
 

 

 

 

 

 

......توزیع جمعیت استان قزوین به تفکیک شهرستان در سال  -1-2جدول   

 

  قزوین تاکستان بوئین زهرا آبیک البرز آوج استان کل

 

 نوع فعالیت

 مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن

 شهری               

 روستایی               

 افاغنه               

 تیم سیار               

 جمع        



 

......توزیع فراوانی مراجعین به مراکز بهداشتی درمانی به تفکیک شهرستان در سال  -2-2جدول   

  قزوین تاکستان بوئین زهرا آبیک البرز آوج استان کل

 

 نوع فعالیت

 شهری روستایی شهری روستایی شهری روستایی شهری روستایی شهری روستایی شهری روستایی شهری روستایی

 پزشک عمومی               

 دندانپزشکی               

 مامایی               

 آزمایشگاه               

 رادیولوژی               

 تزریقات               

 پانسمان               

 سایر               

 جمع        



......توزیع فراوانی مراجعین به آزمایشگاه به تفکیک شهرستان در سال  -3-2جدول   

  قزوین تاکستان بوئین زهرا البرز آبیک آوج استان

 مراجعین آزمایشگاه       

 مراجعین آزمایشگاه مواد مخدر       

 موارد مثبت اعتیاد       

  نمونه سل       

سل آزمایش  مثبت سل 

  نمونه آب آشامیدنی       

التور آزمایش  نمونه فاضالب        

 نمونه انسانی       

  نمونه آب آشامیدنی       

موارد مثبت آزمایش 

 التور

 نمونه فاضالب       

 نمونه انسانی       

 آزمایش دیابت       

 آزمایش ماالریا       

مثبت ماالریا موارد         

 

 

 

 

 



......های بهداشت محیط به تفکیک شهرستان در سال  شاخص -4-2جدول   

 

بوئین  البرز آبیک آوج استان

 زهرا

  قزوین تاکستان

 درصد خانوارهایی که به آب آشامیدنی دسترسی دارند       

آشامیدنی برخوردار هستنددرصد خانوارهای روستایی که از شبکه عمومی آب          

 درصد خانوارهای روستایی دارای توالت بهداشتی       

 درصد خانوارهای روستایی که زباله را به روش بهداشتی جمع آوری و دفن می کنند       

 درصد خانوارهای روستایی که فضوالت حیوانی را به روش بهداشتی جمع آوری و دفن می کنند       

 درصد مراکز بهداشتی درمانی که از نظر بهداشت محیط دارای شرایط مطلوب هستند)شهری(       

 درصد مراکز بهداشتی درمانی که از نظر بهداشت محیط دارای شرایط مطلوب هستند)روستایی(       

 درصد بیمارستانهایی که جمع آوری پسماندآنها مطلوب است       

آشپزخانه آنها مطلوب است درصد بیمارستانهایی که         

 درصد مراکز کاربرد پرتوهای یونساز در پزشکی دارای شرایط حفاظتی مطلوب       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



......ای به تفکیک شهرستان در سال          های بهداشت حرفه شاخص -5-2جدول   

  قزوین تاکستان بوئین زهرا البرز آبیک آوج استان

بازدید و بازرسی بهداشت حرفه ای انجام شدهتعداد کل          

 تعداد کل شاغلین در کارگاههای بازدید شده       

 تعداد بازدید انجام شده از مراکز بهداشت کار       

 تعداد بازدید انجام شده از خانه های بهداشت کار       

 تعداد بازدید انجام شده از ایستگاههای بهگر       

 تعداد بازدید انجام شده از مراکز بهداشتی درمانی روستایی       

 تعداد بازدید انجام شده از مراکز بهداشتی درمانی شهری       

 تعداد بازدید انجام شده از خانه های بهداشت روستایی       

تعداد کارت بهداشتی صادر شده ویژه متصدیان مواد غذایی        

 شاغل در کارخانجات

 موارد صدور تاییدیه بهداشت حرفه ای صنفی و صنعتی       

 موارد اعالم نواقص و گزارش بازرسی به کارفرمایان       

 موارد ارجاع پرونده های کارگاهی به مراجع قضایی       

 موارد تعطیلی و الک و مهر تمام یا قسمتی از کارگاه       

 تعداد برگزاری کالس آموزشی       

 میزان آموزشهای انجام شده بر حسب نفر ساعت       

 تعداد شاغلین معاینه شده       

 تعداد موارد جدید بیماری مرتبط با شغل       

 تعداد رسیدگی به شکایات رسیده       

 موارد سنجش صدا       

 موارد سنجش روشنایی محیط کار       

محیط کارموارد سنجش شاخصهای شرایط جوی          

 موارد سنجش ذرات گرد و غبار در هوای تنفسی       



 

 

 

 

 

 

 

 موارد سنجش گاز و بخار در هوای تنفسی       

 موارد سنجش اشعه یونیزان       

 موارد سنجش اشعه غیر یونیزان       

 

......توزیع فراوانی مراکز ارائه خدمات سالمت به تفکیک شهرستان در سال  -6-2جدول   

 قزوین تاکستان بوئین زهرا البرز آبیک آوج استان

 تعداد
نسبت به 

 جمعیت

نسبت به  تعداد

 جمعیت

نسبت به  تعداد

 جمعیت

نسبت به  تعداد

 جمعیت

نسبت به  تعداد

 جمعیت

نسبت به  تعداد

 جمعیت

نسبت به  تعداد

 جمعیت

 تعداد

مرکزخدمات جامع سالمت               

 شهری

 خدمات جامع سالمتمرکز               

 روستایی

 خانه بهداشت              

شهریسالمت  پایگاه                  

روستایی سالمتپایگاه                 

 مرکز تسهیالت زایمانی              

مرکز ارائه دهنده مراقبتهای               

 بهداشتی 



 

......در سال  مدارسهای بهداشت  شاخصبررسی  -7-2جدول   

اول متوسطه دوم 

 )پایه دهم(

اول متوسطه اول 

 )پایه هفتم(
 درصد اول ابتدایی چهارم ابتدایی

 زیر3zscore-)کوتاه قدی شدید(    
 قد به سن

+)بلند قدی شدید (3     zscreباالی 

 زیر3zscore-)الغری شدید (    

BMI 

2zscore-و 3zscore-)الغری (     بین   

    
+)اضافه وزن (2 zscore +و1  zscore 

 بین

+)چاق(2     zscore باالی   

 بینایی    

موارد 

 اختالالت

 شنوایی    

 سالمت اجتماعی    

 فشارخون    

 سالمت روان    

*تعداد دانش آموزان تحت پوشش      

 درصد دانش آموزان تحت پوشش    

 

.....در سال  دهان و دندانهای بهداشت  شاخصبررسی  -8-2جدول   

ساله ایرانی 6 ساله ایرانی 21   * 

  
DMFT (12)ساله 

   dmft(6 )ساله 

 دندانهای پوسیده  

 دندانهای کشیده شده  

 ترمیم شده دندانهای  

 

 



......توزیع فراوانی مرگ و میر به تفکیک شهرستان در سال  -9-2جدول   
 منطقه شهری روستایی افاغنه

 جنس

 سن

 مرد زن جمع مرد زن جمع مرد زن جمع

 زیر یک ماه         

 یک ماه تا یکسال         

*سال 4تا  1           

*سال 9تا  5           

*سال 14تا  11           

*سال 19تا  15           

*سال 24تا  21           

*سال 29تا  25           

*سال 34تا  31           

*سال 39تا  35           

*سال 44تا  41           

*سال 49تا  45           

*سال 54تا  51           

* سال 59تا  55           

*سال 64تا  61           

*سال 69تا  65           

*سال 74تا  71           

*سال 79تا  75           

*سال 84تا  81           

سال و بیشتر 85           

 کل         

 



 

 

....تفکیک شهرستان در سالتوزیع فراوانی موالید به  -11-2جدول   

 

 منبع:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 میزان موالید قزوین تاکستان بوئین زهرا البرز آبیک آوج استان

   دختر       

 پسر        شهری

  دختر       

 پسر        روستایی

  دختر       

 پسر        افاغنه


