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:مقدمه معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

نظام شبکه ارایه خدمات بهداشتی اولیه از افتخارات نظام سالمت جمهوري اسالمی ایران، مدلی منحصر بفرد در منطقه و الگوي بسیاري از 
تا کنون خدمات گسترده بوده و در سراسر کشور مرکز بهداشتی درمانی و خانه بهداشت هزار 24این شبکه با حدود . کشورهاي جهان است

این کند که ساخت ایجاب میمواجهه کشور با انواع مخاطرات طبیعی و انسان. هموطنان کشور اسالمی عزیزمان ارایه کرده استارزشمندي را به
. ارایه خدمت به مردم آسیب دیده آماده باشدبالیا ونظام براي مقابله با 

همکاران اینجانب در است که توسط کشور از سطح خانه بهداشت تا مرکز بهداشت شهرستان واحد بهداشتی 2715ارزیابی گزارش حاضر نتیجه 
در سالمت کمیته بهداشت کارگروه (حوزه بهداشت دفاتر مدیریت و کاهش خطر بالیا در معاونت بهداشت با همت و مشارکت کلیه مراکز و دفتر 

معرفی شاخص هایی است ،از نکات ویژه این گزارش. دوین شده استتپزشکی دانشگاه هاي علومو معاونت هاي بهداشتی ) حوادث غیرمترقبه
نتایج این گزارش همچنین وضعیت پایه . که نظام سالمت براي سیاستگذاري و برنامه ریزي در حوزه مدیریت و کاهش خطر بالیا بدانها نیاز دارد

عه اجتماعی اقتصادي کشور و اهداف وزارت بهداشت، درمان و آموزش شاخص ها را براي برنامه ریزي و مداخالت آتی در راستاي برنامه توس
. پزشکی نشان می دهد

را با علیرغم توانایی هاي نظام شبکه، متاسفانه این گزارش نشان می دهد که آمادگی عملکردي و ایمنی تسهیالت بهداشتی فاصله بسیار زیادي 
وضعیت نامناسب شاخص ها در حالی مشاهده می شود که موضوع مدیریت بحران سال ها است که مورد توجه مسئولین . دارندسطح مطلوب 

به نظر می رسد در طراحی و اجراي این برنامه ها باید بازنگري اساسی انجام لیکن . بوده و برنامه هاي متعددي در این خصوص اجرا شده است
.قرار گیردمقدمه هر گونه طراحی برنامه و هزینه بودجه ت باید این وضعیمطالعه آسیب شناسی . گیرد

دربالیاخطرکاهشومدیریتهايبرنامهازراالزمحمایترودمیانتظارکشورسراسرپزشکیعلومهايدانشگاهمحترمروسايازانتهادر
باجدیدمدلتدوینبهمنجرگروهی،کاروتالشاینحاصلاستامید. گمارندهمتهاشاخصوضعیتارتقايبروآورندبعملبهداشتحوزه

بعنوانبهکشوردرمانوبهداشتحوزهازجدیديآورددستوگرددالمللیبینوملیسطحدربالیاخطرکاهشومدیریتيباالکارآیی
.شودعرضهبومیالگوي

اکبر سیاريدکتر علی

معاون بهداشت



٢

: معاون بهداشت و سرپرست دفتر مدیریت و کاهش خطر بالیاور مشامقدمه 

. سالمت در مدیریت و کاهش خطر بالیا، رویکرد اصلی معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی استفعال نظامنقش پیش
در برابر بالیا نظام شبکه ایمنی ارزیابی . یابدتبلور این رویکرد در کاهش سطح خطر بالیا در جامعه و تسهیالت و منابع نظام سالمت تجلی می

. پذیري و ظرفیت مراکز ارایه خدمت استآوري اطالعات مواجهه با مخاطرات، آسیبفعال با بالیا از طریق جمعپیشپایه براي رویارویی ی اقدام
با همکاري کلیه دفاتر و مراکز معاونت بهداشت و معاونت ساله است که توسط دفتر مدیریت و کاهش خطر بالیا دو گزارش حاضر نتیجه تالشی 

مرکز و احد بهداشتی در کشور 644ابزار ارزیابی تدوین شد و اولین بررسی پایلوت در 1390در سال . فته استانجام گرهاي بهداشتی دانشگاه 
واحد 2715و ارزیابی ، بررسی حاضر بر اساس انتخاب یک شهرستان از هر دانشگاه علوم پزشکی 92و 91در ادامه، طی سالهاي . انجام شد
که در حوزه خدمات بهداشتی اولیه انجام شده است اولین از نوع خود در سطح منطقه مدیترانه شرقی قع در وااین بررسی را . انجام شدبهداشتی 

. مهمترین دستاورد این گزارش را می توان معرفی شاخص هایی دانست که تا کنون در وزارت بهداشت اندازه گیري و ثبت نشده بودند. است
که نظام بهداشتی اولیه، علیرغم دستاوردهاي چشمگیر و پتانسیل غیرقابل انکار، نیازمند توجه جدي نتایج ارزیابی ایمنی مراکز بهداشتی نشان داد 

. به موضوع بالیا است
، ایمنی سازه اي %31، ایمنی غیرسازه اي %21آمادگی عملکردي : مهمترین یافته هاي این ارزیابی بر اساس شاخص هاي تعریف شده عبارتند از

واضح است که این . برآورد می کنند10از 3مجموع این شاخص هاي سطح ایمنی مراکز بهداشتی در برابر بالیا را %. 22، ایمنی کلی 14%
نبود تشکیالت منسجم مدیریت و ) 1: وضعیت نامطلوب فوق را می توان به موارد زیر نسبت داد. وضعیت، فاصله زیادي را تا سطح مطلوب دارد

دانش پایین ) 3نبود ردیف بودجه مشخص و کافی، ) 2ت و استفاده از نیروي سایر گروه ها بصورت پاره وقت، کاهش خطر بالیا در حوزه بهداش
نبود شاخص هاي مدیریت و کاهش خطر بالیا در سامانه مدیریت ) 4حوزه بهداشت در خصوص مبانی علمی مدیریت و کاهش خطر بالیا، 

یمنی و عملکرد مراکز بهداشتی را اندازه گیري نمی کند که بتواند براي آنها برنامه مداخله در واقع نظام سالمت وضعیت ا. اطالعات نظام سالمت

این فاکتور بدان معنا است که موضوع ایمنی و بالیا به چه . را نیز باید اضافه کرد"درك خطر پایین"به موارد فوق، فاکتور . مناسب طراحی نماید
با تاسف باید گفت که موضوع بالیا، بصورت گذرا و فقط در زمان وقوع یک حادثه، آنهم چنانچه با .میزان براي یک جامعه یا سازمان مهم است

امید است با فعالیت بی وقفه و . فراموش می شود"کاهش خطر بالیا"تلفات باال همراه باشد، در صدر اخبار قرار می گیرد و تا وقوع حادثه بعدي 
. دست یابیم10از 8، به سطح ایمنی مطلوب یعنی 1404سال تعامل و همدلی مشکالت فوق حل شده و تا

دکتر علی اردالن

مدیریت و کاهش خطر بالیادفتر سرپرست ، مشاور معاون بهداشت

و دبیر کمیته بهداشت کارگروه سالمت در حوادث غیرمترقبه
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92سطح ایمنی مراکز بهداشتی در برابر بالیا بر حسب دانشگاه، سال -5شکل 



٦

شاخص هاي کشوري ایمنی مراکز بهداشتی در برابر بالیا–1جدول 

مقدارشاخص
%21آمادگی عملکردي
%31ایمنی غیرسازه اي

%14سازه ايایمنی
%22ایمنی کلی
10از 3سطح ایمنی

بطور رسمی در سامانه مدیریت اطالعات نظام سالمت تعریف شوند و بطور ساالنه اندازه گیري ،ضروري است شاخص هاي فوق:توضیح
" .نماییدمدیریت چیزي را که اندازه گیري نکنید، نمی توانید  ": یک قانون مدیریتی بیان می کند. شوند



٧

1392سال کشور، بالیا در دانشگاه هاي علوم پزشکی ایمنی مشارکت کننده در ارزیابی و تعداد مراکز شهرستان ها-2جدول 

شهرستاندانشگاهردیف
تعداد مرکز

م ب 
شهرستان

م ب 
شهري

پایگاه 
بهداشت

م ب 
روستایی

خانه 
کلبهداشت

14052939اسکوآذربایجان شرقی1
13454457پیرانشهرارومیه2
11057100123مشکین شهراردبیل3
14553752سمیرماصفهان4
13121724ایوانایالم5

نظرآباد و البرز6
0212510ساوجبالغ

11820243093بابلبابل7
12011115دیلمبوشهر8
000099بایگتربت حیدریه9

شهر ري و تهران10
12600027جنوب

1610146899جهرمجهرم11
28104253رودبارجنوبجیرفت12
1171641452شهرکردشهرکرد13
28111384118قائناتخراسان جنوبی14
13532234طرقبهخراسان رضوي15
13011924بجنوردخراسان شمالی16
15222232امیدیهخوزستان17
1121265990گتونددزفول18
11251474106رفسنجانرفسنجان19
14111017خرمدرهزنجان20
11163443خوشابسبزوار21
15132535گرمسارسمنان22
102105164زهکزابل23
15785778سراوانزاهدان24
1123155182شاهرودشاهرود25

شمال و شمال )ایران(شهیدبهشتی26
04700047غرب و غرب

15243244المردفارس27
1613134982فسافسا28
0663722البرزقزوین29
12330556115قمقم30



٨

12021102173کاشانکاشان31
12054250دهکالنکردستان32
17595274زرندکرمان33
1420815کرمانشاهکرمانشاه34
15365166گچسارانکهگیلویه و بویر احمد35
121105367آق قالگلستان36
081587101تالشگیالن37
16033141گنابادگناباد38
15374662درودلرستان39
041117591نکامازندران40
2631390114شازندمرکزي41
02254049فیروزهنیشابور42
13053948قشمهرمزگان43
160107188رزنهمدان44
13321827صدوقیزد45
010152743بمبم46
07001320ویژه مراغهمراغه47

4136021028218222715جمع



٩

1392ایمنی مراکز بهداشتی کشور در برابر بالیا در ابعاد آمادگی عملکردي، ایمنی سازه اي و غیر سازه اي، سال -3جدول 

سطح ایمنیایمنی کلایمنی غیرسازه ايایمنی سازه ايآمادگی عملکرديدانشگاهردیف
٢٠٫٩١٤٫١٣١٫١٢٢٫٠3کل کشور

٤٢٫٧٢٫٤٢٧٫٨٢٤٫٣٣شرقیآذربایجان1
١٥٫٧.٢٩٫٢١٤٫٩٢ارومیه2
٦٫٦٢٫٩٤٥٫٥١٨٫٣٢اردبیل3
١٥٫٩٢١٫٤٢٦٫١٢١٫١٣اصفهان4
١٥٫٨.٣٣٫٤١٦٫٤٢ایالم5
٣٦٫٩.٣٥٫٢٢٤٫٠٣البرز6
١٣٫٠٧٫٨٣٠٫٢١٧٫٠٢بابل7
٢٢٫٦٢٠٫٠٢٦٫٥٢٣٫٠٣بوشهر8
١٢٫٤.٤١٫٠١٧٫٨٢تربت حیدریه9
١٨٫٦٣٠٫٠٢٠٫٦٢٣٫٧٣تهران10
٥٫٨٢٤٫١٣٤٫٠٢١٫٣٣جهرم11
١٢٫٥٣٢٫٩٣١٫٤٢٤٫٣٣جیرفت12
٢٦٫٠١٥٫٥٣١٫٣٢٤٫٣٣شهرکرد13
١٧٫٦.٢٩٫٩١٥٫٨٢خراسان جنوبی14
٢١٫٦٣٫٦٣٢٫٥١٩٫٢٢خراسان رضوي15
٢٤٫٦.٤٠٫٨٢١٫٨٣خراسان شمالی16
٨٫٠٢٦٫٩٣٥٫٣٢٣٫٤٣خوزستان17
٦٢٫٢٤١٫٠٤٢٫٣٤٨٫٥٥دزفول18
٢٢٫٢٣١٫٣٣٧٫٢٣٠٫٢٤رفسنجان19
١٥٫١١٠٫٠٣٣٫٣١٩٫٥٢زنجان20
٤٫٦٢٤٫٦٣٩٫٨٢٣٫٠٣سبزوار21
٩٫٢٢٥٫٣١٩٫٣١٧٫٩٢سمنان22
٦٢٫٢٤١٫٠٢٥٫٧٤٣٫٠٥زابل23
٢٢٫٢٣١٫٣٢٧٫٥٢٧٫٠٣زاهدان24
٤٧٫٧٥٫٧٢٢٫٥٢٥٫٣٣شاهرود25
٢٤٫٥٢٧٫٨٢٥٫٢٢٥٫٨٣شهیدبهشتی26
٤٤٫١٤٢٫٠٣٦٫٦٤٠٫٩٥فارس27
١٫٨.٢٠٫٢٧٫٣١فسا28
٢٧٫٠٩٫٠١.-قزوین29
٣١٫٨.٣٢٫٠٢١٫٣٣قم30
١٧٫٥٣٦٫٩٣٣٫٤٢٩٫٣٣کاشان31
٦٫٠.٢٧٫٧١١٫٣٢کردستان32
٣٦٫٠٣٨٫٤٢٧٫٨٣٤٫١٤کرمان33



١٠

٤٫٤.٢٣٫٣٩٫٣١کرمانشاه34
٢٫٣٠٫٤٣٠٫٧١١٫١٢کهگیلویه و بویر احمد35
٣٫٠.٣٤٫٠١٢٫٣٢گلستان36
١٦٫٥٤٫٥٣٤٫٧١٨٫٦٢گیالن37
٢٥٫٣٠٫٣٢٧٫٤١٧٫٧٢گناباد38
٢٥٫٦١٩٫٧٤٠٫٢٢٨٫٥٣لرستان39
٢٣٫٣٠٫٩٢٩٫٦١٨٫٠٢مازندران40
٨٫٨٨٫٤٢٤٫١١٣٫٨٢مرکزي41
٤٢٫٣.٣٠٫٠٢٤٫١٣نیشابور42
٥٥٫٥٥٠٫٠٣٥٫١٤٦٫٩٥هرمزگان43
٢١٫٧٦٫٠٣٠٫٣١٩٫٤٢همدان44
١٤٫٤١٠٫٦٢٦٫٤١٧٫١٢یزد45
١٤٫٦٢٠٫٠٢٧٫٠٢٠٫٥٣بم46
٤٫٦.٣٧٫٠١٣٫٩٢مراغه47



١١

1392ایمنی مراکز بهداشتی در برابر بالیا بر حسب ابعاد ایمنی و نوع مرکز، سال -4جدول 

سطح ایمنیایمنی کلایمنی غیرسازه ايایمنی سازه ايآمادگی عملکردينوع مرکز
٢٠٫٩١٤٫١٣١٫١٢٢٫٠3کشور

٢٤٫٨١٥٫٨٢٨٫١٢٢٫٩3مرکز بهداشت شهرستان
٢٠٫٠٣٥٫٥٣٠٫٣٢٨٫٦3مرکز بهداشت شهري

١٥٫٦١٠٫٢٣٦٫٦٢٠٫٨3پایگاه بهداشت
١٧٫٣١١٫٧٢٩٫٥١٩٫٥2مرکز بهداشتی درمانی روستایی

١٣٫١٩٫٨٣٥٫٩١٩٫٦2خانه بهداشت



١٢

1392آمادگی عملکردي مراکز بهداشتی در برابر بالیا بر حسب کارکرد، سال –5جدول 
آمادگی عملکرديکارکردردیف

٢٠٫٩کل
١٦٫٨ساختاروسازماندهی1
١٦٫٠هافوریتوبالیاآمادگیبرنامه2
١٥٫٧خطرارزیابی3
٩٫٨خطرکاهشاقدامات4
١٦٫٠بیمهپوشش5
١٨٫٥سازمانیبرونودرونهماهنگی6
١٤٫٤پاسخعملیاتصحنهفرماندهی7
١٠٫٥اولیههشداروارتباطات8
١٠٫٠تخلیه9
٩٫٦دیدهآسیبجمعیتومرکزنیازهايوآسیببررسی10
١٢٫٦فنیتجهیزاتولوازمذخیره11
١٣٫٠فرديمحافظتتجهیزاتولوازمذخیره12
١١٫٧غذاوآبذخیره13
١٤٫٥آنانخانوادهوکارکنانروانسالمت14
٢١٫٠جایگزینفضايوانسانینبروي: خدمتارائهتداوم15
١٦٫٨نقلوحمل16
٨٫٣داوطلبانوهاکمکمدیریت17
٥٫٧مالیامور18
١٥٫٣اطالعاتایمنی19
١٧٫٠گازوبرقآب،ایمنی-20
٥٫٧مهمکنندگانبازدیدمدیریت21
٧٫٣امنیت22
١٤٫٢رسانیاطالع23
١٢٫٠سریعپاسختیم24
٥٣٫١حریقاطفاء25
٩٫٩)روحیوجسمیبازتوانیوبازسازيشامل(بازیابی26
١١٫٧مانوروتمرین27
١٢٫٨آموزش28
٣٠٫٠محیطبهداشت29
١٩٫١واگیرهايبیماري30
١٦٫٥غیرواگیرهايبیماري31
١٥٫١باروريبهداشت32
١٢٫١تغذیه33
١٣٫٣اجتماعی-روانیسالمت34



١٣

1392ایمنی سازه اي مراکز بهداشتی در برابر بالیا بر حسب شاخص، سال –6جدول 

ایمنی سازه ايشاخص ردیف
١٤٫١کل

ايسـازه پذیريآسیبارزیابیبرايهماهنگی1
١٤٫٣دفترباطبیعیمخاطراتبرابردرمراکز

2
مقاومـت تغییـر احتمـال باايحادثهدادهروي
آسـیب ارزیـابی آخرینفاصلهمرکز درايسازه

حاضرحالتاايسازهپذیري
١٣٫٩

3
برابـر درمرکـز ايسـازه پذیريآسیبارزیابی

بعـد یـا قبلسال5تا3طیطبیعیمخاطرات
سازهمقاومتتغییراحتمالکهايحادثهوقوع

٨٫١

درمرکـز ايسـازه پذیريآسیبارزیابینتیجه4
١٤٫٨طبیعیمخاطراتبرابر

آسـیب ارزیـابی آخـرین ازپـس اقداماتنتیجه5
١٣٫٣ايسازهپذیري



١٤

1392آمادگی عملکردي مراکز بهداشتی در برابر بالیا بر حسب کارکرد و نوع مرکز، سال –7جدول 

م ب کارکردردیف
شهرستان

پایگاه م ب شهري
بهداشت

م ب 
روستایی

خانه 
بهداشت

٢٤٫٨٢٠٫٠١٥٫٦١٧٫٣١٣٫١کل
٣٨٫٦٢٨٫٤١٩٫٢١٩٫٣١٣٫٤ساختاروسازماندهی1
٢٨٫١٢٨٫٤٢٢٫٠١٦٫٩١٢٫٧هافوریتوبالیاآمادگیبرنامه2
٢٢٫٦٢٤٫٨١٦٫٨١٧٫٨١٣٫٧خطرارزیابی3
١٣٫٨١٣٫٢٨٫١١١٫٠٩٫٢خطرکاهشاقدامات4
١٧٫٦١٣٫٤٢٠٫٠١٦٫٢١٥٫٦بیمهپوشش5
٤١٫٧٢٦٫٢١٩٫٠٢٣٫٠١٥٫٨سازمانیبرونودرونهماهنگی6
٣٨٫٣٢٣٫٦١١٫٦١٦٫٥١٢٫٢پاسخعملیاتصحنهفرماندهی7
٢٢٫٥١٤٫٥٧٫٠١٢٫٩٩٫٤اولیههشداروارتباطات8
١٢٫١١٨٫٠٦٫٨١١٫٥٨٫٨تخلیه9

ومرکـز نیازهـاي وآسیببررسی10
١٢٫٥١٥٫٨٧٫٨١٠٫٩٨٫٥دیدهآسیبجمعیت

٢٧٫١١٨٫٦١٦٫٧١٣٫١١٠٫٥فنیتجهیزاتولوازمذخیره11

محافظـت تجهیزاتولوازمذخیره12
٢٦٫٢١٧٫٥١٨٫٤١٣٫٨١٠٫٩فردي

١٠٫٠١٥٫٩١٣٫٧١٤٫٤١٠٫٠غذاوآبذخیره13

خـانواده وکارکنـان روانسالمت14
١٠٫٧١٩٫٠١٧٫٣١٤٫٨١٣٫٠آنان

انسـانی نبروي: خدمتارائهتداوم15
٣١٫٤٣١٫٦٢٢٫٧٢٦٫١١٧٫٧جایگزینفضايو

٣١٫٤١٩٫١١٥٫٥٢٣٫٥١٤٫٥نقلوحمل16
١١٫٤١٣٫٤٧٫٤٩٫٨٧٫٠داوطلبانوهاکمکمدیریت17
٨٫٦٨٫٤٥٫٤٨٫٧٤٫٤مالیامور18
١٩٫٠٢٠٫١١٢٫٩١٨٫٧١٣٫٨اطالعاتایمنی19
٢٨٫٣٢١٫٨١٣٫٦٢٠٫٢١٥٫٣گازوبرقآب،ایمنی-20
١٢٫٩١٣٫٢٢٫٧٧٫١٤٫١مهمکنندگانبازدیدمدیریت21
١٠٫٧١٣٫١٥٫٣٩٫٩٥٫٩امنیت22
٢٢٫٩٢١٫٤١١٫٢١٧٫٣١٢٫٤رسانیاطالع23
٣٧٫١١٩٫٨١٤٫٦١٥٫٨٨٫٩سریعپاسختیم24
٥٦٫٢٥٨٫٤٥٠٫٩٥٥٫٩٥١٫٨حریقاطفاء25

بازتوانیوبازسازيشامل(بازیابی26
١١٫٠١٣٫٨٧٫٥١٣٫١٩٫٠)روحیوجسمی

١٨٫٣١٨٫٢١٢٫٠١٣٫٥١٠٫٠مانوروتمرین27
١٨٫١١٧٫٧١٤٫٠١٥٫٦١١٫١آموزش28



١٥

٥٠٫٤٤٠٫٩٣٥٫٤٣٣٫٢٢٦٫٣محیطبهداشت29
٤٠٫٠٢٧٫٥٢٢٫٨٢١٫٣١٦٫٣واگیرهايبیماري30
٣٦٫١٢٢٫٩٢٠٫٢١٨٫٥١٣٫٩غیرواگیرهايبیماري31
٢٥٫٦٢٠٫٤١٥٫٢١٧٫٩١٣٫٤باروريبهداشت32
٢٦٫١١٧٫٠١٤٫٧١٣٫١١٠٫٢تغذیه33
٢٧٫٠١٩٫١١٧٫٧١٢٫٧١١٫٣اجتماعی-روانیسالمت34



١٦

1392ایمنی سازه اي مراکز بهداشتی در برابر بالیا بر حسب شاخص و نوع مرکز، سال –8جدول 

م ب شاخصردیف
شهرستان

پایگاه م ب شهري
بهداشت

م ب 
روستایی

خانه 
بهداشت

ايسازهپذیريآسیبارزیابیبرايهماهنگی1
١٥٫٨٣٥٫٥١٠٫٢١١٫٧٩٫٨دفترباطبیعیمخاطراتبرابردرمراکز

2
سازهمقاومتتغییراحتمالباايحادثهدادهروي
پذیريآسیبارزیابیآخرینفاصلهمرکز دراي

حاضرحالتاايسازه
١٨٫٢٣٤٫٧٧٫١١٤٫٩١١٫٩

3
برابردرمرکزايسازهپذیريآسیبارزیابی

بعدیاقبلسال5تا3طیطبیعیمخاطرات
سازهمقاومتتغییراحتمالکهايحادثهوقوع

١٦٫٧٤١٫١٢٠٫٨١٣٫٦٨٫٦

درمرکزايسازهپذیريآسیبارزیابینتیجه4
٩٫١٣٣٫٢٥٫١٦٫٤٤٫٨طبیعیمخاطراتبرابر

آسیبارزیابیآخرینازپساقداماتنتیجه5
١٨٫٢٣٦٫٠١١٫٨١١٫٥١٢٫٦ايسازهپذیري

ايسازهپذیريآسیبارزیابیبرايهماهنگی1
١٦٫٧٣٤٫٠٧٫٢١١٫٧١١٫١دفترباطبیعیمخاطراتبرابردرمراکز
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1392آمادگی عملکردي مراکز بهداشتی در برابر بالیا بر حسب دانشگاه و نوع مرکز، سال –9جدول

ب مدانشگاهردیف
شهرستان

پایگاه م ب شهري
بهداشت

م ب 
روستایی

خانه 
کلبهداشت

٢٤٫٨٢٠٫٠١٥٫٦١٧٫٣١٣٫١٢٠٫١کل کشور
٢٣٫٦٣٣٫١٤٢٫٧-٦٢٫٧٣٦٫٣آذربایجان شرقی1
٣٨٫٦٢٫٣٢٫٤٢٫٨٢٫٣١٥٫٧ارومیه2
٠٫٠٧٫٥٠٫٠٥٫٩٠٫٠٦٫٦اردبیل3
٢٥٫٦٥٫١١٧٫١١٢٫٠١٠٫٨١٥٫٩اصفهان4
١٤٫٨٣١٫٥٣٫٣٠٫٠١٫٦١٥٫٨ایالم5
٣٨٫٧٣٠٫٩٣٨٫٧٢٩٫٩٣٦٫٩-البرز6
١٩٫٨١١٫٦٣٫١٨٫٠٠٫٠١٣٫٠بابل7
١١٫٨٢٫٩٢٢٫٦--٢٩٫٦بوشهر8
١٢٫٤١٢٫٤----تربت حیدریه9
١٨٫٦---٢٤٫٨-تهران10
١٫٤٦٫٧١٫٥١١٫٧٨٫٦٥٫٨جهرم11
١٥٫٣١١٫٢١٠٫٤٠،٠٨٫٩١٢٫٥جیرفت12
٤٢٫٤١٢٫١١٠٫٣٢١٫٩١٥٫٦٢٦٫٠شهرکرد13
١٣٫٤١٣٫٤١١٫٧٢٧٫٤٢٠٫٧١٧٫٦خراسان جنوبی14
١٤٫٣١٧٫٧٥٫٣٢١٫٦-٢٤٫٦خراسان رضوي15
٠٫٠٠٫٠٢٤٫٦-٢٤٫٦٠٫٠خراسان شمالی16
١٥٫١٧٫٢٣٫٨١٫٩٠٫٩٨٫٠خوزستان17
٤٤٫٧٤٣٫٠١٢٫٧٦٢٫٢-٧٦٫٧دزفول18
٤٤٫٣٢٫٥١٨٫٩١٢٫٠٨٫٣٢٢٫٢رفسنجان19
٣٢٫٣٥٫٥٣٫٠٥٫٥٥٫٦١٥٫١زنجان20
٠٫٣٢٫٣٢٫٤٤٫٦-٦٫٨سبزوار21
١١٫٧٩٫٢٦٫٨٧٫٠٦٫٥٩٫٢سمنان22
٤٤٫٧٤٣٫٠١٢٫٧٦٢٫٢-٧٦٫٧زابل23
٤٤٫٣٢٫٥١٨٫٩١٢٫٠٨٫٣٢٢٫٢سیستان و بلوچستان24
٤٧٫٩٥٦٫٢٤٤٫٨٤٩٫٠٤٧٫٧-شاهرود25
٢٤٫٥---٣٢٫٧-)ایران(شهیدبهشتی26
٤٤٫١----٤٤٫١فارس27
١٫٥١٫٥٢٫٧٢٫١٢٫٠١٫٨فسا28
٠٫٠٠٫٠٠٫٠٠٫٠٠٫٠-قزوین29
٣١٫٨٣١٫٨٣١٫٨٣١٫٨٣١٫٨-قم30
٢٠٫٠١٥٫٨١٥٫٥١٦٫٤١٦٫٢١٧٫٥کاشان31
١٫٠١٫٤٦٫٠--٩٫٤کردستان32
٤٨٫٦٢١٫٣٢٤٫٦٣٣٫٤٣٨٫٧٣٦٫٠کرمان33



١٨

٣٫٣٤٫٤-٣٫٣-٤٫٨کرمانشاه34
٢٫٩٢٫٠٠٫٧٢٫٢١٫٨٢٫٣کهگیلویه و بویر احمد35
٣٫٠٣٫٠٣٫٠٣٫٠٣٫٠٣٫٠گلستان36
١٥٫٥٢٧٫٣١٤٫٦١٢٫٣١٦٫٥گیالن37
٨٫٦٥٫٢٢٥٫٢--٣٦٫٣گناباد38
٢٩٫٨٢٤٫٩٢٤٫٣٢٥٫٠٥٫٣٢٥٫٥لرستان39
٠٫٠٢١٫١٥٫١٢٣٫٣--مازندران40
١١٫٣٨٫٢٦٫٤٧٫٢٦٫٥٨٫٨مرکزي41
٣٥٫٢٣٥٫٢٣٥٫٣٤٢٫٣--نیشابور42
٥٠٫٠٥٠٫٠٥٥٫٥--٥٠٫٠هرمزگان43
٢٤٫٢٢٣٫٢١٧٫٥١٤٫٣٢١٫٧همدان44
١٥٫٣١٣٫٠٧٫٩١٣٫٥٥٫٠١٤٫٤یزد45
١٤٫٦١٤٫٦١٤٫٦١٤٫٦١٤٫٦-بم46
٤٫٦٤٫٦----مراغه47
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1392ایمنی غیرسازه اي مراکز بهداشتی در برابر بالیا بر حسب دانشگاه و نوع مرکز، سال - 10جدول 

م ب ایمنی غیرسازه ايردیف
شهرستان

پایگاه م ب شهري
بهداشت

م ب 
روستایی

خانه 
کلبهداشت

٢٨٫١٣٠٫٣٣٦٫٦٢٩٫٥٣٥٫٩٣١٫١کشور
٢٥٫٠٣٠٫٣٠٫٠٢٩٫١٣٠٫٣٢٧٫٨آذربایجان شرقی1
٢٧٫٦٢٤٫٩٣٥٫١٣١٫١٣٦٫٥٢٩٫٢ارومیه2
٤١٫٥٤٥٫٦٤٨٫٦٤٩٫٤٤٥٫٨٤٥٫٥اردبیل3
٢٣٫٩١٤٫٧١٧٫١٣٩٫٤٢٩٫٦٢٦٫١اصفهان4
٢٧٫١٣٦٫٦٥٠٫٠٣٥٫٤٢٨٫٣٣٣٫٤ایالم5
٠٫٠٢٤٫٤٠٫٠٤٤٫٠٣١٫٨٣٥٫٢البرز6
٢٥٫٨٤٢٫٨٣٣٫٠٢٤٫٧٣٦٫٠٣٠٫٢بابل7
٢٢٫٦٢٣٫٣٠٫٠٣٣٫٣٣٠٫١٢٦٫٥بوشهر8
٠٫٠٣٦٫٦٤٥٫٣٤٤٫٣٣٥٫٤٤١٫٠تربت حیدریه9
١٦٫١٢٨٫٤٠٫٠٠٫٠٠٫٠٢٠٫٦تهران10
٤٠٫٢٣٠٫٣٣٦٫٣٢٨٫٦٣١٫٨٣٤٫٠جهرم11
٢٥٫٢٣١٫٧٤٢٫٩٠،٠٣٨٫٦٣١٫٤جیرفت12
٢٤٫٥٣٥٫٣٣٤٫٩٣٥٫٢٣٥٫٨٣١٫٣شهرکرد13
٣٠٫٥٢٧٫٢٤١٫١٢٧٫٠٣٣٫٧٢٩٫٩خراسان جنوبی14
٢٦٫٢٣٢٫٧٤١٫٩٣٦٫٢٣٩٫٦٣٢٫٥خراسان رضوي15
٣١٫٧٤٨٫٤٠٫٠٤٥٫٨٤٦٫٢٤٠٫٨خراسان شمالی16
٢٩٫٨٤٦٫٦٠٫٠٣٣٫٩٣٥٫٤٣٥٫٣خوزستان17
٠٫٠٤٤٫٥٤٢٫٨٤٠٫٣٤٣٫٠٤٢٫٣دزفول18
٣٦٫١٣٢٫٥٤٤٫٨٣٩٫٦٣٨٫٦٣٧٫٢رفسنجان19
٢٠٫٠٣٩٫٤٤٧٫٤٤٠٫٠٤١٫٣٣٣٫٢زنجان20
٠٫٠٣٣٫٣٠٫٠٤٥٫٠٣٨٫١٣٩٫٨سبزوار21
١٩٫٤١٤٫٦٠٫٠٢٠٫٧٢٩٫٦١٩٫٣سمنان22
١٩٫٦٠٫٠٠٫٠٣١٫٧٣٥٫٦٢٥٫٧زابل23
٢٨٫٧٢٩٫٢٤١٫٦١٨٫٨٣٤٫٨٢٧٫٥سیستان و بلوچستان24
١٧٫١٣٠٫٦٢٦٫٠٢٠٫٧٣١٫٤٢٢٫٥شاهرود25
٠٫٠٢٥٫٢٠٫٠٠٫٠٠٫٠٢٥٫٢)ایران(شهیدبهشتی26
٣٦٫٨٣٦٫٥٠٫٠٣٦٫١٣٧٫٤٣٦٫٥فارس27
١٢٫٨٣٢٫٥٢٧٫٤١٥٫٧٣٤٫٧٢٠٫٢فسا28
٠٫٠٢٥٫٦٣٠٫٦٢٦٫٢٣٠٫٨٢٧٫٠قزوین29
٣٥٫٨٢٣٫٩٣٩٫٧٢٩٫٨٣٦٫٠٣٢٫٠قم30
٣٠٫٤٣٥٫٢٣٩٫٦٣٣٫٤٣٧٫٣٣٣٫٤کاشان31
٢٢٫٥٣١٫٨٠٫٠٢٩٫٤٣٦٫٧٢٧٫٦کردستان32
٣٦٫٨٢٢٫٧٢٦٫٠٢٠٫٠٣٠٫٠٢٧٫٨کرمان33



٢٠

٢٦٫٢٠٫٠٠٫٠١٦٫١٤١٫١٢٣٫٣کرمانشاه34
٣٠٫٦١٩٫٥٣٧٫٥٣٥٫٤٣٨٫٤٣٠٫٦کهگیلویه و بویر احمد35
٣٣٫٥٣٢٫٧٥٠٫٠٢٩٫٨٣٩٫٢٣٤٫٠گلستان36
٣٤٫٥٣٥٫٢٤١٫٧٣١٫٨٣٨٫٩٣٤٫٧گیالن37
٢٠٫٤٢٧٫٤٠٫٠٣٥٫٧٣١٫٢٢٧٫٤گناباد38
٣٧٫٧٤٨٫٥٣٧٫٥٣٧٫٦٤٢٫٨٤٠٫٢لرستان39
٣١٫٠٢٠٫٤٠٫٠٣٢٫٩٣٨٫٨٢٩٫٦مازندران40
٢٢٫٩٣٥٫٥٠٫٠١٥٫٩٣٠٫٨٢٤٫١مرکزي41
٠٫٠٢٣٫١٠٫٠٣٦٫٣٢٤٫٨٣٠٫٠نیشابور42
٢٩٫٧٣٨٫١٠٫٠٣٨٫٤٤٢٫٧٣٥٫١هرمزگان43
٢٤٫٦٣٢٫٣٣٧٫٢٣٢٫٧٣٧٫٨٣٠٫٣همدان44
٢٩٫٣١٦٫٠٢٨٫٥٢٩٫١٣٠٫٤٢٦٫٤یزد45
٢٩٫٠١٥٫٩٣٢٫٣٣٠٫٠٣٢٫٠٢٧٫٠بم46
٠٫٠٣٩٫٩٠٫٠٠٫٠٢٦٫١٣٧٫٠مراغه47
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1392ایمنی سازه اي مراکز بهداشتی در برابر بالیا بر حسب دانشگاه و نوع مرکز، سال –11جدول 

م ب ایمنی سازه ايردیف
شهرستان

پایگاه م ب شهري
بهداشت

م ب 
روستایی

خانه 
کلبهداشت

١٥٫٨٣٥٫٥١٠٫٢١١٫٧٩٫٨١٤٫١کشور
٠٫٠٢٫٤٢٫٤-٠٫٠٠٫٠آذربایجان شرقی1
٠٫٠٠٫٠٠٫٠٠٫٠٠٫٠٠٫٠ارومیه2
٠٫٠٠٫٠٠٫٠٢٫٩٠٫٠٢٫٩اردبیل3
٠٫٠٢٢٫٥٢٦٫٠٢٠٫٠١٤٫٤٢١٫٤اصفهان4
٠٫٠٠٫٠٠٫٠٠٫٠٠٫٠٠٫٠ایالم5
٠٫٠٠٫٠٠٫٠٠٫٠٠٫٠-البرز6
١٠٫٠٠٫٠٠٫٠٤٫١٠٫٠٧٫٨بابل7
٠٫٠٢٠٫٠٢٠٫٠--٢٠٫٠بوشهر8
٠٫٠٠٫٠----تربت حیدریه9
٣٠٫٠---٣٠٫٠-تهران10
٥٠٫٠١٠٫٠٠٫٠٢٫٩٥٫٤٢٤٫١جهرم11
٣٠٫٣٢٧٫٢٢٥٫٤٠،٠١٣٫٥٣٢٫٩جیرفت12
٠٫٠١١٫٣٠٫٠٢٥٫٠٠٫٧١٥٫٥شهرکرد13
٠٫٠٠٫٠٠٫٠٠٫٠٠٫٠٠٫٠خراسان جنوبی14
٠٫٠٠٫٠٣٫٦٣٫٦-٠٫٠خراسان رضوي15
٠٫٠٠٫٠٠٫٠-٠٫٠٠٫٠خراسان شمالی16
٣٠٫٠٢٥٫٠٢٠٫٠٠٫٠٠٫٠٢٦٫٩خوزستان17
٤٥٫٠٤١٫٠٤١٫٦٤١٫٠-٤٠٫٠دزفول18
٤٠٫٠٠٫٠١٠٫٠٠٫٠٦٫٥٣١٫٣رفسنجان19
٠٫٠١٠٫٠-١٠٫٠٠٫٠٠٫٠زنجان20
٢٠٫٠٢٥٫٨٢٦٫٦٢٤٫٦-٠٫٠سبزوار21
١٠٫٠٥٠٫٠١٠٫٠٢٣٫٣٣٠٫٨٢٥٫٣سمنان22
٤٥٫٠٤١٫٠٤١٫٦٤١٫٠-٤٠٫٠زابل23
٤٠٫٠٠٫٠١٠٫٠٠٫٠٦٫٥٣١٫٣سیستان و بلوچستان24
٥٫٨١٣٫٣٢٫٠٧٫٤٥٫٧-شاهرود25
٢٧٫٨---٢٧٫٨-)ایران(شهیدبهشتی26
٤٠٫٠٤٢٫٥٤٢٫٨٤٢٫٠--فارس27
٠٫٠٠٫٠٠٫٠٠٫٠٠٫٠٠٫٠فسا28
٠٫٠٠٫٠٠٫٠٠٫٠٠٫٠-قزوین29
٠٫٠٠٫٠٠٫٠٠٫٠٠٫٠-قم30
٦٠٫٠٢٥٫٠٢٥٫٧٢٠٫٠٢٧٫١٣٦٫٩کاشان31
٠٫٠٠٫٠٠٫٠--٠٫٠کردستان32
٥٠٫٠٣٦٫٧١٨٫٠٣٣٫٣٢٢٫٠٣٨٫٤کرمان33



٢٢

٠٫٠٠٫٠-٠٫٠-٠٫٠کرمانشاه34
٠٫٠٠٫٠٠٫٠٠٫٤٠٫٤-کهگیلویه و بویر احمد35
٠٫٠٠٫٠٠٫٠٠٫٠٠٫٠٠٫٠گلستان36
٠٫٠٤٠٫٠١٢٫٣٢٥٫٠١٥٫٩٤٫٤گیالن37
٠٫٠٠٫٣٠٫٣--٠٫٠گناباد38
٢٠٫٠٢٠٫٠١٦٫٧٢٠٫٠٢٠٫٠١٩٫٧لرستان39
٠٫٠٠٫٩١٫٠٠٫٩--مازندران40
٠٫٠١٠٫٠٠٫٠٠٫٠٠٫١٨٫٤مرکزي41
٠٫٠٠٫٠٠٫٠٠٫٠--نیشابور42
٥٠٫٠٥٠٫٠٥٠٫٠--٥٠٫٠هرمزگان43
٤٠٫٠٢٠٫٠٠٫٠٢٥٫٠١٩٫٣٦٫٠همدان44
١٠٫٠٠٫٠١٦٫٧٠٫٠٥٫٠١٠٫٦یزد45
٢٠٫٠٢٠٫٠٢٠٫٠٢٠٫٠٢٠٫٠-بم46
٠٫٠٠٫٠----مراغه47
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1392احتمال وقوع مخاطرات سال –1نمودار 

۶۴٫٢
٢٫۴

٢۵٫١
۶٫٢

١۴٫٩
١٧٫٩

٢٩٫٣
٢٧٫۴

۴٢٫۵
٢۵٫١

١۶٫١
٢٠٫٨

۵۴٫١
۴۶٫٢

١۵٫٣
٢٢٫٠

۴۴٫۶
٢٨٫۴

٢١٫۶
٢٢٫٠

١٠٫۶
٨٫۵

١٠٫۴
٨٫٣

١٢٫٨
٣۴٫٧

٢۵٫۴
٢٠٫۶

٢۴٫٧
۶٫٣

٣۵٫٣
١٠٫٧

۶٫٨
٨٫٢

١٠٫٩
١٩٫٢

۶٫١
٨٫٩

۶٫۴
٧٫۶

١٢٫۵
۵٢٫۴
۵٣٫٨

١٨٫۵
٢٨٫٩
٢٨٫٢

٠ ٢٠ ۴٠ ۶٠ ٨٠ ١٠٠

زلزله
آتشفشان

)بدنبال زلزله(رانش زمین 
روان گرایی

اي رسیھزمین با خاك 
نشست زمین

طوفان
گردباد
اي سیل آساھباران 

سیل برق آسا
سیل رودخانه یا امواج بلند ناشی از طوفان

رانش زمین بدنبال بارش شدید و سیل
)گرما یا سرماي شدید(شرایط جوي شدید 

گرد و غبار
طوفان شن

کوالك
بادهاي شدید

آلودگی هوا
تجمعات انبوه  

جابجایی گسترده جمعیت
حمله به مرکز

گروگان گیري پرسنل
بچه دزدي

تهدیدات سایبر
اغتشاشات

اھاپیدمی 
جوم جانواران موذيھ

حمله ي حیوانات وحشی
انفجار گاز

انفجار بمب
آتش سوزي

نشت مواد مضر
سته ايھدیدات ھت
دیدات رادیولوژیکھت
دیدات بیولوژیکھت
آلودگی آب یا مواد غذایی-دیدات بیولوژیکھت
دیدات شیمیایی از نوع عوامل تاول زاھت
دیدات شیمیایی از نوع مواد صنعتی سمیھت
دیدات شیمیایی از نوع عوامل اعصابھت
دیدات شیمیایی مثل انفجار تانکر کلرھت

ویهھاز کار افتادن سیستم ت
قطع برق
قطع آب

تخلیه فوري تمام یا بخشی از مرکز بهداشتی
حوادث با مصدومین متعدد

سرقت



٢٤

1392آمادگی عملکردي مراکز بهداشتی در برابر بالیا بر حسب نوع کارکرد، سال –2نمودار 

١۶٫٧

١۵٫٩

١۵٫۶

٩٫٧

١۶٫٠

١٨٫۴

١۴٫٣

١٠٫۵

٩٫٩

٩٫۵

١٢٫۶

١٣٫٠

١١٫۶

١۴٫۴

٢١٫٠

١۶٫٨

٨٫٣

۵٫۶

١۵٫٣

١٧٫٠

۵٫۶

٧٫٢

١۴٫١

١٢٫٠

۵٣٫٢

٩٫٨

١١٫٧

١٢٫٨

٣٠٫١

١٩٫٠

١۶٫۴

١۵٫١

١٢٫١

١٣٫٢

٠ ٢٠ ۴٠ ۶٠ ٨٠ ١٠٠

سازماندهی و ساختار
برنامه آمادگی بالیا و فوریت ها

ارزیابی خطر
اقدامات کاهش خطر

پوشش بیمه
هماهنگی درون و برون سازمانی
فرماندهی صحنه عملیات پاسخ

ارتباطات و هشدار اولیه
تخلیه

بررسی آسیب و نیازهاي مرکز و جمعیت آسیب دیده
ذخیره لوازم و تجهیزات فنی

ذخیره لوازم و تجهیزات محافظت فردي
ذخیره آب و غذا

سالمت روان کارکنان و خانواده آنان
نبروي انسانی و فضاي جایگزین: تداوم ارائه خدمت

حمل و نقل
مدیریت کمک ها و داوطلبان

امور مالی
ایمنی اطالعات

ایمنی آب، برق و گاز
مدیریت بازدید کنندگان مهم

امنیت
اطالع رسانی

تیم پاسخ سریع
اطفاء حریق

)شامل بازسازي و بازتوانی جسمی و روحی(بازیابی 
تمرین و مانور

آموزش
بهداشت محیط

بیماري هاي واگیر
بیماري هاي غیرواگیر

بهداشت باروري
تغذیه

اجتماعی-سالمت روانی



٢٥

1392ایمنی سازه اي مراکز بهداشتی در برابر بالیا بر حسب شاخص، سال –3نمودار 

1392آمادگی عملکردي مراکز بهداشتی در برابر بالیا بر حسب نوع مرکز، سال - 4نمودار 

١۴٫٣

١٣٫٩

٨٫١

١۴٫٨

١٣٫٣

٠ ٢٠ ۴٠ ۶٠ ٨٠ ١٠٠

هماهنگی براي ارزیابی آسیب پذیري سازه اي مراکز در برابر مخاطرات 
طبیعی با دفتر 

روي داده حادثه اي با احتمال تغییر مقاومت سازه اي مرکز در فاصله آخرین 
ارزیابی آسیب پذیري سازه اي تا حال حاضر

5تا 3ارزیابی آسیب پذیري سازه اي مرکز در برابر مخاطرات طبیعی طی 
سال قبل یا بعد وقوع حادثه اي که احتمال تغییر مقاومت سازه

نتیجه ارزیابی آسیب پذیري سازه اي مرکز در برابر مخاطرات طبیعی

نتیجه اقدامات پس از آخرین ارزیابی آسیب پذیري سازه اي

٠

٢٠

۴٠

۶٠

٨٠

١٠٠
مرکز بهداشت شهرستان

مرکز بهداشت شهري

مرکز بهداشت روستاییپایگاه بهداشت

خانه بهداشت



٢٦

1392ایمنی غیرسازه اي مراکز بهداشتی در برابر بالیا بر حسب نوع مرکز، سال - 5نمودار 

1392ایمنی سازه اي مراکز بهداشتی در برابر بالیا بر حسب نوع مرکز، سال - 6نمودار 

٠

٢٠

۴٠

۶٠

٨٠

١٠٠
مرکز بهداشت شهرستان

مرکز بهداشت شهري

مرکز بهداشت روستاییپایگاه بهداشت

خانه بهداشت

٠

٢٠

۴٠

۶٠

٨٠

١٠٠
مرکز بهداشت شهرستان

مرکز بهداشت شهري

مرکز بهداشت روستاییپایگاه بهداشت

خانه بهداشت



٢٧

1392آمادگی عملکردي مراکز بهداشتی در برابر بالیا بر حسب دانشگاه، سال - 7نمودار 

۴٢٫٧
١۵٫٧

۶٫۶
١۵٫٩
١۵٫٨

٣۶٫٩
١٣٫٠

٢٢٫۶
١٢٫۴

١٨٫۶
۵٫٨

١٢٫۴٩
٢۶٫٠

١٧٫۶
٢١٫۶

٢۴٫۶
٨٫٠

۶٢٫٢
٢٢٫٢

١۵٫١
۴٫۶

٩٫٢
۶٢٫٢

٢٢٫٢
۴٧٫٧

٢۴٫۵
۴۴٫١

١٫٨
٠٫٠

٣١٫٨
١٧٫۵

۶٫٠
٣۶٫٠

۴٫۴
٢٫٣
٣٫٠

١۶٫۵
٢۵٫٢
٢۵٫۵

٢٣٫٣
٨٫٨

۴٢٫٣
۵۵٫۵

٢١٫٧
١۴٫۴
١۴٫۶

۴٫۶

٠ ١٠ ٢٠ ٣٠ ۴٠ ۵٠ ۶٠ ٧٠ ٨٠ ٩٠ ١٠٠

آذربایجان شرقی
ارومیه
اردبیل

اصفهان
ایالم
البرز
بابل

بوشهر
تربت حیدریه

تهران
جهرم

جیرفت
شهرکرد
بیرجند
طرقبه
بجنورد

اهواز
دزفول

رفسنجان
زنجان
سبزوار
سمنان

زابل
سیستان و بلوچستان

شاهرود
شهید بهشتی

فارس
فسا

قزوین
قم

کاشان
کردستان 

کرمان
کرمانشاه

کهگیلویه و بویر احمد
گلستان
گیالن
گناباد

لرستان
مازندران
مرکزي
نیشابور

هرمزگان
همدان

یزد
بم

مراغه



٢٨

1392ایمنی غیرسازه اي مراکز بهداشتی در برابر بالیا بر حسب دانشگاه، سال - 8نمودار 

٢٧٫٨
٢٩٫٢

۴۵٫۵
٢۶٫١

٣٣٫۴
٣۵٫٢

٣٠٫٢
٢۶٫۵

۴١٫٠
٢٠٫۶

٣۴٫٠
٣١٫۴
٣١٫٣

٢٩٫٩
٣٢٫۵

۴٠٫٨
٣۵٫٣

۴٢٫٣
٣٧٫٢

٣٣٫٢
٣٩٫٨

١٩٫٣
٢۵٫٧

٢٧٫۵
٢٢٫۵

٢۵٫٢
٣۶٫۵

٢٠٫٢
٢٧٫٠

٣٢٫٠
٣٣٫۴

٢٧٫۶
٢٧٫٨

٢٣٫٣
٣٠٫۶

٣۴٫٠
٣۴٫٧

٢٧٫۴
۴٠٫٢

٢٩٫۶
٢۴٫١

٣٠٫٠
٣۵٫١

٣٠٫٣
٢۶٫۴
٢٧٫٠

٣٧٫٠

٠ ١٠ ٢٠ ٣٠ ۴٠ ۵٠ ۶٠ ٧٠ ٨٠ ٩٠ ١٠٠

آذربایجان شرقی
ارومیه
اردبیل

اصفهان
ایالم
البرز
بابل

بوشهر
تربت حیدریه

تهران
جهرم

جیرفت
شهرکرد
بیرجند
طرقبه
بجنورد

اهواز
دزفول

رفسنجان
زنجان
سبزوار
سمنان

زابل
سیستان و بلوچستان

شاهرود
شهید بهشتی

فارس
فسا

قزوین
قم

کاشان
کردستان 

کرمان
کرمانشاه

کهگیلویه و بویر احمد
گلستان
گیالن
گناباد

لرستان
مازندران
مرکزي
نیشابور

هرمزگان
همدان

یزد
بم

مراغه



٢٩

1392ایمنی سازه اي مراکز بهداشتی در برابر بالیا بر حسب دانشگاه، سال - 9نمودار 

٢٫۴
٠٫٠

٢٫٩
٢١٫۴

٠٫٠
٠٫٠

٧٫٨
٢٠٫٠

٠٫٠
٣٠٫٠

٢۴٫١
٣٢٫٩

١۵٫۵
٠٫٠

٣٫۶
٠٫٠

٢۶٫٩
۴١٫٠

٣١٫٣
١٠٫٠

٢۴٫۶
٢۵٫٣

۴١٫٠
٣١٫٣

۵٫٧
٢٧٫٨

۴٢٫٠
٠٫٠
٠٫٠
٠٫٠

٣۶٫٩
٠٫٠

٣٨٫۴
٠٫٠
٠٫۴
٠٫٠

۴٫۴
٠٫٣

١٩٫٧
٠٫٩

٨٫۴
٠٫٠

۵٠٫٠
۶٫٠

١٠٫۶
٢٠٫٠

٠٫٠

٠ ١٠ ٢٠ ٣٠ ۴٠ ۵٠ ۶٠ ٧٠ ٨٠ ٩٠ ١٠٠

آذربایجان شرقی
ارومیه
اردبیل

اصفهان
ایالم
البرز
بابل

بوشهر
تربت حیدریه

تهران
جهرم

جیرفت
شهرکرد
بیرجند
طرقبه
بجنورد

اهواز
دزفول

رفسنجان
زنجان
سبزوار
سمنان

زابل
سیستان و بلوچستان

شاهرود
شهید بهشتی

فارس
فسا

قزوین
قم

کاشان
کردستان 

کرمان
کرمانشاه

کهگیلویه و بویر احمد
گلستان
گیالن
گناباد

لرستان
مازندران
مرکزي
نیشابور

هرمزگان
همدان

یزد
بم

مراغه



٣٠

1392آمادگی عملکردي مراکز بهداشت شهرستان در برابر بالیا بر حسب ابعاد آمادگی، سال - 10نمودار 

٣٨٫۶

٢٨٫١

٢٢٫۶

١٣٫٨

١٧٫۶

۴١٫٧

٣٨٫٣

٢٢٫۵

١٢٫١

١٢٫۵

٢٧٫١

٢۶٫٢

١٠٫٠

١٠٫٧

٣١٫۴

٣١٫۴

١١٫۴

٨٫۶

١٩٫٠

٢٨٫٣

١٢٫٩

١٠٫٧

٢٢٫٩

٣٧٫١

۵۶٫٢

١١٫٠

١٨٫٣

١٨٫١

۵٠٫۴

۴٠٫٠

٣۶٫١

٢۵٫۶

٢۶٫١

٢٧٫٠

٠ ٢٠ ۴٠ ۶٠ ٨٠ ١٠٠

سازماندهی و ساختار
برنامه آمادگی بالیا و فوریت ها

ارزیابی خطر
اقدامات کاهش خطر

پوشش بیمه
هماهنگی درون و برون سازمانی
فرماندهی صحنه عملیات پاسخ

ارتباطات و هشدار اولیه
تخلیه

بررسی آسیب و نیازهاي مرکز و جمعیت آسیب دیده
ذخیره لوازم و تجهیزات فنی

ذخیره لوازم و تجهیزات محافظت فردي
ذخیره آب و غذا

سالمت روان کارکنان و خانواده آنان
نبروي انسانی و فضاي جایگزین: تداوم ارائه خدمت

حمل و نقل
مدیریت کمک ها و داوطلبان

امور مالی
ایمنی اطالعات

ایمنی آب، برق و گاز
مدیریت بازدید کنندگان مهم

امنیت
اطالع رسانی

تیم پاسخ سریع
اطفاء حریق

)شامل بازسازي و بازتوانی جسمی و روحی(بازیابی 
تمرین و مانور

آموزش
بهداشت محیط

بیماري هاي واگیر
بیماري هاي غیرواگیر

بهداشت باروري
تغذیه

اجتماعی-سالمت روانی



٣١

1392آمادگی عملکردي مراکز بهداشت شهري در برابر بالیا بر حسب ابعاد آمادگی، سال - 11نمودار 

٢٨٫۴

٢٨٫۴

٢۴٫٨

١٣٫٢

١٣٫۴

٢۶٫٢

٢٣٫۶

١۴٫۵

١٨٫٠

١۵٫٨

١٨٫۶

١٧٫۵

١۵٫٩

١٩٫٠

٣١٫۶

١٩٫١

١٣٫۴

٨٫۴

٢٠٫١

٢١٫٨

١٣٫٢

١٣٫١

٢١٫۴

١٩٫٨

۵٨٫۴

١٣٫٨

١٨٫٢

١٧٫٧

۴٠٫٩

٢٧٫۵

٢٢٫٩

٢٠٫۴

١٧٫٠

١٩٫١

٠ ٢٠ ۴٠ ۶٠ ٨٠ ١٠٠

سازماندهی و ساختار
برنامه آمادگی بالیا و فوریت ها

ارزیابی خطر
اقدامات کاهش خطر

پوشش بیمه
هماهنگی درون و برون سازمانی
فرماندهی صحنه عملیات پاسخ

ارتباطات و هشدار اولیه
تخلیه

بررسی آسیب و نیازهاي مرکز و جمعیت آسیب دیده
ذخیره لوازم و تجهیزات فنی

ذخیره لوازم و تجهیزات محافظت فردي
ذخیره آب و غذا

سالمت روان کارکنان و خانواده آنان
نبروي انسانی و فضاي جایگزین: تداوم ارائه خدمت

حمل و نقل
مدیریت کمک ها و داوطلبان

امور مالی
ایمنی اطالعات

ایمنی آب، برق و گاز
مدیریت بازدید کنندگان مهم

امنیت
اطالع رسانی

تیم پاسخ سریع
اطفاء حریق

)شامل بازسازي و بازتوانی جسمی و روحی(بازیابی 
تمرین و مانور

آموزش
بهداشت محیط

بیماري هاي واگیر
بیماري هاي غیرواگیر

بهداشت باروري
تغذیه

اجتماعی-سالمت روانی



٣٢

1392سال آمادگی عملکردي پایگاه هاي بهداشت در برابر بالیا بر حسب ابعاد آمادگی، - 12نمودار 

١٩٫٢

٢٢٫٠

١۶٫٨

٨٫١

٢٠٫٠

١٩٫٠

١١٫۶

٧٫٠

۶٫٨

٧٫٨

١۶٫٧

١٨٫۴

١٣٫٧

١٧٫٣

٢٢٫٧

١۵٫۵

٧٫۴

۵٫۴

١٢٫٩

١٣٫۶

٢٫٧

۵٫٣

١١٫٢

١۴٫۶

۵٠٫٩

٧٫۵

١٢٫٠

١۴٫٠

٣۵٫۴

٢٢٫٨

٢٠٫٢

١۵٫٢

١۴٫٧

١٧٫٧

٠ ٢٠ ۴٠ ۶٠ ٨٠ ١٠٠

سازماندهی و ساختار
برنامه آمادگی بالیا و فوریت ها

ارزیابی خطر
اقدامات کاهش خطر

پوشش بیمه
هماهنگی درون و برون سازمانی
فرماندهی صحنه عملیات پاسخ

ارتباطات و هشدار اولیه
تخلیه

بررسی آسیب و نیازهاي مرکز و جمعیت آسیب دیده
ذخیره لوازم و تجهیزات فنی

ذخیره لوازم و تجهیزات محافظت فردي
ذخیره آب و غذا

سالمت روان کارکنان و خانواده آنان
نبروي انسانی و فضاي جایگزین: تداوم ارائه خدمت

حمل و نقل
مدیریت کمک ها و داوطلبان

امور مالی
ایمنی اطالعات

ایمنی آب، برق و گاز
مدیریت بازدید کنندگان مهم

امنیت
اطالع رسانی

تیم پاسخ سریع
اطفاء حریق

)شامل بازسازي و بازتوانی جسمی و روحی(بازیابی 
تمرین و مانور

آموزش
بهداشت محیط

بیماري هاي واگیر
بیماري هاي غیرواگیر

بهداشت باروري
تغذیه

اجتماعی-سالمت روانی



٣٣

1392آمادگی عملکردي مراکز بهداشت روستایی در برابر بالیا بر حسب ابعاد آمادگی، سال - 13نمودار 
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سازماندهی و ساختار
برنامه آمادگی بالیا و فوریت ها

ارزیابی خطر
اقدامات کاهش خطر

پوشش بیمه
هماهنگی درون و برون سازمانی
فرماندهی صحنه عملیات پاسخ

ارتباطات و هشدار اولیه
تخلیه

بررسی آسیب و نیازهاي مرکز و جمعیت آسیب دیده
ذخیره لوازم و تجهیزات فنی

ذخیره لوازم و تجهیزات محافظت فردي
ذخیره آب و غذا

سالمت روان کارکنان و خانواده آنان
نبروي انسانی و فضاي جایگزین: تداوم ارائه خدمت

حمل و نقل
مدیریت کمک ها و داوطلبان

امور مالی
ایمنی اطالعات

ایمنی آب، برق و گاز
مدیریت بازدید کنندگان مهم

امنیت
اطالع رسانی

تیم پاسخ سریع
اطفاء حریق

)شامل بازسازي و بازتوانی جسمی و روحی(بازیابی 
تمرین و مانور

آموزش
بهداشت محیط

بیماري هاي واگیر
بیماري هاي غیرواگیر

بهداشت باروري
تغذیه

اجتماعی-سالمت روانی



٣٤

1392آمادگی عملکردي خانه هاي بهداشت در برابر بالیا بر حسب ابعاد آمادگی، سال - 14نمودار 
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سازماندهی و ساختار
برنامه آمادگی بالیا و فوریت ها

ارزیابی خطر
اقدامات کاهش خطر

پوشش بیمه
هماهنگی درون و برون سازمانی
فرماندهی صحنه عملیات پاسخ

ارتباطات و هشدار اولیه
تخلیه

بررسی آسیب و نیازهاي مرکز و جمعیت آسیب دیده
ذخیره لوازم و تجهیزات فنی

ذخیره لوازم و تجهیزات محافظت فردي
ذخیره آب و غذا

سالمت روان کارکنان و خانواده آنان
نبروي انسانی و فضاي جایگزین: تداوم ارائه خدمت

حمل و نقل
مدیریت کمک ها و داوطلبان

امور مالی
ایمنی اطالعات

ایمنی آب، برق و گاز
مدیریت بازدید کنندگان مهم

امنیت
اطالع رسانی

تیم پاسخ سریع
اطفاء حریق

)شامل بازسازي و بازتوانی جسمی و روحی(بازیابی 
تمرین و مانور

آموزش
بهداشت محیط

بیماري هاي واگیر
بیماري هاي غیرواگیر

بهداشت باروري
تغذیه

اجتماعی-سالمت روانی



٣٥

1392ایمنی سازه اي مراکز بهداشت شهرستان در برابر بالیا بر حسب شاخص، سال - 15نمودار 

1392ایمنی سازه اي مراکز بهداشت شهري در برابر بالیا بر حسب شاخص، سال - 16نمودار 
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هماهنگی براي ارزیابی آسیب پذیري سازه اي مراکز در برابر مخاطرات 
طبیعی با دفتر 

روي داده حادثه اي با احتمال تغییر مقاومت سازه اي مرکز در فاصله آخرین 
ارزیابی آسیب پذیري سازه اي تا حال حاضر

5تا 3ارزیابی آسیب پذیري سازه اي مرکز در برابر مخاطرات طبیعی طی 
سال قبل یا بعد وقوع حادثه اي که احتمال تغییر مقاومت سازه

نتیجه ارزیابی آسیب پذیري سازه اي مرکز در برابر مخاطرات طبیعی

نتیجه اقدامات پس از آخرین ارزیابی آسیب پذیري سازه اي
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هماهنگی براي ارزیابی آسیب پذیري سازه اي مراکز در برابر مخاطرات 
طبیعی با دفتر 

روي داده حادثه اي با احتمال تغییر مقاومت سازه اي مرکز در فاصله آخرین 
ارزیابی آسیب پذیري سازه اي تا حال حاضر

5تا 3ارزیابی آسیب پذیري سازه اي مرکز در برابر مخاطرات طبیعی طی 
سال قبل یا بعد وقوع حادثه اي که احتمال تغییر مقاومت سازه

نتیجه ارزیابی آسیب پذیري سازه اي مرکز در برابر مخاطرات طبیعی

نتیجه اقدامات پس از آخرین ارزیابی آسیب پذیري سازه اي



٣٦

1392ایمنی سازه اي پایگاه هاي بهداشت در برابر بالیا بر حسب شاخص، سال - 17نمودار 

1392ایمنی سازه اي مراکز بهداشت روستایی در برابر بالیا بر حسب شاخص، سال - 18نمودار 
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هماهنگی براي ارزیابی آسیب پذیري سازه اي مراکز در برابر مخاطرات 
طبیعی با دفتر 

روي داده حادثه اي با احتمال تغییر مقاومت سازه اي مرکز در فاصله آخرین 
ارزیابی آسیب پذیري سازه اي تا حال حاضر

5تا 3ارزیابی آسیب پذیري سازه اي مرکز در برابر مخاطرات طبیعی طی 
سال قبل یا بعد وقوع حادثه اي که احتمال تغییر مقاومت سازه

نتیجه ارزیابی آسیب پذیري سازه اي مرکز در برابر مخاطرات طبیعی

نتیجه اقدامات پس از آخرین ارزیابی آسیب پذیري سازه اي

14,9

13,6

6,4

11,5

11,7

0 20 40 60 80 100

هماهنگی براي ارزیابی آسیب پذیري سازه اي مراکز در  
برابر مخاطرات طبیعی با دفتر  

روي داده حادثه اي با احتمال تغییر مقاومت سازه اي مرکز  
…در فاصله آخرین ارزیابی آسیب پذیري سازه اي تا حال 

ارزیابی آسیب پذیري سازه اي مرکز در برابر مخاطرات  
…سال قبل یا بعد وقوع حادثه اي که  5تا 3طبیعی طی 

نتیجه ارزیابی آسیب پذیري سازه اي مرکز در برابر 
مخاطرات طبیعی

نتیجه اقدامات پس از آخرین ارزیابی آسیب پذیري سازه اي



٣٧

1392ایمنی سازه اي خانه هاي بهداشت در برابر بالیا بر حسب شاخص، سال - 19نمودار 
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هماهنگی براي ارزیابی آسیب پذیري سازه اي مراکز در برابر مخاطرات 
طبیعی با دفتر 

روي داده حادثه اي با احتمال تغییر مقاومت سازه اي مرکز در فاصله آخرین 
ارزیابی آسیب پذیري سازه اي تا حال حاضر

5تا 3ارزیابی آسیب پذیري سازه اي مرکز در برابر مخاطرات طبیعی طی 
سال قبل یا بعد وقوع حادثه اي که احتمال تغییر مقاومت سازه

نتیجه ارزیابی آسیب پذیري سازه اي مرکز در برابر مخاطرات طبیعی

نتیجه اقدامات پس از آخرین ارزیابی آسیب پذیري سازه اي



٣٨

92آمادگی عملکردي مراکز بهداشتی در برابر بالیا بر حسب دانشگاه، سال –1شکل 

)100حداکثر ، 0حداقل : دامنه امتیاز(



٣٩

92ایمنی غیرسازه اي مراکز بهداشتی در برابر بالیا بر حسب دانشگاه، سال –2شکل 

)100، حداکثر 0حداقل : دامنه امتیاز(



٤٠

92ایمنی سازه اي مراکز بهداشتی در برابر بالیا بر حسب دانشگاه، سال –3شکل 

)100، حداکثر 0حداقل : دامنه امتیاز(



٤١

92ایمنی کلی مراکز بهداشتی در برابر بالیا بر حسب دانشگاه، سال –4شکل 

)100، حداکثر 0حداقل : دامنه امتیاز(



٤٢

92سطح ایمنی مراکز بهداشتی در برابر بالیا بر حسب دانشگاه، سال -5شکل 

)10، حداکثر 1حداقل : دامنه سطوح(


