
تاکنىن اطالعات شبکه بهداشت و درمان شهرستان بندرانسلی  

 معیتی :جاطالعات 
ي  وفر در  20493خاوًاردر ضُر 31959وفر در لالب 118523خاوًار می باضذ کٍ  39135وفر در لالب  139016جمعیت ضُرستان اوسلی 

ي ایه ضاخص در کل  95/2ي در مىاطك ريستایی79/3خاوًار در ريستا زوذگی می کىىذ .کٍ بعذ خاوًار در مىاطك ضُری  7119لالب 

 می باضذ 37/3ضُرستان 

 امکاوات بُذاشتی درماوی :
خاوٍ  16 ، ي دارای مرکس ريستایی 3مرکس ضُری ي ريستایی ،  2خذمات جامع سالمت ضُری، ياحذ مرکس 3ضُرستان بىذراوسلی دارای 

ياحذ پایگاٌ ايرشاوس می باضذ. ي َمچىیه داری یک بیمارستان عمًمی 3ياحذ پایگاٌ بُذاضت ضمیمٍ ي غیر ضمیمٍ ، 9بُذاضت فعال ي 

تختخًابی می باضذ کٍ جمعیت ضُرستان را تحت پًضص لرار می دَذ ياحذَای عرضٍ خذمات بُذاضتی درماوی  180ي تخصصی 

  % راٌ اوذازی ضذٌ اوذ100رش  بطًر ضُرستان طبك ساختار طرح گست

پرستار  6پسضک ي  6ًرچال را بصًرت ضباوٍ ريزی تًسط کپضمىا یکی از مراکس ريستایی بصًرت بیتًتٍ متاطك ريستایی آبکىار  ي 

ت ضُرستان  َسار وفر جمعی 116َسار وفر 138از 1384وفر از سال  6تعذاد پسضک  خاوًادٌ  خذمات بُذاضتی ي درماوی ارائٍ می گردد .

 دارای پريوذٌ سالمت الکتريویکی می باضذ.

 :تاکنون کلیه اقدامات عمرانی شبکه بهداشت و درمان شهرستان بندرانزلی

 الف( کلیه واحدهای تعمیر شده:

  ريستایی َادیان،سلیقٍ دار-مرکس خذمات جامع سالمت شُری -1

 733/888/184/4مبلغ اعتبار: 

 41/68/4738پایان اجرای پريشٌ: 
 

 :ساختمان آمًزشگاٌ بًُرزی-2

 666/686/144مبلغ اعتبار: 

 61/44/4731پایان اجرای پريشٌ: 
 

 خاوٍ بُذاشت کپًرچال:-3

  666/116/87مبلغ اعتبار: 

 16/63/4731پایان اجرای پريشٌ: 
 

 خاوٍ بُذاشت باال محلٍ آبکىار:-4

 666/666/431مبلغ اعتبار: 

 64/67/4738پایان اجرای پريشٌ 
 

 خاوٍ بُذاشت پاییه محلٍ آبکىار: -5

 666/666/431مبلغ اعتبار:

 47/61/4738پایان اجرای پريشٌ: 



 :ب(کلیه واحد های افتتاح شده

 متر مربع 13666/118مساحت زمیه : 

 طبمٍ 1متر مربع در  71/4141مساحت بىا :

 666/666/666/14مبلغ اعتبار: 

 درمان بىذراوسلی:ساختمان ستاد شبکٍ بُذاشت ي -1

  4737ضريع پريشٌ : مرداد 

 ماٍَ 48تحًیل 67/44/4731پایان اجرای پريشٌ: 

 14/44/4731افتتاحیٍ :

 666/666/661/4تجُیسات 

 

 کلًیر: ريستایی-مرکس خذمات جامع سالمت شُری-2

 43/7/4731سال ضريع  ساخت :

 مترمربع 88/113مساحت زمیه :

 666/666/667/3مبلغ اعتبار: 

 طبقٍ  1متز مزبع در  18/131مساحت بىا :

 4738افتتاحیٍ :ضُریًر 

 61/68/4738پایان اجرای پريشٌ: 

 666/666/866تجُیسات : 

 

 خاوٍ بُذاشت سیاَخالسر:-3

          666/666/416/4مبلغ اعتبار:

 63/68/4731پایان اجرای پريشٌ: 

 

 

 

 خاوٍ بُذاشت باال محلٍ سىگاچیه:-4

 666/666/416/4مبلغ اعتبار: 

 46/68/4731پایان اجرای پريشٌ: 

 کپًرچال  –آبکىار ياحذ دوذاوپسضکی :  4تعمیر ي بازسازی 

 َادیان-کلًیز  –

 



  مزکش خذمات جامع سالمت شُزی غاسیان: -4

                                                     8/8/4738سال ضريع پريشٌ : 

 مربعمتر  367مساحت زمیه : 

  طبقٍ 1متزمزبع در  18/131مساحت عیان 

                                             ماٍَ 46مذت پزيصٌ تحًیل بٍ کارفرما : 

 پاوصذ ي سٍ میلیًن تًمانمبلغ اعتبار: 43/1/4738افتتاحیٍ 

 

 

 

 

 

 

 مزکش خذمات جامع سالمت شُزی امام علی )ع(:-1

 مترمربع 13/836مساحت عرصٍ :  

 مترمربع 163مساحت فًوذاوسیًن : 

 تخزیب اوجام شذٌ است ي وقشٍ بزداری اوجام گزدیذٌمیسان پیطرفت: 

 )مبلغ فًق جُت احذاث فًوذاسیًن ساختمان میباضذ( 666/666/113/4مبلغ اعتبار: 

 -پایان اجرای پريشٌ: 

 

 



 مشخصات شُزستان بىذراوشلی

 4731 سال احذاث ستاد شبکٍ  

 کیلًمتز مزبع  181 مساحت شُزستان

 بىذراوشلی وقاط شُزی 

  1 تعذاد دَستان 

 مزکش خذمات جامع سالمت  

 7ريستایی : 

  7شُزی  : 

 1شُزی ي ريستایی : 

 3 پایگاٌ سالمت 

 4 مزکش مزاقبت َای رفتاری 

 4 مزاکش مزاقبت مزسی ) قزوطیىٍ ( 

 4 مزکش بیتًتٍ 

 48 تعذاد خاوٍ بُذاشت 

 71 تعذاد ريستا 

 7 تعذاد پایگاٌ ايرصاوس 

 4 بیمارستان

 تعذاد خاوًار 

 74313خاوًار شُزی  : 

 3443خاوًار ريستایی : 

 وفز  73471تعذادکل : 

 جمعیت 

 448483شُزی  : 

 16813ريستایی :  

 473648تعذاد کل : 

 بافت جمعیتی 
 %81ساکه مىاطق شُزی : 

 %41: ساکه مىاطق ريستایی 

 پزسىل 

 وفز  41پششکان : 

 وفز  73بًُرسان : 

 وفز 31ياحذَای ستادی : 

 وفز   117ياحذَای ارائٍ خذمت سیزمجمًعٍ ستاد : 

 وفز  13مزاقبیه سالمت : 

 تعذاد کارگاَُای تحت پًشش شُزستان 
 وفزکارگز  4363وفز با  16کارگارٌ سیز  36

 وفز کارگز  718وفز با  16کارگاٌ باالی  47

 1778 تعذاد مزاکش تُیٍ تًسیع مًادغذایی شُزستان 

 337 اماکه عمًمی شُزستان 

 

 

 



 33افتتاح کاوًن سالمت محلٍ کلًیز  اسفىذ 

 

                                                                    

 

 

 

 

 



 

 



 

 خرید دارو ، مکمل و اقالم بهداشتی جهت تحت پىشش جمعیت هدف هسینه 

 29الی  29از سال 

 

 

 20سال                    ریال     004444444

 29سال                 ریال       004444444

 20سال                ریال       044444444

 20سال                   ریال    004444444

 29سال                    ریال   0444444444

 29سال                 ریال    0944444444

 20سال                   ریال   044444444


