
 

 69وًجًاوان سال عملکسد شاخص 

 روستایی شهری شاخص

 011 6.39 دزصدجمعیت  مساقثت شدٌ

 

 

 

 

 

 

ازشیاتی يضعیت قد ي ومایٍ تًدٌ تدوی 
BMI  ٌسال  پصشک 01تا5ي گسي 

 1319 1316 کًتاٌ قدی شدید

 913.1 50315 يشن متىاسة

 11390 11309 زشد قدی مطلًب

 1309 131.6 کًتاَی قدی

 1390 131.6 تلىد قدی شدید

 9390 1316 اضافٍ يشن تا عامل خطس

 6311 .635 اضافٍ يشن تدين عامل خطس

 .636 05310 چاق

 0305 1360 الغسی شدید

 5 .035 الغس

 مساقثت اش وظس تیىایی

 سال(غیس پصشک 01-5) 

 9399 0306 مشکل تیىایی دازد

 مساقثت اش وظس شىًایی 

 پصشکسال( غیس  01-5)

 1356 مشکل شىًایی دازد

0300 

تا 5مساقثت  اش وظس تیمازی قلثی عسيقی )

 سال( پصشک 01

 

 13.1 13.9 تیمازی قلثی عسيقی دازد

 9396 1391 احتمال اتتال تٍ تیمازی قلثی ي عسيقی

مساقثت پًست ي مً وًجًاوان اش وظس 

 پدیکلًشیس سس 

 سال غیس پصشک 01تا5

 مًازد آلًدگی

93.5 9359 

 01تا 9مساقثت اش وظس فشاز خًن پسسان 

 سال پصشک

 .131 1309 پیش فشاز خًن تاال

 1351 1395 0فشاز خًن تاالی مسحلٍ 

 1306 1301 فشاز خًن تاالی مسحلٍ دي

 01تا 9مساقثت اش وظس فشاز خًن دختسان 

 سال پصشک

 13.1 1301 پیش فشاز خًن تاال

 1309 13.9 0فشاز خًن تاالی مسحلٍ 

 1 1315 فشاز خًن تاالی مسحلٍ دي
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 روستایی شهری شاخص

 ازشیاتی سالمت زيان

 1306 13.1 صسع

 1306 .130 اختالل دي قطثی

 13.9 1311 ايزضاوس زياوپصشکی)خًدکشی(

 1300 1300 ايزضاوس زياوپصشکی)پسخاشگسی(

 افسسدگی

 
130. 13.1 

 1306 .130 سایکًش

اختالل اظطساب مىتشس/اختالل 

 پاویک/اختالل اضطساتی اجتماعی
13.1 13190 

 1309 .130 معلًلیت ذَىی

 1 13106 اختالل استسس پس اش ساوحٍ

 1309 1 يسًاس جثسی

 1306 13.1 وقص تًجٍ-اختالل تیش فعال 

 85.8 9550 مشکل شنوایی دارد سال( غیر پسشک 5-81مراقبت از نظر شنوایی )

 سال( پصشک  01تا 5مساقثت  اش وظس تیمازی قلثی عسيقی )

 

 13.1 13.9 تیمازی قلثی عسيقی دازد

احتمال اتتال تٍ تیمازی قلثی ي 

 عسيقی
1391 9396 

سال  01تا5مساقثت پًست ي مً وًجًاوان اش وظس پدیکلًشیس سس 

  غیس پصشک
 مًازد آلًدگی

93.5 9359 

 .131 1309 پیش فشاز خًن تاال سال پصشک 01تا 9پسسان مساقثت اش وظس فشاز خًن 

 1351 1395 0فشاز خًن تاالی مسحلٍ 

 1306 1301 فشاز خًن تاالی مسحلٍ دي

 13.1 1301 پیش فشاز خًن تاال سال پصشک 01تا 9مساقثت اش وظس فشاز خًن دختسان 

 1309 13.9 0فشاز خًن تاالی مسحلٍ 

 1 1315 فشاز خًن تاالی مسحلٍ دي

 01تا 5مساقثت اش وظس مصسف دخاویات ي مًاجٍُ تا مًاد دخاوی )

 سال ( پصشک 
 

دز معسض خطس شسيع مصسف 

 دخاویات

13151 1 

مصسف کىىدٌ مًاد دخاوی ي یا قساز 

داشته دز معسض خطسات واشی اش 

مصسف دخاویات ي یا گسایش تٍ 

 مًاد دخاوی

0361 0301 



 69عملکسد جًاوان سال شاخص 

 

 شاخص :

 

 

 زيستا شُس

 سالٍ 01-96دزصدجمعیت  مساقثت شدٌ

 
053.0 16395 

ي گسيٌ  BMIازشیاتی يضعیت ومایٍ تًدٌ تدوی 

 سال  پصشک  96تا01

 01/1 الغس
0311 

 13.1 9351 چاقی

 اضافٍ يشن

0399 
0.399 

BMI0390 طثیعی 
01305 

BMI 093.9 350. طثیعی تا الگًی تغریٍ وامطلًب 

مساقثت اش وظس مصسف دخاویات ي مًاجٍُ تا مًاد 

 سال ( پصشک  96تا 01دخاوی )

 

 

 
 

 دز معسض خطس شسيع مصسف دخاویات
../1 99/1 

مصسف کىىدٌ مًاد دخاوی ي یا قساز داشته دز 

معسض خطسات واشی اش مصسف دخاویات ي یا 

 گسایش تٍ مًاد دخاوی

.0/1 10/1 

فشاز خًن تاال ازشیاتی اش وظس خطس اتتال تٍ 

 سال( پصشک 96تا01)

 01/1 99/1 پسٌ َیپستاوسیًن

 1/.1 19/1 0فشاز خًن تاالی مسحلٍ 

 1/.1 10/1 فشاز خًن تاالی مسحلٍ دي

مساقثت اش وظس يضعیت دَان ي دودان وًجًان 

 سال( 96تا01)

 غیس پصشک

 00399 359. مشکل دَان ي دودان دازد

 ازشیاتی سالمت زيان

 پصشک

 16/1 19/1 صسع

 19/1 1 اختالل دي قطثی

 00/1 1/.1 ايزضاوس زياوپصشکی)خًدکشی(

 91/1 10/1 ايزضاوس زياوپصشکی)پسخاشگسی(

 افسسدگی

 

00/1 .1/1 

 19/1 1 سایکًش

اختالل اظطساب مىتشس/اختالل پاویک/اختالل 

 اضطساتی اجتماعی

19/1 00/1 

 1 10/1 معلًلیت ذَىی

 1 19/1 اش ساوحٍ اختالل استسس پس

 1 10/1 يسًاس جثسی

 19/1 1 مشکل جدی دازد

 10/1 19/1 اختالالت شثٍ جسمی 



برگساری کویتِ گراهیداضت ّفتِ هلی سالهت            

بب حضَر هدیریت هحترم ضبکِ بْداضت ٍ درهبى  جَاًبى

         بٌدر اًسلی ٍ هسئَلیي ادارات ٍ داًطگبّْب

                

 کبرگبُ هْبرتْبی اجتوبعی در ًبحیِ هقبٍهت بسیج بٌدر اًسلی

 
اجرای توریٌبت کططی در هدارس ابتدایی          

   
 

    بررسی پدیکلَزیس سر در هدارس 

 

 آهَزش پیطگیری از ایدز در هدارس              

 
 اجرای هٌبسبتْب در هدارس

 
 

 کبرگبُ هْبرتْبی ارتببطبت اجتوبعی ٍیژُ پرسٌل اجرایی

 
 

 هعبیٌبت داًطجَیبى

 
 

 



 

 

 برگساری سویٌبر ازدٍاج در داًطگبّْب

 
 

 

 پیطگیری از حَادث ترافیکی در ّتل سفید کٌبر 

 

 

 تست فطبر خَى در هحل اقبهِ ًوبز جوعِ بٌدر اًسلی 

 
 

 برپبیی چبدر سالهت 

 
 

 آهَزش بلَغ در هدارس 

 

 ضعببى هسجد اهبم جَاد )ع(ّوبیص ازدٍاج سبلن در جطي ًیوِ 

      

 
 

 

 

 



 

 

 اتتکازات ي وًآيزی َای ياحد سالمت وًجًاوان،جًاوان،مدازس تىدز اوصلی

 

 اوجام فعالیتُای جًاوان در حًزٌ برين بخشی بخصًص در مساجذ ي مراکس پر رفت ي آمذ سطح شُر .1

 برپایی چادر َای سالمت در محل اقامٍ وماز جمعٍ ي مساجذ .2

 کمپیه َای ازدياج سالم در ادارات ي واحیٍ مقايمت بسیج ياصىاف ) آرایشگران،قىادی َا،َتل داران ي .....(برپایی  .3

 برپایی ارديَای تفریحی برای جًاوان  .4

 برگساری تکمریىات کششی در ستاد شُرستان .5

 برپایی چتر سالمت ي ومایشگاٌ در سطح شُر  .6

 ذاران برگساری مسابقات در واحیٍ مقامت بسیج سپاٌ پاس .7

 

 

 


