
 استان آرربایجان شرقی  1/بهذاشتی معاون و شبکه رئیس  -  جوانان و نوجوانان سالمت پانل های شاخص

 توضیحات شاخص مسیر استخراج محل استخراج شاخص

 وضعیت برنامه مذارس

 مروج سالمت

  

   - فرم الف تعذاد کل

  - هویسی هذارس درصذ ارتقا یافته

  - هذارسهویسی  ستاره 5تعذاد هذارس 
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 5نوجواناى 

 سال 11تا 

دانش آهوز و غیر 

 دانش آهوز
 ساهانه سیة

اًتخاب تاریخ هَرد ًظر -هرحلِ اٍل اًتخاب پسضک در تاکس ًقص  -فؼالیت کارتراى ساهاًِ -صَرت :  ضثکِ خذهت

افرادی کِ "هطاّذُ ٍ ثثت ػذد  -جستجَ -تاکس گرٍُ خذهتسال( در  81تا  5اًتخاب ًَجَاًاى) -در تاکس تاریخ

اًتخاب تاریخ هَرد ًظر در تاکس   -هرحلِ دٍم اًتخاب پسضک خاًَادُ رٍستایی در تاکس ًقص - "خذهت گرفتِ اًذ

افرادی کِ خذهت "هطاّذُ ٍ ثثت ػذد  -جستجَ -سال( در تاکس گرٍُ خذهت 81تا  5اًتخاب ًَجَاًاى) -تاریخ

 هطاّذُ ػذد -جوغ کردى دٍ ػذد حاصلِ از ًقص پسضک ٍ پسضک خاًَادُ رٍستایی  - "گرفتِ اًذ

 

 تِ: تثصرُ

 داًص تفکیک

 غیر ٍ آهَز

 از آهَز داًص

 قاتل ساهاًِ

 ًثست استخراج

 صَرت تِ ٍ

 قاتل ًَجَاى

 .است استخراج

در  "سال 81الی  5تؼذاد کل ًَجَاًاى  "تایپ ػثارت  -ساخت گسارش افراد تحت پَضص -هخرج: هذیریت ساهاًِ 

 هطاّذُ گسارش   -ثثت  -در تاکس سي تا  "81"در تاکس سي از ٍ تایپ ػذد "5"تایپ ػذد  -تاکس ػٌَاى
 

 دست هی آیذتِ  811درصذ پَضص: از تقسین ػذد صَرت تِ هخرج  ٍ ضرب آى در ػذد 
 

 ساهانه سیة سال 12-22 جواناى

اًتخاب تاریخ هَرد ًظر -هرحلِ اٍل اًتخاب پسضک در تاکس ًقص  -فؼالیت کارتراى ساهاًِ -صَرت :  ضثکِ خذهت

افرادی کِ "هطاّذُ ٍ ثثت ػذد  -جستجَ -سال( در تاکس گرٍُ خذهت 01تا 81اًتخاب جَاًاى) -در تاکس تاریخ

اًاًتخاب تاریخ هَرد ًظر در   -هرحلِ دٍم اًتخاب پسضک خاًَادُ رٍستایی در تاکس ًقص - "خذهت گرفتِ اًذ

افرادی کِ "هطاّذُ ٍ ثثت ػذد  -جستجَ -سال( در تاکس گرٍُ خذهت 01تا 81اًتخاب جَاًاى) -تاکس تاریخ

 ػذدهطاّذُ  -جوغ کردى دٍ ػذد حاصلِ از ًقص پسضک ٍ پسضک خاًَادُ رٍستایی  - "خذهت گرفتِ اًذ

 

 

در  "سال 01الی  81تؼذاد کل جَاًاى  "تایپ ػثارت  -ساخت گسارش افراد تحت پَضص -هخرج: هذیریت ساهاًِ 

 هطاّذُ گسارش   -ثثت  -در تاکس سي تا  "01"در تاکس سي از ٍ تایپ ػذد "81"تایپ ػذد  -تاکس ػٌَاى
 

  تِ دست هی آیذ 811ػذد درصذ پَضص: از تقسین ػذد صَرت تِ هخرج  ٍ ضرب آى در 

 در صذ پوشش واکسیناسیون

نوآهوزاى تذو ورود ته 

 هذرسه
 ناهاب 105فرم 

-  

توام دانش آهوزاى) 

 هتوسطه(
 ناهاب 105فرم 

-  

 



 استان آرربایجان شرقی  2/بهذاشتی معاون و شبکه رئیس  -  جوانان و نوجوانان سالمت پانل های شاخص

 توضیحات شاخص استخراجمسیر  محل استخراج شاخص

 ساهانه سیة پذیکلوز به آلوده موارد درصذ

تایپ کلوِ هراقثت از پَست ٍ هَ  -سال در تاکس سي  81تا  5تایپ سي  -گسارش تطخیص ّا   -گسارش هراقثتْا -صَرت: خذهات 

اًتخاب تاریخ هَرد  -"سال( غیر پسضک 81تا  5هراقثت از پَست ٍ هَی ًَجَاًاى از ًظر پذیکَلَزیس)"در تاکس هراقثت ٍ اًتخاب 

 هطاّذُ ػذد -جستجَ -ًظر در تاکس تاریخ خذهت 

 

 

 -اًتخاب تاریخ هَرد ًظر در تاکس تاریخ-هرحلِ اٍل اًتخاب تَْرز در تاکس ًقص  -فؼالیت کارتراى ساهاًِ -هخرج :  ضثکِ خذهت

هرحلِ دٍم  - "افرادی کِ خذهت گرفتِ اًذ"هطاّذُ ٍ ثثت ػذد  -جستجَ -سال( در تاکس گرٍُ خذهت 81تا  5اًتخاب ًَجَاًاى)

 -سال( در تاکس گرٍُ خذهت 81تا  5اًتخاب ًَجَاًاى) -اًتخاب تاریخ هَرد ًظر در تاکس تاریخ  -اًتخاب هراقة در تاکس ًقص

 هطاّذُ ػذد -ٍ هراقة جوغ کردى دٍ ػذد حاصلِ از ًقص تَْرز  - "افرادی کِ خذهت گرفتِ اًذ"هطاّذُ ٍ ثثت ػذد  -جستجَ

 

  تِ دست هی آیذ 811درصذ پَضص: از تقسین ػذد صَرت تِ هخرج  ٍ ضرب آى در ػذد 

ج
تای

ن
  

ی
گر

تال
غر

 و 
ت

نا
عای

ه
 

ش
دان

 
وز

آه
 

ى
ا

 

 غیر قاتل استخراج از ساهاًِ سیة اختالل دارای هوارد درصذ

 ساهانه سیة درصذ اختالل تینایی

تایپ کلوِ چطن در تاکس  -سال در تاکس سي  81تا  5تایپ سي  -گسارش تطخیص ّا   -گسارش هراقثتْا -صَرت: خذهات 

 -اًتخاب تاریخ هَرد ًظر در تاکس تاریخ خذهت  -"سال(  پسضک 81تا  5هؼایٌِ چطن ٍ هراقثت از تیٌایی) "هراقثت ٍ اًتخاب 

 اًتخاب ٍ جوغ اػذاد اختالل تیٌایی ٍ تیواری چطوی -هطاّذُ ػذد -جستجَ

 

 

 -اًتخاب تاریخ هَرد ًظر در تاکس تاریخ-هرحلِ اٍل اًتخاب پسضک در تاکس ًقص  -فؼالیت کارتراى ساهاًِ -هخرج :  ضثکِ خذهت

هرحلِ دٍم  - "افرادی کِ خذهت گرفتِ اًذ"هطاّذُ ٍ ثثت ػذد  -جستجَ -سال( در تاکس گرٍُ خذهت 81تا  5اًتخاب ًَجَاًاى)

سال( در تاکس  81تا  5اًتخاب ًَجَاًاى) -اًتخاب تاریخ هَرد ًظر در تاکس تاریخ  -ر تاکس ًقصاًتخاب پسضک خاًَادُ رٍستایی د

جوغ کردى دٍ ػذد حاصلِ از ًقص پسضک ٍ پسضک  - "افرادی کِ خذهت گرفتِ اًذ"هطاّذُ ٍ ثثت ػذد  -جستجَ -گرٍُ خذهت

 هطاّذُ ػذد -خاًَادُ رٍستایی 

 

  تِ دست هی آیذ 811تِ هخرج  ٍ ضرب آى در ػذد درصذ پَضص: از تقسین ػذد صَرت 

 ساهانه سیة درصذ اختالل شنوایی

تایپ کلوِ گَش در تاکس  -سال در تاکس سي  81تا  5تایپ سي  -گسارش تطخیص ّا   -گسارش هراقثتْا -صَرت: خذهات 

 -تاریخ هَرد ًظر در تاکس تاریخ خذهت اًتخاب  -"سال(  پسضک 81تا  5هؼایٌِ گَش ٍ هراقثت از ضٌَایی) "هراقثت ٍ اًتخاب 

 اًتخاب ٍ جوغ اػذاد اختالل ضٌَایی ٍ اٍتیت هذیا ٍ خارجی -هطاّذُ ػذد -جستجَ

 

 -اًتخاب تاریخ هَرد ًظر در تاکس تاریخ-هرحلِ اٍل اًتخاب پسضک در تاکس ًقص  -فؼالیت کارتراى ساهاًِ -هخرج :  ضثکِ خذهت

هرحلِ دٍم  - "افرادی کِ خذهت گرفتِ اًذ"هطاّذُ ٍ ثثت ػذد  -جستجَ -سال( در تاکس گرٍُ خذهت 81تا  5اًتخاب ًَجَاًاى)

سال( در تاکس  81تا  5اًتخاب ًَجَاًاى) -اًتخاب تاریخ هَرد ًظر در تاکس تاریخ  -اًتخاب پسضک خاًَادُ رٍستایی در تاکس ًقص

جوغ کردى دٍ ػذد حاصلِ از ًقص پسضک ٍ پسضک  - "فتِ اًذافرادی کِ خذهت گر"هطاّذُ ٍ ثثت ػذد  -جستجَ -گرٍُ خذهت

 هطاّذُ ػذد -خاًَادُ رٍستایی 

 

  تِ دست هی آیذ 811درصذ پَضص: از تقسین ػذد صَرت تِ هخرج  ٍ ضرب آى در ػذد 



 استان آرربایجان شرقی  3/بهذاشتی معاون و شبکه رئیس  -  جوانان و نوجوانان سالمت پانل های شاخص

 توضیحات شاخص مسیر استخراج محل استخراج شاخص
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درصذ اختالل  رفتاری)اختالالت 

 روانپسشکی(
 ساهانه سیة

تایپ کلوِ اختالالت رٍاًپسضکی  -سال در تاکس سي  81تا  5تایپ سي  -گسارش تطخیص ّا   -گسارش هراقثتْا -صَرت: خذهات 

اًتخاب تاریخ هَرد ًظر در  -"سال(  پسضک 81تا  5ارزیاتی از ًظر سالهت رٍاى )اختالالت رٍاًپسضکی() "در تاکس هراقثت ٍ اًتخاب 

اًتخاب ٍ جوغ اػذاد   صرع ،اختالل دٍ قطثی، اٍرشاًس ّای رٍاًپسضکی )خَدکطی ٍ  -اّذُ ػذدهط -جستجَ -تاکس تاریخ خذهت 

 پرخاضگری(،افسرگی، سایکَز، اضطراب،ٍسَاس،استرس پس از حادثِ، هؼلَلیت رٌّی، تیص فؼالی، سلَک 

 

 

 -اًتخاب تاریخ هَرد ًظر در تاکس تاریخ-هرحلِ اٍل اًتخاب پسضک در تاکس ًقص  -فؼالیت کارتراى ساهاًِ -هخرج :  ضثکِ خذهت

هرحلِ دٍم  - "افرادی کِ خذهت گرفتِ اًذ"هطاّذُ ٍ ثثت ػذد  -جستجَ -سال( در تاکس گرٍُ خذهت 81تا  5اًتخاب ًَجَاًاى)

ل( در تاکس سا 81تا  5اًتخاب ًَجَاًاى) -اًاًتخاب تاریخ هَرد ًظر در تاکس تاریخ  -اًتخاب پسضک خاًَادُ رٍستایی در تاکس ًقص

جوغ کردى دٍ ػذد حاصلِ از ًقص پسضک ٍ پسضک  - "افرادی کِ خذهت گرفتِ اًذ"هطاّذُ ٍ ثثت ػذد  -جستجَ -گرٍُ خذهت

 هطاّذُ ػذد -خاًَادُ رٍستایی 

 

  تِ دست هی آیذ 811درصذ پَضص: از تقسین ػذد صَرت تِ هخرج  ٍ ضرب آى در ػذد 

 درصذ هوارد ارجاع شذه ته هتخصص
 غیر قاتل استخراج از ساهاًِ سیة

درصذ هوارد تاییذ شذه توسط 

 هتخصص

 غیر قاتل استخراج از ساهاًِ سیة

  نتایج

 غرتالگری

 هعاینات و

 دانش غیر

 اى آهوز

 درصذ هوارد دارای اختالل
 غیر قاتل استخراج از ساهاًِ سیة

 درصذ هوارد ارجاع شذه ته هتخصص
 سیةغیر قاتل استخراج از ساهاًِ 

درصذ هوارد تاییذ شذه توسط 

 هتخصص

 غیر قاتل استخراج از ساهاًِ سیة

 

 

 

 

 



 استان آرربایجان شرقی  4/بهذاشتی معاون و شبکه رئیس  -  جوانان و نوجوانان سالمت پانل های شاخص

 شاخص

محل 

 توضیحات شاخص مسیر استخراج استخراج

 ساهاًِ سیة غیر قاتل استخراج از درصذ هوارد دارای اختالل 
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 -دارای اختالل روانی 

 عصثی
 ساهانه سیة

تایپ کلوِ اختالالت رٍاًپسضکی در تاکس  -سال در تاکس سي  01تا  81تایپ سي  -گسارش تطخیص ّا   -گسارش هراقثتْا -صَرت: خذهات 

 -جستجَ -اًتخاب تاریخ هَرد ًظر در تاکس تاریخ خذهت  -"سال(  پسضک01تا  81ارزیاتی از ًظراختالالت رٍاًپسضکی) "هراقثت ٍ اًتخاب 

اًتخاب ٍ جوغ اػذاد  هطکل جذی، صرع ،اختالالت ضثِ جسوی،اختالل دٍ قطثی، اٍرشاًس ّای رٍاًپسضکی )خَدکطی ٍ  -هطاّذُ ػذد

 پرخاضگری(،افسرگی، سایکَز، اضطراب،ٍسَاس،استرس پس از حادثِ، هؼلَلیت رٌّی

 

 

اًتخاب  -اًتخاب تاریخ هَرد ًظر در تاکس تاریخ-هرحلِ اٍل اًتخاب پسضک در تاکس ًقص  -فؼالیت کارتراى ساهاًِ -هخرج :  ضثکِ خذهت

هرحلِ دٍم اًتخاب پسضک  - "افرادی کِ خذهت گرفتِ اًذ"هطاّذُ ٍ ثثت ػذد  -جستجَ -سال( در تاکس گرٍُ خذهت01تا  81جَاًاى)

 -جستجَ -سال(  در تاکس گرٍُ خذهت01تا  81ااًتخاب جَاًاى) -اًاًتخاب تاریخ هَرد ًظر در تاکس تاریخ  -تاکس ًقصخاًَادُ رٍستایی در 

 هطاّذُ ػذد -جوغ کردى دٍ ػذد حاصلِ از ًقص پسضک ٍ پسضک خاًَادُ رٍستایی  - "افرادی کِ خذهت گرفتِ اًذ"هطاّذُ ٍ ثثت ػذد 

 

 

   تِ دست هی آیذ 811تِ هخرج  ٍ ضرب آى در ػذد درصذ پَضص: از تقسین ػذد صَرت 

هثتال ته اختالالت 

 (COPDتنفسی)آسن،
 ساهانه سیة

تایپ کلوِ آسن در تاکس هراقثت ٍ اًتخاب  -سال در تاکس سي  01تا  81تایپ سي  -گسارش تطخیص ّا   -گسارش هراقثتْا -صَرت: خذهات 

 هطاّذُ ػذد -جستجَ -اًتخاب تاریخ هَرد ًظر در تاکس تاریخ خذهت  -"پسضکسال(  01تا  81هراقثت از ًظر اتتال تِ آسن) "
 

 

اًتخاب  -اًتخاب تاریخ هَرد ًظر در تاکس تاریخ-هرحلِ اٍل اًتخاب پسضک در تاکس ًقص  -فؼالیت کارتراى ساهاًِ -هخرج :  ضثکِ خذهت

هرحلِ دٍم اًتخاب پسضک  - "افرادی کِ خذهت گرفتِ اًذ"ػذد هطاّذُ ٍ ثثت  -جستجَ -سال( در تاکس گرٍُ خذهت01تا  81جَاًاى)

 -جستجَ -سال(  در تاکس گرٍُ خذهت01تا  81ااًتخاب جَاًاى) -اًاًتخاب تاریخ هَرد ًظر در تاکس تاریخ  -خاًَادُ رٍستایی در تاکس ًقص

 هطاّذُ ػذد -ضک ٍ پسضک خاًَادُ رٍستایی جوغ کردى دٍ ػذد حاصلِ از ًقص پس - "افرادی کِ خذهت گرفتِ اًذ"هطاّذُ ٍ ثثت ػذد 

 

 

  تِ دست هی آیذ 811درصذ پَضص: از تقسین ػذد صَرت تِ هخرج  ٍ ضرب آى در ػذد 
 

 ساهانه سیة دارای اضافه وزى و چاقی

تَدُ تذًی در تاکس تایپ کلوِ اًوایِ  -سال در تاکس سي  01تا  81تایپ سي  -گسارش تطخیص ّا   -گسارش هراقثتْا -صَرت: خذهات 

 -اًتخاب تاریخ هَرد ًظر در تاکس تاریخ خذهت  -"سال(  پسضک01تا  81هراقثت از ًظر ٍضؼیت ًوایِ تَدُ تذًی ) "هراقثت ٍ اًتخاب 

 اًتخاب ٍ جوغ اػذاد   چاقی ٍ اضافِ ٍزى -هطاّذُ ػذد -جستجَ

 

 

اًتخاب  -اًتخاب تاریخ هَرد ًظر در تاکس تاریخ-اًتخاب پسضک در تاکس ًقص هرحلِ اٍل  -فؼالیت کارتراى ساهاًِ -هخرج :  ضثکِ خذهت

هرحلِ دٍم اًتخاب پسضک  - "افرادی کِ خذهت گرفتِ اًذ"هطاّذُ ٍ ثثت ػذد  -جستجَ -سال( در تاکس گرٍُ خذهت01تا  81جَاًاى)

 -جستجَ -سال(  در تاکس گرٍُ خذهت01تا  81خاب جَاًاى)ااًت -اًاًتخاب تاریخ هَرد ًظر در تاکس تاریخ  -خاًَادُ رٍستایی در تاکس ًقص

 هطاّذُ ػذد -جوغ کردى دٍ ػذد حاصلِ از ًقص پسضک ٍ پسضک خاًَادُ رٍستایی  - "افرادی کِ خذهت گرفتِ اًذ"هطاّذُ ٍ ثثت ػذد 

 

 

   تِ دست هی آیذ 811درصذ پَضص: از تقسین ػذد صَرت تِ هخرج  ٍ ضرب آى در ػذد 

 



 استان آرربایجان شرقی  5/بهذاشتی معاون و شبکه رئیس  -  جوانان و نوجوانان سالمت پانل های شاخص

 توضیحات شاخص مسیر استخراج محل استخراج شاخص
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 ساهانه سیة هثتال ته پرفشاری خوى

تایپ کلوِ فطار خَى در تاکس هراقثت ٍ  -سال در تاکس سي  01تا  81تایپ سي  -گسارش تطخیص ّا   -گسارش هراقثتْا -صَرت: خذهات 

هطاّذُ  -جستجَ -اًتخاب تاریخ هَرد ًظر در تاکس تاریخ خذهت  -"سال(  پسضک01تا  81ارزیاتی از ًظرخطر اتتال تِ فطارخَى) "اًتخاب 

 2ٍ  8هرحلِ -اًتخاب ٍ جوغ اػذاد فطارخَى تاال  -ػذد

 

 

اًتخاب  -اًتخاب تاریخ هَرد ًظر در تاکس تاریخ-هرحلِ اٍل اًتخاب پسضک در تاکس ًقص  -فؼالیت کارتراى ساهاًِ -هخرج :  ضثکِ خذهت

هرحلِ دٍم اًتخاب پسضک  - "افرادی کِ خذهت گرفتِ اًذ"هطاّذُ ٍ ثثت ػذد  -جستجَ -سال( در تاکس گرٍُ خذهت01تا  81جَاًاى)

 -جستجَ -سال(  در تاکس گرٍُ خذهت01تا  81ااًتخاب جَاًاى) -یخ هَرد ًظر در تاکس تاریخاًتخاب تار  -خاًَادُ رٍستایی در تاکس ًقص

 هطاّذُ ػذد -جوغ کردى دٍ ػذد حاصلِ از ًقص پسضک ٍ پسضک خاًَادُ رٍستایی  - "افرادی کِ خذهت گرفتِ اًذ"هطاّذُ ٍ ثثت ػذد 

 

  تِ دست هی آیذ 811د درصذ پَضص: از تقسین ػذد صَرت تِ هخرج  ٍ ضرب آى در ػذ

 ساهانه سیة درصذ هوارد کن تحرک

تایپ کلوِ کن تحرکی در تاکس  -سال در تاکس سي  01تا  81تایپ سي  -گسارش ػالئن ٍ ًطاًِ ّا   -گسارش هراقثتْا -صَرت: خذهات 

 ػذدهطاّذُ  -جستجَ -اًتخاب تاریخ هَرد ًظر در تاکس تاریخ خذهت  -"کن تحرکی "ػالهت ٍ اًتخاب 
 

اًتخاب  -اًتخاب تاریخ هَرد ًظر در تاکس تاریخ-هرحلِ اٍل اًتخاب پسضک در تاکس ًقص  -فؼالیت کارتراى ساهاًِ -هخرج :  ضثکِ خذهت

هرحلِ دٍم اًتخاب پسضک  - "افرادی کِ خذهت گرفتِ اًذ"هطاّذُ ٍ ثثت ػذد  -جستجَ -سال( در تاکس گرٍُ خذهت01تا  81جَاًاى)

 -جستجَ -سال(  در تاکس گرٍُ خذهت01تا  81ااًتخاب جَاًاى) -اًاًتخاب تاریخ هَرد ًظر در تاکس تاریخ  -رٍستایی در تاکس ًقصخاًَادُ 

 هطاّذُ ػذد -جوغ کردى دٍ ػذد حاصلِ از ًقص پسضک ٍ پسضک خاًَادُ رٍستایی  - "افرادی کِ خذهت گرفتِ اًذ"هطاّذُ ٍ ثثت ػذد 

 

  تِ دست هی آیذ 811تقسین ػذد صَرت تِ هخرج  ٍ ضرب آى در ػذد درصذ پَضص: از 

درصذ جواناى 

سیگاری/سوی هصرف 

 هواد

 ساهانه سیة

تایپ کلوِ دخاًیات در تاکس هراقثت ٍ  -سال در تاکس سي  01تا  81تایپ سي  -گسارش تطخیص ّا   -گسارش هراقثتْا -صَرت: خذهات 

 -اًتخاب تاریخ هَرد ًظر در تاکس تاریخ خذهت  -"سال(  پسضک01تا  81ٍ هَاجِْ تا هَاد دخاًی جَاًاى)ارزیاتی از هصرف دخاًیات  "اًتخاب 

تا  81ارزیاتی سَ هصرف  جَاًاى) "اًتخاب  تؼذاد هصرف کٌٌذُ   ،  تایپ کلوِ سَ هصرف در تاکس هراقثت ٍ اًتخاب  -هطاّذُ ػذد -جستجَ

اًتخاب ٍ جوغ  هسوَهیت تا هَاد افیًَی،هَاد  -هطاّذُ ػذد -جستجَ -تاکس تاریخ خذهت  اًتخاب تاریخ هَرد ًظر در -"سال(  پسضک01

                     هحرک،هحرٍهیت از هَاد افیًَی، هصرف زیاى تار، ٍاتستگی تِ هَاد،تٌثاکَ،حطیص ٍ افیًَی                                             

 صرفجوغ اػذاد حاصل از سیگار ٍ سَ ه

 

اًتخاب  -اًتخاب تاریخ هَرد ًظر در تاکس تاریخ-هرحلِ اٍل اًتخاب پسضک در تاکس ًقص  -فؼالیت کارتراى ساهاًِ -هخرج :  ضثکِ خذهت

هرحلِ دٍم اًتخاب پسضک  - "افرادی کِ خذهت گرفتِ اًذ"هطاّذُ ٍ ثثت ػذد  -جستجَ -سال( در تاکس گرٍُ خذهت01تا  81جَاًاى)

 -جستجَ -سال(  در تاکس گرٍُ خذهت01تا  81ااًتخاب جَاًاى) -اًاًتخاب تاریخ هَرد ًظر در تاکس تاریخ  -رٍستایی در تاکس ًقصخاًَادُ 

 هطاّذُ ػذد -جوغ کردى دٍ ػذد حاصلِ از ًقص پسضک ٍ پسضک خاًَادُ رٍستایی  - "افرادی کِ خذهت گرفتِ اًذ"هطاّذُ ٍ ثثت ػذد 

 

 تِ دست هی آیذ 811ن ػذد صَرت تِ هخرج  ٍ ضرب آى در ػذد درصذ پَضص: از تقسی
 



 قلثی عروقی
 غیر قاتل استخراج از ساهاًِ سیة

 دیاتت
 غیر قاتل استخراج از ساهاًِ سیة

   

 

 مرکس بهذاشت استان سوپروایسر سامانه سیب  و و  مذارس جوانان  ،سالمت نوجوانان گروه کارشناسان تهیه و تنظیم: 

      


