
 رئیس دانشگاه

 مخرج کسر صورت کسر عنوان شاخص رديف
ضريب 

 شاخص 
 مسیر استخراج مخرج کسر مسیر استخراج صورت کسر

1 
درصذ پًضص بروامٍ پیطگیری از مصرف مًاد ي الکل 

 در داوطجًیان

تؼذاد داًطدَیاى آهَسش دیذُ در سهیٌِ پیطگیزی اس 

 هصزف هَاد ٍ الکل

تؼذاد داًطدَیاى کل داًطگاُ 

 ػلَم پشضکی
  

تاکارتزی کارضٌاس ستادی قاتل استخزاج 

 ًیست
 - 

2 
درصذ پًضص خذمات غربالگری، مذاخالت مختصري 

 درماوی سطح یک مصرف الکل ي مًاد

تؼذاد کل  هَارد هثثت غزتالگزی اٍلیِ هصزف 

 دخاًیات ، هَاد ٍ الکل

تؼذاد هَارد غزتالگزی  اٍلیِ 

اختالالت هصزف دخاًیات هَاد 

 ٍ الکل

 ساهاًِ سیة

 -فؼالیت کارتزاى ساهاًِ -ضثکِ خذهت

اًتخاب  -تایپ کلوِ هَاد در تاکس خذهت

آسهَى غزتالگزی درگیزی تا الکل، سیگار ٍ 

خستدَ هطاّذُ -هَاد )ارسیاتی تکویلی(

 خذهت گیزًذگاى 

گشارش ػالئن ٍ ًطاًِ ّا تایپ کلوِ هَاد  –گشارش هزاقثتْای اًدام ضذُ  -خذهات

سال غیز  11تا  11ثت :  تزای ًَخَاًاى: اختالالت هصزف هَاد در تاکس هزاق

 –تزای خَاًاى : هزاقثت اس ًظز اختالل هصزف هَاد خَاًاى غیز پشضک  –پشضک 

 خستدَ هی کٌین . -تزای هیاًساالى :اختالالت هصزف هَاد ٍ الکل غیز پشضک

3 
پًضص خذمات درمان با داريَای آگًویست در 

 معتادیه تسریقی

تؼذاد هؼتادیي تشریقی تحت درهاى تا دارٍّای 

 آگًَیست

خوؼیت کل تخویٌی هؼتاداى 

 تشریقی داًطگاُ/ داًطکذُ
- 

قاتل استخزاج اس دفتز کارضٌاس سالهت 

 رٍاى ٍ رفتار
 - 

 پًضص بروامٍ سروگ ي سًزن در  افراد معتاد تسریقی 4

تؼذاد هزاخؼاى تشریقی )غیزتکزاری( تِ هزاکشگذری 

تواس هٌظن تا تزًاهِ کاّص آسیة )حذاقل کِ در 

 ّفتِ ای یک تار(  ّستٌذ

خوؼیت کل تخویٌی هؼتاداى 

 تشریقی داًطگاُ/ داًطکذُ
- 

قاتل استخزاج اس دفتز کارضٌاس سالهت 

 رٍاى ٍ رفتار
 - 

 5 
پًضص بروامٍ َای کاَص آسیب در افراد معتاد بٍ 

 مًاد محرک
 تؼذاد کل افزاد هؼتاد تِ هَاد هحزک 

خوؼیت کل تخویٌی هؼتاداى تِ 

 هَاد هحزک داًطگاُ/ داًطکذُ
- 

قاتل استخزاج اس دفتز کارضٌاس سالهت 

 رٍاى ٍ رفتار
 - 

 تؼذاد هَارد هثثت غزتالگزی  الکل درصذ افراد با مصرف الکل ضىاسایی ضذٌ 6 

تا  11کل خوؼیت تحت پَضص 

سال دارای پزًٍذُ  10

 الکتزًٍیک سالهت

  
دفتز کارضٌاس سالهت  قاتل استخزاج اس

 رٍاى ٍ رفتار
-  

 ستاد شهرستان 

 مخرج کسر صورت کسر عنوان شاخص رديف
ضريب 

 شاخص 
 مسیر استخراج مخرج کسر مسیر استخراج صورت کسر

 1 
درصذ پًضص بروامٍ پیطگیری از مصرف مًاد ي الکل 

 در داوطجًیان  

تؼذاد داًطدَیاى آهَسش دیذُ در سهیٌِ 

 هَاد ٍ الکل پیطگیزی اس هصزف

تؼذاد داًطدَیاى کل ضثکِ 

 تْذاضت ٍ درهاى
- 

قاتل استخزاج اس دفتز کارضٌاس 

 سالهت رٍاى ٍ رفتار
  

2  
درصذ پًضص خذمات غربالگری، مذاخالت مختصري 

 درماوی سطح یک مصرف الکل ي مًاد

تؼذاد کل  هَارد هثثت غزتالگزی اٍلیِ هصزف 

 دخاًیات ، هَاد ٍ الکل

غزتالگزی  اٍلیِ تؼذاد هَارد 

اختالالت هصزف دخاًیات 

 هَاد ٍ الکل

 ساهاًِ سیة

 -فؼالیت کارتزاى ساهاًِ -ضثکِ خذهت

 -تایپ کلوِ هَاد در تاکس خذهت

اًتخاب آسهَى غزتالگزی درگیزی تا 

الکل، سیگار ٍ هَاد )ارسیاتی 

خستدَ هطاّذُ خذهت -تکویلی(

 گیزًذگاى 

گشارش ػالئن ٍ ًطاًِ ّا تایپ  –گشارش هزاقثتْای اًدام ضذُ  -خذهات

تا  11کلوِ هَاد در تاکس هزاقثت :  تزای ًَخَاًاى: اختالالت هصزف هَاد 

تزای خَاًاى : هزاقثت اس ًظز اختالل هصزف هَاد  –سال غیز پشضک  11

تزای هیاًساالى : اختالالت هصزف هَاد ٍ الکل  غیز  –خَاًاى غیز پشضک 

 خستدَ هی کٌین . -پشضک

 3 
پًضص خذمات درمان با داريَای آگًویست  درصذ

 در معتادیه تسریقی

تؼذاد هؼتادیي تشریقی تحت درهاى تا دارٍّای 

 آگًَیست

خوؼیت کل تخویٌی هؼتاداى 

 تشریقی ضْزستاى
- 

قاتل استخزاج اس دفتز کارضٌاس 

 سالهت رٍاى ٍ رفتار
-  



 4 
درصذ پًضص بروامٍ سروگ ي سًزن در  افراد معتاد 

 تسریقی

تؼذاد هزاخؼاى تشریقی )غیزتکزاری( تِ 

هزاکشگذری کِ در تواس هٌظن تا تزًاهِ 

کاّص آسیة )حذاقل ّفتِ ای یک تار(  

 ّستٌذ

خوؼیت کل تخویٌی هؼتاداى 

 تشریقی ضْزستاى
- 

قاتل استخزاج اس دفتز کارضٌاس 

 سالهت رٍاى ٍ رفتار
  

 4 
درصذ پًضص بروامٍ َای کاَص آسیب در افراد 

 مًاد محرکمعتاد بٍ 
 تؼذاد کل افزاد هؼتاد تِ هَاد هحزک 

خوؼیت کل تخویٌی هؼتاداى 

 تِ هَاد هحزک ضْزستاى
- 

قاتل استخزاج اس دفتز کارضٌاس 

 سالهت رٍاى ٍ رفتار
-  

 5 
ضیًع اختالالت آسیب رسان مصرف الکل )خطر 

 متًسط( در افراد غربال ضذٌ 

سال کِ ًتایح غزتالگزی  11تؼذاد افزاد تاالی 

تکویلی آًْا  دراختالالت  هصزف هَاد تا خطز 

 هتَسط ٍ تاال هحاسثِ ضذُ است

تؼذاد افزادی کِ غزتالگزی 

تکویلی اختالل هصزف هَاد 

 تزای آًْا اًدام ضذُ است

 ساهاًِ سیة

گشارش هزاقثتْای اًدام ضذُ  -خذهات

تایپ کلوِ  -گشارش تطخیص  –

تکویلی در تاکس هزاقثت : آسهَى 

غزتالگزی درگیزی تا الکل، سیگار ٍ 

 -خستدَ-هَاد )ارسیاتی تکویلی(

 اًتخاب خطز هتَسط 

گشارش ػالئن ٍ ًطاًِ ّا تایپ  –گشارش هزاقثتْای اًدام ضذُ  -خذهات

تا  11َاد کلوِ هَاد در تاکس هزاقثت :  تزای ًَخَاًاى: اختالالت هصزف ه

تزای خَاًاى : هزاقثت اس ًظز اختالل هصزف هَاد  –سال غیز پشضک  11

تزای هیاًساالى : اختالالت هصزف هَاد ٍ الکل  غیز  –خَاًاى غیز پشضک 

 خستدَ هی کٌین . -پشضک

 6 
ضیًع اختالالت يابستگی مصرف الکل  )خطر باال( در 

 افراد غربال ضذٌ 

ًتایح غزتالگزی  سال کِ 11تؼذاد افزاد تاالی 

تکویلی آًْا  دراختالالت  هصزف هَاد تا خطز 

 هتَسط ٍ تاال هحاسثِ ضذُ است

تؼذاد افزادی کِ غزتالگزی 

تکویلی اختالل هصزف هَاد 

 تزای آًْا اًدام ضذُ است

 ساهاًِ سیة

گشارش هزاقثتْای اًدام ضذُ  -خذهات

تایپ کلوِ  -گشارش تطخیص  –

تکویلی در تاکس هزاقثت : آسهَى 

غزتالگزی درگیزی تا الکل، سیگار ٍ 

 -خستدَ-هَاد )ارسیاتی تکویلی(

 اًتخاب رفتار پز خطز دارد 

گشارش ػالئن ٍ ًطاًِ ّا تایپ  –گشارش هزاقثتْای اًدام ضذُ  -خذهات

تا  11ت هصزف هَاد کلوِ هَاد در تاکس هزاقثت :  تزای ًَخَاًاى: اختالال

تزای خَاًاى : هزاقثت اس ًظز اختالل هصزف هَاد  –سال غیز پشضک  11

تزای هیاًساالى : اختالالت هصزف هَاد ٍ الکل  غیز  –خَاًاى غیز پشضک 

 خستدَ هی کٌین . -پشضک

 کارشناس سالمت روان و رفتار 

 مخرج کسر صورت کسر عنوان شاخص رديف
ضريب 

 شاخص 
 مسیر استخراج مخرج کسر صورت کسر مسیر استخراج

1  
تعذاد مًارد مثبت غربالگری ايلیٍ ارجاعی از 

 کارضىاس مراقب

تؼذاد هَارد ارخاػی اس کارضٌاس هزاقة 

 سالهت

تؼذاد کل  هَارد غزتالگزی 

اٍلیِ هصزف دخاًیات ، هَاد ٍ 

 الکل

 ساهاًِ سیة

گشارش -گشارش هزاقثتْا-گشارضْا

تایپ کلوِ هَاد در تاکس -اقذام 

هزاقثت :  تزای ًَخَاًاى: اختالالت 

سال غیز پشضک  11تا  11هصزف هَاد 

تزای خَاًاى : هزاقثت اس ًظز اختالل  –

 –هصزف هَاد خَاًاى غیز پشضک 

تزای هیاًساالى : اختالالت هصزف هَاد 

اًتخاب کذ -ٍ الکل  غیز پشضک

ارخاع غیز فَری تِ کارضٌاس 10112

سالهت رٍاى ٍ رفتار تزای غزتالگزی 

  اًتخاب ػذد هزتَطِ-تکویلی

تایپ کلوِ هَاد در تاکس  -گشارش تطخیص -گشارش هزاقثتْا -گشارضْا

سال غیز پشضک  11تا  11هزاقثت :  تزای ًَخَاًاى: اختالالت هصزف هَاد 

 –تزای خَاًاى : هزاقثت اس ًظز اختالل هصزف هَاد خَاًاى غیز پشضک  –

 خستدَ  -تزای هیاًساالى : اختالالت هصزف هَاد ٍ الکل  غیز پشضک

 2 
تعذاد مًارد غربالگری تکمیلی اختالالت مصرف 

 دخاویات، مًاد ي الکل

تؼذاد هَارد هثثت غزتالگزی سیگار ، 

 هَاد ٍ الکل

 11کل خوؼیت تحت پَضص 

سال دارای پزًٍذُ  10تا 

 الکتزًٍیک سالهت

 ساهاًِ سیة

گشارش  -گشارش هزاقثتْا -گشارضْا

تایپ کلوِ هَاد در تاکس  -تطخیص

اًتخاب آسهَى غزتالگزی  -خذهت

درگیزی تا  سیگار ٍ هَاد )ارسیاتی 

گشارش ػالئن ٍ ًطاًِ ّا تایپ  –گشارش هزاقثتْای اًدام ضذُ  -خذهات

تا  11کلوِ هَاد در تاکس هزاقثت :  تزای ًَخَاًاى: اختالالت هصزف هَاد 

تزای خَاًاى : هزاقثت اس ًظز اختالل هصزف هَاد  –سال غیز پشضک  11

تزای هیاًساالى :اختالالت هصزف هَاد ٍ الکل غیز  –خَاًاى غیز پشضک 



خستدَ هطاّذُ خذهت -تکویلی(

 گیزًذگاى 

 خستدَ هی کٌین . -پشضک

 3 
تعذاد کل مًارد ضىاسایی ضذٌ با خطر متًسط ي باال 

 اختالالت مصرف دخاویات مًاد ي الکل 

سال کِ ًتایح غزتالگزی  11تؼذاد افزاد تاالی 

تکویلی آًْا  در هصزف دخاًیات تا خطز 

 هتَسط ٍ تاال هحاسثِ ضذُ است

تؼذاد افزادی کِ غزتالگزی 

تکویلی اختالل هصزف 

ضذُ  دخاًیات تزای آًْا اًدام

 است

 ساهاًِ سیة

گشارش هزاقثتْای اًدام  -گشارضْا

تایپ کلوِ  -گشارش تطخیص  –ضذُ 

تکویلی در تاکس هزاقثت : آسهَى 

غزتالگزی درگیزی تا الکل، سیگار ٍ 

 -خستدَ-هَاد )ارسیاتی تکویلی(

 -اًتخاب خطز هتَسط ٍ گشارضْا

 –گشارش هزاقثتْای اًدام ضذُ 

تایپ کلوِ تکویلی  -گشارش تطخیص 

در تاکس هزاقثت : آسهَى غزتالگزی 

درگیزی تا الکل، سیگار ٍ هَاد 

اًتخاب  -خستدَ-)ارسیاتی تکویلی(

 رفتار پز خطز دارد 

گشارش ػالئن ٍ ًطاًِ ّا تایپ  –گشارش هزاقثتْای اًدام ضذُ  -خذهات

تا  11ت هصزف هَاد کلوِ هَاد در تاکس هزاقثت :  تزای ًَخَاًاى: اختالال

تزای خَاًاى : هزاقثت اس ًظز اختالل هصزف هَاد  –سال غیز پشضک  11

تزای هیاًساالى : اختالالت هصزف هَاد ٍ الکل  غیز  –خَاًاى غیز پشضک 

 خستدَ هی کٌین . -پشضک

 تعذاد کل مًارد ارجاع ضذٌ بٍ پسضک 4 
تؼذاد هَاردی کِ تِ پشضک ارخاع دادُ 

 ضذُ است

سال کِ  11افزاد تاالی تؼذاد 

ًتایح غزتالگزی تکویلی آًْا  

در اختالالت  هصزف دخاًیات 

، هَاد ٍ الکل تا خطز تاال 

 هحاسثِ ضذُ است

 ساهاًِ سیة

گشارش -گشارش هزاقثتْا-اگشارضْا

ب اًتخا -تایپ کلوِ تکویلی -اقذام

آسهَى غزتالگزی درگیزی تا الکل 

 -سیگار ٍ هَاد ) ارسیاتی تکویلی(

درهاى  اًتخاب گشیٌِ  تیطتز ٍ -خستدَ

 101101تخصصی تز تا کذ 

تایپ -گشارش هزاقثتْای اًدام ضذُ  -گشارش هزاقثتْا -گشارضْا

اًتخاب آسهَى غزتالگزی درگیزی تا الکل سیگار ٍ  -کاهِ تکویلی

هطاّذُ تؼذاد خذهت گیزًذُ -خستدَ -ی(هَاد ) ارسیاتی تکویل

 درتاکس سثش  

 5 
تعذاد کل مًارد غربالگری تکمیلی اختالالت مصرف 

 مًاد ي الکل در گريٌ مادران

تؼذاد هادراًی کِ غزتالگزی اٍلیِ 

اختالالت هصزف هَاد ٍ الکل تزای آًْا 

 اًدام ضذُ است .

تؼذاد هادراًی کِ غزتالگزی 

تکویلی اختالالت هصزف 

دخاًیات ، هَاد ٍ الکل تزای 

 آًْا اًدام ضذُ است

 ساهاًِ سیة

 -گشارش هزاقثتْا -گشارضْا

-گشارش هزاقثتْای اًدام ضذُ 

ااًتخاب  -تایپ کاهِ تکویلی

اسهَى غزتالگزی درگیزی تا الکل 

 -سیگار ٍ هَاد ) ارسیاتی تکویلی(

-خستدَ -اًتخاب خٌسیت ) سى(

هطاّذُ تؼذاد خذهت گیزًذُ 

 درتاکس سثش  

ى( اًتخاب خٌسیت ) س-گشارش اقذام -گشارش هزاقثتْا-گشارضْا

تایپ کلوِ هَاد در تاکس هزاقثت :  تزای ًَخَاًاى: اختالالت 

تزای خَاًاى : هزاقثت اس  –سال غیز پشضک  11تا  11هصزف هَاد 

تزای هیاًساالى :  –ًظز اختالل هصزف هَاد خَاًاى غیز پشضک 

اًتخاب کذ -اختالالت هصزف هَاد ٍ الکل  غیز پشضک

ارخاع غیز فَری تِ کارضٌاس سالهت رٍاى ٍ رفتار تزای 10112

 اًتخاب ػذد هزتَطِ -غزتالگزی تکویلی

 6 
تعذاد کل مادران باردار ضىاسایی ضذٌ با سطح خطر 

 متًسط ي باال اختالالت مصرف دخاویات الکل ي مًاد

هادراًی کِ ًتایح غزتالگزی تکویلی  تؼذاد

آًْا  در اختالالت  هصزف الکل تا خطز 

 هتَسط ٍ تاال هحاسثِ ضذُ است

تؼذاد هادراًی کِ غزتالگزی 

تکویلی اختالل هصزف الکل 

 تزای آًْا اًدام ضذُ است

- 
استخزاج اس دفتز کارضٌاس سالهت 

 رٍاى ٍ رفتار
  

https://sibdapa.ir/Content/Accessories/porkhtar.pdf
https://sibdapa.ir/Content/Accessories/porkhtar.pdf
https://sibdapa.ir/Content/Accessories/porkhtar.pdf
https://sibdapa.ir/Content/Accessories/porkhtar.pdf
https://sibdapa.ir/Content/Accessories/porkhtar.pdf
https://sibdapa.ir/Content/Accessories/porkhtar.pdf


  وفر ساعت ارایٍ خذمت مذاخلٍ مختصر 7 
تؼذاد افزاد / ساػاتی کِ هذاخلِ هختصز 

 تزای آًْا اخزا ضذُ است . 

سال کِ  11تؼذاد افزاد تاالی 

ًتایح غزتالگزی تکویلی آًْا  

دراختالالت  هصزف هَاد تا 

خطز هتَسط ٍ تاال هحاسثِ ضذُ 

 است

- 
استخزاج اس دفتز کارضٌاس سالهت 

 رٍاى ٍ رفتار
  

 8 
ضىاختی رفتاری وفر ساعت ارایٍ خذمات مذاخلٍ 

 کًتاٌ

تؼذاد افزاد / ساػاتی کِ هذاخلِ ضٌاختی 

 رفتاری کَتاُ تزای آًْا اخزا ضذُ است .

سال کِ  11تؼذاد افزاد تاالی 

ًتایح غزتالگزی تکویلی آًْا  

دراختالالت  هصزف هَاد تا 

 خطز هتَسط هحاسثِ ضذُ است

- 
استخزاج اس دفتز کارضٌاس سالهت 

 رٍاى ٍ رفتار
  

 9 
ساعت ارایٍ خذمت مذاخلٍ مختصر بٍ مادران  وفر

 باردار

تؼذاد هادراى تارداری کِ هذاخلِ 

 هختصز  تزای آًْا اخزا ضذُ است.

تؼذاد هادراًی کِ ًتایح 

غزتالگزی تکویلی آًْا  در 

اختالالت  هصزف الکل تا 

خطز هتَسط ٍ تاال هحاسثِ ضذُ 

 است

- 
استخزاج اس دفتز کارضٌاس سالهت 

 رٍاى ٍ رفتار
  

 11 
وفر ساعت ارایٍ خذمات مذاخلٍ ضىاختی رفتاری 

 کًتاٌ بٍ مادران باردار

تؼذاد  ساػاتی کِ تزای هادراى تاردار 

هذاخلِ ضٌاختی رفتاری کَتاُ  اخزا ضذُ 

 است.

تؼذاد هادراًی کِ ًتایح 

غزتالگزی تکویلی آًْا  در 

اختالالت  هصزف الکل تا 

خطز هتَسط ٍ تاال هحاسثِ ضذُ 

 است

- 
استخزاج اس دفتز کارضٌاس سالهت 

 رٍاى ٍ رفتار
  

 11 
وفر ساعت مادر باردار تحت پًضص آمًزش َای 

 گريَی

تؼذاد  ساػاتی کِ تزای هادراى تاردار 

 آهَسش ّای گزٍّی  اخزا ضذُ است.

تؼذاد هادراًی کِ ًتایح 

غزتالگزی تکویلی آًْا  در 

اختالالت  هصزف الکل تا 

هحاسثِ ضذُ خطز هتَسط ٍ تاال 

 . است

- 
استخزاج اس دفتز کارضٌاس سالهت 

 رٍاى ٍ رفتار
  

 12 
تعذاد کل مادران باردار ارجاع ضذٌ بٍ مراکس 

تخصصی درمان اختالالت مصرف دخاویات، مًاد ي 

 الکل

تؼذاد هادراى تارداری کِ تِ هزاکش 

تخصصی درهاى اختالالت هصزف 

دخاًیات ، هَاد ٍ الکل ارخاع دادُ ضذُ 

 اًذ

تؼذاد هادراًی کِ ًتایح 

غزتالگزی تکویلی آًْا  در 

اختالالت  هصزف الکل تا 

خطز هتَسط ٍ تاال هحاسثِ ضذُ 

 . است

 ساهاًِ سیة
استخزاج اس دفتز کارضٌاس سالهت 

 رٍاى ٍ رفتار
  

 13 
تعذاد کل بیماران ارجاع ضذٌ بٍ مراکس تخصصی 

 درمان اختالالت مصرف دخاویات، مًاد ي الکل

تؼذاد تیواراًی کِ تِ هزاکش تخصصی 

درهاى اختالالت هصزف دخاًیات ، هَاد 

 ٍ الکل ارخاع دادُ ضذُ اًذ

سال کِ  11تؼذاد افزاد تاالی 

ًتایح غزتالگزی تکویلی آًْا  

دراختالالت  هصزف هَاد تا 

 خطز هتَسط هحاسثِ ضذُ است

 ساهاًِ سیة
استخزاج اس دفتز کارضٌاس سالهت 

 رٍاى ٍ رفتار
  



 14 
وفرساعت آمًزش فردی در حًزٌ اختالالت 

  دخاویات، مًاد ي الکل

تؼذاد ساػاتی کِ افزاد در حَسُ 

اختالالت دخاًیات ، هَاد ٍ الکل 

 آهَسش فزدی دیذُ اًذ . 

سال کِ  11تؼذاد افزاد تاالی 

ًتایح غزتالگزی تکویلی آًْا  

دراختالالت  هصزف هَاد تا 

 خطز هتَسط هحاسثِ ضذُ است

 ساهاًِ سیة
استخزاج اس دفتز کارضٌاس سالهت 

 رٍاى ٍ رفتار
  

 پسشک 

 مخرج کسر صورت کسر عنوان شاخص رديف
ضريب 

 شاخص 
 مسیر استخراج مخرج کسر مسیر استخراج صورت کسر

 1 
تعذاد کل بیماران تطخیص دادٌ ضذٌ با سطح خطر باال 

 اختالل مصرف مًاد ي الکل

 تؼذاد تیواراى تطخیص ٍ ارخاع

دادُ ضذُ تَسط رٍاًطٌاس تِ 

 پشضک

سال کِ  11تؼذاد افزاد تاالی 

ًتایح غزتالگزی تکویلی آًْا  

دراختالالت  هصزف هَاد تا 

 خطز هتَسط هحاسثِ ضذُ است

- 

گشارش -گشارش هزاقثتْا-اگشارضْا

اًتخاب  -تکویلیتایپ کلوِ  -اقذام

آسهَى غزتالگزی درگیزی تا الکل سیگار 

 -خستدَ -ٍ هَاد ) ارسیاتی تکویلی(

درهاى تخصصی تز  اًتخاب گشیٌِ  تیطتز ٍ

 101101تا کذ 

تایپ  -گشارش تطخیص  –گشارش هزاقثتْای اًدام ضذُ  -گشارضْا

کلوِ تکویلی در تاکس هزاقثت : آسهَى غزتالگزی درگیزی تا الکل، 

اًتخاب خطز هتَسط ٍ  -خستدَ-ٍ هَاد )ارسیاتی تکویلی(سیگار 

تایپ  -گشارش تطخیص  –گشارش هزاقثتْای اًدام ضذُ  -گشارضْا

کلوِ تکویلی در تاکس هزاقثت : آسهَى غزتالگزی درگیزی تا الکل، 

 اًتخاب رفتار پز خطز دارد  -خستدَ-سیگار ٍ هَاد )ارسیاتی تکویلی(

 2 
بیماران با تطخیص اختالل مصرف مًاد درصذ مًارد ارجاع 

 ي الکل بٍ مراکس درمان تخصصی

تؼذاد تیواراًی کِ تِ هزاکش 

درهاى تخصصی ارخاع دادُ ضذُ 

 اًذ . 

تؼذاد کل تیواراى تطخیص 

ٍ ارخاع دادُ ضذُ تَسط 

 رٍاًطٌاس تِ پشضک

- 
استخزاج اس دفتز کارضٌاس سالهت رٍاى 

 ٍ رفتار
  

 روستاییمرکس خدمات جامع سالمت 

 مخرج کسر صورت کسر عنوان شاخص رديف
ضريب 

 شاخص 
 مسیر استخراج مخرج کسر مسیر استخراج صورت کسر

 1 
تعذاد مًارد غربالگری تکمیلی مصرف دخاویات ،  مًاد ي 

 الکل

تؼذاد هَارد غزتالگزی اٍلیِ 

اختالالت هصزف دخاًیات ، هَاد ٍ 

 الکل

سال تحت  11خوؼیت تاالی 

خاهغ سالهت پَضص هزکش 

ضْزی دارای پزًٍذُ 

 الکتزًٍیک سالهت

ساهاًِ 

 سیة

گشارش  -گشارش هزاقثتْا -گشارضْا

تایپ کلوِ هَاد در تاکس  -تطخیص

اًتخاب آسهَى غزتالگزی  -خذهت

درگیزی تا  سیگار ٍ هَاد )ارسیاتی 

خستدَ هطاّذُ خذهت -تکویلی(

 گیزًذگاى 

گشارش ػالئن ٍ ًطاًِ ّا تایپ  –گشارش هزاقثتْای اًدام ضذُ  -خذهات

کلوِ هَاد در تاکس هزاقثت :  تزای ًَخَاًاى: اختالالت هصزف هَاد 

تزای خَاًاى : هزاقثت اس ًظز اختالل  –سال غیز پشضک  11تا  11

تزای هیاًساالى :اختالالت هصزف  –هصزف هَاد خَاًاى غیز پشضک 

 خستدَ هی کٌین . -هَاد ٍ الکل غیز پشضک

 2 
مًارد خطر متًسط ي باال اختالل مصرف مًاد ي الکل درصذ 

 از کل جمعیت غربالگری ايلیٍ ضذٌ

سال کِ ًتایح  11تؼذاد افزاد تاالی 

غزتالگزی تکویلی آًْا حذاقل در 

یک هادُ  تا خطز هتَسط ٍ تاال 

 هحاسثِ ضذُ است

کِ  11تؼذاد افزادتاالی 

غزتالگزی تکویلی اختالل 

م هصزف هَاد تزای آًْا اًدا

 ضذُ است

ساهاًِ 

 سیة

 –گشارش هزاقثتْای اًدام ضذُ  -گشارضْا

تایپ کلوِ تکویلی  -گشارش تطخیص 

در تاکس هزاقثت : آسهَى غزتالگزی 

درگیزی تا الکل، سیگار ٍ هَاد )ارسیاتی 

اًتخاب خطز هتَسط  -خستدَ-تکویلی(

گشارش هزاقثتْای اًدام ضذُ  -ٍ گشارضْا

تایپ کلوِ تکویلی  -گشارش تطخیص  –

در تاکس هزاقثت : آسهَى غزتالگزی 

درگیزی تا الکل، سیگار ٍ هَاد )ارسیاتی 

اًتخاب رفتار پز خطز  -خستدَ-تکویلی(

 دارد

گشارش ػالئن ٍ ًطاًِ ّا تایپ  –گشارش هزاقثتْای اًدام ضذُ  -خذهات

هصزف هَاد  کلوِ هَاد در تاکس هزاقثت :  تزای ًَخَاًاى: اختالالت

تزای خَاًاى : هزاقثت اس ًظز اختالل  –سال غیز پشضک  11تا  11

تزای هیاًساالى : اختالالت هصزف  –هصزف هَاد خَاًاى غیز پشضک 

 خستدَ هی کٌین . -هَاد ٍ الکل  غیز پشضک
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 3 
درصذ مًارد خطر متًسط ي باال در مادران باردار دارای 

جمعیت غربالگری ايلیٍ اختالل مصرف مًاد ي الکل از کل 

 ضذٌ مادران باردار

تؼذاد هادراى تاردار کِ ًتایح 

غزتالگزی تکویلی آًْا حذاقل در 

یک هادُ  تا خطز هتَسط ٍ تاال 

 هحاسثِ ضذُ است

تؼذاد هادراى تارداری کِ 

غزتالگزی تکویلی اختالل 

هصزف هَاد تزای آًْا اًدام 

 ضذُ است

  
رٍاى استخزاج اس دفتز کارضٌاس سالهت 

 ٍ رفتار
  

 4 
درصذ بیماران تحت خذمات درماوی مراکس درمان تخصصی 

 اعتیاد

تؼذاد هؼتادیي تشریقی تحت درهاى تا 

 دارٍّای آگًَیست

خوؼیت کل تخویٌی هؼتاداى 

 تشریقی هزکش سالهت رٍستایی 
  

استخزاج اس دفتز کارضٌاس سالهت رٍاى 

 ٍ رفتار
  

 مرکس خدمات جامع سالمت شهری  

 مخرج کسر صورت کسر عنوان شاخص رديف
ضريب 

 شاخص 
 مسیر استخراج مخرج کسر مسیر استخراج صورت کسر

1  
درصذ مًارد خطر متًسط ي باال اختالل مصرف مًاد ي الکل 

 از کل جمعیت غربالگری ايلیٍ ضذٌ

هَارد خطز هتَسط ٍ تاال اختالل 

 هصزف هَاد ٍ الکل

کِ  11تؼذاد افزاد تاالی 

تکویلی اختالل غزتالگزی 

هصزف هَاد تزای آًْا اًدام 

 ضذُ است

- 

 –گشارش هزاقثتْای اًدام ضذُ  -گشارضْا

تایپ کلوِ تکویلی  -گشارش تطخیص 

در تاکس هزاقثت : آسهَى غزتالگزی 

درگیزی تا الکل، سیگار ٍ هَاد )ارسیاتی 

اًتخاب خطز هتَسط  -خستدَ-تکویلی(

 گشارش هزاقثتْای اًدام ضذُ -ٍ گشارضْا

تایپ کلوِ تکویلی  -گشارش تطخیص  –

در تاکس هزاقثت : آسهَى غزتالگزی 

درگیزی تا الکل، سیگار ٍ هَاد )ارسیاتی 

اًتخاب رفتار پز خطز  -خستدَ-تکویلی(

 دارد 

گشارش ػالئن ٍ ًطاًِ ّا تایپ  –گشارش هزاقثتْای اًدام ضذُ  -خذهات

الت هصزف هَاد کلوِ هَاد در تاکس هزاقثت :  تزای ًَخَاًاى: اختال

تزای خَاًاى : هزاقثت اس ًظز اختالل  –سال غیز پشضک  11تا  11

تزای هیاًساالى : اختالالت هصزف  –هصزف هَاد خَاًاى غیز پشضک 

 خستدَ هی کٌین . -هَاد ٍ الکل  غیز پشضک

 2 
درصذ مًارد خطر متًسط ي باال در مادران باردار دارای 

جمعیت غربالگری ايلیٍ اختالل مصرف مًاد ي الکل از کل 

 ضذٌ مادران باردار

هَارد خطز هتَسط ٍ تاال در هادراى 

تاردار دارای اختالل هصزف هَاد ٍ 

 الکل

تؼذاد هادراى تارداری کِ 

غزتالگزی تکویلی اختالل 

هصزف هَاد تزای آًْا اًدام 

 ضذُ است

- 
استخزاج اس دفتز کارضٌاس سالهت رٍاى 

 ٍ رفتار
  

 3 
تحت پًضص خذمات درماوی مراکس درمان درصذ بیماران 

 تخصصی اعتیاد

تؼذاد کل تیواراًی کِ تا تطخیص 

خطز تاال ی هصزف هَاد ٍ الکل 

تحت ٍیشیت پشضک تِ هزاکش 

درهاًی تخصصی دٍلتی یا غیز دٍلتی 

ارخاع دادُ ضذُ اًذ ٍ خذهات درهاى 

 دارٍیی را دریافت کزدُ اًذ

خوؼیت کل تخویٌی هؼتاداى 

 تشریقی هزکش سالهت ضْزی 
- 

استخزاج اس دفتز کارضٌاس سالهت رٍاى 

 ٍ رفتار
  

 مرکس خدمات جامع سالمت شهری روستایی

 مخرج کسر صورت کسر عنوان شاخص رديف
ضريب 

 شاخص 
 مسیر استخراج مخرج کسر مسیر استخراج صورت کسر



 1 
اختالل مصرف مًاد ي الکل درصذ مًارد خطر متًسط ي باال 

 از کل جمعیت غربالگری ايلیٍ ضذٌ

سال کِ ًتایح  11تؼذاد افزاد تاالی 

غزتالگزی تکویلی آًْا حذاقل در یک 

هادُ  تا خطز هتَسط ٍ تاال هحاسثِ ضذُ 

 است

تؼذاد افزادی کِ 

غزتالگزی تکویلی اختالل 

هصزف هَاد تزای آًْا 

 اًدام ضذُ است

- 

گشارش هزاقثتْای اًدام  -گشارضْا

تایپ  -گشارش تطخیص  –ضذُ 

کلوِ تکویلی در تاکس هزاقثت : 

آسهَى غزتالگزی درگیزی تا الکل، 

-سیگار ٍ هَاد )ارسیاتی تکویلی(

اًتخاب خطز هتَسط ٍ  -خستدَ

گشارش هزاقثتْای اًدام  -گشارضْا

تایپ  -گشارش تطخیص  –ضذُ 

 کلوِ تکویلی در تاکس هزاقثت :

آسهَى غزتالگزی درگیزی تا الکل، 

-سیگار ٍ هَاد )ارسیاتی تکویلی(

 اًتخاب رفتار پز خطز دارد  -خستدَ

گشارش ػالئن ٍ ًطاًِ ّا تایپ  –گشارش هزاقثتْای اًدام ضذُ  -خذهات

تا  11کلوِ هَاد در تاکس هزاقثت :  تزای ًَخَاًاى: اختالالت هصزف هَاد 

: هزاقثت اس ًظز اختالل هصزف هَاد تزای خَاًاى  –سال غیز پشضک  11

تزای هیاًساالى : اختالالت هصزف هَاد ٍ الکل  غیز  –خَاًاى غیز پشضک 

 خستدَ هی کٌین . -پشضک

 2 
درصذ مًارد خطر متًسط ي باال در مادران باردار دارای 

اختالل مصرف مًاد ي الکل از کل جمعیت غربالگری ايلیٍ 

 ضذٌ مادران باردار

هادراى تاردار کِ ًتایح غزتالگزی تؼذاد 

تکویلی آًْا حذاقل در یک هادُ  تا خطز 

 هتَسط ٍ تاال هحاسثِ ضذُ است

تؼذاد هادراى تارداری کِ 

غزتالگزی تکویلی اختالل 

هصزف هَاد تزای آًْا 

 اًدام ضذُ است

- 
استخزاج اس دفتز کارضٌاس سالهت 

 رٍاى ٍ رفتار
  

 3 
درماوی مراکس درمان تخصصی درصذ بیماران تحت خذمات 

 اعتیاد

تؼذاد هؼتادیي تشریقی تحت درهاى تا 

 دارٍّای آگًَیست

خوؼیت کل تخویٌی 

هؼتاداى تشریقی هزکش 

 سالهت ضْزی رٍستایی

- 
استخزاج اس دفتز کارضٌاس سالهت 

 رٍاى ٍ رفتار
  

 مراقب سالمت /بهورز 

 مخرج کسر صورت کسر عنوان شاخص رديف
ضريب 

 شاخص 
 مسیر استخراج مخرج کسر استخراج صورت کسرمسیر 

1  
تعذادکل مًارد غربالگری ايلیٍ اختالالت مصرف دخاویات، 

 مًاد ي الکل

تؼذاد هَارد غزتالگزی اٍلیِ اختالالت 

 هصزف دخاًیات ، هَاد ٍ الکل

سال  10تا  -11خوؼیت 

تحت پَضص دارای 

پزًٍذُ الکتزًٍیکی 

 سالهت 

 ساهاًِ سیة

گشارش -گشارش هزاقثتْا-گشارش 

تایپ لوِ هَاد -هزاقثتْای اًدام ضذُ 

در تاکس هزاقثت :  تزای ًَخَاًاى: 

 11تا  11اختالالت هصزف هَاد 

تزای خَاًاى :  –سال غیز پشضک 

هزاقثت اس ًظز اختالل هصزف هَاد 

تزای هیاًساالى  –خَاًاى غیز پشضک 

:اختالالت هصزف هَاد ٍ الکل غیز 

تؼذاد خذهت  -دَخست-پشضک

 گیزًذُ در تاکس آتی 

سال  10تا  11سي اس  -فْزست خذهت گیزًذگاى-ثثت  ًام ٍ سزضواری

 خستدَ



 2 
درصذ مًارد مثبت غربالگری ايلیٍ اختالالت مصرف 

 دخاویات، مًاد ي الکل از کل مًارد غربالگری ضذٌ

سال کِ ًتایح  11تؼذاد افزاد تاالی 

در یک غزتالگزی تکویلی آًْا حذاقل 

هادُ  تا خطز هتَسط ٍ تاال هحاسثِ ضذُ 

 است

تؼذاد افزادی کِ 

غزتالگزی تکویلی اختالل 

هصزف هَاد تزای آًْا 

 اًدام ضذُ است

 ساهاًِ سیة

فْزست -ثثت  ًام ٍ سزضواری

 10تا  11سي اس  -خذهت گیزًذگاى

 سال خستدَ

زاقثت تایپ کلوِ هَاد در تاکس ه-گشارش اقذام -گشارش هزاقثتْا-گشارضْا

تزای  –سال غیز پشضک  11تا  11:  تزای ًَخَاًاى: اختالالت هصزف هَاد 

تزای  –خَاًاى : هزاقثت اس ًظز اختالل هصزف هَاد خَاًاى غیز پشضک 

اًتخاب کذ -هیاًساالى : اختالالت هصزف هَاد ٍ الکل  غیز پشضک

 ارخاع غیز فَری تِ کارضٌاس سالهت رٍاى ٍ رفتار تزای غزتالگزی10112

 اًتخاب ػذد هزتَطِ -تکویلی
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