................................   گواهيكننده صادر خانوادگينامونام-23
  ..............................  موسسه نام..................................................  پزشكي نظام شماره
                         سال             ماه            روز:  گواهي صدور تاريخ

فن
ز د

جوا
  

                                   ..................................   شماره نظام پزشكي...............................................       دفن جواز كننده صادر خانوادگي نام و نام -24

 ICD‐10 كد

  پزشك امضاي و مهر

 موسسه مهر

 پزشك امضاي و مهر

 است مانع بالمتوفي   دفن



   ع -1فرم  تكميل ستورالعملد
 پزشك توسط بايد آن قسمت دو هر. است شده تشكيل دفن مجوز و فوت گواهي قسمت دو ازبه طور كلي  گواهي اين
  .گردد صادر قانوني مراجع توسط بايد دفن مجوز و شود امضاء و مهر

  : گردد مي صادر قانوني پزشكي توسط دفن مجوز زير موارد در 
  قتل -1
 خودكشي -2

 ) لفظي يا و فيزيكي درگيري از اعم(  منازعه گونه هر دنبال به مرگ -3

 گرم يا و سرد سالح نوع هر صدمات از ناشي مرگ -4

 )دهد رخ مرگ كه حادثه از زماني فاصله هر با و شكل هر به(  تصادف و رانندگي حوادث دنبال به مرگ - 5
 ...) و گرفتگي گاز ، دارويي شيميايي،(  مسموميت دنبال به مرگ -6

 مواد مصرف سوء دنبال به مرگ -7

 ...) و زدگي صاعقه گرمازدگي، سرمازدگي، سيل، زلزله،(  مترقبه غير ثحواد دنبال به مرگ -8

 ...) و كار محيط آالينده مواد شغلي، حوادث(  كار از ناشي مرگ -9

 ... و مهمانسرا آسايشگاه، پادگان، اردوگاه، پرورشگاه، بازداشتگاه، زندان، در مرگ  -10

 ها پارك و عمومي مجامع و معابر در مرگ  -11

  مادر ناشي از اقدامات تشخيصي و درماني در حين بارداري، حين زايمان يا متعاقب زايمان و يا سقط جنين مرگ -12
 ورزش متعاقب يا حين مرگ  - 13

 توجيه قابل غير و منتظره غير ناگهاني، هاي مرگ  -14

 باشد مطرح كسي از شكايت احتمال كه مرگي هر  -15

 ناشناخته علت با مرگ و مشكوك مرگ نوع هر  -16

  الهويه مجهول و ناشناس افراد مرگ نوع هر  -17
 بيگانه اتباع مرگ  -18

 .برود نآ در جنايت يا جنحه احتمال كه مرگي هر  -19
  

  
 قابل نسخه چهار هر روي كه شود نوشته بصورتي خوانا خط بابا خودكار و  بايد گواهي اين 

 .باشد خواندن
 جداً انگليسي و مخفف بصورت كلمات بردن بكار از و شده نوشته فارسي به مرگ علت 

 .شود پرهيز



  ،در بند هايي كه الزم است گزينه اي با ذكر يك عالمت در داخل مربع مربوطه انتخاب شود
  )  ( الزم است از عالمت ضربدر استفاده شود 

  
  فوت گواهي تكميل نحوه
 و آمده دنيا به مرده نوزادن و)  بعد به حاملگي 22 هفتهجنين  ( زايي مرده موارد از غير به متوفيان كليه براي گواهي اين

بنابراين بايد در هنگام صدور گـواهي فـوت، درصـورتي كـه     . گردد مي تكميل ،اند كرده عمر روز 7 از كمتر كه متولديني
  .  متوفي نوزاد است سن دقيق آنها مورد توجه قرار گيرد

اين شماره، پس از ثبت اطالعات در سامانه ثبت مرگ و مير اخذ و بر روي گواهي فوت درج مي  :شماره ثبت در سامانه
  . گردد

در اين بخش مشخصات عمومي و شناسنامه اي متوفي كه از نظر هويتي ، قـانوني و ابطـال    :متوفي عمومي مشخصات
در هنگام صدور گواهي فـوت مـورد توجـه    شناسنامه  با اهميت است به طور كامل نوشته مي شود و الزم است نكات زير 

  : قرار گيرد
به صورت دقيق در قسمت سربرگ و در قسمت مشخصـات عمـومي    بايد متوفي  شناسنامه شماره و ملي شماره -1

 .گردد ثبت متوفي
 ،شود مي شناختهمتوفي  خانوار سرپرست عنوان به كه فردي ملي شماره خانوار، سرپرست ملي شماره بخش در -2

 .گردد ثبت بايد
  .شده، ثبت شود مشخص گزينه هاي اساس بر متوفي سواد وضعيت -3
 قسـمت  در باشـد  حيـات  قيـد  در وي مادر و باشد سن داشته سال 5 زير و روز 7 باالي متوفي كه يموارد براي -4

 . گردد كامل مربوطه كادر در مادر به مربوط اطالعات 15 الي 13 هاي رديف در متوفي مشخصات

  .شود نوشته حروف به و عدد به سال و ماه ، روز اساس بر بايد فوت تاريخ و تولد تاريخ - 5
 بـر  مشـروط  كـرده  مـي  زندگي آنجا در فوت زمان در متوفي كه است محلي متوفي دائمي سكونت محل نشاني -6

 بيشـترين  كـه  اسـت  محلي دارند، اقامتگاه يك از بيش كه خانوارهايي اقامتگاه باشد، نداشته ديگر اقامتگاه اينكه
  .برند مي سر به آن در را سال مدت

 صـورت  در و ثبـت گـردد   متـوفي درجه يـك   خانواده از و كد منطقه ثابتي تماس شماره ، ثابت تلفن قسمت در -7
 .گردد قيد بعدي هاي پيگيري براي فرد ديگري تماسي شماره ،ثابت تلفن نداشتن

 مـوارد  بـين  در فوت مكان صورتيكه در و انتخاب مورد يك گزينه هاي ذكر شده، توجه با فوت مكان قسمت در -8
 .گردد مشخص انتخاب و ساير گزينه ،ندارد وجود

 .گردد انتخاب 21 بخش در موجود هاي گزينه از يكي بايد باشد مي باروري سن در زن متوفي چنانچه -9
 علت فوت 



  اول قسـمت  در ،باشـد  مي قسمت دو شاملعلت گواهي فوت  بخشبه طور كلي بر اساس استاندارد بين المللي،   -10
 بنـد  هر و گردد مي ذكرتوسط پزشك ) الف بند(  فوت به منجر كه وضعيتي يا و  بيماري علل سلسله، ترتيب به
 علـل  ايـن  آخر در است شده فوت به منجر وقايع سلسله بروز سبب كه اي اوليه بيماري و شده منتج قبلي بند از

آخرين بيماري، آسيب يا عارضه اي كـه قبـل از مـرگ     به عبارت ديگر از بين بيماري يا حالت ها،. شود مي ذكر
نوشته مي شود و به همين ترتيب تا بيماري اوليه سلسله علل مرگ ثبت مي ) الف(وجود داشت است در قسمت 

 .گردد
 موثر مرگ وقوع در و يا بيماري هايي كه به روند مرگ كمك كرده اند و در واقع هاوضعيت ساير ،دوم قسمت در

 مشخص بايد مرگ تا وضعيت هر تقريبي فاصله با همراه اندنشده اول قسمت در شده اشاره علل به منتج اما بوده
  )به مثال زير توجه شود(. گردد

لت
ع

 
وت

ف
 

  فوت علل-22
     اند شده مرگ سبب ميمستق طور به  كهي تيوضع يا و صدمات ، هاي ماريب ع،يوقا رهيرنج: اول قسمت

                       ............................ نارسايي مزمن كليه: ..........است شده فوت به منجر كهي تيوضع اي يماريب نيآخر) الف
                             ...................................ديابت نفريك..................: است شده الف قسمت به منجر كهي تيوضع اي يماريب) ب
  ..... ...........................ديابت نوع دوم: ......................است شده ب قسمت به منجر كهي تيوضع اي يماريب) ج
   ..............: .................................................................است شده ج قسمت به منجر كهي تيوضع اي يماريب) د

 ---------------------------------------------------------------------------------------------  
  :اند نشده اول قسمت در شده اشاره علل به منتج اما ،اند بوده موثر مرگ وقوع در كهيي ها تيوضع ريسا: دوم قسمت

  .................) ...........................................................................................................................ه
   .....................................................................................................................................................) و
  

اي 
د ه

ك
 IC
D
‐1
0

 
ند 

شو
ي 
ت م

ر ثب
گذا

كد
ط 
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ت
  

 تيوضعي بيتقري زمان فاصله
 مرگ تا

  ....................يك سال.................
  .....................سال 5...................
  ..............سال  10...............

.................................................  
 ----------------------- 

......................................  

....................................  

 

  
 غيـره  و ضـعف  تنفسـي،  ايست قلب، ايست همانند فوت نشگان و حاالت يا و بيماري عاليم كه است ذكر به زمال

گـواهي   فـرم  تكميـل  از پـس  مربوطـه  كـادر  در هـا  بيماري از هريك به مربوط  ICD‐10كد. گردد منظور نبايد
 تـا  وضـعيت بيمـار و يـا    هر تقريبي زمان فاصلهالزم است  ضمنا. تعيين و ثبت ميشود كدگذاران توسط پزشكي 

 .سال، ماه، روز، هفته و يا ساعت ثبت شودمرگ بر حسب 
  

 در. شود زده مهر و ثبت دقيقاً گواهي كننده صادر پزشك خانوادگي نام و نام است الزمدر قسمت صادر كننده  -11
 يـا  و درمـاني شـتي  بهدا مركـز  زايشگاه، بيمارستان، از اعم درماني موسسه گواهي كننده صادر واحد كه صورتي

 گواهي كننده صادر واحد نام پزشك، توسط اول، بند تكميل ضمن بايد ،باشدساير موسسات بهداشتي و درماني 
  .شود و توسط رئيس آن موسسه امضاء زده مربوطه قسمت در آن مهر و نوشته

  
 و شـده  ثبت) پزشكي نظام شماره و خانوادگي نام و نام(  دفن مجوز كننده صادر مشخصات جواز دفن قسمت در -12

 . شود امضا و مهر

 

ICD‐10كد



 



  روز بعد از تولد 7پزشكي فوت، براي موارد مرده زايي و مرگ نوزاد تا  گواهي : ع  - 2فرم 

رگ
سرب

  

  : ...............................................................شماره سريال                                                                                                                                   
  :................................................                                                        مادرنام خانوادگي ..................:.............. مادرنام 

  :......................محل صدور شناسنامه                                                 :   شماره شناسنامه مادر                                                : مادر شماره ملي
   نامشخص               دختر      پسر: جنس متوفي 

   سال             ماه   روز  تاريخ در                ساعت              دقيقه            در :تاريخ تولد نوزاد 

  سال            ماه            روز  تاريخ در               ساعت             ه دقيق             در :تاريخ فوت نوزاد

سازمان ثبت احوال كشور                                                                ايراناسالميجمهوري                                     پزشكي آوزش و  درمان ، بهداشت  وزارت
  روز بعد از تولد 7پزشكي فوت، براي موارد مرده زايي و مرگ نوزاد تا  گواهي

  
   :  .................................................................شماره سريال:                                                                                                               شماره ثبت در سامانه

 نوزاد مشخصات

 
  ..................................................... حروف به تاريخ                        سال           ماه            روز درتاريخ   ساعت           دقيقه              :در شده متولد زنده نوزاد اين -1
  ...................................................... حروف به تاريخ                        سال           ماه            روز درتاريخ   ساعت           دقيقه              :                     در شده فوت و
  .................................................... حروف به تاريخ                        سال           ماه            روز  درتاريخ ساعت            دقيقه          :  در آمده دنيا به مرده نوزاد اين -2
      باشد نمي تشخيص قابل    دختر  پسر    : جنس - 4    گرم............... تولد وزن -3
 : مرتبه قل ها  - 6                        :  ها قل تعداد  -5
 )............... نماييد مشخص(  ساير    محلي ماما     ماما بهورز/ روستا ماما    عمومي پزشك   ماما   زايمان و زنان متخصص:  زايمان عامل -7
 )...................مشخص كنيد(ساير  در مسير انتقال                   زل نم                            زايمانيواحد تسهيالت               بيمارستان يا زايشگاه: زايمان مكان -8
 

 نوزاد مادر اطالعات

نامشخص...   ...............ايراني ريغ اتباع اقامت پروانه شماره ايرانيغيرايراني:مليت -11...............................................:نام خانوادگي -  10......................... .......:.نام-9

  ...............:...................شناسنامهمحل صدور  -14 :                                                شماره شناسنامه -13                                                  :شماره ملي  -12
            ) سالبه ( سن نميداند اگر يا                         سالماه            روز : تاريخ تولد  -15
                            ساير      دكتراي تخصصي و فوق دكترا     دانشگاهي     دبيرستان    راهنمايي      نهصت/ابتدايي   سواد بي :سواد سطح -16
                                     :                                                                                                                            خانوار سرپرست ملي شماره  -17
 ...........................روستا/شهر.........................بخش.......................................شهرستان.........................استان............................كشور:سرپرست خانوار  دائمي سكونت محل آدرس -18

  ...........  پالك..............................كوچه..................................خيابان
  ...............كد...........................:...........................تلفن شماره                                                       :پستي كد 
 

          مرگ علت
  

  .............................................................................................جنين/نوزاد فوت به منجر اصليشرايطيابيماري-19
  ...............................................................................................جنين/نوزاد فوت بر موثر شرايط يا بيماريها ساير  -20

   ................................................................................جنين/نوزادفوتبه منجر مادري اصليشرايطيابيماري-21
  .............................................................................. جنين/نوزاد فوت بر  موثر  مادري  شرايط يا بيماريها ساير -22

     :...........................................................................................                                 مرتبطشرايطساير-23

ادر
ص

 
نده

كن
 

  .......................................................................................................    كننده صادر خانوادگي نامونام-24
  ..............................  موسسه نام..................................................  پزشكي نظام شماره
  ...................                             سال..................ماه................روز:  گواهي صدور تاريخ

 

واز
ج

 
فن

د
  

  

                      نماييدمطالعهراآنظهرمندرجات فرم تكميل ازقبللطفا
  ...............................................                                             :دفن جواز كننده صادر خانوادگي م نا و نام -25

 ........................................................................................  :پزشكي نظام شماره 

 )توسط كد گذار تكميل خواهد شد( ICD‐10كد

  ماما/  پزشك امضاي و مهر

 موسسه مهر

 ماما/ پزشك امضاي و مهر  است مانع بالدفن



  ع-2فرم  تكميل دستورالعمل
 اول روز 7 تا تولد لحظه از نوزادي هنگام زود مرگ يا و )حاملگي به بعد  22از هفته (  زايي مرده موارد براي گواهي اين

   .گردد مي تكميل نوزاد زندگي
  :شماره ثبت در سامانه

  . اين شماره، پس از ثبت اطالعات در سامانه ثبت مرگ و مير اخذ و بر روي گواهي فوت درج مي گردد
  : نوزاد مشخصات 

و براي موارد مرده  گردد ثبت كامل بايد)  1بند ( براي نوزاداني كه زنده به دنيا مي آيند : و فوت تولد زمان -1
 در دقيقهي برا راست سمت خانه دو و ساعتي برا چپ سمت خانه دوجهت درج زمان  .تكميل گردد 2زائي بند 

 كامل ساعت صورت به نيز شب نيمه تا ظهر از .ودش يم ثبت 00:00 صورت به شب نيمه .است شده گرفته نظر
 9 تا1ي رقم يكي عددها ها، ودقيقه ها ساعت ثبت مورد در .گردد ثبت... و 15 ،14 ،13ي يعن) ينظام ساعت يا(
:  40 صبح، دقيقه 40و 6 ساعت و 00: 35    بامداد، از پس دقيقه 35 مثالً. شودي م نوشته 09 تا 01 صورت به

  .گردد پرهيز آن ونظاير .PM و .AM چون عباراتي ذكر از.شودي م ثبت 22: 00 ظهر، از بعد 10 وساعت 06
 تاريخ. گردد ثبتتاريخ تولد و فوت و براي موارد مرده زائي تاريخ زايمان  باشد، شده متولد زنده كهي نوزادبراي 

 هاماه ثبت مورد در. است " 91" چپ سمت خانه دوي جار سالي برا. شود يم نوشته سال /ماه/ روز صورت به
 نام ذكر از.18/06/91 يا 05/03/91 مثالً. شوديم نوشته 09 تا 01 صورت به 9 تا1ي رقم يكي عددها روزها، و

 .گردد پرهيز... و بهمن شهريور، خرداد، مثالً هاماه
 را او مستقيم بطور توانمي عمل، اتاق/  زايمان اتاق در شده فوت نوزاد يا مرده جنين توزين براي :تولد وزن -2

 كسر كلي وزن از پوشش وزن و شود توزين متقالي پوشش يا پالستيكي پوشش با همراه متوفي يا نمود توزين
 مورد در.  1755 مثالً. گردديم ثبت خاص محل در گرم بهي و وزن مرده، نوزاد يا جنين توزين از پس. گردد
 اتاق از كه نوزادي  0730 مثالً. استي ضرور وزن عدد چپ سمت به 0 افزودن گرم، 1000 از كمتري هاوزن

 ..باشد شده ثبت گرم به وزن شده، توزين بايد نيز شودمي خارج زنده عمل اتاق/  زايمان

 مشـخص  و تناسـلي  ابهام صورت در و پسر دختر، گزينه  جنسيت به توجه با) مرده جنين يا( نوزاد در: جنسيت -3
 .شودمي زده عالمت باشدنمي تشخيص قابل گزينه جنين،/ نوزاد جنسيت نبودن

 بارداري محصول تعداد ها،قل تعداد از منظور. گردد ثبت...) ،و1،2( عدد صورت به هاقل تعداد: هاقل تعداد  -4
 يك تولد به منجر مادري بارداري اگر مثال براي .باشد مي قل چند يا يك زايي مرده يا زايي زنده به توجه بدون
 جداگانه فرم يك نوزاد هري برا كه آنجا از .گرددمي ثبت 2 عدد ،)دوقلو( است شده زنده نوزاد يك و مرده جنين
. است تكميل حال در فرم ايني وي برا كه باشديمي نوزاد همان تولد رتبه قل، رتبه بنابراين شود،يم تكميل
 ها قل عدادت دهديم تشكيل را كشوري هازايمان عمده بخش كه –ي قلوي يكي ها زايمان در كه است واضح
  .بود خواهد 1 نيز قل رتبه و 1 عدد



مربوطه  يها گزينه ميان از و است گرفته صورت وي حضور با زايمان كه شخصيعبارت است از  :زايمان عامل - 5
 .گردد مي انتخاب

 ي مشخص شدهها گزينه ميان ازو  است گرفته صورت آنجا در زايمان كه مكانيعبارت است از   :زايمان مكان -6
 .گردد مي انتخاب

 :نوزاد مادر اطالعات
 در. گردديم ثبت بستري پرونده مندرجات يا مادر گفته اساس بر مادر سن يا تولد تاريخ: مادر سن/تولد تاريخ -7

  .باشد مي مادر اظهارات مالك وي، بستري پرونده ومندرجات مادر گفته اختالف صورت
  .شود مشخص گزينه هاي مربوطه اساس بر مادر سواد وضعيت :سطح سواد مادر -8
 ثبت بايد ،شود مي شناخته خانوار سرپرست عنوان به كهفردي  ملي شماره:  خانوار سرپرست ملي شماره  -9

 .شود
 اقامتگاه اينكه بر مشروطي كند م زندگي آنجا درحال  زمان در مادر كه است محلي: نشاني محل سكونت مادر -10

 در را سـال  مدت بيشترين كه است محلي دارند، اقامتگاه يك از بيش كه خانوارهايي اقامتگاه باشد، نداشته ديگر
  .برند مي سر به آن

  :مرگ علت
 به منجر كه اصلي شرايط يا و بيماري علت 19 رديف در اول قسمت در باشد مي قسمت سه شامل بخش اين -11

 جنين يا نوزاد فوت به منجر كه شرايطي يا و بيماريها ساير  20رديف در و ثبت است شده جنين يا نوزاد فوت
  .گردد ثبت بايد ،است شده

 در و ثبت جنين يا نوزاد فوت بر موثر مادري اصلي شرايط يا و بيماري علت 21 رديف در دوم قسمت در -12
  .گردد ثبت بايد است شده جنين يا نوزاد فوت به منجر كه مادري شرايط يا و بيماريها ساير 22رديف

 كد فوق موارد كليه براي و گردد مي قيد جنين يا نوزاد فوت با مرتبط شرايط ساير 23 رديف در سوم قسمت در - 13
ICD شود نوشته توسط كدگذار مربوطه. 

 زده مهر و ثبت دقيقاً گواهي كننده صادر ماما/ پزشك خانوادگي نام و نام است الزمدر قسمت صادر كننده  -14
 درمانيشتي بهدا مركز زايشگاه، بيمارستان، از اعم درماني موسسه گواهي كننده صادر واحد كه صورتي در. شود

 قسمت در آن مهر و نوشته گواهي كننده صادر واحد نام ،ماما/ پزشك توسط اول، بند تكميل ضمن بايدبايد، 
 .شود زده مربوطه

 

 شده ثبت) پزشكي نظام شماره و خانوادگي نام و نام(  دفن مجوز كننده صادر مشخصات جواز دفن قسمت در -15
 شود امضا و مهر و



  
  ع-2و  1- گردش كار تكميل فرم ع

  
   وقوع اعالم
   براساس اعالم                                مرگ

   و فوت گواهي                      
  بيمارستانپرونده                                   

   كالبدشكافي
  مرگ شفاهي

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  زايشگاه و بيمارستان

 بهداشت خانه
 قانوني پزشكي

 شهرستان  بهداشت رابطين

 شهرستان گورستان روستاييدرمانيبهداشتي مركز

 بهداشتمعاونت

 گزارش ساالنه انتشار
  مير و مرگ وضعيت

اصالح و تاييد نهايي اطالعات مرگ و 
    مير دانشگاه در سامانه

درشدهواقعفوتمشخصات ارسال
 يمتوفسكونتمحلبهديگر استان

    دانشگاه بهداشت مركز   استاناحوالثبتسازمان

ارسال اطالعات متوفيان به سامانه 
 مرگ و مير

درشدهواقعفوتمشخصات ارسال
 سكونتمحلبهديگر شهرستان

   شهرستانبهداشتمركز  شهرستاناحوال ثبت سازمان

 هامطبو شهريدرمانيبهداشتي مركز

 ها مطب



  والدت گواهي : ع  - 3فرم 

     ثبت احوال كشورسازمان                                                    جمهوري اسالمي ايران                                    زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكيو
         والدت گواهي

    : ...............................................................شماره سريال               :                                                                                                     شماره ثبت در سامانه

مشخصات صادر كننده

  متصدي گواهي والدت   ماما     پزشك : سمت -3..................................................:..................نام خانوادگي - 2.............................:................اينجانب نام -1
 ....................................................:............................................................................................................................نشانيبه ..........................: ......................................محل خدمت  -  4

تاريخ و محل والدت نوزاد
  :          دقيقه           :ساعت   .........:.....................:............................................................حروفبهاريخت                   سال           ماه           روزدر تاريخ-5

  )...................مشخص كنيد( ساير....................... در مسير انتقال..................  منزل...........  .........واحد تسهيالت زايماني...................  در  بيمارستان يا زايشگاه
 ............... ............................روستا/ شهر................. ....................:.........بخش.........................................:..................شهرستان.....................:..................واقع در استان  -6

مشخصات نوزاد
   گرم:..............وزن هنگام تولد -9:...............                         مرتبه حاملگي-                            8نامشخص      دختر      پسر:جنس-7

:مرتبه قل ها -                   11: تعداد قل ها -10
 ) جهت تكميل اين بخش توضيحات دستورالعمل به دقت خوانده شود( نوزاد مادرمشخصات 

  نامشخص...   ...............ايراني ريغ اتباع اقامت پروانه شماره غير ايراني  ايراني:مليت-14............................................نام خانوادگي -13...............:.................نام-12
  : شماره ملي  -15
     سال            ماه           روز: تاريخ تولد  -18:........................       محل صدور -17:                                                  شناسنامه شماره -16
               ساير      تخصصي و فوق دكترادكتراي      دانشگاهي     دبيرستان    راهنمايي      نهصت/ابتدايي   سواد بي :  سواد سطح  -19

 
 )بيمارستان  يا صادر كننده گواهي مسئوليتي در قبال احراز  هويت پدر ندارد( :نوزاد پدر مشخصات 

  نامشخص...   ...............ايراني ريغ اتباع اقامت پروانه شماره...................... مليت-22.................................................نام خانوادگي - 21.............. ................:.........نام-20
  : شماره ملي  - 23  

  ل سا            ماه           روز: تاريخ تولد  -26       ..................:..................محل صدور - 25                                                 :شماره شناسنامه -24
               ساير      دكتراي تخصصي و فوق دكترا     دانشگاهي     دبيرستان    راهنمايي      نهصت/ابتدايي   سواد بي :   سواد سطح  -27

 
 :فردمليشمارهباشدمينوزادخانوارسرپرستمادر يا پدر غير ديگري فردكهصورتيدر-28

      ................................................................ شهرستان...........................................استان..................................كشور: سرپرستوالدين و يا دائمي سكونتمحلنشاني -29
  : كدپستي - 30...............  پالك............................ كوچه................................. خيابان...............................  روستا/شهر............................... بخش
 ...................كد...............................: ثابت تلفن -31

 
 و جرائم تخلفات، قانون 3 ماده و 2ماده ج و الف بند موضوع( واقع خالف اعالم از حاصل كيفري مقررات از اطالع و علم با و احوال ثبت قانون 19 ماده به توجه با را

  .نمايم مي گواهي) شناسنامه و سجلي اسناد به مربوط هاي مجازات
  

  .......................امضاء و مهر       ......./........./....... تاريخ                                                                                                                 
 

  :توضيحات
  
  
  

  .روز از تاريخ وقوع والدت است15والدتمهلت قانوني اعالم و ثبت واقعه



  ع-3تكميل فرم  دستورالعمل
  :گردد مي تكميل آمده دنيا به  زنده نوزاد هر براي گواهي اين

اين شماره، پس از ثبت اطالعات در سامانه ثبت تولـد اخـذ و بـر روي گـواهي والدت درج مـي      : شماره ثبت در سامانه
 . گردد

مشخصات دقيق صادر كننده گواهي براساس موارد خواسته شده به دقت  : والدتي گواه كننده صادر مشخصات
  .تكميل مي گردد

  
 :نوزاد والدت محل و خيتار

 همچنين شود نوشته حروف به و عدد به سال و ماه ، روز اساس بر بايد نوزاد تولد قيدق خيتار قسمت نيا در: تاريخ تولد
 روز و ها ماه ثبت مورد در .است " 91" چپ سمت خانه دوي جار سالي برا.( گردد مشخص بايد نيز تولد قهيدق و ساعت

   18/06/91   اي 05/03/91 مثالً .شودي م نوشته 09 تا 01 صورت به 9 تا1ي رقم يكي ها عدد ها،
 نيز شب نيمه تا ظهر از ،شوديم ثبت 00:00 صورت به شب نيمه.: براي مثال. گردديم ثبت كاملبطور  نيز تولد ساعت 
 9 تا1ي رقم يكي عددها ها،دقيقه و هاساعت ثبت مورد در .گردديم ثبت... و 15 ،14 ،13ي يعن كامل ساعت صورت به
 ساعت و 06:  40 صبح، دقيقه 40و 6 ساعت و 35:00 بامداد، از پس دقيقه 35 مثالً .شودي م نوشته 09 تا 01 صورت به

  .شودي م ثبت 22: 00 ظهر، از بعد 10
 التيتسه واحد شگاه،يزا يا مارستانيب بر مشتمل نوزاد تولد محل حسب بر تولد، محل به مربوط كادر :تولدمكان 

 ديق بايد محل آن نام شود انتخاب ريسا نهيگز چنانچه. شودي م زده رعالمتيسا يا و در مسير انتقال منزل،  ،يمانيزا
  . شود

 .شودي م ديق نوزاد تولد محلي روستا /شهر و بخش ، شهرستان استان، اين بند، در: محل تولد
  

 نوزاد مشخصات

 جنين،/ نوزاد جنسيت نبودن مشخص و تناسلي ابهام صورت در و پسر دختر، گزينه  نوزاد جنسيت به توجه با: جنسيت
  .شودمي زده عالمت باشدنمي تشخيص قابل گزينه

  .مرده زائي و سقط را شامل مي شودكليه مرتبه هاي حاملگي اعم از تولد زنده، : مرتبه حاملگي
 يا پالستيكي پوشش با همراه نوزاد .نمود توزين مستقيم بطور توانمي عمل، اتاق/  زايمان اتاقنوزاد را در  :تولد وزن

 خاص محل در گرم بهي و وزن ،نوزاد توزين از پس. گردد كسر كلي وزن از پوشش وزن و شودمي  توزين متقالي پوشش
 مثالً. استي ضرور وزن عدد چپ سمت به 0 افزودن گرم، 1000 از كمتري هاوزن مورد در.  1755 مثالً. گردديم ثبت

0730  



 مادري بارداري اگر مثال براي .باشد مي قل چند يا يك زايي مرده يا زايي زنده به توجه بدون :تعداد و مرتبه قل ها
 يك نوزاد هري برا كه آنجا از .گرددمي ثبت 2 عدد ،)دوقلو( است شده زنده نوزاد يك و مرده جنين يك تولد به منجر
 تكميل حال در فرم ايني وي برا كه باشديمي نوزاد همان تولد رتبه قل، رتبه بنابراين شود،يم تكميل جداگانه فرم
 عدد ها قل عدادت دهديم تشكيل را كشوري هازايمان عمده بخش كه –ي قلوي يكي ها زايمان در كه است واضح. است

 .بود خواهد 1 نيز قل رتبه و 1
 

  :نوزاد مادر مشخصات
مشخصات دقيق مادر نوزاد براساس موارد خواسته شده با توجه به مدارك مربوطه و مندرجات پرونده بستري به دقت 

  .در خصوص اتباع غير ايراني شماره پروانه اقامت نيز بايد ثبت گردد. تكميل مي گردد
موارد بر اساس گواهي مراكز ) تخمك متعلق به زني كه زايمان كرده نباشد(استجاريدر مواردي كه رحم  -

پزشكي يا ناباروري داراي مجوز از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و يا مراجع قضايي در كادر مربوط به 
، امضا و  توضيح گواهي والدت با ذكر شماره، تاريخ و مستندات توسط تكميل كننده گواهي والدت، تكميل

 .مهمور گردد
 عنوان به  او ملي شماره شود، مي شناخته خانوار سرپرست مادر يا و پدر از ريغي فرد كهي صورت در -

 .شود ثبت بايد خانوار سرپرست ملي شماره بخش در خانوار سرپرست
 

 :نوزاد پدر مشخصات
در خصوص . مربوطه  به دقت تكميل مي گرددمشخصات دقيق پدر نوزاد براساس موارد خواسته شده با توجه به مدارك 

الزم به ذكر است بيمارستان يا صادر كننده گواهي مسئوليتي در  .اتباع غير ايراني شماره پروانه اقامت نيز بايد ثبت گردد
  .قبال احراز هويت پدر ندارد

  
 :والدين و يا سرپست نوزاد دائمي سكونت محل نشاني
 يديگر اقامتگاه اينكه بر مشروط كنند مي زندگي آنجا در نوزاد والدين كه است محلي ،دائمي سكونت محل نشاني 

 سر به آن در را سال مدت بيشترين كه است محلي دارند، اقامتگاه يك از بيش كه خانوارهايي اقامتگاه باشد، نداشته
 در. ي گرددم ديق شودي م شناخته نوزاد سرپرست كهي كس آدرس باشدي نم پرست سر پدر كهيصورت در .برند يم

 هاي پيگيري جهت تماسي شماره ثابت تلفن نبود صورت در و خانواده از ثابتي تماس شماره ثابت، تلفن قسمت
  .ددگر قيد بعدي
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يا  شگاهيزا ،در بيمارستان واقعه والدت
 واحد تسهيالت زايماني

 يدريافت مشخصات نوزاد از سامانه والدت بوسيله كد ثبت
 بر روي گواهي و انطباق آن با گواهي والدت صادر شده 

ثبت اطالعات مورد نياز گواهي والدت توسط 
 متصدي امور ثبتي در سامانه ثبت والدت

ارائه يك برگ گواهي والدت به خانواده نوزاد جهت ارائه  
 به سازمان ثبت احوال

 واقعه والدت از سامانه يدريافت كد ثبت

در سامانه بر روي گواهي والدت و صدور  يدرج كد ثبت
آن

سامانه والدت مركز  دريافت اطالعات متولدين از
 بهداشت شهرستان مربوطه

 تحليل اطالعات

انتشار شاخص هاي مورد 
 نياز

صدور شناسنامه توسط 
 سازمان ثبت احوال

چرخش كار بر اساس اين فرض طراحي شده است كه وداراين نم:توجه
سامانه الكترونيك ثبت والدت در واحد هاي ارايه خدمات بهداشتي 

 طراحي و اجرا شود) تسهيالت زايمان/ بيمارستان ( درماني 



 

  
  2شاخص شماره

نوزادان مرگ ميزان:  نام شاخص -1
تولد زنده  1000روزگي عمر، كه بر حسب  28احتمال مرگ نوزاد از زمان تولد تا دقيقاً  :شاخصتعريف  -2

 بيان مي شود 
  روز در يك سال معين 28تعداد مرگ نوزادان زير    *1000:     نحوه محاسبه شاخص -3

 مواليد زنده همان سال                                                                  

 كالبد شكافي شفاهيفرم هاي ، تگواهي فو  از حاصل هاي داده  :منابع استخراج صورت كسر -4
 گواهي والدت   از حاصل يها داده :منابع استخراج مخرج كسر -5
جنس، سطوح اقتصادي، تحصيالت مادر، سن مادر،  ناحيه  :متغيرهاي تفكيك كننده نابرابري -6

و استان) يا اسكان غير رسمي و روستاحاشيه شهر /شهر(
وزارت بهداشت، درمان و  - سازمان ثبت احوال كشور :)پاسخگو(سازمان متولي اصلي توليد شاخص -7

 )دفتر سالمت جمعيت، خانواده و مدارس و مركز مديريت شبكه(آموزش پزشكي 
ساليانه :دوره زماني توليد و به روز رساني -8
 ع -3ع،  -2 فرم ،ع -1 فرم ):ها داده آوريجمعبرايآماريفرمهاي(اطالعاتتكميل فرم نمونه -9

 
  

    



 

  

 3شاخص شماره
سال 5ميزان مرگ كودكان زير :  نام شاخص -1
روز كه بر حسب  29ماه و  59احتمال مرگ كودك زنده متولد شده در فاصله تولد تا سن  :تعريف شاخص -2

تولد زنده بيان مي شود 1000
  سال در يك سال معين 5تعداد مرگ كودكان زير  *1000     :نحوه محاسبه شاخص -3

 مواليد زنده در همان سال                                                                    

 كالبد شكافي شفاهيفرم هاي  و گواهي فوت  از حاصل هاي داده :منابع استخراج صورت كسر -4
 گواهي والدت   از حاصل هاي داده :منابع استخراج مخرج كسر -5
جنس، سطوح اقتصادي، تحصيالت مادر، سن مادر، ناحيه  :متغيرهاي تفكيك كننده نابرابري -6

و استان) حاشيه شهر يا اسكان غير رسمي و روستا/شهر(
بهداشت، درمان و وزارت  - سازمان ثبت احوال كشور :)پاسخگو(سازمان متولي اصلي توليد شاخص -7

 )دفتر سالمت جمعيت، خانواده و مدارس و مركز مديريت شبكه(آموزش پزشكي 
ساليانه :يدوره زماني توليد و به روز رسان -8
 ع -3ع،  -2فرم ،ع -1 فرم ):ها دادهآوريجمعبرايآماريفرمهاي(اطالعاتتكميل فرم نمونه -9

  

 

 



 

  

  

  

 4شاخص شماره
 )MMR(مادران از عوارض بارداري و زايمان نسبت مرگ مير   :نام شاخص -1
روز پس از ختم بارداري، صرف نظر از مدت و محل حاملگي به  42مرگ هنگام حاملگي تا   :خصتعريف شا -2

هر علتي مرتبط با بارداري، تشديد شده در بارداري، يا به علت مراقبت هاي ارائه شده طي آن، اما نه به علت 
تولد زنده 100,000حادثه يا تصادف به ازاي 

  تعداد مرگ مادران به علت عوارض حاملگي و زايمان در يك سال   *  100000   : نحوه محاسبه شاخص -3
 تعداد كل تولدهاي زنده در همان سال                                                             

جدول و فرم هاي مجموعه نظام كشوري مراقبت مرگ مادري، ، گواهي فوت :منابع استخراج صورت كسر -4
زيج حياتي در روستا نظام ثبت مرگ، 

   والدتگواهي   از حاصل هاي داده  :منابع استخراج مخرج كسر -5

، سن مادر ) حاشيه شهر و روستا/شهر(سطوح اقتصادي، ناحيه  :متغيرهاي تفكيك كننده نابرابري -6
)متوفي(مادر، تحصيالت )متوفي(

درمان و آموزش  وزارت بهداشت ،سازمان ثبت احوال :)پاسخگو(سازمان متولي اصلي توليد شاخص -7
  )شبكه مديريت مركز و دفتر سالمت جمعيت، خانواده و مدارس( پزشكي

ساليانه:يدوره زماني توليد و به روز رسان -8
  ع -5ع،  -4ع،  -1فرم ):ها دادهآوريجمعبرايآماريفرمهاي(اطالعاتتكميل فرم نمونه -9



 
 

 نظام كشوري مراقبت مرگ مادري 1فرم شماره  *

 

  *)شود مي تكميل بتدريج وي مادر مرگ مراقبتي كشور نظام اساس بر مادر مرگي بررس پرسشگري طي فرم اين(  اطالعات خالصه فرم : ع-4فرم
 :خبر اخذ منبع :پرسشنامه شماره : ....................................شهرستان ...................................................: دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني /دانشگاه

  :                  خانوار سرپرستي مل كد                                                             :          يمتوفي مل كد:                                              متوفي خانوادگي نام و نام
                                  .......................................    ساير      دكتراي تخصصي و فوق دكترا     دانشگاهي     دبيرستان    راهنمايي      تضنه/ابتدايي   سوادبي   : يمتوف التيتحص

....... :زايي مرده تعداد: .......                  سقط تعداد: .........                         زايمان تعداد: .........                          بارداري تعداد: ........                      اخير بارداري دو فاصله: ........                  فوت درهنگام سن
 :بارداري بودن خواسته  :                           زايماناحتماليتاريخ                                  :         قاعدگي آخرينروزاولينتاريخ..........                       پسر.........     دختر:زندهفرزندتعداد
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 جدول اطالعات استخراج شده از پرسشنامه مرگ: ع-5فرم
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نام و نام خانوادگي                                         
            :تكميل كننده فرم

 امضاء :تاريخ تكميل فرم
         



   ع -4 فرم ليتكم تورالعملدس
 تاي ماريب ريس به توجه با كه است فرم 12 شاملي مادر مرگ مراقبت نظام در مادر مرگي بررس پرسشنامه

نظام كشوري مراقبت  1 شماره فرمع در اين مجموعه همان -4فرم . شوديم ليتكم آن مختلفي هابخش مادر فوت
 كامل مادر مرگي بررس پرسشگريي ط در بتدريجو  باشديم شده فوت فرد اطالعات خالصهشامل  كهمرگ مادري است 

شده  اعمال آن در نابرابري كننده تفكيك متغيرهاي كه است مادر مرگ بررسي هايفرم مجموعه از فرمي تنها و گردديم
   .است
 خبر، اخذ منبع و پرسشنامه شماره ،يمتوف سكونت محل شهرستان و دانشگاه نام درج از پس بخش نيا در: اول بخش

مي تكميل متوفي اطرافيان اظهارات يا و پزشكي اسناد خانوار، پرونده از استفاده با ريز شرح به متوفي عمومي اطالعات
  . شود

   ديگر معتبر مدرك هر يا يبيمارستان پرونده يا شناسنامه به توجه با يمتوف يخانوادگ نام و نام -
   خانوار سرپرستي مل كد  وي متوف يمل كد -
  )  فرم در شده ذكري هانهيگز طبق(ي متوف التيتحص زانيم -
   ديگر معتبر مدرك هر يا شناسنامه به توجه با فوت هنگام به يمتوف سن  -
 كيتفك به( زنده فرزند تعداد و زايي مرده سقط، زايمان، بارداري، تعداد اخير، بارداري دو فاصله شاملي بارور سابقه -

 اي يبل ذكر با( بارداري بودن خواسته تيوضع و زايمان احتمالي تاريخ قاعدگي، آخرين روز اولين تاريخ  ،)پسر و دختر
  )  ريخ
 يا مستقيم بطوري باردار خاتمه از پس يا زايمان بارداري، دوران طي كه اي عارضه يا صدمه بيماري، شامل فوت علت -

  .  است شده مادر مرگ باعث مستقيم غير
  ي                                    گريد محل هر يا و مطب منزل، مارستان،يب بصورت فوت محل -
   ) سال و ماه روز،( كامل طور به فوت ساعت و تاريخ  -
  ي متوف همراه نسبت وي خانوادگ نام و نام -
 هيحاش وي  اريس/ قمري روستا/ ي اصلي روستا / شهر تفكيك به سكونت منطقه ذكر باي متوف سكونت محل آدرس -

   شهر
  مليت متوفي به تفكيك ايراني و غير ايراني -

 مطابق( يمتوف التيتحص زانيم خانوار، سرپرست وي متوفي مل كد جمله از بخش نيا در شده ذكر موارد تمام ليتكم
  . استي الزام و مليت سكونت منطقه نييتع، شده ارائه فيتعر

 ذكر با  ارجاع مقصد آخرين تا منزل از ارجاع نيح متوفي وضعيت و ارجاع و حركت مسير شامل قسمت نيا :دوم بخش
 مرگ مراقبتي كشور نظام كتاب در شده ارائه نمونه مطابق. (شود نوشته ترتيب به ديباي م كه است خيتار و ساعت
  )يمادر

  . كندي م مشخص مانيزا از پس يا و زايمان ،يباردار بصورت راي متوف فوت مقطع قسمت نيا:  سوم بخش



  ) زايمان واقعي دردهاي شروع زمان تا حاملگي تشخيص زمان از( بارداري طول در مادر مرگ: بارداري -
  ) جفت خروج از پس تا واقعي دردهاي شروع زمان از(  زايمان طي مادر مرگ: زايمان -
  )زايمان از پس هفته شش تا جفت خروج از پس( زايمان از پس دوران طول در مادر مرگ: زايمان از پس -
 نوشته كدام هر مقابل در مانيزا ساعت و نوع عامل، محل، ديبا كرده فوت آن از پس يا مانيزا نيح مادر كه صورتي در

  : گرددي گذار عالمت ريزي ها نهيگز برحسب نوزادان يا نوزاد وضعيت نيهمچن. شود
 بخود خود حركات يا و داشته قلب ضربان يا كشد مي نفس بخود خود تولد از بعد يا تولد موقع كه نوزادي: زنده نوزاد -

  .دهد نشان خود از را عضالت
 نكشد، نفس يعني باشد نداشته را حياتي عالئم از هيچكدام بوده، رحم در هفته 22 از بيش كه نوزادي: مرده نوزاد -

  .باشد نداشته را ارادي عضالت حركات و قلب ضربان
  : سالم نوزاد -

 نباشد؛)  بارداري كامل هفته 37 از كمتر( ترم پره  
 LBW )نباشد؛ )گرم 2500 زير  
 باشد؛ نداشته) عملكردي( فونكسيونلي مشكل و ناهنجاري وي هاي اندام و اعضاء فيزيكي، معاينه در  
 باشد طبيعي نوزادي، هاي رفلكس عصبي، معاينه در.  

  . شود مي محسوب ناسالم باشد، سالم نوزاد مشخصات از يكي فاقد كه نوزادي: ناسالم نوزاد -
  
 داشتن نگاه محرمانه منظور به بخش نيا در. است فني كاركنان گذاري كد راهنماي ليتكم به مربوط :چهارم بخش 

 و مراقبت ارائه در نحوي به كه كاركناني اسامي نوشتن از بايد مادر مرگي بررس پرسشنامه مختلفي ها فرم در اطالعات
 تكميل و مصاحبه حين در) فني كادر كد( قراردادي كدهاي از و نموده خودداري اند داشته دخالت متوفي درمان

 و 3 فرم در مربوطه كدهاي بايد باشد، شده ثبت نفر يك از بيش تعداد ستون در كه صورتي در. شود استفاده پرسشنامه
 .... و   M3 ,M2 ,M1مانند. شود گذاري شماره ها شونده مصاحبه ترتيب به 5

  
  . شود هاي بررسي مرگ مادر مطابق نظام كشوري مراقبت مرگ مادري تكميل مي بقيه فرم



  مادر مرگ پرسشنامه از شده استخراج اطالعات جدول: ع -5فرم  تكميل دستورالعمل
 ارسال مادران سالمت اداره بهي پزشك علومي ها دانشگاه از دوم و اول ماهه شش جداول بصورت سال در بار دو جدول نيا

  .شود مي
  : توجه

در اطالعات اين جدول و راهنماي آن ممكن است توسط اداره سالمت مادران بر حسب ضرورت و نياز تغييراتي اعمال 
آنچه مسلم است متغيرهاي تفكيك كننده . شود كه به كارشناسان مربوطه در دانشگاه هاي علوم پزشكي اعالم مي گردد

 التيتحص زانيم ،خانوار سرپرست، كد ملي يمتوفي مل كد ،يفمتوي خانوادگ نام و نامنابرابري در ستون هاي مربوط به 
  . و منطقه محل سكونت ثابت مي باشد يمتوف

  
 نام و نام ديبا ي جدولابتدادر ستون هاي . شودي م ثبت فيرد يك در مادر مرگ مورد هراطالعات  جدول ناي در

 به ها ستون ريسا و شده درجي متوفو مليت  التيتحص زانيم، خانوار سرپرست وي متوفي مل كد ،يمتوفي خانوادگ
  .گردد ليتكم ريز بيترت

  .شود نوشته سكونت محل شهرستان نام: 1 ستون 
  .شود گذاري عالمت مربوطه هاي ستون در سكونت منطقه: 2 ستون
، آن از قبل بارداري با) فوت به منجر(آخر بارداري فاصله بارداري، تعداد فوت، زمان در مادر سن: 7و  6 ، 5 ،4 ،3 ستون

  .شود نوشته ها ستون اين دربا توجه به عناوين ذكر شده در ذيل آن  بارداري سابقه و مراقبت پيش از بارداري
 توجه با تعداد اين. گيرد قرار مراقبت تحت بار 8 بايد شرايط همه بودن طبيعي صورت در بارداري طول در مادر: 8 ستون

، مسئول )مادران سالمت يافته ادغامي ها مراقبت مجموعه مطابق. ( است متفاوت فوت زمان و مراقبت شروع زمان به
  .مراقبت و شاخص توده بدني مادر در اولين مراقبت در اين ستون نوشته شود

  .شود گذاري عالمت مربوطه هاي ستون در فوت مقطع: 9 ستون
ب  10در ستون  .است زايشگاه يا بيمارستان زايماني، تسهيالت مطب، ، راه بين منزل، فوت، محل از منظور: 10 ستون

  .نوع بيمارستان براساس كدهاي داده شده مشخص شود
 نيسزار صورت در و زايمان نوع و عامل ،و نوع آن زايمان محل است، كرده فوت زايمان از بعد يا حين مادر اگر: 11 ستون
  .شود نوشته زين آن علت

تكميل و دستور عمل هاي اداره مادران اين ستون ها و زير ستون آنها مطابق عناوين ذكر شده : 14و  13، 12ستون 
  . شود

 پرونده استناد به فوت علت باشد، افتاده اتفاق مطب و زايماني تسهيالت بيمارستان، در فوت كه صورتي در: 15 ستون
 نشد، مشخص علت ها بررسي رغم علي اگر. شود نوشته كارشناسي نظر با صورت اين غير دري اتوپس جهينت يا و بيمار

  .گردد ثبت “نامعلوم واژه”
  .شود نوشته مربوطه ستون در سال و ماه روز، صورت به مورد هر تاريخ: 21و  19، 17،18، 16،  ستون



  .شود گذاشته جدول در منفي يا مثبت عالمت زير شرح به توجه با 32 تا 19 ستون از:  نكته
 كار گردش شرح به توجه با مير و مرگ كاهش كميته و پرسشگري تيم اعضاي بودن كامل مورد در: 22 و20 ستون
  . شود گذاري عالمت) 11 و7 مورد( مادر مرگ بررسي
 چون مواردي. باشد داشته وجود تناقص فني كاركنان و اطرافيان با مصاحبه هاي فرم اطالعات در است ممكن: 23ستون

  ....و فوت زمان بيمار، خانواده از فني افراد درخواست پذيرش، زمان ورود، بدو بيمار وضعيت
 موجود نقايص و مشكالت كردن پيدا به قادر كميته اعضاي كه شود انجام اي گونه به بايد پرسشگري و بررسي: 24 ستون

  . نمايند تكميل را 8 فرم راحتي به بتوانند و باشند بيماري روند در
 توسط بايد اصالحي پيشنهادات مادر مرگ در مؤثر عوامل و مشكالت به توجه با كميته جلسات پايان در: 25 ستون
  .باشد شده ارائه كميته اعضاي
 فرد مداخله، مسئول سطح مادر مرگ در موثر عوامل و مشكالت به توجه با تهيكم جلسات انيپا در: 29 و 26،27 ستون

  .است شده مشخص تهيكمي اعضا توسط اعتبار نيتام محل و اجرا مسئول افراد يا
  .است شده نوشته مربوطه ستون در سال و ماه روز، صورت به مداخله مورد هري اجرا خيتار: 28ستون 
  . است گرفته قرار مربوطه سطوح اختيار در الزم پسخوراند:  30 ستون
 الزم ولي نشود تكميل مداخله اجراي عدم علت به گزارش ماهه 6 فاصله در ها ستون اين است ممكن: 34 تا 31 ستون
  .  شود نوشته پيشرفت گزارش صورت به توضيحات قسمت در است

  
  .  شود امضا و درج ليتكم خيتار و فرم كننده ليتكمي خانوادگ نام و نام انيپا در
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ع-5ع ، -4 مادر مرگ بررسي جداول و  ها فرم ليتكم كار گردش
گردش كار جمع آوري اطالعات و تكميل فرم ها و جداول بررسي مرگ مادر مطابق نظام كشوري مراقبت مرگ مادري 

  :   است كه خالصه اي از آن به شرح زير مي باشد
 

  مرگ وقوع اعالم -1
 يا مادر مرگ گزارش فرم طريق از و روستا اهالي يا روستا درماني بهداشتي مركز پزشك بهورز، توسط روستا در مادر فوت
 . شود مي داده اطالع  شهرستان بهداشت مركز اي يدرماني بهداشت واحد نيتر كينزد به تلفن

 پايگاه شهري، درماني بهداشتي مركز مختلف، هاي سازمان خصوصي، مطب بيمارستان، توسط شهر در مادر فوت
 بهداشت مركز اي يدرماني بهداشت واحد نيتر كينزد به تلفني يا مرگ گزارش فرم طريق از رسمي غير افراد و بهداشتي
 به موظف بيمارستان سوپروايزور يا مترون باشد، داده رخ بيمارستان در مرگ چنانچه. (شود مي داده اطالع شهرستان

 شبكه ريمد.) باشدمي  دانشگاه درمان معاونت يا شهرستان شبكه مدير دفتر به آن ارسال و مرگ فوري گزارش تكميل
  .نمايديم ارسال دانشگاه ستاد در مربوطه واحد به  را آن مادر مرگ گزارش افتيدر از پس
 فوري گزارش كيالكترون فرم ،يپزشك علومي ها دانشگاه از آن عيسر افتيدر و مادر مرگ موارد از يفور اطالع منظور به
 اداره سربرگ/  مدارس و خانواده ت،يجمع سالمت دفتر/ بهداشت معاونت پورتال در وي طراح مادران سالمت اداره در

 ستاد به به مانيزا از پس روز 42 يا و مانيزا ،يباردار در مادر مرگ اعالم محض به. است شده داده قرار مادران سالمت
 سالمت اداره به درمان يا و بهداشت بخش در مادران سالمت كارشناس توسط مذكور فرم ليتكم با مورد نيا دانشگاه،
  .شود يم گزارش مادران

  مادرمرگي بررس پرسشنامه در 7تا1ي هافرم ليتكم وي پرسشگر ميت توسط مرگي هادادهيآورجمع -2
 دو طي بايد پرسشگري تيم است، افتاده اتفاق مطب يا و زايماني تسهيالت بيمارستان، خانه، در فوت اينكه به توجه با

 كه درماني بهداشتي واحدهاي از يك هر و متوفي منزل به ميت نيا. شود اعزام محل به دانشگاه رياست حكم با هفته
 مطب  يا زايماني تسهيالت بيمارستان، مانند  دارد پرونده يا و شده مراقبت آنجا دري متوف يا افتاده اتفاق درآنجا مرگ

 مادران ريم و مرگي بررس تهيكمي برگزار مسئول به بررسي جهت را آن و كندي م تكميل را پرسشنامه كرده، مراجعه
 ذكري مادر مرگ مراقبتي كشور نظام كتاب دري پرسشگري ها ميت انتخاب طيشرا و اعضا(. دهد يم تحويل
  .)است شده

   مادران ريم و مرگي بررس تهيكم در شدهي آور جمع اطالعات ليتحل و مطالعه -3
 مرگي بررسي دانشگاه تهيكم عنوان تحتي ا تهيكمي درماني بهداشت خدمات وي پزشك علوم دانشگاه هر در

 عوامل  الزمي هاي بررس انجام و ها پرسشنامه مطالعه از پس تهيكم نيا. دارد وجود دانشگاه آن استير نظر تحت مادر
 شمارهي ها فرم در مندرج اطالعات طبق  را.....  و كننده مداخله سطح مداخله، نوع سپس شناسايي، را پيشگيري قابل

 مرگي بررسي دانشگاه تهيكم فهيوظ شرح و انتخاب طيشرا و اعضا( . كندي م مشخص پرسشنامه 12 تا  8
 .)است شده ذكري مادر مرگ مراقبتي كشور نظام كتاب در مادر



  مادران سالمت اداره به اطالعات ارسال -4
 جدول در حاصله جينتا ،يدانشگاه تهيكم اعضاء توسط ها پرسشنامه و مادر مرگ تيوضعي بررس از پس

 فرم       و جدول نيا ديبا سال، دوم و اول نيمه پايان در .شودي م وارد مادر مرگ پرسشنامه از شده استخراج اطالعات
 مورد نيمه، هر طي چنانچه. شود ارسال مادران سالمت اداره به پرسشنامه 12 و 11 ،10 ،9 ،  8 ، 7  ،1 شماره هاي
 .است الزامي صفر گزارش ارسال  باشد، نيافتاده اتفاق مادر مرگ

 اداره(ي مركز ستاد در MMR كشوري شاخص محاسبه و مادر مرگ گزارش بندي جمع جدول ليتكم - 5
 ) مادران سالمت

  



 

  

  

  5شاخص شماره
ميزان مرگ  ناشي از بيماري هاي عروق كرونر:  نام شاخص -1
 نفر جمعيت 10,000مرگ ناشي از بيماري هاي عروق كرونر در طي يك سال در  :تعريف شاخص -2
  :صنحوه محاسبه شاخ -3

  ICD-10    (I20-I25)شامل كدهاي  هاي عروق كرونر قلبتعداد موارد مرگ ناشي از بيماري*   10000           
 جمعيت وسط سال                                                               

   كالبد شكافي شفاهيو  فرم هاي  گواهي فوت  از حاصل هاي داده :منابع استخراج صورت كسر -4
 سرشماري   از حاصل هاي داده :منابع استخراج مخرج كسر -5
، )حاشيه شهر  يا اسكان غير رسمي و روستا/ شهر(سن، جنس ناحيه  :متغيرهاي تفكيك كننده نابرابري -6

شهرستان، سطوح اقتصادي، شغل و تحصيالت
درمان و  وزارت بهداشت - سازمان ثبت احوال كشور :)پاسخگو(سازمان متولي اصلي توليد شاخص -7

 )مركز مديريت بيماري هاي غير واگير و مركز مديريت شبكه( آموزش پزشكي
ساليانه :يدوره زماني توليد و به روز رسان -8
 ع -1 فرم :)ها داده آوريجمعبرايآماريفرمهاي(اطالعاتتكميل فرم نمونه -9



 

  

  

 6شاخص شماره
اميد زندگي در بدو تولد:  ام شاخصن -1

كودك تازه به دنيا آمده زندگي خواهد كرد در صورتي كه  ه يكتعداد سال هايي ك :تعريف شاخص -2
الگوهاي شايع ميزان هاي مرگ اختصاصي سن در زمان تولد در تمام طول زندگي كودك به همان صورت 

باقي مانده باشند
             اطالعات جمعيت و مرگ و ميرتكميل جدول عمر با :صشاخ محاسبه نحوه -3

   كالبد شكافي شفاهيو  فرم هاي  گواهي فوت از حاصل هاي داده :منابع استخراج صورت كسر -4
 سرشماري  از حاصل هاي داده  :منابع استخراج مخرج كسر -5

 حاشيه شهر يا/شهر(جنس، سطوح اقتصادي، تحصيالت، ناحيه  :متغيرهاي تفكيك كننده نابرابري -6
و شهرستان) اسكان غير رسمي و روستا

وزارت  - سازمان ثبت احوال كشور -نمركز آمار ايرا: )پاسخگو(سازمان متولي اصلي توليد شاخص -7
 بهداشت درمان و آموزش پزشكي 

ساليانه :دوره زماني توليد و به روز رساني -8



 ع -2، ع -1 فرم ):ها داده آوريجمعبرايآماريفرمهاي(اطالعاتتكميل فرم نمونه -9



 

  

  7شاخص شماره
بروز اقدام به خودكشي كامل   :ام شاخصن -1
 هزار نفر جمعيتده م به خودكشي بر حسب كامل  در طي يك سال در ميزان بروز اقدا :تعريف شاخص -2
  م به خودكشي بر حسب كامل تعداد موارد جديد اقدا *10000     :صنحوه محاسبه شاخ -3

 جمعيت وسط سال                                      

فرم هاي ، فرم هاي كالبد شكافي شفاهي،  گواهي فوت از حاصل يها داده :منابع استخراج صورت كسر -4
قانوني  پزشكي ، درماني بهداشتي مراكز فوت كواهي مربوطه

  سرشماري از حاصل هاي داده  :منابع استخراج مخرج كسر -5

و شهرستان، ) حاشيه شهر يا اسكان غير رسمي و روستا/ شهر(ناحيه  :تفكيك كننده نابرابري متغيرهاي -6
سطوح اقتصادي، سن، جنس و  سطح تحصيالت

) امور بهداشت روان معاونت بهداشتي(وزارت بهداشت ):پاسخگو(سازمان متولي اصلي توليد شاخص -7
 سازمان بهزيستي كشور    - سازمان پزشكي قانوني كشور

ساليانه:  يدوره زماني توليد و به روز رسان -8
   ع -1فرم ):ها داده آوريجمعبرايآماريفرمهاي(اطالعاتتكميل فرم نمونه -9

 
  



 

 

  8شاخص شماره
ناكاملبروز اقدام به خودكشي   :ام شاخصن -1
 جمعيتهزار نفر ده وز اقدام به خودكشي بر حسب ناكامل در طي يك سال در ميزان بر :تعريف شاخص -2
  ناكامل د اقدام به خودكشي بر حسبتعداد موارد جدي *10000     :صنحوه محاسبه شاخ -3

 جمعيت وسط سال                                      

 فرم هاي ثبت خودكشي از حاصل يها داده :منابع استخراج صورت كسر -4
  سرشماري از حاصل هاي داده  :منابع استخراج مخرج كسر -5

و شهرستان، ) حاشيه شهر يا اسكان غير رسمي و روستا/ شهر(ناحيه  :متغيرهاي تفكيك كننده نابرابري -6
سطوح اقتصادي، سن، جنس و  سطح تحصيالت

دفتر سالمت (درمان و آموزش پزشكي وزارت بهداشت ):پاسخگو(سازمان متولي اصلي توليد شاخص -7
    سازمان بهزيستي كشور - سازمان پزشكي قانوني كشور ) و اعتياد اجتماعيرواني، 



  

ساليانه:  يدوره زماني توليد و به روز رسان -8
  ع - 6فرم  ):ها داده آوريجمعبرايآماريفرمهاي(اطالعاتتكميل فرم نمونه -9

 



 

   :تعاريف، مفاهيم، اختصارات
بر اساس قانون، موارد مرگ ناشي از خودكشي بايد به پزشكي قانوني انتقال يابند براي اين موارد در پزشكي قانوني 

چنانچه مواردي به مراكز درماني و يا نيروي انتظامي مراجعه نمايند، جهت بررسي علت مرگ .  شودگواهي فوت داده مي 
در پزشكي قانوني، براي موارد ارجاع شده ).  1شكل شماره ( دند و صدور گواهي فوت به پزشكي قانوني ارجاع مي گر

گردد، بعد از اثبات خودكشي اين مورد در پرونده فرد ثبت  مي شود ولي در گواهي فوت صادره به طور پرونده تشكيل مي
... ارتفاع ومعمول عبارت خودكشي ذكر نمي شود و علت مرگ ممكن است صرفاٌ با عباراتي نظير سوختگي يا سقوط از 

در حال حاضر در پزشكي قانوني آمار موارد خودكشي منجر به مرگ به تفكيك سن، روش خودكشي، جنس . عنوان شود
ولي به داليل محرمانه اين آمار صرفاٌ در اختيار سازمان . و وقوع خودكشي در ماه هاي مختلف سال موجود مي باشد

  .ايي گزارش داده نمي شودپزشكي قانوني و قوه قضائيه قرار داشته و به ج
  



 

  فرم ثبت موارد جديد اقدام به خودكشي: ع-6فرم 

   پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت

   اعتياد و اجتماعي رواني، سالمت دفتر

   روان سالمت ادغام برنامه

  : .......................................نام دانشگاه
  ....................................: نام شهرستان

  :...........................................اقدام به خودكشي   تاريخ

  : نوع مركز ارائه دهنده خدمات روانپزشكي

اورژانس             بيمارستان         مركز بهداشتي درماني                خانه بهداشت
  زندان                اجتماعي  

  :نام مركز

  :  نام و نام خانوادگي بيمار

  :كد ملي بيمار:                                                            كد ملي سرپرست خانوار

  سال               : سن                     سال              ماه            روز : تاريخ تولد

  مرد                       زن  :        جنس

    .........................: شغل
گزاران، مقامات  قانون
  رتبه و مديران عالي

  متخصصان

  

كارمندان امور اداري و   ها و دستياران تكنسين
  دفتري

كاركنان خدماتي و 
  فروشندگان

ماهر كشاورزي، كاركنان 
  جنگلداري و ماهيگيري

گران و كاركنان مشاغل  صنعت
  مربوط

آالت و  متصديان و مونتاژكاران ماشين
  ها و رانندگان وسايل نقليه دستگاه

  نيروهاي مسلح  كارگران ساده

             ساير            بيوه          مطلقه            متاهل              مجرد    :وضعيت تاهل
  نامشخص

     دانشگاهي     دبيرستان    راهنمايي      نهصت/ابتدايي   سواد بي :  تحصيالت
              ساير      دكتراي تخصصي و فوق دكترا



            روستا                    شهر       :منطقه سكونت

  ندارد                        دارد:            سابقه بيماري رواني

  ......................در صورت مثبت بودن نوع بيماري ذكر شود

 ندارد                       دارد           :سابقه بيماري جسمي

  ......................در صورت مثبت بودن نوع بيماري ذكر شود

  ندارد                  دارد :         سابقه اقدام به خودكشي

  ......................در صورت مثبت بودن دفعات ذكر شود

مسموميت با              مسموميت با سم            مسموميت با دارو:    روش خودكشي
دار زدن               خودسوزي            سالح سرد     سالح گرم         مواد مخدر  

            پرتاب از بلندي              غرق شدن                  ساير ) مشخص
  )..........................................كنيد

  : تلفن تماس بيمار     

  :نام و نام خانوادگي تكميل كننده فرم
  



 

  ع -6تكميل فرم  دستورالعمل
  .شودنام دانشگاه مورد نظر ذكر : نام دانشگاه

  .نام شهرستان مورد نظر ذكر شود: نام شهرستان

  .تاريخ اقدام به خودكشي ذكر شود: تاريخ

بنا به منطقه محل سكونت نوع مركز ارائه دهنده خدمات را انتخاب نماييـد بـه   : نوع مركز ارائه دهنده خدمات روانپزشكي
ا مركز بهداشتي درماني شناسايي مـي شـود و در   طور مثال در مناطق روستايي فرد اقدام كننده توسط خانه بهداشت و ي

  ... مناطق شهري توسط بيمارستان و 

  .نام مركز مورد نظر ذكر شود :نام مركز

  .منظور از بيمار فرد اقدام كننده به خودكشي است: نام ونام خانوادگي بيمار

فردي است كه در مركز آمار به عنـوان  رقمي مي باشد و منظور از سرپرست خانوار  10كد ملي : كد ملي سرپرست خانوار
  )يعني فردي كه نان آور خانواده است.(سرپرست معرفي شده است

   ]خودداري گردد 1348از نوشتن سال تولد مثالً [ساله  45/ ساله  28مثالً : سن

  .جنس بيمار مشخص گردد :جنس

 .نباشد نوع شغل ذكر شودتقسيم بندي موجود در فرم اگر شغل بيمار در : شغل

  . مالك وضعيت  فرد در لحظه خودكشي  است: وضعيت تأهل

جدا از .  متاركه يعني فردي كه طالق نگرفته و همچنان متأهل است اما عمالً زير يك سقف با همسرش زندگي نمي كند(
زيـر    -مثالً بعلت زنداني شـدن زن يـا شـوهر     –يعني فردي كه طالق نگرفته و همچنان متأهل است اما باالجبار : همسر

  )يك سقف با همسرش زندگي نمي كند

  .بر اساس موارد موجود يك مورد انتخاب گردد: ميزان تحصيالت

 .بر اساس محل سكونت دائمي بيمار بايد انتخاب گردد: محل سكونت

 ]..فسردگي، اسـكيزوفرني، سوءمصـرف مـواد و   مثالً ا[در صورت مسبوق به سابقه بودن، نوع بيماري : سابقه بيماري رواني 
  .ذكر گردد



  .ذكر گردد ]...مثالً ديابت ، لوپوس و[در صورت مسبوق به سابقه بودن، نوع بيماري :  سابقه بيماري جسمي

در سـتون مربوطـه    3مثالً سه نوبت اقدام به خودكشي قبلي فقط بصورت عـدد  (برحسب نوبت : سابقه اقدام به خودكشي
 .)درج گردد

  .با توجه به موارد موجود در فرم انتخاب گردد: روش خودكشي 

از نوشتن عبـارات موفـق يـا نـاموفق     .فقط به دو صورت منجر به فوت شده يا نشده نوشته شود: نتيجه اقدام به خودكشي 
  .اكيدا خودداري شود

  
  



 

 ع-6گردش كار تكميل فرم 

  



  

  

  9شاخص شماره
 سال 35سال و باالي  18ميزان باروري اختصاصي سني زير :  شاخصنام  -1
 سال 35سال و باالي  18ميزان باروري در زنان زير  :تعريف شاخص -2
  :نحوه محاسبه شاخص -3

 سال 10-17تعدااد مواليد زنده در گروه سني 

  در وسط سال  10-17جمعيت زنان آن گروه سني
  

  سال 49تا  36تعداد مواليد زنده در  گروه سني 
  جمعيت زنان آن گروه سني در وسط سال

 
 والدتي گواهفرم  :منابع استخراج صورت كسر -4
 مركز آمار ايران  :منابع استخراج مخرج كسر -5

حاشيه شهر يا اسكان غير رسمي / شهر(، ناحيه )فرد(تحصيالت مادر :متغيرهاي تفكيك كننده نابرابري -6
، شهرستان و  سطوح اقتصادي)و روستا

دفتر سالمت جمعيت، (وزارت بهداشت ،  مركز آمار ايران: )پاسخگو(سازمان متولي اصلي توليد شاخص -7
سازمان ثبت احوال كشور - )خانواده و مدارس

ساليانه :دوره زماني توليد و به روز رساني -8
  ع -3فرم):ها داده آوريجمعبرايآماريفرمهاي(اطالعاتتكميل فرم نمونه -9
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  10شمارهشاخص
شيوع تولد نوزادان با وزن كم هنگام تولد: نام شاخص -1
 گرم مي باشد 2500درصد نوزاداني كه هنگام تولد وزن آنها كمتر از  :تعريف شاخص -2



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :نحوه محاسبه شاخص -3

   گرم در يك سال معين 2500تعداد نوزادان با وزن تولد كمتر از * 100                               
 تعداد كل مواليد زنده در همان سال                                               

گواهي والدت :منابع استخراج صورت كسر -4
 دفتر جمعيت و سالمت معاونت بهداشت –اطالعات ثبت احوال  :منابع استخراج مخرج كسر -5

حاشيه شهر يا اسكان / شهر(ناحيه سطوح اقتصادي، تحصيالت مادر،  :متغيرهاي تفكيك كننده نابرابري -6
و شهرستان) غير رسمي و روستا

اداره نوزادان  و دفتر مديريت بيمارستاني (وزارت بهداشت  :)پاسخگو(سازمان متولي اصلي توليد شاخص -7
 )و تعالي خدمات باليني معاونت درمان

سال 5هر :دوره زماني توليد و به روز رساني -8
 ع -3 فرم ):ها دادهآوريجمعبرايآماريفرمهاي(اطالعاتتكميل فرم نمونه -9



 

 

 

 



  



  

  

  11شاخص شماره
ديابت بروز  :نام شاخص -1
 سن، حسب بر تيجمع نفر 10000 در سال كي يط در) نوع دو( ابتيد بروز زانيم: تعريف شاخص -2

ييايجغراف منطقه جنس،
  سال طول در شده گزارش ابتيد ديجد موارد تعداد*10000        :        نحوه محاسبه شاخص -3

 سال وسط تيجمع                                                                       

 
فرم گزارش پايان دوره غربالگري، فرم ويزيت پايه، فرم پي گيري بيماري  :منابع استخراج صورت كسر -4

در پرونده خانوار
 سرشماري  از حاصل هاي داده  :منابع استخراج مخرج كسر -5

 شهر حاشيه/شهر( ناحيه تحصيالت، ،ياقتصاد سطوح جنس، سن، :تفكيك كننده نابرابريمتغيرهاي  -6
شهرستان و) روستا وي رسم ريغ اسكان يا

 تيريمد مركز(درمان و آموزش پزشكي  بهداشت وزارت :)پاسخگو(سازمان متولي اصلي توليد شاخص -7
 معاونت درمان -)شبكه تيريمد مركز -ريواگ ريغي هاي ماريب

ساليانه:يزماني توليد و به روز رسان دوره -8
 ع -8و  ع -7 فرم): ها داده آوريجمعبرايآماريفرمهاي(اطالعاتتكميل فرم نمونه -9



 

  روستايي -)نوع دو( فرم جمع آوري اطالعات ديابت:ع- 7فرم

  وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي

: ................................    شهرستان:......................     دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني  
  13:            سال

                  :مركز بهداشتي درماني:                         خانه بهداشت 



       

:                        نام و نام خانوادگي بيمار  -1
  : كد ملي بيمار  -2

  :  كد ملي سرپرست خانوار-2

                            

دكتراي تخصصي   دانشگاهي  دبيرستان راهنمايي  نهصت/ابتدايي سواد بي :تحصيالت-4
              ساير      و فوق دكترا

  سن به سال -6                       سال              ماه             روز: تاريخ تولد- 5

  سانتيمتر    :                        قد - 8             سال           ماه            روز:  تاريخ تشخيص بيماري -7

            ندارد   دارد :  سابقة خانوادگي ديابت -          10 ندارد   دارد  :افزايش چربي هاي خون -9 

نوع و تعداد  - 13 خير    بله  : مصرف دخانيات-     12ندارد    دارد: فشارخون باال -11 
  ): .............    روزانه(دخانيات مصرفي 

بهورز، كاردان، كارشناس،   :مراقبت كننده - 15                 سال            ماه             روز :تاريخ مراقبت- 14
 پزشك   پرستار

نماية توده  :...............Kgوزن بر حسب:............  mm/Hgفشارخون برحسب: خدمات ارائه شده -16
  : .....................BMIبدني

 HbA1c(%)   مقدار  ...................mg/dlقند غير ناشتا:...................... mg/dlقند ناشتا:  وضعيت قند خون-17
.........................  

  ...........................................................:عوارض جديد يا پيشرفت عوارض قبلي -18

  :.................................دستورات پزشك و نتايج معاينه و ساير آزمايش ها و داروهاي تجويز شده -19

  ..........................بعلت...............................ارجاع به - 20

  ............................نتيجه .................... پس خوراند از -21

نام و نام خانوادگي ................................                                  دليل قطع مراقبت يا عدم مراجعة بيمار -22
  تكميل كننده فرم



  امضاء                                                                                                                                                   



  ع -7فرم  تكميل دستورالعمل 

  :   نحوه تكميل فرم به شرح ذيل است . اين فرم در پرونده خانوار بيماران نگهداري مي شود  

  : نحوه تكميل سئوال هاي باالي فرم بدين شرح ميباشد....... پس از تكميل مشخصات اوليه مثل نام دانشگاه و شهرستان و 

 بنويسيد » انوادگي نام ونام خ« ابتدا نام و نام خانوادگي بيمار را در مقابل قسمت  .1

 .رقمي بيمار را بدون عالمت و فاصله ثبت نمائيد 10كد ملي  .2
 .كد ملي سرپرست خانوار را بدون عالمت و فاصله ثبت نمائيد .3
 )طبق طبقه بندي اعالم شده مركز آمار.(تحصيالت بيمار در اين محل ثبت ميگردد .4
 سال ثبت كنيد / ماه / بر حسب روزتاريخ تولد را  .5

 .به سال در كادرهاي مربوطه تكميل گرددسن بيمار  .6
در صورتي كه روز تشخيص معلوم نباشد روزي . سال  ثبت نمائيد / ماه / تاريخ تشخيص بيماري را بر حسب روز  .7

در صورتيكه زمان ابتال به بيماري نا معلوم است . كه پاسخ آزمايش قند ناشتاي دوم اخذ شده است را وارد نماييد
 .بيماري را قيد نمائيد و بجاي ماه و روز عدد يك را ثبت كنيد  تنها سال ابتال به 

بديهي است قد بيمار تنها يك بار اندازه گيري و ثبت . قد بيمار بر حسب سانتيمتر در اين قسمت ثبت مي شود  .8
 .مي شود اما براي هر برگ جديد فرم مراقبت ، دوباره بايد اندازه گيري قد انجام شود

تيك بزنيد و در ) دارد(دارد مقابل مربع ) افزايش چربي هاي خون ( ابقه ابتال به ديسليپيدمي  در صورتيكه بيمار س .9
 .عالمت بگذاريد) ندارد( صورت عدم سابقه چربي خون باال در مربع 

. عالمت بزنيد » ندارد« و اگر سابقه نداشته باشد در مربع » دارد «اگر سابقه خانوادگي ديابت مثبت باشد در مربع  .10
نظور از سابقه خانوادگي ، ابتال به ديابت در يكي از بستگان درجه اول همچون پدر، مادر، خواهر يا برادر است  م

 .ابتال ديابت در بستگان درجه دو و سه سابقه خانوادگي محسوب نمي شود 
خون است كه  منظور از فشار خون باال، ابتال به بيماري فشار. ابتال به فشار خون در اين قسمت ثبت مي شود  .11

اگر كسي در گذشته يك يا چند نوبت و يا مدتي فشار خون داشته است و اكنون بدون مصرف .تاكنون ادامه دارد 
 .داروي كاهنده فشارخون ميزان فشارخون طبيعي دارد بعنوان مبتال به فشار خون محسوب نمي شود 

يعني مصرف مداوم  -به دخانيات  است  مصرف دخانيات در اين قسمت ثبت مي شود بديهي است منظور اعتياد  .12
در صورتيكه پيوسته مورداستفاده قرار گيرد به عنوان مصرف تلقي مي ... مصرف سيگار ، چپق ، پيپ، قليان و. آن

 .گردد
 .نوع دخانيات و تعداد دفعات مورد استفاده در طول يك شبانه روز در اين قسمت ثبت مي شود  .13
  .اه و سال ثبت نمائيد تاريخ مراقبت را بر حسب روز ، م .14
طبق دستورالعمل . مراقبت كننده بهورز يا پزشك، كاردان و يا كارشناس است . عنوان مراقبت كننده را قيد كنيد  .15

مراقبت مي شوند و پزشكان نيز هر  پرستار/كارشناس /كاردان/ برنامه كشوري ديابت، بيماران هر ماه توسط بهورز
البته در صورت صالحديد پزشك ممكن است تعداد دفعات مراقبت توسط پزشك . ماه بيمار را ويزيت مي كنند 3



كه همگي بايد در اين فرم ثبت ) روز يا هر ماه بيمار توسط پزشك معاينه و مراقبت شود 15مثالً هر ( بيشتر شود 
 .شوند

 :ستون است كه به ترتيب زير مي باشد  6شامل » ده خدمات ارائه ش« قسمت  .16
مقدار فشار خون را دقيقاً ثبت . فشار خون را اندازه گيري كنيد و ثبت نمائيد : فشار خون بر حسب ميليمتر جيوه  -

  .خوداري نمائيد  و از نوشتن    نمائيد مثالً   

  85,5مثالً . ازه گيري كرده و با دقت يك رقم اعشار ثبت نمائيد وزن بيمار را اند: وزن بر حسب كيلوگرم  -  

را از روي فرمول   وزن بر حسب BMIبا توجه به اندازه گيري وزن و داشتن مقدار قد بيمار :  BMIنمايه توده بدني  -
  )قد بر حسب متر ( 2.    ثبت نمائيد  BMIكيلوگرم   يا توسط نوموگرام 

        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  :وضعيت قند خون 

  .قند ناشتا بر حسب ميلي گرم در دسي ليتر در اين ستون مقدار قند ناشتا را ثبت نمائيد  -
 ساعته در اين ستون قيد مي شود  2در صورتيكه بيمار ناشتا نباشد و يا نتيجه آزمايش قند : قند غير ناشتا -

 . مقدار هموگلوبين گليكوزيله بر حسب درصد در اين ستون قيد مي شود -
  :نكته 

ثبت مقدار قند ناشتا يا غير ناشتا و يا هموگلوبين گليكوزيله بيانگر وضعيت متابوليك و ميزان موفقيت بيمار در كنترل 
 6تا  3در فواصل (نوبت  4تا  2آل براي مراقبت ديابت است ساالنه  هموگلوبين گليكوزيله كه آزمايش ايده. قند است 

آزمايش در حال حاضر در شهرها انجام مي شود و در نقاط روستايي كشور در دسترس اين . اندازه گيري مي شود )ماهه
  .نيست  بيماران را ترغيب نمائيدكه براي اندازه گيري  هموگلوبين گليكوزيله به آزمايشگاه شهرستان مراجعه كنند

  :كته مهم ن

 Normal ( اً محدوده نتايج طبيعي در صورتيكه نتيجه آزمايش هموگلوبين گليكوزيله بيمار را ثبت مي كنيد حتم

range ( را در باالي ستون بنويسيد.  

نام عارضه بيماري همچون رتينوپاتي ، » عوارض جديد يا پيشرفت عوارض قبلي بيماري ديابت « در ستون  .17
عالمت در صورتيكه بيمار فاقد عارضه باشد . توسط پزشك ثبت مي شود... نفروپاتي ، نوروپاتي ، پاي ديابتي ، كماو

  .منفي در هر نوبت مراقبت  در اين ستون ثبت مي شود 
توسط پزشك تكميل مي شود » دستورات پزشك و نتايج معاينه و ساير آزمايش ها و داروهاي تجويز شده « ستون  .18

و همانطور كه از عنوان ستون مالحظه مي شود دستورات جديد ، نتايج حاصل از معاينه ومقدار ساير پارامترهاي 
همچنين رئوس مطالب آموزشي نيز در اين ستون . يشگاهي از قبيل چربي خون در اين ستون قيد مي شود آزما

 .قيد مي گردد
ارجاع شود نام واحد مربوطه و ) واحد ديابت ( در صورتيكه بيمار به سطوح باالتر » ....بعلت......ارجاع به« در ستون  .19

 .علت ارجاع را ثبت نمائيد
خوراند مراكز باالتر و  با مراجعه مجدد بيمار و عودت برگه ارجاع پس» ......نتيجه ........ از  پس خوراند« در ستون  .20

 .دستورات ارائه شده را در اين ستون ثبت نمائيد
در صورت قطع مراقبت به هر دليل ، در اين ستون علت ترك مراقبت را ذكر نمائيد مهاجرت ، عدم مراجعه بيمار،  .21

 .ل ترك مراقبت هستندبرخي از عل... مرگ و 
  



 

  مخصوص مناطق شهري  - )نوع دو(  بيماري ديابتفرم ثبت : ع-8فرم 

  وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي

  ..........................دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني
  ............................................شهرستان

  :زارشگمحل 

  ............ پلي كينيك.........اهگدرمان........آقا / خصوصي خانممطب 

  ..............بيمارستان .......... مركز بهداشتي درماني شهري
  

  ..............  :يماربنام و نام خانوادگي 

  

  :   كد ملي سرپرست خانوار

  :   كد ملي بيمار

  سال   : سن:.................    تاريخ تولد

 مرد  زن  : جنس

   غير ايراني   ايراني:   مليت

  

  :.............تاريخ تشخيص بيماري:..........         تاريخ مراجعه

  :تحصيالت

دكتراي     دانشگاهي     دبيرستان    راهنمايي      نهصت/ابتدايي   سواد بي
               ساير دكتراتخصصي و فوق 

                 

  :آدرس محل سكونت

  



  :تلفن تماس

  

  

  

  .........................:نام و نام خانوادگي تكميل كننده فرم

  :.....................تخصص:........      شماره نظام پزشكي 

  :..............تاريخ                 موسسه/ امضاو مهر پزشك

  

  



 

 12شاخص شماره
بروز سل : نام شاخص -1
 نفر جمعيت 10,000تعداد موارد جديد سل گزارش شده در هر  :تعريف شاخص -2
  تعداد موارد جديد سل گزارش شده در طول سال *10000     :صنحوه محاسبه شاخ -3

 جمعيت وسط سال           

فرم بررسي ، مشكوك به سلفرم بيماريابي موارد  1فرم شماره  :منابع استخراج صورت كسر -4
فرم بررسي انفرادي  ، )مبارزه با سل(فرم گزارش بيماران ثبت شده  7فرم شماره، اپيدميولوژيك بيماري سل

فرم پي گيري بيماري در پرونده خانوار ،بيماري سل
 داده هاي حاصل از سرشماري :منابع استخراج مخرج كسر - 5

جنس، تحصيالت، شغل، : تفكيك كننده نابرابريمتغيرهاي :متغيرهاي تفكيك كننده نابرابري -6
  و شهرستان) حاشيه شهر يا اسكان غير رسمي و روستا/شهر(سطوح اقتصادي، ناحيه 

 )مركز مديريت بيماري هاي واگير(وزارت بهداشت  :)پاسخگو(سازمان متولي اصلي توليد شاخص -7
ساليانه :دوره زماني توليد و به روز رساني -8
 ع -9 فرم ):ها دادهآوريجمعبرايآماريفرمهاي(اطالعاتتكميل فرم نمونه -9

  



 

  مع آوري اطالعات سلجفرم : ع-9فرم 

 : بيمار فردي مشخصات

-------- : پدر نام   -------------------------------------- : خانوادگي ونام نام
  ----------------- : مادر نام ------------- 

 :                     قد                   )كيلوگرم( :                   وزنسال                         : سن             زن   مرد: جنس
  ) سانتيمتر(

   :شود ثبت ملي كد  ايراني  : مليت

   ----------- ---- --------- : شود ذكر مليت) الف      ايراني غير  

  --------------------- : شود ثبت اقامت كارت يا گذرنامه شماره) ب           

  .كد ملي سرپرست خانوار

 كشور خارج  نشين كوچ   شهر حاشيه   روستا   شهر: زندگي محل
  ------------- :.شود ذكر ساير  

  مرده همسر   مطلقه   متاهل   مجرد: تاهل وضعيت

     دانشگاهي     دبيرستان    راهنمايي      نهصت/ابتدايي   سواد بي: تحصيالت ميزان
               ساير      دكتراي تخصصي و فوق دكترا

  )فرم كد مربوطه انتخاب گردد دستورالعملبا توجه به (   :فعلي شغل

 - 3     سال مدت  ------------------ - 1  : قبلي هايشغل
   سال مدت  --------------------

------  - 4     سال مدت  ------------------ - 2    
   سال مدت  -------------- 

 ميزان      مترمربع -------- : منزل مساحت      استيجاري  شخصي:   منزل مالكيت نوع
  تومان ------- : درماه خانوار درآمد تقريبي

------------------: بيمه نوع ذكر(  دارد  ندارد: پوشش تحت درماني بيمه نوع
 -------------------(  



   
مصرفمدتطول 

 )سال(
 يا سيگار پاكتتعدادمتوسط
 روز در مصرفي قليان سر

 )سال( ترك مدت طول

   ندارد سيگار

  دارد

  كردهتركوليداشته

   ندارد قليان

  دارد

  كردهتركوليداشته

  

: خانوار پرونده شماره ------------------------------------- : خانوار سرپرست نام
  ----- :خانوار افراد تعداد -----------------------

  ------------------------- : بيمار كامل نشاني

  

  



 

  ع-9 فرم تكميل دستورالعمل
بنويسيد سپس نام پدر و مادر بيمار را در » انوادگي نام ونام خ« ابتدا نام و نام خانوادگي بيمار را در مقابل قسمت  .1

 قسمت مربوطه وارد نمائيد

 با عالمت زدن در مربع مربوطه وارد كنيد) مرد يا زن(جنسيت بيمار  .2

 نمائيد به سال در كادرهاي مربوطه تكميلرا  سن بيمار  .3

 وزن بيمار را برحسب كيلوگرم در كادرهاي مربوطه وارد نمائيد .4

 سب سانتيمتر در اين قسمت ثبت مي شود قد بيمار بر ح .5

كد ملي مليت بيمار را براساس ايراني يا غير ايراني بودن در قسمت مربوطه عالمت زده و در صورت ايراني بودن بيمار  .6
 رقمي بيمار را بدون عالمت و فاصله ثبت نمائيد 10

و و شماره كارت گذرنامه يا كارت اقامت بيمار را در صورتيكه مربع غير ايراني بودن را براي بيمار عالمت زده ايد مليت ا .7
 در قسمت مربوطه وارد نمائيد  

 كنيدكد ملي سرپرست خانوار را بدون عالمت و فاصله ثبت  .8

 محل زندگي بيمار را در كادر مربوطه عالمت بزنيد .9

 وضعيت تاهل بيمار را با عالمت زدن در مربع مشخص نمائيد .10

 طبق طبقه بندي اعالم شده مركز آمار.(يگرددتحصيالت بيمار در اين محل ثبت م .11

  :براي شغل بيمار يكي از كد هاي زير درج گردد .12
  )1( رتبه و مديران گزاران، مقامات عالي قانون -
  )2(متخصصان   -
  )3(ها و دستياران  تكنسين -
  )4(كارمندان امور اداري و دفتري  -
  )5(كاركنان خدماتي و فروشندگان  -
  )6(جنگلداري و ماهيگيري كاركنان ماهر كشاورزي،  -
  )7(گران و كاركنان مشاغل مربوط صنعت -
  )8(ها و رانندگان وسايل نقليه آالت و دستگاه متصديان و مونتاژكاران ماشين -
  )9(كارگران ساده  -
  )0(نيروهاي مسلح  -

  . شغل بيمار ذكر گردد گيردچنانچه شغل بيمار در يكي از گروه هاي فوق قرار نمي 

 

 قبلي بيمار و مدت سالهاي فعاليت در آن شغل را در قسمتهاي مربوطه تكميل گرددسابقه شغل هاي  .13

 در اين قسمت نوع مالكيت و متراژ منزل محل سكونت بيمار قيد مي گردد .14



 ميزان تقريبي درآمد ماهيانه خانوار بيمار را در كادر مربوطه يادداشت نمائيد .15

بع مربوطه مشخص و در صورت مثبت بودن پاسخ نوع بيمه بيمار تحت پوشش بيمه بودن بيمار را با عالمت زدن در مر .16
 را مشخص كنيد

 سابقه مصرف يا ترك مصرف سيگار و قليان را با ذكر مدت و ميزان مصرف در جدول مربوطه كامل نمائيد .17

 كنيدنام سرپرست خانوار، شماره پرونده خانوار و تعداد اعضاء خانواده بيمار را در قسمت هاي تعيين شده كامل  .18

 نشاني كامل بيمار را در محل تعيين شده يادداشت نمائيد .19



   ع-9 فرم تكميلگردش كار 
  
  
  
  

            
        

   موجود اطالعات تحليل
   وضعيت برآورد بررسي
   در آن روند و موجود
   شهرستان سطح

  
   موجود اطالعات تحليل

  وضعيت برآورد بررسي
   در آن روند و موجود
   شهرستان سطح

  
  
  
  

  اطالعات آوري جمع
   موجود وضعيت برآورد            

   وضعيت روند تغيير        دهي گزارش      
  هااولويت تعيين            
    اريذسياستگ و ريزيبرنامه            
   انساني و مالي منابع تأمين     گانه سه سطوح در تحليل و تجزيه

   تجهيزات و لوازم دارو، تأمين    ) مركزي ستاد دانشگاه،/ دانشكده شهرستان،(
  مديران و كارشناسان كاركنان، مردم، آموزش              
   جهاني و ملي سطح مديران به گزارش              

  
  

 درماني بهداشتي مركز
  شهري

درمانيبهداشتيمركز
   بهداشتي پايگاه  روستايي

  بهداشت خانه

  اطالعاتي بسته
   جمعيت
   خانواده بهداشت و تنظيم تغذيه،
   هابيماري
   محيط بهداشت
   ايحرفه بهداشت

   دندان و دهان
   مدارس بهداشت

  ......و

  شهرستانبهداشتمركز

 بهداشتيمعاونت
   دانشكده/دانشگاه

   هابيماريمديريتمركز



 

 13شاخص شماره
)داخل شهر ، خارج شهر(بروز حوادث  ترافيكي : نام شاخص -1
ميزان بروز حوادث ترافيكي به تفكيك منجر به فوت و بستري شدن در بيمارستان در  :تعريف شاخص -2

نفر جمعيت  10,000
  :نحوه محاسبه شاخص -3

  فوت و بستري شدن در بيمارستان  تعداد مصدومين ناشي از حوادث ترافيكي به تفكيك منجر به* 10000   
 همان سال جمعيت

 روزانه حوادثفرم گزارش  :منابع استخراج صورت كسر -4

 داده هاي حاصل از سرشماري :منابع استخراج مخرج كسر -5

حاشيه شهر /شهر(جنس،  سن ، سطوح اقتصادي، تحصيالت، ناحيه  :متغيرهاي تفكيك كننده نابرابري -6
 و شهرستان) يا اسكان غير رسمي و روستا

مركز مديريت ( درمان و آموزش پزشكي  وزارت بهداشت :)پاسخگو(سازمان متولي اصلي توليد شاخص -7
 سازمان پزشكي قانوني كشور  -، معاونت درمان )حوادث و فوريت هاي پزشكي

ساليانه :دوره زماني توليد و به روز رساني -8
 ع -10فرم ):ها دادهآوريجمعبرايآماريفرمهاي(اطالعاتتكميل فرم نمونه -9

  



 

  )بيمارستان(فرم ثبت مصدومين حوادث : ع-10فرم 

  
  :مشخصات مركز ثبت اطالعات

  .استان و شهرستان درج گردد/سمت، نام دانشگاه، نام بيمارستان در اين ق

  --------------- : نام دانشگاه

     -------------- :استان                                       ------------- : نام بيمارستان
   -------------- :شهرستان

 مشخصات دموگرافيك مصدوم

 :مشخصات دموگرافيك مصدوم

در اين قسمت،  كد ملي،  نـام و نـام خـانوادگي ،  جنسـيت، تـاريخ تولـد، تلفـن ثابـت،         
كد شهرستان، تلفن همـراه، تلفـن جهـت تمـاس ضـروري، محـل اقامـت و شـغل فـرد          

 . مصدوم درج گردد

  

                      :    كد ملي        ---------------------- : نام و نام خانوادگي
                  □  نامشخص  □مونث    □مذكر    :   جنس

  : كد ملي سرپرست خانوار              ماه              سال                               روز :تاريخ تولد

     --------- :تلفن همراه  ---------- :    كد شهرستان      ----------- : تلفن ثابت

- شهرستان   ------------ استان: محل اقامت    ------------- :تلفن جهت تماس ضروري
  ----- روستا / منطقه شهري/شهر -------- 

  :شغل
رتبه و  عاليگزاران، مقامات قانون

  مديران
  متخصصان

  

كاركنان خدماتي و   كارمندان امور اداري و دفتري  ها و دستياران تكنسين 
  فروشندگان

كاركنان ماهر كشاورزي، 
  جنگلداري و ماهيگيري

گران و كاركنان مشاغلصنعت
  مربوط

آالت ومتصديان و مونتاژكاران ماشين
  ها و رانندگان وسايل نقليه دستگاه

  نيروهاي مسلح  كارگران ساده

  

  مشخصات حادثه

  



  : مشخصات حادثه

استان، ( در اين قسمت تاريخ رخداد حادثه، ساعت رخداد و مشخصات محل رخداد 
  .درج گردد) روستا / منطقه شهري/ شهرستان، شهر

ثبت  17بعداز ظهر را  5بعنوان مثال ( ساعته استفاده گردد 24روش در تكميل ايتم ساعت رخداد از 
  )فرماييد

  

  -- :--   : ساعت رخداد حادثه                    ---- / -- / -- : تاريخ رخداد حادثه

  ---------- روستا/منطقه شهري/شهر       --------- شهرستان   ------------ استان

  

 

 قصد و نيت

  :قصد و نيت

در رخداد حادثه  هاي موجود نقش، قصد يا نيت فرد مصدومدر اين قسمت با توجه به آيتم
  .تعيين گردد

خودكشي يا (خود آزاري عمدي                □ )تصادفي(غيرعمدي
  □ )اقدام به خودكشي

  □نامشخص              □ )خشونت بين فردي، حمله(ديگرآزاري

  

  

  نحوه رسيدن مصدوم به بيمارستان 

  :نحوه رسيدن مصدوم به بيمارستان 

چگونگي رسيدن مصدوم به بيمارستان تعيين هاي موجود در اين قسمت با توجه به آيتم
  .گردد

امداد     □ساير آمبوالنس ها    �هوايي 115اورژانس    �زميني 115اورژانس   □شخصا يا خانواده
  □ساير    □هالل احمر   □هوايي، دريايي 

  
  مشخصات آسيب



  

  :مشخصات آسيب

آسـيب و شـدت   هـاي موجـود ناحيـه آسـيب، ماهيـت      در اين قسمت با توجه بـه آيـتم  
 .آسيب انتخاب گردد

  

  :ناحيه آسيب

     □اندام تحتاني   □اندام فوقاني     □لگن ،ابدومن،كمر    □توراكس      □صورت     □سر و گردن     □چشم
 □ نامشخص

 :ماهيت آسيب

آسيب     □دررفتگي، كشيدگي، جابجايي         □شكستگي              □زخم باز     □ زخم سطحي
           □آمپوتاسيون و نقص عضو       □له شدگي         □آسيب احشا داخلي       □عروقي 

  □ نامشخص          □ساير         □جسم خارجي      □خفگي             □سوختگي 

  :شدت آسيب

 □فقدان ظاهري آسيب 

 □ )ديدگي، كبودي، بريدگي مختصر نظير ضرب( آسيب سطحي يا مختصر

 □ )شكستگي يا زخم هاي نيازمند بخيه(متوسط، نيازمند درمان تخصصي

خونريزي داخلي، پارگي ارگانها و يا آسيب شديد (شديد، نيازمند مديريت طبي يا جراحي ويژه
  □ )عروق خوني

 

 مكانيسم آسيب

  :  نوع حادثه حمل و نقل

  □دريايي     □هوايي       □ ريلي   □جاده اي 

  :    محل رخداد حادثه جاده اي

راه روستايي          □جاده بين شهري       □كوچه و خيابان        □ آزادراه        □بزرگراه (  سواره رو
□ (  

  □ پياده رو



  :وضعيت فرد مصدوم

 □ راكب موتورسيكلت  □ راكب دوچرخه □ راننده خودرو     □عابر پياده 

  □نامشخص    □ساير موارد       □ يا ترك سوار موتور) جز راننده(مسافران يا سرنشينان خودرو 

  :وسيله نقليه فرد مصدوم

    □وسيله نقليه كشاورزي     □. . . )تاكسي، ون و (خوروي سبك عمومي   □خودروي سبك شخصي
انديكاسيون     □نامشخص       □ساير   □خودروي سنگين عمومي  □خودروي سنگين شخصي

  □ندارد 

  :مقابلطرف 

وسيله نقليه      □. . . )تاكسي، ون و (خوروي سبك عمومي   □خودروي سبك شخصي   □عابر پياده
    □نامشخص       □ساير   □خودروي سنگين عمومي  □خودروي سنگين شخصي    □كشاورزي

  □انديكاسيون ندارد 

  :تاثير روانگردان يا مشروبات الكلي

وجود اطالعات در اين عدم (نامشخص       □) دريافت گزارش، شواهد يا تست (شك به مصرف 
 □ )خصوص

  □كاربرد ندارد         □خير          □بلي  :استفاده از كمربند ايمني

  □كاربرد ندارد            □خير          □بلي  :استفاده از كاله ايمني

  □كاربرد ندارد            □خير         □بلي   :استفاده از صندلي مخصوص كودك

  ريال ---------- ) : 92طبق ماده (هزينه خدمات ارائه شده به مصدوم 

  

  :وضعيت فردمصدوم هنگام ترخيص

هاي موجود وضعيت مصدوم هنگام ترخيص از بيمارستان در اين قسمت با توجه به آيتم
  .تعيين گردد

  

ترك بيمارستان با     □معلوليت     □ترخيص بدون دستور دارويي    □ترخيص با دستور دارويي 
  □ارجاع    □ فرار   □مسئوليت شخصي

  

  □فوت 

 :وضعيت مصدوم هنگام ترخيص

     □ويژه هايفوت در بخش مراقبت            □فوت در اورژانس        □فوت در بدو ورود به بيمارستان

     □فوت در ساير بخشها                       □فوت در اتاق عمل
 



  

  مدت بستري

  :مدت بستري

ساعت بود قسمت  24ساعت بود قسمت ساعت و اگر بيشتر از  24در اين قسمت اگر مدت بستري زير 
  .روز تكميل گردد

  روز)               .... ساعت 24تنها در موارد بستري زير (ساعت ...     

  شرح خالصه واقعه

  :شرح خالصه واقعه

  .در اين قسمت شرح مختصري ازچگونگي رخداد حادثه از زبان فرد مصدوم ثبت گردد

 ---------------------------------------------------------------------------------
 ----------------------------------------- ----------------------------------------

 ----------  

  پيگيري يكماه بعدنتيجه

  :نتيجه پيگيري يكماه بعد

هـاي موجـود وضـعيت مصـدوم پـس از گذشـت يكمـاه         در اين قسمت با توجه به آيـتم 
  .تعيين گردد

  □فوت                  □معلوليت              □بهبود نسبي        □بهبود كامل 

  ع-10 فرم تكميل دستورالعمل
  :اطالعات ثبت مركز مشخصات

  . شود مي ثبت وابستگي نوع و بيمارستان ،نام شهرستان نام دانشگاه، نام قسمت، اين در
  :مصدوم دموگرافيك مشخصات

 پذيرش، تاريخ جنسيت، بخش، تولد، محل ملي، كد شناسنامه، شماره تولد، تاريخ پدر، نام خانوادگي، نام نام،  قسمت، اين در
 سكونت، محل شهرستان سكونت، محل استان آدرس، خارجي، اتباع تلفن، شغل، جنسيت، بيمارستاني، پرونده شماره

  سكونت محل بخش سكونت، محل شهرستان
  : مصدوم نوع



 از انتقالي شخصي، مراجعه خصوصي، آمبوالنس ،115 اورژانس توسط كه را بيمارستان به مصدوم ورود نوع قسمت اين در
 آن اسكن بايد كه انتظامي نيروي تائيديه آن، نبودن موجود صورت در اورژانس ماموريت يبرگه تصوير و ديگر درماني مراكز
  . شود ارسال

  : حادثه چگونگي
  :باشد مي اطالعاتي آيتم چندين شامل خود كه

 معابر شهري، خارج زرگراهب شهري، بين جاده شهر، داخل بزرگراه شهر، داخل معابر و خيابان: حادثه وقوع مكان -١
  . باشدمي ساير و روستائي جاده روستائي،

  حادثه ساعت و تاريخ -٢
  بخش شهرستان، استان، -٣
 نقيله وسايل ساير و سواري سرنشين سوار، موتور سوار،دوچرخه عابر، لحاظ از حادثه وقوع زمان در فرد وضعيت -۴

  سنگين و سبك
  است كرده تصادف آن با فرد كه نقليه وسيله يا و خودرو نوع -۵
  حادثه وقوع زمان در نوع در ديده آسيب فرد موقعيت -۶
 ICD10 كدينگ اساس بر حادثه چگونگي توصيف -٧

  
  : آسيب نوع
 براساس ديده آسيب موضع و صدمه نوع دقيق تعيين ، نظر مورد ناحيه در آسيب ،نوع ديده صدمه ناحيه قسمت اين در

  . شود مي ثبت هابيماري الملليبين بنديطبقه
  :نيت و قصد

  .گردد تعيين حادثه رخداد در مصدوم فرد نيت يا قصد نقش، موجود هايآيتم به توجه با قسمت اين در
  :ترخيص هنگام بيمار نحوه

  . شود مي ثبت ترخيص مهنگا بيمار وضعيت موجود هايآيتم به توجه با قسمت اين در
  .است نموده مراجعه درمان گيري پي براي مصدوم



  
  ع- 10فرمگردش كار تكميل 

                                                                                                                                       
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 خدمات و پزشكي علوم دانشگاه
  كشور سراسر درماني بهداشتي

 بي ليتحل گزارش هيته

  )بازخورد ارائه(

 درگير بيمارستانهاي
  ترافيكي مصدومين

  مربوطه دانشگاه درمان معاونت

/ درمان معاونت/ بهداشت وزارت
 92 ماده واحد

 آمددروپذيرش واحد

 ازي كاغذ فرم افتيدر صورت در(92 سايت به ها داده ورود
 روند بر نظارت/  ها داده عيتجم/ي مارستانيب اورژانس

 )هاداده ليتكم

وعيتجم(دانشگاهها درمان معاونت
 هيته/ عملكرد شيپا/ ها داده ليتحل

 )ياستان گزارش

(  

اورژانسبهمحدودهادادهي آور جمع نديفرآ



 

  14شاخص شماره
بروز حوادث  غير ترافيكي:  نام شاخص -1
ميزان بروز حوادث غير ترافيكي سقوط، سوختگي، نزاع خياباني و ساير  به تفكيك منجر به  :تعريف شاخص -2

نفر جمعيت 10000فوت  و  بستري شدن در بيمارستان در 
   :نحوه محاسبه شاخص -3

  10000*شدن در بيمارستان هر شهرستان تعداد مصدومين ناشي از حوادث غير ترافيكي سقوط، سوختگي، نزاع خياباني و ساير  به تفكيك منجر به فوت و بستري
  

 كل جمعيت شهرستان در همان سال

     مصدومين، نظام كشوري مراقبت حوادث فوتي، آمار پزشكي قانوني :منابع استخراج صورت كسر -4

 داده هاي حاصل از سرشماري :منابع استخراج مخرج كسر -5

 
حاشيه شهر يا /شهر(اقتصادي، تحصيالت، ناحيه جنس،  سن ، سطوح  :متغيرهاي تفكيك كننده نابرابري -6

 و شهرستان) اسكان غير رسمي و روستا

مركز مديريت ( درمان و آموزش پزشكي وزارت بهداشت :)پاسخگو(سازمان متولي اصلي توليد شاخص -7
  سازمان پزشكي قانوني كشور -، معاونت درمان)حوادث و فوريت هاي پزشكي

ساليانه :يرساندوره زماني توليد و به روز -8
 ع -11 فرم ):ها دادهآوريجمعبرايآماريفرمهاي(اطالعاتتكميل فرم نمونه -9

  



 

  بروز حوادث  غير ترافيكيفرم جمع آوري اطالعات : ع-11فرم 

  :مشخصات مركز ثبت اطالعات

  .،استان و شهرستان درج گردد/در اين قسمت، نام دانشگاه، نام بيمارستان

----------- :شهرستان     -------------- :استان        --------------- : نام دانشگاه
 ---  

                                         -------------: نام بيمارستان
  مشخصات دموگرافيك مصدوم

 :مشخصات دموگرافيك مصدوم

در اين قسمت،  كد ملي،  نـام و نـام خـانوادگي ،  جنسـيت، تـاريخ تولـد، تلفـن ثابـت،         
كد شهرستان، تلفن همـراه، تلفـن جهـت تمـاس ضـروري، محـل اقامـت و شـغل فـرد          

 . مصدوم درج گردد

  

:                          كد ملي        ---------------------- : نام و نام خانوادگي
                  □  نامشخص  □مونث    □مذكر   :  جنس

  : روز              ماه              سال                              كد ملي سرپرست خانوار : تاريخ تولد

     --------- :تلفن همراه  ---------- :    كد شهرستان      ----------- : تلفن ثابت

-شهرستان   ------------ استان: محل اقامت    ------------- :تلفن جهت تماس ضروري
  ----- روستا / منطقه شهري/شهر -------- 

  :شغل
رتبه و  گزاران، مقامات عالي قانون

  مديران
     متخصصان

  

كاركنان خدماتي و   كارمندان امور اداري و دفتري  ها و دستياران تكنسين
  فروشندگان

كاركنان ماهر كشاورزي، 
  جنگلداري و ماهيگيري

گران و كاركنان مشاغل  صنعت
  مربوط

آالت و  متصديان و مونتاژكاران ماشين
  ها و رانندگان وسايل نقليه دستگاه

  نيروهاي مسلح  كارگران ساده

  



  مشخصات حادثه

  

  : مشخصات حادثه

استان، ( در اين قسمت تاريخ رخداد حادثه، ساعت رخداد و مشخصات محل رخداد 
  .درج گردد) روستا / منطقه شهري/ شهرستان، شهر

ثبت  17بعداز ظهر را  5بعنوان مثال (ساعته استفاده گردد 24در تكميل ايتم ساعت رخداد از فرمت
  )فرماييد

  

  -- :--  : ساعت رخداد حادثه                    ---- / -- / -- : تاريخ رخداد حادثه

  ---------- روستا/منطقه شهري/شهر       --------- شهرستان   ------------ استان
  محل رخداد حادثه

  :محل رخداد حادثه

  .در اين قسمت نام محلي كه حادثه در آن رخ مي دهد انتخاب گردد

  فضاي مسكوني، حياط منزل و محوطه بيروني ساختمانمنزل، شامل□ 

 پرورشگاه، خوابگاه، آسايشگاه، اردوي نظامي، خانه سالمندان و زندان(موسسات اقامتي( □ 
 محوطه مدرسه، دانشگاه، سينما، باشگاه، بيمارستان، كتابخانه، مهد(اماكن آموزشي، ساير سازمانها و مناطق اداري دولتي( □ 
 اماكن ورزشي□ 

 كوچه، خيابان، بزرگراه، جاده، پياده رو(ابر ترافيكيمع( □ 
 فرودگاه، بانك، پمپ بنزين، هتل، رستوران، مركز خريد(اماكن تجاري يا ارائه خدمت( □ 
 كارگاه، كارخانه، معدن(منطقه صنعتي و ساختمان سازي( □ 
 مزرعه□ 

 كوهستان، پاركها و شهر هاي بازيساحل، اردوگاه توريستي، بيابان، درياچه،رودخانه، (ساير مكانهاي مشخص □ 

  
  فعاليت حين رخداد حادثه

  



  :فعاليت حين رخداد حادثه

  .هاي موجود نوع فعاليت حين رخداد حادثه انتخاب گردددر اين قسمت با توجه به آيتم

           □رفت و روب         □ پخت و پز     □ورزش      □باالرفتن و پريدن      □راه رفتن و دويدن  
  □ساخت و ساز

كار در مراكز صنعتي مثل            □بازي       □رانندگي     □كار با وسايل الكترونيكي و كامپيوتري
   □كارخانه، كار با قير، مواد سوختي 

  □نامشخص       □ساير          □ كار در مزرعه   

  
 قصد و نيت

  :قصد و نيت

موجود نقش، قصد يا نيت فرد مصدوم در رخداد حادثه هاي در اين قسمت با توجه به آيتم
  .تعيين گردد

  □ )خودكشي يا اقدام به خودكشي(خود آزاري عمدي      □ )تصادفي(غيرعمدي

  □مداخالت قانوني     □ )خشونت بين فردي، حمله، تجاوز(ديگرآزاري

  □اجراي آداب و رسوم   □ عمليات جنگي و آشوبهاي محلي

  □نامشخص    □...) زلزله، سيل، سقوط بهمن و (يعي حوادث غير مترقبه طب

  
  نحوه رسيدن مصدوم به بيمارستان 

  

  :نحوه رسيدن مصدوم به بيمارستان 

هاي موجود چگونگي رسيدن مصدوم به بيمارستان يا مراكز در اين قسمت با توجه به آيتم
  .بهداشتي درماني تعيين گردد



  

هالل    □امداد هوايي، دريايي     □ساير آمبوالنس ها    □پليس  □115اورژانس    □شخصا يا خانواده
  □ساير    □احمر

 

  مشخصات آسيب

  :مشخصات آسيب

هـاي موجـود ناحيـه آسـيب، ماهيـت آسـيب و شـدت        در اين قسمت با توجه بـه آيـتم  
 .آسيب انتخاب گردد

  :ناحيه آسيب

     □اندام تحتاني   □اندام فوقاني     □لگن ،ابدومن،كمر    □توراكس      □صورت     □سر و گردن     □چشم
 □ نامشخص

 :ماهيت آسيب

آسيب     □دررفتگي، كشيدگي، جابجايي         □شكستگي              □زخم باز     □ زخم سطحي
           □آمپوتاسيون و نقص عضو       □له شدگي         □آسيب احشا داخلي       □عروقي 

 نامشخص          □ساير         □جسم خارجي      □خفگي             □مسموميت             □سوختگي 
□  

  :شدت آسيب

 □فقدان ظاهري آسيب 

 □ )ديدگي، كبودي، بريدگي مختصر نظير ضرب( آسيب سطحي يا مختصر

 □ )شكستگي يا زخم هاي نيازمند بخيه(متوسط، نيازمند درمان تخصصي

خونريزي داخلي، پارگي ارگانها و يا آسيب شديد (شديد، نيازمند مديريت طبي يا جراحي ويژه
  □ )عروق خوني

 مكانيسم آسيب

  :مكانيسم آسيب



هاي موجود مكانيسم حادثه اي كه باعث آسيب فرد گرديده در اين قسمت با توجه به آيتم
در صورتي كه مكانيسم . است انتخاب،  سپس زير مجموعه هر بخش را تكميل نماييد

آسيب نامشخص بود آيتم نامشخص و در صورتي كه مكانيسم آسيب موردي به جز آيتم 
  . هاي موجود بود گزينه ساير را انتخاب و مكانيسم آسيب را شرح دهيد

اگر بيش از يك نوع حادثه رخ داده است، به آن حادثه اي اشاره ميگردد كه : توضيحات
  .منجر به  آسيب بدني شديدتري گرديده است

 □سقوط 

 □نامشخص     □ساير        □غيرهمتراز       □همتراز

 رار گرفتن در معرض نيروهاي مكانيكي بيجان ق□  

 □قرار گرفتن در معرض ضربه ناشي از سقوط يك شي، انداخته شدن يا پرتاب شدن آن 

 □گير افتادن، له شدن، تحت فشار قرار گرفتن، ماندن درون يا ميان اجسام 

 □ )شيشه تيز، چاقو، شمشير يا خنجر(تماس با اجسام برنده
 □ )غير ماشيني(تماس با ابزار دستي غير موتوري

 □ي موتوري يا لوازم برقي خانگي تماس با ابزار دست

     □تماس با ماشين آالت كشاورزي 

 □شليك سالح گرم  

    □) ظرف، كپسول يا تاير(انفجار مخازن تحت فشار 

 □انفجار ساير مواد

 □آتش بازي 

  □ نامشخص                □ساير 

  قرار گرفتن در معرض نيروهاي مكانيكي جاندار□  

 □ضربه خوردن،كوبيده شدن،لگد خوردن،پيچانده شدن 

 □اصابت كردن به يا خوردن به چيزي 



   □له شدن، هل داده شدن يا رانده شدن به سمت جلو توسط جمعيت يا حين هجوم 

      □برخورد با شاخ حيوانات

  □ نامشخص                  □ساير

  حيوان گزيدگي□ 

 

  □ نامشخص                □حيوان وحشي          □حيوان اهلي 

 

 و گياهان سمي گزش جانوران زهري □ 
  

  □ :عقرب گزيدگي

     □نامشخص          □ )تعداد ويال آنتي ونوم:    (مقدار سرم مصرفي 
     □نامشخص            □خير       □بلي   :    )آنتي ونوم(شوك سرم    

     □نامشخص           □وريدي         □ عضالني     ):         آنتي ونوم(راه تجويز سرم    

     □نامشخص             □خير          □بلي       : سرم سابقه مصرف        

  □نامشخص             □خير          □بلي         :سابقه شوك سرم       

  

  :وضعيت مصدوم با تزريق سرم و فاصله زماني گزش تا تزريق   

     □نامشخص          □مرگ        □بهبودي ) :    ساعت پس از گزش( 6-. 

     □نامشخص          □مرگ        □بهبودي ): ساعت پس از گزش(  12-  6

     □نامشخص         □مرگ               □بهبودي ):          ساعت پس از گزش(  12بيش  از  

  

  ):آنتي ونوم(سرم تزريق وضعيت مصدوم بدون   

  □مرگ             □بهبودي  



   

  □ :مارگزيدگي

     □نامشخص           □ )تعداد ويال آنتي ونوم(مقدار سرم مصرفي 

     □نامشخص           □خير            □بلي ) آنتي ونوم(شوك سرم

     □نامشخص            □وريدي         □عضالني ):آنتي ونوم(راه تجويز سرم

     □نامشخص      □خير      □سرم    بلي سابقه مصرف

      □نامشخص      □خير      □سابقه شوك سرم    بلي

  

  :وضعيت مصدوم با تزريق سرم و فاصله زماني گزش تا تزريق

     □نامشخص        □مرگ        □بهبودي ) :    ساعت پس از گزش(  6 -. 

     □نامشخص        □مرگ       □بهبودي ):   ساعت پس از گزش(  12-  6

     □نامشخص             □مرگ           □بهبودي ):   ساعت پس از گزش(  12بيش  از 

  

  ):آنتي ونوم(سرم تزريق وضعيت مصدوم بدون

     □نامشخص          □مرگ         □بهبودي  

  

   □زنبورگزيدگي 

     

   □رتيل گزيدگي 

  

   □عنكبوت گزيدگي   

  

    □مورچه آتشين   



  

    □تماس با گياهان زهري دريايي  

    

       □ساير 

         

  □ نامشخص

 
 عوارض مراقبت پزشكي و جراحي □ 

 □حوادث ناگوار براي بيمار در جريان درمان طبي يا جراحي

  □درمان طبيعوارض جانبي داروها، مواد دارويي و بيولوژيك در روند 

  □عوارض جانبي ناشي از استفاده از وسايل تشخيصي و درماني

    □ نامشخص  □ساير
  قرار گرفتن در معرض دود، آتش و شعله□     

         □ساير     □شعله )  مواجهه با (قرار گرفتن در معرض     □دود )مواجهه با (قرار گرفتن در معرض
    □ نامشخص

  
   تماس با حرارت و مواد داغ□ 

 □تماس با مايعات داغ، خوراك داغ، چربي يا روغن هاي داغ پخت و پز

 □تماس با سطوح داغ      □تماس با بخار آب يا بخارات داغ     □تماس با آب داغ لوله كشي

     □ نامشخص     □ساير   □سوختگي شيميايي

  مسموميت و قرار گرفتن در معرض مواد سمي□    

 □با داروها) مواجهه(مسموميت اتفاقي با  و قرار گرفتن در معرض

  □الكل)مواجهه(مسموميت اتفاقي با و قرار گرفتن در معرض



 □مسموميت با منواكسيد كربن

 □ )سموم دفع آفات(آفت كش ها) مواجهه(مسموميت اتفاقي با و قرار گرفتن در معرض

  □مواد شيميايي) مواجهه(معرضمسموميت اتفاقي با و قرار گرفتن در 

 □مسموميت با مواد مخدر

    □ نامشخص          □ساير

  غرق شدن و غوطه ورشدن تصادفي در آب□   

  :غرق شدگي يا غوطه ورشدن در آب 

  
  حين شنا□ : 

   □ دريا        □در رودخانه، كانال، ساير آبهاي جاري      □در بركه، درياچه      □استخر 

  

  
  بدنبال افتادن□ : 

   □ دريا        □در رودخانه، كانال، ساير آبهاي جاري      □در بركه، درياچه      □استخر 

  

  

  □ نامشخص               □ساير

  

          :وضعيت فرد غرق يا غوطه ور شده

  □مهمان                               □بومي 

 ساير حوادث تهديد كننده تنفس □ 
 □خفگي يا حلق آويز شدن يا ساير انواع انسداد راههاي هوايي 

 □تهديدتنفسي بدنبال ريزش آوار، فرو ريختن زمين يا ساير مواد 

   □  در محدوده طرح سالم سازي

 □ خارج از محدوده طرح سالم سازي

   □  در محدوده طرح سالم سازي

 □ خارج از محدوده طرح سالم سازي



 □بلع غذا كه باعث انسداد مجراي تنفسي شود 

 □بلع ساير اجسام كه باعث انسداد مجراي تنفسي شود 

 □محبوس يا محصور شدن در محيط كم اكسيژن

  □ نامشخص                □ساير

 

  قرارگرفتن در معرض جريان الكتريكي، اشعه و تغييرات شديد فشار و دماي هوا□  

 □جريانهاي الكتريكي) با مواجهه(قرار گرفتن در معرض

اشعه يونيزه،ماوراي بنفش و نور مرئي ساخته دست بشر وساير ) مواجهه با(قرار گرفتن در معرض
  □تششعات غيريونيزه

 □اي و راديواكتيوحوادث هسته

  □منابع شديد گرمايي ساخته دست بشر)مواجهه با(قرار گرفتن در معرض

  □يا پايين هوا و تغييرات فشار جوي فشار باال )مواجهه با(قرار گرفتن در معرض

  □ نامشخص                □ساير

  
 حوادث چهارشنبه سوري □  

 .گرددفروردين تكميل مي 15اسفند تا  1اين آيتم فقط از : توضيحات

            

  :نوع آسيب

  

  : آسيب با مواد محترقه  □سوختگي با آتش

  

  

  

   □ . . .  ترقه، آبشار، سيگارت و ) صنعتي(قانوني 

 □. . .  اكليل، نارنجك، بمب و ) سازدست(غيرقانوني 



  :نوع فعاليت حين حادثه

  
  □حين بازي با مواد محترقه   □حين عبور از محل وقوع حادثه    □حين ساخت مواد محترقه

  □حين پريدن از روي آتش          )براي پرسنل نيروي انتظامي و نيروهاي امدادي(حين انجام وظيفه 
  □نامشخص   □ساير موارد  □حين تماشا كردن 

      
 با ذكر توضيح    □ساير -------------------- 

  نامشخص□ 

  

  

  :وضعيت فردمصدوم هنگام ترخيص

بيمارستان هاي موجود وضعيت مصدوم هنگام ترخيص از در اين قسمت با توجه به آيتم
  .تعيين گردد

  

ترك بيمارستان با     □معلوليت     □ترخيص بدون دستور دارويي    □ترخيص با دستور دارويي 
  □ارجاع    □ فرار   □مسئوليت شخصي

  

   □فوت 

  

  

  مدت بستري

  :مدت بستري

ساعت بود قسمت  24ساعت بود قسمت ساعت و اگر بيشتر از  24در اين قسمت اگر مدت بستري زير 
  .روز تكميل گردد

  :وضعيت مصدوم هنگام ترخيص

     □ويژه هايفوت در بخش مراقبت            □فوت در اورژانس        □فوت در بدو ورود به بيمارستان

     □فوت در ساير بخشها                       □فوت در اتاق عمل



  

  روز)               .... ساعت 24تنها در موارد بستري زير (ساعت ...     

  خالصه واقعهشرح 

  

  :شرح خالصه واقعه

  .در اين قسمت شرح مختصري ازچگونگي رخداد حادثه از زبان فرد مصدوم ثبت گردد

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

 ---------  

 

  پيگيري يكماه بعد نتيجه

  

  :نتيجه پيگيري يكماه بعد

هـاي موجـود وضـعيت مصـدوم پـس از گذشـت يكمـاه         در اين قسمت با توجه به آيـتم 
  .تعيين گردد

  

  □فوت                  □معلوليت              □بهبود نسبي        □بهبود كامل 

  

  
  



 

   ع -11 فرم تكميل دستورالعمل
 :اطالعات ثبت مركز مشخصات

  .گردد درج شهرستان و درماني،استان بهداشتي مركز/بيمارستان نام دانشگاه، نام قسمت، اين در
  :مصدوم دموگرافيك مشخصات

 شهرسـتان،  كد ثابت، تلفن خانوار، سرپرست ملي كد تولد، تاريخ جنسيت، خانوادگي، نام و نام  ملي، كد  قسمت، اين در
 . گردد درج مصدوم فرد شغل و اقامت محل ضروري، تماس جهت تلفن همراه، تلفن

 : حادثه مشخصات

 منطقــه/شــهر شهرســتان، اســتان،(رخــداد محــل مشخصــات و رخــداد ســاعت حادثــه، رخــداد تــاريخ قســمت ايــن در
  .گردد درج)روستا/شهري

  )فرماييد ثبت 17 را ظهر بعداز 5 مثال بعنوان(گردد استفاده ساعته 24فرمت از رخداد ساعت ايتم تكميل در
  :حادثه رخداد محل

  .گردد انتخاب دهد مي رخ آن در حادثه كه محلي نام قسمت اين در
  :حادثه رخداد حين فعاليت 

  .گردد انتخاب حادثه رخداد حين فعاليت نوع موجود هايآيتم به توجه با قسمت اين در
  :نيت و قصد

  .گردد تعيين حادثه رخداد در مصدوم فرد نيت يا قصد نقش، موجود هايآيتم به توجه با قسمت اين در
  :يدرماني بهداشت مراكز يا بيمارستان به مصدوم رسيدن نحوه

  .گرددتعيينيدرمانييامراكزبهداشت بيمارستان به مصدوم رسيدن چگونگي موجود هايآيتم به توجه با قسمت اين در
  :آسيب مشخصات

  .گردد انتخاب بيآس شدت و آسيب ماهيت آسيب، ناحيه موجود هايآيتم به توجه با قسمت اين در
 :آسيب مكانيسم

 زيـر  سـپس   انتخـاب،  اسـت  گرديـده  فرد آسيب باعث كه اي حادثه مكانيسم موجود هايآيتم به توجه با قسمت اين در
 كـه  صـورتي  در و نامشـخص  آيـتم  بـود  نامشـخص  آسـيب  مكانيسـم  كه صورتي در. نماييد تكميل را بخش هر مجموعه
  . دهيد شرح را آسيب مكانيسم و انتخاب را ساير گزينه بود موجود هاي آيتم جز به موردي آسيب مكانيسم

 دترييشـد  بدني آسيب  به منجر كه ميگردد اشاره اي حادثه آن به است، داده رخ حادثه نوع يك از بيش اگر: توضيحات
  .است گرديده
 :ترخيص هنگام فردمصدوم وضعيت



  .گردد تعيين بيمارستان از ترخيص هنگام مصدوم وضعيت موجود هايآيتم به توجه با قسمت اين در
  :فوت

  .گردد تعيين مصدوم فوت محل موجود هايآيتم به توجه با قسمت اين در
  :بستري مدت

  .گردد تكميل روز قسمت بود ساعت 24 از بيشتر اگر و ساعت قسمت بود ساعت 24 زير بستري مدت اگر قسمت اين در
  :واقعه خالصه شرح

  .گردد ثبت مصدوم فرد زبان از حادثه رخداد ازچگونگي مختصري شرح قسمت اين در
  :بعد يكماه پيگيري نتيجه

  .گردد تعيين  يكماه گذشت از پس مصدوم وضعيت موجود هايآيتم به توجه با قسمت اين در
  



 

   ع- 11 فرم تكميل گردش كار
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 به و آغازي مارستانيب اورژانس از هادادهي آور جمع نديفرآ يمارستانيباورژانس به محدود هادادهيآورجمعنديفرآ
 .گردديم ختم صيترخ واحد مارستانيب

 شهرستان بهداشتمركز

 فرم افتيدر صورت در(افزار نرم به ها داده ورود
/  ها داده عيتجم/ي مارستانيب اورژانس ازي كاغذ

  )ها داده ليتكمروندبرنظارت

 شهرستان)اورژانسي هماهنگ كارشناس(اميپ مركز

 روند بر نظارت/  ها داده عيتجم/ ي افزار نرمي هاداده افتيدر
  )ها داده ليتكم

ودرمانبهداشتيهاشبكه
 شهرستان

 استانبهداشتمركز

/ عملكرد شيپا/ ها داده ليتحل و عيتجم(
  )ياستان گزارش هيته

ي پزشكي تهايفور و حوادث تيريمد مركز
 دانشكده/ دانشگاه

 هيته/ عملكرد شيپا/ ها داده ليتحل و عيتجم( 
  )ياستان گزارش

خدماتويپزشكعلومدانشكده/دانشگاه
 يدرماني بهداشت

/درمانمعاونت/بهداشتوزارت
ي تهايفور و حوادث تيريمد مركز
 ازي ريشگيپ اداره/ كشوري پزشك

 ي  منياي ارتقا و حوادث

 حوادثمراقبتيكشورنظاميليتحلگزارشهيته

  )بازخورد ارائه(



  



 

  
  15شاخص شماره

بروز  تمام سرطان ها:  نام شاخص -1
 10,000در طي يك سال در ) يا ثبت شده جديد(ميزان گزارش جديد كليه سرطان ها  :تعريف شاخص -2

 نفر جمعيت
   تعداد موارد جديد سرطان ثبت شده در طول سال *10,000       :شاخصنحوه محاسبه  -3

 جمعيت وسط سال                                                                           

 فرم هاي برنامه ثبت سرطان :منابع استخراج صورت كسر -4
  داده هاي حاصل از سرشماري :منابع استخراج مخرج كسر -5

حاشيه شهر يا / شهر(سن، جنس، شغل، سطوح اقتصادي، ناحيه  :متغيرهاي تفكيك كننده نابرابري -6
 و شهرستان) اسكان غير رسمي و روستا

مركز ( بهداشت درمان و آموزش پزشكيوزارت بهداشت  :)پاسخگو(سازمان متولي اصلي توليد شاخص -7
معاونت درمان ،)مديريت بيماري هاي غير واگير

ساليانه:دوره زماني توليد و به روز رساني -8
 ع -12فرم  ):ها داده آوريجمعبرايآماريفرمهاي(اطالعاتتكميل فرم نمونه -9

  



 

  فرم جمع آوري اطالعات سرطان:ع-12فرم
 

   پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت
  بهداشت معاونت

  ------------------------------------------  درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشگاه
  --------------------------------------  مركز نام

   سرطان ثبت كشوري برنامه
  

 بيمار هويتي اطالعات/ الف

  -----------------:پروندهشماره - ١
 -----------------:پدر نام -4         ---------------------------:خانوادگي نام -3  ---------------------------------------: نام - ٢

 -----------: تولد محل كشور -7                   سال                 ماه                 روز: تولد تاريخ -     6نامشخص -   3 زن - 2مرد -1: جنسيت -5

  : شناسنامه شماره -10         --------------: تولد محل شهر/ شهرستان  -9  ---------------------------: تولد محل استان -8
  خير - 2بلي -1: شده يمهب – 13                                                       :رقمي 10 پستي كد -12                                           : ملي كد -11
  نامشخص -  3 ايراني غير -  2ايراني -1: مليت -16        --------------------: بيمه شماره -15       ----------------------------------: بيمه نوع -14
     نامشخص - 5مرده همسر -  4مطلقه -  3متأهل -  2مجرد -1: تأهل وضعيت -18 )فرم كد مربوطه انتخاب گردد دستورالعملبا توجه به (   :شغل -17
  : دائم آدرس – 20                                                      :خانوار سرپرست ملي كد -19
  -------------------------:روستا -3            --------------------------------------: شهر/  شهرستان -2      -----------------------------------: استان -1
  ------- سال ------- ماه: سكونت مدت -7   --------: پالك -6     ---------------------------: كوچه -5    -----------------------------------------: خيابان -4

 ---------- كد -------------------------------: بستگان تلفن -22   -------------------: كد  ----------------------: تلفن – 21

 ) ميكروسكپي: (تشخيص روش/ ب

     نامشخص -        5 هماتولوژي-     4سيتولوژي-     3اوليهپاتولوژي-    2متاستاز - پاتولوژي-1:تشخيصروش-23
  -------------------------------: سيتولوژي پاتولوژييا نمونه شماره -25                                سال             ماه                روز: تشخيص تاريخ -24
 ------------------------------------------------------: آزمايشگاه نام -26

 ) ميكروسكپي غير: ( تشخيص روش – ج

      خير -        2 بلي-1                سونوگرافي-                             28خير -        2 بلي-1                باليني-27
29- X Ray              1- بلي         2- خير                               30 – بلي -1               آندوسكپي         2- خير      
      خير -        2 بلي -                                32- CT Scan               1خير -        2 بلي -1           ماموگرافي -31
      خير -        2 بلي -                                 34- MRI                      1خير -        2 بلي -1         تومورماركر -33
      خير -        2 بلي -1          دفن جواز -35
   سال                   ماه                 روز: تشخيص تاريخ -36
 : تومور مشخصات/ د

  --------------------------------------------------: نهايي تشخيص--------------------------------------------------------------:سرطاندقيقمحل-37
  ICD‐0 :----------------------------------C ------------------------------------ M كد -38
 - 10مـوارد  سـاير  - 9پوسـت  - 8 تخمـدان  -  7 مغـز  - 6پلور ريه، - 5 كبد - 4 استخوان - 3 دست دور نود لنف - 2 متاستاز بدون -1: متاستاز محل -39

 نامشخص

  : تومور (Stage) مرحله -40
   امضاء --------------------------: فرم كننده تكميل نام – 42                            سال              ماه             روز: فرم تكميل تاريخ -41
 



 

  ع-12 فرم تكميل دستورالعمل
 شهرستان نام ذكر با و كامل صورت به بايد كه باشدمي آمار آوريجمع منبع مركز، نام از منظور فرم باالي قسمت در

  ...... شاهرود شهرستان سينا بيمارستان مركز يا گناباد، شهرستان سينا تصويربرداري مركز مثالً باشد
  : باشدمي زير شرح به قسمت چهار شامل فرم اين
  : بيمار هويتي اطالعات) الف

   جمعيت بر مبتني سرطان ثبت كارشناس: اطالعات تكميل مسئول
  -------------------------------------------: پرونده شماره -١

 . است بيمار درمانگاهي يا و بيمارستاني پرونده كامل شماره منظور،

  ------------------------------------: نام -٢
 . گردد تكميل رانندگي، گواهينامه نظير معتبر شناسايي كارت يا بيمه دفترچه شناسنامه، براساس دقيقاً بيمار، نام

 -------------------------:  خانوادگي نام -٣

 تكميل رانندگي، گواهينامه نظير معتبر شناسايي كارت يا بيمه دفترچه شناسنامه، براساس دقيقاً بيمار، خانوادگي نام
 . گردد

  . گردد ذكر حتماً خانوادگي، نام پسوند يا و پيشوند كه شود دقت
 ----------------------------------: پدر نام -۴

 تكميـل  راننـدگي،  گواهينامـه  نظيـر  معتبـر  شناسايي كارت يا بيمه دفترچه شناسنامه، براساس دقيقاً بيمار، پدر نام
 . گردد

   هرمافروديت -   3 زن -    2 مرد -1: جنسيت -۵
 نيـاز  كـه  شـود مي مشاهده ندرت به جنسي، دو يا هرمافروديت. گردد تكميل ظاهري، فنوتيپ روي از بيمار جنسيت

 . گردد مشورت معالج، پزشك با است

 13----- سال/ ------ ماه/ ------ روز: تولد تاريخ -۶

 . گردد تكميل رانندگي، گواهينامه نظير معتبر شناسايي كارت يا و بيمه دفترچه شناسنامه، براساس

 ------------------------: تولد محل كشور -٧

 راننـدگي  گواهينامـه  نظيـر  معتبر شناسايي كارت يا بيمه دفترچه در معموالً كه است شناسنامه صدور محل براساس
 . است شده ذكر نيز

 ---------------------: تولد محل استان -٨

 . شود پرسيده وي، همراهانمطلع از يكي يا و بيمار از



 ---------------------------------: تولد محل شهر/ شهرستان -٩

 نيز رانندگي گواهينامه نظير معتبر شناسايي كارت يا بيمه دفترچه معموالًدر كه است شناسنامه صدور محل براساس
 . است شده ذكر

 ----------------------: شناسنامه شماره   -١٠

 نيز رانندگي گواهينامه نظير معتبر شناسايي كارت يا بيمه دفترچه معموالًدر كه است شناسنامه صدور محل براساس
 . است شده ذكر

 -----------------------:  ملي شماره -١١

 . گردد تكميل ملي، كارت روي از

 -------------------: رقمي 10 پستي كد -١٢

 . شود پرسيده وي، مطلع همراهان از يكي يا و بيمار از

 خير     بلي:  است شده بيمه آيا -١٣

 . شود داده پاسخ خير، يا و باشدمي بيمه دفترچه داراي بيمار اينكه براساس

 ---------------------:بيمه نوع -١۴

 كه دارد قرار....)  دانا، اجتماعي، تأمين مسلح، نيروهاي درماني، خدمات( هابيمه انواع از يكي پوشش تحت بيمار، اگر
 . گردد تكميل بيمار، بيمه دفترچه روي از بايد

 --------------------------: بيمه شماره -١۵

 . گردد تكميل بيمار، بيمه دفترچه روي از

   نامشخص -  3 ايراني غير -   2 ايراني -1:  مليت -١۶
 . شود پرسيده وي، مطلع همراهان از يكي يا بيمار از

  نامشخص -  5مرده همسر -  4 مطلقه -  3 متاهل -  2مجرد -1: تأهل وضعيت -١٧
 با توجه به موارد زير كد مربوطه انتخاب گردد -١٨

  )1( رتبه و مديران گزاران، مقامات عالي قانون 
  )2( متخصصان 

  )3( ها و دستياران تكنسين

  )4( كارمندان امور اداري و دفتري

  )5( فروشندگانكاركنان خدماتي و 

  )6( كاركنان ماهر كشاورزي، جنگلداري و ماهيگيري



  )7(گران و كاركنان مشاغل مربوط صنعت

  )8(ها و رانندگان وسايل نقليه آالت و دستگاه متصديان و مونتاژكاران ماشين

  )9( كارگران ساده

  )0( نيروهاي مسلح

 

 . شود پرسيده وي، مطلع همراهان از يكي يا بيمار از

 خـانواده  سرپرسـت  ملـي  كـارت  روي از( ----------------------------: خـانواده  سرپرست ملي شماره 7
 ). گردد تكميل

 : بيمار دائم آدرس 8

 ----------------- روستا -3 ---------------- شهر/  شهرستان -2 ------------------ استان -١

  ----------:  پالك -6 ----------------:  كوچه -5----------------------------: خيابان -٣
  --------------------: سال --------------------: ماه: سكونت مدت -٨

 تكميل صحيح صورت به بايد فوق گزينه هفت هر. است بيمار خود سكونت محل آدرس بيمار، فعلي آدرس از منظور
  . گردد قيد دقت به بايد فوق آدرس در سكونت مدت و گردد

 ------------------: كد -----------------------------: بيمار تلفن 9

 . گردد قيد شهرستان، كد با بيمار تلفن

  ---------------: كد -------------------: بيمار بستگان تلفن 10
 . گردد قيد شهرستان، كد با دارد اقامت آنها منزل در كه بيمار بستگان تلفن

  
  ): ميكروسكوپي( تشخيص روش) ب
  : گرددمي مشخص بيمار، پاتولوژي نمونه براساس تشخيص يا ميكروسكوپي تشخيص روش فرم، از قسمت اين در
 از بـرداري نمونـه  يـا  بيوپسـي  براسـاس  است ممكن باشد، ميكروسكوپي تشخيص كه صورتي در: تشخيص روش 11

 و شودمي مشخص بيمار، پاتولوژي گزارش برگه از حالت دو اين. باشد آن متاستاز محل از يا و ضايعه اوليه محل
 هـاي نمونـه  براسـاس  بيمـار  سـرطان  تشـخيص  نيـز  مـواردي  در. شـود مي تكميل فرم، در آن به مربوط قسمت

 نمونـه  براسـاس  تشـخيص  اگـر . شود مشخص فرم در بايد كه باشدمي....)  و ادرار آسيت، پلور، مايع( سيتولوژي
 نشـده  تهيـه  بيمـار  از اسـتخوان  مغز بيوپسي نمونه و باشد وي محيطي خون الم يا و استخوان مغز آسپيراسيون

 . شود تكميل هماتولوژي، يا 4 – 23 قسمت بايد باشد،



 . گردد تكميل ،)23 – 1 يا 2( پاتولوژي به مربوط قسمت بايد باشد شده تهيه استخوان مغز بيوپسي نمونه اگر

  
  تشخيص، تاريخ 12
  نمونه، شماره 13
 ذكـر  حتمـاً  بايـد  كه است الزمي موارد از و گردد تكميل بيمار، پاتولوژي گزارش براساس بايد: آزمايشگاه نام 14

 . شود

 

  ): غيرميكروسكوپي( تشخيص روش) ج
 هـا، روش ايـن  از هركـدام  بايـد  كه باشدمي) ميكروسكوپي( غيرپاتولوژي هايروش از سرطان تشخيص روش مواردي، در

  : شوند مشخص فرم در دقيقاً
 پزشـك  توسط وي باليني حال شرح و معاينه و بيمار باليني عالئم براساس سرطان، كه است هنگامي: باليني 15

 . باشد شده داده تشخيص معالج،

 فـرم  در آن بـه  مربوط قسمت بايد باشد، شده داده تشخيص ها،روش اين از هركدام براساس سرطان،: 35 تا 16
 . شود تكميل

 گردند مشخص فرم در آنها همه بايد كه باشد مطرح تشخيص روش چند بيمار يك در است ممكن اينكه توضيح -
 غيرپاتولوژي تشخيص هايروش پاتولوژي، تشخيص بر عالوه نيز موارد برخي در. شود تكميل مربوطه، قسمت و

  . شوند تكميل فرم، در مربوطه هايقسمت در بايد آنها همگي كه دارد وجود نيز
 دسترس در تشخيص روش از كه گزارشي براساس بايد و شودمي ذكر سال و ماه روز، صورت به تشخيص تاريخ -36
  . است شده داده سرطان تشخيص كه است تاريخي اولين منظور و گردد تكميل باشد،مي
  
  : تومور مشخصات) د

 اسـت،  دسترس در پاتولوژي غير تشخيص هايروش از كه گزارشي يا پاتولوژي گزارش براساس بايد تومور مشخصات
  . شود تكميل

 نـرم  بافت صورت، پوست مثال براي. است تومور آناتوميك دقيق محل يا توپوگرافي منظور: سرطان دقيق محل -37
  ....  و بازو

 گـزارش  براسـاس  و دقيـق  و كامـل  صـورت  بـه  بايـد  كـه  اسـت  تومور مورفولوژيك تشخيص منظور: نهايي تشخيص
 غيرپاتولوژي تشخيص كه صورتي در Malignant Lymphoma Large, B cell type مثالً شود كرذ پاتولوژي،

 شـده  ذكر نيز تريدقيق تشخيص اگر و نموده ذكر مربوطه قسمت در را همان باشد، شده ذكر بدخيمي صرفاً و بوده



 CT براسـاس  مـثالً . گـردد  تكميـل  فـرم،  از قسـمت  ايـن  باشد، scan  يـا MRI  بيشـتر  احتمـال  بـا  بـازو  اسـتخوان 
  . شود ذكر تشخيص اين باشد، شده مشخص استئوساركوما

 و دارد ارجحيت پاتولوژي تشخيص دارد، پاتولوژي غير هم و پاتولوژي تشخيص هم بيمار، كه مواردي در: توضيح -
  . شود تكميل آن، براساس بايد فرم قسمت اين

 كـه  شـود  ذكـر  تومور ICD‐O فرم، 36 بند در سرطان دقيق محل و نهايي تشخيص براساس بايد:  ICD‐0 كد -38
  . شودمي ذكر (M) مورفولوژي و ( C ) توپوگرافي كد صورت دو به و باشدمي كتاب سوم ويرايش براساس

 M‐8000/39 آن مورفولـوژي  كـد  باشـد  شـده  ذكـر  بدخيمي صرفاً و بوده غيرپاتولوژي تشخيص كه مواردي در -

  . بود خواهد
 از هركدام به متاستاز وجود صورت در و شودمي تكميل پاتولوژي، گزارش براساس نيز موارد اين: متاستاز محل -39

  . شود تكميل مربوطه قسمت بايد رديف اين در شده ذكر مناطق
نمونـه  نيـز  بـاال  در شـده  ذكـر  منـاطق  ساير از تومور اصلي محل از بردارينمونه بر عالوه پاتولوژي، گزارش در اگر -

 متاستاز، بدون قسمت بايد باشد، شده نيزذكر پاتولوژي گزارش در و باشد نشده مشاهده توموري و باشد شده برداري
  . شود تكميل

 ديگـري  مـوارد  اگر. شود تكميل نامشخص، قسمت بايد است نشده ذكري گزارش در موارد اين از كدام هيچ از اگر -
  . شود تكميل »موارد ساير« قسمت باشند، متاستاز داراي پاتولوژي، گزارش فرم در شده مشخص هايقسمت بجز
40- Stage موجـود  راديـوتراپي  مراكـز  از آمده دست به اطالعات و هاگزارش در عمدتاً قسمت اين: تومور مرحله يا 

 قسـمت  باشـد،  شـده  ذكـر  بيماريstage يا مرحله ها،بخش ساير يا ياپراديوتر بخش در بيمار پرونده در اگر و است
  . شود تكميل فرم در آن به مربوط

   امضاء و نام فرم، تكميل تاريخ: 42 و 41
 نموده مشخص را فرم تكميل تاريخ كرده، ذكر را خود كامل نام است الزم جمعيت، بر مبتني سرطان ثبت كارشناس

  . نمايد امضاء و
  



  ع-12گردش كار تكميل فرم 
   

   استان سرطان ثبت دانشگاهي كميته
  

   كشوري دستورالعمل طبق برنامه اجرايي راهكارهاي بررسي
  

   برنامه پزشكي مدارك كارشناس و سرطان ثبت مسئول كارشناس
  

   استان بهداشتي معاونت به غيرپاتولوژي منابع از آنالين صورت به ارسال و ثبت و 4 شماره فرم تكميل
  

 معاونت در موارد تمام ICD‐O گذاري كد و آنها رفع و اطالعاتي نواقص وجود نظر از هاداده تمامي بررسي
   بهداشتي

  
 سال 5 اطالعات نيز و پاتولوژي مراكز از آمده دست به اطالعات با شده آوريجمع هايداده تمامي مقايسه

   سرطان ثبت افزارنرم در گذشته
  

      
   داراي تكراري غير موارد         تكراري موارد

   پاتولوژي گزارش                
                                    DCO تكراري غير   

 جديـدو  پاتولوژي هايگزارش تحويل                
  جوازدفن( آن بهمربوطسايراطالعات             كارشناس به موجود اطالعات تحويل
   براي سرطانثبت كارشناس به...)  و            براي پاتولوژي بر مبتني سرطان ثبت

   افزارنرم به ورود            افزارنرم در موجود اطالعات تكميل
  

 آموزش فرد توسط پاتولوژي گزارش و بيمار سابقه يافتن منظور به سرطان ثبت در سابقه بدون هايدفن جواز پيگيري
   ديده

   برنامه پزشكي مدارك كارشناس توسط افزار نرم به پاتولوژي گزارش بدون موارد اطالعات كليه ورود
   سرطان ثبت كارشناس توسط پاتولوژي اطالعات با افزار نرم در غيرپاتولوژي اطالعات ادغام

   هابيماري مديريت مركز به اطالعات تمامي ارسال
   هابيماري مديريت مركز در گذشته سال 5 سرطاني موارد با ارسالي آمار مقايسه

  
   بهداشتي معاونت به خوراندپس دادن و ارسالي اطالعات نواقص بررسي



  16شاخص شماره
 خدمات درمان اعتيادبهره مندي از : نام شاخص -١
 .تعداد معتاديني كه درمان اعتياد را در يك دوره معين گزارش دهي شروع كرده اند :تعريف شاخص -٢
  بيماراني كه دريك دوره معين گزارش دهي درمان را شروع كرده اند    :نحوه محاسبه شاخص -٣

 )براساس اعالن رسمي ستاد مبارزه با مواد مخدر(كل جمعيت معتادان                        

 اطالعات ارسالي از دانشگاههاي علوم پزشكي، از طريق پورتال مي باشد :منابع استخراج صورت كسر -۴
 .اعالن رسمي ستاد مبارزه با مواد مخدر مي باشد :كسرمخرجاستخراج منابع -۵
/ شهر(نوع ماده، جنس، سن، سطوح اقتصادي، تحصيالت، ناحيه :  :تفكيك كننده نابرابريمتغيرهاي  -۶

و شهرستان) حاشيه شهر يا اسكان غير رسمي و روستا
دفتر سالمت رواني، اجتماعي و اعتياد، (وزارت بهداشت : )پاسخگو(سازمان متولي اصلي توليد شاخص -٧

ستاد مبارزه با  - سازمان زندان ها   ‐سازمان بهزيستي كشور   ‐)اداره پيشگيري و درمان سوء مصرف مواد
  مركز آمار ايران‐مواد مخدر

 ستاد مبارزه با مواد مخدر: سازمان همكار توليد شاخص

ساليانه :يدوره زماني توليد و به روز رسان -٨
 ع -13فرم ):ها داده آوريجمعبرايآماريفرمهاي(اطالعاتتكميل فرم نمونه -٩



  بهره مندي از خدمات درمان اعتياد: ع- 13 فرم

  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي

  ...................دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني/ دانشگاه 

  ............................شهرستان  -
  :نوع مركز مجاز ارائه خدمات درمان سوء مصرف مواد -

    مركز يا بخش درمان بستري وابستگي به مواد      مركز درمان سرپايي وابستگي به مواد 
مركز اقامتي خودياري گروه هاي     مركز مركز اقامت ميان مدت درمان وابستگي به مواد 

مركز يا واحد درمان وابستگي به    TC ((مركز اقامتي بلند مدت اجتماع درمان مدار   همتا
       مركز كاهش آسيب   مركز مشاوره بيماري هاي رفتاري    مواد با داروهاي آگونيست

 بيمارستان   مركز درمان سوء مصرف مواد زندان ها       مركز درمان اقامتي اجباري معتادين
    مطبهاي روانپزشكي    

  ...................: .................نام مركز  -

 :      ...................................سال   -

     : كدملي بيمار  -

 :  كد ملي سرپرست خانوار بيمار -

 

 روز                  ماه                   سال :تاريخ تولد -

 مونث       مذكر :               جنسيت  -

        روستا       اسكان غير رسمي/حاشيه شهر      شهر        شهرستان:     سكونتمحل  -

 دقيقه:       فاصله  محل سكونت از مركز -

 

  توهم زا        محرك ها       اپيوئيدي:  نوع ماده مصرفي -

 

  تحصيالت   -

دكتراي تخصصي و      دانشگاهي     دبيرستان    راهنمايي      نهصت/ابتدايي   سواد بي
                            ساير      فوق دكترا



  هردو        غير دارويي       دارويي:   نوع درمان -

 

  )سم زدايي(بازگيري      نگهدارنده :      نوع درمان دارويي -

 

  ساير      ينكلونيد     بوپرونورفين      اپيوم تينكچر      متادون :         نوع دارو -

  

  خير   بلي:                          )مورد جديد( اخير بوده استيكسال اولين مراجعه در  -

  خير   بلي ):    پرونده فعال( طي يك هفته اخير حداقل يكبار مراجعه داشته است -

     خير بلي):       ماندگاري در درمان نگهدارنده( تحت درمان نگهدارنده بوده است شتريب ايشش ماه  -

 :..........................................نام و نام خانوادگي تكميل كننده فرم -

  

  

  ع -13تكميل فرم  دستورالعمل

تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي، سازمان بهزيستي و (كليه مراكز مجاز ارائه خدمات درمان سوء مصرف مواد 
موظفند فرم مربوط به شاخص عدالت در سالمت را تكميل و در پايان دوره گزارش دهي به معاونت ) هاسازمان زندان

  . درمان دانشگاه علوم پزشكي ارسال نمايند

 

  

دانشكده ، نام شهرستان و نوع مركز ارائه دهنده خدمات، / در ابتداي فرم، مشخصات كلي شامل نام دانشگاه
 15ضوع آيين نامه اجرايي مراكز درمان و كاهش آسيب اعتياد به مواد مخدر و روانگردان ها موضوع تبصره يك ماده مو

مجمع تشخيص مصلحت نظام شامل مركز درمان سرپايي  9/5/89اصالحيه قانون اصالح مبارزه با مواد مخدر مصوب 
اد،  مركز مركز اقامت ميان مدت درمان وابستگي به مواد وابستگي به مواد،   مركز يا بخش درمان بستري وابستگي به مو

، مركز يا واحد درمان وابستگي )TC(، مركز اقامتي خودياري گروه هاي همتا، مركز اقامتي بلند مدت اجتماع درمان مدار
درصورت همچنين . به مواد با داروهاي آگونيست،  مركز مشاوره بيماري هاي رفتاري،  مركز كاهش آسيب ثبت مي گردد

 مشخصات كلي



در (ارائه خدمت به بيماران در  مركز درمان اقامتي اجباري معتادين، مركز درمان سوء مصرف مواد زندان ها و بيمارستان 
  . نام اين مراكز درج مي گردد) موارد بستري

  

 

 

 .فرد مراجعه كننده جهت دريافت خدمات سوء مصرف مواد مي باشد: بيمار -

 .شود ثبت بايد فرد بيمار ملي شماره ،اين قسمت در: كد ملي بيمار -

- مي شناخته خانوار سرپرست عنوان به كه كسي هر ملي شماره ،اين قسمت در: كد ملي سرپرست خانوار بيمار -

 .شود ثبت بايد شود

 .جنسيت بيمار در قسمت مربوطه مشخص شود -

 .سال تولد بيمار در محل مربوطه درج شود -

شامل شهرستان، شهر، حاشيه شهر، اسكان غير رسمي و (محل سكونت فعلي بيمار بر اساس موارد ذكر شده -
 .قيد شود) روستا

 : ه آن مراجعه كرده است شاملماده اي است كه بيمار براي درمان وابستگي ب: نوع ماده مصرفي -

 كراك با منشا ترياك، شيره، سوخته، هرويين، مورفين، كدئين، متادون، كريستال :مواد اپيوئيدي ،
 هرويين

 آيس، كانابيس)شيشه( كوكايين، آمفتامين :محرك ها ، 

 ال اس دي، اكستازي :توهم زا 

 .سن بيمار در قسمت مربوطه درج گردد -

 .گردد مشخص موجود موارد اساس بر بيمار سواد وضعيت -

 نوع درمان شامل موارد زير است: 

 داروهاي آگونيست، همچون متادون و بوپره ) ماه و بيشتر 6(به تجويز طوالني مدت: درمان نگهدارنده
 .نورفين به منظور كاهش آسيب هاي ناشي از آن گفته مي شود

 تعريف مفاد مندرج در فرم



  عاليم ناشي از ترك ماده يا مواد  فرايندي است كه در طول آن با تجويز دارو): سم زدايي(بازگيري
  بازگيري با كلونيدين و بازگيري با بوپره نورفينشامل  .روانگردان كنترل مي شود

 نوع دارو:  

 داروي آگونيست گيرنده هاي مو: متادون  

 آگونيست طبيعي گيرنده هاي مو: اپيوم تينكچر  

 آگونيست نسبي گيرنده هاي مخدر: بوپرونورفين  

 ضد فشار خون غير اپيوئيدي براي كاهش عالئم ترك اپيوئيدها با اثر از طريق يك داروي : كلونيدين
  يك آدرنر 2-تحريك گيرنده هاي آلفا

 داروهاي ضد التهاب غير استروئيدي و : ساير... 

  مواردي كه اولين مراجعه در يكساله اخير گزارش دهي بوده است، جهت مشخص شدن موارد جديد : مورد جديد
  .درج شوند

 مواردي كه طي يك هفته اخير حداقل يكبار مراجعه به مركز درماني و يا كاهش آسيب داشته اند، : ه فعالپروند
  .جهت مشخص شدن پرونده هاي فعال درج گردند

 مواردي كه شش ماه يا بيشتر تحت درمان نگهدارنده با متادون بوده اند، جهت : ماندگاري در درمان نگهدارنده
  .مان نگهدارنده درج گردندمشخص شدن ماندگاري در در

  



 

  ع-13گردش كار تكميل فرم 
 
 
 

 
 



 

 15شاخص شماره
    بروز آسيب هاي مرتبط با كار به تفكيك كشنده وغير كشنده:  نام شاخص -1
ميزان بروز حوادث ناشي از كار به تفكيك منجر به فوت يا دريافت خدمات درماني سرپايي يا  :تعريف شاخص -2

نفر جمعيت شاغلين كشور 10000بستري در مراكز درماني  در 
 :صنحوه محاسبه شاخ -3

  بستري در مراكز درماني دريافت خدمات درماني سرپايي ويا حوادث ناشي از كار به تفكيك منجر به فوت تعداد مصدومين *10000
  كشور در همان سال شاغلين كل جمعيت

 ناشي از كار روزانه حوادثفرم گزارش  :منابع استخراج صورت كسر -4

فرم هاي گزارش شده از تشكيالت بهداشتي در كارگاه ها و  از حاصل هاي داده :منابع استخراج مخرج كسر -5
   مراكز بهداشتي درماني داري مجوز از وزارت بهداشت  

 سابقه كار ،، ) فعلي ومشاغل قبلي (نوع كار ، عنوان شغلي سن ، جنس،  :متغيرهاي تفكيك كننده نابرابري -6
سطوح اقتصادي، تحصيالت، ،  مشخصات حادثه ، عضو حادثه ديده ، علت آسيب ، نوع خدمات دريافت شده

واحد / و تعداد شاغلين كارگاه  شهرستان ،) حاشيه شهر يا اسكان غير رسمي و روستا/شهر(زندگي وكارناحيه 
 شغلي

مركز سالمت (  رمان و آموزش پزشكيوزارت بهداشت د: )پاسخگو(سازمان متولي اصلي توليد شاخص -7
 )محيط و كار

ساالنه :دوره زماني توليد و به روز رساني -8
  ع -14 فرم : )ها دادهآوريجمعبرايآماريفرمهاي(اطالعات تكميل فرم نمونه -9

  



 



  ع -14تكميل فرم  دستورالعمل

  ناشي از كارحادثهگزارشفرم:ع-14فرم
  ) گردد مي تكميل درماني و بهداشتي خدمات دريافت براي ديده حادثه شخص مراجعه محل اولينرد و باشد مي كار از ناشي حوادث گزارش ثبت مخصوص فرم، اين(

  ..............مركز بهداشت ...........دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني
            دقيقه             ساعت  :مراجعه ساعت                    روز             ماه           سال :مراجعه تاريخ

    �روستايي       �مركز بهداشتي درماني شهري   �كار بهداشت مركز    �بهگر ايستگاه     �كارگري بهداشت خانه:مراجعه محل
  �اجتماعي تامين درمانگاه      � مطب     � خصوصي كينيكل/ مارستانيب     �دولتي بيمارستان       �اورزانس     �خانه بهداشت روستايي

               .............................................                                                نام ذكر    �ساير       � قانوني پزشكي     � ها درمانگاه
  

  :كارگاه نشاني    نفر: ......شاغلين كل تعداد:                       مدير/كارفرما نام:                                  شغلي واحد/كارگاه نام:حادثه وقوع محل مشخصات
      نهصت/ابتدايي    سواد بي: تحصيالت 
دكتراي      دانشگاهي   دبيرستان راهنمايي

     ساير      تخصصي و فوق دكترا
 

  ) .............سال به(:سن
  :جنس

        �مونث    �مذكر 

  :خانوادگي نام و نام: ديده آسيب فرد مشخصات
                                                  :        كدملي

       :  خانوار سرپرست ملي كد
  : ............................................................ سكونت محل آدرس

 فعليشغلعنوان شروعتاريخ پايانتاريخ  قبلي مشاغلعنوان   شروع تاريخ  پايان تاريخ
        
         

  :..........................................حادثه دقيق محل:...................    وقوع ساعت  13:    /    /      حادثه وقوع تاريخ:حادثه مشخصات
        �بدن از نقطه چند

 �سيستم   عمومي صدمات
  �عصبي
  �گوارش سيستم
  �تنفسي سيستم
  �خون گردش دستگاه
  �نامشخص محل

  

 �تحتاني اندام
  �پا

  �پا انگشتان
   �ران
  �زانو
  �پا مج

  �تناسلي اندام
  ...ساير

            �تنه
  � سينه قفسه
  �فقرات ستون
  �پشت
  �شكم
  �لگن
  ... ساير

  

     �فوقانياندام
  �دست 

  �دست انگشتان
  �دست مچ
  �بازو
  �شانه
  �ساعد
  ... ساير

  

  �گردن
 گلو

  �گردن هاي مهره

          � ديده آسيب عضو
  �سر

  �جمجمه
  �گوش

  �چشم          
  �دهان           
  �صورت           
  ...ساير           

  :                                       علت آسيب
 )چاه،كانال،حفره و غيره(سقوط به عمق )/نردبان ،ساختمان ،داربست ،ماشين آالت ، وسايل نقليه ،درخت و غيره (سقوط فرد از ارتفاع  -١
 متحرك شيئ دو يا ومتحرك ثابت شيئ بين فرد كردن گير- 3ضربه اشيا با فرد /پرتاب/برخورد-2

   )بار دادن،كشيدن بارسنگين،هل بلندكردن مانند كارگر بر حد از بيش نيروي اعمال( فرد بر حد از بيش فشار -4
   )گرفتگي برق( الكتريكي جريان با تماس -             6 داغ يا سرد خيلي اجسام يا دما با تماس -5
  .................................................................……………………………………… آسيب علت ذكر   موارد ساير -   9 حاد پرتوگيري -     8 شغلي حاد مسموميت -7

    .....................................................................................................):...........................................................................................................................اختصار به(واقعه شرح
.................................................................................................................................................................................................................................................  

  : جينتا
 ................................................ ارجاع محل وارجاع هياول خدمات ارائه - 2 مصدوم كار به وبازگشتيي سرپا هياولي ها كمك ارائه - ١

   فوت -  6ي جراح عمل -  5ي جراح عمل بدوني بستر -  4 شتريوب روز سهي استعالجي وگواهي پزشك خدمات ارائه - ٢

  :فرم كننده تكميلي خانوادگ نام و نام
  :    امضا:                                                                                                             سمت 

                           



  : اطالعات كلي :الف 
اين فرم  -١

مراجعه شخص حادثه ديده براي دريافت خدمات سرپايي ، در اولين محل  مخصوص ثبت حوادث ناشي از كار مي باشد و
 .درماني ، بستري وفوت تكميل مي گردد 

حادثه  -٢
ناشي از كار ، حادثه اي است كه در محل كار بدليل كار رخ داده ومنجر به اقدام درماني در مراجع مورد تاييد وزارت 

 . بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي يا فوت شده است 

تكميل  -٣
ايستگاه بهگر ، خانه (فرم ، فردي است كه در يكي از مراكز ارئه خدمات بهداشتي در كارگاهها يا واحد شغليكننده 

بهداشت كارگري ، مركز بهداشت كار ، درمانگاه كارخانه ، ساير مراكز مراقبتهاي بهداشتي درماني در كارگاهها 
مركز بهداشتي (را گذرانده ويا در يكي از مراكز درماني  اشتغال داشته و حداقل دوره آموزشي كمكهاي اوليه)وكارخانجات 

مطب خصوصي /پزشكي قانوني /بيمارستان /انس بيمارستان ژاور/درمانگاه /روستايي ، پايگاه بهداشتي /درماني شهري 
 .هنگام مراجعه مصدوم يا فوت شده ناشي از كار خدمات درماني را ارئه مي دهد )وامثالهم

اطالعات  -۴
 .ي اظهارات مصدوم يا همراه وي مي باشدنابثبتي برم

  :راهنماي تكميل قسمتهاي مختلف فرم: ب
  در قسمت

شبكه بهداشت /دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني، مركز بهداشت  ،به ترتيب نام دانشگاه ومركز بهداشت
 .ودرماني كه مركز ارائه خدمات درماني به مصدوم تحت پوشش آن است ذكر مي شود 

  مشخصات
زده مي شود وسپس نام مركز  √عمومي مراجعه شامل تاريخ مراجعه ، ساعت مراجعه ،ومحل مراجعه براساس نوع مركز

 . مذكور در اين قسمت درج مي گردد 

  براساس
 :اظهارات مصدوم يا همراه وي موارد ذيل تكميل مي گردد

   مشخصات محل وقوع حادثه شامل نام كارگاه ، نام كارفرما، تعدادكل شاغليني كه در استخدام واحد شغلي مربوط است
 . درج مي گردد

  مشخصات مصدوم شامل نام ونام خانوادگي ، كد ملي ، كدملي سرپرست خانوار ،آدرس محل سكونت ، سن به سال
 .هيانه به ريال وي درج مي گردد جنسيت ، ميزان تحصيالت ومتوسط ميزان درآمد ما

  مشخصات شغلي مصدوم برحسب عنوان شغلي ، تاريخ شروع بكار وتاريخ پايان كار حداقل در يك شغلي فعلي وچنانچه
 .مشاغل قبلي داشته است درج مي شود  



  بر اساس
 :يافته هاي فرد تكميل كننده فرم ،مشخصات حادثه شامل موارد ذيل تكميل مي گردد 

تاريخ  -
 حادثه ، ساعت وقوع حادثه ومحل دقيق حادثه ذكر مي شود 

بر حسب  -
ويا اگر عضو /صدمات عمومي / چند نقطه از بدن / اندام تحتاني / تنه/ اندام فوقاني / گردن /عضو حادثه ديده قسمت سر

م اجزاء هر الزم به ذكر است براي راهنمايي تما.زده مي شود  آسيب ديده مشخص نيست قسمت محل نامشخص 
 .قسمت در زير آن نام برده شده است كه براساس آن مي توان قسمت آسيب ديده را انتخاب نمود 

 براساس اظهارات مصدوم يا همراه وي موارد ذيل تكميل مي گردد: 
  كردن ، فشار ، تماس با اجسام داغ  گيرسقوط، برخورد ، (علت عنوان شده يعني  8علت آسيب براساس يكي از
  .زده مي شود  √برق ، مسموميت حاد شغلي ، پرتوگيري حادودر مواردي كه عنوان نشده قسمت ساير /سرد/،
 به اختصار شرحي از نحوه  وقوع حادثه در اين قسمت ذكر مي شود 

 به تفكيك ارائه كمكهاي اوليه ودرمان "نتايج  "براساس اقدامات انجام شده در مركز بهداشتي درماني قسمت
بستري / بستري براي مداوا بدون نياز به جراحي / سرپايي وبدون نياز به استراحت ، مصدوم به كار بازگردانده مي شود 

 . زده مي شود  √مت در اثر جراحات وارده فوت شده است عال/ براي عمل جراحي 

 خانوادگي ، سمت ، وتاريخ وامضاء درج مي گردد  مدر انتها مشخصات تكميل كننده فرم شامل نام ونا.  
  



 

  ع -14گردش كار تكميل فرم 

  

  ذيربط شهرستان ارسال به مركز بهداشت  -در فرم هاي حوادث ناشي از كار موجود ثبت اطالعات
  
  
  
  
  

            

        

  در موجود اطالعات تحليل  
  فرم هاي حوادث ناشي از كار 
  جمع بندي و –ارسال شده  

   در موجود وضعيت گزارش 
   شهرستان سطح

  
  در موجود اطالعات تحليل

  فرم هاي حوادث ناشي از كار 
  جمع بندي و -ارسال شده  

   در موجود وضعيت گزارش 
  استان سطح

  
  در موجود اطالعات تحليل

  فرم هاي حوادث ناشي از كار 
  جمع بندي و -ارسال شده  

   در موجود وضعيت گزارش 
  كشور سطح

  
 

 

 

 / بيمارستان دولتي 
خصوصي 

مراكز /كلينيكهاي /
مطب ها / تخصصي 

مركز بهداشت كار 
/HSE  يا بيمارستان

هاي تحت پوشش 
   صنعت 

 بهداشتمركز

  مركز سالمت محيط وكار

ايستگاه 
خانه /بهگر

  بهداشت كارگري 

/ مراكز بهداشتي درماني
درمانگاه هاي تامين 

مراكز درماني /اجتماعي 
   خصوصي  

  پزشكي قانوني 

 بهداشتيمعاونت
   دانشكده/دانشگاه





  

 20اخص شماره
دسترسي به شبكه عمومي آب آشاميدني: نام شاخص -1
درصد خانوارهايي كه به شبكه عمومي آب آشاميدني در منزل يا خارج از : در مناطق روستايي  :تعريف شاخص -2

  منزل با حداكثر نيم ساعت پياده روي دسترسي دارند
از جمعيت كل قلمرو مورد نظر كه تحت پوشش شركت هاي آب و فاضالب مي  درصدي :در مناطق شهري 

 .باشند
 : نحوه محاسبه شاخص -3

  :                           در مناطق روستايي              
  روي تعداد خانوارهاي داراي دسترسي به شبكه آب آشاميدني لوله كشي با حداكثر نيم ساعت پياده×   100

  خانوارتعداد كل 
  

  :در مناطق شهري                 
   وزارت نيرو جمعيت تحت پوشش                                               

  درصد جمعيت تحت پوشش = ×                                   100                                   
  كل جمعيت قلمرو                                                

 
فرم جمع آوري اطالعات بهداشت محيط در   -پرونده خانوار: مناطق روستايي  :منابع استخراج صورت كسر -4

 )وزارت نيرو ( از فرم گزارش اقالم پايه : مناطق شهري  / مناطق روستايي
 :منابع استخراج مخرج كسر -5

  فرم جمع آوري اطالعات بهداشت محيط در مناطق روستايي  -پرونده خانوار: مناطق روستايي  

 از فرم گزارش اقالم پايه :مناطق شهري  
 

 و شهرستان) حاشيه شهر يا اسكان غير رسمي و روستا/ شهر(ناحيه  :متغيرهاي تفكيك كننده نابرابري -6
مركز (بهداشت، درمان و آموزش پزشكي وزارت بهداشت :)پاسخگو(سازمان متولي اصلي توليد شاخص -7

وزارت نيرو  )سالمت محيط و كار
ساليانه :دوره زماني توليد و به روز رساني -8
 ):ها دادهآوريجمعبرايآماريفرمهاي(اطالعات تكميل فرم نمونه -9

  ع - 19 فرم ، ع - 18 فرم ، ع - 17 فرم ، ع - 16 فرم    



 

  
  
  

  21شاخص شماره
 )استاندارد ملي(  درصد موارد مطلوب نمونه هاي آب آشاميدني از نظر باكتريوژيك:  نام شاخص -1
درصد نمونه هاي برداشت شده از آب آشاميدني كه از نظر ويژگي هاي باكتريولوژيكي  :تعريف شاخص -2

. مطابق استاندارد ملي است
   تعداد نمونه با نتيجه مطلوب  × 100                                       :نحوه محاسبه شاخص -3

  تعداد كل نمونه                                                                                          
 

 فرم جمع آوري اطالعات بهداشت محيط    :منابع استخراج صورت كسر -4
 فرم جمع آوري اطالعات بهداشت محيط  :منابع استخراج مخرج كسر -5

 و شهرستان) حاشيه شهر يا اسكان غير رسمي و روستا/ شهر(ناحيه  :متغيرهاي تفكيك كننده نابرابري -6
مركز (بهداشت، درمان و آموزش پزشكي وزارت بهداشت :)پاسخگو(سازمان متولي اصلي توليد شاخص -7

وزارت نيرو  )سالمت محيط و كار
ساليانه :دوره زماني توليد و به روز رساني -8
  ):ها داده آوريجمعبرايآماريفرمهاي(اطالعاتتكميل فرم نمونه -9

 ع - 19 فرم ، ع - 18 فرم ، ع - 17 فرم ، ع - 16 فرم

  



 

  
  

 22شاخص شماره
 درصد خانوارهايي كه در داخل خانوار داراي توالت بهداشتي، طبق تعريف مي باشند:  نام شاخص -1
  :درصد خانوارهايي كه داراي توالت با حداقل ضوابط  تعريف شاخص -2

a. باشد واريد و در سقف، شامل اتاقكي دارا. 
b. باشد برقرار آن در هوا انيجر و بوده نوري دارا توالت اتاقك. 
c. باشد شستشو قابل وي شكستگ بدون صاف، توالت كاسه. 
d. باشد شستشو قابل و داشته بيش توالت كاسه سمت به اتاقك كف. 
e. باشد شستشو قابل كف از متريسانت 15 حداقل ارتفاع به واريد. 
f. باشد وصل فاضالبي آور جمع شبكه به يا و بوده مدفوع دفع مخزن يا و چاهي دارا. 
g. باشد دسترس در الزم مقدار به شستشو جهت آب آن مجاورت يا و مستراح داخل در. 

  تعداد خانوارهايي كه توالت بهداشتي طبق تعريف دارند ×   100              :نحوه محاسبه شاخص -3
  تعداد كل خانوارها                                     

 
 فرم جمع آوري اطالعات بهداشت محيط در مناطق روستايي  -پرونده خانوار :منابع استخراج صورت كسر -4
  فرم جمع آوري اطالعات بهداشت محيط در مناطق روستايي  -پرونده خانوار :منابع استخراج مخرج كسر -5

 
روستا :متغيرهاي تفكيك كننده نابرابري -6
مركز سالمت ( ، درمان و آموزش پزشكيوزارت بهداشت :)پاسخگو(سازمان متولي اصلي توليد شاخص -7

سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور -) محيط و كار
ساليانه:يدوره زماني توليد و به روز رسان -8
 ):ها دادهآوريجمعبرايآماريفرمهاي(اطالعاتتكميل فرم نمونه -9

 ع - 19 فرم ، ع - 18 فرم ، ع - 17 فرم ، ع - 16 فرم      
  
  



 

  
  

  23شاخص شماره
 برخوردارند) بهداشتي(درصد خانوارهايي كه از سيستم دفع صحيح فاضالب :  نام شاخص -1
از چاه يا مخزن دفع مدفوع يا به شبكه  خانگي براي دفع فاضالب درصدخانوارهايي كه :تعريف شاخص -2

.جمع آوري فاضالب استفاده مي كنند
     :نحوه محاسبه شاخص -3

 تعداد خانوارهايي كه داراي سيستم دفع بهداشتي فاضالب طبق تعريف هستند×   100                         
  تعداد كل خانوارها                                             

  
فرم جمع آوري  ازيي روستا مناطق در/اطالعات سرشماري مركز آمار ايران  :منابع استخراج صورت كسر -4

  .محيط نيز قابل استخراج استاطالعات بهداشت 
 

  اطالعات بهداشت محيط فرم جمع آوري/آمار مركز اطالعات :منابع استخراج مخرج كسر -5
 

روستا :متغيرهاي تفكيك كننده نابرابري -6
مركز (بهداشت، درمان و آموزش پزشكي وزارت بهداشت :)پاسخگو(سازمان متولي اصلي توليد شاخص -7

وزارت نيرو  )سالمت محيط و كار
 )تواند انجام شود براي مناطق روستايي ساالنه نيز مي ( پنج ساله: دوره زماني توليد و به روز رساني -8
  ):ها داده آوري جمع براي آماري فرمهاي(اطالعات تكميل فرم نمونه -9
 ع - 19 فرم ، ع - 18 فرم ، ع - 17 فرم ، ع -  16 فرم 

  



 

  يشهر مناطق در فرم ليتكم نمونه: ع-16فرم 
  .…سالانيپادرهيپااقالمگزارش
  يشهر فاضالب و آبي ها شركت

 .… سال انيپا واحد عنوان فيرد

1 

 تيجمع

   نفر ونيليم كل

2 
  آب ساتيتاس پوشش تحت

   نفر ونيليم

 *  درصد 3

4 
  فاضالب ساتيتاس پوشش تحت

   نفر ونيليم

   درصد 5

6 

 شهرها تعداد

   تعداد كل

   تعداد  پوشش تحت 7

   تعداد آب انشعابي دارا 8

   تعداد فاضالب انشعابي دارا 9

10 
 نيمشترك تعداد

   فقره ونيليم آب

   فقره ونيليم فاضالب 11

   سال در مترمكعب ونيليم آب نيتام تيظرف حداكثر 12

13 

 آب ديتول حجم

   سال در مترمكعب ونيليم يسطح

   سال در مترمكعب ونيليم ينيرزميز 14

   سال در مترمكعب ونيليم كل 15

   سال در مترمكعب ونيليم آب) مصرف(فروش حجم 16

   درصد )آب پرت( امدهين حساب به آب 17

18 
 چاه تعداد

   حلقه كل

   حلقه مدار در 19

20 
 موجود آبي گذار لوله طول

   لومتريك )يفرع ،ياصل(عيتوز شبكه

   لومتريك انتقال خطوط 21

22 
 آب رهيذخ مخازن

   تعداد كل

   تعداد مدار در 23



    مترمكعب ونيليم مدار در حجم 24

25 
 پمپاژي ها ستگاهيا

   ستگاهيا تعداد

   برساعت مترمكعب هزار تيظرف 26

27 

 بهره حال   در آب خانه هيتصف
 ي بردار

   واحد تعداد

   سال در مترمكعب ونيليم ياسم تيظرف 28

   سال در مترمكعب ونيليم يبردار بهره تيظرف 29

30 
 اجرا دست در آب خانه هيتصف

   مدول تعداد

   سال در مترمكعب ونيليم ياسم تيظرف 31

32 
 موجود فاضالبي گذار لوله طول

   لومتريك يآور جمع شبكه

   لومتريك انتقال خطوط 33

34 

 حال در فاضالب خانه هيتصف
 يبردار بهره

   واحد تعداد

   سال در مترمكعب ونيليم ياسم تيظرف 35

   سال در مترمكعب ونيليم يبردار بهرهي دب 36

 دست در فاضالب خانه هيتصف 37
 اجرا

   مدول تعداد

   سال در مترمكعب ونيليم ياسم تيظرف 38

39 
 آب شگاهيآزما

   تعداد ساختمان

   تعداد  شيآزما نوع 40

41 
 فاضالب شگاهيآزما

   تعداد ساختمان

   تعداد  شيآزما نوع 42

43 
 يكلرزن ساتيتاس

   دستگاه يگاز

   دستگاه يعيما 44

45 

 يانساني روين

   نفر يرسم

   نفر يقرارداد 46

   نفر يطرح كاركنان 47

48 
 فعالي مطالعاتي ها پروژه 

   تعداد آب 

   تعداد فاضالب 49

50 

 يياجراي ها پروژه 

   تعداد آب 

   تعداد فاضالب 51



  
  
  
  
  
  

 كشوريي روستا وي شهر مناطق در كار وطيمحسالمتمركزسطحتايدرمانيبهداشتمركزسطح از طيمحبهداشتاطالعاتيآورجمعيهافرم:ع17فرم

  
 پزشكيآموزشودرمانبهداشت،وزارت

  ......................... درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشكده/دانشگاه
  .......................................: واحد نام

  محيط بهداشت
  : ......................سال     استان بهداشت مركز   شهرستان بهداشت مركز    درماني بهداشتي مركز     بهداشت خانه

  :.............گزارشدهي دوره:                                                                                                پوشش تحت جمعيت
  

آبباكتريولوژيكيهايآزمايشنتايج پزشكيمعاينه كارت عمومياماكن غذاييموادفروشوتوزيعتهيه،مراكز
 آشاميدني

 آب شيميايي هايآزمايش نتايج
 آشاميدني

 بهداشتي واحدهاي
 درماني

معياردارايكلتعداد
  بهسازي

معيارداراي
 بهداشتي

معيارداراي كلتعداد
 بهسازي

داراي
 معيار

 بهداشتي

شاغلين تعداد
 كه مراكز و اماكن
 معاينه كارت بايد

 داشته پزشكي
 باشند

كاركنانتعداد
 كه اماكني و مراكز
 معاينه كارت داراي

 معتبر پزشكي
 هستند

بهسازيمنابع عموميشعبه
 عمومي

 بهسازي منابع عمومي شبكه
 عمومي

 شرايط با كل تعداد مطلوب كل مطلوب كل مطلوب كل مطلوب كل
 مطلوب

        

 كل تعداد

ــوردار  آشاميدني آب به دسترسي  از برخـ
 توالـــــــت

  بهداشتي

ــع ــع و آوريجمـ  دفـ
  بهداشتي

  دامي فضوالت

ــبكه ــه ش ــيلول  كش
  عمومي

 منــــــابع
  بهسازي

 آوريجمع با  دام داراي  زباله  فاضالب
  بهداشتي

   خانوار

   روستا



  ايحرفه و محيط بهداشتنظرازخانگيكارگاهوسكونتمحلوضعيت:ع-18فرم 
 شده انجام اصالحات ايحرفهومحيطبهداشت نظر از خانگي كارگاهوسكونتمحلوضعيت

  تاريخ ذكر با
 مكانتعداد        تيرآهنوآجر    بلوكي      چوبي      خشتي:ساختماننوع -1

 ......................................................................نام ذكر با غيره

 

                   نوركافي فاقد هاياتاق تعداد:  مسكونيهاياطاق-2
                     غيربهداشتي اتاق كف تعداد                                
                         غيربهداشتي ديوار تعداد                                
                       بهداشتي غير سقف تعداد                                

 

  بهداشتيغير                     بهداشتي:             منزلحياطمحوطه-3

  نامباديگرانواع            حيوانيفضوالت              گاز          نفت:سوختنوع-4

  ندارد      عموميانشعابدارد،    خصوصي انشعاب ، دارد:       آبكشيلولهشبكه-5

   ساير         منزلازخارجچاه          منزلداخلچاه          قنات          چشمه        بركه       آشاميدنيآبمنبع-6
                                                                                                       شده بهسازي            
                                                                                                       شده بهسازي            

 خير             بله     روي پياده ساعت ربع از كمتر آب برداشت محل تا رفت فاصله

 

  ندارد             بهداشتيغيردارد،     بهداشتي دارد،:       منزلداخلحمام-7

  ندارد             بهداشتيغير            بهداشتي:                        آشپزخانه-8

  ندارد             بهداشتيغيردارد،     بهداشتي دارد،:                   مستراح-9

                              بهداشتيغير            بهداشتي:                   فاضالبدفع-10

                              بهداشتيغير            بهداشتي:        زبالهدفعوآوريجمع-11

 ):سكونتمحوطه حياط داخل(طيورودامنگهداري-12
  ندارد               بهداشتي غير دارد،      بهداشتي دارد،                                  

 

                               بهداشتيغير           بهداشتي:              طيور و دام فضوالت نگهداريوآوريجمع-13

 ...............................................................نامذكرباآن نوع             دارد:   خانگيكارگاه-14
  ندارد                            

 

  مسكونيهاياتاقازمستقل              مسكونيهاياتاق با مشترك: خانگيكارگاهاستقرارمحل-15

 نامناسب                                    مناسب:                   كارگاهساختمانيوضعيت-16
  نامناسب                                       مناسب:                                 ساختماني وضعيت
      ندارد                                           دارد:                                       مناسب تهويه

      ندارد                                           دارد:                                             نوركافي
      ندارد                                           دارد:                                              رطوبت

      ندارد                                           دارد:                            حد از بيش صدا و سر
  نامناسب                                      مناسب:                                          دما وضعيت

      ندارد                                           دارد:                           حد از بيش غبار و گرد
      ندارد                                           دارد:                            حد از بيش بخار و گاز
      ندارد                                           دارد:                             حد از بيش مه و دود

      ندارد                                           دارد:                  تماس شيميايي مواد با پوست
      ندارد                                           دارد:                            اوليه هايكمك جعبه
  ندارد نيازي                 ندارد                                           دارد:                            فردي حفاظت وسايل

 

 

  .................................. كارگر.......................................................خانوادهاعضاي: ...................................................................شاغلينتعداد-15



  
 ع-19فرم

 
   پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت

  ......................... درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشكده/دانشگاه
  : .......................................واحد نام

  : ......................سال      بهداشتي معاونت   شهرستان بهداشت مركز    درماني بهداشتي مركز     بهداشتي پايگاه
  :.............گزارشدهي دوره:                                                                                                  پوشش تحت جمعيت

  
فـروشوتوزيـعتهيه،مراكز
 غذايي مواد

آزمـايش  نتايج پزشكيمعاينهكارت راهيبيناماكنومراكز عمومياماكن
ــاي  هـــــــ
  باكتريولوژيكي

تعداد
 كل

داراي
 معيار

 بهسازي

داراي
 معيار

 بهداشتي

تعداد
 كل

 داراي
 معيار

 بهسازي

داراي
 معيار

 بهداشتي

تعداد
  كل

داراي
 معيار

 بهسازي

داراي
 معيار

 بهداشتي

 مراكـز وامـاكنشاغلينتعداد
 پزشـكي  معاينـه  كارت بايد كه

  باشد داشته

 امـاكني  و مراكـز  كاركنان تعداد
 پزشـكي  معاينه كارت داراي كه

  هستند معتبر

 تعداد
  كل

 تعــــداد
  مطلوب

             

  
  
  
  
  

 هايآزمايش نتايج
 شيميايي

 بهداشتي واحدهاي هابيمارستان محيط بهداشت
 درماني

 پرتوپزشكي مراكز

 تعداد كل تعداد
 مطلوب

 شرايط با كل تعداد مطلوب كل تعداد
 مطلوب

 مطلوب كل تعداد

 مديريت
 پسماند

 مديريت
 فاضالب

 و آشپزخانه
 غذاخوري

 بهداشتي حفاظتي بخش

            



  روستايي آمار فرم ليتكم نحوه دستورالعمل
  : تعاريف
  . باشند مييي موادغذا فروش وي نگهدار ع،يتوز د،يتول ه،يته مراكز منظور:  مراكز
  . باشند مي عمومي اماكن منظور:  اماكن

  
  :ي ده گزارش دوره

 تكميـل  بهداشت هاي خانه در)  دهي گزارش دردوره فصل نام ذكر با( يكبار ماه سه وهر برگ دردو فرم اين اطالعات -1
 شهرسـتان   بهداشـت  مركـز  به  فرم برگ يك قالب در ، بندي وجمع درماني بهداشتي مراكز در كنترل از پس و گرديده
  .گردد مي ارسال

 در را درماني بهداشتي مراكز از دريافتي آمار)  دوم يا اول كلمه ذكر با(  بار يك ماه شش هر شهرستان بهداشت مركز -2
 وجمع كنترل از پس بهداشتي معاونت و نموده ارسال بهداشتي معاونت به و تنظيم بندي، جمع  فرم برگ يك قالب
  . نمايد مي وكارارسال محيط سالمت مركز به را آن بندي

 مربوطه اطالعات نيست كامل شبكه توسعه كه مناطقي سياردر تيم توسط محيطي بهداشت خدمات ارائه صورت در -3
    . گردد مي گزارش واحد نام قسمت در سياري عبارت ذكر با اي جداگانه فرم در
  
  :  عمومي واماكنيي غذا مواد فروش وي  نگهدار و عيتوز و هيته مراكز كل تعداد -1
  قانون اجرايي نامه نيآئ مشمول(  عمومي اماكن ويي موادغذا فروش وي نگهدار ع،يتوز د،يتول ه،يته مراكز هيكل منظور  

 باشدي م فعال سال فصل سوم دو در حداقل پوشش تحت منطقه در كه است... )  خوردني مواد قانون  13 ماده اصالحيه
.  

  :ي بهساز اريمعي دارا عمومي اماكن ويي موادغذا فروش وي نگهدار ع،يتوز د،يتول ، هيته مراكز -2

 مواد قانون 13 ماده اصالح قانون اجرايي نامه نيآئ دوم فصل انجام به نسبت كه شوندي م اطالق واماكني مراكز به 

 عمل  65-64-61-57-56-51-50-49-47-43-42-41-40-36- 35-34-32-31-30 موادي استثنا به....  ،يخوردن

  . باشند كرده
ي اماكن و  مراكز به: ي بهداشت اريمعي دارا عمومي اماكن ويي موادغذا فروش وي نگهدار ع،يتوز د،يتول ه،يته مراكز ـ3

 مواد قانون 13 ماده اصالح قانونيي اجرا نامه نيآئ سوم و دوم ، اول فصل مواد رعايت به نسبت شوندكهي م اطالق
   .باشند كرده عمل....   ،يخوردن

  : باشند  داشتهي پزشك نهيمعا كارت ديبا كه مراكز و اماكن نيشاغل تعداد -4



 كارت اخذ مشمول و بوده كار مشغول وقت پاره موقت، دائم، بصورت كه استي مراكز و اماكن در شاغل افراد هيكل منظور
  .باشندي مي پزشك نهيمعا
  : هستند معتبري پزشك نهيمعا كارتي دارا كهي اماكن و مراكز كاركنان تعداد -5
 نامه نيآئ برابر آنها كارت اعتبار مدت كه ،يپزشك نهيمعا كارت اخذ مشمول ومراكز اماكن در شاغل افراد هيكل منظور 

  .باشد دهينرس اتمام به....  ،يخوردن مواد قانون 13 ماده اصالح قانون اجرايي
 : عمومي بهسازي منابع و آشاميدني آب توزيع عمومي شبكه وشيميايي باكتريولوژيكيي ها آزمايش نتايج -6

 شيميايي و باكتريولوژيكيي ها آزمايش نتايج منظور:  عمومي شبكه وشيميايي باكتريولوژيكيي ها آزمايش نتايج
يي ايميش جينتا.باشد مي) آبفار پوشش وغيرتحت پوشش ازتحت اعم(  عموم استفاده مورد آشاميدني آب توزيع هاي شبكه
  .باشدي م تيترين و تراتين د،يفلور محلول، جامد مواد كل شاملي دنيآشام آب

 باكتريولوژيكي ها آزمايش نتايج منظور:  عمومي بهسازي منابع وشيميايي باكتريولوژيكيي ها آزمايش نتايج -
 محلول، جامد مواد كل شاملي دنيآشام آبيي ايميش جينتا. باشد مي عموم استفاده مورد شده بهسازي منابع وشيميايي

  .باشدي م تيترين و تراتين د،يفلور
  . باشد يم شده انجاميي ايميش يا كيولوژيباكتري ها شيآزما كل تعداد منظور :كل -
 نظر ازي دنيآشام آبي كشوري استانداردها با كه شيميايي و باكتريولوژيكي آزمايشات نتايج منظور :مطلوب جهينت -

 محسوب مطلوب عنوان به مجاز حداكثر از تر نييپايي ايميش جينتا در( .باشد داشته مطابقت شيميايي و كيولوژيباكتر
  )شود يم

  .باشدي م 1011ي مل استانداردي دنيآشام آبي كروبيم تيفيك خصوص در قضاوت اريمع:  1تبصره
 ": عنوان با 1053ي مل استاندارد 3 شماره جدولي دنيآشام آبيي ايميش تيفيك خصوص در قضاوت اريمع:  2تبصره

  .باشدي م "يدنيآشام آب در موجود يرسميغ يمعدن ييايميش مواد مطلوب و مجاز حداكثر
 آمده بدست جينتاي متوال دوبار كه يموارد در و است يكبار ماه شش هريي ايميشي ها شيآزماي براي بردار نمونه: تذكر

ي ها شيآزما خصوص دري بردار نمونه. شودي م انجام ساالنهي بردار نمونه باشد، استاندارد مجاز اكثر حد از تر نييپا
  .باشدي م 4208 استاندارد اساس بري كروبيم
  : درماني بهداشتي واحدهاي -7

 درمان و بهداشت شبكه به وابستهي درماني بهداشتي واحدها فقط حاضر حال در: يدرماني بهداشت مراكز كل تعداد
 –ي شهري درماني بهداشت مركز ،ي مانيزا التيتسه ، بهداشت خانه مانند)  مارستانهايب از ريبغ( باشدي م منظور
  .بهداشت گاهيپا ،ييروستا

 ستميس ،يبهداشتي سهايسرو ،يعموم نظافت نظر از كه گردد يم اطالقي درماني بهداشت مراكز به: مطلوب طيشرا با
 دييتا مورد ساختماني بهداشت طيشرا و فاضالب و آب و) يتور نصب( حشرات مقابل در حفاظت پسماند،ي آور جمع
  .باشد



ي  بهداشت واحد درآمار باشديي روستاي درماني بهداشت مركز محل در بهداشت خانه ساختمان  كهيصورت در:  تبصره
  . گردديم محسوب واحد يك ،يدرمان

 منابع اي يعموم كشي لوله شبكه قيطر ازي دنيآشام آب به كه ييخانوارها تعداد منظور:  آشاميدني آب به دسترسي - 8 
 در حداكثر يا برگشت و رفت( يرو ادهيپ قهيدق 30 حداكثر با روز در نفر هري ازا به تريل ستيب حداقل زانيم بهي بهساز

  .دارندي دسترس)  سكونت محل ازي لومتريك يك محدوده
 بصورتي كش لوله قيطر ازي دنيآشام آب شبكه به كه ييخانوارها تعداد منظور:   عمومي كشي لوله شبكه -8-1

   .دارندي دسترس كشي لوله شبكه به متصلي عموم برداشت ريش يا و منازل دري خصوص انشعابات
 شرايط با باران آبي آور جمع مخازن و قنات چشمه، چاه، از كه است ييخانوارها تعداد منظور: ي بهساز منابع -8-2

  . باشند مي برخوردار) بهورزي(  محيط بهداشت دركتاب مندرج ضوابط با منطبقي بهساز
  : بهداشتي توالت برخورداراز -9

)  بهورزي(  محيط بهداشت دركتاب مندرج ضوابط حداقل با منطبق بهداشتي ازتوالت كه است ييخانوارها تعداد منظور
  . باشند برخوردارمي

 بهداشتي صورت به را خود خانگي فاضالب كه است منظورتعدادخانوارهايي:  فاضالب بهداشتي دفع و آوري جمع -10
   .نمايند مي دفع تصفيه فرايند طي از پس عمومي شبكه طريق از ويا  اختصاصي جاذب چاه از استفاده وبا آوري جمع

  ) :پسماندها(  زباله بهداشتي دفع و آوري جمع-11
 وبه آوري جمع ، عمومي سيستم طريق از ويا اختصاصي صورت به را خود توليدي زباله كه است منظورتعدادخانوارهايي

  . نمايند مي دفع بهداشتي روش
  : حيواني فضوالت بهداشتي آوري جمع-12

 دركتاب مندرج ضوابط برابري  وانيح فضوالتي بهداشتي آور جمع به نسبت كه است دام داراي خانوارهاي تعداد منظور
  .ندينماي م اقدام)  بهورزي(  محيط بهداشت

  



 

 ي شهر آمار فرم ليتكم نحوه دستورالعمل

  : تعاريف
  . باشند مييي موادغذا فروش وي نگهدار ، عيتوز د،يتول ه،يته مراكز منظور:  مراكز
  . باشند مي عمومي اماكن منظور:  اماكن
 قرار وگردشگري روستايي شهري، بين هاي مسيرجاده در كه شود مي اطالقي واماكن مراكز به:   راهي بين واماكن مراكز
  . اند منظورنگرديده روستا يا شهر وحومه داخل ومراكز اماكن  جزو و دارند

  
  :ي ده گزارش دوره

 درمـاني  بهداشـتي  مراكـز  در)  دهـي  گزارش دردوره فصل نام ذكر با( يكبار ماه سه وهر برگ دو در فرم اين اطالعات -1
  .گردد مي ارسال شهرستان بهداشت مركز به  فرم برگ يك قالب در و ليتكم

 در را درماني بهداشتي مراكز از دريافتي آمار)  دوم يا اول كلمه ذكر با(  بار يك ماه شش هر شهرستان بهداشت مركز -2
 بندي وجمع كنترل از پس بهداشتي معاونت و نموده ارسال بهداشتي معاونت به و تنظيم بندي، جمع فرم برگ يك قالب
  .نمايد مي ارسال وكار محيط سالمت مركز به را آن
 مربوطه اطالعات نيست كامل شبكه توسعه كه مناطقي سياردر تيم توسط محيطي بهداشت خدمات ارائه صورت در -3
    . گردد مي گزارش واحد نام قسمت در سياري عبارت ذكر با اي جداگانه فرم در
  :ي  راه نيب اماكن و مراكز و عمومي واماكنيي غذا مواد فروش وي  نگهدار و عيتوز و هيته مراكز كل تعداد -1
  قانون اجرايي نامه نيآئ مشمول(  عمومي اماكن ويي موادغذا فروش وي نگهدار ع،يتوز د،يتول ه،يته مراكز هيكل منظور  

 باشدي م فعال سال فصل سوم دو در حداقل پوشش تحت منطقه در كه است... )  خوردني مواد قانون  13 ماده اصالحيه
.  

 اريمعي داراي  راه نيب اماكن و مراكز و عمومي اماكن ويي موادغذا فروش وي نگهدار ع،يتوز د،يتول ه،يته مراكز -2

  :يبهساز

 مواد قانون 13 ماده اصالح قانون اجرايي نامه نيآئ دوم فصل انجام به نسبت كه شوندي م اطالق واماكني مراكز به 

 عمل  65-64-61-57-56-51-50-49-47-43-42-41-40-36- 35-34-32-31-30 موادي استثنا به....  ،يخوردن

  . باشند كرده



 اريمعي داراي  راه نيب اماكن و مراكز و عمومي اماكن ويي موادغذا فروش وي نگهدار ع،يتوز د،يتول ه،يته مراكز -3
 قانونيي اجرا نامه نيآئ سوم و دوم اول، فصل مواد رعايت به نسبت شوندكهي م اطالقي اماكن و  مراكز به:  يبهداشت
   .باشند كرده عمل....   ،يخوردن مواد قانون 13 ماده اصالح

  : باشند  داشتهي پزشك نهيمعا كارت ديبا كه مراكز و اماكن نيشاغل تعداد -4
 كارت اخذ مشمول و بوده كار مشغول وقت پاره موقت، دائم، بصورت كه استي مراكز و اماكن در شاغل افراد هيكل منظور

  .باشندي مي پزشك نهيمعا
  : هستند معتبري پزشك نهيمعا كارتي دارا كهي اماكن و مراكز كاركنان تعداد -5
 نامه نيآئ برابر آنها كارت اعتبار مدت كه ،يپزشك نهيمعا كارت اخذ مشمول ومراكز اماكن در شاغل افراد هيكل منظور 

  .باشد دهينرس اتمام به....  ،يخوردن مواد قانون 13 ماده اصالح قانون اجرايي
 :آشاميدني آب توزيع شبكه وشيميايي باكتريولوژيكيي ها آزمايش نتايج-6 

 جينتا. باشد مي عموم استفاده موردي دنيآشام آب عيتوزي ها شبكه وشيميايي باكتريولوژيك آزمايشات نتايج منظور
  .باشدي م تيترين و تراتين د،يفلورا محلول، جامد مواد كل شاملي دنيآشام آبيي ايميش
  . باشدي م شده انجاميي ايميش يا كيولوژيباكتر شاتيآزما كل تعداد منظور: كل -
 نظر ازي دنيآشام آبي كشوري استانداردها با كه شيميايي و باكتريولوژيكيي ها آزمايش نتايج منظور: مطلوب جهينت -

 محسوب مطلوب عنوان به مجاز حداكثر از تر نييپايي ايميش جينتا در( .باشد داشته مطابقت شيميايي  يا كيولوژيباكتر
  )شود يم

  .باشد يم 1011ي مل استانداردي دنيآشام آبي كروبيم تيفيك خصوص در قضاوت اريمع:  1تبصره
 ":  عنوان با 1053ي مل استاندارد 3 شماره جدولي دنيآشام آبيي ايميش تيفيك خصوص در قضاوت اريمع: 2تبصره

  .باشدي م "يدنيآشام آب در موجود يرسميغ يمعدن ييايميش مواد مطلوب و مجاز حداكثر
 آمده بدست جينتاي متوال دوبار كهيموارد در و است يكبار ماه شش هريي ايميشي ها شيآزماي براي بردار نمونه: تذكر

ي ها شيآزما خصوص دري بردار نمونه. شودي م انجام ساالنهي بردار نمونه باشد، استاندارد مجاز حداكثر از تر نييپا
  .باشدي م 4208 استاندارد اساس بري كروبيم
  :مارستانهايب طيمح بهداشت -7

  . باشد مي پوشش تحت منطقه)  هيريخ ،يخصوص ،يدولت( ي مارستانهايب هيكل منظور: كل تعداد
  دفع وي خطرسازي ب ،ينگهدار ،يآور جمع ك،يتفك  كه استيي مارستانهايب تعداد: مطلوب پسماند تيريمد -

 .باشد داشته مطابقت بهداشت وزارتي ها بادستورالعمل آن پسماند
 مطابق آنها فاضالب دفع و هيتصف ،يآور جمع كه استيي ها مارستانيب تعداد: مطلوب فاضالب مديريت -

 . شود انجام بهداشت وزارتي ها دستورالعمل



يي اجرا نامه نيآئ با منطبقي غذاخور و آشپزخانهي دارا كهيي ها مارستانيب تعداد: مطلوب غذاخوري و آشپزخانه -
 .باشند.... ،يخوردن مواد قانون 13 ماده  اصالح قانون

 و عملي ها اتاق ،)يمركز ونيزلسيلياستر بخش(  CSSDيها بخش كهيي ها مارستانيب تعداد: مطلوب بخش -
 بهداشت، وزارتي ها دستورالعمل با محيطي بهداشت وضعيت نظر از ها بخش ريسا درصد 75 و خانهيتشوخر

  . باشد داشته مطابقتي پزشك آموزش و درمان
ي ها خانه رينظي درماني بهداشتي واحدها منظور: يدرماني بهداشت مراكز كل تعداد: درماني بهداشتي واحدهاي -8

 مواد، مصرف سوء درمان مراكز ،يمانيزا التيتسه مراكز بهداشت،ي گاههايپا ،يدرماني بهداشت مراكز بهداشت،
  .باشند يم) ي دولت ،يخصوص( مارستانهايب از ريغ به  محدودي جراح مراكز درمانگاهها، ،يطب صيتشخي ها شگاهيآزما

 يبهداشت واحد درآمار باشديي روستاي درماني بهداشت مركز محل در بهداشت خانه ساختمان  كهيصورت در:  تبصره
  . گردد يم محسوب واحد يك ،يدرمان

 ستميس ،يبهداشتي ها سيسرو ،يعموم نظافت نظر از كه گردد يم اطالقي درماني بهداشت مراكز به: مطلوب طيشرا با
 دييتا مورد ساختماني بهداشت طيشرا و فاضالب و آب و) يتور نصب( حشرات مقابل در حفاظت پسماند،ي آور جمع
  .باشد

  :ي طب صيتشخي ها شگاهيآزماي طيمح بهداشت ضوابط حداقل
ي وپسماندهاي پزشكي پسماندهايي اجرا تيريمدي ها وروش ضوابط«  پسماندها تيريمد قانون 7 مادهي اجرا شامل
 سالم، آب ،يبهداشت شرايط با ازين مورد تعداد به توالت وجود بهداشت، وزارت سوي از ابالغيي ها ودستورالعمل »وابسته

 محلي وارهايدي كاريكاش وشو، شست قابل و مقاوم جنس از متر سانتي 120 ارتفاع تا انتظار وسالن راهروها واريد
 بهداشتي ودفع آوري جمع سيستم داراي ع،يما صابون به مجهزي روشوئ و زيرسقف تا آزمايش ها سالن و خوني ريگ نمونه

    فاضالب
  
  :پرتوپزشكي مراكز -9

  .باشدي م  درپزشكي پرتوها با كار فعال  مراكز تعداد منظور:  كل تعداد
 رعايت را)  بهداشت وزارت دستورالعمل برابر(  پرتو برابر در حفاظت ضوابط كه مراكزپرتوپزشكي تعداد: يحفاظت مطلوب
  . باشند  كرده

  . باشند  كرده رعايت را محيطي بهداشت ضوابط كه مراكزپرتوپزشكي تعداد:  بهداشتي مطلوب
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 سيستم طريق از اطالعات ورود جداول ارسال
  مجموعهزيرشركت35برايوبتحت

 به مذكور جداول تكميل
  شركتتفكيك

 مادر شركت به شده تكميل جداول ارسال
 وبتحتسيستمتوسطتخصصي

 سقم و صحت كنترل و بررسي
  جداولازشدهاخذاطالعات

 بدون دريافتي اطالعات
 باشندميمشكل

 هماهنگي با ايرادات و نواقص رفع
   زيرمجموعه هايشركت
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 )روستاييمناطقدر(بهداشتخانه

 شهري/مركز بهداشتي درماني روستايي

 مركز بهداشت شهرستان 

 مركز بهداشت استان 

 مركز سالمت محيط و كار 



 

  
  

  24شاخص شماره

سرانه فضاي سبز شهري: نام شاخص -1

  ميزان مساحت فضاي سبز موجود نسبت به هر نفر جمعيت شهري به متر مربع  :تعريف شاخص -2

 
 :        نحوه محاسبه شاخص -3

  سرانه فضاي سبز= مساحت فضاي سبز شهري موجود                                       

 جمعيت شهري                                                 

 اطالعات ارائه شده توسط شهرداريهاي كشور  :منابع استخراج صورت كسر -4
 داده هاي حاصل از سرشماري :منابع استخراج مخرج كسر -5
شهري: متغيرهاي تفكيك كننده نابرابري -6
 سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور :)پاسخگو(سازمان متولي اصلي توليد شاخص -7

ساليانه :دوره زماني توليد و به روز رساني -8
 ع -20 ):ها داده آوريجمعبرايآماريفرمهاي(اطالعاتتكميل فرم نمونه -9

  
  : تعاريف

  .نوعي از سطوح باز با پوشش گياهي است كه داراي كار كرد اجتماعي و يا اكولوژيكي مي باشد: فضاي سبز
  .فضاي سبزي است كه در محدوده و حريم شهرها واقع شده  باشد: سبز شهريفضاي 

فضاي سبز شهري است كه داراي كاركرد اجتماعي بوده و امكان استفاده عموم بر اساس : فضاي سبز شهري عمومي
  .ميسر باشد)شهر، منطقه، محله(سلسله مراتب تقسيمات شهري 

  



 

  

  

  چك ليست جمع آوري اطالعات مربوط به :ع-20فرم

  سرانه فضاي سبز شهري 

 سرانه فضاي سبز   مساحت شهر   جمعيت شهر وسعت  فضاي سبز  استان  شهر

         



 

   ع -20گردش كار تكميل فرم 
  

  
  



 

 25شاخص شماره
   ) جمعيت نفر هزار 300 باالي شهرهاي در. (  دارند  سالم و پاك هواي تعريف طبق كه سال روزهاي درصد: شاخص نام -1

 در شـده  محاسـبه  مقـادير  و شـده  سـنجش  نفـر  هزار 300 باالي شهرهاي در هوا كيفيت كه سال روزهاي  از صدي در : شاخص تعريف  - 2
  )   جمعيت نفر هزار 300 باالي شهرهاي در. (  دارند قرار سالم هواي و پاك هواي  محدوده در تعريف طبق روزانه هاي گزارش

 جمعيت براي سالمتي ريسك فاقد يا و ناچيز سالمتي ريسك كه شود مي اطالق شده سنجش هواي از كيفيتي به   (Good)، پاك هواي -
 AQIمقدار عددي نظر از.  باشد معرض در  دي ، كـربن  منوكسـيد  هـاي  آالينـده  از هريـك  براي 50 و صفر بين پاك هواي محدوده در   

  .باشد مي ازون و ازت اكسيدهاي و PM10 , PM2.5 معلق ذرات ، گوگرد اكسيد
 همراه خاص بهداشتي مالحظات با افراد از كمي بسيار تعداد كه شود مي اطالق شده سنجش هواي از كيفيتي به  (Moderate) ، سالم هواي
 ويـژه  تنفسـي  عالئـم  است ممكن دارند اي ويژه حساسيت ازون و نيتروژن اكسيد دي ، معلق ذرات به نسبت كه افرادي  شرايط اين در.  باشند

 قابل شرايط اين در هوا كيفيت مجموع در و باشد مي  100 الي 51 بين محدوده اين در    AQIمقدار عددي نظر از. شود مشاهده ها آن در اي
 .است قبول

      :شاخص محاسبه نحوه – 3
  

  
  

 استان زيست محيط كل ادارات بهداشتي، معاونت درمان، و بهداشت هاي شبكه شهرستان، بهداشت مراكز: كسر صورت استخراج منابع – 4

 ها شهرداري و ها دهياري سازمان  نفت، وزارت ها،

 زيست محيط كل ادارات بهداشتي، معاونت درمان، و بهداشت هاي شبكه شهرستان، بهداشت مراكز  :كسر  مخرج استخراج منابع – 5
 ها شهرداري و ها دهيار سازمان  نفت، وزارت ها، استان

  :  نابرابري كننده تفكيك متغيرهاي – 6
 هاي ايستگاه فاقد شهرهاي(  هستند اطالع بي خود استنشاقي هواي كيفيت از شهروندان كه جمعيت نفر هزار 300 باالي شهرهاي -

  .شود نمي تعريف آنها براي شاخصي هيچ و)  هوا آاليندگي سنجش
 بسياري به ابتال ريسك كه شهروندان براي استنشاقي هواي مطلوب كيفيت داراي و  سالم و پاك هواي كيفيت از برخوردار شهرهاي -

 .باشد مي ممكن حداقل گروه اين در هوا آلودگي از ناشي عوارض و بيماريها از
  )  :  پاسخگو(  شاخص توليد اصلي متولي سازمان –7
  دارد اختيار در شهر جغرافيائي محدوده در  را هوا آلودگي سنجش هاي ايستگاه اطالعات و مالكيت كه  زيست محيط حفاظت سازمان -
  دارد اختيار شهردر جغرافيائي محدوده در را هوا آلودگي سنجش هاي ايستگاه اطالعات و مالكيت كه ها شهرداري و دهياري سازمان -
  دارد اختيار در شهر جغرافيائي محدوده در را هوا آلودگي سنجش هاي ايستگاه اطالعات و مالكيت كه نفت وزارت -
 استنشـاق  از ناشـي  پيامدهاي  و سالمت بر گذار اثر هاي شاخص نظر از هوا كيفيت كننده تعيين كه پزشكي آموزش و درمان بهداشت وزارت -

 .باشد مي معرض در جمعيت هواي
 تخصصي هاي فايل و پيوست هاي فرم طبق و معمول نظام طريق از فصلي صورت به يكبار ماه سه: رساني روز به و توليد زماني دوره –8
 پزشكي آموزش و درمان بهداشت وزارت همكاران اختيار در

 ع -21 فرم  ): ها داده آوري جمع براي آماري هاي فرم(  اطالعات تكميل فرم نمونه  -9

 100*      باشد 100 از كمتر و مساوي مسئول هاي آالينده برايهواكيفيتشاخصكه)ماههسه(دهيگزارشدورهروزهايتعداد

  است شده انجام  هوا هاي آالينده سنجش)  ماهه سه(  دهي گزارش دوره در كه روزهائي تعداد



  



    هواتيفيكشاخصآماري دهگزارشفرم: ع-21فرم 

  ..............................ي درماني بهداشت خدمات وي پزشك علوم دانشكده/  دانشگاه
  13...  سال   چهارم   سوم  دوم اول: ماهه سه:  ي ده گزارش دوره

  : نام ذكر با ها شهر از كيهر مستقردري  ها ندهيآال سنجشي ها ستگاهيا تعداد
:                ستگاهيا تعداد:                                  شهر - 3:                               ستگاهيا تعداد:                                      شهر - 2:                                         ستگاهيا تعداد:                                شهر -1

يرد
 ف

 شهر نام

  جمعيت
 )

 برحسب
 هزار
 ) نفر

تعداد
ي روزهائ
 كه

 شاخص
 تيفيك

  هوا
ي  برا
 آن

  محاسبه
 شده 

  است

 تيفيك شاخصي  آمار مشخصات  هوا تيفيك شاخص براساس سنجشي  روزها تعداد
  هوا

 ، ها ندهيازآال كيهر كهي هائ روز تعداد
 اند بودهي اصل و مسئول ندهيآال

(AQI>100) 
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   ع-21تكميل فرم  دستورالعمل
  
 از را مـردم  شـاخص  ايـن . اسـت  هـوا  كيفيـت  روزانـه  بيني پيش جهت شاخصي (AQI) هوا كيفيت شاخص كلي طور به

 عبـارت  بـه . كند مي ارايه را سالمت سطوح با آن ارتباط ميزان و سازد مي آگاه) آن بودن آلوده يا بودن پاك( هوا كيفيت
 شـاخص . سازد مي آسان مردم عموم توسط را آن درك و دهد مي نشان را انسان سالمت بر آلوده هواي تاثير ميزان ديگر

مي مربوط انسان سالمت مختلف سطوح به را دسته هر كه دهد مي قرار دسته شش در را هوا كيفيت ، AQI هوا كيفيت
 :است زير بشرح دسته شش اين. سازد
 خطـر  كـم  يـا  خطـر  بي هوا آلودگي و است رضايتبخش هوا كيفيت. است 50 و 0 بين حالت اين در AQI ميزان 2 :خوب
  .دهند مي نشان سبز رنگ با را حالت اين. است

 ممكـن  ها آالينده از بعضي اگرچه است قبول قابل هوا كيفيت. است 100 تا 51 بين حالت اين در AQI ميزان 3 :متوسط
 ازن بـه  نسـبت  كـه  كسـاني  مثـال  عنوان به باشد همراه خاص بهداشتي مالحظات با افراد از كمي بسيار تعداد براي است

  .دهند مي نشان زرد رنگ با را حالت اين. بروزدهند خود از تنفسي عالئم است ممكن دارند اي ويژه حساسيت
 حسـاس  گروههـاي  افـراد  از بعضـي . اسـت  150 و 101 بـين  حالت اين در AQI ميزان 4 :حساس هاي گروه براي ناسالم
 مـردم  عموم به نسبت هستند ريه بيماري داراي كه مردمي مثال براي. كنند تجربه را خاصي بهداشتي اثرات است ممكن

 از را بيشـتري  خطـر  دارنـد  قلبـي  يـا  ريوي بيماري كه مردمي اما شوند مي متحمل ازن با مواجهه از را بيشتري خطرات
نمـي  قـرار  تاثير تحت مردم عموم دارد قرار سطح اين در هوا آلودگي وقتي ولي. شوند مي متحمل معلق ذرات با مواجهه
  .دهند مي نشان نارنجي رنگ با را حالت اين. گيرند
. كنـد  تجربـه  اسـت،   200 و 151 بـين  آن مقـدار  كـه  زماني را باال AQI بهداشتي اثرات است ممكن فردي هر 5 :ناسالم
 نشـان  قرمز رنگ با را حالت اين. كنند مي تجربه خود سالمت بر را جدي اثرات سايرين از بيش حساس گروههاي اعضاي

  .دهند مي
 حالت اين در 6 :ناسالم خيلي AQI معنـي  بدين و آيد مي    بحساب سالمتي براي هشداري و دارد قرار 300 تا 201 بين 
  .دهند مي نشان بنفش رنگ به را حالت اين كند تجربه خود سالمت بر را تري جدي اثرات است ممكن كسي هر كه است

 در. است اضطراري وضع اعالم و انسان سالمت براي جدي اخطاري و است باالتر 300 از وضعيت اين در AQI 7 :خطرناك
  .دهند مي نشان ارغواني رنگ با را حالت اين. گيرند مي قرار تاثير تحت جامعه افراد تمام احتماال وضعيت اين

                                                            
1. Good. 
2. Moderate. 
4 . Unhealthy for sensitive groups. 
5 . Unhealthy. 
6 . Very unhealthy. 
7 .Hazardous. 



 بسـته  ايسـتگاهها  اين. شود مي گيري اندازه سنجش ايستگاههاي در اصلي هاي آالينده غلظت تعيين بوسيله هوا كيفيت
 از اسـتفاده  بـا  هـا  آالينـده  سنجش از آمده بدست خام هاي داده. باشند متعدد است ممكن آن وسعت و شهر جمعيت به

 نشـان  را  AQI بـراي  شكست نقاط كه 2 جدول از رابطه در استفاده مورد پارامترهاي. شوند مي تبديل AQI به 1 رابطه
  .آيد مي بدست دهند، مي

)1(  

  : رابطه اين در كه
Ip  =آالينده براي هوا كيفيت شاخص P  
Cp  =آالينده شده گيري اندازه غلظت P 

BPHi  =مساوي يا بزرگتر كه شكستي نقطه Cp است  
BPLO  =مساوي يا كوچكتر كه شكستي نقطه CP باشد  
IHi  =مقدار AQI با منطبق BPHi  
ILo  =مقدار AQI با منطبق BPLo  
 

 مـي  گرديـد  محاسـبه  سـنجش  ايسـتگاه  هريـك  براي  AQI مقادير باالترين آنكه از پس:  شهر يك براي  AQI محاسبه
 در AQI مقـدار  بـاالترين  و شـده  مقايسه يكديگر با شهر سطح سنجش هاي ايستگاه تمامي AQI مقادير باالترين بايست

 دوره طي در شده گزارش روزهاي مجموع. گردد گزارش روز يك براي شهر آن AQI مقدار بعنوان ها ايستگاه تمامي بين
  .گردد مي استخراج آن از نظر مورد شاخص و شده وارد دهي گزارش فرم در شرايط اين با سنجش

  
  

LOLOP
LOHi

LOHi
p IBPC

BPBP

II
I 




 )(



   ع -21گردش كار تكميل فرم 
  
  

      جغرافيايي محدوده در سنجش هايايستگاه  
      جمعيت نفر هزار 300 باالي شهرهاي   
     هايدستگاه از هريك تملك تحت ساكن  

         استان در اجرايي               
              

                    
               بوسيله مالكين طريق از اطالعات انتقال      

   هايايستگاه دستي صورت به يا مودم                 
   و استان اجرايي هايدستگاه به سنجش                                   
   روزانه                               

  
  
  
  
  

            
  درصد و هوا كيفيت هايشاخص تعيين            
   شهرهاي در سالم و پاك هواي روزهاي            

   جمعيت نفر هزار 300 باالي                                                                          
  

 در آالينده سنجش
 سنجش هايايستگاه

 برحسب اطالعات
  كيفيت شاخص

  خام اطالعات

/ بهداشت مراكز
  بهداشت هايشبكه

 محيط سالمت مركز
   كار و

/ بهداشت مراكز
   بهداشت هايشبكه

 محيط سالمت مركز
   كار و

 محيط سالمت مركز
   كار و



 

  

  26شاخص شماره
سرانه فضاي اصلي ورزشي: نام شاخص -1
 .درصد جمعيتي كه طبق تعريف به خدمات ورزشي دسترسي دارند :تعريف شاخص -2
 :نحوه محاسبه شاخص  -3

      مساحت فضاي ورزشي متر مربع *100                                       

  جمعيت وسط سال          

 متراژ فضاي ورزشي اعم از مفيد و غير مفيد :منابع استخراج صورت كسر -4
 داده هاي حاصل از سرشماري :منابع استخراج مخرج كسر -5

  
و ) حاشيه يا اسكان غير رسمي و روستا /شهر(ناحيه :متغيرهاي تفكيك كننده نابرابري -6

 )مفيد و غير مفيد ( شهرستان 
 وزارت ورزش و جوانان:)پاسخگو(سازمان متولي اصلي توليد شاخص -7
ساليانه:دوره زماني توليد و به روز رساني -8
 ): ها داده آوريجمعبرايآماريفرمهاي(اطالعاتتكميل فرم نمونه -9

  



 

  

  27شاخص شماره
موجودي  ها هينيحس و ايتكا مساجد، تعداد: نام شاخص -1
 شهرستان تيجمع نفر هزاري برا شهرستان در موجودي ها هينيحس و ايتكا مساجد، تعداد:تعريف شاخص -2
 :نحوه محاسبه شاخص  -3

  ها هينيحس و ايتكا مساجد، تعداد*     1000 
  جمعيت وسط سال

 ها هينيحس و ايتكا مساجد، تعداد :منابع استخراج صورت كسر -4
 داده هاي حاصل از سرشماري :منابع استخراج مخرج كسر -5

  
شهرستان  متغيرهاي تفكيك كننده نابرابري -6
 ياسالم غاتيتبل سازمان خيريه وامور اوقاف سازمان :)پاسخگو(سازمان متولي اصلي توليد شاخص -7
ساليانه:دوره زماني توليد و به روز رساني -8
 ): ها داده آوريجمعبرايآماريفرمهاي(اطالعاتتكميل فرم نمونه -9

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



  



 28شاخص شماره
 سال 12 كودكان جمعيت در DMFT ميانگين :شاخص نام -1

 دانش( ساله 12 كودكان در شده پر و شده كشيده پوسيده، هاي دندان تعداد ميانگين :شاخص تعريف -2
 )راهنمايي دوم پايه آموزان

  :شاخص محاسبه نحوه -3
 
 

 ايراني ساله 12 كودكان كليه دندان و دهان سالمت وضعيت بررسي  :كسرصورتاستخراج منابع -4

 يا و پرورش و آموزش سوي از شده اعالم ساله 12   آموزان دانش كل آمار  :كسرمخرجاستخراج منابع -5
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 تيوضع يريش يميدا
0 A سالم 

1 B دهيپوس 

2 C يدگيپوس با پرشده 
3 D يدگيپوس بدون پرشده 
4 E يدگيپوس علت به( دندان فقدان( 
 )يدگيپوس ريغي ليدل به( دندان فقدان 5 5
6 F شده زده النتيس دندان  
7 G خاص روكش يا است جيبر هيپا دندان 

 دارد

 ) افتهين شيرو تاج( دندان ٨ ٨
T T يشكستگ( ضربه( 
 .است نشده ثبت ٩ ٩

 

 

 



 

  ع -22تكميل فرم  دستورالعمل

 :ازين موردي انساني روين
 كننده نهيمعا نفردندانپزشك كي  
 كننده ثبت عنوان به دندان و دهان بهداشتكار/  دهان بهداشت كاردان نفر كي 

  :ازين مورد مواد و ابزار
 نور  يا دندانپزشكي چراغ از استفاده ،با اند شده برهيكال  قبال كهي دندانپزشكان توسط مدرسه در ساله، 12 آموزان دانش
  : شوندي م نهيمعا ريز ليوسا از استفاده با قوه چراغ
  ي دندانپزشك مصرف يكبار نهيآ .١
  يجهان بهداشت سازمان استاندارد اساس بر نهيمعا ودنتاليپر پروب .٢
  يدندانپزشك مصرف يكبار پنس .٣
  يدندانپزشك لياستر گاز .۴
 )لياستري ها پروبي براي گريد و شده استفادهي ها پروبي براي يك) (دار درب ديش( دار درب فلزي ظرف دو .۵
  مصرف بار يك دستكش .۶
  ماسك .٧
  قوه چراغ .٨
 خودكار .٩

 ازين مورد اطالعات ثبت فرم و نهيمعا ثبت فرم .١٠

  روزانهي ها فرمي آور جمع جهت پاكت .١١
 پاكت بستن براي منگنه يا چسب نوار .١٢

 ها پرسشنامه بهمراه ارسال و روزانه گزارش نوشتن براي سفيد كاغذ .١٣

  
يمـ  اطالعـات  ثبـت  بخش نيهمچن وي اجتماع اقتصادي، ،يخانوادگ ،يانهيزم مشخصات بخش دو شامل اطالعات ثبت فرم
  :باشد
  ):نابرابري تفكيك متغيرهاي(+ ي ا نهيزم مشخصات:  اول بخش

 نام همچنين. رديگي م قراري بررس مورد خوشه در فرد شماره خوشه، شماره كننده، نهيمعا كد استان، كد بخش نيا در
 كودك، تيجنس ،يخانوادگ ونام تماس،نام تلفن منزل، ،آدرس كودك ملي كد كودك، سكونت ،محل نهيمعا خي،تار مدرسه
  .رديگي م قراري بررس مورد خانوار، سرپرست ملي كد و مادر پدر، التيتحص شغل، تولد، تاريخ
  .باشد مي آموز دانش ملي كد ثبت ترجيحاً البته. است كافي گردد ثبت ملي كدهاي از يكي: 1نكته
 كد ميگيرد، انجام خصوصي مطب يا و ودندان دهان سالمت پايگاه درماني، بهداشتي مركز در معاينه كه درصورتي: 2 نكته
 مسئول از مورد اين پذيرفت، صورت مدرسه در معاينات اگر و بپرسيد وي والدين از را خانوار سرپرست يا و آموز دانش ملي

  . شود ثبت و پرسيده مدرسه



 شناسايي كد داراي كه خصوصي بخش به مراجعه و بوده ميسر نيز تاييد مورد دندانپزشكي مطب در معاينات انجام: 3نكته
  .باشد مي بالمانع باشد داشته بهداشت وزارت از برنامه اين اجراي براي

  
  : اول بخش تكميل نحوه
 كند مي وارد مربوطه محل در را خود استان به مربوط كد استان هر و باشد مي زير شرح به) 1(استان كدهاي:  

 استان
 كد

 استان
 استان كد استاناستان كد استان استان كد استان

 شرقي آذربايجان
1 

 رضوي خراسان
9 

 هاي شهرستان
 تهران

17 
 گلستان

25 

 26 گيالن 18 فارس 10 شمالي خراسان 2 غربي آدربايجان

 27 لرستان 19 قم 11 جنوبيخراسان 3 اردبيل

 28 مازندران 20 قزوين 12 خوزستان 4 اصفهان

 29 مركزي 21 كردستان 13 زنجان 5 البرز

 30 هرمزگان 22 كرمان 14 سمنان 6 ايالم

 بوشهر
7 

 و سيستان
 بلوچستان

15 
 كرمانشاه

23 
 همدان

31 

 و چهارمحال
 بختياري

8 
 تهران شهر

16 
 و كهكيلويه
 بويراحمد

24 
 يزد

32 

  
 خصوصي بخش اينكه به توجه با. شود مي ثبت) 3(خصوصي بخش و) 2(دولتي بخش دو در كننده معاينه كد 

 جدا بخش، اين تا گردد ثبت جداگانه و متمايز بطور مربوطه كد است نياز شود، برنامه اين درگير تواند مي نيز
 بخش كننده معاينه كد و شده شروع) 01(  از دولتي كننده معاينه كد. باشد بررسي قابل دولتي، بخش از

  .گردد مي آغاز) 100( از خصوصي
 پرسيده والدينش يا  و مدرسه مسئول  از باشد پاسخگو نتواند چنانچه و آموز دانش خود از قسمت، اين سواالت 

  :باشد مي زير شرح به بخش اين تكميل دستورالعمل. گردد مي تكميل و
 به چپ به راست از مربوطه محل در را) 5( معاينه تاريخ سپس و نوشته را) 4( مدرسه نام گر معاينه فرد ابتدا  .١

  : مثال. كند مي ثبت ماه و روز ترتيب
 

    
 به مربوطه عدد و پرسيده بودن، شهر حاشيه و روستايي شهري، لحاظ به را)6( خانواده كنوني سكونت محل سپس .٢

  . شودي م وارد سكونت محلي جلو مربع در پاسخ هر
 .شود يم وارد مربوطه  مربع در 2 عدد باشد،يي روستا منطقه ساكن كودك خانواده اگر: مثال

  . شود ثبت مربوطه محل در و پرسيده نيز را) 7(تماس تلفن و منزل آدرس .٣

0 1 5 0 1 9 

 سال  ماه روز



 .شود يم ثبت مربوطه محل در و پرسيده وي) 9(كدملي همچنين و)  8( كودك خانوادگي نام و نام  .۴
 كودك اگر مثال. شود يم وارد آني جلو مربع در جنس هر  به مربوطه عدد) 10(كودك جنسيت به توجه با سپس  .۵

 . شودي م وارد مربع در  1 عدد باشد، پسر
 :  مثال. گردد مي ثبت مربوطه محل در سال و ماه بترتيب چپ به راست از) 11(كودك تولد تاريخ .۶

 

  
 

 داده كدي هركدام به كه شده ذكر هاي شغل به توجه با و شود مي پرسيده) 13(مادر و)12( پدر شغل از سپس .٧
  .گردد مي وارد مربوطه كد پدر، و مادر شغل جلوي مربع در است، شده

 .شود مي ثبت موردنظر محل در راست به چپ از و پرسيده نيز) 14(خانوار سرپرست ملي كد شماره .٨
 شده داده كدي كدام هر به كه شده ذكر تحصيالت به توجه با و شود مي پرسيده) 16(مادر و)15( پدر تحصيالت از .٩

 .گردد مي ثبت مربوطه كد مادر، و پدر تحصيالت جلوي مربع در است،
 ودندان دهان معاينه:  دوم بخش

  : دوم بخش تكميل نحوه
  :ي ميدا وي ريشي دندانها تيوضعي بررس-17

 نمودن مشخص وي دهان داخل ناتيمعا با دبستان به ورود بدو كودكان دري ميدا وي ريشي دندانها تيوضعي بررس
 صورت مربوطهي ها فرم كردن پر باي درماني ازهاين نيهمچن و رفته دست ازي ها دندان و ها يپركردگ و ها يدگيپوس

 دفتر اهداف و ها ازين با منطبق وي جهان بهداشت سازمان شده استانداردي فرمها با هماهنگ قيتحق نياي فرمها. رديپذ يم
  .است شده نيتدوي پزشك وآموزش درمان بهداشت، وزارت دندان و دهان بهداشت
o نهيمعا هنگام در افراد گرفتن قرار تيوضع:  
 نهيمعا و نشسته حالت در شونده نهيمعا فرد مدرسه، دري صندل وجود به توجه با باشد، مدرسه در معاينه كه صورتي در
  . رديگ قرار توانديم نشسته يا ستادهيا حالت در كننده

  :محل نور
  . است ضروري قوه چراغ نور يا دندانپزشكي يونيت چراغ نور از استفاده دندان، و دهان معاينه انجام براي

o ها پرانتز داخلي دائمي دندانها(يدائمي دندانها وي ريشي دندانهاي گذار كد و صيتشخ ضوابط: (  
A)/0(-سالم تاج 

 قبلي دگيپوس هياول مراحل.گردديم ثبت سالم تاج نشود دهيد دندان تاج دري كينيكلي دگيپوس ازي ا نشانه كهيصورت در
  :شونديم فرض سالم ريز صينقا با دندانها. شوندينم گرفته نظر در حفره جاديا از

 يگچ يا رنگ ديسف نقاط  
 باشندينم نرم پروب با تماس زمان در كه زبر يا يافته رنگ رييتغ نقاط. 
 ها وارهيد و كف در پروب توسط صيتشخ قابلي نرم بدون نايمي رنگي ارهايش و حفرات 

 دهنديم نشان را ديشد تا متوسط سيفلوروز عالئم كه نايمي ها حفره و براق،سخت ره،يت مناطق. 

0 1 4 8 

 سال ماه



 آمده بوجودي دگيسائ اثر در كه رسديم نظر بهي ظاهر نهيمعا يا خچهيتار و عيتوز نحوه به توجه با كهي عاتيضا 
 .باشند

B)/1 (- دهيپوس تاج 

 .گردد يم محسوب دهيپوس شود تيروئ دندان ،در نرم وارهيياد محافظ،كف بدوني نايم ار،يش يا اشكار حفره يك كهيدرصورت
 .رنديگ يم قرار فيرد نيا در اند شدهي دگيپوس دچار سپس و شده زده النتيس كهيي انها يا موقتي پركردگ باي دندانها

 درجه تاجي دگيپوس عنوان تحت است ماندهيباق شهير تنها و رفته نيب از كامالي دگيپوس صورت در دندان تاج كهي زمان
 صورت در.كرد استفاده نگواليل و باكال اكلوزال، سطوح در پروب از ديباي دگيپوس وجود از نانياطمي برا. شوديمي بند

  .شود ثبت دينباي دگيپوس د،يترد و شك گونه هر وجود
C)/2(- تاجي دگيپوس با ، پرشده تاج  

 با شده پر دندان باشد،ي دگيپوسي دارا سطح چند يا يك يا و دائمي پركردگ چند يا كي يدارا دندان كهيصورت در
ي دگيپوس و) يپركردگ با ارتباط وجود عدم(هياولي هاي دگيپوس نيب مورد نيا در.شوديم گرفته نظر دري دگيپوس
  . شود يم ثبت كد يك مورد دو در و ندارد وجودي تفاوت) يپركردگ با ارتباط وجود(هيثانو
D)/3( - يدگيپوس بدون شده، پر تاج  

 دري دگيپوس بدون پرشده تاج نباشد موجودي دگيپوس چيه و بوده موجود تاج در دائمي پركردگ چند يا يك اگر
  .شود يم ثبت رده نيا در زين باشد شده S.S crownي دگيپوس ليبدل كهي دندان. شوديم گرفته نظر

  
E)/4 (-ي دگيپوس علت به شده دهيكشي دندانها  

 طور به كهي ريشي دندانها مورد نيا در.باشند شده دهيكشي دگيپوس علت به كهي دائم يا وي ريشي دندانها
  .شوندينم گرفته نظر در باشند افتادهي عيطب

  .شود ينم گرفته نظر دري گذار كد در امدهين رونيب آن ريز دائم دندان هنوز و است افتاده كهي ريشي دندانها محل: نكته
F)/6(-النتيشورسيف  

 فرز توسط آنها اكلوزالي ارهايش كهيي ها دندان يا شده داده قرار آنها اكلوزال سطح در النتيشورسيف كهيي دندانها 
 آنها مورد در B يا 1 كد ديبا باشد دهيپوس النتيسي دارا دندان يك اگر. شود يم داده قرار آنها در تيكامپوز و شده ضيعر

  رود يم بكار
   نشده ثبت -9

ي ها بند يا و ديشدي پوپالزيه در مثال شود نهيمعا نتواند ليدل هر به كه يافته شيرو دائم دندان هري برا كد نيا 
  .ي ارتودنس

  



  ع -22تكميل فرم  كار شگرد

  
  
  

  
  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 مرتبط واحدهايباودنداندهانبهداشتمسئولكارشناسهماهنگي
 "پرورش و آموزش " با بخش برون هماهنگي همچنين و بخش درون

 نگهداري ستاديواحددرهاكپيوشودتهيهكپيشدهتكميلهايفرماز
 آناليز تا شود داده تحويل دندان و دهان سالمت اداره به اصلي هاي فرم. شود

 .گيرد صورت برايش آماري

 سال راهنماييدومپايهدرآموزاندانشنامثبتازقبلازطرحاجراي
 و دندانپزشكان بر عالوه معاينات انجام براي. گيرد مي صورت تحصيلي

 دندانپزشكان از دهان، بهداشت هاي كاردان و دندان و دهان بهداشتكاران
 دهان معاينه آموزان دانش كليه. شود مي  استفاده نيز مورد خصوصي بخش

 .گردد مي تكميل برايشان فرم و شده دندان و

 والدين اذهانسازيآمادهپرورش،وآموزشهماهنگيوهمكاريبا
 رسانه طريق از سال، 12 سني رده در فرزنداشان معاينات انجام درخصوص

 . گيرد مي صورت....  و بروشور و پمفلت ها،

 به آن تكميلنحوهدستورالعملومعاينههايفرمتوزيعوتكثير
 دهان بهداشت هاي كاردان و دندان و دهان بهداشتكاران و دندانپزشكان

 مذكور برنامه مجري و شده كاليبره



 

  

  

 29شاخص شماره
هاي سال مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني، خانه 5شيوع كم وزني در كودكان زير :  نام شاخص -1

 هاي بهداشتيبهداشت و پايگاه
انحراف معيار از ميانگين   -2سال كه وزن براي سن آن ها كمتر از 5درصد كودكان زير  :تعريف شاخص -2

 استاندارد مي باشد
  :محاسبه شاخصنحوه  -3

       است -z score2ها كمتر از سالي كه وزن  براي سن آن 5تعداد كودكان زير * 100                          

  سال مراجعه كننده 5تعداد كل كودكان زير           

 ع-23فرم  –پرونده خانوار  :منابع استخراج صورت كسر -4
  دفتر مراقبت ممتد كودكان   :منابع استخراج مخرج كسر - 5

 
، سطوح ) حاشيه شهر يا اسكان غير رسمي و روستا/ شهر(ناحيه  :متغيرهاي تفكيك كننده نابرابري -6

اقتصادي، جنس كودك،  تحصيالت  مادر
دفتر  اداره كودكان معاونت بهداشتي(وزارت بهداشت :)پاسخگو(سازمان متولي اصلي توليد شاخص -7

  )بهبود تغذيه
 

هفته اول تير ماه هر سال :زماني توليد و به روز رسانيدوره  -8
 ع -23 فرم  ):ها دادهآوريجمعبرايآماريهايفرم(اطالعاتتكميل فرم نمونه -9

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  سال 5 زير كودكانوزنيكماطالعاتثبتفرم:ع-23فرم
  

  پزشكيآموزشودرمانبهداشت،وزارت
  ...............................و درماني  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي

  .......................................شهرستان
  .......................پايگاه /خانه بهداشت...........................مركز بهداشتي درماني

  
  روز            ماه             سال                          : تاريخ 

  
  :............................شماره خانوار  
  

  :...........................................................       نام و نام خانوادگي 
                  

  :       كد ملي 
                          

  :كد ملي سرپرست خانوار 
  

  روز            ماه            سال                          : دتاريخ تول
  

  2:دختر ،1:پسر :                        جنس
  

  :وزن به گرم
  

  :قد به سانتي متر
  

  :سن مادربه سال 
  

              9ساير      6دكتراي تخصصي و فوق دكترا     5دانشگاهي   3دبيرستان    2راهنمايي     1 نهصت/ابتدايي   0سواد بي   :   تحصيالت مادر
  

  3:)رسمي غير اسكان( شهر حاشيه ،   2:روستا ،  1:شهر   :منطقه سكونت
    

  



 

 ع- 23 فرم تكميل دستورالعمل
  

  :كدها
  2:دختر ،1:پسر:  جنس كد 

دكتراي تخصصي و فوق      5دانشگاهي   3دبيرستان    2راهنمايي     1 نهصت/ابتدايي   0سواد بي :مادر تحصيالت كد
              9ساير      6دكترا
   3:)رسمي غير اسكان( شهر حاشيه ،   2:روستا ،  1:شهر :سكونت منطقه كد

  
  : سال 5 زير كودكان در وزني كم ثبت فرم تكميل نحوه دستورالعمل

 درماني بهداشتي مراكز/ بهداشتي پايگاه/ بهداشت هايخانه به كننده مراجعه سال 5 زير كودكان مشخصات فرم اين در -١
  .  شودمي ثبت سال هر ماه تير اول هفته طول درباشد  3صدك  زير هاآن رشد پايش منحني كه روستايي و شهري

  .  شود ارسال شهرستان بهداشت مركز به ماه 1 ظرف شده تكميل هايفرم است الزم -٢
  . شود خواهد وارد شده طراحي  افزارنرم در سال هر ماه مرداد آخر تا شهرستان بهداشت مركز در اطالعات اين -٣
 :شود محاسبه زير روش به كسر مخرج و صورت است الزم ها شاخص محاسبه و ها داده آوري جمع منظور به -۴
ها آنسال مراجعه كننده به مراكز در هفته اول تير ماه هر سال كه منحني پايش رشد  5تعداد كودكان زير : صورت كسر 

 ..بوده و مشخصات آن ها در فرم مربوطه ثبت شده است 3زير صدك 

سال مراجعه كننده به مراكز در هفته اول تير ماه كه از طريق دفتر مراقبت ممتد كودكان  5تعداد كودكان زير : مخرج كسر
  .شوداستخراج مي

  

   



 

 ع-23 فرم تكميل گردش كار
در هفته اول تير ماه هر  است -z score2متر از كسال كه وزن براي سن آن ها  5اطالعات مربوط به كودكان زير  -١

  .شودسال به صورت روزانه ثبت مي
ثبت اطالعات مناطق روستايي در خانه بهداشت توسط بهورز و در مناطق شهري توسط كاركنان بهداشتي صورت  -٢

 .گيردمي

 .شودخانه بهداشت به مركز بهداشتي درماني روستايي ارسال مياطالعات ثبت شده در  -٣

 .شوداطالعات از مركز بهداشتي درماني روستايي به مركز بهداشت شهرستان ارسال مي  -۴

هاي بهداشتي به مركز بهداشت شهرستان ارسال مياطالعات ثبت شده در مركز بهداشتي درماني شهري و پايگاه -۵
 .شود

 . شودشت شهرستان در نرم افزاري كه تهيه خواهد شد وارد مياطالعات در مركز بهدا -۶

) معاونت بهداشت دانشگاه(اطالعات وارد شده در نرم افزار از مركز بهداشت شهرستان به مركز بهداشت استان  -٧
 .شودارسال مي

مت ارسال ميبه پورتال معاونت سال) معاونت بهداشت دانشگاه(ها از مركز بهداشت استان جمع اطالعات شهرستان -٨
 .شود

، جمع بندي و تجزيه و تحليل شده و گزارش كشوري ساليانه SDHها در دبيرخانه در نهايت اطالعات دانشگاه -٩
 .شودمي تهيه



  

  30شاخص شماره
ماهگي 6شير مادر  تا  تغذيه انحصاري با:  نام شاخص -1
:  تعريف شاخص -2

 ماده هيچ از عبارتي به(اند  شده تغذيه مادر شير با فقط ماه  6كه در طول  ماهه اي 6 شيرخواران نسبت
 )ندارد اشكالي معدني مواد و ها ويتامين مصرف. اند نكرده تغذيه آب حتي ديگري غذايي
 

   :نحوه محاسبه شاخص -3

  ماه گذشته فقط باشيرمادر تغذيه شده اند 6روزه اي كه در طول  180تعداد كودكان   
 روزه   180جمعيت كل كودكان

ماهگي به مراكز بهداشتي درماني و خانه  6كودكاني كه براي واكسيناسيون :منابع استخراج صورت كسر -4

ماه گذشته تغذيه انحصاري با شير مادر  6هاي بهداشت در يك مقطع زماني مراجعه مي كنند و در طول 
  . داشته اند

ماهگي به مراكز بهداشتي درماني  6كل كودكاني كه براي واكسيناسيون  :منابع استخراج مخرج كسر -5
 .و خانه هاي بهداشت در يك مقطع زماني مراجعه مي كنند

 
و ) حاشيه شهر يا اسكان غير رسمي و روستا/ شهر(ناحيه  :متغيرهاي تفكيك كننده نابرابري -6

 .شهرستان، سطوح اقتصادي، جنس كودك، سن كودك، تحصيالت  مادر
اداره سالمت كودكان معاونت (بهداشتوزارت :)پاسخگو(سازمان متولي اصلي توليد شاخص -7

              )بهداشتي

 )هفته آخر تير و هفته آخر دي(بار در سال 2: دوره زماني توليد و به روز رساني -8
 ع -24 ):فرمهاي آماري براي جمع آوري داده ها(نمونه فرم تكميل اطالعات -9



 

فرم ثبت اطالعات بررسي تغذيه انحصاري باشيرمادر در كودكان مراجعه كننده : ع-24فرم 
پايگاه بهداشتي و مركز بهداشتي /از سطح خانه بهداشت(ماهگي 6براي واكسيناسيون 

  )درماني شهري

  پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت

  ...............................دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني 

  .......................................شهرستان

  .......................پايگاه /خانه بهداشت...........................مركز بهداشتي درماني
  

  

  

  روز        ماه          سال: تاريخ مراجعه

  ........                                                 ......................شماره خانوار

ايراني                : مليت:....................................................                   نام و نام خانوادگي كودك
  غير ايراني 

  :كد ملي سرپرست خانوار                                   :                               كد ملي 

 ،1:پسر:    روز        ماه         سال                                  جنس كودك: تاريخ تولد
  2:دختر

  :سن مادربه سال 

  



     5دانشگاهي   3دبيرستان    2راهنمايي     1 نهصت/ابتدايي   0سواد بي         :تحصيالت مادر
              9ساير      6دكتراي تخصصي و فوق دكترا

  

  3:)رسمي غير اسكان( شهر حاشيه ،   2:روستا ،  1:شهر   :منطقه سكونت

  

  2:خير     1:آيا كودك شير مادر مي خورد؟            بلي 

  

آب، آب قند، آب ميوه، چاي يا دم كرده، شير مصنوعي، شير  از قبيل( آيا كودك هر چيزي غير از شير مادر و دارو و مكمل
  خورده است؟) ماه گذشته6در طول را)تازه گاو، بز، ماست يا دوغ، غذاي جامد يا نيمه جامد، ساير مايعات

  

                                   : ..............................................نام و نام خانوادگي تكميل كننده فرم      



 

  ع -24تكميل فرم   دستورالعمل
چنانچه كودك تحت . ماهگي مراجعه مي كنند 6شيرخواراني هستند كه براي واكسيناسيون  :شيرخواران مورد بررسي 

با توجه به فرم ثبت كودك سالم در .پوشش مي باشد و پرونده دارد اين اطالعات در حال حاضر در پرونده وي ثبت مي شود
ثبت مي  1ماهگي كد 6د در ستون قسمت تغذيه شيرخوار نوع تغذيه شيرخوار سؤال مي شود، چنانچه شيرمادر مي خور

اما الزم است در مورد اين سؤال ( . شود، سپس سؤال مي شود كه آيا مايعات ديگر مي خورد؟ كه با بلي يا خير ثبت مي شود
بدقت در مورد مصرف هر نوع ماده غذايي ديگر بجز شيرمادر سوال شود و  به تفكيك پرسيده شود كه آيا آب، آب قند، آب 

 6را در طول ) يا دم كرده، شيرمصنوعي، شيرتازه گاو، بز، ماست يا دوغ ، غذاي جامد يا نيمه جامد، ساير مايعاتميوه، چاي 
ضمنا در دفتر ممتد . ( اگر خير ثبت شود پس اين شيرخوار تغذيه انحصاري باشيرمادر دارد) ماه گذشته خورده است؟

روزه مراجعه 180± 7اطالعات كليه شيرخواران .) بت مي شودث 12مراقبت كودكان، تغذيه انحصاري باشيرمادر با كد ش
و غير تحت پوشش در فرم ثبت پيوست وارد ) داراي پرونده(ماهگي اعم از تحت پوشش 6كننده براي واكسيناسيون 

ر يعني اگر شيرخوار تحت پوشش نمي باشد و پرونده ندارد و فقط براي واكسيناسيون مراجعه كرده است اطالعات وي د.شود
  . فرم پيوست وارد شود

ماهگي انجام و فرم پيوست  6براي كل مراجعين جهت واكسيناسيون ) هفته آخر تير و هفته آخر دي(بار در سال 2بررسي 
  .  تكميل گردد

  :  توجه 

روز  180روز زودتر و يا ديرتر از  7ماهگي مراجعه مي كنند گروه هدف هستند و اگر تا  6كودكاني كه براي واكسيناسيون  -
ماهگي براي واكسيناسيون مراجعه كنند  6روز بعد از 7چنانچه تا . مراجعه كنند قابل قبول است و از مطالعه حذف نمي شوند

 180روز شروع كرده باشد ، الزم است سؤالي كه از مادر پرسيده مي شود براي پايان  7و مادر تغذيه تكميلي را در همين 
  ..باشد ماه گذشته  6ذايي در طول روز در مورد مصرف هر نوع ماده غ

يعني الزم نيست در فرم پيوست ثبت . شوند روز، اين كودكان از مطالعه حذف مي180± 7در صورت مراجعه غير از   - 
  .شوند

  



 

  :نحوه ثبت اطالعات در فرم

 اطالعات باالي جدول به صورت كامل تكميل مي گردد -

 .تكميل مي شود  فرمبراي هر كودك يك  -
 .سال تقسيم شده كه بايد با عدد ثبت كنيد/ماه/ روز بخشتاريخ مراجعه ، به سه  -
 .مربوطه ثبت كنيد قسمتسرپرست خانوار را در كودك و كد ملي  -
 .سال تقسيم شده كه بايد با عدد ثبت كنيد/ماه/روز بخش 3تاريخ تولد كودك به  -
 )2و دختر كد 1 پسر كد.( مربوطه بنويسيد كادركد مربوط به جنس كودك را در  -
براي حاشيه شهر استفاده  3براي روستا و از كد  2براي شهر، از كد  1مربوط به محل سكونت ، از كد  قسمتدر  -

 .كنيد
  . مربوطه سن مادر را بنويسيد بخشدر  -
     5دانشگاهي     3دبيرستان    2راهنمايي    1 نهصت/ابتدايي   0سواد بيبراي ثبت تحصيالت مادر از كدهاي  -

          .استفاده شود             9ساير       6 دكتراي تخصصي و فوق دكترا

اگر  .را ثبت كنيد 2و در صورت پاسخ خير كد  1آيا كودك شيرمادر مي خورد؟ در صورت پاسخ بلي كد  رديفدر  -
كودك شيرمادر مي خورد ستون بعدي را براي پي بردن به تغذيه انحصاري با شيرمادر تكميل كنيد  و 

تا اين بخش از جدول . (را ثبت كرده ايد به پرسش ادامه ندهيد 2اگر كودك شيرمادر نمي خورد و كد 
ضمنا مخرج كسر براي  براي تعيين اطالعات كودكاني كه با شيرمادر تغذيه نمي شوند، استفاده مي شود،

روزه  مراجعه كننده براي واكسيناسيون 180± 7تعيين شاخص تغذيه انحصاري باشيرمادر، كل كودكان 
 . مي باشند) صرف نظر از نوع تغذيه(

 . را ثبت كنيد 2و در صورت خير كد  1در صورت بلي كد ......) خوردن هر چيزي بجز شيرمادر و ( بعدي رديفدر  -

كد  "آيا كودك شيرمادر مي خورد؟ " رديفاگر  در :  ، در واقع نتيجه به اين ترتيب استخراج مي شوددر نرم افزار(  -
ثبت شده باشد،  تغذيه كودك بعنوان  2كد خير يعني.....) هرچيزي بجز شيرمادر( رديفثبت شده باشد و در  1

 ) تغذيه انحصاري باشيرمادر محسوب مي شود

  



 

  ع -24گردش كار تكميل فرم 
 .  شود ر اساس فرم ثبت پيوست ، اطالعات مربوط به كودكان  مورد بررسي ثبت ميب -1

 . گيرد ثبت اطالعات مناطق روستايي در خانه بهداشت توسط بهورز صورت مي -2

ثبت اطالعات مناطق شهري در مركز بهداشتي درماني يا پايگاه بهداشتي  توسط كاركنان بهداشتي صورت  -3
 .گيرد مي

فرم ثبت تكميل شده در خانه بهداشت پس از طول دوره بررسي به مركز بهداشتي درماني روستايي ارسال  -4
 . شود مي

وارد نرم افزار off lineبصورت  فرم هاي تكميل شده خانه هاي بهداشت در مركز بهداشتي درماني روستايي، -5
 .دشو به مركز بهداشت شهرستان ارسال مي CDمربوطه خواهد شد و بصورت 

وارد نرم افزار مربوطه off lineبهداشتي بصورت   فرم تكميل شده در مركز بهداشتي درماني شهري و پايگاه -6
 .شود به مركز بهداشت شهرستان ارسال مي CDخواهد شد و بصورت 

معاونت (به  مركز بهداشت استان  off lineاطالعات در مركز بهداشت شهرستان جمع آوري و بصورت  -7
 .شود ارسال مي) اه علوم پزشكيبهداشتي دانشگ

در on lineبصورت )  معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي(ها در مركز بهداشت استان   اطالعات شهرستان -8
 . شود فرمي كه در پورتال معاونت بهداشت طراحي خواهد شد وارد مي

جزيه و تحليل شده و ها جمع بندي و ت در نهايت در معاونت بهداشتي وزارت بهداشت، اطالعات دانشگاه -9
 . شود گزارش كشوري ساليانه تهيه مي

  
در متغيرهاي تفكيك كننده نابرابري در صورت عدم حضور مادر، اطالعات مراقبت كننده كودك در نظر :  توضيحات
  .گرفته شود

  



 

 31شاخص شماره

 سال تمام در آموزش پيش دبستاني 5نرخ خالص ثبت نام كودكان  :نام شاخص -1
 :شاخصتعريف -2

  
سال تمام ثبت نام شده در كالسهاي آمادگي در سال تحصيلي مورد نظر بخش بر تعداد  5تعداد نوآموزان  -

  100سال تمام منطقه يا استان  5جمعيت كل كودكان 

ثبـت  )پيش دبسـتاني (طبق مصوبات شوراي عالي آموزش و پرورش كودكاني مي توانند در كالسهاي آمادگي -
اين شاخص نشان خواهد داد چه تعداد . سال تمام داشته باشند  5نام كنند كه در مهر ماه هر سال تحصيلي 

ته اند ثبت نام كنند و بـا  توانس) كالسهاي آمادگي(از كودكان واجد الشرايط براي ثبت نام در پيش دبستاني 
      . مي توان درصد كودكاني كه از پيش دبستاني بازمانده اند را مشخص كرد 100كم كردن اين شاخص از 

 
   :نحوه محاسبه شاخص-3

 tسال تمام ثبت نام شده در سال تحصيلي  5تعداد نوآموزان                              

100                                                                           = سال تمام پيش دبستاني 5نرخ خالص ثبت نام كودكان  

 tسال تمام در سال 5تعدادجمعيت كودكان                                      

:منابع استخراج صورت كسر 101

 ...كالسهاي آمادگي تشكيل شده در مدارس ، بهزيستي ، مساجد ، كانونهاي فرهنگي تربيتي و 

 داده هاي حاصل از سرشماري :منابع استخراج مخرج كسر 102

 :نابرابريمتغيرهاي تفكيك كننده  103

 شهرستان  و) روستا وي رسم ريغ اسكان يا شهر حاشيه/ شهر(  ناحيه  ،ياقتصاد سطوح جنس،

 :)پاسخگو(سازمان متولي اصلي توليد شاخص 104

 كشورمؤسسات قرآني تشكيل دهنده كالسهاي آمادگي و سازمان بهزيستي  –وزارت آموزش و پرورش 



:دوره زماني توليد و به روز رساني 105

 )شروع سال تحصيلي(از اول مهر ماه  هرساله

 ع-25 ):ها داده آوري جمع براي آماري فرمهاي(اطالعات تكميل فرم نمونه 106

  فرم جمع آوري اطالعات آموزش و پرورش:  ع -25فرم 

  وزارت آموزش و پرورش

  .....................شهرستان............................استان

  ............................منطقه...........................مركز

  .....................سال تحصيلي................ مدرسه
  

  

  :............................................نام و نام خانوادگي

...   ..............ايراني ريغ اتباع اقامت پروانه شماره  ايراني غير           ايراني: مليت
  نامشخص

                                      :ملي شماره

  :                                     شماره شناسنامه 

  :........................................محل صدور شناسنامه

  ....................سال:...........................مقطع

  روز             ماه            سال: تاريخ تولد 

  : ............................نام پدر

  :كد ملي سرپرست خانوار

  : دائمي سكونت محل آدرس



  ..............................بخش......................................شهرستان....................... ستانا 

.............  پالك..................كوچه........................ خيابان.....................  روستا/شهر
  .........كد...    ...................: ثابت تلفن                                                 كدپستي

  

  

                    

  

   : سال تمام در آموزش پيش دبستاني 5نرخ خالص ثبت نام كودكان  براي ع-25 فرم كارتكميل گردش
ساله كالس هاي آمادگي مستقر در مراكز پيش دبستاني مستقل  5جمع آوري اطالعات نوآموزان  1تكميل فرم شماره 

  ......)مستقر در مدارس و يا كانون هاي فرهنگي تربيتي، ادارات و سازمان ها، مساجد و غيره(ضميمه و يا 
  جمع آوري اطالعات اسمي و تكميل فرم داده هاي آماري توسط اداره آموزش و پرورش منطقه. 2
  )سال تمام منطقه 5كودكان (اخذ داده هاي آماري از مركز ثبت احوال . 3
  سال تمام 5محاسبه شاخص نرخ پوشش تحصيلي  .4

  



 

 32شاخص شماره

 نرخ جذب خالص پايه اول ابتدايي در مناطق آموزش و پرورش :نام شاخص -1

طبق مصوبات شوراي عالي آموزش و پرورش كودكاني مي توانند در پايه اول ابتدايي ثبت  :تعريف شاخص -2
سال تمام داشته باشند، اين شاخص نشان مي دهد كه چه  6نام كنند كه در اول مهرماه هر سال تحصيلي 

تعداد ازكودكان واجد شرايط براي ثبت نام در پايه اول ابتدايي توانسته اند ثبت نام كنند و با كم كردن اين 
     .شاخص از صد مي توان درصد كودكاني را كه از تحصيل محروم مانده اند، مشخص كرد

  :نحوه محاسبه شاخص -3

  tنرخ جذب خالص در پايه اول ابتدايي در سال تحصيلي =  tسال پايه اول در سال تحصيلي  6دانش آموزان تعداد  

   tساله در سال تحصيلي  6تعداد جمعيت كودكان                  

           

فقط (مدارس منطقه  ابتدايي جمع آوري و آمار ثبت نام شدگان پايه اول :منابع استخراج صورت كسر -4

 در سال موردنظر ) سال تما م 6گروه سني 

 :منابع استخراج مخرج كسر -5

 سال تمام از ثبت احوال و يا مركز آمار 6دريافت اطالعات آماري و ثبت مواليد گروه سني 

  :متغيرهاي تفكيك كننده نابرابري -6

 شهرستان  و) روستا وي رسم ريغ اسكان يا شهر حاشيه/ شهر(  ناحيه  ،ياقتصاد سطوح جنس،

 مركز آمار و فناوري ) وزارت آموزش و پرورش (  :)پاسخگو(سازمان متولي اصلي توليد شاخص -7

:دوره زماني توليد و به روز رساني -8

معموالً دوره ثبت نام مدارس از فصل بهار آغاز مي شود و ثبت اطالعات و آمار صورت مي پذيرد و تا حدود  
ماه بعد از آغاز فصل و شروع كار مدارس تا پايان آذرماه اطالعات نهايي مطابق با بستن دفاتر آمار دانش  3

 .آموزي مدارس نهايي مي گردد



 ع -25):ها دادهآوريجمعبرايماريآفرمهاي(اطالعات تكميل فرم نمونه -9

  

 :نرخ جذب خالص پايه اول ابتدايي در مناطق آموزش و پرورش ع-25 فرم كار تكميل گردش

تدوين و تنظيم و ارسال ضوابط و مقررات بر اساس مصوبات شوراي عـالي آمـوزش و   (ستاد ثبت نام كشوري  -
 )خصوص ثبت نام و ارائه رهنمودهاي الزم پرورش به ويژه فصل سوم آئين نامه اجرايي مدارس در 

 دفترارزيابي عملكرد با هماهنگي نمايندگان معاونت ها و دفاتر  
 )استاني(ارسال دستورالعمل ثبت نام به استان ها  -
 به انضمام ضوابط اجرايي ) منطقه(ارسال دستورالعمل به مناطق  -
 اعالم ضوابط ثبت نام از منطقه آموزشي  به مدارس  -
شروع ثبت نام در مدارس پس ازهماهنگي با پايگاه هاي سـنجش كشـور بـه صـورت الكترونيكـي بـر       آغاز و  -

 اساس فرم هاي موجود در سايت 
 پايان ثبت نام  -
 بررسي و كنترل مدارك  -
 )ثبت نام دانش آموزان( رفع و تكميل مدارك ناقص  -
 تهيه جدول خالصه اطالعات مدرسه اي  -
 ) منطقه موردنظر(اجد شرايط ثبت نام در كالس اول ابتدايي اطالعات آماري متولدين و  دريافت -
 دريافت آمار جمعيت گروه سني واجد شرايط از مركز ثبت احوال با هماهنگي مركز آمار ايران  -
 احصاء اعداد موردنياز و محاسبه شاخص -
 تهيه و ارايه گزارش -

  



 

 
  33شاخص شماره

 دبستاندورهانيپاتايماندگار نرخ :ام شاخصن-1
  :تعريف شاخص-2

اين شاخص بيانگر توانايي سيستم آموزشي در نگهداري دانش آموزان در نظام آموزش و پرورش است و ميزان 
هرقدر اين شاخص باالتر باشد بيانگر . نگهداري دانش آموزان در پايه ها و دوره ي تحصيلي را نشان مي دهد

نامه ريزان باتهيه برنامه هاي مناسب براي افزايش تعداد كمتر ترك تحصيل كنندگان از نظام آموزشي است و بر
 .اين نرخ، كارايي نظام آموزشي را بهبود مي بخشند

    :نحوه محاسبه شاخص-3
  تعداد دانش آموز پايه اول ثبت نامي -تا پايان همان سال تعداد ترك تحصيل كنندگان پايه اول               

          100    

 تعداد ورودي هاي پايه                                      

:منابع استخراج صورت كسر-4
 احصاء اطالعات موردنظر از      ؛     -

  تعداد دانش آموزان به تفكيك پايه                                                                -
                                                       )اول تا ششم ابتدايي(ها جمع تاركان تحصيل در پايه  -
                                            جمع ارتقاء يافتگان در پايه ها -

                                                                                                 
                                                                                            جمع تكرار كنندگان پايه ها -

دوره آموزشي مشخصي است مي توان نرخ ماندگاري را پس از رسم نموداري كه نمايشگر جريان كوهورت 
به عبارتي نرخ ماندگاري عبارت است از نسبت جمع دانش آموزاني كه در يك سال تحصيلي يا . محاسبه نمود

تا پايان سال تحصيلي يا دوره ي مورد نظر به تحصيل ) تعداد اوليه دانش آموزان در كوهورت( دوره ي تحصيلي
 .خود ادامه داده اند

 داده هاي آماري مدارس ابتدايي منطقه مورد نظر:منابع استخراج مخرج كسر-5
 :متغيرهاي تفكيك كننده نابرابري-6

 ترك تحصيل

 ارتقاء

 تكرار پايه



 شهرستان  و) روستا وي رسمريغاسكانياشهرحاشيه/شهر( ناحيه ،ياقتصاد سطوح جنس،
 مركز آمار و فناوري –وزارت آموزش و پرورش :)پاسخگو(سازمان متولي اصلي توليد شاخص-7
 .معموالً در يك دوره كامل سال تحصيلي اطالعات استخراج مي گردد:دوره زماني توليد و به روز رساني-8
 ع -25 ):ها دادهآوريجمعبرايآماريفرمهاي(اطالعات تكميل فرم نمونه-9



   : دبستان دوره انيپا تاي ماندگار نرخ براي ع-25فرم تكميلردش كار گ
  : مراحل 

تعداد (ساله تحصيلي دانش آموزان دوره ابتدايي با توجه به اقالم  6جمع آوري اطالعات آماري مربوط به يك دوره  -
 )به تفكيك پايه ، جنسيت (در واحد آموزشي ) تعداد ارتقا يافته+ تكرار پايه + تاركين تحصيل 

از مدارس در سطح منطقه ) پردازش اطالعات با توجه به اقالم فوق االشاره: (جمع آوري اطالعات مدارس در منطقه  -
 به تفكيك پايه ، جنسيت ، كل 

 جمع آوري آمار و اطالعات پردازش شده  -

 :محاسبه نرخ ماندگاري براساس فرمول  -
 اند مجموع دانش آموزاني كه در پايه اول مشغول به تحصيل بوده  -

 مجموع دانش آموزاني كه در پايه دوم مشغول به تحصيل بوده اند  -

 مجموع دانش آموزاني كه در پايه سوم مشغول به تحصيل بوده اند  -

 سال  6مجموع دانش آموزاني كه در پايه چهارم مشغول به تحصيل بوده اند                  سالهاي مورد نظر  -

 م مشغول به تحصيل بوده اند مجموع دانش آموزاني كه در پايه پنج -

 مجموع دانش آموزاني كه در پايه ششم مشغول به تحصيل بوده اند  -

 جمع تاركان تحصيل در پايه اول  -

 جمع تاركان تحصيل در پايه دوم  -

 جمع تاركان تحصيل در پايه سوم  -

 سال 6جمع تاركان تحصيل در پايه چهارم            سالهاي مورد نظر  -

 جمع تاركان تحصيل در پايه پنجم  -

 جمع تاركان تحصيل در پايه ششم  -

  
 

 جمع تكرار كنندگان در پايه اول  -

 جمع تكرار كنندگان در پايه دوم  -

 جمع تكرار كنندگان در پايه سوم  -

 سال 6جمع تكرار كنندگان در پايه چهارم            سالهاي مورد نظر  -

 جمع تكرار كنندگان در پايه پنجم -

 تكرار كنندگان در پايه ششم  جمع -

 . مجموع دانش آموزاني كه در سالهاي مورد نظر به تفكيك پايه ارتقا يافته اند  -

  تعداد دانش آموزان مردود مشغول به تحصيل به تفكيك پايه

  



  34شاخص شماره
نسبت خانوارهاي تحت پوشش مراكز بهداشتي درماني شهري دربرنامه داوطلبين سالمت  به  :نام شاخص -1

 ماه داوطلب داشته اند 6سال بررسي شاخص ها حداقل  همانتعداد داوطلبين سالمت اين مراكز كه در 
نسبت خانوارهاي تحت پوشش مراكز بهداشتي درماني شهري دربرنامه داوطلبان  سالمت :تعريف شاخص -2

 ماه داوطلب  داشته اند 6به تعداد داوطلبان سالمت اين مراكز كه در سال بررسي شاخص ها حداقل 
 :نحوه محاسبه شاخص  -3

مت كه در سال تعداد خانوارهاي تحت پوشش مراكز بهداشتي درماني شهري دربرنامه داوطلبيان  سال
 ماه داراي داوطلب سالمت  بوده اند 6بررسي شاخص ها حداقل 

 تعداد داوطلبان سالمت 

 آمار   برنامه داوطلبان سالمت 3و2و1فرم شماره :منابع استخراج صورت كسر -4
  آمار  برنامه داوطلبان سالمت 3و2و1فرم شماره :منابع استخراج مخرج كسر - 5

 
 واستان شهرستان– مركز بهداشتي درماني  :نابرابريمتغيرهاي تفكيك كننده -6
 )مركز مديريت شبكه(وزارت بهداشت   بهداشت معاونت:)پاسخگو(سازمان متولي اصلي توليد شاخص -7
ساليانه:دوره زماني توليد و به روز رساني -8
ع، -28ع، -27ع، -26فرم هاي : )ها داده آوريجمعبرايآماريفرمهاي(اطالعاتتكميل فرم نمونه -9

ع-33ع، -32، ع-31ع، -30ع، -29



 

  
  وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي                  ع                                                                -26فرم شماره 

  ................دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني 
  .................بهداشت استان مركز 

  .................مركز بهداشت شهرستان
  )جلب مشاركت مردمي (شهري  -آمار برنامه داوطلبان سالمت محالت 

  ......................سال  ................ ماه ..........................غيرضميمه /پايگاه بهداشتي ضميمه......................... مركز بهداشتي درماني شهري 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  

ه نام پايگا
بهداشتي 

ضميمه يا غير 
ضميمه مجري 

  برنامه

جمعيت تحت 
پوشش پايگاه 

بهداشتي ضميمه 
  يا غير ضميمه

جمعيت تحت 
  پوشش برنامه 

 خانوار تحت

 پايگاه پوشش

بهداشتي ضميمه 
  يا غير ضميمه

پوشش  خانوار تحت
   برنامه

تعداد داوطلبان 
سالمت  در 
  پايان ماه

تعداد داوطلبان 
سالمتي كه در 

ماه  اين 
همكاري خود را 

  قطع كردند

تعداد داوطلبان 
سالمتي كه دراين 
ماه همكاري خود 

  را آغاز كردند

تعدادداوطلبان 
متخصص همكاري 

كننده با پايگاه 
بهداشتي ضميمه يا 

  غير ضميمه

تعداد ساير 
تعداد كالسهاي   داوطلبان

  فوق برنامه

تعداد خانوار هايي كه 
ماه داراي  6حداقل 

داوطلب سالمت 
  هستند

  زن  مرد  زن  مرد  زن  مرد  زن  مرد  زن  مرد  زن  مرد  زن  مرد

                                  

  

  

  

  

  

  : ..............كميل فرم تاريخ ت                                                                                                                                                                                                                                                   

 امضاء...............................غير ضميمه/ امضاء                           نام و نام خانوادگي مسئول پايگاه بهداشتي ضميمه ....................... نام نام خانوادگي مسئول برنامه داوطلبان سالمت پايگاه بهداشت



 

 

  وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي                                                                                  ع      -27فرم شماره 
  ................دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني 

  .................مركز بهداشت استان 
  .................مركز بهداشت شهرستان

  )جلب مشاركت مردمي (روستايي  -برنامه داوطلبان سالمت محالت آمار 
  .............سال  ................ ماه  .......................   پايگاه بهداشت روستايي ضميمه يا غير ضميمه/خانه بهداشت.......................... مركز بهداشتي درماني روستايي 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1
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داش
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 رو
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پ

 

ت 
داش

ه به
خان

ش 
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ت پ
 تح
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وس
د ر
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 ض
يي

ستا
 رو
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ب
 

مه 
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ي 
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اها

ست
 رو
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تع

 

جمعيت تحت پوشش خانه 
پايگاه بهداشت / بهداشت 

روستايي ضميمه يا غير 
 ضميمه

 جمعيت تحت پوشش برنامه

خانوار  تحت پوشش خانه 
پايگاه بهداشت / بهداشت 

روستايي ضميمه يا غير 
 ضميمه

 خانوار  تحت پوشش برنامه 
تعداد داوطلبان سالمت در 

 پايان ماه

تعداد داوطلبان سالمتي كه 
در اين ماه همكاري خود را 

 قطع كردند

تعداد داوطلبان سالمتي كه 
خود را در اين ماه همكاري 
 آغاز كردند

شت
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ه ب
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ق
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لي
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ق
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سيا

 

لي
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ق

ري 
سيا

 

لي
اص
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ق

ري 
سيا

 

لي
اص
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ق

ري 
سيا

 زن مرد زن مرد 

مرد
 

زن
مرد 
 

زن
مرد 
 

زن
مرد 
 

زن
مرد 
 

زن
مرد 
 

زن
مرد 
 

زن
مرد 
 

زن
مرد 
 

زن
مرد 
 

زن
مرد 
 

زن
مرد 
 

زن
مرد 
 

زن
مرد 
 

زن
مرد 
 

زن
 

                                  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
                                                 

  : ....................تاريخ تكميل فرم 

 امضاء...............................پايگاه بهداشت روستايي/ امضاء                نام و نام خانوادگي مسئول خانه ....................... پايگاه بهداشت روستايي / نام و نام خانوادگي مسئول برنامه داوطلبان سالمت خانه 



 



 

  وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي                ع                                                                                -28فرم شماره 
  ................دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني 

  .................مركز بهداشت استان 
  .................مركز بهداشت شهرستان

  )جلب مشاركت مردمي (شهري  -آمار برنامه داوطلبان سالمت محالت 
  .............سال  ................ ماه  .......................  مركز بهداشتي درماني شهري

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  

نام مركز 
بهداشتي درماني 
شهري مجري 

  برنامه

نام پايگاه بهداشتي ضميمه يا غير 
  ضميمه تحت پوشش مركز 

جمعيت تحت 
پوشش پايگاه 

بهداشتي 
ضميمه يا غير 

  ضميمه

جمعيت تحت 
 پوشش برنامه 

 خانوار تحت

پايگاه  پوشش
بهداشتي ضميمه 
  يا غير ضميمه

 خانوار تحت

  پوشش برنامه 

داد تع
داوطلبان 
سالمت در 
  پايان ماه

تعداد داوطلبان 
سالمتي كه در 

اين ماه  
همكاري خود را 

  قطع كردند

تعداد داوطلبان 
سالمتي كه دراين 
ماه همكاري خود 

  را آغاز كردند

تعدادداوطلبان 
متخصص 

همكاري كننده 
با مركز بهداشتي 

پايگاه /درماني
بهداشتي ضميمه 
  يا غير ضميمه 

تعداد ساير 
تعداد كالسهاي   داوطلبان

  فوق برنامه

تعداد خانوار 
هايي كه 

 6حداقل 
ماه داراي 
داوطلب 
سالمت 
  هستند

  زن  مرد  زن  مرد  زن  مرد  زن  مرد  زن  مرد  زن  مرد  زن  مرد  غير مجري   مجري 

                                          

                                        

                                        

                                        

                                        

                                          جمع

  : .............تاريخ تكميل فرم 

 امضاء................بهداشتي در ماني امضاء                   نام و نام خانوادگي مسئول مركز .............. ام و نام خانوادگي مسئول برنامه داوطلبان سالمت مركز بهداشتي درماني ن.



 

  وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكيع                                                                                          -29فرم شماره 
  ................دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني 

  .................مركز بهداشت استان 
  .................مركز بهداشت شهرستان

  )جلب مشاركت مردمي (روستايي  -آمار برنامه داوطلبان سالمت محالت 
  .............سال  ................ ماه  .......................  مركز بهداشتي درماني روستايي

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1
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1
5

ري
مج

ي 
ستاي

 رو
اني

درم
ي 

شت
هدا
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ت 
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ايگ
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ي م
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ست
 رو

داد
تع

 

معيت تحت پوشش خانه ج
پايگاه بهداشت / بهداشت 

روستايي ضميمه يا غير 
 ضميمه

 جمعيت تحت پوشش برنامه

خانوار  تحت پوشش 
پايگاه / خانه بهداشت 

بهداشت روستايي 
 ضميمه يا غير ضميمه

خانوار  تحت 
 پوشش برنامه 

تعداد داوطلبان سالمت 
 موجود در پايان ماه

تعداد داوطلبان سالمتي كه 
اين ماه همكاري خود را در 

 قطع كردند

تعداد داوطلبان سالمتي كه 
در اين ماه همكاري خود را 

 آغاز كردند

نه 
 خا

ه با
نند

ي ك
كار

هم
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خص
 مت

بان
وطل

ددا
عدا

ت
ت 

داش
به
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مه

ضمي
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پ
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داو
ير 
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داد

تع
 

امه
 برن

وق
ي ف
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كه 
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خان
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ح

6 
تند

هس
ت 
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وطل
ي دا

دارا
ماه 
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مج
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غ
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اص

 

مر
ق

لي 
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مر
ق
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ق
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سيا
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اص
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ق
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سيا

لي 
اص

 

مر
ق
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لي
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مر
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سيا

 

لي
اص

 

مر
ق

ري 
سيا

 

لي
اص

 

مر
ق

ري 
سيا

 زن مرد زن مرد 

 زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد
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  : ....................تاريخ تكميل فرم 

  امضاء...............................امضاء                           نام و نام خانوادگي مسئول مركز بهداشتي در ماني ....................... نام و نام خانوادگي مسئول برنامه داوطلبان سالمت مركز بهداشتي درماني 

 



 

  وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكيع                                                                                            -30فرم شماره
  ................دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني 

  .................مركز بهداشت استان 
  .................مركز بهداشت شهرستان

  .............سال  ................ فصل )                                       جلب مشاركت مردمي (شهري  -آمار برنامه داوطلبان سالمت محالت 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  

يف
رد

  

نام مركز 
بهداشتي 
درماني 
  شهري 

نام پايگاه بهداشتي ضميمه يا 
غير ضميمه تحت پوشش 

  مركز

جمعيت 
تحت پوشش 

پايگاه 
بهداشتي 
ضميمه يا 
  غير ضميمه

جمعيت 
تحت پوشش 

  برنامه 

خانوار تحت 
پوشش 
پايگاه 

بهداشتي 
ضميمه يا 
  غير ضميمه

 خانوار تحت

پوشش 
   برنامه

تعداد 
داوطلبان 
سالمت در 
  پايان فصل

تعداد داوطلبان 
سالمتي كه در 

اين فصل  
همكاري خود 
  را قطع كردند

تعداد داوطلبان 
سالمتي كه دراين 

فصل همكاري خود را 
  آغاز كردند

تعدادداوطلبان 
متخصص همكاري 

كننده با مركز 
مركز / بهداشت 

بهداشتي 
پايگاه /درماني

بهداشتي ضميمه 
  غير ضميمه  يا

تعداد ساير 
تعداد كالسهاي   داوطلبان

  فوق برنامه

تعداد 
خانوار 

هايي كه 
 6حداقل 

ماه داراي 
داوطلب 
سالمت 
  هستند

ي 
جر

م
  

ير 
غ

ي 
جر

م
  

  زن  مرد  زن  مرد  زن  مرد  زن  مرد  زن  مرد  زن  مرد  زن  مرد

  

    

                         

    

                         

    

                                    

  

    

                         

    

                         

    

                         

  جمع

    

                                    

       : ....................تاريخ تكميل فرم 

  امضاء...........................سرپرست مركز بهداشت شهرستان /امضاء       نام و نام خانوادگي رئيس...................نام و نام خانوادگي مسئول برنامه داوطلبان سالمت مركز بهداشت شهرستان 



 

  وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكيع                                                                                       -31فرم شماره  
  ................دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني 

  .................مركز بهداشت استان 
  .................مركز بهداشت شهرستان
  .............سال  ................ فصل )                                       جلب مشاركت مردمي (روستايي  -آمار برنامه داوطلبان سالمت محالت 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1
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1
6 

يف
رد

 

ي 
ستاي

 رو
اني

درم
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شت
هدا
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 مر
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خان
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ن
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اها

ست
 رو

داد
تع

 

شش خانه جمعيت تحت پو
پايگاه بهداشت / بهداشت 

روستايي ضميمه يا غير 
 ضميمه

 جمعيت تحت پوشش برنامه

خانوار  تحت 
پوشش خانه 

/ بهداشت 
پايگاه 

بهداشت 
روستايي 
ضميمه يا 
 غير ضميمه

خانوار  تحت 
پوشش 
 برنامه 

تعداد داوطلبان سالمت در 
 پايان فصل

تعداد داوطلبان سالمتي كه در 
د را اين فصل همكاري خو

 قطع كردند

تعداد داوطلبان سالمتي كه 
در اين فصل همكاري خود 

 را آغاز كردند

كز 
امر

ده ب
كنن
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كار

هم
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خص
 مت

بان
وطل

ددا
عدا

ت
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داش
به
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اني

درم
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ت 

داش
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ستا

 رو
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اه ب
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پ
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ان 
طلب

داو
ير 
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 برن

وق
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كال
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تع

 

كه 
ي 

هاي
وار 

خان
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تع
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داق
ح
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اص
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سيا

 

لي
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اص
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ق
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مرد 
 

زن
مرد 
 

زن
 

مرد
 

زن
مرد 
 

زن
مرد 
 

زن
مرد 
 

زن
مرد 
 

زن
مرد 
 

زن
مرد 
 

زن
مرد 
 

زن
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زن
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زن
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زن
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زن
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زن
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زن
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  : ....................تاريخ تكميل فرم 

امضاء...........................سرپرست مركز بهداشت شهرستان /امضاء                                   نام و نام خانوادگي رئيس ...................نام و نام خانوادگي مسئول برنامه داوطلبان سالمت مركز بهداشت شهرستان 



 

 

  وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكيع                                                                                      -32فرم شماره 
  ................دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني 

  .................مركز بهداشت استان 
  .............سال  ................ فصل )                                       جلب مشاركت مردمي (شهري  -آمار برنامه داوطلبان سالمت محالت 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  

  رديف
نام مركز 
بهداشت 
  شهرستان 

تعداد مركز 
بهداشتي درماني 

  شهري

تعداد پايگاه 
بهداشتي ضميمه 
  يا غير ضميمه 

جمعيت 
تحت 

پوشش 
مركز 

بهداشت 
  شهرستان

جمعيت تحت 
 پوشش برنامه 

 خانوار تحت

مركز  پوشش
بهداشت 
  شهرستان

خانوار 
 تحت

پوشش 
   برنامه

تعداد داوطلبان 
سالمت در پايان 

  فصل

تعداد داوطلبان 
سالمتي كه در 

اين فصل  
همكاري خود را 

  قطع كردند

تعداد داوطلبان 
سالمتي كه دراين 
فصل همكاري خود 

  را آغاز كردند

تعدادداوطلبان 
متخصص همكاري 

كننده بامركز 
بهداشت استان و 

مركز / شهرستان
بهداشتي 

پايگاه /درماني
بهداشتي ضميمه يا 

  غير ضميمه 

تعداد ساير 
 داوطلبان

تعداد كالسهاي 
  فوق برنامه

تعداد خانوار 
هايي كه 

 6حداقل 
ماه داراي 
داوطلب 
سالمت 
  هستند

ي 
جر

م
ي   

جر
ر م

غي
  

ي 
جر

م
ي   

جر
ر م

غي
  

  زن  مرد  زن  مرد  زن  مرد  زن  مرد  زن  مرد  زن  مرد  زن  مرد

    

        

                                    

    

        

                                    

    

        

                                    

    

        

                                    

    

        

                                    

  جمع

        

                                    

  : ....................تاريخ تكميل فرم 



 

  امضاء...........................معاون بهداشتي دانشگاه امضاء                                                        نام و نام خانوادگي...................نام و نام خانوادگي مسئول برنامه داوطلبان سالمت استان 



 

  وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي      ع                                                                                    -33فرم شماره 
  ................دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني 

  .................بهداشت استان  مركز
  .............سال  ................ فصل )                                       جلب مشاركت مردمي (روستايي  -آمار برنامه داوطلبان سالمت محالت 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1
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1
7 

يف
رد

 

تان
رس

شه
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داش
ز به

مرك
ام 

ن
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 رو
اني

درم
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 مر
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ه به
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ا غ

ه ي
ميم

 ض
يي

ستا
 رو

شت
هدا

ب
 

برنا
ي 

جر
ي م

اها
ست

 رو
داد

تع
مه 

 

جمعيت تحت پوشش مركز 
 بهداشت شهرستان 

 جمعيت تحت پوشش برنامه

خانوار  تحت 
پوشش 
مركز 

بهداشت 
 شهرستان

خانوار  تحت 
پوشش 
 برنامه 

تعداد داوطلبان سالمت در 
 پايان فصل

تعداد داوطلبان سالمتي كه 
در اين فصل همكاري خود را 

 قطع كردند

تعداد داوطلبان سالمتي 
همكاري كه در اين فصل 

 خود را آغاز كردند

كز 
امر

ده ب
كنن

ي 
كار

هم
ص 

خص
 مت

بان
وطل

ددا
عدا

ت
ان 

ست
شهر

 و 
تان

 اس
شت

هدا
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  : ....................تاريخ تكميل فرم 

  امضاء...........................امضاء                            نام و نام خانوادگي معاون بهداشتي دانشگاه ...................نام و نام خانوادگي مسئول برنامه داوطلبان سالمت استان



 

  33ع الي -26فرم هاي شماره  ليمتك دستورالعمل

  :الف - 1فرم شماره 

مركز بهداشت استان ، مركز بهداشت شهرستان ، مركز بهداشتي درماني شهري ، پايگاه  در قسمت باال نام دانشگاه ،
  .بهداشتي ضميمه يا غير ضميمه ، ماه و سال نوشته مي شود 

  . در اين ستون نام پايگاه بهداشتي ضميمه يا غير ضميمه مجري برنامه نوشته مي شود:  1ستون شماره 

با ( تحت پوشش  پايگاه بهداشتي ضميمه يا غير ضميمه به تفكيك مرد و زن در اين ستون جمعيت :  2ستون شماره 
  . به طور دقيق نوشته مي شود) توجه به آخرين اطالعات جمعيتي موجود 

  . در اين ستون جمعيت تحت پوشش برنامه داوطلبان سالمت به تفكيك مرد و زن نوشته مي شود :  3ستون شماره 

با توجه به آخرين ( انوار تحت پوشش پايگاه بهداشتي ضميمه يا غير ضميمه مجري در اين ستون خ:  4ستون شماره
  .به طور دقيق نوشته مي شود) اطالعات خانوار  موجود 

  .در اين ستون خانوار تحت پوشش برنامه داوطلبان سالمت نوشته مي شود:   5ستون شماره 

حال حاضر دوره مقدماتي را گذرانده اند و تا پايان اين ماه  در اين ستون تعداد داوطلبان سالمتي كه در: 6شماره  ستون
داراي خانوار تحت پوشش اعم از ايراني و غير ايراني هستند و با پايگاه بهداشتي ضميمه يا غير ضميمه همكاري دارند به 

  .تفكيك مرد و زن نوشته مي شود

يل انصراف خود را از ادامه همكاري از اين ماه با در اين ستون تعداد داوطلبان سالمتي كه به هر دل:  7ستون شماره 
  .پايگاه بهداشتي ضميمه يا غير ضميمه اعالم نموده اند ، به تفكيك مرد و زن نوشته مي شود 

دراين ستون تعداد داوطلبان سالمتي كه همكاري خود را در اين ماه با پايگاه بهداشتي ضميمه يا غير : 8ستون شماره 
. ) داوطلبان سالمتي كه بعد از گذراندن دوره مقدماتي موفق به دريافت كارت عضويت شده اند (  ضميمه آغازكرده اند

  . نوشته مي شود

در اين ستون صرفا تعداد داوطلبان متخصصي كه توسط اين پايگاه بهداشتي ضميمه يا غير ضميمه  : 9ستون شماره 
د و يا در حال انجام پروژه مي باشند به تفكيك زن و مرد جذب شده اند و پروژه هاي پيش بيني شده را انجام داده ان

داوطلبان متخصص ، افراد متخصص جامعه هستند كه داوطلبانه به صورت : تعريف دواطلبان متخصص . ( نوشته مي شود
بخشي از تخصص علمي و مهارتهاي كاربردي خود را از طريق آموزش به ) پروژه / وجود برنامه (سازماندهي شده 



 

داوطلبان متخصص در قالب سه گروه آموزشي  ، مهارتي و حمايتي و . لبان سالمت به طور رايگان به كار بگيرند داوط
  .)هدايتي ، برنامه داوطلبان سالمت را حمايت مي نمايند 

ه نباشند و صرفا از طريق مسئولين برنام 9و  6در اين ستون تعداد داوطلباني كه مشمول بندهاي :   10ستون  شماره 
  .داوطلبان سالمت جذب و دعوت به همكاري شده اند ، به تفكيك زن و مرد نوشته مي شود 

منظور ثبت كليه كالسهاي برگزار شده در . در اين ستون تعداد كالسهاي فوق برنامه ثبت مي گردد :  11ستون شماره 
( سهاي مراقبتهاي اوليه بهداشتي اين ماه به جز كالسهاي جاري داوطلبان سالمت ، كالسهاي داوطلبان متخصص و كال

  .، مي باشد ) مهارتهاي عملي 

 داوطلبي دارا ماه 6 حداقل كه سالمت داوطلبان پوشش تحتي ها خانوار تعداد ستون نيا در:   12 شماره ستون
  .شودي م نوشته هستند سالمت

  

  :ب  - 1فرم شماره 

بهداشت شهرستان ، مركز بهداشتي درماني روستايي ، در قسمت باال نام دانشگاه ، مركز بهداشت استان ، مركز 
  .پايگاه بهداشت روستايي ، ماه و سال نوشته مي شود /خانه

پايگاه بهداشت روستايي ضميمه يا غير ضميمه مجري برنامه نوشته مي / دراين ستون نام خانه بهداشت  : 1 ستون شماره
  . شود

پايگاه بهداشت روستايي ضميمه يا غير /ت پوشش خانه بهداشت دراين ستون تعداد روستاهاي تح : 2 ستون شماره
  . ضميمه به تفكيك اصلي و قمر نوشته مي شود

  .دراين ستون تعدادروستاهاي تحت پوشش  برنامه به تفكيك اصلي و قمر نوشته مي شود:  3 ستون شماره

ستايي  ضميمه يا غير ضميمه به پايگاه بهداشت رو/دراين ستون جمعيت تحت پوشش خانه بهداشت  : 4ستون شماره
  .تفكيك اصلي ، قمر ، سياري و مرد و زن نوشته مي شود

  .دراين ستون جمعيت تحت پوشش برنامه  به تفكيك اصلي ، قمر ، سياري و مرد و زن نوشته مي شود : 5 ستون شماره

ضميمه يا غير ضميمه به  پايگاه بهداشت روستايي/دراين ستون خانوارتحت پوشش خانه بهداشت  : 6ستون شماره 
  .تفكيك اصلي ، قمر و سياري نوشته مي شود



 

  .در اين ستون خانوار روستايي تحت پوشش برنامه به تفكيك اصلي ، قمر و سياري نوشته مي شود:  7ستون شماره 

اراي خانوار در اين ستون تعداد داوطلبان سالمتي كه درحال حاضر  دوره مقدماتي را گذرانده اند و د:  8ستون شماره
پايگاه بهداشت روستايي ضميمه يا غير ضميمه /تحت پوشش اعم از ايراني و غير ايراني هستند و با خانه بهداشت 

  .همكاري دارند به تفكيك اصلي ، قمر ، سياري و مرد و زن نوشته مي شود

پايگاه /از ادامه همكاري با خانهدراين ستون تعداد داوطلبان سالمتي كه در اين ماه  انصراف خود را  : 9ستون شماره 
  . بهداشت روستايي ضميمه يا غير ضميمه اعالم نموده اند به تفكيك اصلي ، قمر ، سياري و مرد و زن نوشته مي شود

پايگاه بهداشت روستايي /دراين ستون تعداد داوطلبان سالمتي كه همكاري خود را در اين ماه  با خانه : 10ستون شماره 
داوطلبان سالمتي كه بعد از گذراندن دوره مقدماتي موفق به دريافت كارت ( ضميمه آغاز كرده اند ضميمه يا غير 

  . به تفكيك اصلي ، قمر ، سياري و مرد و زن نوشته مي شود. ) عضويت شده اند 

در اين ستون صرفا تعداد داوطلبان متخصصي كه توسط اين خانه بهداشت ضميمه يا غير :  11ستون شماره 
پايگاه بهداشت روستايي ضميمه يا غير ضميمه جذب شده اند و پروژه هاي پيش بيني شده را انجام داده اند و يا /مهضمي

داوطلبان متخصص : تعريف دواطلبان متخصص . ( در حال انجام پروژه مي باشند به تفكيك مرد و زن نوشته مي شود
بخشي از تخصص علمي و ) پروژه / وجود برنامه ( هي شدهافراد متخصص جامعه هستند كه داوطلبانه به صورت سازماند

داوطلبان متخصص در . مهارتهاي كاربردي خود را از طريق آموزش به داوطلبان سالمت به طور رايگان به كار بگيرند 
  .)قالب سه گروه آموزشي  ، مهارتي و حمايتي و هدايتي ، برنامه داوطلبان سالمت را حمايت مي نمايند 

نباشند به تفكيك زن و مرد نوشته مي  11و  8در اين ستون تعداد داوطلباني كه مشمول بندهاي :  12ره ستون شما
  .شود 

منظور ثبت كليه كالسهاي برگزار شده در . در اين ستون تعداد كالسهاي فوق برنامه ثبت مي گردد :  13ستون شماره 
( داوطلبان متخصص و كالسهاي مراقبتهاي اوليه بهداشتي اين ماه به جز كالسهاي جاري داوطلبان سالمت ، كالسهاي 

  .، مي باشد)مهارتهاي عملي 

 داوطلبي دارا ماه 6 حداقل كه سالمت داوطلبان پوشش تحتي ها خانوار تعداد ستون نيا در:  14 شماره ستون
  .شودي م نوشته هستند سالمت

 



 

خ تكميل فرم ، نام و نام خانوادگي مسئول برنامه بعد از ثبت تاري ) :الف و ب (  1در قسمت پائين فرم شماره 
همچنين نام و نام خانوادگي . داوطلبان سالمت نوشته مي شود و توسط فرد مربوطه محل مخصوص امضاء مي گردد

  .پايگاه بهداشت روستايي نوشته مي شود و توسط فرد مذكور امضاء مي گردد/مسئول خانه 



 

 

  :الف -2فرم شماره 

نام دانشگاه ، مركز بهداشت استان ، مركز بهداشت شهرستان ، مركز بهداشتي درماني شهري ، ماه و سال در قسمت باال 
  .نوشته مي شود 

  .در اين ستون نام مركز بهداشتي درماني شهري مجري برنامه نوشته مي شود:  1ستون شماره 

ه تحت پوشش مركز بهداشتي درماني در اين ستون نام پايگاههاي بهداشتي ضميمه يا غير ضميم:  2ستون شماره 
  . مذكور به تفكيك مجري يا غير مجري برنامه داوطلبان سالمت نوشته مي شود

در صورتي كه خود مركز بهداشتي درماني شهري به صورت مجزا و مستقل از پايگاههاي بهداشتي ضميمه يا غير : تبصره 
ثبت مي ) √(برنامه باشد در ستون مجري ، عالمت  ضميمه تحت پوشش ، داراي داوطلب سالمت و جمعيت تحت پوشش

  .شود و اطالعات ثبت شده در مابقي ستونها مربوط به اطالعات مركز بهداشتي درماني خواهد بود 

در اين ستون جمعيت تحت پوشش  پايگاه بهداشتي ضميمه يا غير ضميمه مجري و غير مجري برنامه :  3ستون شماره 
  . دقيق نوشته مي شود به تفكيك مرد و زن به طور

در اين ستون جمعيت تحت پوشش برنامه داوطلبان سالمت صرفا براي پايگاههاي بهداشتي ضميمه يا :  4ستون شماره 
  . غير ضميمه مجري برنامه داوطلبان سالمت به تفكيك مرد و زن نوشته مي شود 

و غير ضميمه مجري و غير مجري برنامه به  در اين ستون خانوار تحت پوشش پايگاه بهداشتي ضميمه:  5ستون شماره 
  .طور دقيق نوشته مي شود

در اين ستون خانوار تحت پوشش برنامه داوطلبان سالمت صرفا براي پايگاه بهداشتي ضميمه يا غير :   6ستون شماره 
  .ضميمه مجري نوشته مي شود

ره مقدماتي را گذرانده اند و تا پايان اين ماه در اين ستون تعداد داوطلبان سالمتي كه در حال حاضر دو: 7شماره  ستون
داراي خانوار تحت پوشش اعم از ايراني و غير ايراني مي باشند و با پايگاه بهداشتي ضميمه يا غير ضميمه همكاري دارند 

  .به تفكيك مرد و زن نوشته مي شود

خود را از ادامه همكاري در اين ماه با  در اين ستون تعداد داوطلبان سالمتي كه به هر دليل انصراف:  8ستون شماره 
  .پايگاه بهداشتي ضميمه يا غير ضميمه مجري برنامه اعالم نموده اند به تفكيك مرد و زن نوشته مي شود 



 

دراين ستون تعداد داوطلبان سالمتي كه همكاري خود را در اين ماه با پايگاه بهداشتي ضميمه يا غير : 9ستون شماره 
داوطلبان سالمتي كه بعد از گذراندن دوره مقدماتي موفق به دريافت كارت عضويت ( آغاز كرده اند  ضميمه مجري برنامه

  . به تفكيك مرد و زن نوشته مي شود. ) شده اند 

در اين ستون تعداد داوطلبان متخصصي كه توسط پايگاه بهداشتي ضميمه يا غير ضميمه و همچنين :  10ستون شماره 
شهري مجري برنامه جذب شده اند و پروژه هاي پيش بيني شده را انجام داده اند و يا در حال مركز بهداشتي درماني 

داوطلبان متخصص افراد : تعريف دواطلبان متخصص . ( انجام پروژه مي باشند به تفكيك زن و مرد نوشته مي شود
بخشي از تخصص علمي و ) ه پروژ/ وجود برنامه ( متخصص جامعه هستند كه داوطلبانه به صورت سازماندهي شده 

ن متخصص در داوطلبا. مهارتهاي كاربردي خود را از طريق آموزش به داوطلبان سالمت به طور رايگان به كار بگيرند 
  .)نمايند  ، مهارتي و حمايتي و هدايتي ، برنامه داوطلبان سالمت را حمايت ميقالب سه گروه آموزشي

شود  نباشند به تفكيك زن و مرد نوشته مي 10و  7وطلباني كه مشمول بندهاي در اين ستون تعداد دا: 11ستون  شماره 
.  

منظور ثبت كليه كالسهاي برگزار شده در . در اين ستون تعداد كالسهاي فوق برنامه ثبت مي گردد :  12ستون شماره 
( بتهاي اوليه بهداشتي اين ماه به جز كالسهاي جاري داوطلبان سالمت ، كالسهاي داوطلبان متخصص و كالسهاي مراق

  .، مي باشد) مهارتهاي عملي 

 داوطلبي دارا ماه 6 حداقل كه سالمت داوطلبان پوشش تحتي ها خانوار تعداد ستون نيا در:   13 شماره ستون
  .شودي م نوشته هستند سالمت

  
 .ثبت مي گردد به تفكيك محاسبه و  13لغايت  3در اين سطر جمع مقادير ثبت شده از ستونهاي : سطر جمع 

  

  :ب  - 2فرم شماره 

در قسمت باال نام دانشگاه ، مركز بهداشت استان ، مركز بهداشت شهرستان ، مركز بهداشتي درماني روستايي ، ماه و 
  .سال نوشته مي شود 

  . دراين ستون نام مركز بهداشتي درماني روستايي مجري برنامه نوشته مي شود : 1 ستون شماره

پايگاه بهداشت روستايي ضميمه يا غير ضميمه تفكيك مجري و غير / دراين ستون نام خانه بهداشت  : 2 ستون شماره
  . مجري برنامه نوشته مي شود



 

در صورتي كه خود مركز بهداشتي درماني روستايي به صورت مجزا و مستقل از خانه هاي بهداشت و پايگاههاي : تبصره 
پوشش ، داراي داوطلب سالمت و جمعيت تحت پوشش برنامه باشد در بهداشت روستايي ضميمه و غير ضميمه تحت 

ثبت مي شود و اطالعات ثبت شده در مابقي ستونها مربوط به اطالعات مركز بهداشتي ) √(ستون مجري برنامه ، عالمت 
  .درماني خواهد بود 

ت روستايي ضميمه يا غير پايگاه بهداش/دراين ستون تعداد روستاهاي تحت پوشش خانه بهداشت  : 3 ستون شماره
  . ضميمه به تفكيك اصلي و قمر نوشته مي شود

دراين ستون تعداد روستاهاي تحت پوشش  برنامه  داوطلبان سالمت به تفكيك اصلي و قمر نوشته مي :  4 ستون شماره
  .شود

ا غير ضميمه پايگاه بهداشت روستايي  ضميمه ي/دراين ستون جمعيت تحت پوشش خانه بهداشت  : 5ستون شماره 
  .مجري و غير مجري برنامه به تفكيك اصلي ، قمر ، سياري و مرد و زن نوشته مي شود

پايگاه بهداشت روستايي ضميمه يا غير / دراين ستون جمعيت تحت پوشش برنامه در خانه بهداشت  : 6 ستون شماره
  .دضميمه مجري برنامه به تفكيك اصلي ، قمر ، سياري و مرد و زن نوشته مي شو

پايگاه بهداشت روستايي ضميمه يا غير /دراين ستون خانوار روستايي تحت پوشش خانه بهداشت  : 7ستون شماره 
  .ضميمه مجري و غير مجري برنامه به تفكيك اصلي ، قمر و سياري نوشته مي شود

بهداشت روستايي ضميمه يا پايگاه /دراين ستون خانوار روستايي تحت پوشش برنامه در خانه بهداشت :  8ستون شماره 
  .غير ضميمه مجري برنامه به تفكيك اصلي ، قمر و سياري نوشته مي شود

دراين ستون تعداد داوطلبان سالمتي كه درحال حاضر  دوره مقدماتي را گذرانده اند و داراي خانوار :  9ستون شماره
شت روستايي ضميمه يا غير ضميمه همكاري دارند به پايگاه بهدا/تحت پوشش اعم از ايراني و غير ايراني هستند و با خانه
  .تفكيك اصلي ، قمر ، سياري و مرد و زن نوشته مي شود

پايگاه بهداشت /دراين ستون تعداد داوطلبان سالمتي كه به هردليل از ادامه همكاري در اين ماه با خانه: 10ستون شماره 
  . ك اصلي ، قمر ، سياري و مرد و زن نوشته مي شودروستايي ضميمه يا غير ضميمه انصراف داده اند به تفكي

پايگاه بهداشت روستايي /دراين ستون تعداد داوطلبان سالمتي كه همكاري خودرا در اين ماه  با خانه : 11ستون شماره 
داوطلبان سالمتي كه بعد از گذراندن دوره مقدماتي موفق به دريافت كارت ( ضميمه يا غير ضميمه آغاز كرده اند 

  . به تفكيك اصلي ، قمر ، سياري و مرد و زن نوشته مي شود. ) عضويت شده اند 



 

پايگاه بهداشت روستايي ضميمه يا غير /در اين ستون تعداد داوطلبان متخصصي كه صرفا توسط خانه :  12ستون شماره 
را انجام داده اند و يا در ضميمه و همچنين مركز بهداشتي درماني روستايي جذب شده اند و پروژه هاي پيش بيني شده 

داوطلبان متخصص افراد : تعريف دواطلبان متخصص . ( حال انجام پروژه مي باشند به تفكيك زن و مرد نوشته مي شود
بخشي از تخصص علمي و ) پروژه / وجود برنامه ( متخصص جامعه هستند كه داوطلبانه به صورت سازماندهي شده 

داوطلبان متخصص در . ق آموزش به داوطلبان سالمت به طور رايگان به كار بگيرند مهارتهاي كاربردي خود را از طري
  .)قالب سه گروه آموزشي  ، مهارتي و حمايتي و هدايتي ، برنامه داوطلبان سالمت را حمايت مي نمايند 

شود  مرد نوشته مينباشند به تفكيك زن و  12و  9در اين ستون تعداد داوطلباني كه مشمول بندهاي :  13ستون شماره 
.  

منظور ثبت كليه كالسهاي برگزار شده در . در اين ستون تعداد كالسهاي فوق برنامه ثبت مي گردد :  14ستون شماره 
( اين ماه به جز كالسهاي جاري داوطلبان سالمت ، كالسهاي داوطلبان متخصص و كالسهاي مراقبتهاي اوليه بهداشتي 

  .، مي باشد)مهارتهاي عملي 

 داوطلبي دارا ماه 6 حداقل كه سالمت داوطلبان پوشش تحتي ها خانوار تعداد ستون نيا در:   15 شماره ستون
  .شودي م نوشته هستند سالمت

 .به تفكيك محاسبه و ثبت مي گردد  15لغايت  3در اين سطر جمع مقادير ثبت شده از ستونهاي : سطر جمع 
  

بعد از ثبت تاريخ تكميل فرم ، نام و نام خانوادگي مسئول برنامه   ) :الف و ب (  2در قسمت پائين فرم شماره 
روستايي نوشته مي شود و توسط فرد مربوطه محل مخصوص امضاء / داوطلبان سالمت در مركز بهداشتي درماني شهري 

فرد  روستايي نوشته مي شود و توسط/ همچنين نام و نام خانوادگي مسئول مركز بهداشتي درماني شهري . مي گردد
  .گردد مذكور امضاء مي



 

  

  :الف -3فرم شماره 

  .در قسمت باال نام دانشگاه ، مركز بهداشت استان ، مركز بهداشت شهرستان ، فصل و سال نوشته مي شود 

  .در اين ستون شماره رديف براي مراكز بهداشتي درماني نوشته مي شود :  1ستون شماره 

بهداشتي درماني شهري مجري و غير مجري برنامه داوطلبان سالمت نوشته مي در اين ستون نام مركز :  2ستون شماره 
  .شود

در اين ستون نام پايگاههاي بهداشتي ضميمه يا غير ضميمه تحت پوشش مركز بهداشتي درماني به :  3ستون شماره 
  . تفكيك مجري يا غير مجري برنامه داوطلبان سالمت نوشته مي شود

ون جمعيت تحت پوشش  پايگاه بهداشتي ضميمه يا غير ضميمه مجري و غير مجري به در اين ست:  4ستون شماره 
  . تفكيك مرد و زن به طور دقيق نوشته مي شود

در اين ستون جمعيت تحت پوشش برنامه داوطلبان سالمت صرفا براي پايگاههاي بهداشتي ضميمه يا :  5ستون شماره 
  . وشته مي شود غير ضميمه مجري برنامه به تفكيك مرد و زن ن

در اين ستون خانوار تحت پوشش پايگاه بهداشتي ضميمه يا غير ضميمه مجري و غير مجري برنامه :  6ستون شماره
  .بطور دقيق نوشته مي شود

در اين ستون خانوار تحت پوشش برنامه داوطلبان سالمت صرفا براي پايگاه بهداشتي ضميمه يا غير :  7ستون شماره 
  .ه مي شودضميمه مجري نوشت

در اين ستون تعداد داوطلبان سالمتي كه در حال حاضر دوره مقدماتي را گذرانده اند و تا پايان اين فصل : 8شماره  ستون
داراي خانوار تحت پوشش اعم از ايراني و غير ايراني مي باشند و با پايگاه بهداشتي ضميمه يا غير ضميمه همكاري دارند 

  .شود به تفكيك مرد و زن نوشته مي

در اين ستون تعداد داوطلبان سالمتي كه از ادامه همكاري در اين فصل با پايگاه بهداشتي ضميمه يا :  9ستون شماره 
  .غير ضميمه مجري برنامه انصراف داده اند به تفكيك مرد و زن نوشته مي شود 



 

فصل با پايگاه بهداشتي ضميمه يا دراين ستون تعداد داوطلبان سالمتي كه همكاري خود را در اين :  10ستون شماره 
داوطلبان سالمتي كه بعد از گذراندن دوره مقدماتي موفق به دريافت كارت ( غير ضميمه مجري برنامه آغازكرده اند 

  . به تفكيك مرد و زن نوشته مي شود. ) عضويت شده اند 

در اين ستون تعداد داوطلبان متخصصي كه توسط پايگاه بهداشتي ضميمه يا غير ضميمه و همچنين :  11ستون شماره 
مركز بهداشتي درماني شهري و مركز بهداشت شهرستان مجري جذب شده اند و پروژه هاي پيش بيني شده را انجام 

داوطلبان : تعريف دواطلبان متخصص . ( رد نوشته مي شودداده اند و يا در حال انجام پروژه مي باشند به تفكيك زن و م
بخشي از )  پروژه / وجود برنامه ( متخصص افراد متخصص جامعه هستند كه داوطلبانه به صورت سازماندهي شده

داوطلبان . تخصص علمي و مهارتهاي كاربردي خود را از طريق آموزش به داوطلبان سالمت به طور رايگان به كار بگيرند 
  .)تخصص در قالب سه گروه آموزشي  ، مهارتي و حمايتي و هدايتي ، برنامه داوطلبان سالمت را حمايت مي نمايند م

نباشند به تفكيك زن و مرد نوشته مي  11و  8در اين ستون تعداد داوطلباني كه مشمول بندهاي : 12ستون  شماره 
  .شود 

منظور ثبت كليه كالسهاي برگزار شده در . برنامه ثبت مي گردد در اين ستون تعداد كالسهاي فوق :   13ستون شماره 
( اين ماه به جز كالسهاي جاري داوطلبان سالمت ، كالسهاي داوطلبان متخصص و كالسهاي مراقبتهاي اوليه بهداشتي 

  .، مي باشد) مهارتهاي عملي 

 داوطلبي دارا ماه 6 حداقل كه سالمت داوطلبان پوشش تحتي ها خانوار تعداد ستون نيا در:   14 شماره ستون
  .شودي م نوشته هستند سالمت

 .به تفكيك محاسبه و ثبت مي گردد  14الي  4در اين سطر جمع مقادير ثبت شده از ستونهاي : سطر جمع 
  

  :ب  - 3فرم شماره 

  .مي شود در قسمت باال نام دانشگاه ، مركز بهداشت استان ، مركز بهداشت شهرستان ، فصل و سال نوشته 

  .در اين ستون شماره رديف براي مراكز بهداشتي درماني نوشته مي شود :  1ستون شماره 

دراين ستون نام مركز بهداشتي درماني روستايي مجري و غير مجري برنامه داوطلبان سالمت نوشته  : 2 ستون شماره
  . مي شود

پايگاه بهداشت روستايي ضميمه يا غير ضميمه به تفكيك مجري و غير مجري / دراين ستون نام خانه  : 3 ستون شماره
  . برنامه نوشته مي شود



 

پايگاه بهداشت روستايي ضميمه يا غير ضميمه مجري /دراين ستون تعداد روستاهاي تحت پوشش خانه : 4 ستون شماره
   .و غير مجري به تفكيك اصلي و قمر نوشته مي شود

پايگاه بهداشت روستايي ضميمه يا غير /دراين ستون تعدادروستاهاي تحت پوشش  برنامه  در خانه :  5 ستون شماره
  .ضميمه مجري برنامه به تفكيك اصلي و قمر نوشته مي شود

پايگاه بهداشت روستايي ضميمه يا غير ضميمه مجري و غير /دراين ستون جمعيت تحت پوشش خانه : 6ستون شماره 
  .ري برنامه به تفكيك اصلي ، قمر ، سياري و مرد و زن نوشته مي شودمج

پايگاه بهداشت روستايي ضميمه يا غير ضميمه / دراين ستون جمعيت تحت پوشش برنامه در خانه  : 7 ستون شماره
  .مجري برنامه به تفكيك اصلي ، قمر ، سياري و مرد و زن نوشته مي شود

پايگاه بهداشت روستايي ضميمه يا غير ضميمه مجري /وار روستايي تحت پوشش خانهدراين ستون خان : 8ستون شماره 
  .و غير مجري برنامه به تفكيك اصلي ، قمر و سياري نوشته مي شود

پايگاه بهداشت روستايي ضميمه يا غير ضميمه /دراين ستون خانوار روستايي تحت پوشش برنامه در خانه: 9ستون شماره 
  .ك اصلي ، قمر و سياري نوشته مي شودمجري برنامه به تفكي

دراين ستون تعداد داوطلبان سالمتي كه درحال حاضر  دوره مقدماتي را گذرانده اند و داراي خانوار :  10ستون شماره 
پايگاه بهداشت روستايي همكاري دارند به تفكيك اصلي ، قمر ، /تحت پوشش اعم از ايراني و غير ايراني هستند و با خانه

  .و مرد و زن نوشته مي شود سياري

پايگاه /دراين ستون تعداد داوطلبان سالمتي كه به هر دليل از ادامه همكاري در اين فصل  با خانه: 11ستون شماره 
  . بهداشت روستايي انصراف داده اند به تفكيك اصلي ، قمر ، سياري و مرد و زن نوشته مي شود

پايگاه بهداشت روستايي /ن سالمتي كه همكاري خودرا در اين فصل با خانهدراين ستون تعداد داوطلبا : 12ستون شماره 
به . ) داوطلبان سالمتي كه بعد از گذراندن دوره مقدماتي موفق به دريافت كارت عضويت شده اند ( آغاز كرده اند 

  . تفكيك اصلي ، قمر ، سياري و مرد و زن نوشته مي شود

پايگاه بهداشت روستايي ، مراكز بهداشتي /اوطلبان متخصصي كه توسط خانه در اين ستون تعداد د:  13ستون شماره 
درماني روستايي و همچنين مركز بهداشت شهرستان جذب شده اند و پروژه هاي پيش بيني شده را انجام داده اند و يا 

تعريف دواطلبان ( : تعريف دواطلبان متخصص . ( در حال انجام پروژه مي باشند به تفكيك زن و مرد نوشته مي شود
/ وجود برنامه ( داوطلبان متخصص افراد متخصص جامعه هستند كه داوطلبانه به صورت سازماندهي شده : متخصص 

بخشي از تخصص علمي و مهارتهاي كاربردي خود را از طريق آموزش به داوطلبان سالمت به طور رايگان به كار ) پروژه 



 

روه آموزشي  ، مهارتي و حمايتي و هدايتي ، برنامه داوطلبان سالمت را داوطلبان متخصص در قالب سه گ. بگيرند 
  .)حمايت مي نمايند 

نباشند به تفكيك زن و مرد  13و  10در اين ستون تعداد داوطلبان سالمتي كه مشمول بندهاي :  14ستون شماره 
  .نوشته مي شود 

منظور ثبت كليه كالسهاي برگزار شده در . مي گردد در اين ستون تعداد كالسهاي فوق برنامه ثبت :  15ستون شماره 
( اين ماه به جز كالسهاي جاري داوطلبان سالمت ، كالسهاي داوطلبان متخصص و كالسهاي مراقبتهاي اوليه بهداشتي 

  .، مي باشد)مهارتهاي عملي 

 داوطلبي دارا ماه 6 حداقل كه سالمت داوطلبان پوشش تحتي ها خانوار تعداد ستون نيا در:   16 شماره ستون
  . شودي م نوشته هستند سالمت

 .به تفكيك محاسبه و ثبت مي گردد   16الي   4در اين سطر جمع مقادير ثبت شده از ستون : سطر جمع 
بعد از ثبت تاريخ تكميل فرم ،  نام و نام خانوادگي مسئول برنامه  ) :الف و ب (  3در قسمت پائين فرم شماره 

. داوطلبان سالمت مركز بهداشت شهرستان نوشته مي شود و توسط فرد مربوطه محل مخصوص امضاء مي گردد
سرپرست مركز بهداشت شهرستان نوشته مي شود و توسط فرد مذكور امضاء مي / همچنين نام و نام خانوادگي رئيس 

  .دگرد

  



 

  

    :الف -4فرم شماره 

  .در قسمت باال نام دانشگاه ، مركز بهداشت استان ، فصل و سال نوشته مي شود 

  .در اين ستون شماره رديف براي مراكز بهداشت شهرستان نوشته مي شود :  1ستون شماره 

داوطلبان سالمت نوشته مي در اين ستون نام مركز بهداشت شهرستان مجري و غير مجري برنامه :   2ستون شماره 
  .شود

در اين ستون تعداد مراكز بهداشتي درماني شهري به تفكيك مجري يا غير مجري برنامه داوطلبان :  3ستون شماره 
  .سالمت نوشته مي شود

در اين ستون تعداد پايگاههاي بهداشتي ضميمه يا غير ضميمه تحت پوشش مراكز بهداشتي درماني به :  4ستون شماره 
  . يك مجري يا غير مجري برنامه داوطلبان سالمت نوشته مي شودتفك

در اين ستون جمعيت تحت پوشش  مركز بهداشت شهرستان مجري و غير مجري برنامه به تفكيك مرد :  5ستون شماره 
  . و وزن به طور دقيق نوشته مي شود

ا براي مركز بهداشت شهرستان مجري در اين ستون جمعيت تحت پوشش برنامه داوطلبان سالمت صرف:  6ستون شماره 
  . برنامه به تفكيك مرد و زن نوشته مي شود 

در اين ستون خانوار تحت پوشش مركز بهداشت شهرستان مجري و غير مجري برنامه به طور دقيق :  7ستون شماره 
  .نوشته مي شود

اي مركز بهداشت شهرستان مجري در اين ستون خانوار تحت پوشش برنامه داوطلبان سالمت صرفا بر: 8ستون شماره 
  .شود برنامه نوشته مي

اند و تا پايان اين فصل  در اين ستون تعداد داوطلبان سالمتي كه در حال حاضر دوره مقدماتي را گذرانده: 9شماره  ستون
كاري دارند داراي خانوار تحت پوشش اعم از ايراني و غير ايراني مي باشند و با مركز بهداشت شهرستان مجري برنامه هم

  .شود به تفكيك مرد و زن نوشته مي

در اين ستون تعداد داوطلبان سالمتي كه به هر دليل از ادامه همكاري در اين فصل با مركز بهداشت :  10ستون شماره 
  .شهرستان مجري برنامه انصراف داده اند به تفكيك مرد و زن نوشته مي شود 



 

بان سالمتي كه همكاري خود را در اين فصل با مركز بهداشت شهرستان دراين ستون تعداد داوطل:  11ستون شماره 
داوطلبان سالمتي كه بعد از گذراندن دوره مقدماتي موفق به دريافت كارت عضويت شده اند ( مجري برنامه آغاز كرده اند 

  . به تفكيك مرد و زن نوشته مي شود. ) 

متخصصي كه توسط مراكز بهداشتي درماني ، پايگاه بهداشتي در اين ستون مجموع تعداد داوطلبان : 12ستون شماره 
ضميمه يا غير ضميمه ، مركز بهداشت شهرستان و استان جذب شده اند و پروژه هاي پيش بيني شده را انجام داده اند و 

واطلبان تعريف د: ( تعريف دواطلبان متخصص . ( يا در حال انجام پروژه مي باشند به تفكيك زن و مرد نوشته مي شود
/ وجود برنامه ( داوطلبان متخصص افراد متخصص جامعه هستند كه داوطلبانه به صورت سازماندهي شده : متخصص 

بخشي از تخصص علمي و مهارتهاي كاربردي خود را از طريق آموزش به داوطلبان سالمت به طور رايگان به كار ) پروژه 
ي  ، مهارتي و حمايتي و هدايتي ، برنامه داوطلبان سالمت را داوطلبان متخصص در قالب سه گروه آموزش. بگيرند 

  .)حمايت مي نمايند 

نباشند به تفكيك زن و مرد نوشته مي  12و  9در اين ستون تعداد داوطلباني كه مشمول بندهاي : 13ستون  شماره 
  .شود 

ثبت كليه كالسهاي برگزار شده در منظور . در اين ستون تعداد كالسهاي فوق برنامه ثبت مي گردد :  14ستون شماره 
( اين ماه به جز كالسهاي جاري داوطلبان سالمت ، كالسهاي داوطلبان متخصص و كالسهاي مراقبتهاي اوليه بهداشتي 

  .، مي باشد)مهارتهاي عملي 

 داوطلبي دارا ماه 6 حداقل كه سالمت داوطلبان پوشش تحتي ها خانوار تعداد ستون نيا در:   15 شماره ستون
  .شودي م نوشته هستند سالمت

 .به تفكيك محاسبه و ثبت مي گردد  15الي  3در اين سطر جمع مقادير ثبت شده از ستون : سطر جمع 
  

  :ب  - 4فرم شماره 

  .در قسمت باال نام دانشگاه ، مركز بهداشت استان ، فصل و سال نوشته مي شود 

  .مراكز بهداشت شهرستان نوشته مي شود در اين ستون شماره رديف براي :  1ستون شماره 

  . شود دراين ستون نام مركز بهداشت شهرستان مجري و غير مجري برنامه داوطلبان سالمت نوشته مي : 2 ستون شماره

دراين ستون تعداد مراكز بهداشتي درماني روستايي به تفكيك مجري و غير مجري برنامه نوشته مي  : 3 ستون شماره
  . شود



 

پايگاه بهداشت روستايي ضميمه يا غير ضميمه به تفكيك مجري و غير / دراين ستون تعداد خانه  : 4 شمارهستون 
  . شود مجري برنامه نوشته مي

دراين ستون تعداد روستاهاي تحت پوشش مركز بهداشت شهرستان مجري و غير مجري به تفكيك  : 5 ستون شماره
  . اصلي و قمر نوشته مي شود

دراين ستون تعداد روستاهاي تحت پوشش  برنامه  در مركز بهداشت شهرستان مجري برنامه به تفكيك :  6 ستون شماره
  .اصلي و قمر نوشته مي شود

دراين ستون جمعيت تحت پوشش مركز بهداشت شهرستان مجري و غير مجري برنامه به تفكيك اصلي  : 7ستون شماره 
  .، قمر ، سياري و مرد و زن نوشته مي شود

دراين ستون جمعيت تحت پوشش برنامه در مركز بهداشت شهرستان مجري برنامه به تفكيك اصلي ،  : 8 شماره ستون
  .قمر ، سياري و مرد و زن نوشته مي شود

دراين ستون خانوار روستايي تحت پوشش مركز بهداشت شهرستان مجري و غير مجري برنامه به  : 9ستون شماره 
  .ته مي شودتفكيك اصلي ، قمر و سياري نوش

دراين ستون خانوار روستايي تحت پوشش برنامه در مركز بهداشت شهرستان مجري برنامه به تفكيك : 10ستون شماره 
  .اصلي ، قمر و سياري نوشته مي شود

دراين ستون تعداد داوطلبان سالمتي كه درحال حاضر  دوره مقدماتي را گذرانده اند و داراي خانوار :  11ستون شماره 
پوشش اعم از ايراني و غير ايراني هستند و با مركز بهداشت شهرستان همكاري دارند به تفكيك اصلي ، قمر ، تحت 

  .سياري و مرد و زن نوشته مي شود

دراين ستون تعداد داوطلبان سالمتي كه به هردليل از ادامه همكاري در اين فصل با مركز بهداشت :  12ستون شماره 
  . به تفكيك اصلي ، قمر ، سياري و مرد و زن نوشته مي شود شهرستان انصراف داده اند

دراين ستون تعداد داوطلبان سالمتي كه همكاري خود را در اين فصل با مركز بهداشت شهرستان آغاز  : 13ستون شماره 
به تفكيك . ) داوطلبان سالمتي كه بعد از گذراندن دوره مقدماتي موفق به دريافت كارت عضويت شده اند ( كرده اند 

  . اصلي ، قمر ، سياري و مرد و زن نوشته مي شود

در اين ستون مجموع تعداد داوطلبان متخصصي كه توسط مراكز بهداشتي درماني روستايي ، خانه :  14ستون شماره 
پايگاه بهداشت روستايي ضميمه يا غير ضميمه، مركز بهداشت شهرستان و استان  جذب شده اند و پروژه هاي پيش /



 

تعريف دواطلبان . ( ني شده را انجام داده اند و يا در حال انجام پروژه مي باشند به تفكيك زن و مرد نوشته مي شودبي
/ وجود برنامه ( داوطلبان متخصص افراد متخصص جامعه هستند كه داوطلبانه به صورت سازماندهي شده : متخصص 

از طريق آموزش به داوطلبان سالمت به طور رايگان به كار  بخشي از تخصص علمي و مهارتهاي كاربردي خود را) پروژه 
داوطلبان متخصص در قالب سه گروه آموزشي  ، مهارتي و حمايتي و هدايتي ، برنامه داوطلبان سالمت را . بگيرند 

  .)حمايت مي نمايند 

يك زن و مرد نوشته مي نباشند به تفك 14و  11در اين ستون تعداد داوطلباني كه مشمول بندهاي :  15ستون شماره 
  .شود 

منظور ثبت كليه كالسهاي برگزار شده در . در اين ستون تعداد كالسهاي فوق برنامه ثبت مي گردد :  16ستون شماره 
( اين ماه به جز كالسهاي جاري داوطلبان سالمت ، كالسهاي داوطلبان متخصص و كالسهاي مراقبتهاي اوليه بهداشتي 

  .باشدمي ) مهارتهاي اوليه 

 داوطلبي دارا ماه 6 حداقل كه سالمت داوطلبان پوشش تحتي ها خانوار تعداد ستون نيا در:   17 شماره ستون
  .شودي م نوشته هستند سالمت

 .به تفكيك محاسبه و ثبت مي گردد   17لغايت  3در اين سطر جمع مقادير ثبت شده از ستون : سطر جمع 
بعد از ثبت تاريخ تكميل فرم ، نام و نام خانوادگي مسئول برنامه   ) :ب الف و (  4در قسمت پائين فرم شماره 

همچنين نام . داوطلبان سالمت مركز بهداشت استان نوشته مي شود و توسط فرد مربوطه محل مخصوص امضاء مي گردد
  .و نام خانوادگي معاون بهداشتي دانشگاه نوشته مي شود و توسط فرد مذكور امضاء مي گردد

  



 

  

  ع-33ع الي -26گردش كار تكميل فرم هاي 

  سطوح محيطي  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  خير 

  

      بلي            

 

            

 

توسط مربيان ) الف و ب (  1تكميل فرم آماري شماره 
داوطلبان سالمت در اولين سطوح ارائه خدمات سالمت 

 )هر ماه ( در شهر و روستا

پايگاه ) الف و ب (  1ارسال  فرم آماري شماره 
خانه بهداشت به مراكز بهداشتي / بهداشت 

 درماني شهري و روستايي مربوطه 

آيا فرمهاي آماري صحيح
 تنظيم شده است ؟

) الف و ب (  1جمع بندي فرم هاي آماري شماره 
و ) الف و ب (  2جهت تكميل فرم آماري شماري 

 تجزيه تحليل آمارها

پايگاه بهداشت / برگشت فرم آماري به خانه 
 مربوطه جهت تصحيح

خانه / ارسالي از پايگاه ) الف و ب (  1دريافت و بررسي فرم آماري شماره 
بهداشت در مراكز بهداشتي درماني شهري و روستايي توسط مربيان 

 المت داوطلبان س

به)الف و ب(2ارسال فرم آماري شماره
 )هر ماه ( مركز بهداشت شهرستان 



 

 



 

 

  سطح ستاد شهرستانها 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 خير 

   

 

   بلي  

   

  

 

 

كليه )الف و ب(2دريافت فرمهاي آماري شماره
مراكز بهداشتي درماني شهري و روستايي تحت پوشش 

 برنامه

آيا فرمهاي آماري به درستي
 تنظيم شده است ؟

) الف و ب (  2جمع بندي فرم هاي آماري شماره 
و تجزيه ) الف و ب (  3جهت تكميل فرم آماري شماره 

 تحليل آمارها

آماري به مراكز بهداشتي برگشت فرم 
 مربوطه جهت تصحيح

ارسالي از مراكز بهداشتي درماني ) الف و ب (  2بررسي فرم آماري شماره 
شهري و روستايي توسط كارشناس برنامه داوطلبان سالمت ستاد 

 شهرستان

به مركز ) الف و ب (  3ارسال فرم آماري شماره 
 )هر سه ماه ( بهداشت استان 

از مراكز ) الف و ب ( 2ارسال  فرم آماري شماره 
 بهداشتي درماني شهري و روستايي به ستاد شهرستان 



 

 



 

 

  استان سطح ستاد

 

 

 

 

  

 

 

 

  

                                                                

  خير                                                         

  

 بلي  

 

     

   

  

از )الف و ب (  3ارسال فرم آماري شماره 
مركز بهداشت شهرستان به مركز بهداشت 

 )هر سه ماه(استان

) الف و ب (  3دريافت فرمهاي آماري شماره 
 كليه مركز بهداشت شهرستانها

آيا فرمهاي آماري به درستي
 ؟ تنظيم شده است

) الف و ب (  3جمع بندي فرم هاي آماري شماره 
و ) الف و ب (  4جهت تكميل فرم آماري شماره 

 تجزيه تحليل آمارها

برگشت فرم آماري به مراكز بهداشت 
 شهرستان مربوطه جهت تصحيح

ارسالي از مركز ) الف و ب (  3بررسي فرم آماري شماره 
كارشناس برنامه داوطلبان  بهداشت شهرستانها توسط

 سالمت ستاد استان

تاييد صحت اطالعات فرم آماري جهت ورود 
توسط  hnisاطالعات فرمها در برنامه نرم افزاري 

 كارشناس مربوطه در شهرستانها



 

 

 



   



 

  35شاخص شماره
بروز معلوليت به تفكيك متوسط و شديد: نام شاخص -1
  وره زماني خاص در كشوردر يك د جديد معلولينبروز عبارت است از تعداد  :تعريف شاخص -2

 
 :نحوه محاسبه شاخص -3

  فراواني تعداد معلولين موجود در كشور * 100                
                               

  جمعيت وسط سال                                                 
 

 وزارت بهداشت واموزش پزشكي،سازمان بهزيستي :منابع استخراج صورت كسر -4
 داده هاي حاصل از سرشماري :منابع استخراج مخرج كسر -5

جنس،سن ميزان تحصيالت،وضعيت اقتصادي،وضعيت شغلي،وضعيت  :متغيرهاي تفكيك كننده نابرابري -6
  تاهل،محل زندگي،وضعيت سكونت 

 
 سازمان بهزيستي   :)پاسخگو(سازمان متولي اصلي توليد شاخص -7
ساليانه:دوره زماني توليد و به روز رساني -8
 ):ها دادهآوريجمعبرايآماريفرمهاي(اطالعاتتكميل فرم نمونه -9
ع-38ع، فرم  -37ع، فرم  –  36ع، فرم  -35ع، فرم -34فرم   

  

  

  



      توانبخشي–ثبت اطالعات مددجويان 

 اطالعات پرونده 1
 شهرستان:  استان:پشت نوبت موقت  دائم  نوع پذيرش:   13تاريخ پذيرش:       /       /   شماره پرونده:

هالل   نام سازمان     . تحت پوشش سازمان حمايتي ديگر است CBR ذهنيسالمندان رواني مزمن  جسمي حركتي حسي   :دفتر پذيرشمجتمع:
 احمر

 
           سازمان بازنشستگي كشور          سازمان تأمين اجتماعي كميته امداد

   امام
ت
-
1 

 وضعيت معلوليت

    چند معلوليتي  است جسمي حركتي   ) خيلي شديد شديد  سط  متوخفيف (     رواني سالمند 
ضايع نخاعي ) گردني سينه اي  (كمري  

  سانحهعوارض زايمان ژنتيك بيماري مادرزاد  علت معلوليت:
ساير 

ذهني )خيلي شديد شديد سط متو(خفيف
صرع 

بينايي   ) خيلي شديد شديد سط  متوخفيف (شنوايي گفتار ) شديد شديد  سط  متوتعداد افراد معلول در خانواده ............ * )  خفيف 
           ( در صورت وجود )   

تاريخ بروز 
   معلوليت: 

 اطالعات شناسنامه  اي 2

: مجهول الهويه دوجنسي  مونث     مذكرجنسيت:       نام پدر:  نام خانوادگي:نام
 شماره سريال :  سري شناسنامه :شماره شناسنامه:محل تولد:13تاريخ تولد:   /       /   

: :13/       /          تاريخ صدور: محل صدور شناسنامه المثني است يا تعويض شماره ملي
 شده 

 اتباع خارجي 3
نام خانوادگي:                                                 نام جد:* نام پدر:                                             *نام:                                             

تابعيت:  شماره خانوار:ساير)                                                         پاكستاني افغانيعراقي  (تاريخ تولد:                                   
شماره كارت:                                                                       محل صدور:

اطالعات خانوادگي 4
تعداد تعداد افراد تحت تكفل:تحت كفالت سازمان بهزيستي  تحت كفالت خانواده سرپرست خانوار وضعيت كفالت:  همسر فوت شده مطلقه  متاركهمتأهل مجرد  وضعيت تأهل:

 فرزند: 

 اطالعات اجتماعي 5

 سايرزير سن مدرسه                       بيسوادوضعيت تحصيلي:
)  تحصيالت دكترافوق ليسانس ليسانس   فوق ديپلمديپلم سيكل ابتداييفارغ التحصيل( پيش دانشگاهي) هنرستان دبيرستان  راهنمايي ابتدايي پيش دبستانيدانش آموز

حوزوي)
دانشجو)دولتي روزانه دولتي شبانه آزاد  غيرانتقاعي  پيام نور (رشته تحصيلي:جامع علمي كاربردي

6 
 وضعيت اشتغال

بيكار بازنشسته خانه داراز كارافتاده  شاغلمحصل ....   :نوع شغل ثابتهزينه متوسط خانواده: * شرح اشتغال: * موقت * مستمري

 بگير است

  بدون درآمد)  ريال 000/000/2 بيش از ريال000/000/2 و000/500/1بين ريال  000/500/1 و000/000/1بين ريال 000/000/1 و000/500بين ريال000/500زير:  (درآمد
)  فراري ) خريد خدمتمعافيت كفالتنامعلوممشمولپايان خدمتمعافيت تحصيلي معافيت رهبري معافيت بهزيستي معافيت پزشكينظام وظيفه: 

 
دربيمه تكميلي دا واحد بيمه كننده:شماره بيمه:نوع بيمه : بيمه شده توسط بهزيستي  بيمه دارد  اطالعات بيمه 7
  تاالسمي     ساير ....................................................... هموفيلي    كليوي     ديابت    سرطان      مغز و اعصاب   قلب    بيماروضعيت جسماني 8

 معلولچند معلوليتي    جسمي حركتي   شنوايي گفتار    ذهني   بينايي   رواني   سالمند      

 اطالعات مسكن 9
نگهداري در مراكز

 شبانه روزي بهزيستي
   مسكن دارد   :مسكن ندارد  وضعيت مسكن مناسب:نامناسب  محل سكونت استيجاري منزل پدري منزل بستگان  وقفي 
......ساير 

رهن:            
 ريال           

اجاره:               
 ريال

 امتياز مسكن حسب نظر كميسيون:

:آدرس و تلفن 10 :استان : عشاير   روستا    ساكن شهر  شهرستان  كدپستي: *شهر
:*كد شهرستان:* آدرس:شماره تلفن

نظريه مددكار: تأمين هزينه ساخت:تأمين زمين: امتيازات مسكن 11
امضاء: نام و نام خانوادگي مددكار:                                                   

 تاريخ تكميل فرم:                                                                تاريخ ويرايش:
 

 نام و نام خانوادگي كاربر رايانه:                                                   امضاء:
 تاريخ ثبت رايانه:                                                                       تاريخ ويرايش:



  



فرم خدمات
 

شماره ملي مددجوي اصلي: نام و نام خانوادگي مددجوي اصلي: شماره پرونده مددجوي اصلي: 

1 2345 6789 10 11 12 

نام دريافت كننده رديف
دفترمعاونت ارائه دهنده

ارائه 
دهنده

مركز 
ارائه 
 دهنده

تاريخ 
 تاريخ قطع* دريافت

شرح خدمت
 مبلغ/ ميزان

شماره حساب / نام *
 كدشعبه*بانك/ 

نام گيرنده *
 نام نوعمشاركتهاتوانبخشيپيشگيرياجتماعي توضيحات* وجه

  مستمر 

 غيرمستمر

 غيرنقدي

غيرمستمر نقدي 

    

  مستمر 

 غيرمستمر

 غيرنقدي

غيرمستمر نقدي 

    

  مستمر 

 غيرمستمر

 غيرنقدي

غيرمستمر نقدي 

    

  مستمر 

 غيرمستمر

 غيرنقدي

غيرمستمر نقدي 

    

  مستمر 

 غيرمستمر

 غيرنقدي

غيرمستمر نقدي 

    

  مستمر 

 غيرمستمر

 غيرنقدي

غيرمستمر نقدي 

    

امضاء: نام و نام خانوادگي مددكار:                                                   

 تاريخ تكميل فرم:                                                                 تاريخ ويرايش:

 نام و نام خانوادگي كاربر رايانه:                                                      امضاء:

 تاريخ ثبت رايانه:                                                                          تاريخ ويرايش:

 



  

  



 ادامه فرم خدمات مسكن
 شماره ملي مددجوي اصلي: نام و نام خانوادگي مددجوي اصلي: شماره پرونده مددجوي اصلي: 

اجاره به شرط تمليك10واحدهاي واگذار شده از محل  واحدهاي خريداري شدهواحدهاي احداث شده%
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نحوه تأمين مابقي *
 مبلغ ( ريال) 
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م
تي 
يس

هز
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امضاء: نام و نام خانوادگي مددكار:                                                   

 تاريخ تكميل فرم:                                                                تاريخ ويرايش:
 

 نام و نام خانوادگي كاربر رايانه:                                                 امضاء:

 تاريخ ثبت رايانه:                                                                     تاريخ ويرايش:

 
  

  



  



 
 

  فرم اطالعات  اعضاي خانواده
 شماره ملي مددجوي اصلي: نام و نام خانوادگي مددجوي اصلي:شماره پرونده مددجوي اصلي:

12 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 13 14 15 16 171819 20 21 22 23 
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امضاء: نام و نام خانوادگي مددكار:                                                   
 تاريخ تكميل فرم:                                                                تاريخ ويرايش:

 نام و نام خانوادگي كاربر رايانه:                                                       امضاء:
  تاريخ ثبت رايانه:                                                                           تاريخ ويرايش:

 



  

  

توانبخشي  فرم ترخيص مددجو-

شماره ملي: نام خانوادگي:  نام:
1 

تاريخ ترخيص:  شماره پرونده:

  CBR                          جسمي حركتي حسي          رواني مزمن            ذهني  2 دفتر سالمندان 

        انتقال به شهرستان    انتقال به ساير مراكز   خودكفايي   اشتغال      بازتوان شده      ارائه سرمايه3 دليل ترخيص فوت 

 نام و نام خانوادگي كاربر رايانه:                                                       امضاء:

 تاريخ ثبت رايانه:                                                                           تاريخ ويرايش:
 

امضاء: نام و نام خانوادگي مددكار:                                                   

 تاريخ تكميل فرم:                                                                تاريخ ويرايش

 

              

 

 

 

                                                                                        

  



  

  



 

الي  34هاي گردش كار تكميل فرم 
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  36شاخص شماره
 ميزان دسترسي معلولين متوسط و شديد به خدمات توانبخشي بر حسب در صد: نام شاخص -1
عبارت است از تعداد معلوليني در يك دوره زماني خاص ،از خدمات توانبخشي استفاده  :تعريف شاخص -2

  نموده اند 
 

  :نحوه محاسبه شاخص -3

  تعداد معلولين متوسط و شديد كه از خدمات توانبخشي در يك سال استفاده ميكنند   *100                         
                               

  تعداد كل معلوليني متوسط و شديد كه به خدمات توانبخشي نياز دارند در همان سال                          
 

  اشت وآموزش پزشكي،سازمان بهزيستيوزارت بهد :صورت كسرمنابع استخراج -4
 

 داده هاي حاصل از سرشماريوزارت بهداشت ، :منابع استخراج مخرج كسر -5

جنس،سن ميزان تحصيالت،وضعيت اقتصادي،وضعيت شغلي،وضعيت  :متغيرهاي تفكيك كننده نابرابري -6
  تاهل،محل زندگي،وضعيت سكونت 

 
 سازمان بهزيستي   :)پاسخگو(شاخصسازمان متولي اصلي توليد -7
ساليانه:دوره زماني توليد و به روز رساني -8
  ):ها داده آوريجمعبرايآماريفرمهاي(اطالعاتتكميل فرم نمونه -9
ع-38ع، فرم  -37ع، فرم  –  36ع، فرم  -35ع، فرم - 34فرم        

  



 

 

  37شاخص شماره
 حمايت هاي اجتماعي طبق تعريف برخوردارند درصد زنان سرپرست خانواري كه از: نام شاخص -1
تعر -2

درصد زنان سرپرست خانواري كه از حمايت هاي اجتماعي سازمان بهزيستي كشور و كميته  :يف شاخص
  .  بهره مند مي باشند) ره(امداد امام 

تعري -
مفقوداالثر متاركه، طالق يا فوت همسر و همچنين : زناني كه به عللي از قبيل : ف زنان سرپرست خانوار 

شدن، مجهول االمكان بودن، اعتياد، محكوميت به زندان، اعزام به سربازي، از كارافتادگي و مسووليت تأمين 
  .معاش خانواده را بر عهده داشته باشند و طبق شرايط سازمان مربوطه نيازمند محسوب شوند

دسازانه و امكانات حمايت گرايانه در ابعاد برخورداري خدمت گيرندگان از خدمات توانمن: تعريف حمايت هاي اجتماعي  -
  مختلف مادي و معنوي به منظور كمك به آنان در مواجه با مشكالت و بحرانها و عادي سازي سطح زندگي

 
   :نحوه محاسبه شاخص -٣

 

 
بانك اطالعات سازمان بهزيستي كشور، فرم دستورالعمل جامع حمايت هاي  :منابع استخراج صورت كسر -4

)ره(اجتماعي و آمار دريافتي از كميته امداد امام 
 داده هاي حاصل از سرشماري :منابع استخراج مخرج كسر -5

سطوح اقتصادي، تحصيالت، بدسرپرست يا بي سرپرستي، تك والدي،  :متغيرهاي تفكيك كننده نابرابري -6
 )روستا و اسكان غير رسمي  –حاشيه شهر  –شهر  –شهرستان ( محل سكونت 

 سازمان بهزيستي   :)پاسخگو(سازمان متولي اصلي توليد شاخص -7
ساليانه:دوره زماني توليد و به روز رساني -8
 :ها دادهآوريجمعبرايآماريفرمهاي(اطالعاتتكميل فرم نمونه -9

ع-38ع، فرم  -37ع، فرم  –  36ع، فرم  -35ع، فرم -34فرم      
  

  



 

  38شاخص شماره
ميزان پوشش بيمه پايه:  نام شاخص -1
صندوق بيمه (افراد بيمه شده اصلي و تبعي سازمان ها و صندوق هاي بيمه گر پايه تعداد  :تعريف شاخص -2

به كل ) خدمات درماني كشور، صندوق تامين اجتماعي، سازمان خدمات درماني نيروهاي مسلح، كميته امداد
 افراد

 تعداد افراد بيمه شده اصلي وتبعي تقسيم               :نحوه محاسبه شاخص -3

  جمعيت وسط سال                                                                

 )مركز آمار وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي (بانك اطالعات ايرانيان :  منابع استخراج صورت كسر -4
داده هاي حاصل از سرشماري :منابع استخراج مخرج كسر - 5
استان، كد ملي سرپرست خانوار، كد /شهر/جنس، ناحيه روستاسن،  :متغيرهاي تفكيك كننده نابرابري -6

 ملي فرد بيمه شده ، نوع بيمه پايه
مركز آمارو بازار كار /وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي :)پاسخگو(سازمان متولي اصلي توليد شاخص -7

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي
ساليانه :دوره زماني توليد و به روز رساني - 8
 ع-39 ):ها داده آوريجمعبرايآماريفرمهاي(اطالعاتتكميل فرم نمونه -9

  

  

  



 

 فرم آمار بيمه شدگان:ع-39فرم
  :........................سال:...................ماه:................... نام استان

  

 شماره فرم ضميمه دوق صن

  آمار صدور كارت و دفترچه  ماه جاريتا پايان  كاهش ماه جاري افزايش ماه جاري  

معرفينامه 
 بيمارستاني

 جمع
 اوليه خروجي ابطال فاقد اعتبار ورودي  تمديد اعتبار  م اوليهثبت نا

 المثني تعويض تمديد
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اداره 
 كل

نمايندگ
 ي ها

 1-1 كاركنان دولت
  

 

  

 

 
 

        
 

            

مؤسسات 
 2/9مشمول 

1-1 
  

  

  

  
  
  
  

  

 
  

  
  
  
  

  
  

  
  

  
  
  
 

  
  
  
  

                        

 1-1 خويش فرمايان
  

 

  

 

 
 

  
  
  
  

   
  

  

  
  
  
 

  
  
  
  

                        

 1-1 اتباع بيگانه 
 

 
 

 

  

  

 
  

  
  
  
  

   
  

  

  
  
 

  
  
  

                        

 1-1 بيمه ايرانيان
  

 

  

  

 
  

  
  
  
  

   
  

   
 

            

 1-1 روستاييان
  

 

  

 

 
 

    
  

   
 

            

 2-1 ساير اقشار
  

 

  

 

 
 

  
  
  
  

   
  

   
 

            

 جمع
 

 

  

 

 
 

 
  
   

  
  

 
            

مدير  كل                                                     رئيس اداره بيمه گري و درآمد                                                                       كارشناس مسئول بيمه گري                                            



 

 

  ع-39گردش كار تكميل فرم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  
  
  
  
  

) ستاد(صندوق بيمه خدمات درماني 
 FTPپايگاه اطالعات سازمان در بستر 

پايگاه ) ستاد(صندوق تامين اجتماعي 
 FTPاطالعات سازمان در بستر 

وزارت تعاون، كار و رفاه
مركز آمار (اجتماعي 

  )وزارتخانه

  

برآورد و انتشار ساليانه ضريب نفوذ
  بيمه پايه

 

شعب صندوق تامين 
اجتماعي در كليه 

 استان ها

ادارات كل استان ها 
طبق فرم هاي آماري 
ارسال شده از سوي 

  ستاد مر كزي

 بيمه نيروهاي مسلح

 بيمه كميته امداد



 

 

  
 39شاخص شماره

ضريب پوشش بيمه درمان مكمل :نام شاخص -1
 نسبت تعداد بيمه شدگان درمان مكمل به جمعيت كشور بر حسب درصد :تعريف شاخص -2
  تعداد بيمه شدگان درمان مكمل *100:نحوه محاسبه شاخص -3

    وسط سالجمعيت                                             
 بيمه داراي مجوز فعاليت از بيمه مركزي شركتهاي  :منابع استخراج صورت كسر -4
داده هاي حاصل از سرشماري  :منابع استخراج مخرج كسر -5
 استان /شهر/سن، جنس، ناحيه روستا:متغيرهاي تفكيك كننده نابرابري -6
بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران متولي تهيه صورت  :)پاسخگو(سازمان متولي اصلي توليد شاخص -7

 كسر مي باشد
ساليانه :زماني توليد و به روز رساني دوره -8
 ع -40فرم  ):ها دادهآوريجمعبرايآماريفرمهاي(اطالعاتتكميل فرم نمونه -9

  
  



 

  )انفرادي(فرم دريافت اطالعات بيمه شدگان درمان مكمل :ع-40فرم

  )را مطالعه نمائيد فرمدستورالعملخواهشمند است قبل از تكميل فرم،( 

  .......   نام بيمه گذار ) د......                شهرستان / شهر) ج......                      استان ) ب......                 شركت بيمه ) الف

  )لطفاً جدول زير تكميل شود(مشخصات بيمه شدگان ) هـ 

  

  

  

 
  :نام و نام خانوادگي

  
  :كد ملي

  
  مرد             زن   :   جنس

  
  سال              روز             ماه : تاريخ تولد

  
  :تحصيالت

               ساير      دكتراي تخصصي و فوق دكترا     دانشگاهي    دبيرستان  راهنمايي    نهصت/ابتدايي   سواد بي 
  

  :نشاني محل سكونت
  .............................. بخش...................................... شهرستان....................... ستانا. 
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 ع -40تكميل فرم  دستورالعمل

 .پركردن تمام اطالعات درخواستي ضروري است -

 .شود شركت بيمه، استان و شهر يا شهرستان ذكر مي فقط نامبه ترتيب ) ج(تا ) الف(در بخش  -

طرف قرارداد بيمه درمان نام بيمه گذار، اعم از مؤسسه، شركت، سازمان يا شخص مربوطه كه ) د(در بخش  -
 .اي بيمه شدگان درمان انفرادي به هيچ وجه الزم نيستتكميل اين بخش بر. است عنوان مي شود گروهي

 :جدول مربوطه به شرح زير تكميل مي شود) هـ(در بخش  -

 0052671038: ، كامل درج شود حتي اگر ارقام اول صفر باشند، مثالًرقم شماره 10تمام كدملّي بايد  -

 .كفايت مي كند مرد يازن در ستون جنسيت تنها ذكر  -

 .گردد وطه مخفف سازي نشده و كامل درج ميتاريخ تولد، عدد مرب -

 :براساس طبقه بندي مركز آمار ايران عالمت زده شود يكي از كلمات زيردر ستون تحصيالت  -

        دكتراي تخصصي و فوق دكترا       دانشگاهي     دبيرستان      راهنمايي     نهصت/ابتدايي     سواد بي
        ساير

 .صورت كامل تكميل گرددنشاني محل سكونت به   -

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  40شاخص شماره
درصد شركت در انتخابات مجلس :نام شاخص -1
درصد افراد شركت كننده در آخرين انتخابات مجلس به كل جمعيت واجد شرايط راي  :تعريف شاخص -2

دادن در شهرستان
  مجلس انتخاباتخرين آافراد شركت كننده در *100:نحوه محاسبه شاخص -3

  كل جمعيت واجد شرايط راي دادن                                               
وزارت كشور :منابع استخراج صورت كسر -4
داده هاي حاصل از سرشماري  :منابع استخراج مخرج كسر -5
 جنس، شهرستان:متغيرهاي تفكيك كننده نابرابري -6
 مركز آمار ايران، وزارت كشور :)پاسخگو(سازمان متولي اصلي توليد شاخص -7
سال يكبار 4 :دوره زماني توليد و به روز رساني -8
  ):ها داده آوريجمعبرايآماريفرمهاي(اطالعاتتكميل فرم نمونه -9

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
  

  1پيوست شماره 
  
  
  مركز آمار ايران سطوح آموزشي 

  



 

 

  
 ي آموزشيوره وپايه  كد 

 پيش دبستان و مهدكودك    0

 مهد كودك  001 

 آمادگي ـ پيش دبستاني  002 

 ابتدايي    1

 ي ابتدايي عادي و سوادآموزي خردساالندوره -الف

ساله، غيرمحصل  5ـ درحال تحصيل وغيرمحصل نظام  ي نامشخص دوره ابتدايي پايه
 ساله 6نظام

100 

 ساله  5ي اول ابتدايي ـ در حال تحصيل و غيرمحصل نظام  پايه 101 

 ساله 6ي اول ابتدايي ـ غيرمحصل نظام  پايه 101 

 ساله  5ي دوم ابتدايي ـ در حال تحصيل و غيرمحصل نظام  پايه 102 

 ساله  6ي دوم ابتدايي ـ غيرمحصل نظام  پايه 102 

 ساله  5ي سوم ابتدايي ـ در حال تحصيل و غيرمحصل نظام  پايه 103 

 ساله  6ي سوم ابتدايي ـ غيرمحصل نظام  پايه 103 

 ساله  5ي چهارم ابتدايي ـ در حال تحصيل و غيرمحصل نظام  پايه 104 

 ساله  6 ي چهارم ابتدايي ـ غيرمحصل نظام پايه 104 

 ساله  5ي پنجم ابتدايي ـ در حال تحصيل نظام  پايه 105 

 ساله  6ي پنجم ابتدايي ـ غيرمحصل نظام  پايه 105 

 ساله  5ي ابتدايي  ي پايان دوره گواهينامه 106 

 ساله  6ي ابتدايي  ي پايان دوره گواهينامه 106 

 )فهرست موضوعي(سطوح آموزشي



 

 ) غيرمحصل(ساله  5ي پايه پنجم ابتدايي نظام  گواهينامه 106 

 )غيرمحصل(ساله  6ي پايه ششم ابتدايي نظام  گواهينامه 106 

 ي سوادآموزي التعليم ـ دوره ي ابتدايي خردساالن الزم ي پايان دوره گواهينامه 106 

 ي سوادآموزي بزرگساالن دوره -ب

 مقدماتي نهضت سوادآموزي ـ در حال تحصيل و غيرمحصل  107 

 تكميلي نهضت سوادآموزي ـ در حال تحصيل و غيرمحصل  107 

 پاياني نهضت سوادآموزي ـ در حال تحصيل و غيرمحصل  107 

 ي پنجم ابتدايي بزرگساالن ـ در حال تحصيل و غيرمحصل  پايه 108 

 ي پايان دوره  اهينامهيافتگان نهضت سوادآموزي با گو آموزش  108 

 ي پايان دوره  ي پيكار با بي سوادي با گواهينامه آموزش يافتگان دوره 108 

 ي پايان دوره  ي اكابر با گواهينامه آموزش يافتگان دوره 108 

 سوادآموزان بدون مشخص بودن وضع گواهينامه  109 

 راهنمايي     2

ي راهنمايي عاديدوره -الف
 ي راهنمايي، پايه نامشخص  دوره 210 

 ي اول راهنمايي در حال تحصيل و غيرمحصل  پايه 211 

 ي دوم راهنمايي در حال تحصيل و غيرمحصل  پايه 212 

 ي سوم راهنمايي در حال تحصيل  پايه 213 

 ي سوم راهنمايي غيرمحصل  ي پايان راهنمايي، پايه گواهينامه 214 

هاي  و دوره) ساله 6(ي نظام قديم  سيكل، اول متوسطه –ي اول متوسطه  دوره –ب 
 )معادل راهنمايي( اي مقدماتي فني وحرفه

 ـ كالس هفتم )ساله 6(ي نظام قديم  ي اول متوسطه پايه 215 

 ـ كالس هشتم ) ساله 6(ي نظام قديم ي دوم متوسطه پايه 215 



 

 )ساله6( قديم ي متوسطه نظام اول سيكلمدركـنهمـكالس)ساله6(قديمنظاميمتوسطهسوميپايه 216 

 ي اول تربيت معلم روستايي  پايه 217 

 ي دوم تربيت معلم روستايي   پايه 217 

 اي مقدماتي، دانشسراي عشايري ـ بدون ذكر كالس  ي فني و حرفه دوره 220 

 اي مقدماتي  ي اول آموزشگاه حرفه پايه 221 

 ي اول دانشسراي عشايري  پايه 221 

 اي مقدماتي  ي دوم آموزشگاه حرفه پايه 221 

 اي مقدماتي  ي سوم آموزشگاه حرفه پايه 222 

 ي قديم، تربيت معلم روستايي ـ بدون ذكر كالس  ي اول متوسطه دوره 220 

 متوسطه     3

نظام واحدي –الف 
واحدي، اول نظري نظام واحدي، اول  عمومي، اول دبيرستان نظام ي  اول متوسطه

 ي واحدي ـ درحال تحصيل متوسطه

311 

 ي واحدي، دوم دبيرستان نظام واحدي  ي نظري، دوم متوسطه دوم متوسطه 312 

 دوم هنرستان نظام واحدي / اي  ي فني و حرفه دوم متوسطه 321 

 ي كار دانش  دوم متوسطه 323 

 ي واحدي، سوم دبيرستان نظام واحدي   ي نظري، سوم متوسطه سوم متوسطه 312 

 سوم هنرستان نظام واحدي / اي  ي فني و حرفه سوم متوسطه 321 

 ي كار دانش  سوم متوسطه 323 

ي نظام واحدي نظري  ي نظام واحدي، ديپلم متوسطه ديپلم سه ساله، ديپلم متوسطه 313 

 ي پيش دانشگاهي ـ در حال تحصيل  دوره 314 

 التحصيل دانشگاهي ـ فارغ ي پيش داراي مدرك دوره 315 

 ديپلم متوسطه هنرستان نظام واحدي / اي  ي فني و حرفه ديپلم متوسطه 322 

 التحصيل  ديپلم مهارت ـ فارغ/ ي كار دانش  ديپلم متوسطه 324 



 

 بدون ذكر نظام  متوسطه 300 

 )نظام واحدي ( و ديپلم آن بدون ذكر شاخه ي  متوسطه 301 

 )نظام واحدي ( ي نظري بدون ذكر مدرك  متوسطه A31 

 )نظام واحدي ( اي بدون ذكر مدرك  ي فني حرفه متوسطه A32 

 )نظام واحدي ( ي كار دانش بدون ذكر مدرك  متوسطه A32 

 نظام چهارساله –ب 

 ي نظري نظام چهارساله  اول متوسطه 316 

 ي نظري نظام چهارساله  دوم متوسطه 316 

 ي نظري نظام چهارساله  سوم متوسطه 316 

 اي نظام چهارساله ي هنرستان فني و حرفه اول متوسطه 325 

 اي نظام چهارساله ي هنرستان فني و حرفه دوم متوسطه 325 

 اي نظام چهارساله ي هنرستان فني و حرفه سوم متوسطه 325 

 اي و خدمات نظام چهارساله حرفه/ بازرگاني / كشاورزي ي  اول متوسطه 325 

 اي و خدمات نظام چهارساله حرفه/ بازرگاني / ي كشاورزي  دوم متوسطه 325 

 اي و خدمات نظام چهارساله حرفه/ بازرگاني / ي كشاورزي  سوم متوسطه 325 

 ي نظري نظام چهارساله ديپلم متوسطه، ديپلم متوسطه 317 

 اي و خدمات نظام چهارساله حرفه/ بازرگاني / هنرستان، ديپلم كشاورزي ديپلم  326 

 ي نظري بدون ذكر مدرك ـ نظام چهارساله متوسطه B31 

 اي بدون ذكر مدرك ـ نظام چهارساله ي فني و حرفه متوسطه B32 

 ي دانشسراي تربيت معلم روستايي ـ نظام چهارساله اول متوسطه 316 

 دانشسراي تربيت معلم روستايي ـ نظام چهارسالهي   دوم متوسطه 316 

 ي دانشسراي تربيت معلم روستايي ـ نظام چهارساله سوم متوسطه 316 

 ديپلم دانشسراي تربيت معلم روستايي ـ نظام چهارساله  317 



 

 ي دانشسراي تربيت معلم روستايي بدون ذكرمدرك  دوره B31 

 متوسطه و ديپلم آن بدون ذكر شاخه ـ نظام چهارساله  302 

 ساله6ي دوم متوسطه نظام دوره –ج 

 در علوم نظري ) كالس دهم، يازدهم و سيكل دوم ( ساله  6ي متوسطه  دوره 318 

 اي  در علوم فني و حرفه) كالس دهم، يازدهم و دوازدهم ( ساله  6ي متوسطه  دوره 327 

 ... ساله، ديپلم سيكل دوم ـ طبيعي، رياضي، ادبي،  6ي  ديپلم متوسطه 319 

 ساله، ديپلم سيكل دوم ـ هنرستان  6ي  ديپلم متوسطه 328 

 اول دانشسراي كشاورزي  327 

 اول دانشسراي مقدماتي  318 

 ي فني  اول متوسطه 327 

 ي فني  دوم متوسطه 327 

 اول هنرستان  327 

 دوم هنرستان  327 

 ديپلم علمي  319 

 دوم دانشسراي كشاورزي و ديپلم آن  328 

 دوم دانشسراي مقدماتي و ديپلم آن  319 

 ي فني و ديپلم آن  سوم متوسطه 328 

 سوم هنرستان و ديپلم آن  328 

 ساله  6و ديپلم آن بدون ذكر رشته ـ نظام   متوسطه 303 

 ساله  6ي علوم نظري بدون ذكر مدرك ـ نظام  متوسطه B31 

 ساله6اي بدون ذكر مدرك ـ نظام  ي علوم فني وحرفه متوسطه B32 

 متوسطه بدون ذكر نظام 300 

 علوم ديني –د 



 

 ) 2و  1هاي  اهل تشيع ـ پايه(ي مقدماتي  دوره 310 

 كارداني، كارشناسي و كارشناسي ارشد و دكتراي حرفه اي   5

 دوره كارداني –الف 

 سال اول كارداني پيوسته ـ در حال تحصيل  521 

 سال دوم كارداني پيوسته ـ در حال تحصيل  521 

 سال اول فوق ديپلم ـ در حال تحصيل  521 

 سال دوم فوق ديپلم ـ در حال تحصيل  521 

 سال اول مراكز تربيت معلم ـ در حال تحصيل  521 

 سال دوم مراكز تربيت معلم ـ در حال تحصيل  521 

 سال اول كارداني ناپيوسته ـ در حال تحصيل  521 

 سال دوم كارداني ناپيوسته ـ در حال تحصيل  521 

 سال اول كارداني ـ در حال تحصيل  521 

 سال دوم كارداني ـ در حال تحصيل  521 

 التحصيل داراي مدرك كارداني ـ فارغ 522 

 التحصيل  داراي مدرك فوق ديپلم ـ فارغ 522 

 ـ در حال تحصيل )  5و  4، 3هاي  پايه( سطح يك علوم ديني اهل تشيع  520 

 التحصيل  ـ فارغ)  5و  4، 3هاي  پايه( سطح يك علوم ديني اهل تشيع  520 

 ي كارشناسي دوره –ب 

 ي ليسانس ـ سال اول ـ در حال تحصيل  دوره 511 

 ي ليسانس ـ سال دوم ـ در حال تحصيل  دوره 511 

 ي ليسانس ـ سال سوم ـ در حال تحصيل  دوره 511 

 ي ليسانس ـ سال چهارم ـ در حال تحصيل  دوره 511 

 ي كارشناسي ـ سال اول ـ در حال تحصيل  دوره 511 



 

 ي كارشناسي ـ سال دوم ـ در حال تحصيل  دوره 511 

 ي كارشناسي ـ سال سوم ـ در حال تحصيل  دوره 511 

 ي كارشناسي ـ سال چهارم ـ در حال تحصيل  دوره 511 

 التحصيل  داراي مدرك ليسانس ـ فارغ 512 

 التحصيل  داراي مدرك كارشناسي ـ فارغ 512 

 التحصيل  ـ فارغ) ليسانس ( داراي معادل مدرك كارشناسي  512 

 ـ در حال تحصيل )  7و  6هاي  پايه( سطح دوم علوم ديني اهل تشيع  510 

 التحصيل  ـ فارغ)  7و  6هاي  پايه( سطح دوم علوم ديني اهل تشيع  510 

 هاي كارشناسي ارشد دوره –ج 

 ي فوق ليسانس ـ سال اول ـ در حال تحصيل  دوره 513 

 ي فوق ليسانس ـ سال دوم ـ در حال تحصيل  دوره 513 

 ي كارشناسي ارشد ـ سال اول ـ در حال تحصيل  دوره 513 

 ي كارشناسي ارشد ـ سال دوم ـ در حال تحصيل  دوره 513 

 التحصيل  داراي مدرك فوق ليسانس ـ فارغ 514 

 التحصيل  داراي مدرك كارشناسي ارشد ـ فارغ 514 

 التحصيل  ـ فارغ) كارشناسي ارشد ( ليسانس  داراي معادل فوق  514 

 ـ در حال تحصيل )  10و  9، 8هاي  پايه( سطح سوم علوم ديني اهل تشيع  515 

 التحصيل  ـ فارغ)  10و  9، 8هاي  پايه( سطح سوم علوم ديني اهل تشيع  515 

 )اهل تشيع ( ي سطح  داراي مدرك دوره 515 

 ايدكتراي حرفه –د 

 اي ـ در حال تحصيل  دكتراي حرفه 516 

 التحصيل  اي ـ فارغ داراي مدرك دكتراي حرفه 517 

 دكتراي تخصصي و فوق دكترا    6



 

 ي دكتراي تخصصي ـ در حال تحصيل  دوره 601 

 التحصيل  ي دكتراي تخصصي ـ فارغ دوره 602 

 ي فوق دكترا ـ در حال تحصيل  دوره 603 

 التحصيل  ي فوق دكترا و مدرك آن ـ فارغ دوره 604 

 علوم ديني اهل تشيع ـ در حال تحصيل ) 4سطح (ي اول خارج  دوره 605 

 التحصيل  علوم ديني اهل تشيع ـ فارغ) 4سطح (ي اول خارج  دوره 605 

 ي دوره دوم خارج علوم ديني اهل تشيع ـ در حال تحصيل  دوره 606 

 التحصيل  ي دوم خارج علوم ديني اهل تشيع ـ فارغ دوره 606 

 ي خارج ـ اهل تشيع  التحصيالن دوره فارغ 606 

 ساير   9

 تحصيالت غيررسمي  901 

 ي تحصيالت نامشخص  دوره 902 

 ي تحصيلي اظهار نشده  دوره 903 

 تحصيالت دانشگاهي بدون ذكر دوره  904 

 التحصيل  ي علوم ديني اهل تسنن ـ فارغ دوره 905 

 ي علوم ديني ساير مذاهب دوره 906 

 ي علوم ديني ساير اديان  دوره 907 

 ي علوم ديني نامشخص دوره 908 

  



 

 

  
  2شماره وستيپ

 سالمت در عدالت سنجش شاخص 52 مشخصات جدول
  دولت محترم ئتيه مصوب

  
  



 

 

برنامه پنجم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري •
  192ماده و  235فصل با  9اين برنامه مشتمل بر : اسالمي ايران

؛ فصل  3فصل، در فصل  9در ميان اين . تبصره مي باشد
.  اجتماعي، به مقوله سالمت و بيمه سالمت اشاره گرديده است

مستقيماً   41و 39، 38، 37، 36، 35، 34در اين برنامه در مواد 
بر عوامل اجتماعي تاثير گذار بر سالمت و عدالت در سالمت  

اين موضوع به طور غير مسقيم   32،33اشاره و در مواد ديگر 
.مورد اشاره قرار گرفته است

  



 

  



 

  شماره
 رديف

 طهيح

ي كشور كد
ي مل شاخص

 سالمت

 فيتعر شاخص نام

 شاخص محاسبه نحوه

 كننده تفكيك متغيرهاي
 نابرابري

 ديتولي متول سازمان
 )پاسخگو(شاخص

 و ديتولي زمان دوره
 يرسان روز به

 از( شاخصي ها داده آوري جمع نحوه
* اطالعاتي آور جمع معمول نظام طريق

 ديتول مند ازين ياي ثبتي مانندآمارها
ي ريگ نمونه ،يريآمارگ قيطر از** آمار

(... 

 كسر مخرج كسر صورت

1  
 

اطفـالمرگميزانB1‐01 سالمت
 1تو+ يكسال زير

 روز 29ومـاه11سـنتاتولدبدوازمرگاحتمال
 انيـ ب زنـده  تولـد  1000 هر در زانيم صورت به كه
  شودي م
 

زيـركودكـانمـرگتعداد
ــك ــال ي ــك در س ــال ي  س

 نيمع

ــل ــدك موالي
ــده  در زنــــ

  سال همان
  
 

،ياقتصـــادســـطوحجـــنس،
 مــادر، ســن مــادر، التيتحصــ
 يـا  شـهر  حاشـيه /شهر( ناحيه
 و) روسـتا  وي رسم ريغ اسكان
 استان

  كشور احوالثبتسازمان
ــت وزارت ــر( بهداش ــالمت دفت  س
 )مدارس و خانواده ت،يجمع

  انهيسال
 

 )يثبت معمول نظام( معمول نظام

2  
 

 مــــرگميــــزانB1‐05  سالمت
  2تو+ نوزادان

 

ي روزگ28قاًيدقتاتولدزمانازنوزادمرگاحتمال
 شودي م انيب زنده تولد 1000 حسب بر كه عمر،

28زيرنوزاذانمرگتعداد
 نيمع سال يك در روز

زنــدهمواليــد
 سال همان

،ياقتصـــادســـطوحجـــنس،
  مــادر، ســن مــادر، التيتحصــ
 يـا  شـهر  حاشـيه /شهر( ناحيه
 و) روسـتا  وي رسم ريغ اسكان
 استان

  كشور احوالثبتسازمان
ــت وزارت ــر( بهداش ــالمت دفت  س
 )مدارس و خانواده ت،يجمع

 )يثبت معمول نظام( معمول نظام  انهيسال

3  
 

 مــــرگ ميــــزانB1‐02  سالمت
 سال 5 زير كودكان

  3تو+
 

 فاصـله  در شـده  متولـد  زنـده  كودك مرگ احتمال
 1000 حسـب  بـر  كه روز 29 و ماه 59 سن تا تولد
 شودي م انيب زنده تولد

 5 زيـر  كودكان مرگ تعداد
 نيمع سال يك در سال

 زنــده مواليــد
ــان در  همـــ

 سال

 ،ياقتصـــاد ســـطوح جـــنس،
 مــادر، ســن مــادر، التيتحصــ
 يـا  شـهر  حاشـيه /شهر( ناحيه
 و) روسـتا  وي رسم ريغ اسكان

 شهرستان

  كشور احوال ثبت سازمان
ــت وزارت ــر( بهداش ــالمت دفت  س
 )مدارس و خانواده ت،يجمع

  انهيسال
 

 )يثبت معمول نظام( معمول نظام

4  
 

  مــــرگ ميــــزانB1‐04 سالمت
  4تو+ 1 ت  مادران

 

 نيحـ  ،يبـاردار  زمان در مادراني ها مرگ احتمال
 ازي ناش مانيزا از پس اول روز 42ي ط يا و مانيزا

 لهيوسـ  بـه  شـده  ديتشد يا وي باردار با مرتبط علل
 ريـ غ علـل  ريسـا  يا و حوادث ليدل به نه وي حاملگ
ي ازا بـه  نيمع سال كي يط دري  حاملگ با مرتبط

  زنده تولد 100,000

 علت به مادران مرگ تعداد
 زايمـان  و حـاملگي  عوارض

 سال يك در

 كــل تعــداد
 تولـــــدهاي

ــده  در زنــــ
  سال همان

ــطوح ــادي، سـ ــه اقتصـ  ناحيـ
 اسـكان  يـا  شـهر  حاشيه/شهر(
 استان، و) روستا وي رسم ريغ

 التيتحصـ  ،)يمتوف( مادر سن
 )يمتوف(مادر

  احوال ثبت سازمان
ــت وزارت ــر( بهداش ــالمت دفت  س
 )مدارس و خانواده ت،يجمع

 )يثبت معمول نظام( معمول نظام انهيسال

5  
 

ناشـي مرگزانيمB2‐05 سالمت
ــاري از ــاي بيمـ  هـ

  5تو+ كرونر عروق
 

 در كرونـر عروقيهايماريبازيناشمرگاحتمال
  تيجمع نفر 100,000 در سال كي يط
 

ازيناشـ مرگمواردتعداد
 كرونـر  عـروق ي هاي ماريب

 قلب

ــجمع تيــــ
 سال وسط

ــن، ــنسس ــهج ــهر(ناحي /ش
 ريـ غ اسـكان  يـا   شهر حاشيه
 شهرسـتان،  ،)روسـتا  وي رسم

 وي اقتصـــــــاد ســـــــطوح
 تحصيالت؛شغل

  كشور احوالثبتسازمان
 تيريمــد مركــز( بهداشــت وزارت

  )ريواگ ريغي هاي ماريب
 

 )يثبت معمول نظام( معمول نظام انهيسال

6  
 

بدودرزندگياميدQ3‐01 سالمت
  6تو+  2 ت  تولد
 

 آمـده  ايـ دنبهتازهكودكيككهييهاسالتعداد
 عيشـا ي الگوهـا  كـه ي صورت در كرد خواهدي زندگ

 در تولـد  زمـان  در سني اختصاص مرگي ها زانيم
ي بـاق  صـورت  همـان  بـه  كـودك ي زندگ طول تمام
 باشند مانده

وتيـ جمعاطالعـاتبـاعمـرجدولليتكم
 ريم و مرگ

،ياقتصـــادســـطوحجـــنس،
 حاشيه/شهر( ناحيه تحصيالت،

 وي رسـم  ريـ غ اسـكان  يا شهر
 شهرستان و) روستا

    رانياآمارمركز
  كشور احوال ثبت سازمان

 

 )يثبت معمول نظام( معمول نظام انهيسال

7  
 

 7تو+ديابت بروز سالمت
 

 100,000درسـالكي يـ طدرابتيدبروززانيم
  تيجمع نفر

ابـتيدديـ جدمواردتعداد
   سال طول در شده گزارش

ــجمع تيــــ
ــط ــال وس  س

،ياقتصادسطوحجنس،سن،
 حاشيه/شهر( ناحيه تحصيالت،

 تيريمــد مركــز( بهداشــتوزارت
 مركـز  -ريـ واگ ريـ غي هـا ي ماريب

 )يثبت معمول نظام( معمول نظام انهيسال



 

  شماره
 رديف

 طهيح

ي كشور كد
ي مل شاخص

 سالمت

 فيتعر شاخص نام

 شاخص محاسبه نحوه

 كننده تفكيك متغيرهاي
 نابرابري

 ديتولي متول سازمان
 )پاسخگو(شاخص

 و ديتولي زمان دوره
 يرسان روز به

 از( شاخصي ها داده آوري جمع نحوه
* اطالعاتي آور جمع معمول نظام طريق

 ديتول مند ازين ياي ثبتي مانندآمارها
ي ريگ نمونه ،يريآمارگ قيطر از** آمار

(... 

 كسر مخرج كسر صورت

ــور  دركشـــ
 سال همان

ويرسـم ريـ غاسـكانايشهر
 شهرستان و) روستا

 )شبكهتيريمد

8  
 

ــداد سلبروز سالمت ــواردتع ــجدم ــزارشســلدي  هــر درشــدهگ
 تيجمع نفر 100,000

ســلديــجدمــواردتعــداد
 سال طول در شده گزارش

ــجمع تيــــ
ــط ــال وس  س

ــور  در كشـــ
 سال همان

ــنس، ــيالتج ــطوحتحص ،س
 حاشـيه /شهر( ناحيه ،ياقتصاد
 وي رسـم  ريـ غ اسـكان  يا شهر

 ،شغلشهرستان و) روستا

 تيريمــد مركــز( بهداشــتوزارت
 )ريواگي هاي ماريب

 )يثبت معمول نظام( معمول نظام انهيسال

9  
 

ــروز سالمت ــوادثبــ   حــ
ــيتراف ــل(يكـ  داخـ
) شـهر  خارج ، شهر

  8تو+
 

 بـه  منجـر كيـ تفكبـهيكيترافحوادثبروززانيم
 100,000 در مارسـتان يب در شـدن ي بستر و فوت
 تيجمع نفر

ازيناشـ نيمصـدوم تعداد
 كيتفك بهي كيتراف حوادث
ي بســتر و فــوت بــه منجــر
 مارستانيب در شدن

تيـ جمعكل
ــور  در كشـــ

 سال همان

ســــطوح،ســــن جــــنس،
 ناحيــه تحصــيالت، ،ياقتصــاد

 اسـكان  يـا  شـهر  حاشيه/شهر(
ــغ ــم ريـ ــتا وي رسـ  و) روسـ

 شهرستان

 تيريمــد مركــز( بهداشــتوزارت
  )يپزشكي ها تيفور و حوادث
 كشوري قانوني پزشك سازمان

 )يثبت معمول نظام( معمول نظام انهيسال

10  
 

  حوادثبروز سالمت
 9تو+ي كيتراف ريغ

 ،يسـوختگ سقوط،يكيترافريغحوادثبروززانيم
  و  فـوت  بـه  منجـر  كيتفك به  ريسا وي ابانيخ نزاع

ــتر ــدني بس ــتانيب در ش ــر 100,000 در مارس  نف
 تيجمع

ازيناشـ نيمصـدوم تعداد
ــوادث ــغ حـ ــيتراف ريـ ي كـ
ــقوط، ــوختگ س ــزاع ،يس  ن

 كيـ تفك به  ريسا وي ابانيخ
ي بســتر و فــوت بــه منجــر
 مارستانيب در شدن

تيـ جمعكل
ــور  در كشـــ

 سال همان

ســــطوح،ســــن جــــنس،
 ناحيــه تحصــيالت، ،ياقتصــاد

 اسـكان  يـا  شـهر  حاشيه/شهر(
ــغ ــم ريـ ــتا وي رسـ  و) روسـ

 شهرستان

 تيريمــد مركــز( بهداشــتوزارت
  )يپزشكي ها تيفور و حوادث
 كشوري قانوني پزشك سازمان

 )يثبت معمول نظام( معمول نظام انهيسال

11  
 

سرطانتمام بروزK1‐09 سالمت
  ها

 شـده ثبتيا(هاسرطانهيكلديجدگزارشزانيم
  تيجمع نفر 100,000 در سال كي يط در) ديجد
 

سـرطانجديدمواردتعداد
 سال طول در شده ثبت

ــت جمعيــــ
 سال وسط

،ياقتصادسطوحجنس،سن،
 يـا  شـهر  حاشـيه / شهر( ناحيه
 و) روسـتا  وي رسم ريغ اسكان

  شهرستان،شغل
 

 تيريمــد مركــز(  بهداشـت وزارت
 )ريواگ ريغي هاي ماريب

 )يثبت معمول نظام( معمول نظام انهيسال

12  
 

 در اسـئوپروز  وعيش سالمت
ــان ــا 45 زنـ  65 تـ
 10تو+ سال

ــا اســتئوپروز وعيشــ ي شكســتگ ســابقه محاســبه ب
يي جز ضربه يا صاف سطح در خورن نيزم( متعاقب

 ران اسـتخوان  ، فقـرات  سـتون ( نقاط ازي يك در)  
 گذشـته  سـال  يك در)  دست مچ و لگن ،استخوان

 سال 65 تا 45 باالي افراد در

 سـال  65 تا 45 افراد تعداد
ــابقه داراي ــت ســـ  مثبـــ

ــتگ ــال دري شكســ  يكســ
ــ در گذشــته ــاط ازي يك  نق

 ران ،استخوان فقرات ستون
ــتخوان ، ــن اس ــا لگ ــچ ي  م

  دست
  
 

 كــل تعــداد
ــراد ــاالي اف  ب

 65 تــــا 45
  سال

ي اقتصـــاد ســـطوح ســـن،
 شـــهر( هيـــناح الت،ي،تحصـــ

 ريـ غ اسـكان  يـا  شـهر  هيحاش/
 شهرستان و)  روستا وي رسم

 تيريمــد مركــز( بهداشــت وزارت
 )ريواگ ريغي هاي ماريب

 شيمايپ يكبار سال 3

13  
 

ــروزK1‐20 سالمت ــتالالتبـ اخـ
 يروان خفيف

 فيـ خفاختالالتشدهييشناساديجدمواردتعداد
ــ ــهي  روان ــري ازا ب ــنفرجمع100000 ه  تحــت تي

 روان بهداشت  برنامه پوشش

ديــــجدمــــواردتعــــداد
 اخــتالالت شــدهيي شناســا

 ي روان فيخف

تيجمع
 سال وسط

يـاشـهرحاشـيه/شهر(ناحيه
 و) روسـتا  وي رسم ريغ اسكان

 ،ياقتصـاد  سـطوح  شهرستان،
ــن، ــطح  و جــــنس ســ  ســ

 روان بهداشت امور(بهداشتوزارت
 )يبهداشت معاونت

 )يثبت معمول نظام( معمول نظام انهيسال



 

  شماره
 رديف

 طهيح

ي كشور كد
ي مل شاخص

 سالمت

 فيتعر شاخص نام

 شاخص محاسبه نحوه

 كننده تفكيك متغيرهاي
 نابرابري

 ديتولي متول سازمان
 )پاسخگو(شاخص

 و ديتولي زمان دوره
 يرسان روز به

 از( شاخصي ها داده آوري جمع نحوه
* اطالعاتي آور جمع معمول نظام طريق

 ديتول مند ازين ياي ثبتي مانندآمارها
ي ريگ نمونه ،يريآمارگ قيطر از** آمار

(... 

 كسر مخرج كسر صورت

 تحصيالت
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 شديد بيماري بروزK1‐20 سالمت
  رواني

 ديشـد  اخـتالالت  شدهيي شناسا ديجد موارد تعداد
ــ ــهي  روان ــري ازا ب ــنفرجمع100000 ه  تحــت تي

 روان بهداشت  برنامه پوشش

 ديــــجد مــــوارد تعــــداد
 اخــتالالت شــدهيي شناســا

 ي روان ديشد

 تيجمع
  سال وسط

 يـا  شـهر  حاشـيه / شهر( ناحيه
 و) روسـتا  وي رسم ريغ اسكان

 ،ياقتصـاد  سـطوح  شهرستان،
ــن، ــطح  و جــــنس ســ  ســ

 تحصيالت

 روان بهداشت امور(بهداشت وزارت
 )يبهداشت معاونت

  )يثبت معمول نظام( معمول نظام انهيسال
) يثبتـ  معمـول  نظـام (روسـتا  در وشـيوع  بروز

 پيمايش شهر در شيوع
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ــروزK1‐22  سالمت ــدام بـ ــه اقـ  بـ
 و كامـل  خودكشي

 11تو+ ناكامل

 و كامـل  حسـب  بـر ي خودكشـ  به اقدام بروز زانيم
 نفـر  هـزار  صـد  يـك  در سـال  كي يـ ط در ناكامل
  تيجمع
 

 به اقدام ديجد موارد تعداد
 و كامل حسب بري خودكش
 ناكامل

ــجمع  تيــــ
 سال وسط

 يـا  شـهر  حاشـيه / شهر( ناحيه
 و) روسـتا  وي رسم ريغ اسكان

 ،ياقتصـاد  سـطوح  شهرستان،
ــن، ــطح  و جــــنس ســ  ســ

 شغل-تحصيالت

 روان بهداشت امور(بهداشت وزارت
ي پزشك سازمان) يبهداشت معاونت

  كشوري قانون
 كشوري ستيبهز سازمان

 )يثبت معمول نظام( معمول نظام انهيسال
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DMFTنيانگيم سالمت

 12 جمعيت در
 12تو+ سال

 دهيـــدبيآســـيهـــادنـــدانتعـــدادنيانگيـــم
 هيـ پا( ساله 12 كودكان در) افتاده+پرشده+دهيپوس(

  )ييراهنما اول
 

DMFT ساله12كودكان 
 ايي يراهنما به ورود بدو در
يليتحص دوم ساله 6  

كودكـانكل
 ســـــاله 12

ي غربـــــالگر
 نظــر از شــده

 دهان سالمت
 دندان و

،ياقتصـــادســـطوحجـــنس،
ــ ســطوح ــادر التيتحص ــا م  ي

ــت، ــه سرپرسـ ــهر( ناحيـ / شـ
 ريـ غ اسـكان  يـا  شـهر  حاشيه
 شهرستان  و) روستا وي رسم

 تيريمــد مركــز( بهداشــتوزارت
  )ريرواگيغي هاي ماريب

 پرورش و آموزش وزارت

 )يثبت معمول نظام( معمول نظام انهيسال
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ــ سالمت ــهيدسترســ بــ
ي عمــوم خــدمات
  سالمت

 

ي عمومخدماتبهفيتعرطبقكهيتيجمعدرصد
  دارندي دسترس  سالمت

 

خــدماتبــهكــهيتــيجمع
ي دسترسـ  سـالمت ي عموم
 دارند

ــجمع تيــــ
 سال وسط

يـاشـهرحاشـيه/شهر(ناحيه
  و) روسـتا  وي رسم ريغ اسكان

 شهرستان

ــتوزارت ــز(بهداش ــد مرك  تيريم
 )شبكه

 انهيسال شيمايپ انهيسال
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ــ سالمت ــهيدسترســ بــ
ي تخصصـ   خدمات
 سالمت

ــتعرطبــقكــهيتــيجمعدرصــد ــهفي  خــدماتب
  دارندي دسترس  سالمتي تخصص

 

خــدماتبــهكــهيتــيجمع
ي دسترس سالمتي تخصص
 دارند

ــجمع تيــــ
 سال وسط

يـاشـهرحاشـيه/شهر(ناحيه
  و) روسـتا  وي رسم ريغ اسكان

 شهرستان

ــتوزارت ــر(بهداش ــد دفت  تيريم
ــتانيب ــال وي مارسـ  خـــدماتي تعـ

 )ينيبال

 انهيسال شيمايپ انهيسال
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ازيمنــــدبهــــره سالمت
 اوليـه  هاي مراقبت
  يسالمت

 

ي هـا  مراقبـتازفيـ تعرطبـقكهيتيجمعدرصد
  كنندي م استفادهي سالمت هياول
 

ــيجمع ــهيت ــتازك مراقب
 استفادهي سالمت هياولي ها
 كنندي م

ــجمع تيــــ
 سال وسط

يـاشـهرحاشـيه/شهر(ناحيه
  و) روسـتا  وي رسم ريغ اسكان

 شهرستان

ــتوزارت ــز(بهداش ــد مرك  تيريم
 )شبكه

 انهيسال شيمايپ انهيسال

 ازيمنــــدبهــــره سالمت 20
ــدمات ــان خـ  درمـ

  13تو+ ادياعت
 

 دوره يـك دررااديـ اعتدرمـانكهينيمعتادتعداد
  اند كرده شروعي ده گزارش نيمع
 

دورهيـكدركـهيمارانيب
 درمان ،يده گزارش نيمع
 اند كرده شروع را

كـلجمعيت
 معتادان

سـطوحسن،جنس،ماده،نوع
 ناحيــه الت،يتحصــ ،ياقتصــاد

 اسـكان  يـا  شهر حاشيه/ شهر(
ــغ ــم ريـ ــتا وي رسـ   و) روسـ

 شهرستان

ــتوزارت ــور( بهداش ــت ام  بهداش
  )  يبهداشت معاونت روان

  كشوري ستيبهز سازمان
  ها زندان سازمان
 رانياآمارمركز

 )يثبت معمول نظام( معمول نظام انهيسال
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،يكــــــيزيف
ــيمح  وي طــ

شـبكهبهدسترسي
آب عمـــــــــومي

ي دنيآشـام آبيعمومشبكهبهكهيتيجمعدرصد
ـ  حـداكثر  بـا  منزل از خارج يا منزل در  سـاعت  مين

بهدسترسيدارايجمعيت
 لولـه  آشـاميدني  آب شبكه

يـاشـهرحاشـيه/شهر(ناحيه كلجمعيت
 و) روسـتا  وي رسم ريغ اسكان

ــتوزارت ــز(بهداش ــالمت مرك  س
  )كار و طيمح

 )يثبت معمول نظام( معمول نظام انهيسال



 

  شماره
 رديف

 طهيح

ي كشور كد
ي مل شاخص

 سالمت

 فيتعر شاخص نام

 شاخص محاسبه نحوه

 كننده تفكيك متغيرهاي
 نابرابري

 ديتولي متول سازمان
 )پاسخگو(شاخص

 و ديتولي زمان دوره
 يرسان روز به

 از( شاخصي ها داده آوري جمع نحوه
* اطالعاتي آور جمع معمول نظام طريق

 ديتول مند ازين ياي ثبتي مانندآمارها
ي ريگ نمونه ،يريآمارگ قيطر از** آمار

(... 

 كسر مخرج كسر صورت

ساعتمينحداكثرباكشي دارنديدسترسيروادهيپ آشاميدني ساختريز
 يرو ادهيپ

 روينوزارت شهرستان
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،يكــــــيزيف
ــيمح  وي طــ
 ساخت ريز

ــد ــوارددرصــ مــ
 هاي نمونه مطلوب

ــاميدني ب آّ  از آشـ
ــر ــك نظ  باكتريوژي

 14تو+

 آب از شــدهبرداشــتيهــانمونــهدرصــدوتعــداد
ي كيولوژيبـاكتر ي هـا ي ژگـ يو نظـر  از كهي دنيآشام

 . استي مل استاندارد مطابق

يـاشـهرحاشـيه/شهر(ناحيه هانمونهكل مطلوبهايتعدادنمونه
 و) روسـتا  وي رسم ريغ اسكان

 شهرستان

ــتوزارت ــز(بهداش ــالمت مرك  س
  )كار و طيمح

 روين وزارت

 )يثبت معمول نظام( معمول نظام انهيسال
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،يكــــــيزيف
ــيمح  وي طــ
 ساخت ريز

I3‐01خانوارهـاييدرصد
 خانوار داخل در كه

ــت داراي  توالــــــ
 طبـــق بهداشـــتي،

 باشـند ي مـ  فيتعر
 15تو+

 توالـت يداراخانوارداخلدركهييخانوارهادرصد
  باشندي م فيتعر طبقي بهداشت

  

توالتكهخانوارهاييتعداد
 فيــتعر طبــق بهداشــتي

  دارند

كــلتعــداد
 خانوارها

يـاشـهرحاشـيه/شهر(ناحيه
 و) روسـتا  وي رسم ريغ اسكان

 شهرستان

ــتوزارت ــز( بهداش ــالمت مرك  س
  ) كار و طيمح

ي اريـ ده و هـا ي شـهردار  سازمان
  كشوري ها
  
 

 معمـول  نظام( معمول نظام قيطر از روستا در انهيسال
  ) يثبت
 شيمايپ قيطر از شهر در
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 ،يكــــــيزيف
ــيمح  وي طــ
 ساخت ريز

I4‐01خانوارهـايي  درصد 
 دفـع  سيستم از كه

 صـــحيح فاضـــالب
ــت( ) يبهداشـــــــ

  16تو+ برخوردارند
 

ي بهداشـت  دفـع  سـتم يس از كـه يي خانوارهـا  درصد
  باشندي م برخوردار فيتعر طبق فاضالب
 بوده مدفوع دفع مخزن يا چاه داراي كهيي خانوارها

  باشند متصل فاضالب آوري جمع شبكه به يا و

 داراي كه خانوارهايي تعداد
ــتم ــع سيس  بهداشــتي دف
 تعريـــف طبـــق فاضـــالب

  هستند

 كــل تعــداد
  خانوارها

 يـا  شـهر  حاشـيه / شهر( ناحيه
 و) روسـتا  وي رسم ريغ اسكان

 شهرستان

ــت وزارت ــز( بهداش ــالمت مرك  س
  )كار و طيمح

  روين وزارت
 آمار مركز

  انهيسال
 سال پنج

 )يثبت معمول نظام( معمول نظام
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،يكــــــيزيف
ــيمح  وي طــ
 ساخت ريز

مرتبطحوادثبروز
 كيـ تفك بـه  كـار  با

 ريــــغ و كشــــنده
  17تو+ كشنده

 

ي هـا  كارگاهدركارازيناشيهابيآسبروززانيم
 و فـوت  بـه  منجـر  كيـ تفك بـه  كـار،  قانون مشمول

 نفـر  هـزار  صـد  يك در مارستانيب در شدني بستر
  فوق كارخانجاتي كارگر تيجمع
 

ديـ جديهـابيآسـ تعداد
ــه( ركشــندهيغ و كشــنده  ب

ــتفك ــوع كيـ ــ نـ  و بيآسـ
 در)بدن دهيد بيآس قسمت

 مشـمول ي كاري ها طيمح
  كار قانون

ــجمع تيــــ
ــارگر ي كــــ
ي واحـــــدها
ــارگر ي كــــ

ــمول  مشــــ
 كار قانون

كار،سـابقهنـوعجـنس،سن،
 ،ياقتصـــاد ســـطوح كـــار،

/ شـــهر( ناحيـــه تحصـــيالت،
 ريـ غ اسـكان  يـا  شـهر  حاشيه
 و شهرسـتان  ،)روستا وي رسم
 كـار  محل اندازه(كمپاني سايز

  )كار محل سطح يا
 

  ياجتماع اموروكاروزارت
 ســالمت مركــز( بهداشــت وزارت 

  )كار و طيمح
  كشوري قانوني پزشك سازمان
 ياجتماع نيتام سازمان

 )يثبت معمول نظام( معمول نظام ساليانه
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،يكــــــيزيف
ــيمح  وي طــ
 ساخت ريز

سـبزيفضـاسرانه
 موجود

)  مربـع متـربـه(موجودسبزيفضامساحتزانيم
 تيجمع نفر 1 هري ازا به

سـبزيهـانيزمـ مساحت
 موجود

ــجمع تيــــ
 منطقه

  يشهردارسازمان شهرستانشهريمناطق
 كشوري هاي دهيار و ها

 )يثبت معمول نظام( معمول نظام انهيسال
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،يكــــــيزيف
ــيمح  وي طــ
 ساخت ريز

ساليروزهادرصد
ــتعر طبــق كــه  في
  دارند پاكي هوا

 18تو+  1 ت ط

 در فيـ تعرطبـقهـواتيـ فيككـهييروزهادرصد
   است بوده استاندارد محدوده

تيفيككهييروزهاتعداد
   است پاك هوا

كلتعداد
  سالي روزها

 ســالمت مركــز(  بهداشــتوزارت 3تيشهرمناطق
  )كار و طيمح

  ستيز طيمح حفاظت سازمان
ي اريده و هاي شهردار سازمان

 كشوري ها

 )يثبت معمول نظام( معمول نظام   انهيسال



 

  شماره
 رديف

 طهيح

ي كشور كد
ي مل شاخص

 سالمت

 فيتعر شاخص نام

 شاخص محاسبه نحوه

 كننده تفكيك متغيرهاي
 نابرابري

 ديتولي متول سازمان
 )پاسخگو(شاخص

 و ديتولي زمان دوره
 يرسان روز به

 از( شاخصي ها داده آوري جمع نحوه
* اطالعاتي آور جمع معمول نظام طريق

 ديتول مند ازين ياي ثبتي مانندآمارها
ي ريگ نمونه ،يريآمارگ قيطر از** آمار

(... 

 كسر مخرج كسر صورت
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توســــــــعه
ــاع  وي اجتمـ

 يانسان

F2‐03دروزنـيكمشيوع
 سال 5 زير كودكان

  19تو+
 

 اساسبرهاآنوزنكهيسال5ريزكودكاندرصد
  باشدي م استاندارد حداقل از كمتر سن
 

سـال5زيـركودكانتعداد
 زمــان در وزنــي كــم داراي
 يبررس

كــلتعــداد
 زيـر  كودكان

 سال 5

يـاشـهرحاشـيه/شهر(ناحيه
 و) روسـتا  وي رسم ريغ اسكان

 ،ياقتصـاد  سـطوح  شهرستان،
 مادر  التيتحص و جنس

ــتوزارت ــد(بهداشـ ــتغذ واحـ  هيـ
 )يبهداشت معاونت

 )يثبت معمول نظام( معمول نظام  انهيسال
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 توســــــــعه
ــاع  وي اجتمـ

 يانسان

H1‐02و وزن اضافه شيوع 
 سـنين  در چاقي يا

ــا 15 ــال 64 تـ  سـ
  2 ت ط فيتعر طبق
 

 فيـ تعر طبـق  كـه ي ا سـاله  65 تـا  15 افراد درصد
   هستند چاق يا و داشته وزن اضافه

  

 سـال  64 تا 15 افراد تعداد
 چـاق  يا و وزن اضافهي دارا

 فيتعر طبق

 تعـــــــــداد
 در جمعيـــت

 گــروه همــان
ــني -64( سـ

15( 

 ســطوح ســني، گــروه جــنس،
 ناحيـه  و تحصـيالت  ،ياقتصاد

 اسـكان  يـا  شهر حاشيه/ شهر(
ــغ ــم ريـ ــتا وي رسـ  و) روسـ

 شهرستان

ــد(بهداشـــت وزارت ــتغذ واحـ  هيـ
 )يبهداشت معاونت

 شيمايپ  سال 5 هر
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 توســــــــعه
ــاع  وي اجتمـ

 يانسان

 بـا ي انحصار تغذيه
ــير ــادر شــ  در مــ

ــان ــا كودكــ   6 تــ
  يماهگ

  
 

 هيتغذ مادر ريش از منحصراً ماه 6 كهي نوزادان درصد
  اند شده
 

ــداد ــان تع ــا 6 كودك  11 ت
 بـا  مـاه  6 منحصراً كه ماهه

 انـد  شـده  هيـ تغذ مادر ريش
 نيمع زمان يك در

 كــل تعــداد
 تـا  6 كودكان

  ماهه 11
  
 

 التيتحصــ ،ياقتصـاد  سـطوح 
 حاشــيه/ شــهر( ناحيــه مــادر،
 وي رسـم  ريـ غ اسـكان  يا شهر

ــتا ــتان، و) روس ــغل شهرس  ش
 مادر

 ســالمت دفتــر(بهداشــت وزارت
 )مدارس و خانواده ت،يجمع

 )يثبت معمول نظام( معمول نظام  انهيسال
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توســــــــعه
ــاع  وي اجتمـ

 يانسان

A2‐02بــــاروريميــــزان
ــي ــن اختصاص ي س

ــر ــال 18 زيـ  و سـ
 20تو+ سال 35 باالي

 و سـال 18ريـ زدارهمسـرزنـاندريبارورزانيم
   سال 35ي باال
 

گـروهدرزندهمواليدتعداد
  سال 18 تا 15ي سن

 گروه  در زنده ديموال تعداد
 سال 49 تا 35ي سن

زنانجمعيت
 گــــــروه آن

 در ســــــني
 سال وسط

ناحيـه،)فـرد(مـادرالتيتحص
 اسـكان  يـا  شهر حاشيه/ شهر(
 ،)روســــتا وي رســــم ريــــغ

 اقتصادي سطوح  و شهرستان

  ايرانآمارمركز
ــت وزارت ــر( بهداش ــالمت دفت  س
  )مدارس و خانواده ت،يجمع

 كشور احوال ثبت سازمان

 )يثبت معمول نظام( معمول نظام ساليانه
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توســــــــعه
ــاع  وي اجتمـ

 يانسان

F2‐02نـوزادانتولدشيوع
 هنگـام  كـم  وزن با

 تولد

 از كمتـر آنهـاوزنتولـدهنگـامكهينوزاداندرصد
   باشدي م گرم 2500

 

تولـدوزنبـانوزادانتعداد
 يك در گرم 2500 از كمتر
  نيمع سال

كــلتعــداد
 زنــده مواليــد

ــان در  همـــ
 سال

التيتحصــ،ياقتصـادسـطوح
 حاشــيه/ شــهر( ناحيــه مــادر،
 وي رسـم  ريـ غ اسـكان  يا شهر

 شهرستان و) روستا

 هيـــتغذ واحـــد( بهداشـــتوزارت
 تيريمـد  دفتر وي بهداشت معاونت

ــتانيب ــال وي مارسـ  خـــدماتي تعـ
 )درمان معاونتي نيبال

 )يثبت معمول نظام( معمول نظام سال 5 هر
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 توســــــــعه
ــاع  وي اجتمـ

 يانسان

ــرخ ــوادي نــ  باســ
 ســــواد حــــداقل(

) نوشـتن  و خواندن
 15 سـني  گروه در
 21تو+ سال 49 تا

 خواندن سواد كهي ا ساله 49 تا 15 تيجمع درصد
  دارند نوشتن و
 

 سـال  49 تا 15 افراد تعداد
 سواد با

 تيـ جمع كل
ــا 15  49 تــ
 يـك  در سال
 سال

  ،ياقتصـــاد ســـطوح جـــنس،
 يـا  شـهر  حاشيه/ شهر(  ناحيه
  و) روسـتا  وي رسم ريغ اسكان

 شهرستان

  آمار مركز
  پرورش و آموزش وزارت

 سوادآموزي نهضت سازمان

   بار يك سال 5 هري سرشمار  ساليانه و سال 5 هر
 سـطح  تـا  انهيسـال ي ا نمونـه  مطالعات و

 شهرستان
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 توســــــــعه
ــاع  وي اجتمـ

 يانسان

 نام ثبت خالص نرخ
 ابتـدايي  آموزش در
 22تو+) تمام سال 6(

  )ساله 6( دبستان اول هيپا در نام ثبت خالص نسبت
 

 هيـ پا آمـوزان  دانـش  تعداد
  ساله شش اول

ــجمع  تيــــ
ــش ــاله ش  س
ــان  ســال هم
 يليتحص

  ،ياقتصـــاد ســـطوح جـــنس،
 يـا  شـهر  حاشـيه / شهر( ناحيه
  و) روسـتا  وي رسم ريغ اسكان

 شهرستان

  پرورش و آموزش وزارت
  رانيا آمار مركز

 كشور احوال ثبت سازمان

 )يثبت معمول نظام( معمول نظام ساليانه
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توســــــــعه
ــاع  وي اجتمـ

 يانسان

نامثبتخالصنرخ
 ســـال 5 كودكـــان

ــام  آمــوزش در تم

 5( دبسـتان شيپآموزشدرنامثبتخالصنسبت
  )تمام سال
 

ــامثبــتكودكــانتعــداد ن
  شده

پنجتيجمع
 همــان ســاله

 ســـــــــال

 ،ياقتصـــادســـطوحجـــنس،
 يـا  شـهر  حاشـيه / شهر( ناحيه
  و) روسـتا  وي رسم ريغ اسكان

  پرورش وآموزشوزارت
  كشوري ستيبهز سازمان
  رانيا آمار مركز

 )يثبت معمول نظام( معمول نظام ساليانه



 

  شماره
 رديف

 طهيح

ي كشور كد
ي مل شاخص

 سالمت

 فيتعر شاخص نام

 شاخص محاسبه نحوه

 كننده تفكيك متغيرهاي
 نابرابري

 ديتولي متول سازمان
 )پاسخگو(شاخص

 و ديتولي زمان دوره
 يرسان روز به

 از( شاخصي ها داده آوري جمع نحوه
* اطالعاتي آور جمع معمول نظام طريق

 ديتول مند ازين ياي ثبتي مانندآمارها
ي ريگ نمونه ،يريآمارگ قيطر از** آمار

(... 

 كسر مخرج كسر صورت

 كشور احوالثبتسازمان شهرستان يليتحص دبستانيپيش
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 توســــــــعه
ــاع  وي اجتمـ

 يانسان

 تــاي مانــدگار نــرخ
  دبستان دوره انيپا

 كـه  اول هيـ پا بـه  شـده  وارد آمـوزان  دانـش  درصد
 بـاالتر  هيـ پا بـه  ه،يپا تكرار با اي يقبول با اند توانسته
 ليتحصـ  تـرك  دبسـتان  دوره انيپا تا و يابند ارتقاء
 اند نكرده

 كوهـورت  جدول در آموزان دانش آمار درج با
 سـال  5 طـول  دري مانـدگار  روند محاسبه و

 يليتحص

  ،ياقتصـــاد ســـطوح جـــنس،
 يـا  شـهر  حاشـيه / شهر( ناحيه
  و) روسـتا  وي رسم ريغ اسكان

 شهرستان

 )يثبت معمول نظام( معمول نظام ساليانه پرورش و آموزش وزارت
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 توســــــــعه
ــاع  وي اجتمـ

 يانسان

 روز 5 هفتـه  هر كهي ا ساله 65 تا 15  افراد درصد يكيزيف تيفعال
 تـا  متوسـط  تيـ فعال قـه يدق 30 مـدت  به روز هر و

 10 يـا  و ديشـد  تيفعال قهيدق 20 يا و دارند ديشد
 دارند عضالت تيتقو به مربوط تيفعال قهيدق

ي  ا سـاله  65 تا 15ي افراد
 هـر  و روز 5 هفتـه  هـر  كه
ــه روز ــدت ب ــهيدق 30 م  ق
 ديشـد  تـا  متوسـط  تيفعال

ــد ــا و دارنـ ــهيدق 20 يـ  قـ
ــفعال ــا و ديشــد تي  10 ي
 بـه  مربـوط  تيـ فعال قـه يدق
  دارند عضالت تيتقو
 

ــراد ــا 15 اف  ت
 ســــــال 65

 يبررس مورد

 ،ياقتصاد سطوح سن، جنس،
ــ / شـــهر( ناحيـــه الت،يتحصـ

ــيه ــهر حاشـ ــتا و شـ   و) روسـ
 شهرستان

ــت وزارت ــز(بهداش ــد مرك  تيريم
 )ريرواگيغي هاي ماريب

 شيمايپ انهيسال
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توســــــــعه
ــاع  وي اجتمـ

 يانسان

ياصـل يفضاسرانه
 يورزش

 از اعمكشوريورزشياصليفضاهامساحتنسبت
 حسـب  بـر  هدف تيجمع كل به دهيسرپوش يا روباز
 مربع متر

ــاحت ــاهامس ــليفض ياص
 روبـاز  از اعم كشوري ورزش

 متر حسب بر دهيسرپوش يا
 مربع

يـاشـهرهيحاشـ /شهر(هيناح تيجمعكل
)  روسـتا  وي رسـم  ريـ غ اسكان

 شهرستان و

  انهيسال وجوانانورزشوزارت
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 توســــــــعه
ــاع  وي اجتمـ

 يانسان

 بــه تيــمعلول بــروز
 و متوســط كيــتفك

ــد ــر ديش ــق ب  طب
 3 ت ط فيتعر

 سـال  در ديشد و متوسطي ها تيمعلول بروز زانيم
 فيتعر طبق

 و متوســط نيمعلــول تعــداد
 ديشد

 ،ياقتصاد سطوح سن، جنس، تيجمع كل
ــ / شـــهر( هيـــناح الت،يتحصـ

 ريـ غ اسـكان  يـا  شـهر  هيحاش
 شهرستان و)   روستا وي رسم

 )يثبت معمول نظام( معمول نظام ساليانه كشوري ستيبهز سازمان
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توســــــــعه
ــاع  وي اجتمـ

 يانسان

نيمعلـول يدسترس
ــط ــد و متوس   ديش

ــه ــدمات بـــ  خـــ
 23تو+ي توانبخش

 فرصـت ازكـهديشدومتوسطنيمعلولازيدرصد
 خـدمات  و امكانـات  بـه ي دسترسـ  جهت الزمي ها

 در فيـ تعر طبـق ي ريشگيپ وي اجتماع ،يتوانبخش
 هستند مند بهره جامعه سطح

ومتوســطنيمعلــولتعــداد
 خـدمات  از مند بهره ديشد

ــ ــاع ،يتوانبخشـ  وي اجتمـ
 يريشگيپ

،ياقتصادسطوحسن،جنس، نيمعلولكل
/ شـــهر( هيـــناح الت،يتحصـــ

 ريـ غ اسـكان  يـا  شـهر  هيحاش
 شهرستان و)   روستا وي رسم

 )يثبت معمول نظام( معمول نظام ساليانه كشوري ستيبهزسازمان
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توســــــــعه
ــاع  وي اجتمـ

 يانسان

زنـــــاندرصـــــد
ــت ــانوار سرپرس  خ

ي هـا  تيحما از كه
ــاع ــقي اجتمـ  طبـ

 برخوردارنـد  فيتعر
 24تو+

ــن،  ــطوحسـ ــادسـ ،ياقتصـ
 هيـ ناح خـانوار،  بعد الت،يتحص

 اسـكان  يـا  شهر هيحاش/ شهر(
ــغ ــم ريـ ــتا وي رسـ  و) روسـ

 شهرستان

  ياجتماع نيتامورفاهوزارت
  كشوري ستيبهز سازمان

  )ره(ي نيخم امام امداد تهيكم
 رانيا آمار مركز

  )يثبت معمول نظام( معمول نظام انهيسال
ي هــا دادهي بــرا زيــني سرشــمار اطالعــات از

 .شود استفاده كسر مخرج
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توســــــــعه
ي انســـــــان

 ياجتماع

مـوادمصرفوعيش
 تيـ جمع دري دخان
ــال 13 ــاالتر و س  ب

 حـداقل تـاكنونكـهبـاالتروسال13افراددرصد
ي دخـان  مـواد  ريسـا  آن معـادل  يـا  گاريسـ  نخ 100

 هـر  يـا  گاريسـ  از حاضر حال در و اند كرده مصرف

وســال13افــرادتعــداد
 حـداقل  تـاكنون  كـه  باالتر
 معـادل  يـا  گاريسـ  نخ 100

تيـ جمعكل
 و ســــال 13

 باالتر

،ياقتصادسطوحسن،جنس،
/ شـــهر( ناحيـــه الت،يتحصـــ
 ريـ غ اسـكان  يـا  شـهر  حاشيه

ــتوزارت ــز(بهداش ــالمت مرك  س
  )كار و طيمح
 

 شيمايپ انهيسال



 

  شماره
 رديف

 طهيح

ي كشور كد
ي مل شاخص

 سالمت

 فيتعر شاخص نام

 شاخص محاسبه نحوه

 كننده تفكيك متغيرهاي
 نابرابري

 ديتولي متول سازمان
 )پاسخگو(شاخص

 و ديتولي زمان دوره
 يرسان روز به

 از( شاخصي ها داده آوري جمع نحوه
* اطالعاتي آور جمع معمول نظام طريق

 ديتول مند ازين ياي ثبتي مانندآمارها
ي ريگ نمونه ،يريآمارگ قيطر از** آمار

(... 

 كسر مخرج كسر صورت

 25تو+
 

ــا آن كننديماستفادهيدخانگريدفرآورده ــوادريسـ ــانمـ يدخـ
 حـال  در و اند كرده مصرف
ــر ــ از حاض ــا گاريس ــر ي  ه

ــرآورده ــريد فـ ــان گـ ي دخـ
 كنندي م استفاده

 شهرستان و)روستاويرسم
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توســــــــعه
ــاع  وي اجتمـ

 يانسان

مصــرفســوءبـروز
 فيـ تعر طبـق  مواد
26تو+  4 ت ط 

ي طـ  دركهي ديجدساله45تا15يافراددرصد
 نيآفـر  مشكل مواد مصرف بار يك حداقل سال كي

  اند داشته فيتعر طبق

 سـاله45تا15افرادتعداد
ي طـ  در بـار  نياولي برا كه
 مصـرف  گذشـته  سـال  كي

 داشـته  مـواد  نيآفر مشكل
 اند

ــجمع تيــــ
 15ي عمـــوم

  سال 45 تا

سـطوحسن،جنس،ماده،نوع
 ناحيــه الت،يتحصــ ،ياقتصــاد

 اسـكان  يـا  شهر حاشيه/ شهر(
ــغ ــم ريـ ــتا وي رسـ   و) روسـ

 شهرستان

 روان بهداشت امور(بهداشتوزارت
 بـا  مبارزه ستاد)  يبهداشت معاونت

  مخدر مواد
  كشوري ستيبهز سازمان
 رانيا آمار مركز

 شيمايپ انهيسال
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توســــــــعه
ــاع  وي اجتمـ

 يانسان

ــداد ــاجد،تعـ مسـ
 هينيحســـ و ايــ تكا
 موجودي  ها

 در موجـود يهـاهينيحسـ وايـ تكامسـاجد،تعداد
 شهرستان تيجمع نفر هزاري برا شهرستان

وايـــتكامســـاجد،تعـــداد
 ها هينيحس

 خيريــه وامــور اوقــافســازمان شهرستان تيجمع
 ياسالم غاتيتبل سازمان

  انهيسال
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 توســــــــعه
 ياقتصاد

ط مطلق فقر خط

 5 ت

 ريـ زي كشـور  فيـ تعر طبق كه تيجمع ازي درصد
   كنندي مي زندگ مطلق فقر خط
 

 بـر  ميتقسـ  ديشـد  فقـر  خـط :  محاسبه نحوه
 انگل بيضر

 جـنس  خـانوار،  سرپرست سن
 التيتحصــ خــانوار، سرپرســت

ــت ــانوار، سرپرسـ ــناح خـ  هيـ
 اسـكان  يـا  شـهر  هيحاش/شهر(
ــغ ــم ريـ ــتا وي رسـ  و) روسـ

 شهرستان

ــاه وزارت ــام و رف  –ياجتمــاع نيت
 فقــر وي اجتمــاع مطالعــات دفتــر

  ييزدا
 رانيا آمار مركز

 شيمايپ انهيسال
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توســــــــعه
 ياقتصاد

طديشدفقرخط

 6 ت

 ريـ ز يكشـورفيـ تعربرابـركهتيجمعازيدرصد
  كنندي مي زندگ ديشد فقر خط

2000اسـاسبرييغذانهيهز:محاسبهنحوه
 انـه يماه و سـرانه  صـورت  بـه  كـه ي لوكالريك

 گرددي م محاسبه

جـنسخـانوار،سرپرستسن
 التيتحصــ خــانوار، سرپرســت

ــت ــانوار، سرپرسـ ــناح خـ  هيـ
 اسـكان  يـا  شـهر  هيحاش/شهر(
ــغ ــم ريـ ــتا وي رسـ  و) روسـ

  شهرستان
 

ــاهوزارت ــامورف  –ياجتمــاع نيت
 فقــر وي اجتمــاع مطالعــات دفتــر

  ييزدا
  رانيا آمار مركز
 هيتغذ تويانست

 شيمايپ انهيسال
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 توســــــــعه
 ياقتصاد

 طبقي كاريب درصد
 ط ي كشور فيتعر

 7 ت

ــجمع كاريب افراد تعداد يكشور فيتعر برابري كاريب درصد  تيــــ
ــال  فعـــــــ

 ي اقتصاد

 ،ياقتصاد سطوح سن، جنس،
ــ / شـــهر( ناحيـــه الت،يتحصـ
 ريـ غ اسـكان  يـا  شـهر  حاشيه
 شهرستان  و) روستا وي رسم

  ياجتماع امور و كار وزارت
 رانيا آمار مركز

 آمـار  مركر مشاركت با فصلي گيري نمونه انهيسال
 كار وزارت كار بازار اطالعات مركز و ايران

 اجتماعي امور و
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توســــــــعه
 ياقتصاد

P1‐26يهـانـهيهزسهم
 نــهيهز در ســالمت

ي خـوراك  ريـ غي ها
 27تو+ خانوار

ــهيهز ــان ــالمتيه درس
 خانوار بودجه

ــل ــهيهزك ن
ــا ــغي هـ  ريـ

ــوراك ي خــــ
 خانوار

ــانوار،سرپرســـتجـــنس خـ
ــاد ســـطوح ــانوار،ي اقتصـ  خـ

 خــانوار، سرپرســت التيتحصــ
 و شـهر  حاشـيه / شـهر ( ناحيه
 شهرستان  و) روستا

ي زير برنامه دفتر( بهداشتوزارت
  )يمال منابع تيريمد و بودجه
  رانيا آمار مركز

 شيمايپ انهيسال



 

  شماره
 رديف

 طهيح

ي كشور كد
ي مل شاخص

 سالمت

 فيتعر شاخص نام

 شاخص محاسبه نحوه

 كننده تفكيك متغيرهاي
 نابرابري

 ديتولي متول سازمان
 )پاسخگو(شاخص

 و ديتولي زمان دوره
 يرسان روز به

 از( شاخصي ها داده آوري جمع نحوه
* اطالعاتي آور جمع معمول نظام طريق

 ديتول مند ازين ياي ثبتي مانندآمارها
ي ريگ نمونه ،يريآمارگ قيطر از** آمار

(... 

 كسر مخرج كسر صورت
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هيـ پامـهيبپوشش يحكمران
 28تو+

 هيپامهيبپوششتحتتيجمعدرصد
 

ــداد ــجمعتعـ ــتتيـ تحـ
  هيپا مهيب پوشش

 

تيـ جمعكل
  كشور

 

هيناحالت،يتحصجنس،سن،
 اسـكان  يـا  شـهر  هيحاش/شهر(
 ،)روســــتا وي رســــم ريــــغ

 ياقتصاد سطوح و شهرستان

  ياجتماع نيتامورفاهوزارت
ــازمان ــهيب س ــدمات م ــان خ ي درم

  مسلحي روهاين
  )ره(ي نيخم امام امداد تهيكم
 

  انهيسال
 

  )يثبت معمول نظام( معمول نظام
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 درصـدي مكمل؛مهيبپوششتحتتيجمعدرصد مكملمهيبپوشش يحكمران
 پايه بيمه بر عالوه كه باشد مي    كشور جمعيت از
 باشد مي برخوردار نيز تكميلي هاي بيمه مزاياي از

ــداد ــجمعتعـ ــتتيـ تحـ
  مكمل مهيب پوشش

 

تيـ جمعكل
  كشور

 

هيناحالت،يتحصجنس،سن،
 اسـكان  يـا  شـهر  هيحاش/شهر(
 سـطح  ،)روسـتا  وي رسـم  ريغ

  ياقتصاد سطوح و شهرستان
 

  ياجتماع نيتامورفاهوزارت
  ايران مركزي بيمه

  انهيسال
 

 )يثبت معمول نظام( معمول نظام
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درشــركتدرصــد يحكمران
 مجلس انتخابات

 انتخابــاتنيآخــردركننــدهشــركتافــراددرصــد
 در دادني را طيشـرا  واجـد  تيجمع كل به مجلس

 شهرستان

ــراد ــركتاف ــدهش دركنن
 مجلس انتخابات نيآخر

تيـ جمعكل
 طيشـرا  واجد

 دادني را

 شهرستان
  جنس

 كشوروزارت
 رانيا آمار مركز

 )يثبت معمول نظام( معمول نظام يكبار سال 4
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ي خانوارهــا نســبت يحكمران
 مراكز پوشش تحت

ــت ــاني بهداش ي درم
ــهي شــهر ــداد ب  تع
ــ ــت نيرابط  بهداش

 در كــه مراكــز نيــا
ــال ــ ســ ي بررســ
 حـداقل  ها شاخص

 تيــــفعال مــــاه 6
  اند داشته

 

ــداد ــا تع ــتي خانواره  تح
ــش ــز پوش ــت مراك ي بهداش

 سـال  در كهي شهري درمان
 حـداقل  ها شاخصي بررس

ي بهداشت رابطي دارا ماه 6
 اند بوده

 نيرابط تعداد
   بهداشت

 تيريمــد مركــز( بهداشــت وزارت شهرستان
 )شبكه

  )يثبت معمول نظام( معمول نظام انهيسال
 

  
 



 

  
 

  3 شماره پيوست
   مشتركي همكار نامه تفاهم
  ايران آمار مركز نيب

  پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت و 
  

 



 

 
 نيب مشتركي همكار نامه تفاهم

  پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت و ايران آمار مركز
   

هيات محترم وزيران مبني بر احصـاي شـاخص    25/10/1389مورخ 241099/45897در راستاي تحقق تصميم نامه 
مصوبه مذكور در خصوص همكاري مركز آمـار ايـران در طراحـي نظـام جـامع آمـار         3هاي عدالت در سالمت و بند 

مبني بر اينكه مركز (قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي  54با توجه به بند ب ماده  واطالعات و
آمـاري كشـور    آمار ايران حداكثر ظرف سال اول برنامه با همكاري دستگاههاي اجرايي نسبت بـه تهيـه برنامـه ملـي    

ط توليد و انتشار آمارهاي رسمي، استقرارنظام آمارهاي ثبتي و مبتني بر فناوريهاي نوين با رعايت استانداردها و ضواب
اين برنامه بـا پيشـنهادمركز آمـار ايـران و تصـويب      . استقرار و تغذيه مستمر پايگاه اطالعات آماري كشور اقدام نمايد

زارت جهـت همكـاري مشـترك مركـز آمـارايران بـا و      ) شوراي عالي آمار براي دستگاههاي اجرايي الزم االجراء اسـت 
و به منظور استفاده بهينه از پتانسل موجود و ظرفيت ها و توانايي هـاي دو طـرف    بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

  .تفاهم نامه همكاري دوجانبه اي مابين وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و مركز آمار ايران منعقد مي گردد
 

  :هدف تفاهم نامه) 1ماده 
هدف از تنظيم و اجراي اين تفاهم نامه انجام همكاري في ما بين وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشـكي و مركـز   

 52شـاخص هـاي   (خصوص طراحي نظام جامع آمار و اطالعات براي شاخص هاي عدالت در سـالمت    درايران آمار 
و اختيارات طـرفين اعـم از فنـي، توليـدي،  نيـروي       كه نياز به توليد آمار دارند، با در نظر گرفتن كليه امكانات) گانه

  .انساني و اطالعات، تجربه و تخصص آنان مي باشد
  

  :نامه تفاهم موضوع) 2 ماده
 :ايران آمار مركز تعهدات

     طراحي ،توليد وانتشار شاخص هاي مصوب مشاركت وهمكاري مركز آمار ايران در كليه مراحل برنامه ريزي، .١
دسترسي و استفاده از داده هاي جمعيتي و شناسه هاي مورد نياز شاخص ها از پايگاه هـاي  فراهم نمودن زمينه  .٢

 اطالعاتي موجود در نظام آماري كشور
انجام مطالعات مورد نياز در جهت روش مناسب طبقه بندي اقتصادي واجتماعي خانوارها بـراي توليـد شـاخص     .٣

 هاي مورد نظر به تفكيك سطوح اقتصادي  واجتماعي مصوب
ارائه داده هاي مورد نياز شاخص هاي مصوب از پايگاههاي اطالعاتي كه حـاوي وضـعيت اقتصـادي و اجتمـاعي      .۴

 باشند از طريق شناسه هايي مانند شماره ملي،كدپستي وغيره با حفظ اصول محرمانگي
وح جنسي وسط سني، ارائه اطالعات جمعيتي سرشماري در سطح شهرستان به تفكيك مناطق شهري، روستايي، .۵

 اقتصادي واجتماعي
ارائه شاخص هاي مورد نظر كه مركز آمار ايران مسئول توليد آن مي باشد از قبيل درصد بيكاري، نرخ باسوادي،  .۶

 )شهرستان دهك هاي اقتصادي و محل سكونت، تحصيالت، جنس، به تفكيك سن،( سهم هزينه هاي سالمت
ديريت توليـد شـاخص هـاي مصـوب از طريـق انجـام       اجرا و مـ  مشاركت و همكاري مركز آمار ايران در طراحي، .٧

 پيمايش در سطح شهرستان
 



 

  
 :پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت تعهدات
همكاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در خصوص تامين نيازهاي داده هاي مورد نيـاز شـاخص    .١

  .توليد مي شوندهاي عدالت در سالمت كه در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 
تامين اعتبار كليه فعاليت هاي مندرج در تفاهم نامه با توافـق طـرفين پـس از انجـام خـدمات منطبـق بـر         .٢

  بندهاي تصميم نامه هيات وزيران
 

 :مشترك تعهدات
همكاري هاي آموزشي طرفين با هدف توانمندسازي و تبادل تجربيات كارشناسي در جهت اجرايي شـدن مصـوبه   . 1

  ن در خصوص شاخص هاي عدالت در سالمتهيات وزيرا
استفاده از ظرفيت، امكانات فني واطالعاتي دستگاههاي اجرايي كشور در جهت تامين اطالعات مورد نياز شـاخص  . 2

 ها با استناد به سياستها و مصوبات شورايعالي سالمت وامنيت غذايي كشور وشورايعالي آمار
دستيابي به طبقه بندي هاي استاندارد اجتمـاعي اقتصـادي خانوارهـا در    همكاري هاي پژوهشي طرفين به منظور . 3

  جهت اجرايي شدن مصوبه هيات وزيران در خصوص شاخص هاي عدالت در سالم
  

  :يياجرا وهيش) 3 ماده
هـاي   جزييات اجراي بندهاي اين تفاهم نامه در كارگروه مشتركي كه متولي طراحي و جمع آوري اطالعـات شـاخص        

اعضاي كارگروه توسط وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بـه  . در سالمت مي باشند مشخص خواهند شد عدالت
 .عنوان رييس شوراي عالي سالمت وامنيت غذايي كشور با مشورت رييس مركز آمار ايران تعيين خواهند شد

    
  دكتر عادل آذر                           د كتر مرضيه وحيد دستجردي                                              

  وزير بهداشت ،  درمان و آموزش پزشكي                                                     رئيس مركز آمار ايران
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  4پيوست شماره 
  
  

  مكاتبات مرتبط
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  

  



 

  
  



 

  

  

  



 

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  


