
 4139سال  شهردار مروج سالمت تعیین هايجدول شاخص 

  وزن شاخص  شاخص  ردیف

  8  شده در توسعه فضاي سبز شهري استاندارد انجام گذاري سرانه سرمایه  1

2  
شده در توسعه فضا و امکانات استاندارد ورزش هاي همگانی (سالن  انجام گذاري سرانه سرمایه

پیاده ، پارك، مسیرهاي دوچرخه سواري و بوستان سرپوشیده، زمین بازي، دستگاه هاي ورزشی داخل 
  روي و کوه پیمایی و ...)

6  

3  
درمانی و -دریافت گواهی و رتبه امتیازي مناسب در خصوص توسعه و عملکرد واحدهاي بهداشتی

  4  خدماتی در حوزه بهداشت عمومی تحت نظارت از سوي مقام مسئول

  7  شهروندان سالمت توانمندسازي، تبلیغات و ارتقاء سواد و فرهنگ عملکرد شهرداري در حوزه سرانه   4

5  
سرانه هزینه نوسازي و اصالح سیستم بهداشتی جمع آوري و دفع زباله به تفکیک زباله هاي عفونی و 

  7  غیرعفونی

  7  سرانه سرمایه گذاري انجام شده در حوزه بازیافت زباله و مواد دورریختنی و تفکیک از مبداء  6

7  
هاي سطحی شهر و جدا سازي آب شرب و غیر  حوزه جمع آوري آب در شده انجام گذاري سرمایه سرانه
  5  شرب

  6  حوزه تنظیف و بهداشت محیط شهر و زیبا سازي در شده انجام گذاري سرمایه سرانه  8
  7  تفریحی ویژه در حوزه شور و نشاط اجتماعی-ورزشی-هنري-سرانه اجراي برنامه هاي فرهنگی  9
  5  متولی حوزه سالمتکمک هاي پرداختی به نهادها و دستگاه هاي  سرانه  10

11  
سرانه سرمایه گذاري غیردولتی با تأکید بر بخش خصوصی و تعاونی به حمل و نقل عمومی درون شهري 

  6  و استقرار مراکز معاینه فنی خودروها (اتوبوسرانی، تاکسیرانی، مینی بوس رانی و ...) 

  6  و نقاط حادثه خیز شهري سرانه سرمایه گذاري شده در حوزه اصالح هندسی معابر  12
  6  ناقلینسرانه سرمایه گذاري حوزه کنترل   13
  5  برگزاري شوراي سالمت شهر  14
  5  ساماندهی معابر شهري جهت تردد معلولین و افراد ناتوان جسمی  15
  5  سرویس هاي بهداشتی عمومی در سطح شهرهاو نگهداري  ایجاد و احداث   16
  5  دستفروشانساماندهی مشاغل مزاحم و   17

  010  جمع


