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 قلب و عروقبرنامه / اداره -ي غيرواگيرافرم متا ديتاي شاخص هاي پانل سالمت در برنامه هاي بيماري ه/شناسنامه

ف
دی

ر
 

 ٍضعیت تَلیذ ًحَُ هحبسجِ شبخص شبخصًبم 

 تَلیذ ًوی شَد-1

 تَلیذ تَسظ ثررسی-2

تَلیذ از هٌبثع جبری -3

تَلیذ از سبیر هٌبثع ثب -4

 رکر ًبم

ًَع 

 شبخص

1-

 عولکردی

2-

 پیبهذی

 ضریت شبخص

 (ٍاحذ هتعبرف)

 هحذٍدُ شبخص

 

اثسار ّبی هَرد ًیبز / ًبم فرم 

 جْت جوع آٍری دادُ ّب

هتغیرّبی 

 تفکیك کٌٌذُ

هٌجع جوع 

 آٍری اعالعبت

دٍرُ ثرٍز 

 رسبًی

دٍرُ زهبًی )

جوع آٍری دادُ 

ّب ٍ تَلیذ 

 (شبخص

 هبّبًِ-1

 سِ هبِّ-2

 شش هبِّ-3

 سبلیبًِ -4

 هَردی-5

سبزهبى ،ادارُ )هشتری

 (استفبدُ کٌٌذُ از شبخص

ًبم سبهبًِ اعالعبتی 

 هرتجظ

سغح کبرثرد 

 شبخص

 شْرستبى-1

 استبى-2

 هلی-3

ثیي -4

 صَرت کسر الوللی
 

 هخرج کسر

 

صَرت 

 کسر

هخرج 

 کسر

 صَرت کسر

 

 هخرج کسر

 

              ثیوبری للجی عرٍلی کٌترل ٍ پیشگیری ثرًبهِ ّبی شبخص 

 ثیوبری از ًبشی هرگ هیساى 1

 ّبی ثیوبری)غیرٍاگیر ّبی

 ّب، سرعبى عرٍلی، للجی

 هسهي ّبی ثیوبری یب دیبثت،

 70 تب 30 افراد در( تٌفسی

 ًفر ّسار صذ در)سبل

( جوعیت

 ّای تیواری از ًاضی هريتؼذاد 

 ػرٍلی، للثی ّای تیواری)غیرٍاگیر

 ّای تیواری یا دیاتت، ّا، سرعاى

 70 تا 30 افراد در( تٌفسی هسهي

 سال عی یه سال

 30 جوؼیتتؼذاد 

عی  سال 70 تا

 ّواى سال

3 4 

سرضواری 

هروس 

گسار/آهار

ش هروس 

تَسؼِ 

 ضثىِ

 صذ ّسار ًفر 2

 جوؼیت

هیاًگیي وطَری ٍ  

 سثس= ووتر

تیطتر از هیاًگیي 

 لرهس= وطَری

گسارش  گَاّی هري

هروس سرضواری 

 آهار

 70تا  30سي 

هٌغمِ  سال  ،

 جغرافیایی

 

گسارش  

سرضواری هروس 

 آهار 

هروس هذیرت تیواری ّای  4 

 غیرٍاگیر

 داًطگاُ ّای ػلَم پسضىی

 ٍ هراوس تحمیماتی

 4، 3، 2، 1 ًذارد

 شرایغی ٍاجذ افراد ًسجت 2

 10 خغر ٍ ثیشتر ٍ سبل 30)

% 30 للجی حَادث ثرٍز سبلِ

 دارٍیی درهبى کِ( ثیشتر ٍ

 ثیوبری از پیشگیری ثرای

 ٍ للجی حولِ)عرٍلی للجی

 کردُ دریبفت( هغسی سکتِ

( درصذ.)اًذ

  ٍ سال 40) ضرایغی ٍاجذ افراد تؼذاد

 حَادث ترٍز سالِ 10 خغر ٍ تیطتر

 دارٍیی درهاى وِ( تیطتر ٍ% 30 للثی

 للثی تیواری از پیطگیری ترای

( هغسی سىتِ ٍ للثی حولِ)ػرٍلی

 اًذ وردُ دریافت

 ٍاجذ افراد تؼذاد

 ٍ سال 40) ضرایظ

 10 خغر ٍ تیطتر

 حَادث ترٍز سالِ

 ٍ% 30 للثی

در یه  ( تیطتر

 سال

فرم ارزیاتی   درصذ 1 3 3

 ٍیسیت پایِ/

فرم ارزیاتی 

 ٍیسیت پایِ/

سال ٍ تاالتر،  30

 هٌغمِ جغرافیایی

دفتر سالهت 

 جوؼیت ٍ خاًَادُ

هروس هذیرت تیواری ّای  4

، دفتر سالهت غیرٍاگیر

 خاًَادُ ٍ جوؼیت،

 داًطگاُ ّای ػلَم پسضىی

 ٍ هراوس تحمیماتی

 1،2،3 ًذارد

 پرداخت تَاى ٍ فراّوی 3

 ضرٍری ٍ اسبسی دارٍّبی

 ٍ سَدهٌذ ٍ ایوي( شًریك)

  ًیبز هَرد پبیِ ّبی فٌبٍری

 در NCDs درهبى ثرای

 دٍلتی ٍ خصَصی ثخش

               

 شذُ استبًذارد ًگیيهیب 4

 رٍز در هصرفی ًوك سٌی

 ٍ سبل 18 افراد در

( گرم)ثبالتر

سال ٍ  18سي          

تاالتر ،هٌغمِ 

 جغرافیایی

     

 از ًبشی  هرگ اىهیس 5

 عرٍلی للجی ّبی ثیوبری

تؼذاد هَارد هري ًاضی از تیواری 

 ّای للثی ػرٍلی عی یه سال

تؼذاد جوؼیت در 

 ّواى سال

3 4 

سرضواری 

هروس 

گسار/آهار

ش هروس 

تَسؼِ 

 ضثىِ

ًفر  صذّسار 2

 جوؼیت

هیاًگیي وطَری ٍ 

 سثس ب=ووتر

= یطتر از هیاًگیي 

 لرهس

فرم گَاّی 

ثثت 

گسارش /هري

 سیوای هرن

گسارش 

هروس  سرضواری

 آهار

هروس هذیریت  هٌغمِ جغرافیایی

 ضثىِ

هروس هذیرت تیواری ّای  ساالًِ 4

، دفتر سالهت غیرٍاگیر

 خاًَادُ ٍ جوؼیت،

 داًطگاُ ّای ػلَم پسضىی

 ٍ هراوس تحمیماتی

 4، 3، 2، 1 ًذارد

 سکتِ از ًبشی  هرگ اىهیس 6

 للجی ّبی

تؼذاد هَارد هري ًاضی از سىتِ ّای 

 للثی عی یه سال

تؼذاد جوؼیت در 

 ّواى سال

3 4 

سرضواری 

ًفر  صذّسار 2

 جوؼیت

هیاًگیي وطَری ٍ 

 سثس=ووتر

فرم گَاّی 

ثثت 

گسارش 

هروس  سرضواری

هروس هذیریت  هٌغمِ جغرافیایی

 ضثىِ

هروس هذیرت تیواری ّای  ساالًِ 4

، دفتر سالهت غیرٍاگیر

 4، 3، 2، 1 ًذارد
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هروس 

گسار/آهار

ش هروس 

تَسؼِ 

  ضثىِ

= تیطتر از هیاًگیي 

 لرهس

گسارش /هري

سیوای 

 (هرن

 خاًَادُ ٍ جوؼیت، آهار

 داًطگاُ ّای ػلَم پسضىی

 ٍ هراوس تحمیماتی

سکتِ یساى هرگ  ًبشی از م 7

 ّبی هغسی

تؼذاد هَارد هري ًاضی از سىتِ ّای 

 هغسی عی یه سال

تؼذاد جوؼیت در 

 ّواى سال

3 4 

سرضواری 

هروس 

گسار/آهار

ش هروس 

تَسؼِ 

 ضثىِ

هیاًگیي وطَری ٍ  صذّسار 2

 سثس=ووتر

= تیطتر از هیاًگیي 

 لرهس

فرم گَاّی 

ثثت 

گسارش /هري

سیوای 

 (هرن

گسارش 

هروس  سرضواری

 آهار

هٌغمِ  

 جغرافیایی

هروس هذیریت 

 ضثىِ

هروس هذیرت تیواری ّای   4

، دفتر سالهت غیرٍاگیر

 خاًَادُ ٍ جوؼیت،

 داًطگاُ ّای ػلَم پسضىی

 ٍ هراوس تحمیماتی

 4، 3، 2، 1 ًذارد

 سکتِهرگ ًبشی از رصذد 8

 سبل 70 زیر للجی ّبی

 ّای سىتِهري ًاضی از  هَارد تؼذاد

 ی یه سالط سال 70للثی زیر 

هري  تؼذاد هَارد

سىتِ  ًاضی از 

ّای للثی در 

 ّواى سال

هیاًگیي وطَری ٍ  درصذ 2 3 3

 سثس=ووتر

= تیطتر از هیاًگیي 

 لرهس

فرم گَاّی 

ثثت 

گسارش /هري

سیوای 

 (هرن

گسارش 

هروس  سرضواری

 آهار

ٍ  70زیر  سي

 هٌغمِ جغرافیایی

هروس هذیریت 

 ضثىِ

هروس هذیرت تیواری ّای  4

، دفتر سالهت غیرٍاگیر

 خاًَادُ ٍ جوؼیت،

 داًطگاُ ّای ػلَم پسضىی

 

 4، 3، 2، 1 ًذارد

 دچبر ثیوبراى سٌی ًگیيهیب 9

 شذُ ثجت للجی سکتِ

 للثی ّای سىتِ هَارد جوغ سٌیي 

سىتِ ّای  در ترًاهِ ثثت ضذُ ثثت

 عی یه سال للثی

تؼذاد هَارد سىتِ 

ّای للثی ثثت 

ضذُ در ّواى 

 سال

هیاًگیي وطَری ٍ  فراٍاًی 2 3 3

 سثس= تیطتر

ووتر از هیاًگیي 

  لرهس= وطَری

ًرم افسار ثثت 

سىتِ ّای 

 للثی

ًرم افسار ثثت 

 سىتِ ّای للثی

سي، هٌغمِ 

 جغرافیایی

ًظام / تیوارستاى 

ثثت سىتِ ّای 

هروس /للثی

هذیریت تیواری 

 ّای غیرٍاگیر

هروس هذیرت تیواری ّای  4

، دفتر سالهت غیرٍاگیر

 خاًَادُ ٍ جوؼیت،

 داًطگاُ ّای ػلَم پسضىی

 4، 3، 2، 1 ًذارد

سکتِ ّبی للجی درصذ ثرٍز  10

سبل در  45زیر )زٍدرس

سبل در  55هرداى ٍ زیر 

 (زًبى

للثی زٍدرس  ّای سىتِ هَارد تؼذاد

 55سال در هرداى ٍ زیر  45زیر )

در ترًاهِ  ثثت  ضذُ (سال در زًاى

 عی یه سال ثثت سىتِ ّای للثی

تؼذاد هَارد سىتِ 

ّای للثی ثثت 

ضذُ در ّواى 

 سال

هیاًگیي وطَری ٍ  درصذ 2 3 3

 سثس=ووتر

=  تیطتر از هیاًگیي

  لرهس

ًرم افسار ثثت 

سىتِ ّای 

 للثی

ًرم افسار ثثت 

 سىتِ ّای للثی

سي، جٌس 

 هٌغمِ جغرافیایی

ًظام / تیوارستاى 

ثثت سىتِ ّای 

هروس /للثی

هذیریت تیواری 

 ّای غیرٍاگیر

هروس هذیرت تیواری ّای  4

، دفتر سالهت غیرٍاگیر

 خاًَادُ ٍ جوؼیت،

 داًطگاُ ّای ػلَم پسضىی

 4، 3، 2، 1 ًذارد

 دارٍّبی تجَیس درصذ 11

 از ثعذ ًیبز هَرد ضرٍری

آسپیریي،کبپتَپری)ترخیص

 (ل، آتَرٍاستبتیي

تجَیس دارٍّای ضرٍری  هَارد تؼذاد

هَرد ًیاز تؼذ از ترخیص 

( آسپیریي،واپتَپریل، آتَرٍاستاتیي)

 للثی ثثت ّای در افراد دچار سىتِ

سىتِ ّای للثی در ترًاهِ ثثت  ضذُ

 عی یه سال

سىتِ تؼذاد هَارد 

ّای للثی ثثت 

ضذُ در ّواى 

 سال

هیاًگیي وطَری ٍ  درصذ 1 3 3

 سثس= تیطتر

ووتر از هیاًگیي 

 لرهس= وطَری

ًرم افسار ثثت 

سىتِ ّای 

 للثی

ًرم افسار ثثت 

 سىتِ ّای للثی

ًظام / تیوارستاى  هٌغمِ جغرافیایی

ثثت سىتِ ّای 

هروس /للثی

هذیریت تیواری 

 ّای غیرٍاگیر

تیواری ّای هروس هذیرت  4

، دفتر سالهت غیرٍاگیر

 خاًَادُ ٍ جوؼیت،

 داًطگاُ ّای ػلَم پسضىی

 4، 3، 2، 1 ًذارد

 فشبرخَى ثیوبری شیَع 12

 ثبالتر ٍ سبل 30 افراد در ثبال

سال ٍ تاالتر هثتال تِ  30تؼذاد افراد 

در  ( تاییذ ضذُ)تیواری فطارخَى تاال 

 یه دٍرُ غرتالگری

 

 30اد ول افراد تؼذ

سال ٍ تاالتر 

غرتالگری ضذُ در 

 ّواى دٍرُ زهاًی

ترًاهِ ) 3

 (غرتالگری

ترًاهِ ) 3

 (غرتالگری

فراٍاًی )درصذ  2

 (ًسثی

هیاًگیي وطَری ٍ  

 سثس= ووتر

تیطتر از هیاًگیي 

 لرهس= وطَری

فرم ضوارُ -

یه غرتالگری 

 فطارخَى تاال

فرم پیگیری -

ٍ هرالثت 

تیواراى 

 فطارخًَی

فرم ضوارُ یه -

غرتالگری 

 فطارخَى تاال

 

سال ٍ  30سي 

تاالتر ،هٌغمِ 

 جغرافیایی

ًظام  ثثت -

 اعالػات

ًظام تررسی -

 ارزضیاتیّای 

در ترًاهِ وطَری 

پیطگیری ٍ 

وٌترل تیواری 

 فطارخَى تاال

در )سال یه تار 3

هرحلِ 

، (غرتالگری

در فاصلِ )ساالًِ

 (غرتالگری

هروس هذیرت تیواری ّای 

، دفتر سالهت غیرٍاگیر

 خاًَادُ ٍ جوؼیت،

 داًطگاُ ّای ػلَم پسضىی

 4، 3، 2، 1 ًذارد

ثبال در  فشبرخَىشیَع  13

 90/140)سبل 15-64افراد 

 (هیلی هترجیَُ ٍ ثبالتر

سال  هثتال یا  15-64تؼذاد افراد  

در  ( تاییذ ضذُ)دارای فطارخَى تاال 

 یه دٍرُ تررسی

اد ول افراد  تؼذ

سال   64-15

تررسی ضذُ در 

 ّواى دٍرُ زهاًی

فراٍاًی )درصذ  2 2 2

 (ًسثی

هیاًگیي وطَری ٍ  

 سثس= ووتر

هیاًگیي تیطتر از 

 لرهس= وطَری

 پرسطٌاهِ
STEPS 

 پرسطٌاهِ

STEPS 
سال  15-64سي

،هٌغمِ 

 جغرافیایی

پیوایص ّای 

ًظام هرالثت 

ػَاهل خغر 

تیواری ّای 

 غیرٍاگیر

هروس هذیرت تیواری ّای  5

، دفتر سالهت غیرٍاگیر

 خاًَادُ ٍ جوؼیت،

 داًطگاُ ّای ػلَم پسضىی
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هغلَة  کٌترل درصذ 14

  هجتال  ثیوبراى در فشبرخَى

 سبل 30 ثبالی فشبرخَى ثِ

 ثبالتر ٍ

سال ٍ تاالتر هثتال تِ  30تؼذاد افراد 

دارای فطارخَى فطارخَى تاالی 

هیلی هتر  90/140) وٌترل ضذُ

جیَُ ٍ ووتر در عی یه 

 (هیاًگیي سِ اًذازُ گیری آخر()سال

 30تؼذاد تیواراى 

هثتال سال ٍ تاالتر 

تِ فطارخَى  در 

 ّواى سال

3 3 2  

فراٍاًی )درصذ 

 (ًسثی

هیاًگیي وطَری ٍ  

 سثس= تیطتر

ووتر از هیاًگیي 

 لرهس= وطَری

فرم هرالثت 

 تیواراى

فرم هرالثت 

تیواراى، فرم 

 پیگیری تیواری

سال ٍ  30سي 

تاالتر ،هٌغمِ 

 جغرافیایی

ًظام  ثثت -

 اعالػات

ًظام تررسی -

 ّای ارزضیاتی

ترًاهِ وطَری در 

پیطگیری ٍ 

هروس هذیرت تیواری ّای  ساالًِ

، دفتر سالهت غیرٍاگیر

 خاًَادُ ٍ جوؼیت،

 داًطگاُ ّای ػلَم پسضىی

 4، 3، 2، 1 ًذارد
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وٌترل تیواری 

 فطارخَى تاال

درصذ هرگ ًبشی از  15

 فشبرخَى ثبال

فطارخَى تؼذاد هَارد هري ًاضی از 

 عی یه سال  تاال

تؼذاد هَارد هري  

 سال در ّواى

هیاًگیي وطَری ٍ  درصذ 2 4ٍ  3 3

 سثس=ووتر

= تیطتر از هیاًگیي 

 لرهس

فرم گَاّی 

ثثت 

گسارش /هري

 سیوای هرن

فرم هرالثت 

فرم /تیواری

 پیگیری تیواری 

هٌغمِ  

 جغرافیایی

هروس هذیریت 

، هروس ضثىِ

هذیریت تیواری 

 ّای غیرٍاگیر

هروس هذیرت تیواری ّای  ساالًِ 4

سالهت ، دفتر غیرٍاگیر

 خاًَادُ ٍ جوؼیت،

 داًطگاُ ّای ػلَم پسضىی

 4، 3، 2، 1 ًذارد

، کلسترٍل خَى ثبال  شیَع 16

 25-64در افراد 

هیلی گرم در دسی 200)سبل

 (لیتر ٍ ثبالتر

سال تررسی ضذُ  25-64تؼذاد افراد 

 200)تاال  دارای ولسترٍل خَى 

در  (گرم در دسی لیتر ٍ تیطتر هیلی

 یه دٍرُ تررسی

-64تؼذاد افراد 

سال تررسی 25

 دٍرُضذُ درّواى 

 زهاًی

 

فراٍاًی )درصذ  2 2 

 (ًسثی

هیاًگیي وطَری ٍ  

 سثس= ووتر

تیطتر از هیاًگیي 

 لرهس= وطَری

 

 پرسطٌاهِ

STEPS 

 پرسطٌاهِ

STEPS 

سال  25-64سي

،هٌغمِ 

 جغرافیایی

پیوایص ّای 

ًظام هرالثت 

ػَاهل خغر تیوار 

 ی ّای غیرٍاگیر

 

 ضاخص ّای 5

سال  3استاًی 

یه تار  ٍ ضاخص 

وطَری  

تررسی )سااالًِ

 (تیَضیٌویایی

هروس هذیرت تیواری ّای 

، دفتر سالهت غیرٍاگیر

 خاًَادُ ٍ جوؼیت،

 داًطگاُ ّای ػلَم پسضىی
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16 
سبل ٍ ثبالتر  30رصذ افراد د

در  اضبفِ ٍزى ٍ چبقدارای 

 (شیَع)یك دٍرُ غرثبلگری

سال ٍ تاالتر دارای  30تؼذاد افراد 

در  یه دٍرُ اضافِ ٍزى ٍ چاق 

 غرتالگری

 

 30اد ول افراد تؼذ

سال ٍ تاالتر 

غرتالگری ضذُ در 

 ّواى دٍرُ زهاًی

ترًاهِ ) 3

 (غرتالگری

ترًاهِ ) 3

 (غرتالگری

فراٍاًی )درصذ  2

 (ًسثی

هیاًگیي وطَری ٍ  

 سثس= ووتر

تیطتر از هیاًگیي 

 لرهس= وطَری

فرم ضوارُ -

 یه غرتالگری

فرم پیگیری -

ٍ هرالثت 

 تیواراى

فرم ضوارُ یه -

 غرتالگری ا

 

سال ٍ  30سي 

تاالتر ،هٌغمِ 

 جغرافیایی

ًظام  ثثت -

 اعالػات

ًظام تررسی -

 ّای ارزضیاتی

در ترًاهِ وطَری 

پیطگیری ٍ 

وٌترل تیواری 

 للثی ػرٍلی

در )سال یه تار 3

هرحلِ 

، (غرتالگری

در فاصلِ )ساالًِ

 (غرتالگری

هروس هذیرت تیواری ّای 

، دفتر سالهت غیرٍاگیر

 خاًَادُ ٍ جوؼیت،

 داًطگاُ ّای ػلَم پسضىی

 4، 3، 2، 1 ًذارد

 ضبفِ ٍزى ٍ چبلیشیَع ا 17

 سبل 15-64در افراد 

سال تررسی ضذُ  15-64تؼذاد افراد 

ًوایِ تَدُ ) دارای اضافِ ٍزى ٍ چالی

در  یه دٍرُ  (ٍ تیطتر 25تذًی 

 تررسی

-64تؼذاد افراد 

سال تررسی  15

ضذُ در ّواى 

 همغغ زهاًی

 

فراٍاًی )درصذ 1 2 2 2

 (ًسثی

 سثس= هیاًگیي ٍ  ووتر

= تیطتر از هیاًگیي

 لرهس

 

 پرسطٌاهِ

STEPS 

 پرسطٌاهِ

STEPS 

سال  15-64سي

،هٌغمِ 

 جغرافیایی

پیوایص ّای 

ًظام هرالثت 

ػَاهل خغر تیوار 

 ی ّای غیرٍاگیر

 

ضاخص ّای  5

سال  3استاًی 

یه تار  ٍ ضاخص 

 وطَری  سااالًِ

هروس هذیرت تیواری ّای 

، دفتر سالهت غیرٍاگیر

 خاًَادُ ٍ جوؼیت،

 داًطگاُ ّای ػلَم پسضىی

Ncdsurv.health.gov.ir 1 ،2 ،3 ،4 

 

18 
سبل ٍ ثبالتر  30رصذ افراد د

در یك دٍرُ غرثبلگری چبق 

 (شیَع)

) سال ٍ تاالتر چاق 30تؼذاد افراد 

در    (ٍ تیطتر 30ًوایِ تَدُ تذًی 

 یه دٍرُ غرتالگری

 

 30اد ول افراد تؼذ

سال ٍ تاالتر 

غرتالگری ضذُ در 

 ّواى دٍرُ زهاًی

ترًاهِ ) 3

 (غرتالگری

ترًاهِ ) 3

 (غرتالگری

فراٍاًی )درصذ  2

 (ًسثی

هیاًگیي وطَری ٍ  

 سثس= ووتر

تیطتر از هیاًگیي 

 لرهس= وطَری

فرم ضوارُ -

 یه غرتالگری

فرم پیگیری -

ٍ هرالثت 

 تیواراى

فرم ضوارُ یه -

 غرتالگری ا

 

سال ٍ  30سي 

تاالتر ،هٌغمِ 

 جغرافیایی

ًظام  ثثت -

 اعالػات

ًظام تررسی -

 ّای ارزضیاتی

در ترًاهِ وطَری 

پیطگیری ٍ 

وٌترل تیواری 

 للثی ػرٍلی

در )سال یه تار 3

هرحلِ 

، (غرتالگری

در فاصلِ )ساالًِ

 (غرتالگری

هروس هذیرت تیواری ّای 

، دفتر سالهت غیرٍاگیر

 خاًَادُ ٍ جوؼیت،

 داًطگاُ ّای ػلَم پسضىی

 4، 3، 2، 1 ًذارد

-64در افراد  چبلیٍع شی 19

ًوبیِ تَدُ ثذًی ) سبل 15

 (ٍ ثیشتر 30

سال تررسی ضذُ  15-64تؼذاد افراد 

 (ٍ تیطتر 30ًوایِ تَدُ تذًی ) چاق

 در یه دٍرُ تررسی

-64تؼذاد افراد 

سال تررسی  15

ضذُ در ّواى 

 همغغ زهاًی

 

فراٍاًی )درصذ  2 2 2

 (ًسثی

هیاًگیي وطَری ٍ  

 سثس= ووتر

هیاًگیي تیطتر از 

 لرهس= وطَری

 پرسطٌاهِ
STEPS 

 پرسطٌاهِ

STEPS 
هٌغمِ  سي،

 جغرافیایی

پیوایص ّای 

ًظام هرالثت 

ػَاهل خغر تیوار 

 ی ّای غیرٍاگیر

ضاخص ّای  5

سال  3استاًی 

یه تار  ٍ ضاخص 

 وطَری  سااالًِ

هروس هذیرت تیواری ّای 

، دفتر سالهت غیرٍاگیر

 خاًَادُ ٍ جوؼیت،

 زضىیداًطگاُ ّای ػلَم ج

 4، 3، 2، 1 ًذارد

در افراد  کن تحرکی شیَع 20

 سبل 64-15

سال تررسی ضذُ  15-64تؼذاد افراد 

هت در  600ووتر از ) ون تحرن

 ((MET*minutes/week ّفتِ

 در یه دٍرُ تررسی

-64تؼذاد افراد 

سال تررسی  15

ضذُ در ّواى 

 زهاًی دٍرُ

 

2 2 2 100 

فراٍاًی )درصذ 

 (ًسثی

 

هیاًگیي وطَری ٍ  

 سثس= ووتر

هیاًگیي تیطتر از 

 لرهس= وطَری

 پرسطٌاهِ

STEPS 

 پرسطٌاهِ

STEPS 

سال  15-64سي

،هٌغمِ 

 جغرافیایی

پیوایص ّای 

ًظام هرالثت 

ػَاهل خغر تیوار 

 ی ّای غیرٍاگیر

 

ضاخص ّای  5

سال  3استاًی 

یه تار  ٍ ضاخص 

 وطَری  سااالًِ

هروس هذیرت تیواری ّای 

، دفتر سالهت غیرٍاگیر

 خاًَادُ ٍ جوؼیت،

 ّای ػلَم پسضىیداًطگاُ 

Ncdsurv.health.gov.ir 1 ،2 ،3 ،4 

 دخبًیبتشیَع  هصرف  21

 سبل 15-64در افراد  رٍزاًِ

سال تررسی ضذُ  15-64تؼذاد افراد 

در یه  هصرف وٌٌذُ رٍزاًِ سیگار 

 دٍرُ تررسی

-64تؼذاد افراد 

سال تررسی  15

ضذُ در ّواى 

 زهاًیدٍرُ 

 

فراٍاًی )درصذ  2 2 2

 (ًسثی

ٍ   هیاًگیي وطَری

 سثس= ووتر

تیطتر از هیاًگیي 

 لرهس= وطَری

 پرسطٌاهِ
STEPS 

 پرسطٌاهِ

STEPS 
سال  15-64سي

،هٌغمِ 

 جغرافیایی

پیوایص ّای 

ًظام هرالثت 

ػَاهل خغر تیوار 

 ی ّای غیرٍاگیر

 

ضاخص ّای  5

سال  3استاًی 

یه تار  ٍ ضاخص 

 وطَری  سااالًِ

هروس هذیرت تیواری ّای 

، دفتر سالهت غیرٍاگیر

 خاًَادُ ٍ جوؼیت،

 داًطگاُ ّای ػلَم پسضىی

Ncdsurv.health.gov.ir 1 ،2 ،3 ،4 

هیَُ ٍ سجسی هصرف   شیَع 22

سْن در رٍز در  5کوتر از 

 سبل 15-64افراد 

 وِ در رٍز  سال 15-64 تؼذاد افراد

هصرف یَُ ٍ سثسی مسْن  5ووتر از 

 در یه دٍرُ تررسی هی وٌٌذ

-64تؼذاد افراد 

سال تررسی  15

 ّواىدر  ضذُ

 دٍرُ تررسی

فراٍاًی )درصذ  2 2 2

 (ًسثی

هیاًگیي وطَری ٍ  

 سثس= ووتر

تیطتر از هیاًگیي 

 لرهس= وطَری

 پرسطٌاهِ

STEPS 

 پرسطٌاهِ

STEPS 

سال  15-64سي

هٌغمِ ،

 جغرافیایی

پیوایص ّای 

ًظام هرالثت 

ػَاهل خغر تیوار 

 ی ّای غیرٍاگیر

ضاخص ّای  5

سال  5استاًی 

یه تار  ٍ ضاخص 

ساال  5وطَری  

هروس هذیرت تیواری ّای 

، دفتر سالهت غیرٍاگیر

 جوؼیت، خاًَادُ ٍ

 داًطگاُ ّای ػلَم پسضىی

Ncdsurv.health.gov.ir 1 ،2 ،3 ،4 



4 
 

 یه تار  

درصذ پَشش تعییي  23

سبلِ  10احتوبل خغر ثرٍز 

حَادث ٍ ثیوبری ّبی للجی 

عرٍلی کشٌذُ ٍ غیر 

 کشٌذُ  

وِ ترای سال ٍ تاالتر  30تؼذاد افراد 

سالِ  10احتوال خغر ترٍز آى ّا 

حَادث ٍ تیواری ّای للثی ػرٍلی 

عی  ضذُ ُ تؼییيوطٌذُ ٍ غیر وطٌذ

 یه سال

 30تؼذاد افراد

تا  سال ٍ تاالتر 

احتوال خغر 

تؼییي ضذُ 

غرتالگری ضذُ  )

 در ّواى سال(

فراٍاًی )درصذ  1 3 3

 (ًسثی

هیاًگیي وطَری ٍ  

 سثس= تیطتر

ووتر از هیاًگیي 

 لرهس= وطَری

سال  15-64سي فرم غرتالگری فرم غرتالگری

،هٌغمِ 

 جغرافیایی

ًظام  ثثت -

 اعالػات

در ترًاهِ وطَری 

پیطگیری ٍ 

وٌترل تیواری 

 ػرٍلیللثی 

هروس هذیرت تیواری ّای  5ُ 

، دفتر سالهت غیرٍاگیر

 خاًَادُ ٍ جوؼیت،

 داًطگاُ ّای ػلَم پسضىی

 4، 3، 2، 1 ًذارد

سبل ٍ ثبالتر  30درصذ افراد  24

 10دارای احتوبل خغر ثرٍز 

سبلِ حَادث ٍ ثیوبری ّبی 

للجی عرٍلی کشٌذُ ٍ غیر 

 ٍ ثیشتر% 20کشٌذُ  

دارای سال ٍ تاالتر  30تؼذاد افراد 

سالِ حَادث ٍ  10احتوال خغر ترٍز 

تیواری ّای للثی ػرٍلی وطٌذُ ٍ 

ی یه ط ٍ تیطتر% 20 غیر وطٌذُ

 سال

 30تؼذاد افراد

تا  سال ٍ تاالتر 

احتوال خغر 

تؼییي ضذُ 

غرتالگری ضذُ  )

 در ّواى سال(

فراٍاى)درصذ100 1 3 3

 (ی ًسثی

هیاًگیي وطَری ٍ  

 سثس= ووتر

تیطتر از هیاًگیي 

 لرهس= وطَری

فرم 

فرم غرتالگری،

هرالثت 

 گسارش دّی/

فرم فرم غرتالگری،

هرالثت تیواراى، 

فرم پیگیری 

 تیواری

سال ٍ  30سي 

، هٌغمِ  تاالتر ،

جغرافیایی، 

 احتوال خغر 

ًظام ثثت -

 اعالػات

هروس هذیرت تیواری ّای  ساالًِ

، دفتر سالهت غیرٍاگیر

 جوؼیت،خاًَادُ ٍ 

 داًطگاُ ّای ػلَم پسضىی

 4، 3، 2، 1 ًذارد

هرالجت ٍ دریبفت  صذدر 25

سبل ٍ ثبالتر  30افرادی دارٍ 

 10دارای احتوبل خغر ثرٍز 

سبلِ حَادث ٍ ثیوبری ّبی 

للجی عرٍلی کشٌذُ ٍ غیر 

  ٍ ثیشتر% 20کشٌذُ  

سال ٍ تاالتر دارای  30تؼذاد افراد 

سالِ حَادث ٍ  10احتوال خغر ترٍز 

تیواری ّای للثی ػرٍلی وطٌذُ ٍ 

هرالثت  ٍ تیطتر% 20وطٌذُ غیر 

عی  هرالة سالهت/ضذُ تَسظ تَْرز

 یه سال

 30  تؼذاد افراد

سال ٍ تاالتر دارای 

خغر ترٍز  احتوال 

سالِ حَادث ٍ  10

تیواری ّای للثی 

ػرٍلی وطٌذُ ٍ 

ٍ % 20وطٌذُ غیر 

تؼییي ضذُ  تیطتر

 در ّواى سال

فراٍاًی )درصذ 1 3 3

 (ًسثی

هیاًگیي وطَری ٍ  

 سثس= ووتر

تیطتر از هیاًگیي 

 لرهس= وطَری

فرم 

غرتالگری،فرم 

هرالثت 

 گسارش دّی/

فرم فرم غرتالگری،

هرالثت تیواراى، 

فرم پیگیری 

 تیواری

سال ٍ  30سي 

تاالتر ،هٌغمِ 

 جغرافیایی

ًظام ثثت -

 اعالػات

هروس هذیرت تیواری ّای  ساالًِ

، دفتر سالهت غیرٍاگیر

 خاًَادُ ٍ جوؼیت،

 داًطگاُ ّای ػلَم پسضىی

 4 ،3، 2، 1 ًذارد

 ًَع دیبثت ثیوبری کٌترل ٍ پیشگیری کشَری ثرًبهِ ّبی شبخص 

2 

             

در  لٌذ خَى ثبال شیَع  1

سبل ٍ  30افراد 

هیلی  126ًبشتبی )ثبالتر

 (گرم در دسی لیتر ٍ ثبالتر

سال ٍ تاالتر هثتال تِ  30تؼذاد افراد 

در یه ( تاییذ ضذُ) دیاتتتیواری 

 دٍرُ غرتالگری

 

 30اد ول افراد تؼذ

سال ٍ تاالتر 

ضذُ در غرتالگری 

 ّواى دٍرُ زهاًی

ترًاهِ ) 3

 (غرتالگری

ترًاهِ ) 3

 (غرتالگری

فراٍاًی )درصذ  2

 (ًسثی

هیاًگیي وطَری ٍ  

 سثس= ووتر

تیطتر از هیاًگیي 

 لرهس= وطَری

فرم ضوارُ -

یه غرتالگری 

 فطارخَى تاال

 ٍ دیاتت،

فرم پیگیری -

ٍ هرالثت 

تیواراى 

ٍ  فطارخًَی

 دیاتتی

فرم ضوارُ یه -

غرتالگری 

ٍ  فطارخَى تاال

 دیاتت

 

سال ٍ  30سي 

تاالتر ،هٌغمِ 

 جغرافیایی

ًظام  ثثت -

 اعالػات

ًظام تررسی -

 ّای ارزضیاتی

در ترًاهِ وطَری 

پیطگیری ٍ 

وٌترل تیواری 

 دیاتت

در )سال یه تار 3

هرحلِ 

، (غرتالگری

در فاصلِ )ساالًِ

 (غرتالگری

هروس هذیرت تیواری ّای 

، دفتر سالهت غیرٍاگیر

 ٍ جوؼیت، خاًَادُ

 داًطگاُ ّای ػلَم پسضىی

 4، 3، 2، 1 ًذارد

در  لٌذ خَى ثبال شیَع  2

 سبل 25-64افراد 

سال تررسی ضذُ  25-64تؼذاد افراد 

هیلی گرم در  126)دارای لٌذخَى تاال

در یه ( دسی لیتر ٍ تیطتر ًاضتا

 دٍرُ تررسی

تؼذاد ول افراد 

سال  64-25

تررسی ضذُ در 

 زهاًی دٍرُ ّواى

فراٍاًی )درصذ  2 2 2

 (ًسثی

هیاًگیي وطَری ٍ  

 سثس= ووتر

تیطتر از هیاًگیي 

 لرهس= وطَری

 

 پرسطٌاهِ

STEPS 

 پرسطٌاهِ

STEPS 

سال  25-64سي

،هٌغمِ 

 جغرافیایی

پیوایص ّای 

ًظام هرالثت 

ػَاهل خغر تیوار 

 ی ّای غیرٍاگیر

ضاخص ّای  5

سال  3استاًی 

یه تار  ٍ ضاخص 

 وطَری  سااالًِ

// Ncdsurv.health.gov.ir  1 ،2 ،3 ،4 

 ثِ ثٌب دیبثت سبثمِشیَع  3

-64 افراد در فرد اظْبرخَد

 هغبلعِ در سبل 15
STEPS 

سال تررسی ضذُ  15-64تؼذاد افراد 

  اظْارخَد تِ تٌا دیاتت ساتمِ دارای

 در یه دٍرُ تررسی 

تؼذاد ول افراد 

سال  64-15

تررسی ضذُ در 

 زهاًی دٍرُّواى 

فراٍاًی )درصذ   1 2

 (ًسثی

هیاًگیي وطَری ٍ  

 سثس= ووتر

تیطتر از هیاًگیي 

 لرهس= وطَری

 

 پرسطٌاهِ
STEPS 

 پرسطٌاهِ

STEPS 
سال  15-64سي

،هٌغمِ 

 جغرافیایی

پیوایص ّای 

ًظام هرالثت 

ػَاهل خغر تیوار 

 ی ّای غیرٍاگیر

ضاخص ّای  5

سال  3استاًی 

یه تار  ٍ ضاخص 

 وطَری  سااالًِ

// Ncdsurv.health.gov.ir  1 ،2 ،3 ،4 

 دیبثتی پرُ ٍضعیت شیَع 4

 ٍ سبل 30 درافراد

( درصذ)ثبالتر

دارای سال ٍ تاالتر  30تؼذاد افراد 

در  یه دٍرُ  ٍضؼیت پرُ دیاتت

 غرتالگری

 

 30اد ول افراد تؼذ

سال ٍ تاالتر 

غرتالگری ضذُ در 

 ّواى دٍرُ زهاًی

ترًاهِ ) 3

 (غرتالگری

ترًاهِ ) 3

 (غرتالگری

فراٍاًی )درصذ  2

 (ًسثی

هیاًگیي وطَری ٍ  

 سثس= ووتر

تیطتر از هیاًگیي 

 لرهس= وطَری

فرم ضوارُ -

یه غرتالگری 

 فطارخَى تاال

 ٍ دیاتت،

فرم پیگیری -

ٍ هرالثت 

تیواراى 

ٍ  فطارخًَی

فرم ضوارُ یه -

غرتالگری 

ٍ  فطارخَى تاال

 دیاتت

 

سال ٍ  30سي 

هٌغمِ  تاالتر ،

 جغرافیایی

ًظام  ثثت -

 اعالػات

ًظام تررسی -

 ّای ارزضیاتی

در ترًاهِ وطَری 

پیطگیری ٍ 

وٌترل تیواری 

 دیاتت

در )سال یه تار 3

هرحلِ 

، (غرتالگری

در فاصلِ )ساالًِ

 (غرتالگری

هروس هذیرت تیواری ّای 

، دفتر سالهت غیرٍاگیر

 خاًَادُ ٍ جوؼیت،

 داًطگاُ ّای ػلَم پسضىی

 4، 3، 2 ،1  ًذارد
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 دیاتتی

 در هغلَة کٌترلدرصذ 5

 ٍ سبل 30  دیبثتی ثیوبراى

 ثبالتر

سال ٍ تاالتر هثتال تِ  30تؼذاد افراد 

) لٌذخَى وٌترل ضذُدارای  دیاتت

هیلی گرم در دسی  126از  ووتر 

هیاًگیي سِ )در عی یه سال(لیتر

ّوَگلَتیي /اًذازُ گیری آخر

 (HbA1cگلیىَزیلِ 

 30تؼذاد تیواراى 

سال ٍ تاالتر هثتال 

در ّواى  دیاتتتِ 

 سال

3 3 2  
 

هیاًگیي وطَری ٍ  

 سثس= تیطتر

ووتر از هیاًگیي 

 لرهس= وطَری

فرم هرالثت 

 تیواراى

فرم هرالثت 

تیواراى، فرم 

 پیگیری تیواری

سال ٍ  30سي 

تاالتر ،هٌغمِ 

 جغرافیایی

ًظام  ثثت -

 اعالػات

ًظام تررسی -

 ارزضیاتیّای 

در ترًاهِ وطَری 

پیطگیری ٍ 

وٌترل تیواری 

 فطارخَى تاال

هروس هذیرت تیواری ّای  ساالًِ

، دفتر سالهت غیرٍاگیر

 خاًَادُ ٍ جوؼیت،

 داًطگاُ ّای ػلَم پسضىی

 4، 3، 2، 1 ًذارد

              سرعبى ثیوبری کٌترل ٍ پیشگیری ثرًبهِ ّبی شبخص 

 سرعبى ثرٍز یساىم 1

 سٌی شذُ استبًذارد

(ASR )

جوغ هیساى ترٍز اختصاصی سٌی 

 سرعاى عی یه سال

ّای  جوغ جوؼیت

استاًذارد 

ّای سٌی  ورٍُ

WHO  در ّواى

 سال

3 4 

 سرضواری

هروس 

گسار/آهار

ش هروس 

تَسؼِ 

 ضثىِ

ًفر  100000  2

 جوؼیت

وطَری ٍ  هیاًگیي 

 سثس= ووتر

تیطتر از هیاًگیي 

 لرهس= وطَری

 2فرم ضوارُ 

ثثت سرعاى 

 XLSٍ فایل 

 جوؼیت سال 

ًَع سرعاى ٍ  هروس آهار

 جغرافیایی هٌغمِ

ًظام ثثت 

سرعاى،هٌاتغ 

پاتَلَشی ٍ 

 غیرپاتَلَشی

هروس هذیریت تیواری ّای  سِ هاِّ

غیرٍاگیر، دفتر سالهت 

خاًَادُ ٍ جوؼیت ٍ داًطگاُ 

 هراوس تحمیماتی ّا ٍ

ساهاًِ ترًاهِ ًرم افساری ثثت 

 (ICR)سرعاى

1 ،2 ،3 ،4  

تؼذاد هَارد جذیذ سرعاى عی یه               سرعبى ثرٍز هیساى 2

 سال

جوؼیت هٌغمِ 

در  تحت پَضص

  ّواى سال

3 4 

سرضواری 

هروس 

گسار/آهار

ش هروس 

تَسؼِ 

 ضثىِ

ًفر  100000 2

 جوؼیت

هیاًگیي وطَری ٍ  

 سثس= ووتر

تیطتر از هیاًگیي 

 لرهس= وطَری

 2فرم ضوارُ 

ثثت سرعاى 

پستاى، 

سرٍیىس، 

پَست ، هؼذُ 

 ٍ وَلَروتال

 ًَع سرعاى هروس آهار

پستاى، 

سرٍیىس، پَست 

، هؼذُ ٍ 

ٍ   وَلَروتال

 جغرافیایی هٌغمِ

ًظام ثثت 

سرعاى،،هٌاتغ 

پاتَلَشی ٍ 

 غیرپاتَلَشی

هروس هذیریت تیواری ّای  سِ هاِّ

دفتر سالهت غیرٍاگیر، 

خاًَادُ ٍ جوؼیت ٍ داًطگاُ 

 ّا ٍ هراوس تحمیماتی

ساهاًِ ترًاهِ ًرم افساری ثثت 

 (ICR)سرعاى

1 ،2 ،3 ،4  

 دادُ تشخیص افراد درصذ 3

 در سرعبى ثِ هجتال شذُ

 اٍلیِ هراحل

تؼذاد هَارد تطخیص دادُ ضذُ 

 در هراحل اٍلیِ عی یه سال سرعاى

تؼذاد افراد هثتال 

عی  تِ سرعاى

 ّواى سال

هیاًگیي وطَری ٍ   100 2 2 4

 سثس= تیطتر

ووتر از هیاًگیي 

 لرهس= وطَری

ًَع سرعاى ٍ  هروس آهار 2فرم ضوارُ 

 هٌغمِ جغرافیایی

ًظام ثثت 

سرعاى،، هٌاتغ 

پاتَلَشی ٍ 

 غیرپاتَلَشی

تَلیذ )سِ هاِّ

 (ساالًِ

هروس هذیریت تیواری ّای 

غیرٍاگیر، دفتر سالهت 

جوؼیت ٍ داًطگاُ خاًَادُ ٍ 

 ّا ٍ هراوس تحمیماتی

ساهاًِ ترًاهِ ًرم افساری ثثت 

 (ICR)سرعاى

/ ضْرستاى

/ استاى

الولل تیي/هلی

 ی

 سرعبى غرثبلگری ًسجت 4

 هلی ثرًبهِ عجك سرٍیکس

تؼذاد هَارد غرتالگری ضذُ ترای 

 سرعاى سرٍیىس عی یه سال

تؼذاد ول جوؼیت 

 زًاى 

 در ّواى سال

وطَری ٍ  هیاًگیي  100 1 2 2

 سثس= تیطتر

ووتر از هیاًگیي 

 لرهس= وطَری

فرم غرتالگری 

 سرعاى

 30در زًاى سي  هروس آهار

سال ٍ  49تا 

سایر گرٍُ ّای 

 سٌی

داًطگاُ ػلَم 

 پسضىی

هروس هذیریت تیواری ّای  ساالًِ

غیرٍاگیر، دفتر سالهت 

خاًَادُ ٍ جوؼیت ٍ داًطگاُ 

 ّا ٍ هراوس تحمیماتی

/ ضْرستاى ساهاًِ هري ٍ هیر

/ استاى

الولل تیي/هلی

 ی

ٍ ثیوبری ّبی اًسذادی هسهي  آسن کشَری ثرًبهِ ّبی شبخص 

 تٌفسی

             

دارای ػالئن سال  15افراد زیر تؼذاد   آسن عالئن ثیوبری شیَع 1

 تیواری آسن عی یه سال

فراد زیر تؼذاد وال

در ّواى سال  15

 سال

2 4 

سرضواری 

هروس 

گسار/آهار

ش هروس 

تَسؼِ 

 ضثىِ

فراٍاًی )100 2

 (ًسثی

هیاًگیي وطَری ٍ 

 سثس=ووتر

= از هیاًگیي تیطتر 

 لرهس

سال ٍ  15زیر  سرضواری پرسطٌاهِ

ٍ سال ٍ تاالتر 15

 هٌغمِ جغرافیایی

تررسی ّای دٍرُ 

 ای

هروس هذیرت تیواری ّای  سال یه تار 5

، دفتر سالهت غیرٍاگیر

 خاًَادُ ٍ جوؼیت،

 داًطگاُ ّای ػلَم پسضىی

 ٍ هراوس تحمیماتی

 داًطگاّی 3 -

سال ٍ تاالتر دارای  15تؼذاد افراد  آسن ثیوبری شیَع 2

 ػالئن تیواری آسن عی یه سال

 15تؼذاد افراد 

سال ٍ تاالتر در 

 ّواى سال

3 4 

سرضواری 

هروس 

گسار/آهار

ش هروس 

فراٍاًی )100 2

 (ًسثی

هیاًگیي وطَری ٍ 

 سثس=ووتر

= تیطتر از هیاًگیي 

 لرهس

فرم هرالثت 

 تیواراى

هروس هذیرت تیواری ّای  ساالًِ ًظام ثثت جاری  هٌغمِ جغرافیایی سرضواری-

، دفتر سالهت غیرٍاگیر

 خاًَادُ ٍ جوؼیت،

 داًطگاُ ّای ػلَم پسضىی

 ٍ هراوس تحمیماتی

- 1،2،3،4 
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تَسؼِ 

 ضثىِ

 

 ّبی ثیوبری  شیَع 3

 ثبالی ریَی هسهي اًسذادی

 سبل 30

سال ٍ تاالتر هثتال تِ  30تؼذاد افراد 

تیواری ّای اًسذادی هسهي ریَی 

(COPD) عی  یه سال 

تؼذاد ول جوؼیت 

سال ٍ تاالتر  30

 در ّواى سال

فراٍاًی )100 2  4 2

 (ًسثی

هیاًگیي وطَری ٍ 

 سثس=ووتر

= تیطتر از هیاًگیي 

 لرهس

 30سي تاالی  سرضواری پرسطٌاهِ

سال، هٌغمِ 

 جغرافیایی

تررسی ّای دٍرُ 

 ای

هروس هذیرت تیواری ّای   سال یه تار  5

، دفتر سالهت غیرٍاگیر

 خاًَادُ ٍ جوؼیت،

 داًطگاُ ّای ػلَم پسضىی

 ٍ هراوس تحمیماتی

- 1،2،3،4 

 ثیوبری  ًبشی از هرگ هیساى 4

 آسن

تیواری تؼذاد هَارد هري ًاضی از 

 عی یه سال آسن

تؼذاد جوؼیت در 

 ّواى سال

هیاًگیي وطَری ٍ  صذّسار 2  4 3

 سثس=ووتر

= تیطتر از هیاًگیي 

 لرهس

فرم گَاّی 

ثثت 

گسارش /هري

سیوای 

 (هرن

گسارش 

 سرضواری

هروس هذیریت  هٌغمِ جغرافیایی

 ضثىِ

هروس هذیرت تیواری ّای  ساالًِ 4

، دفتر سالهت غیرٍاگیر

 خاًَادُ ٍ جوؼیت،

 داًطگاُ ّای ػلَم پسضىی

 ٍ هراوس تحمیماتی

 4، 3، 2، 1 ًذارد

  ثیوبری از ًبشیهیساى هرگ  5

 هسهي اًسذادی ّبی

( COPD)ریَی

ًاضی از تیواری  تؼذاد هَارد هري

عی یه  اًسذادی هسهي ریَی ایُ

 سال

تؼذاد جوؼیت در 

 ّواى سال

هیاًگیي وطَری ٍ  صذّسار 2  4 3

 سثس=ووتر

= تیطتر از هیاًگیي 

 لرهس

فرم گَاّی 

ثثت 

گسارش /هري

سیوای 

 (هرن

گسارش 

 سرضواری

هروس هذیریت  هٌغمِ جغرافیایی

 ضثىِ

هروس هذیرت تیواری ّای  ساالًِ 4

، دفتر سالهت غیرٍاگیر

 خاًَادُ ٍ جوؼیت،

 داًطگاُ ّای ػلَم پسضىی

 ٍ هراوس تحمیماتی

 4، 3، 2، 1 ًذارد

 تیرٍئیذ کبری کن ثیوبری غرثبلگری کشَری ثرًبهِ ّبی شبخص 

 ًَزاداى

             

 ثرًبهِ پَشش درصذ 1

 کبری کن ثیوبری غرثبلگری

 ًَزاداى تیرٍییذ

تؼذاد ًَزاداى غرتالگری ضذُ ترای ون 

 واری تیرٍئیذ عی یه سال

تؼذاد ًَزاداى زًذُ 

 درتذًیا آهذُ 

 ّواى سال

هیاًگیي وطَری ٍ  100 1 4 3

 سثس=ووتر

= تیطتر از هیاًگیي 

 لرهس

فرم ضوارُ 

غرتالگری 3

 ًَزاداى

آهار هتَلذیي از 

 ثثت احَال

سي زیر یه هاُ، 

 هٌغمِ جغرافیایی

تَلیذ )هاِّ 3 گسارضات فصلی

 (ساالًِ

هروس هذیرت تیواری ّای 

، دفتر سالهت غیرٍاگیر

خاًَادُ ٍ جوؼیت، داًطگاُ 

 ّای ػلَم پسضىی

 1،2،3،4  ًذارد

 کبری کن ثیوبری ثرٍز هیساى 2

 ًَزاداى تیرٍییذ

تؼذاد هَارد ون واری تیرٍئیذ ًَزادی  

 عی یه سال 

تؼذاد ًَزاداى زًذُ 

تذًیا آهذُ عی 

 ّواى سال

هیاًگیي وطَری ٍ  زًذُ تَلذ ّسار در 2 4 3

 سثس=ووتر

= تیطتر از هیاًگیي 

 لرهس

 3فرم ضوارُ 

 ترًاهِ 

آهار هتَلذیي از 

 ثثت احَال

هاُ، سي زیر یه 

 هٌغمِ جغرافیایی

ًظام جاری ثثت 

 اعالػات

هروس هذیرت تیواری ّای  سالیاًِ

، دفتر سالهت غیرٍاگیر

خاًَادُ ٍ جوؼیت، داًطگاُ 

 ّای ػلَم پسضىی

 1،2،3،4 ًذارد

              یشًتیكثیوبری ّبی  کٌترل ٍ پیشگیری ثرًبهِ ّبی شبخص 

تبالسوی هیساى ثرٍز ثیوبری  1

 هبشٍر

ضٌاختِ ضذُ ( هتَلذیي)ًَزاداىتؼذاد 

 تاالسوی هاشٍر عی یه سالهثتال تِ 

تؼذاد ًَزاداى زًذُ 

تذًیا آهذُ در  

 ّواى سال

 تَلذ ّسار صذ در 2 3 3

 زًذُ

هیاًگیي وطَری ٍ 

 سثس=ووتر

= تیطتر از هیاًگیي 

 لرهس

آهار هتَلذیي از  فرم ترٍز

 ثثت احَال

ًظام ثثت  هٌغمِ جغرافیایی

 اعالػات آهاری

هروس هذیرت تیواری ّای  دٍ ساالًِ

، دفتر سالهت غیرٍاگیر

خاًَادُ ٍ جوؼیت، داًطگاُ 

 ّای ػلَم پسضىی

پَرتال هؼاًٍت تْذاضت ستاد 

 هروسی

1،2،3،4 

ضٌاختِ ضذُ هثتال تِ تؼذاد ًَزاداى  فٌیل کتٌَریهیساى ثرٍز  2

عی یه  (+HPLC)فٌیل وتٌَری 

 سال

تؼذاد ًَزاداى زًذُ 

تذًیا آهذُ در 

 ّواى سال

 تَلذ ّسار صذ در 2 3 3

 زًذُ

هیاًگیي وطَری ٍ 

 سثس=ووتر

= تیطتر از هیاًگیي 

 لرهس

آهار هتَلذیي   فرم غرتالگری

 ثثت احَال

ًظام ثثت  هٌغمِ جغرافیایی

 اعالػات آهاری

 3گسارش فصلی 

تَلیذ )هاِّ

 (ساالًِ

هروس هذیرت تیواری ّای 

، دفتر سالهت غیرٍاگیر

خاًَادُ ٍ جوؼیت، داًطگاُ 

 ّای ػلَم پسضىی

پَرتال هؼاًٍت تْذاضت ستاد 

 هروسی

1،2،3،4 

               شبخص ّبی ثرًبهِ پیشگیری از سَاًح ٍ حَادث 

هیساى هرگ ًبشی از حَادث  1

 (غیر ترافیکی)غیر عوذی

تؼذاد هَارد هري ًاضی از حَادث غیر 

ػوذی غیر از حَادث ترافیىی در یه 

 سال

تؼذاد جوؼیت در 

 ّواى سال

صذ ّسار ًفر  4 2 3

 جوؼیت

هیاًگیي وطَری ٍ  

 سثس= ووتر

تیطتر از هیاًگیي 

 لرهس= وطَری

 

 گَاّی هري

 

گسارش 

سرضواری هروس 

 آهار

گسارش سیوای  هٌغمِ جغرافیایی

هري هروس تَسؼِ 

 ضثىِ

هروس هذیرت تیواری ّای  4

 غیرٍاگیر

 داًطگاُ ّای ػلَم پسضىی

 ٍ هراوس تحمیماتی

 4، 3، 2، 1 ًذارد

هیساى هرگ ًبشی از حَادث   2

هرثَط ثِ حول ٍ )ترافیکی

 (ًمل

تؼذاد هَارد هري ًاضی از حَادث 

 ترافیىی در یه سال

تؼذاد جوؼیت در 

 ّواى سال

صذ ّسار ًفر  4 2 3

 جوؼیت

هیاًگیي وطَری ٍ  

 سثس= ووتر

تیطتر از هیاًگیي 

 لرهس= وطَری

 

 گَاّی هري

 

گسارش 

سرضواری هروس 

گسارش سیوای  هٌغمِ جغرافیایی

هري هروس تَسؼِ 

 ضثىِ

تیواری ّای هروس هذیرت  4

 غیرٍاگیر

 داًطگاُ ّای ػلَم پسضىی

 ٍ هراوس تحمیماتی

 4، 3، 2، 1 ًذارد
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 آهار

               شٌَایی سالهت ثرًبهِ ّبی شبخص 

 غرثبلگری پَشش درصذ 1

 ًَزاداى شٌَایی

ترای  تؼذاد ًَزاداى غرتالگری ضذُ

 عی یه سال  ضٌَایی

تؼذاد ًَزاداى زًذُ 

تذًیا آهذُ در 

 ّواى سال

ترًاهِ 4

 غرتالگری

4 

 تْسیستی

هیاًگیي وطَری ٍ   100 2

 سثس= تیطتر

هیاًگیي ووتر از 

 لرهس= وطَری

فرم غرتالگری 

 تْسیستی

آهار هتَلذیي 

 ثثت احَال

 

سي زیر یه هاُ، 

 هٌغمِ جغرافیایی

ترًاهِ غرتالگری 

ضٌَایی 

 ًَزاداًثْسیستی

هروس هذیرت تیواری ّای  ساالًِ 4

، دفتر سالهت غیرٍاگیر

خاًَادُ ٍ جوؼیت، داًطگاُ 

 ّای ػلَم پسضىی

 1،2،3،4 ًذارد

 شٌَایی کن ثرٍز هیساى 2

 حسی عویك تب شذیذ دائوی

  ًَزاداى در عصجی

تؼذاد ًَزاداى ضٌاسایی ضذُ لغؼی 

تا ون ضٌَایی ضذیذ تا ػویك عی یه 

 سال 

تؼذاد ًَزاداى 

هثتال تِ ون 

ضٌَایی حاصل از 

غرتالگری در عی 

 ّواى سال

ترًاهِ 4

 غرتالگری

4 

 تْسیستی

 تَلذ ّسار در) 2

 (زًذُ

ووتر از هیاًگیي 

هَرد  )هغلَبوطَری 

 سثس=( اًتظار

تیطتراز هیاًگیي 

 لرهس= وطَری

فرم غرتالگری 

 تْسیستی

فرم غرتالگری 

 تْسیستی

سي زیر یه هاُ، 

 هٌغمِ جغرافیایی

ترًاهِ غرتالگری 

ضٌَایی 

 ًَزاداًثْسیستی

هروس هذیرت تیواری ّای  ساالًِ 4

، دفتر سالهت غیرٍاگیر

خاًَادُ ٍ جوؼیت، داًطگاُ 

سازهاى  ،ّای ػلَم پسضىی

 تْسیستی

 1،2،3،4 ًذارد

 شٌبسبیی ًَزاداى درصذ 3

 شٌَایی کن ثِ  هجتال شذُ

 همتضی درهبى پَشش تحت

تؼذاد ًَزاداى هثتال تِ ون ضٌَایی 

 تحت درهاى عی یه سال

تؼذاد ًَزاداى 

هثتال تِ ون 

ضٌَایی حاصل از 

غرتالگری در عی 

 ّواى سال

ترًاهِ 4

 غرتالگری

4 

 تْسیستی

هیاًگیي وطَری ٍ   100 1

 سثس= تیطتر

ووتر از هیاًگیي 

 لرهس= وطَری

فرم پیگیری 

 ٍ درهاى

فرم پیگیری ٍ 

 درهاى

سي زیر یه هاُ ٍ 

سال، هٌغمِ  6-3

 جغرافیایی

ترًاهِ غرتالگری 

 ضٌَایی ًَزاداى

 تْسیستی

هروس هذیرت تیواری ّای  ساالًِ 4

، دفتر سالهت غیرٍاگیر

خاًَادُ ٍ جوؼیت، داًطگاُ 

، سازهاى لَم پسضىیّای ع

 تْسیستی

 1،2،3،4 ًذارد

              ٍ سالهت چشن ثیٌبییهلی پیشگیری از ًب ثرًبهِ ّبی شبخص 

 چشن تٌجلی شیَع 1

 کشَر در آًیسٍهترٍپیك

سال هثتال تِ  6تا 3وَدواى تؼذاد 

در  یه دٍرُ  آًیسٍهترٍپیه آهثلیَپی

 غرتالگری

تؼذاد جوؼیت 

 6تا  3وَدواى 

غرتالگری سالِ 

ضذُ در ّواى 

 دٍرُ زهاًی 

ترًاهِ  4

غرتالگری 

 تْسیستی

ترًاهِ 4

غرتالگری 

 تْسیستی

2 100 

فراٍاًی )درصذ 

(ًسثی  

ووتر از هیاًگیي 

هَرد  )هغلَب وطَری

 سثس=( اًتظار

تیطتراز هیاًگیي 

 لرهس= وطَری

فرم -

غرتالگری 

سازهاى 

 تْسیستی

ٍ .سال  3-6 سي فرم غرتالگری -

 هٌغمِ جغرافیایی

ترًاهِ ساالًِ  

غرتالگری آهثلَپی 

 سازهاى تْسیستی

 

هذیرت تیواری ّای هروس  ساالًِ 4

، دفتر سالهت غیرٍاگیر

خاًَادُ ٍ جوؼیت، داًطگاُ 

 ّای ػلَم پسضىی

 1ٍ2ٍ3ٍ4 ًذارد

              پَکی استخَاى کٌترل ٍ پیشگیری ثرًبهِ ّبی شبخص 

 در استئَپرٍز ثیوبری شیَع 1

 ثیشتر ٍ سبل 50 افراد

سال ٍ تاالتر هثتال تِ 50تؼذاد افراد 

( تاییذ ضذُ ) تیواری پَوی استخَاى 

 در یه دٍرُ غرتالگری 

 50تؼذاد ول افراد 

سال ٍ تاالتر 

غرتالگری ضذُ در 

 ّواى دٍرُ زهاًی 

1 1 2 100 

 فراٍاًی) درصذ

 (ًسثی

ووتر از هیاًگیي 

هَرد  )وطَری هغلَب

 سثس=( اًتظار

تیطتراز هیاًگیي 

 لرهس= وطَری

 تحت جوؼیت غرتالگری فرم

 ترًاهِ پَضص

  خاًَادُ پسضه

سال ٍ  50 سي

هٌغمِ   ،تاالتر

 جغرافیایی

 آٍری جوغ ظام-

 ًظام در اعالػات

 سالهت

 ّای تیواری هذیریت وس هر  ساالًِ

 غیرٍاگیر

 1ٍ2ٍ3ٍ4 ًذارد

              ثبر ثیوبری ّبشبخص ّبی  

ٍ عَاهل  ًسجت ثبر ثیوبری 1

 DALY خغر

تؼذاد سال ّای ازدست رفتِ ػور 

تِ تفىیه ًاضی از  ًاتَاًی ٍ هري 

 تیواری ّایه تیواری یا ػاهل خغر 

 عی یه سال

سال ّای هجوَع 

ازدست رفتِ ػور 

ًاضی از  ًاتَاًی ٍ 

هري تیواری ّا 

 سالّواى عی 

تیواری ّای للثی  درصذ 2 4ٍ  3 2

ػرٍلی، سىتِ للثی، 

سىتِ هغسی، 

فطارخَى تاال، دیاتت، 

تیواریْای استخَاًی 

ػضالًی، سَاًج ٍ 

حَادث، سَاًح ٍ 

حَادث ترافیىی،  آسن 

، اًسذادی هسهي 

تٌفسی، چالی، 

ولسترٍل خَى تاال،  

ًاضٌَایی، ًاتیٌایی، 

هصرف ون هیَُ ٍ 

سثسی، ون تحروی ، 

 دخاًیاتهصرف 

هیاًگیي 

وطَری ٍ 

 سثس=ووتر

تیطتر از 

= هیاًگیي 

 لرهس

فرم گَاّی ثثت 

پرسطٌاهِ / هري

 ، ، ًرم افسار

گسارش تار 

 تیواری

 1،2،3،4 ًذارد ساالًِ // داًطگاُ

ٍ عَاهل  هیساى ثبر ثیوبری 2

 DALY  خغر

تؼذاد سال ّای از دست رفتِ ػور 

تِ تفىیه  ًاضی از  ًاتَاًی ٍ هري 

عی  تیواری ّاتیواری یا ػاهل خغر 

 یه سال

تؼذاد جوؼیت 

 سال ّواىعی 
تیواری ّای للثی  درصذ ّسار ًفر 2 4ٍ  3 2

ػرٍلی، سىتِ للثی، 

سىتِ هغسی، 

فطارخَى تاال، دیاتت، 

هیاًگیي 

وطَری ٍ 

 سثس=ووتر

تیطتر از 

فرم گَاّی ثثت 

پرسطٌاهِ / هري

 ، ًرم افسار

گسارش تار 

 تیواری

 1،2،3،4 ًذارد ساالًِ // داًطگاُ
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تیواریْای استخَاًی 

ػضالًی، سَاًج ٍ 

حَادث، سَاًح ٍ 

حَادث ترافیىی،  آسن 

، اًسذادی هسهي 

چالی، تٌفسی، 

ولسترٍل خَى تاال،  

ًاضٌَایی، ًاتیٌایی، 

هصرف ون هیَُ ٍ 

سثسی، ون تحروی ، 

 هصرف دخاًیات

= هیاًگیي 

 لرهس

ٍ  ثیوبری  YLLًسجت  3

 عَاهل خغر

تؼذاد سال ّای ازدست رفتِ ػور 

تِ تفىیه تیواری یا  ًاضی از هري 

 عی یه سال تیواری ّاػاهل خغر 

تؼذاد سال ّای 

ازدست رفتِ ػور 

ًاضی از  هري 

تیواری ّا عی 

 سالّواى 

تیواری ّای للثی  درصذ 2 4ٍ  3 2

ػرٍلی، سىتِ للثی، 

سىتِ هغسی، 

فطارخَى تاال، دیاتت، 

تیواریْای استخَاًی 

ػضالًی، سَاًج ٍ 

حَادث، سَاًح ٍ 

حَادث ترافیىی،  آسن 

، اًسذادی هسهي 

تٌفسی، چالی، 

ولسترٍل خَى تاال،  

ًاضٌَایی، ًاتیٌایی، 

هصرف ون هیَُ ٍ 

سثسی، ون تحروی ، 

 هصرف دخاًیات

هیاًگیي 

وطَری ٍ 

 سثس=ووتر

تیطتر از 

= هیاًگیي 

 لرهس

فرم گَاّی ثثت 

هِ پرسطٌا/ هري

 ، ًرم افسار

 1،2،3،4 ًذارد ساالًِ // // //

ٍ  ثیوبری  YLLهیساى  4

 عَاهل خغر

تؼذاد سال ّای ازدست رفتِ ػور 

تِ تفىیه تیواری یا  ًاضی از هري

 عی یه سال تیواری ّاػاهل خغر 

تؼذاد جوؼیت 

 سالّواى عی 
تیواری ّای للثی  درصذ ّسار ًفر 2 4ٍ  3 2

ػرٍلی، سىتِ للثی، 

هغسی، سىتِ 

فطارخَى تاال، دیاتت، 

تیواریْای استخَاًی 

ػضالًی، سَاًج ٍ 

حَادث، سَاًح ٍ 

حَادث ترافیىی،  آسن 

، اًسذادی هسهي 

تٌفسی، چالی، 

ولسترٍل خَى تاال،  

ًاضٌَایی، ًاتیٌایی، 

هصرف ون هیَُ ٍ 

سثسی، ون تحروی ، 

 هصرف دخاًیات

هیاًگیي 

وطَری ٍ 

 سثس=ووتر

تیطتر از 

= هیاًگیي 

 زلرم

فرم گَاّی ثثت 

پرسطٌاهِ / هري

 ، ًرم افسار

 1،2،3،4 ًذارد ساالًِ // // //

ٍ  ثیوبری  YLDًسجت  5

 عَاهل خغر

تؼذاد سال ّای از دست رفتِ ػور 

تِ تفىیه تیواری یا ػاهل  ًاضی از 

 عی یه سال  تیواری ّاخغر 

تؼذاد سال ّای 

ازدست رفتِ ػور 

ًاضی از  ًاتَاًی 

تیواری ّا عی 

 سال ّواى

تیواری ّای للثی  درصذ 2 4ٍ  3 2

ػرٍلی، سىتِ للثی، 

سىتِ هغسی، 

فطارخَى تاال، دیاتت، 

تیواریْای استخَاًی 

ػضالًی، سَاًج ٍ 

حَادث، سَاًح ٍ 

حَادث ترافیىی،  آسن 

، اًسذادی هسهي 

تٌفسی، چالی، 

ولسترٍل خَى تاال،  

ًاضٌَایی، ًاتیٌایی، 

هصرف ون هیَُ ٍ 

هیاًگیي 

وطَری ٍ 

 سثس=ووتر

تیطتر از 

= هیاًگیي 

 لرهس

فرم گَاّی ثثت 

پرسطٌاهِ / هري

 ، ًرم افسار

 1،2،3،4 ًذارد ساالًِ // // //
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سثسی، ون تحروی ، 

 صرف دخاًیاتم

ٍ  ثیوبری YLDهیساى 6

 عَاهل خغر

تؼذاد سال ّای از دست رفتِ ػور 

تِ تفىیه تیواری یا  ًاضی از ًاتَاًی 

 عی یه سال  تیواری ّاػاهل خغر 

تؼذاد جوؼیت 

 سال ّواىعی 
تیواری ّای للثی  درصذ ّسار ًفر 2 4ٍ  3 2

ػرٍلی، سىتِ للثی، 

سىتِ هغسی، 

فطارخَى تاال، دیاتت، 

تیواریْای استخَاًی 

ػضالًی، سَاًج ٍ 

حَادث، سَاًح ٍ 

حَادث ترافیىی،  آسن 

، اًسذادی هسهي 

تٌفسی، چالی، 

ولسترٍل خَى تاال،  

ًاتیٌایی، ًاضٌَایی، 

هصرف ون هیَُ ٍ 

سثسی، ون تحروی ، 

 هصرف دخاًیات

هیاًگیي 

وطَری ٍ 

 سثس=ووتر

تیطتر از 

= هیاًگیي 

 لرهس

فرم گَاّی ثثت 

پرسطٌاهِ / هري

 ، ًرم افسار

 1،2،3،4 ًذارد ساالًِ // // //


