
 ..........ماسال.... اطالعات مربوط به واحدهاي عرضه  خدمات شهرستان

 1392سال                                                                 

 633 هساحت  6751 شْري خاًَار 23180 شْري جوعيت

 7645 رٍستايي 27411 رٍستايي

 3/81 تراكن 178 سياري 892 سياري

 14574 كل 51483 كل

 

هبلغ  استيجاري هلكي فعال طبق طرح ًام ٍاحذ

 اجارُ

 هالحظات استقرارهَقت

 قبلي جذيذ

 بِ ريال هبلغ 3 6100000 - 22 25 27 25 خاًِ بْذاشت

  - 3500000 1 1 2 3 2 رٍستايي.د.ب .م

  - 3700000 1 2 3 2 3 شْري.د.ب.م

  - - - - - - - شباًِ رٍزي.د.ب.م

  - - - - - - - پايگاُ بْذاشتي غيرضويوِ

  - - - - - - - تسْيالت زايواًي

 

 تعذادهَتَرسيكلت تعذادخَدرٍ تعذادبَْرزاى

 هَردًياز هَجَد هَردًياز هَجَد هَردًياز داًش آهَز شاغل

 14 5 3 2 زى هرد زى هرد زى هرد

18 30 - - 4 2 

 

  



 

 ........ماسال...شهرستان جدول اطالعات برنامه پزشك خانواده وبيمه روستايي 

 1392سال 

 07/0 هراجعِ بِ پسشك  بار 5 كل هراكس تحت پَشش بيوِ رٍستايي تعذاد

هراجعِ بِ آزهايشگاُ بار 27411 كل جوعيت رٍستايي تحت پَشش بيوِ رٍستايي  009/0 

هراجعِ بِ راديَلَشي  بار 892 كل جوعيت سياري تحت پَشش بيوِ رٍستايي  002/0 

(سال10ِ-49گرٍُ ّذف زًاى ) بارهراجعِ بِ هاها 7 تعذادتين سالهت  02/0 

 230 هركس در هتَسط اقالم دارٍيي هَجَد  75 درصذپَشش بيوِ رٍستايي ًسبت بِ كل جوعيت

 53500 هياًگيي بْاي ّرًسخِ 7 تعذاد كل پسشكاى طرف قرارداد

قرارداد بابخش خصَصي تعذاد كل پسشكاى طرف  15320 هياًگيي بْاي ّرخذهت آزهايشگاّي 7 

 50890 هياًگيي بْاي ّرخذهت راديَلَشي 0 تعذاد كل پسشكاى طرف قراردادبا بخش دٍلتي

 8/2 هياًگيي اقالم دارٍيي ّرًسخِ 6 كل هاهاّاي طرف قرارداد تعذاد

كل هاهاّاي طرف قرارداد بابخش خصَصي تعذاد  4043 تحت پَشش ّرپسشك هتَسط جوعيت 6 

كل هاهاّاي طرف قرارداد بخش دٍلتي تعذاد  4717 هتَسط جوعيت تحت پَشش ّرهاها 0 

 5660 هتَسط جوعيت تحت پَشش ّرهركس 2 دارٍخاًِ فعال تعذاد

 98 تشكيل پرًٍذُ سالهت فرد درصذ 6 تعذاددارٍخاًِ قراردادبابخش خصَصي

 2012 درهاُتعذادٍيسيت پسشك  2 تعذادآزهايشگاُ فعال

 20975 تعذادجوعيت هشوَل سراًِ 2 تعذاد آزهايشگاُ قراردادبابخش خصَصي

 452 افرادبيوِ ًشذُ تعذاد 1 شي فعال   راديَلَ تعذاد

 2429163606 شْرستاى1391سال درآهذ 0 راديَلَشي قراردادبابخش خصَصي ادعذت

   3 يًَيت فعال تعذاد

 

  



 ................ماسال......خدمت وپرسنلي شهرستاناطالعات جغرافيايي ،واحدهاي ارائه 

 1392سال 

  تعذادكاركٌاى خذهاتي ستاد 2 تعذاد ًقاط شْري

1 

  تعذادكاركٌاى خذهاتي هراكس 84 تعذادرٍستاّا

6 

  تعذادكاركٌاى خذهاتي شْرستاى 93 تعذادهٌاطق رٍستايي داراي سكٌِ

7 

  ستادشْرستاىتعذادكارشٌاس  9 تعذادرٍستاّاي سياري

24 

  تعذادكارداى ستادشْرستاى 1 تعذادبيوارستاًْاي تحت پَشش شبكِ

6 

 11 تعذادكارشٌاس هراكس بْذاشتي درهاًي 0 تعذادبيوارستاًْاي خصَصي

 

كل پستْاي تشكيالتي هركسبْذاشت تعذاد

 شْرستاى
 15 تعذادكارداى هراكسبْذاشتي درهاًي 170

تعذادپستْاي تشكيالتي ٍاحذّاي  48 تعذادپست ّاي تشكيالتي ستاد

 هحيطي
122 

تعذادپستْاي اشغال شذُ ٍاحذّاي  31 تعذادپست ّاي اشغال شذُ ستاد

 هحيطي
84 

 38 تعذادپستْاي بالتصذي هحيطي 17 تعذادپست ّاي بالتصذي ستاد

 

   0 تعذاد پسشك ستاد

 

 


