
 در استان اذربایجان شرقی شناسنامه شاخص های سالمت اجتماعی

 

 تًُرز 

 مسیر استخراج صًرت کسر مخرج کسر صًرت کسر ػىًان ضاخص رديف
 مسیر استخراج مخرج کسر

  

1 

تؼذادهَارد ارجبع جْت 

دریبفت خذهبت آهَسش 

 گزٍّی

تٍ خاطر ايىکٍ تؼذاد مذ وظر است ویازی تٍ صًرت 

 مخرج وذاردي 

سبلگی ٍ ارسیبثی  11-15سبلگی، هزاقجت اس ًظز سالهت رٍاى  15-5هزاقجت اس ًظز سالهت رٍاى "فزم  3گشارضْب /گشارش هزاقجت  ّب/ گشارش اقذام ّب/ درثبکس هزاقجت :هسیز 
ٍّی ٍ ارجبع ثِ رٍاى ضٌبس ثزای آهَسش هْبرتْبی سًذگی ٍ ثِ صَرت جذاگبًِ ٍارد کزدُ ٍ جستجَ ٍ گشیٌِ ّبی  ارجبع ثِ رٍاى ضٌبس ثزای آهَسش گز "سالهت رٍاى

 فزسًذ پزٍری اًتخبة ضَد  ٍ ثب ّن جوغ گزدد.

2 

تؼذادهَارد ارجبع جْت 

دریبفت خذهبت آهَسش 

 گزٍّی

تٍ خاطر ايىکٍ تؼذاد مذ وظر است ویازی تٍ صًرت 

 ي مخرج وذارد

سبلگی ٍ ارسیبثی  11-15سبلگی، هزاقجت اس ًظز سالهت رٍاى  15-5هزاقجت اس ًظز سالهت رٍاى "فزم  3س هزاقجت گشارضْب /گشارش هزاقجت  ّب/ گشارش اقذام ّب/ درثبک:هسیز 
ًذگی ٍ ثِ صَرت جذاگبًِ ٍارد کزدُ ٍ جستجَ ٍ گشیٌِ ّبی  ارجبع ثِ رٍاى ضٌبس ثزای آهَسش گزٍّی ٍ ارجبع ثِ رٍاى ضٌبس ثزای آهَسش هْبرتْبی س "سالهت رٍاى

 اًتخبة ضَد  ٍ ثب ّن جوغ گزدد.فزسًذ پزٍری 

3 

درصذ هَارد غزثبلگزی هثجت 

اٍلیِ ّوسزآساری ثِ کل 

جوؼیت غزثبل ضذُ در ػَاهل 

خطز سالهت اجتوبػی )سًبى 

 سبل ( 55تب  15هتبّل 

تؼذاد کل مًارد غرتال 

 مثثت َمسر آزاری

تا  15))جىس زن /سه 

55) 

تؼذاد کل مًارد غرتال 

 ضذٌ سالمت اجتماػی 

تا  15زن /سه )جىس 

55) 

 فزم ّبیهزاقجت    ثبکسگشارش/ گشارش هزاقجت ّب/ گشارش تطخیص / در 
ٍ جٌس سى  11تب  15) داهٌِ سٌی  سبل( 11تب  5هزاقجت اس ًظز سالهت اجتوبػی) 

خطًَت ، ثؼذ  سًبى جَاى-هزاقجت اس ًظز سالهت اجتوبػیهطخص ضَد( ، ثؼذ فزم 

تبیپ ضَد ٍ جستجَ ضَد ٍ  ) جٌس سى تیک سدُ ضَد ( ثِ صَرت جذاگبًِ  خبًگی
 جوغ گزددثب ّن   هَردّبی خطًَت ّبی خبًگی ٍ خطًَت فیشیکیفقط 

فزم هزاقجت    ثبکسگشارش/گشارش هزاقجت ّب/ گشارش هزاقجت ّبی اًجبم ضذُ / در 
ٍ جٌس سى  11تب  15) داهٌِ سٌی  سبل( 11تب  5هزاقجت اس ًظز سالهت اجتوبػی) "ّبی

خطًَت ، ثؼذ  سًبى جَاى-هزاقجت اس ًظز سالهت اجتوبػیهطخص ضَد( ، ثؼذ فزم 

ٍ ثب  تبیپ ضَد ٍ جستجَ ضَد ثِ صَرت جذاگبًِ  ") جٌس سى تیک سدُ ضَد ( خبًگی
 ّن جوغ گزدد.

4 

درصذ هَارد غزثبلگزی هثجت 

اٍلیِ کَدک آساری ثِ کل 

جوؼیت غزثبل ضذُ در ػَاهل 

 سالهت اجتوبػیخطز 

تؼذاد کل مًارد 

غرتالگری مثثت ايلیٍ  

 سال 11-5سه

تؼذاد کل مًارد غرتال 

 11تا  5اجتماػی سه 

 سال

 فزم هزاقجت    ثبکسگشارش/ گشارش هزاقجت ّب/ گشارش تطخیص / در 
هَرد تبیپ ضَد ٍ جستجَ ضَد ٍ فقط ( سبل 11تب  5هزاقجت اس ًظز سالهت اجتوبػی) 

 اًتخبة ضَد  کَدک آساری 

فزم هزاقجت    ثبکسگشارش/گشارش هزاقجت ّب/ گشارش هزاقجت ّبی اًجبم ضذُ / در 

 ضَد تبیپ ضَد ٍ جستجَ (  سبل 11تب  5هزاقجت اس ًظز سالهت اجتوبػی) "ّبی

 ) تمامی فرم ها غیر پزشک هستند (

 

 

 

 



 در استان اذربایجان شرقی شناسنامه شاخص های سالمت اجتماعی

 

 مرتی

 کسرمسیر استخراج صًرت  مخرج کسر صًرت کسر ػىًان ضاخص رديف
 کسر مخرج استخراج مسیر

 

1 

 ضذُ ارجبع هَارد تؼذاد

 خذهبت دریبفت جْت

 هْبرت گزٍّی آهَسش

 سًذگی

تٍ خاطر ايىکٍ تؼذاد مذ وظر است ویازی تٍ صًرت 

 ي مخرج وذارد

سبلگی  11-15غیز پشضک ، هزاقجت اس ًظز سالهت رٍاى سبلگی  15-5هزاقجت اس ًظز سالهت رٍاى "فزم  3خذهت /گشارش هزاقجت  ّب/ گشارش اقذام ّب/ درثبکس هزاقجت :هسیز 
ثِ صَرت جذاگبًِ ٍارد کزدُ ٍ جستجَ ٍ گشیٌِ ّبی  ارجبع ثِ رٍاى ضٌبس ثزای آهَسش گزٍّی ٍ ارجبع ثِ رٍاى ضٌبس  "غیز پشضک -غیز پشضک ٍ ارسیبثی سالهت رٍاى

 گزدد. ثزای آهَسش هْبرتْبی سًذگی ٍ فزسًذ پزٍری اًتخبة ضَد  ٍ ثب ّن جوغ

2 

 ضذُ ارجبع هَارد تؼذاد

 خذهبت دریبفت جْت

 فزسًذ هْبرت گزٍّی آهَسش

 پزٍری

تٍ خاطر ايىکٍ تؼذاد مذ وظر است ویازی تٍ صًرت 

 ي مخرج وذارد

سبلگی  11-15اس ًظز سالهت رٍاى  سبلگی غیز پشضک، هزاقجت 15-5هزاقجت اس ًظز سالهت رٍاى "فزم  3خذهت /گشارش هزاقجت  ّب/ گشارش اقذام ّب/ درثبکس هزاقجت :هسیز 

ثِ صَرت جذاگبًِ ٍارد کزدُ ٍ جستجَ ٍ گشیٌِ ّبی  ارجبع ثِ رٍاى ضٌبس ثزای آهَسش گزٍّی ٍ ارجبع ثِ رٍاى ضٌبس  "غیز پشضک-غیز پشضک ٍ ارسیبثی سالهت رٍاى
 ثزای آهَسش هْبرتْبی سًذگی ٍ فزسًذ پزٍری اًتخبة ضَد  ٍ ثب ّن جوغ گزدد.

3 

 اٍلیِ هثجت غزثبلگزی درصذ

 جوؼیت در ّوسزآساری

 15 هتبّل سًبى)  ضذُ غزثبل

 (سبل 55 تب

تؼذاد کل مًارد غرتال 

 مثثت َمسر آزاری

تا  15))جىس زن /سه 

55) 

تؼذاد کل مًارد غرتال 

 ضذٌ سالمت اجتماػی 

تا  15)جىس زن /سه 

55) 

در اکاوت مرتی جىس زن 

 قاتل تفکیک ویست 

 فزم ّبیهزاقجت    ثبکس/ گشارش هزاقجت ّب/ گشارش تطخیص / در خذهت 

ٍ  11تب  15غیز پشضک ) داهٌِ سٌی سبل( 11تب  5هزاقجت اس ًظز سالهت اجتوبػی) 
)غیز سًبى جَاى-هزاقجت اس ًظز سالهت اجتوبػیجٌس سى هطخص ضَد( ، ثؼذ فزم 

غیز پشضک ) جٌس سى تیک سدُ ضَد ( ثِ صَرت  خطًَت خبًگیپشضک( ، ثؼذ 
هَردّبی خطًَت ّبی خبًگی ٍ خطًَت تبیپ ضَد ٍ جستجَ ضَد ٍ فقط  جذاگبًِ 

 جوغ گزددثب ّن   فیشیکی

خذهبت / گشارش هزاقجتْبی اًجبم ضذُ / گشارش اقذام ّب در ثبکس هزاقجت فزم 
( ، ثؼذ فزم 11تب  15سٌی ) داهٌِ  سبل( 11تب  5هزاقجت اس ًظز سالهت اجتوبػی) "ّبی

 ثِ صَرت جذاگبًِ  خطًَت خبًگی، ثؼذ  سًبى جَاى-هزاقجت اس ًظز سالهت اجتوبػی
ثب  /ػذد ثذست آهذُ جستجَ اداهِ هزاقجتْب / 6104اًتخبة کذ/جٌسیت سى/تبیپ ضَد 

 ّن جوغ گزدد.

 

4 

 اٍلیِ هثجت غزثبلگزی درصذ

 جوؼیت در  آساری کَدک

 ضذُ غزثبل

 مًارد کل تؼذاد

  ايلیٍ مثثت غرتالگری

 سال 11-5سه

 غرتال مًارد کل تؼذاد

 11 تا 5 سه اجتماػی

 سال

 فزم هزاقجت    ثبکس/ گشارش هزاقجت ّب/ گشارش تطخیص / در خوت
تبیپ ضَد ٍ جستجَ ضَد ٍ ( غیز پشضک  سبل 11تب  5هزاقجت اس ًظز سالهت اجتوبػی) 

 اًتخبة ضَد  هَرد کَدک آساری فقط 

هزاقجت اس ًظز سالهت  "در ثبکس خذهت فزم / فؼبلیت کبرثزاى سبهبًِ /خذهتضجکِ 
ضَد / تؼذاد افزادی کِ تبیپ ضَد ٍ جستجَ ( غیز پشضک سبل 11تب  5اجتوبػی)

 خذهت گزفتِ اًذ هذ ًظز است

 

 

 

 



 در استان اذربایجان شرقی شناسنامه شاخص های سالمت اجتماعی

 

 سالمت مراقة

 کسر مخرج استخراج مسیر مسیر استخراج صًرت کسر مخرج کسر صًرت کسر ػىًان ضاخص رديف

1 

تؼذادهَارد ارجبع جْت 

دریبفت خذهبت آهَسش 

 گزٍّی

تٍ خاطر ايىکٍ تؼذاد مذ وظر است ویازی تٍ صًرت 

 ي مخرج وذارد

سبلگی ٍ ارسیبثی سالهت  11-15سبلگی، هزاقجت اس ًظز سالهت رٍاى  15-5هزاقجت اس ًظز سالهت رٍاى "فزم  3گشارضْب /گشارش هزاقجت  ّب/ گشارش اقذام ّب/ درثبکس هزاقجت :هسیز 

ًذگی ٍ فزسًذ پزٍری ثِ صَرت جذاگبًِ ٍارد کزدُ ٍ جستجَ ٍ گشیٌِ ّبی  ارجبع ثِ رٍاى ضٌبس ثزای آهَسش گزٍّی ٍ ارجبع ثِ رٍاى ضٌبس ثزای آهَسش هْبرتْبی س "رٍاى
 اًتخبة ضَد  ٍ ثب ّن جوغ گزدد.

2 

تؼذادهَارد ارجبع جْت 

دریبفت خذهبت آهَسش 

 گزٍّی

تٍ خاطر ايىکٍ تؼذاد مذ وظر است ویازی تٍ صًرت 

 ي مخرج وذارد

سبلگی ٍ ارسیبثی سالهت  11-15سبلگی، هزاقجت اس ًظز سالهت رٍاى  15-5هزاقجت اس ًظز سالهت رٍاى "فزم  3گشارضْب /گشارش هزاقجت  ّب/ گشارش اقذام ّب/ درثبکس هزاقجت :هسیز 
جَ ٍ گشیٌِ ّبی  ارجبع ثِ رٍاى ضٌبس ثزای آهَسش گزٍّی ٍ ارجبع ثِ رٍاى ضٌبس ثزای آهَسش هْبرتْبی سًذگی ٍ فزسًذ پزٍری ثِ صَرت جذاگبًِ ٍارد کزدُ ٍ جست "رٍاى

 اًتخبة ضَد  ٍ ثب ّن جوغ گزدد.

3 

درصذ پَضص 

غزثبلگزی ػَاهل خطز 

تؼذاد کل مًارد غرتال  سالهت اجتوبػی

 ضذٌ سالمت اجتماػی 

 55تا  5کل جمعیت 

 سال 
 

ًَع هزاقجت  تبیپ در ثبکس گشارش/گشارش هزاقجت ّب/ گشارش هزاقجت ّبی اًجبم ضذُ / 
 (سبل 11تب  5هزاقجت اس ًظز سالهت اجتوبػی)"فزم ّبی 

 هزداى جَاى-هزاقجت اس ًظز سالهت اجتوبػی-
 سًبى جَاى-هزاقجت اس ًظز سالهت اجتوبػی-

 خطًَت خبًگی-
 غزثبلگزیْب ثب ّن جوغ ضَد ثِ صَرت جذاگبًِ تبیپ / جستجَ ٍ هقذار 

 

/ هطخص ًوَدى  55تب  5 هذیزیت سبهبًِ /سبخت گشارش/هطخص ًوَدى داهٌِ سٌی

 هٌطقِ /ثجت 
 سپس هطبّذُ هیشاى جوؼیت هطخص ضذُ 

4 

درصذ هَارد غزثبلگزی 

هثجت اٍلیِ 

ّوسزآساری ثِ کل 

جوؼیت غزثبل ضذُ در 

ػَاهل خطز سالهت 

اجتوبػی )سًبى هتبّل 

 سبل ( 55تب  15

تؼذاد کل مًارد غرتال 

 مثثت َمسر آزاری

تا  15))جىس زن /سه 

55) 

تؼذاد کل مًارد غرتال 

 ضذٌ سالمت اجتماػی 

تا  15)جىس زن /سه 

55) 

 فزم ّبیهزاقجت    ثبکسگشارش/ گشارش هزاقجت ّب/ گشارش تطخیص / در 
ٍ جٌس سى هطخص  11تب  15) داهٌِ سٌی  سبل( 11تب  5هزاقجت اس ًظز سالهت اجتوبػی) 

) جٌس سى  خطًَت خبًگی، ثؼذ  سًبى جَاى-هزاقجت اس ًظز سالهت اجتوبػیضَد( ، ثؼذ فزم 
هَردّبی خطًَت ّبی تبیپ ضَد ٍ جستجَ ضَد ٍ فقط  تیک سدُ ضَد ( ثِ صَرت جذاگبًِ 

 جوغ گزددثب ّن   خبًگی ٍ خطًَت فیشیکی

فزم هزاقجت    ثبکسگشارش/گشارش هزاقجت ّب/ گشارش هزاقجت ّبی اًجبم ضذُ / در 
ٍ جٌس سى  11تب  15) داهٌِ سٌی  سبل( 11تب  5هزاقجت اس ًظز سالهت اجتوبػی) "ّبی

خطًَت ، ثؼذ  سًبى جَاى-هزاقجت اس ًظز سالهت اجتوبػیهطخص ضَد( ، ثؼذ فزم 
ٍ ثب  تبیپ ضَد ٍ جستجَ ضَد جذاگبًِ  ثِ صَرت ") جٌس سى تیک سدُ ضَد ( خبًگی

 ّن جوغ گزدد.

5 

درصذ هَارد غزثبلگزی 

هثجت اٍلیِ کَدک 

آساری ثِ کل جوؼیت 

غزثبل ضذُ در ػَاهل 

 خطز سالهت اجتوبػی

تؼذاد کل مًارد 

غرتالگری مثثت ايلیٍ  

 سال 11-5سه

تؼذاد کل مًارد غرتال 

 11تا  5اجتماػی سه 

 سال

 فزم ّبیهزاقجت    ثبکسگشارش/ گشارش هزاقجت ّب/ گشارش تطخیص / در 
هَرد کَدک تبیپ ضَد ٍ جستجَ ضَد ٍ فقط ( سبل 11تب  5هزاقجت اس ًظز سالهت اجتوبػی) 

 اًتخبة ضَد  آساری 

فزم هزاقجت    ثبکسگشارش/گشارش هزاقجت ّب/ گشارش هزاقجت ّبی اًجبم ضذُ / در 

 ضَد تبیپ ضَد ٍ جستجَ (  سبل 11تب  5هت اجتوبػی)هزاقجت اس ًظز سال "ّبی

 ( هستند پزشک غیر ها فرم تمامی) 



 در استان اذربایجان شرقی شناسنامه شاخص های سالمت اجتماعی

 

 پسضک

 مسیر استخراج مخرج کسر مسیر استخراج صًرت کسر مخرج کسر صًرت کسر ػىًان ضاخص رديف

1 

 ٍیشیت ّوسز درصذ

 هَارد ثِ آساری

 هثجت تکویلی غزثبل

 سًبى)ّوسزآساری

 ( سبل14-60)هتبّل

تؼذاد ييسيت پسضک 

 از مًارد َمسر آزاری

تؼذاد مًارد مثثت َمسر 

آزاری مًجًد  در غرتال 

تکمیلی سالمت اجتماػی 

 سال 14-66

اوتخاب وقص رياوطىاس در تاکس وقص ارجاع دَىذٌ –ارجاػات دريافتی  -پیامُا

 اوتخاب مًارد غرتال تکمیلی مثثت َمسرآزاری-مطاَذٌ جسئیات–

 سال ايه ضاخص قاتل استخراج ومی تاضذ  55-36***ترای گريٌ سىی 
 تؼذاد مًارد غرتالگری تکمیلی مثثت َمسر آزاری 

فزم ارسیبثی  هزاقجت    ثبکسگشارش/ گشارش هزاقجت ّب/ گشارش تطخیص / در 

تب  14/داهٌِ سٌی تبیپ ضَد  "تکویلی ػَاهل خطز سالهت اجتوبػی) رٍاى ضٌبس (
جستجَ ضَد ٍ فقط  سبل هطخص ضَد// جٌس سى ػالهت گذاری ضَد  ٍ  60

 هَردّبی غزثبل هثجت) ّوسز آساری(  اًتخبة ضَد 

2 

 ٍیشیت درصذ

 ثِ آساری کَدک

 تکویلی غزثبل هَارد

 آساری کَدک هثجت

تؼذاد ييسيت پسضک 

 از مًارد کًدک آزاری

تؼذاد مًارد مثثت کًدک 

در غرتال   آزاری مًجًد

-5تکمیلی سالمت اجتماػی

 سال 11

اوتخاب وقص رياوطىاس در تاکس وقص ارجاع دَىذٌ –ارجاػات دريافتی  -پیامُا

 تؼذاد مًاردغرتال تکمیلی کًدک آزاری   اوتخاب مًارد غرتال تکمیلی مثثت کًدک ازاری-مطاَذٌ جسئیات–
فزم ارسیبثی  هزاقجت    ثبکسگشارش/ گشارش هزاقجت ّب/ گشارش تطخیص / در 

تب  5/ داهٌِ سٌی تبیپ ضَد "تکویلی ػَاهل خطز سالهت اجتوبػی) رٍاى ضٌبس (
هَردّبی غزثبل هثجت) کَدک آساری(  ٍ جستجَ ضَد ٍ فقط  سبل هطخص ضَد 11

 اًتخبة ضَد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 در استان اذربایجان شرقی شناسنامه شاخص های سالمت اجتماعی

 

 ريان سالمت کارضىاس

 مسیر استخراج مخرج کسر مسیر استخراج صًرت کسر مخرج کسر کسرصًرت  ػىًان ضاخص رديف

1 

 آهَسش پَضص درصذ

 اس) سًذگی هْبرت گزٍّی

 ارجبع( هسیز
 افرادآمًزش تؼذاد

 مُارت ديذٌگريَی 

 تًسط زوذگی

 رياوطىاس 

تؼذاد افراد ارجاع ضذٌ 

از تًُرزي مراقة سالمت  

 تٍ رياوطىاس 

 استخراج از دفتر کارضىاس سالمت ريان 

' ٍ در  کلوِ سالهت رٍاى  درثبکس هزاقجتتبیپ  –اقذام ّب گشارش –، گشارش هزاقجتْب  گشارضْب

ثبکس تبریخ، تبریخ  هَرد ًظزرا ثجت ٍ سپس هتٌبست ثب گزٍُ سٌی هَرد ًظز  ضبخص هزثَطِ 

 راجسجَ ٍ استخزاج هی کٌین

گزٍُ سٌی :ػٌَاى درسِ 3هجوَع اًتخبة ایي   

 ارجبع ثِ رٍاًطٌبس-سبلل غیزپشضک15تب11ثزای گزٍُ سٌی ًَجَاى:هزاقجت سالهت رٍاى

فزسًذ پزٍری ٍ هْبرت ّبی سًذگی جْت ضزکت در آهَسش ّب  

 -سبل غیزپشضک11-25غزثبلگزی اٍلیِ درحَسُ سالهت رٍاى :  ثزای گزٍُ سٌی جَاى 

فزسًذ پزٍری ٍ  ضزکت در آهَسش ّبجْت  ارجبع ثِ رٍاًطٌبس هْبرتْبی سًذگی اًفزادی

 هْبرت ّبی سًذگی

ارجبع ثِ رٍاًطٌبس ثزای آهَسش  -ثزای گزٍُ سٌی هیبًسبل  :ارسیبثی سالهت رٍاى غیزپشضک

 ّبی گزٍّی

4 

 دیذُ آهَسش افزاد تؼذاد

 سًذگی ّبی هْبرت

 اس خبرج) گزٍّی ثصَرت

 (   ارجبع هسیز

صًرت ي تٍ خاطر ايىکٍ تؼذاد مطرح است ویازی تٍ 

 مخرج ویست
 استخراج از دفتر کارضىاس سالمت ريان  استخراج از دفتر کارضىاس سالمت ريان 

 

 آهَسش پَضص درصذ

 ّبی هْبرت گزٍّی

 (داًطگبُ/  هزکش)سًذگی

تؼذاد افراد گريٌ َذف 

آمًزش گريَی ديذٌ 

مُارت َای زوذگی 

 تًسط رياوطىاس 

تؼذاد افراد ارجاع ضذٌ 

سالمت  از تًُرزي مراقة 

 تٍ رياوطىاس

 استخراج از دفتر کارضىاس سالمت ريان  استخراج از دفتر کارضىاس سالمت ريان 

 

 آهَسش پَضص درصذ

 هْبرت گزٍّی

 هسیز اس)فزسًذپزٍری

 (ارجبع

تؼذاد افراد گريٌ َذف 

آمًزش گريَی ديذٌ 

فرزوذپريری  تًسط 

 رياوطىاس 

تؼذاد افراد ارجاع ضذٌ 

 از تًُرزي مراقة سالمت 

 تٍ رياوطىاس

 استخراج از دفتر کارضىاس سالمت ريان  استخراج از دفتر کارضىاس سالمت ريان 

 

 هثجت هَارد درصذ

 غزثبلگزی در ّوسزآساری

 خطز ػَاهل تکویلی

 اجتوبػی سالهت

تؼذاد مًارد مثثت 

َمسرآزاری در 

غرتالگری تکمیلی 

ػًامل خطر سالمت 

 اجتماػی 

تؼذاد مًارد مثثت 

َمسرآزاری غرتال مثثت 

ارجاع ضذٌ از مراقة 

 سالمت ي تًُرز 

 -تايپ کلمٍ تکمیلی-گسارش تطخیص-گسارش مراقثتُای اوجام ضذٌ –گسارش 

-اوتخاب ارزياتی تکمیلی خطر سالمت اجتماػی -سال 55تا  15اوتخاب سه از 

  تؼذاد غرتال مثثت -جستجً
  ثب دفتز رٍاى رٍاًطٌبس**ّوخَاًی اػذاد ثِ دست اهذُ 

' ٍ در  کلوِ سالهت رٍاى  درثبکس هزاقجتتبیپ  –اقذام ّب گشارش –، گشارش هزاقجتْب  گشارضْب

ثبکس تبریخ، تبریخ  هَرد ًظزرا ثجت ٍ سپس هتٌبست ثب گزٍُ سٌی هَرد ًظز  ضبخص هزثَطِ 

 راجسجَ ٍ استخزاج هی کٌین

ػٌَاى درسِ گزٍُ سٌی :3هجوَع اًتخبة ایي   

ثِ فزد  (سبل( )غیز پشضک 11تب  5ارسیبثی اس ًظز سالهت اجتوبػی) ثزای گزٍُ سٌی ًَجَاى:

اطویٌبى دّیذ کِ حزین خصَصی ٍی رػبیت هی گزدد. ثِ فزد اطویٌبى دّیذ کِ قزثبًی ّوسز 

رخ دادى آى. اس ٍی سَال کٌیذ کِ آیب هبیل ثِ دریبفت کوک هی آساری است ًِ هسئَل 

 .ثبضذ، در صَرت پبسخ هثجت: ثِ کبرضٌبس سالهت رٍاى ارجبع دادُ ضَد

   ()غیزپشضک سًبى جَاى -هزاقجت اس ًظز سالهت اجتوبػی :  ثزای گزٍُ سٌی جَاى 

http://sib.tbzmed.ac.ir/FamilyCare/ChildIndex?childType=11
http://sib.tbzmed.ac.ir/FamilyCare/ChildIndex?childType=11
http://sib.tbzmed.ac.ir/FamilyCare/ChildIndex?childType=11


 در استان اذربایجان شرقی شناسنامه شاخص های سالمت اجتماعی

  رٍاى سالهت کبرضٌبس ثِ ارجبع

ارجبع ثِ کبرضٌبس سالهت رٍاى در  غیزپشضکخطًَت خبًگی ثزای گزٍُ سٌی هیبًسبل  :

 صَرت توبیل فزد ثِ دریبفت هطبٍرُ

 

 کَدک هثجت هَارد درصذ

 غزثبلگزی در آساری

 خطز ػَاهل تکویلی

 اجتوبػی سالهت

تؼذاد مًارد مثثت 

آزاری در کًدک 

غرتالگری تکمیلی 

ػًامل خطر سالمت 

 اجتماػی 

تؼذاد مًارد مثثت 

آزاری غرتال کًدک 

مثثت ارجاع ضذٌ از 

 مراقة سالمت ي تًُرز 

اوتخاب سه از - گسارش تطخیص-گسارش مراقثتُای اوجام ضذٌ –گسارش 

اوتخاب ارزياتی تکمیلی خطر سالمت  - -تايپ کلمٍ تکمیلی-سال 11تا5

تؼذاد غرتال مثثت -جستجً-اجتماػی  
 دفتز رٍاى رٍاًطٌبس ثب**ّوخَاًی اػذاد ثِ دست اهذُ 

ٍ در  کلوِ سالهت رٍاى  درثبکس هزاقجتتبیپ  –اقذام ّب گشارش –، گشارش هزاقجتْب  گشارضْب'

سبل( )غیز  11تب  5ارسیبثی اس ًظز سالهت اجتوبػی) ثبکس تبریخ، تبریخ  هَرد ًظزرا ثجت

ضَد کِ آیب هبیل ثِ دریبفت خذهت ّست؟ در صَرت کست اجبسُ: ارجبع ثِ  اًتخبة(پشضک

 کبرضٌبس سالهت رٍاى

 

 فؼبل پیگیزی هَارد درصذ

 استخراج از دفتر کارضىاس سالمت ريان  استخراج از دفتر کارضىاس سالمت ريان     آساری کَدک هَارد

 

 فؼبل پیگیزی هَارد درصذ

  آساری ّوسز هَارد

تؼذاد مًارد َمسر 

آزاری کٍ مراقثت 

 ضذٌ اوذ 

تؼذاد کل مًارد َمسر 

 آزاری
 استخراج از دفتر کارضىاس سالمت ريان  استخراج از دفتر کارضىاس سالمت ريان 

 

 پَضص درصذ

 غزثبل هَارد تَاًوٌذسبسی

 خبًگی خطًَت هثجت

 استخراج از دفتر کارضىاس سالمت ريان  استخراج از دفتر کارضىاس سالمت ريان   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sib.tbzmed.ac.ir/FamilyCare/ChildIndex?childType=11
http://sib.tbzmed.ac.ir/FamilyCare/ChildIndex?childType=11


 در استان اذربایجان شرقی شناسنامه شاخص های سالمت اجتماعی

 

 تُذاضت مؼاين

 مسیر استخراج مخرج کسر مسیر استخراج صًرت کسر مخرج کسر صًرت کسر ػىًان ضاخص رديف

1 
درصذ پَضص آهَسش 

 هْبرتْبی سًذگی

تؼذاد افراد آمًزش ديذٌ 

 مُارتُای زوذگی
 سال 66تا  14جمؼیت 

 دفتر ريان ضىاس يا ) فرم گسارش فؼالیتُای آمًزضی ريان ضىاس (

 جمغ تؼذاد افراد آمًزش ديذٌ مُارتُای زوذگی

/ هطخص  60تب  14 داهٌِ سٌیهذیزیت سبهبًِ /سبخت گشارش/هطخص ًوَدى 
ًوَدى هٌطقِ / اًتخبة یک ػٌَاى هطخص در ثبکس اٍل /ثجت سپس هطبّذُ هیشاى 

 جوؼیت هطخص ضذُ

2 
 آهَسش پَضص درصذ

 فزسًذپزٍری هْبرتْبی

تؼذاد افراد آمًزش ديذٌ 

 مُارتُای فرزوذ پريری

 سال  12تا  2جمؼیت 

) تا تًجٍ تٍ ايىکٍ تؼذاد 

جمؼیت يالذيه درای 

سال قاتل  12-2کًدک 

استخراج ویست کًدکان 

ايه ردٌ در وظر گرفتٍ 

 میطًد(

 دفتر ريان ضىاس يا ) فرم گسارش فؼالیتُای آمًزضی ريان ضىاس (

 جمغ تؼذاد يالذيه آمًزش ديذٌ مُارتُای فرزوذ پًری

/ هطخص ًوَدى  12تب  2 هذیزیت سبهبًِ /سبخت گشارش/هطخص ًوَدى داهٌِ سٌی
یک ػٌَاى هطخص در ثبکس اٍل /ثجت سپس هطبّذُ هیشاى جوؼیت هٌطقِ /اًتخبة 

 هطخص ضذُ

3 

 خَدکطی ثِ اقذام هیشاى

 ّشارًفز صذ ّز در
تؼذاد مًارد اقذام تٍ 

 خًد کطی گسارش ضذٌ
 از دفتر ريان ضىاس يا فايل اکسل ريان ضىاس قاتل استخراج است تؼذاد کل جمؼیت 

هطخص ًطَد / هطخص ًوَدى هٌطقِ داهٌِ سٌی هذیزیت سبهبًِ /سبخت گشارش/
 /ثجت سپس هطبّذُ هیشاى جوؼیت هطخص ضذُ

4 

 اس ًبضی فَت هیشاى

 صذ ّز در خَدکطی

 ّشارًفز

تؼذاد مًارد فًت گسارش 

 ضذٌ 
 از دفتر ريان ضىاس يا فايل اکسل ريان ضىاس قاتل استخراج است تؼذاد کل جمؼیت 

ًطَد / هطخص ًوَدى هٌطقِ داهٌِ سٌی هطخص هذیزیت سبهبًِ /سبخت گشارش/

 /ثجت سپس هطبّذُ هیشاى جوؼیت هطخص ضذُ

5 

 خذهبت پَضص درصذ

 ّوسزآساری اس پیطگیزی

تؼذاد مذاخالت مختصر 

اوجام ضذٌ ترای مًارد 

 َمسر آزاری

تؼذاد کل مًارد َمسر 

 آزاری
 تؼذاد کل جلسات مذاخلٍ مختصر ثثت ضذٌ در پريوذٌ مًارد َمسر آزاری

 تؼذاد مًارد َمسر آزاری 
فزم ارسیبثی  هزاقجت    ثبکسگشارش/ گشارش هزاقجت ّب/ گشارش تطخیص / در 

تبیپ ضَد ٍ جستجَ ضَد ٍ  "تکویلی ػَاهل خطز سالهت اجتوبػی) رٍاى ضٌبس (

 هَردّبی غزثبل هثجت) ّوسز آساری(  اًتخبة ضَد فقط 

 

درصذ پَضص خذهبت 

پیطگیزی اس کَدک 

 آساری 

 مختصر مذاخالت تؼذاد

 مًارد ترای ضذٌ اوجام

 کًدک آزاری

تؼذاد کل مًارد کًدک 

 آزاری
 تؼذاد کل جلسات مذاخلٍ مختصر ثثت ضذٌ در پريوذٌ مًارد کًدک آزاری

 تؼذاد مًارد کًدک آزاری  
فزم ارسیبثی  هزاقجت    ثبکسگشارش/ گشارش هزاقجت ّب/ گشارش تطخیص / در 

تبیپ ضَد ٍ جستجَ ضَد ٍ  "اجتوبػی) رٍاى ضٌبس (تکویلی ػَاهل خطز سالهت 

 هَردّبی غزثبل هثجت) کَدک آساری(  اًتخبة ضَد فقط 

      

 

 

 



 در استان اذربایجان شرقی شناسنامه شاخص های سالمت اجتماعی

 

 مذيريت 

 مسیر استخراج مخرج کسر مسیر استخراج صًرت کسر مخرج کسر صًرت کسر ػىًان ضاخص رديف

1 

 پَضص درصذ

 هْبرتْبی آهَسش

 سًذگی

تؼذاد افراد آمًزش 

ديذٌ مُارتُای 

 زوذگی

 سال 66تا  14جمؼیت 
 دفتر ريان ضىاس يا ) فرم گسارش فؼالیتُای آمًزضی ريان ضىاس (

 جمغ تؼذاد افراد آمًزش ديذٌ مُارتُای زوذگی

/ هطخص ًوَدى  60تب  14 هذیزیت سبهبًِ /سبخت گشارش/هطخص ًوَدى داهٌِ سٌی
هٌطقِ / اًتخبة یک ػٌَاى هطخص در ثبکس اٍل /ثجت سپس هطبّذُ هیشاى جوؼیت 

 هطخص ضذُ

2 

 پَضص درصذ

 هْبرتْبی آهَسش

تؼذاد افراد آمًزش  فزسًذپزٍری

ديذٌ مُارتُای 

 فرزوذ پريری

 سال  12تا  2جمؼیت 

) تا تًجٍ تٍ ايىکٍ 

تؼذاد جمؼیت يالذيه 

 12-2درای کًدک 

سال قاتل استخراج 

ویست کًدکان ايه 

ردٌ در وظر گرفتٍ 

 میطًد(

 دفتر ريان ضىاس يا ) فرم گسارش فؼالیتُای آمًزضی ريان ضىاس (

 جمغ تؼذاد يالذيه آمًزش ديذٌ مُارتُای فرزوذ پًری

/ هطخص ًوَدى  12تب  2 هذیزیت سبهبًِ /سبخت گشارش/هطخص ًوَدى داهٌِ سٌی
طخص در ثبکس اٍل /ثجت سپس هطبّذُ هیشاى جوؼیت هٌطقِ /اًتخبة یک ػٌَاى ه

 هطخص ضذُ

3 

 غزثبلگزی درصذ

 در تکویلی هثجت

)  ّوسزآساری

-15 هتبّل سًبى

 (سبل 55

تؼذاد کل مًارد 

مثثت َمسر آزاری 

در غرتاگری 

 تکمیلی

 15))جىس زن /سه 

 (55تا 

تؼذاد کل مًارد غرتال 

تکمیلی ضذٌ سالمت 

 اجتماػی 

تا  15)جىس زن /سه 

55) 

 تؼذاد مًارد غرتالگری تکمیلی مثثت َمسر آزاری 
فزم ارسیبثی  تکویلی ػَاهل خطز هزاقجت    ثبکسگشارش/ گشارش هزاقجت ّب/ گشارش تطخیص / در 

سبل هطخص ضَد// جٌس سى ػالهت  55تب  15/داهٌِ سٌی تبیپ ضَد  "سالهت اجتوبػی) رٍاى ضٌبس (
 هَردّبی غزثبل هثجت) ّوسز آساری(  اًتخبة ضَد جستجَ ضَد ٍ فقط  گذاری ضَد  ٍ 

 

 تؼذاد مًارد غرتالگری تکمیلی مثثت َمسر آزاری 
هزاقجت    ثبکس/ در  هزاقجت ّبی اًجبم ضذُگشارش/ گشارش هزاقجت ّب/ گشارش 

/داهٌِ تبیپ ضَد  "فزم ارسیبثی  تکویلی ػَاهل خطز سالهت اجتوبػی) رٍاى ضٌبس (
 جستجَ ضَد  ضَد// جٌس سى ػالهت گذاری ضَد  ٍ  سبل هطخص 55تب  15سٌی 

4 

 هَارد درصذ

 هثجت غزثبلگزی

 در تکویلی

 آساری کَدک

تؼذا کل مًارد مثثت 

کًدک آزاری در 

 غرتاگری تکمیلی

 (11تا  5) سه 

تؼذاد مًارد غرتال 

تکمیلی سالمت اجتماػی 

 سال( 11تا  5) سه 

 تؼذاد مًاردغرتال تکمیلی کًدک آزاری  
فزم ارسیبثی  تکویلی ػَاهل خطز هزاقجت    ثبکسگشارش/ گشارش هزاقجت ّب/ گشارش تطخیص / در 

ٍ جستجَ ضَد ٍ فقط  سبل هطخص ضَد 11تب  5/ داهٌِ سٌی تبیپ ضَد "سالهت اجتوبػی) رٍاى ضٌبس (
 هَردّبی غزثبل هثجت) کَدک آساری(  اًتخبة ضَد 

 تؼذاد مًاردغرتال تکمیلی کًدک آزاری  

 تؼذاد مًارد غرتالگری تکمیلی مثثت َمسر آزاری 
هزاقجت    ثبکس/ در  هزاقجت ّبی اًجبم ضذُگشارش/ گشارش هزاقجت ّب/ گشارش 

/داهٌِ تبیپ ضَد  "فزم ارسیبثی  تکویلی ػَاهل خطز سالهت اجتوبػی) رٍاى ضٌبس (
 جستجَ ضَد سبل هطخص ضَد/ ٍ  11تب  5سٌی 
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