
تابع تجمیعماهیتسقف امتیازهدفواحد سنجشتوضیحات/مستند قانونی شاخصعنوان شاخصعنوان محورردیف

بهداشت1
مطلوبیت آب آشامیدنی در مناطق روستایی      (درصد نمونه هاي میکروبی آب آشامیدنی مطابق       

با استاندارد در مناطق روستایی)
میانگینمثبت97.715درصدبرنامه ششم توسعه

بهداشت2
مطلوبیت آب آشامیدنی در مناطق شهري      (درصد نمونه هاي میکروبی آب آشامیدنی مطابق با        

استاندارد در مناطق شهري)
میانگینمثبت99.515درصدبرنامه ششم توسعه

بهداشت3

بازرسی از مراکز تهیه، توزیع و عرضه مواد غذایی داراي شرایط بهداشتی              (مراکز تهیه، توزیع و    

عرضه مواد غذایی که فاقد نواقص بحرانی بوده و موارد غیر بحرانی حائز اهمیت را رعایت نموده                 

اند ( طبق موارد تعیین شده)

میانگینمثبت45.5115درصدشرح وظایف

بهداشت4
بازرسی از اماکن عمومی داراي شرایط بهداشتی       (اماکن عمومی که فاقد نواقص بحرانی بوده و        

موارد غیر بحرانی حائز اهمیت را رعایت نموده اند ( طبق موارد تعیین شده)
میانگینمثبت33.715درصدشرح وظایف

میانگینمثبت67.3635درصدبرنامه ششم توسعهمیزان رضایت مردم از رسیدگی به شکایات بهداشت محیط و حرفه ايبهداشت5

میانگینمثبت10015درصدبرنامه ششم توسعه- شرح وظایفپوشش پزشک خانواده شهريبهداشت6

میانگینمثبت10015درصدشرح وظایفپوشش پزشک خانواده روستاییبهداشت7

میانگینمثبت60.915درصدشرح وظایفنسبت جمعیت حداقل یک بار خدمت گرفته به جمعیت تحت پوششبهداشت8

شیوع مصرف دخانیات در افراد باالي 15 سال(معکوس)بهداشت9
سند ملی پیشگیري و کنترل بیماري هاي غیر         

واگیر و عوامل خطر
میانگینمنفی10.635درصد

میانگینمثبت2020درصدشرح وظایفپوشش خطر سنجی قلبی عروقی در جمعیت هدف 30 سال و باالتربهداشت10

میانگینمنفی3.420درصدبرنامه ششم توسعهمیزان مرگ کودکان 1 تا 59 ماه در هزار تولد زنده(معکوس)بهداشت11

میانگینمنفی5.3820درصدبرنامه ششم توسعهمیزان مرگ نوزادان در هزار تولد زنده (معکوس)بهداشت12

میانگینمثبت10020درصدبرنامه ششم توسعهپیاده سازي پرونده الکترونیکبهداشت13

میانگینمثبت10020درصدبرنامه ششم توسعهپیاده سازي نسخه نویسی الکترونیکبهداشت14

میانگینمثبت7015درصدشرح وظایفنسبت بیماران تحت مراقبت HIV به کل بیماران شناسایی شده زندهبهداشت15

میانگینمنفی7.7120درصدبرنامه ششم توسعهنسبت دانشجو به عضو هیات علمی (معکوس)آموزشی16

میانگینمثبت1030درصدنقشه جامع علمی کشوررشد پذیرش دانشجوي پزشکی نسبت به سال قبل (از طریق کنکور سراسري)آموزشی17

مجموعمثبت23.4620تعدادبرنامه ششم توسعهتعداد اهداء عضو بیماران مرگ مغزي در یک میلیون نفردرمان 18

میانگینمنفی4.250نسبتشرح وظایفنسبت بیمار به تخت دیالیز (معکوس)درمان19

میانگینمثبت7550درصدبرنامه ششم توسعهضریب اشغال تختدرمان20

مجموعمثبت2.6650تعدادبرنامه ششم توسعهنسبت تخت به جمعیت در هر 1000 نفردرمان21

میانگینمثبت39.0960درصدبرنامه ششم توسعهنسبت تعداد زایمان طبیعی به تعداد کل زایمان هادرمان22

میانگینمثبت3020درصددستورالعمل ناباروريدرصد موفقیت سیکلهاي ART  در بسته حمایت از زوج ناباروردرمان 23

 پوشش خدمات درمان ناباروري در دانشگاه هاي علوم پزشکی کشوردرمان24

دستورالعمل حمایت مالی زوج نابارور              -

سیاست هاي جمعیتی ابالغی مقام معظم           

رهبري

میانگینمثبت2020درصد

مجموعمثبت120تعدادشرح وظایفایجاد مراکز ناباروري در کل کشور(مراکز کامال تجهیز شده)درمان25

درمان26
میزان پرداختی بیماران بدون نظام ارجاع بستري واجد بیمه پایه سالمت در بیمارستانهاي                 

وابسته به وزارت بهداشت در خدمات مشمول برنامه تحول(معکوس)
میانگینمنفی1030درصد



درمان27
میزان پرداختی بیماران  داراي نظام ارجاع بستري واجد بیمه پایه سالمت در بیمارستانهاي                 

وابسته به وزارت بهداشت در خدمات مشمول برنامه تحول(معکوس)
میانگینمنفی530درصدبرنامه ششم توسعه

درمان28
میزان رضایت مردم از رسیدگی به شکایات درمانی و تعرفه اي از مراکز درمانی تحت پوشش                  

به صورت حضوري و غیرحضوري ( سامانه هاي 1590، 1690 و 190)
میانگینمثبت9030درصدقانون صیانت از حقوق شهروندي

میانگینمثبت7520درصدبرنامه ششم توسعهدرصد خانه هاي بهداشت ارائه دهنده خدمات تأیید شده طب ایرانیطب ایرانی29

میانگینمثبت2520درصدبرنامه ششم توسعهدرصد مؤسسات پزشکی بخش خصوصی ارائه دهنده خدمات طب سنتیطب ایرانی30

میانگینمثبت0.812درصدبرنامه ششم توسعهدرصد تحقق برنامه پایش مقدار مجاز آفت کش و کود شیمیایی در محصوالت باغی و کشاورزيغذا و دارو31

میانگینمنفی310درصدبرنامه ششم توسعهمیزان اسید هاي چرب ترانس در روغن مصرفی با کاربرد در فرموالسیون مواد غذایی (معکوس)غذا و دارو32

غذا و دارو33
درصد محصوالت خوراکی،آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی در سطح عرضه              (PMS)  بررسی

شده مطابق با دستورالعمل اجرایی
میانگینمثبت0.912درصد

غذا و دارو34
میزان بازرسی میدانی از شبکه توزیع تجهیزات و ملزومات پزشکی                    (شرکتهاي تولیدي  

،وارداتی،توزیعی و اصناف) به کل واحدها
میانگینمنفی314نسبت

میانگینمثبت0.924درصدمیزان خرید هاي ملزومات مصرفی پزشکی از فهرست کاالهاي داراي قیمت مصوبغذا و دارو35

غذا و دارو36

درصد بازرسی از مراکز عرضه کاالهاي سالمت محور           ( دارو و فرآورده هاي طبیعی، سنتی و       

مکمل و تجهیزات و ملزومات پزشکی ومحصوالت خوراکی،آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی                )

براي پیشگیري از قاچاق کاالهاي مذکور به کل واحدها

میانگینمثبت0.924درصد

غذا و دارو37
درصد داروخانه هاي که قیمت گذاري یکسان و درج قیمت مصوب بر روي داروها و تجهیزات                 

پزشکی را رعایت نمی کنند
میانگینمنفی0.0524درصد

میانگینمثبت324نسبتسرانه بازرسی داروخانه ها تحت پوششغذا و دارو38

میانگینمنفی3824درصدبرنامه ششم توسعهدرصد نسخ حاوي آنتی بیوتیک غذا و دارو39

غذا و دارو40
درصد بازدید هاي انجام شده از واحدهاي تولیدي فراورده هاي طبیعی، سنتی و مکمل، شیر                 

خشک، غذاي ویژه و سطح عرضه(عطاري ها، باشگاه هاي ورزشی و ... )
میانگینمثبت0.924درصد 

میانگینمثبت0.924درصد میزان روش هاي آزمون تصدیق شده نسبت به کل روشهاي آزمون مورد استفادهغذا و دارو41

میانگینمثبت124درصد برنامه ششم توسعهاستقرار نسخه پیچی الکترونیک در سطح کشورغذا و دارو42




