


ماهیتسقف امتیازهدفواحد سنجشعنوان شاخصعنوان محورردیف

مثبت5015درصد درصد پوشش برنامه خودمراقبتي فردیمعاونت بهداشتی 1

مثبت7015درصد اماکن عمومي و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایي که قانون ممنوعیت استعمال مواد دخاني در آنها به اجرا در آمده استمعاونت بهداشتی 2

مثبت3015درصدواحد های صنفي دارای مجوز عاملیت یا پروانه خرده فروشي محصوالت دخانيمعاونت بهداشتی 3

منفی14.3715درصد  سال15شیوع مصرف دخانیات در افراد باالی معاونت بهداشتی 4

مثبت9613درصد درصد نمونه های میکروبي آب آشامیدني مطابق با استاندارد در مناطق شهریمعاونت بهداشتی 5

مثبت97.814درصد درصد نمونه های میکروبي آب آشامیدني مطابق با استاندارد در مناطق روستایيمعاونت بهداشتی 6

مثبت2515درصد مراکز تهیه، توزیع و عرضه مواد غذایي دارای شرایط بهداشتيمعاونت بهداشتی 7

مثبت1515درصد اماکن عمومي دارای شرایط بهداشتيمعاونت بهداشتی 8

مثبت10015درصد کارگاه های بازرسي شدهمعاونت بهداشتی 9

منفی2815درصد (شاخص معکوس) شاغلین در مواجهه با عامل زیان آور شیمیایي معاونت بهداشتی 10

منفی18.215درصد (شاخص معکوس)شاغلین در مواجهه با عامل زیان آور صدامعاونت بهداشتی 11

منفی2515درصد (شاخص معکوس)شاغلین در معرض عامل ارگونومیکي ایستگاه کار نامناسب و وضعیت نامناسب بدني حین کارمعاونت بهداشتی 12

مثبت44.8320درصد شاغلین تحت پوشش معاینات سالمت شغليمعاونت بهداشتی 13

مثبت10020درصد پوشش برنامه پزشک خانواده روستایيمعاونت بهداشتی 14

مثبت7615درصد درصد جمعیت حداقل یک بار خدمت گرفته به جمعیت تحت پوششمعاونت بهداشتی 15

مثبت1615درصد آمادگي خانوار در برابر بالیامعاونت بهداشتی 16



مثبت5015درصد ایمني غیر سازه ای واحدهای بهداشتي در برابر بالیامعاونت بهداشتی 17

مثبت10015درصد پوشش مکمل یاری ماهانه دانش آموزان با ویتامین دمعاونت بهداشتی 18

مثبت10015درصد پوشش مکمل یاری ماهانه دانش آموزان با آهنمعاونت بهداشتی 19

مثبت7515درصد نسبت بیماران مبتال به فشار خون با فشارخون کنترل شدهمعاونت بهداشتی 20

منفی19.215درصد (معکوس)میزان مرگ ناشي از حوادث ترافیکيمعاونت بهداشتی 21

مثبت5515درصد نسبت بیماران مبتال به دیابت با قند خون کنترل شدهمعاونت بهداشتی 22

منفی1.9315درصد (معکوس) ماه در هزار تولد زنده59 تا 1میزان مرگ کودکان معاونت بهداشتی 23

منفی4.915درصد (معکوس)میزان مرگ نوزادان در هزار تولد زنده معاونت بهداشتی 24

مثبت9515درصد  سال14 تا 6پوشش وارنیش فلوراید تراپي در کودکان معاونت بهداشتی 25

مثبت10015درصد میزان پوشش واکسیناسیون کودکان با واکسن پنتاواالنمعاونت بهداشتی 26

مثبت10015درصد میزان پوشش واکسیناسیون کودکان با واکسن ب ث ژمعاونت بهداشتی 27

مثبت10015درصد MMRمیزان پوشش واکسیناسیون کودکان با واکسن  معاونت بهداشتی 28

مثبت3.540تعدادتعداد اهداء عضو بیماران مرگ مغزی مراکز به ازای یک میلیون نفر جمعیتمعاونت درمان 29

مثبت2.4640نسبت تعداد تخت به هزار نفر جمعیتمعاونت درمان 30

مثبت52.8440درصدزایمان طبیعيمعاونت درمان 31

مثبت7640درصدضریب اشغالمعاونت درمان 32

منفی440بیمار به تخت (شاخص معکوس)نسبت بیمار  به تخت دیالیز  معاونت درمان 33



معاونت غذا و دارو 34
درصد بازدید های فني و بهداشتي واحدهای تولیدی و کارگاهي مشمول قانون مواد خوراکي، آشامیدني، آرایشي و بهداشتي بر اساس برنامه های 

PRPsپیش نیازی  
مثبت9715درصد 

مثبت9715درصددرصد محصوالت دارای نشانگر رنگي تغذیه ای در کارخانه های تولیدی تحت پوششمعاونت غذا و دارو 35

مثبت9715درصدبررسي شده مطابق با دستورالعمل اجرایي  (PMS)درصد محصوالت خوراکي،آشامیدني ، آرایشي و بهداشتي در سطح عرضه معاونت غذا و دارو 36

مثبت315نسبت (شرکتهای تولیدی ،وارداتي،توزیعي و اصناف)میزان بازرسي میداني از شبکه توزیع تجهیزات و ملزومات پزشکي معاونت غذا و دارو 37

مثبت9010درصدمیزان خرید های ملزومات مصرفي پزشکي از فهرست کاالهای دارای قیمت مصوبمعاونت غذا و دارو 38

معاونت غذا و دارو 39
دارو و فرآورده های طبیعي، سنتي و مکمل و تجهیزات و ملزومات پزشکي ومحصوالت  )درصد بازرسي از مراکز عرضه کاالهای سالمت محور 

برای پیشگیری از قاچاق کاالهای مذکور (خوراکي،آشامیدني ، آرایشي و بهداشتي
مثبت9710درصد

منفی510درصددارند (درصد داروخانه های که فروش داروهای غیر مجاز، توزیع داروهای خارج از شبکه رسمي،گرانفروشي، تاریخ گذشته و عدم حضورمسئول فنيمعاونت غذا و دارو 40

مثبت310نسبت سرانه بازرسي داروخانه ها تحت پوششمعاونت غذا و دارو 41

معاونت غذا و دارو 42
گزارش عملکرد پزشکان که در پایان هر فصل برای پزشکان نسخه نویس )میزان ارسال گزارش ممیزی و بازخورد  تجویز و مصرف منطقي دارو 

(RUD.)(ارسال مي شود
مثبت7010درصد

مثبت9010درصد.درصد  بیمارستانهایي که تجویز و مصرف داروهای پرهزینه بر اساس گاید الینهای دارویي مصوب صورت مي گیردمعاونت غذا و دارو 43

مثبت3005تعداددر سال  (ADR)تعداد گزارش عوارض و اشتباهات داروپزشکي به ثبت رسیده در مرکز  معاونت غذا و دارو 44

معاونت غذا و دارو 45
عطاری ها، باشگاه )درصد بازدید های انجام شده از واحدهای تولیدی فراورده های طبیعي، سنتي و مکمل، شیر خشک، غذای ویژه و سطح عرضه

(... های ورزشي و 
مثبت1005درصد

مثبت905درصددرصد روش آزمون تصدیق شده نسبت به کل روشهای آزمون مورد استفادهمعاونت غذا و دارو 46

منفی305درصددرصد نسخ حاوی آنتي بیوتیکمعاونت غذا و دارو 47

مثبت905درصدنظارت مستمر و جدی بر قیمت گذاری یکسان و  هماهنگ داروها و تجهیزات پزشکي: نظارت سازمان بر داروخانه هامعاونت غذا و دارو 48

مثبت905درصد(نظارت بر قیمت داروها، خدمات و تجهیزات پزشکي داروخانه ها از طریق اپلیکیشن ها و پیام رسان ها )نصب تابلوی نظارت برخط مردميمعاونت غذا و دارو 49

مثبت137.5تعداد (تعداد محققان علوم پزشکي ایراني تأثیرگذار)معاونت تحقیقات و فناوری 50



)معاونت تحقیقات و فناوری 51 مثبت1437.5تعداد ( درصد مجالت برتر هر رشته10تعداد مقاالت منتشر شده توسط دانشگاه های علوم پزشکي در 

مثبت237.5تعداد تحقیقات دانشجویي غیر پایان نامه ایمعاونت تحقیقات و فناوری 52

مثبت437.5تعداد شرکت های دانش بنیان مستقر در مراکز رشد حوزه سالمتمعاونت تحقیقات و فناوری 53

منفی1030درصد(شاخص معکوس)  98دانشجو به هیات علمي معاونت آموزشی 54

مثبت33.930درصد98دانشیار به باال به کل اعضای هیات علمي معاونت آموزشی 55

مثبت35درصددرصد خانه های بهداشت ارائه دهنده خدمات تأیید شده طب ایرانيطب ایرانی 56

مثبت105درصددرصد مطب های خصوصي ارائه دهنده خدمات طب ایرانيطب ایرانی 57

مثبت12تعدادتعداد کلینیک های دولتي ارائه دهنده خدمات طب ایرانيطب ایرانی 58

مثبت11تعداد(دولتي)راه اندازی مراکز ارائه فرآورده های طبیعي، سنتي و گیاهان دارویي طب ایرانی 59
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