
  بررسي زمان /منبع ميزان  شاخص
  1387سال )مردان71زنان و1/73(  اميد به زندگي

irMIDHS  در هزار تولد زنده 32/20  ميزان مرگ زير يك سال
 2010، سال*

  2010سال ،irMIDHS در هزار تولد زنده52/22  سال 5ميزان مرگ زير 
  1390سال هزار تولد زندهدر يكصد21  ميزان مرگ مادران
  1388سال  سيماي سالمت در هزار نفر8/10  ميزان مصدوميت

  1388سال سيماي سالمت در يكصد هزار نفر3/9  ميزان مرگ ناشي از حوادث

  بيماري ديابت
 )126باال يا مساوي (درصد افراد با قندخون باال

  1386درصد  10
باال يا مساوي (درصد افراد با كلسترول باال 

 1386درصد33)200

 گزارش نظام مراقبت غيرواگير
  1388 سال

CVDمرگ ناشي از ديابت و 
گزارش توسعه انساني سازمان ملل   نفر 1000در  385  *

  2013متحد سال 
  1388سال سيماي سالمت در يكصد هزار نفر160 هاسرطان

شاخص توده بدني(درصد افراد چاق 
  1388سال سيماي سالمت  درصد 2/15 )30باالي

شاخص توده بدني(درصد اضافه وزن 
  1388 سال سيماي سالمت  درصد 29  )30به باال و زير 25

 90فشار دياستوليك مساوي و باالي (درصد16  درصد افراد با فشارخون باال
  1388سال سيماي سالمت  140ر سيستوليك مساوي و باالي افشاي/و

  1388سال سيماي سالمت درصد39  كم تحركي
  1388سال سيماي سالمت درصد1و زنان3/20مردان  مصرف سيگار

درصد افراد كمتر ازپنج واحد ميوه و 88  مصرف ميوه و سبزي تازه
  1388سال سيماي سالمت كنندسبزي در روز مصرف مي

خانوارهاي دچار ناامني متوسط و شديد
 غذايي

درصد انرژي و پروتئين 80كمتر از(درصد20
  )كنندروز دريافت ميتوصيه شده در

 سالبررسي مصرف غذاي كشور
1382  

  2010، سالirMIDHS درصد8/4 سال مبتال به كم وزني5كودكان زير 
  2010، سالirMIDHS درصد83/6 سال مبتال به كوتاه قدي 5كودكان زير 
  2010سال ،irMIDHS درصد4 سال مبتال به الغري 5كودكان زير 

 گزارش ستاد مبارزه با مواد مخدر نفر معتادميليون2  مصرف موادمخدر

  هاي اجتماعي آسيب
ميليون نفر بازمانده از تحصيل، 6تا2حدود

رشد طالق دو برابر در مقابل يك و نيم 
شدن رشد ازدواج در طول يك دهه،  برابر

 اندجرائم روند افزايشي داشته

 –هاي اجتماعي  گزارش آسيب
  انجمن جامعه شناسي

ميانگين اختالالت رواني در كشور سال 6/23  واني اختالالت ر
  1390درصد در تهران در سال 5/39و1389

 پيمايش ملي سالمت روان
  1389سال

   (GDP)از توليد ناخالص ملي9/5  سهم اعتبارات سالمت كشور
  1391قانون جديد سال  درصد54 سهم هزينه سالمت از جيب مردم
  1392قانون جديد سال  درصد26 91رشد اعتبارات بخش نسبت به سال

  1392قانون جديد سال  درصد20 هاي بيمه درمان رشد اعتبارات رديف
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سال بیست و چهارم / شامره 87 / زمستان 91 و بهار 92

بهورز



  بررسي زمان /منبع ميزان  شاخص
گزارش دبيرخانه هيأت امناء   درصد 69  ضريب اشغال تخت

  هاي علوم پزشكي كشور دانشگاه
  گزارش بانك مركزي درصد1/31  نرخ تورم در كشور

هاي ها از سازمان مطالبات دانشگاه
گزارش دبيرخانه هيأت امناء   هزار ميليارد ريال 16  1392گر تا خردادماه بيمه

  هاي علوم پزشكي كشور دانشگاه
 :تعداد دانشجويان به تفكيك رشته

  پزشكي 
  دندانپزشكي
  داروسازي
  پيراپزشكي

  پرستاري و مامايي
  بهداشت

  جمع كل دانشجويان

 
38220  

7436  
5937  

23118  
22875  
23669  

121371 

گزارش دبيرخانه هيأت امناء 
  هاي علوم پزشكي كشور دانشگاه

  هيأت علمي آموزشي
  كاركنان غيرهيأت علمي

  هيأت علمي پژوهشي
  كاركنان پژوهشي غيرهيأت علمي

  كاركنان بهداشت و درمان
كل نيروي انساني شاغل در حوزه 
 بهداشت درمان و آموزش پزشكي

12017  
16946  

214  
978  

297837  
327993  

دبيرخانه هيأت امناء  گزارش
  هاي علوم پزشكي كشور دانشگاه

 :واحد بهداشتي درماني دولتي در كشور
  خانه بهداشت فعال

  مركز بهداشتي روستايي
  پايگاه بهداشتي

  مركز بهداشتي درماني شهري
  روزي مركز شبانه

  شبكه شهرستان
  مركز بهداشت استان

  پايگاه اورژانس

 
18270  

2548  
2887  
2196  

591  
417  

34  
1866 

گزارش دبيرخانه هيأت امناء 
  هاي علوم پزشكي كشور دانشگاه

  جمعيت كل كشور
  

  جمعيت شهري
  جمعيت روستايي

ميليون نفر 4/84و2012ميليون نفر سال6/75
  2030پيش بيني سال 

  درصد 2/69
 درصد8/31

گزارش توسعه انساني سازمان ملل 
  2013متحد سال 

گزارش توسعه انساني سازمان ملل   2000درصد در سال 3/1  نرخ رشد جمعيت
  2013متحد سال 

گزارش توسعه انساني سازمان ملل   سال 49تا  15بچه به ازاي هر زن  6/1  نرخ باروري كلي
  2013متحد سال 

گزارش توسعه انساني سازمان ملل   2000در  20و  2012سال در سال 1/27  سن متوسط جمعيت
  2013متحد سال 

ميزان سرباري در يك صدنفر جمعيت
گزارش توسعه انساني سازمان ملل   7/38  ساله و باالتر64تا15

  2013متحد سال 
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منبع: برنامه پیشنهادی نظام سالمت دولت یازدهم


