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 بب تَجِ بِ هؽکال تی كِ در خفَؾ بررظی ٍضؼيت تجْيسات هَجَد ٍبرآى اظبض تفوين گيري در هَرد ًگْذاري 

 

 بّبي ـــب احعبض هی ؼذ ظؼی گردیذدر ایي هجوَػِ  بب هؽخؿ كردى ليعت اظتبًذاردي  براي فضٍجبیگسیٌی آًْ

 

 كِ ؼبیذ  بب ليعت ّبي قبلی هؽببِ ببؼذ ٍ یب تفبٍت چٌذاًی ًذاؼتِ ببؼذ اهکبى   خبًِ ّبي بْذاؼت هَجَد در 

 

 يذاظت هعئَليي هحترم ؼبکِ ّب ٍ جوغ آٍري اطالػبت ٍ برًبهِ ریسي در خفَؾ تجْيسات اًذكی  تعْيل گردد . اه

 

 بظبى ؼْرظتبًْب بب هطبلؼِ ایي هجوَػِ،  ضوي  ایراد ًظرات ٍاًتقبدات اـالحی  ــــــهراكس بْذاؼت ،ّوچٌيي كبرؼٌ

 

 خَیػ جْت تکويل ٍاـالح ّرچِ بيؽتر، در ـَرت ـالحذیذ ؼرایط الزم جْت تْيِ ؼٌبظٌبهِ تجْيساتی ٍاحذّبي 

 

 فراّن ًوبیٌذ. كِ ایي اهر بِ احتوبل زیبد خَاّذ تَاًعت در تْيِ ليعتْبي جبیگسیٌی ، تؼويراتی  هَجَد در ؼْرظتبى را

 

 ٍ اظقبطی ٍبرًبهِ ریسي ٍاٍلَیت بٌذي  ٍااجراي برًبهِ ّبي تجْيساتی  یبري رظبى كبرؼٌبظبى هحترم  ببؼذ.

 

 اظت .تجْيسات فٌی ٍظبیلی ّعتٌذ كِ  الزم بِ ركر اظت اظبهی تجْيسات بِ تفکيك فٌی ٍغير فٌی دظتِ بٌذي ؼذُ

 

 هعتقيوب در اًجبم خذهبت بْذاؼتی درهبًی بِ كبر گرفتِ هی ؼًَذ ٍٍظبیل غير فٌی حکن پؽتيببى را دارًذ .

 

 ًَؼتِ ؼذُ اظت كِ ًؽبى هيذّذ ایي ٍظبیل براي ارائِ خذهبت  nدر جذاٍل در برابر ًبم برخی تجْيسلت حرف 

 

 دُ ٍ تبهيي ،جبیگسیٌی ٍ تؼوير آًْب بب یعتی  در اٍلَیت قرار گيردبْذاؼتی ٍدرهبًی ضرٍري بَ

 

 

 تَجِ ؼَد : 

 .تؼذاد اظتبًذارد در ٍاحذ ّبیی كِ بيؽتر از یك اتبق هی ببؼذ تؼذاد ًَؼتِ ؼذُ ضربذر تؼذاد اتبق هی ببؼذ .9

فلسي  كَچك فَتی پبرض یب هيس  91در قعوت ًَع ٍ هذل برًذ ٍظيلِ ٍ هذل آى ثبت هی ؼَد هثال یخچبل  .2

 ٍ یب ظطل زببلِ پذالی اظتيل ٍ یب فبیل ظِ طبقِ چَبی  Xظبخت كبرخبًِ 
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1صفحه  وضعيت موجود تجهيزات فنی  

 

 

ف
ردي

 

 اظتبًذارد نام جنس
ًَع ٍ 

 (3)هذل
 

تؼذاد 

 هَجَد

 وضعيت فعلي

تؼذاد  کسری

 ظبلن

تؼذاد 

 تؼويري

تؼذاد 

 اظقبطی

       9 ایرٍي 1

       9 ظتید براًکبرد 2

       9 هتَظط بيکط 3

       9 پبراٍاى 4

       9 ظرم پبیِ 5

       9 ( n) هؼبیٌِ تخت 6

       9 قذ ظٌج بسرگعبل 7

       9 تخت شًيکَ لَشي ** 8

       9 ( nاطفبل) ترازٍي 9

       9 ( n)   بسرگعبل ترازٍي 11

       9 ( n)ٍ كَدک هبدر ترازٍي پَرتببل 11

       2 ترالی 12

       9 ( n)ترهَهتر 13

       9 پٌط جبي 14

       9 ترهَهتر اظتيل جبي 15

       9 الم جؼبِ 16

       9 بيٌبیی ظٌجی چبرت 17

       ظري2 ( nظت پبًعوبى) 18

       9 ( n)ظفتی ببكط 19

       9 ( nظٌج اطفبل) فؽبر 21

       9 ( nَؼی)ٍگ بسرگعبلظٌج  فؽبر 21

       9 پٌبِ كبپ 22

       9 ( nكلرظٌج ) 23

24 
 ( nیب ثبًيِ ؼوبر) كَرًَهتر

ّر بَْرز 

 زى یك ػذد 

      

       9 ( nهبهبیی) گَؼی 25

       9 ( nهتر پبرچِ اي) 26

               
 
 

 
 

 

 



.....خانه بهداشت................نام                                           ........         واحدهای تابعه شهرستان..............                           مرکز بهداشت استان                                                                 

.تاریخ تکميل................                                                                                   گروه کارشناسان توسعه شبکه و ارتقا سالمت                                                                                                                 

 

 4 

 

2وضعيت موجود تجهيزات فنی صفحه  

 

ف
ردي

 

 اظتبًذارد نام جنس
ًَع ٍ 

 (3هذل)
 

تؼذاد 

 هَجَد

 وضعيت فعلي

تؼذاد  کسری

 ظبلن

تؼذاد 

 تؼويري

تؼذاد 

 اظقبطی

       9 ( nیخچبل) هحبفظ 27

       9 ( nهيسقذظٌج) 28

       9 ( nكریر) ٍاكعي 29

       9 كيلَیی 2ٍ1 ( nٍزًِ ؼبّذ) 31

       ظريORT 9 ٍظبیل 31

       9 ( n)بلٍترهَهتر یخچٍاكعي  یخچبل 32

       9 ( nظٌج ) یذ 33

       9 كپعَل اكعيصى بب هبًَهتر 33

34 
كی  -هبًيتَر -كبهپيَتر ) كيط

 اظپيکر(  -هبٍض -بَرد

ّر بَْرز 

ػذد 9  

      

       9 فَر 35

       9 ٍاكعيیخچبل  36

       9 چْبر پبیِ براي فَر 37

       9 ***ظًَيکت 38

       9 *اتَكالٍ 39

       9 تببلَي بيٌبیی ظٌج ًئَى دار 41

       9 جبي آبعالًگ 41

       9 رظيَر 42

       9 ررُ بيي 43

       9 هبكت دًذاى 44

 
  

      

 
  

      

 
  

      

 
  

      

 
 

       
              

 

 نفر 0011* برای روستاهای باالی      

 

 کیلىمتر از نسدیکترین مرکس بهداشتی درمانی  50نفر وفاصله بیشتر از  011ط برای خانه های بهداشت با جمعیت باالی فق   **               

              

 نفر 0111برای خانه های بهداشت باالی ***                 
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 وضعيت موجود تجهيزات غير فنی
 

ف
ردي

 

 اظتبًذارد نام جنس
ًَع ٍ 

 (3هذل)
 

تؼذاد 

 دهَجَ

 وضعيت فعلي

تؼذاد  کسری

 ظبلن

تؼذاد 

 تؼويري

تؼذاد 

 اظقبطی

       9 (n)  خبهَغ كي آتػ 1

       براي ّر اتبق ( nبخبري) 2

       9 یب كَلر پٌکِ 3

       9 اػالًبت تببلَ 4

       9 ظردرة تببلَ 5

       9 تبًکر آة 6

       9 ( nتبًکر ًفت) 7

       9 هؼوَلی ( nچراؽ قَُ ) 8

       9 گبز دظتی)پيك ًيك( چراؽ 9

       9 هطبلؼِ چراؽ 11

       9 آٍیس رخت 11

       9 دیَاري ظبػت 12

       2 پذالیدربذار زببلِ ظطل 13

 (nپؽت هيس  ) ـٌذلی 14
 9براي پسؼك ٍ هبهبٍ 2

 بَْرزبراي ّر 

      

       92 ( nـٌذلی ) 15

       9 فبیل  16

       9 ػکط رّبري قبة 17

       2 ؼيؽِ اي قفعِ 18

       9 پيگيري كيف 19

       9 تلفي گَؼی 21

       9 ( nهبؼيي حعبة) 21

 ( nهيس كبر) 22
 9براي پسؼك ٍ هبهبٍ 2

 بَْرزبراي ّر 
      

       9 ( n)   ًردببى 23

       9 بَرد ٍایت 24

       ّرهيساي ظري بر9 رٍي هيس ٍظبیل 25

       9 پبرٍ ٍ ؼلٌگ 26

       9 آبگرهکي 27

       9 )غير از یخچبل ٍاكعي(یخچبل  28

 
 


