
۷ 

 

 

 جمهوري اسالمي ايران 

 وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي                                                          )                     ع  ۲۶(الف   -1فرم شماره 

 ................پزشكي وخدمات بهداشتي درماني معاونت بهداشتی دانشگاه علوم 

 

 شهري  -آمار برنامه داوطلبان سالمت محالت 

 ......................سال  ................ ماه ..........................غیرضمیمه /پایگاه بهداشتی ضمیمه......................... مرکز بهداشتی درمانی شهری 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 ۹ 10 11 12 13 

نام پايگاه 

بهداشتي ضميمه 

يا غير ضميمه 

 برنامهمجري 

جمعيت تحت 

پوشش پايگاه 

بهداشتي ضميمه 

 يا غير ضميمه

جمعيت تحت 

 پوشش برنامه 

 خانوار تحت

 پايگاه پوشش

بهداشتي ضميمه 

 يا غير ضميمه

پوشش  خانوار تحت

  برنامه

 تعداد داوطلبان

 سالمت محالت

 در پايان ماه

تعداد داوطلبان 

 سالمت

كه در  محالتي

اين ماه  

همكاري خود را 

 قطع كردند

تعداد داوطلبان 

 محالتي سالمت

كه دراين ماه 

همكاري خود را 

 آغاز كردند

تعدادداوطلبان 

متخصص همكاري 

كننده با پايگاه 

بهداشتي ضميمه يا 

 غير ضميمه

تعداد ساير 

تعداد كالسهاي  داوطلبان

 رنامهفوق ب

تعداد خانوار هايي 

ماه  6كه حداقل 

داراي داوطلب 

 محالت سالمت

 هستند

 تعداد داوطلبان

سالمت محالت 

ماه  6كه حداقل 

 فعاليت داشته اند

 زن مرد زن مرد

            

 

 

 

 

  

 : ..............تاريخ تكميل فرم                                         

 امضاء...............................غير ضميمه/ خانوادگي مسئول پايگاه بهداشتي ضميمه امضاء                           نام و نام ....................... نام نام خانوادگي مسئول برنامه داوطلبان سالمت پايگاه بهداشت

  



۸ 

 

 

 جمهوري اسالمي ايران 

 وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي                 )                                                                ع ۲۷(ب   -1فرم شماره  

 ................بهداشتی دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني معاونت 

 

 روستایی  -آمار برنامه داوطلبان سالمت محالت 

 .............سال  ......... .......ماه  .......................  ضمیمه یا غیر ضمیمه پایگاه بهداشت روستایی /خانه بهداشت.......................... مرکز بهداشتی درمانی روستایی 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

/ نام خانه بهداشت 

پايگاه بهداشت 

ضميمه يا روستايي 

غير ضميمه واجد 

 و مجري  شرايط

تعداد روستاهاي 

تحت پوشش 

/ خانه بهداشت 

پايگاه بهداشت 

ضميمه روستايي 

يا غير ضميمه 

 واجد شرايط

 تعداد روستاهاي

و  واجد شرايط

 مجري برنامه 

جمعيت تحت 

پوشش خانه 

پايگاه / بهداشت 

بهداشت روستايي 

ضميمه يا غير 

ضميمه واجد 

 شرايط 

جمعيت تحت 

 پوشش برنامه

خانوار  تحت پوشش 

پايگاه / خانه بهداشت 

بهداشت روستايي 

ضميمه يا غير ضميمه 

 واجد شرايط

خانوار  تحت 

پوشش 

 برنامه 

تعداد داوطلبان 

 محالتسالمت 

 در پايان ماه

تعداد داوطلبان 

 سالمت

كه در  محالتي

اين ماه 

همكاري خود 

 را قطع كردند

تعداد داوطلبان 

 سالمت

كه در  محالتي

اين ماه 

همكاري خود 

 را آغاز كردند

تعدادداوطلبان 

متخصص 

همكاري كننده 

/ با خانه بهداشت 

پايگاه بهداشت 

ضميمه روستايي 

 يا غير ضميمه

تعداد ساير 

داوطلبان 

 سالمت

تعداد 

كالسهاي 

 فوق برنامه

نوار اتعداد خ

هايي كه 

 6حداقل 

ماه داراي 

داوطلب 

سالمت 

 محالت

 هستند

 

تعداد 

داوطلبان 

سالمت 

محالت 

كه حداقل 

ماه  6

فعاليت 

 داشته اند

 زن مرد زن مرد قمر اصلي قمر اصلي قمر اصلي

 

        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

              

 

 : ....................تاريخ تكميل فرم 

امضاء...............................پايگاه بهداشت روستايي/ امضاء                نام و نام خانوادگي مسئول خانه ........... ............پايگاه بهداشت روستايي / نام و نام خانوادگي مسئول برنامه داوطلبان سالمت خانه   

  



۹ 

 

 

 جمهوري اسالمي ايران 

 آموزش پزشكيوزارت بهداشت ،درمان و                                                             ) ع ۲۸(الف -2فرم شماره 

 ................معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني 

 

 شهري  -آمار برنامه داوطلبان سالمت محالت 

 .............سال  ................ ماه  .......................  مرکز بهداشتی درمانی شهری

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

نام مركز 

بهداشتي درماني 

شهري مجري 

 برنامه

تعداد پايگاه 

بهداشتي ضميمه 

يا غير ضميمه 

مجري تحت 

 پوشش مركز 

جمعيت تحت 

پوشش مركز 

بهداشتي درماني 

شهري مجري 

 برنامه

جمعيت 

تحت 

پوشش 

 برنامه 

 خانوار تحت

مركز  پوشش

بهداشتي 

درماني شهري 

 برنامهمجري 

 خانوار تحت

 پوشش برنامه 

تعداد 

داوطلبان 

 سالمت

در  محالت

 پايان ماه

تعداد 

داوطلبان 

 سالمت

كه  محالتي

در اين ماه  

همكاري خود 

 را قطع كردند

تعداد 

داوطلبان 

 سالمت

كه  محالتي

دراين ماه 

همكاري خود 

 را آغاز كردند

تعدادداوطلبان 

متخصص همكاري 

كننده با مركز 

بهداشتي 

پايگاه /انيدرم

بهداشتي ضميمه يا 

 غير ضميمه 

تعداد ساير 

 داوطلبان
تعداد 

كالسهاي 

 فوق برنامه

تعداد خانوار هايي 

ماه  6كه حداقل 

داراي داوطلب 

 محالت سالمت

 هستند

 تعداد داوطلبان

سالمت محالت 

ماه  6كه حداقل 

 فعاليت داشته اند

 زن مرد زن مرد

 

             

  

 ..............: ..............تاريخ تكميل فرم                                      □:تعداد مربيان دوره ديده                                             □:غير ضميمه غير مجري تحت پوشش مركز / تعداد پايگاه بهداشتي ضميمه 

امضاء...............................نام و نام خانوادگي مسئول مركز بهداشتي در ماني                                      امضاء      ....................... نام و نام خانوادگي مسئول برنامه داوطلبان سالمت مركز بهداشتي درماني   

  



۱۰ 

 

 

 جمهوري اسالمي ايران 

 وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي               )                                                                ع  ۲۹(ب -2  فرم شماره

 ................معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني 

 

 روستايي  -آمار برنامه داوطلبان سالمت محالت 

 .............سال  ................ ماه  .......................  درمانی روستایی مرکز بهداشتی

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

نام مركز 

بهداشتي 

درماني 

روستايي واجد 

شرايط و  

 مجري

تعداد خانه 

/ بهداشت 

پايگاه بهداشت 

روستايي 

ضميمه يا غير 

ضميمه واجد 

شرايط و 

تحت  مجري

 پوشش مركز

تعداد روستاهاي 

واجد شرايط و  

 مجري برنامه 

جمعيت تحت 

پوشش مركز 

بهداشتي 

درماني 

روستايي واجد 

 يطشرا

جمعيت تحت 

 پوشش برنامه

خانوار  تحت پوشش 

مركز بهداشتي درماني 

 روستايي واجد شرايط

خانوار  تحت پوشش 

 برنامه 

تعداد داوطلبان 

 محالتسالمت 

موجود در پايان 

 ماه

تعداد داوطلبان 

 سالمت

كه در  محالتي

اين ماه 

همكاري خود 

 را قطع كردند

تعداد داوطلبان 

 سالمت

كه در  محالتي

اين ماه 

همكاري خود 

 را آغاز كردند

تعدادداوطلبان 

متخصص 

همكاري كننده با 

/ خانه بهداشت 

پايگاه بهداشت 

ضميمه روستايي 

 يا غير ضميمه

تعداد ساير 

 داوطلبان سالمت

مه
رنا

ق ب
فو

ي 
ها

الس
 ك

داد
تع

 

تعداد خانوار 

هايي كه حداقل 

ماه داراي  6

 داوطلب سالمت

 هستند محالت

 

 

 

اوطلبان تعداد د

سالمت محالت 

ماه  6كه حداقل 

 فعاليت داشته اند

 زن مرد زن مرد قمر اصلي قمر اصلي

                  

 

 □:تعداد مربيان دوره ديده         □:بهداشتي درماني غير مجري تحت پوشش مركز روستاهاي واجد شرايطتعداد       □:بهداشتي درماني  غير مجري تحت پوشش مركز خانه هاي بهداشت واجد شرايطتعداد 

 : ....................تاريخ تكميل فرم 

امضاء...............................نام و نام خانوادگي مسئول مركز بهداشتي در ماني                                                                  امضاء      ....................... نام و نام خانوادگي مسئول برنامه داوطلبان سالمت مركز بهداشتي درماني   

  



۱۱ 

 

 

 جمهوري اسالمي ايران 

 موزش پزشكيوزارت بهداشت ،درمان و آ               )                                                                   ع ۳۰(الف -3فرم شماره 

 ................معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني 

 .................مركز بهداشت شهرستان

 

 شهري  -آمار برنامه داوطلبان سالمت محالت 

 .............سال  ................ فصل 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

تعداد مركز 

بهداشتي درماني 

شهري مجري 

 برنامه

تعداد پايگاه 

بهداشتي ضميمه يا 

مجري غير ضميمه 

تحت پوشش مركز 

 بهداشت شهرستان

جمعيت تحت 

پوشش مركز 

بهداشت 

 شهرستان

جمعيت تحت 

 پوشش برنامه 

خانوار تحت 

پوشش مركز 

بهداشت 

 شهرستان

 ار تحتخانو

پوشش 

  برنامه

تعداد 

داوطلبان 

 سالمت

در  محالت

 پايان فصل

تعداد داوطلبان 

 سالمت

كه در  محالتي

اين فصل  

همكاري خود 

 را قطع كردند

تعداد داوطلبان 

كه  محالتي سالمت

دراين فصل همكاري 

 خود را آغاز كردند

تعدادداوطلبان 

متخصص همكاري 

كننده با مركز 

مركز / بهداشت 

بهداشتي 

پايگاه /درماني

بهداشتي ضميمه يا 

 غير ضميمه 

تعداد ساير 

 داوطلبان

تعداد 

كالسهاي 

فوق 

 برنامه

تعداد خانوار 

هايي كه 

 6حداقل 

ماه داراي 

داوطلب 

 سالمت

 محالت

 هستند

 تعداد داوطلبان

سالمت محالت 

ماه  6كه حداقل 

 فعاليت داشته اند

 زن مرد زن مرد

 

 

  

 

         

  

  □: تحت پوشش مركز بهداشت شهرستان غير ضميمه غير مجري/ تعداد پايگاه بهداشتي ضميمه                             □: تحت پوشش مركز بهداشت شهرستان غير مجري شهري  تعداد مراكز بهداشتي درماني

 : ....................تاريخ تكميل فرم                                                                                                                                                                                                                      □:تعداد مربيان دوره ديده 

 امضاء...........................سرپرست مركز بهداشت شهرستان /نام و نام خانوادگي رئيس                                امضاء            ...................نام و نام خانوادگي مسئول برنامه داوطلبان سالمت مركز بهداشت شهرستان 



۱۲ 

 

 

 جمهوري اسالمي ايران 

 وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي               )                                                                ع  31(ب -3فرم شماره  

 ................معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني 

 .................مركز بهداشت شهرستان

 

 روستايي –آمار برنامه داوطلبان سالمت محالت 

 .............سال  ................ فصل  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

تعداد مركز 

بهداشتي 

درماني 

روستايي 

واجد شرايط 

 و مجري  

پايگاه / تعداد خانه 

بهداشت روستايي 

ضميمه يا غير 

 ضميمه واجد شرايط

و مجري تحت 

پوشش مركز 

 بهداشت شهرستان

تعداد روستاهاي 

واجد شرايط و 

مجري برنامه 

تحت پوشش 

مركز بهداشت 

 شهرستان

جمعيت روستايي 

واجد شرايط برنامه 

تحت پوشش 

مركز بهداشت 

 شهرستان

جمعيت تحت 

 پوشش برنامه

خانوار 

روستايي واجد 

شرايط تحت 

پوشش مركز 

بهداشت 

 شهرستان

خانوار  

تحت 

پوشش 

 برنامه 

تعداد داوطلبان 

در  محالتسالمت 

 پايان فصل

تعداد داوطلبان 

 سالمت

كه در  محالتي

اين فصل 

همكاري خود را 

 قطع كردند

تعداد داوطلبان 

 سالمت

كه در  محالتي

اين فصل 

همكاري خود را 

 آغاز كردند

تعدادداوطلبان 

متخصص 

همكاري كننده 

/ بامركز بهداشت 

مركز بهداشتي 

خانه / درماني

پايگاه / بهداشت 

 بهداشت روستايي

تعداد ساير 

داوطلبان 

 سالمت

تعداد 

كالسهاي 

فوق 

 برنامه

تعداد خانوار هايي 

 ماه 6كه حداقل 

داراي داوطلب 

 محالت سالمت

 هستند

 

 

 

تعداد داوطلبان 

سالمت محالت 

ماه  6كه حداقل 

 فعاليت داشته اند

 زن مرد زن مرد قمر اصلي قمر اصلي

 

  
 

 

 

 □:غير مجري تحت پوشش مركز بهداشت واجد شرايط پايگاه هاي/خانه تعداد                                 □:بهداشت شهرستان  غير مجري تحت پوشش مركز مراكز بهداشتي درماني روستايي واجد شرايطتعداد 

 : ....................تكميل فرم اريخ ت                     □:تعداد مربيان دوره ديده                                                                                                   □:غير مجري تحت پوشش مركز روستاهاي واجد شرايطتعداد          

 امضاء...........................سرپرست مركز بهداشت شهرستان /نام و نام خانوادگي رئيس                                     امضاء             ...................نام و نام خانوادگي مسئول برنامه داوطلبان سالمت مركز بهداشت شهرستان          


