
مرکز بهداشت شهرستان

فريرديه12:جديل ارزشیابی ػملکرد مرکس سالمت جامؼٍ

بُار:فصل

( 100از)امتیاز نام واحد

80.00(مجمًع ضمیمٍ ي غیز ضمیمٍ )پایگاٌ َا 

91.00بُداشت ريان 

98.00تغذیٍ

85.00(در صًرت مًجًد بًدن )بُداشت محیط 

0.00(در صًرت مًجًد بًدن )بُداشت حزفٍ ای 

92.70مدیز

190.00پششک 

290.00پششک 

98.00پزستار

90.00پذیزش

93.00خدمات 

90.00وقلیٍ

89.12(میاوگیه يسوی)عملکزد

4(درمیان مزاکش سالمت جامعٍ )رتبٍ در شُزستان 

ايه کاروامٍ بٍ مىظًر اطالع از يضؼیت ػملکرد مرکس ي پايگاَُای تحت پًشش در طی 

. سٍ ماٌ بر اساس مجمًػٍ پايش َا ، بازديدَا ي تجمیغ گسارشات تدييه گرديدٌ است

امید است با بروامٍ ريسی صحیح وسبت بٍ رفغ وقاط ضؼف ي تقًيت وفاط قًت اقدام ومائید

امجدی          : تأیید کىىدٌ حاج مزادی: تُیٍ کىىدٌ         



مرکز بهداشت شهرستان

احسان:جديل ارزشیابی ػملکرد مرکس سالمت جامؼٍ

بُار:فصل

( 100از)امتیاز نام واحد

80.00(مجمًع ضمیمٍ ي غیز ضمیمٍ )پایگاٌ َا 

85.00بُداشت ريان 

0.00تغذیٍ

60.00(در صًرت مًجًد بًدن )بُداشت محیط 

0.00(در صًرت مًجًد بًدن )بُداشت حزفٍ ای 

84.00مدیز

191.00پششک 

20.00پششک 

100.00پزستار

89.00پذیزش

88.00خدمات 

70.00وقلیٍ

71.43(میاوگیه يسوی)عملکزد

39(درمیان مزاکش سالمت جامعٍ )رتبٍ در شُزستان 

ايه کاروامٍ بٍ مىظًر اطالع از يضؼیت ػملکرد مرکس ي پايگاَُای تحت پًشش در طی 

. سٍ ماٌ بر اساس مجمًػٍ پايش َا ، بازديدَا ي تجمیغ گسارشات تدييه گرديدٌ است

امید است با بروامٍ ريسی صحیح وسبت بٍ رفغ وقاط ضؼف ي تقًيت وفاط قًت اقدام ومائید

امجدی          : تأیید کىىدٌ حاج مزادی: تُیٍ کىىدٌ         



مرکز بهداشت شهرستان

امام ػلی الىقی:جديل ارزشیابی ػملکرد مرکس سالمت جامؼٍ

بُار:فصل

( 100از)امتیاز نام واحد

70.00(مجمًع ضمیمٍ ي غیز ضمیمٍ )پایگاٌ َا 

95.00بُداشت ريان 

100.00تغذیٍ

0.00(در صًرت مًجًد بًدن )بُداشت محیط 

0.00(در صًرت مًجًد بًدن )بُداشت حزفٍ ای 

72.50مدیز

191.00پششک 

290.00پششک 

98.00پزستار

90.00پذیزش

90.00خدمات 

92.00وقلیٍ

84.84(میاوگیه يسوی)عملکزد

25(درمیان مزاکش سالمت جامعٍ )رتبٍ در شُزستان 

ايه کاروامٍ بٍ مىظًر اطالع از يضؼیت ػملکرد مرکس ي پايگاَُای تحت پًشش در طی 

. سٍ ماٌ بر اساس مجمًػٍ پايش َا ، بازديدَا ي تجمیغ گسارشات تدييه گرديدٌ است

امید است با بروامٍ ريسی صحیح وسبت بٍ رفغ وقاط ضؼف ي تقًيت وفاط قًت اقدام ومائید

امجدی          : تأیید کىىدٌ حاج مزادی: تُیٍ کىىدٌ         



مرکز بهداشت شهرستان

آتیٍ:جديل ارزشیابی ػملکرد مرکس سالمت جامؼٍ

بُار:فصل

( 100از)امتیاز نام واحد

70.00(مجمًع ضمیمٍ ي غیز ضمیمٍ )پایگاٌ َا 

93.00بُداشت ريان 

100.00تغذیٍ

0.00(در صًرت مًجًد بًدن )بُداشت محیط 

0.00(در صًرت مًجًد بًدن )بُداشت حزفٍ ای 

75.25مدیز

190.00پششک 

20.00پششک 

88.00پزستار

90.00پذیزش

98.00خدمات 

85.00وقلیٍ

81.68(میاوگیه يسوی)عملکزد

31(درمیان مزاکش سالمت جامعٍ )رتبٍ در شُزستان 

ايه کاروامٍ بٍ مىظًر اطالع از يضؼیت ػملکرد مرکس ي پايگاَُای تحت پًشش در طی 

. سٍ ماٌ بر اساس مجمًػٍ پايش َا ، بازديدَا ي تجمیغ گسارشات تدييه گرديدٌ است

امید است با بروامٍ ريسی صحیح وسبت بٍ رفغ وقاط ضؼف ي تقًيت وفاط قًت اقدام ومائید

امجدی          : تأیید کىىدٌ حاج مزادی: تُیٍ کىىدٌ         



مرکز بهداشت شهرستان

آييىی:جديل ارزشیابی ػملکرد مرکس سالمت جامؼٍ

بُار:فصل

( 100از)امتیاز نام واحد

80.00(مجمًع ضمیمٍ ي غیز ضمیمٍ )پایگاٌ َا 

100.00بُداشت ريان 

89.00تغذیٍ

90.00(در صًرت مًجًد بًدن )بُداشت محیط 

0.00(در صًرت مًجًد بًدن )بُداشت حزفٍ ای 

92.50مدیز

190.00پششک 

290.00پششک 

98.00پزستار

90.00پذیزش

80.00خدمات 

92.00وقلیٍ

89.02(میاوگیه يسوی)عملکزد

5(درمیان مزاکش سالمت جامعٍ )رتبٍ در شُزستان 

ايه کاروامٍ بٍ مىظًر اطالع از يضؼیت ػملکرد مرکس ي پايگاَُای تحت پًشش در طی 

. سٍ ماٌ بر اساس مجمًػٍ پايش َا ، بازديدَا ي تجمیغ گسارشات تدييه گرديدٌ است

امید است با بروامٍ ريسی صحیح وسبت بٍ رفغ وقاط ضؼف ي تقًيت وفاط قًت اقدام ومائید

امجدی          : تأیید کىىدٌ حاج مزادی: تُیٍ کىىدٌ         



مرکز بهداشت شهرستان

بقیٍ اهلل:جديل ارزشیابی ػملکرد مرکس سالمت جامؼٍ

بُار:فصل

( 100از)امتیاز نام واحد

77.50(مجمًع ضمیمٍ ي غیز ضمیمٍ )پایگاٌ َا 

92.00بُداشت ريان 

100.00تغذیٍ

80.00(در صًرت مًجًد بًدن )بُداشت محیط 

0.00(در صًرت مًجًد بًدن )بُداشت حزفٍ ای 

90.00مدیز

190.00پششک 

290.00پششک 

31.00پزستار

89.00پذیزش

65.00خدمات 

89.00وقلیٍ

85.55(میاوگیه يسوی)عملکزد

23(درمیان مزاکش سالمت جامعٍ )رتبٍ در شُزستان 

ايه کاروامٍ بٍ مىظًر اطالع از يضؼیت ػملکرد مرکس ي پايگاَُای تحت پًشش در طی 

. سٍ ماٌ بر اساس مجمًػٍ پايش َا ، بازديدَا ي تجمیغ گسارشات تدييه گرديدٌ است

امید است با بروامٍ ريسی صحیح وسبت بٍ رفغ وقاط ضؼف ي تقًيت وفاط قًت اقدام ومائید

امجدی          : تأیید کىىدٌ حاج مزادی: تُیٍ کىىدٌ         



مرکز بهداشت شهرستان

پرديس:جديل ارزشیابی ػملکرد مرکس سالمت جامؼٍ

بُار:فصل

( 100از)امتیاز نام واحد

76.67(مجمًع ضمیمٍ ي غیز ضمیمٍ )پایگاٌ َا 

93.00بُداشت ريان 

93.00تغذیٍ

0.00(در صًرت مًجًد بًدن )بُداشت محیط 

0.00(در صًرت مًجًد بًدن )بُداشت حزفٍ ای 

86.00مدیز

190.00پششک 

290.00پششک 

77.00پزستار

90.00پذیزش

90.00خدمات 

90.00وقلیٍ

86.98(میاوگیه يسوی)عملکزد

16(درمیان مزاکش سالمت جامعٍ )رتبٍ در شُزستان 

ايه کاروامٍ بٍ مىظًر اطالع از يضؼیت ػملکرد مرکس ي پايگاَُای تحت پًشش در طی 

. سٍ ماٌ بر اساس مجمًػٍ پايش َا ، بازديدَا ي تجمیغ گسارشات تدييه گرديدٌ است

امید است با بروامٍ ريسی صحیح وسبت بٍ رفغ وقاط ضؼف ي تقًيت وفاط قًت اقدام ومائید

امجدی          : تأیید کىىدٌ حاج مزادی: تُیٍ کىىدٌ         



مرکز بهداشت شهرستان

تًحید:جديل ارزشیابی ػملکرد مرکس سالمت جامؼٍ

بُار:فصل

( 100از)امتیاز نام واحد

76.67(مجمًع ضمیمٍ ي غیز ضمیمٍ )پایگاٌ َا 

87.00بُداشت ريان 

97.00تغذیٍ

75.00(در صًرت مًجًد بًدن )بُداشت محیط 

0.00(در صًرت مًجًد بًدن )بُداشت حزفٍ ای 

76.50مدیز

191.00پششک 

20.00پششک 

85.00پزستار

90.00پذیزش

90.00خدمات 

89.00وقلیٍ

81.55(میاوگیه يسوی)عملکزد

32(درمیان مزاکش سالمت جامعٍ )رتبٍ در شُزستان 

ايه کاروامٍ بٍ مىظًر اطالع از يضؼیت ػملکرد مرکس ي پايگاَُای تحت پًشش در طی 

. سٍ ماٌ بر اساس مجمًػٍ پايش َا ، بازديدَا ي تجمیغ گسارشات تدييه گرديدٌ است

امید است با بروامٍ ريسی صحیح وسبت بٍ رفغ وقاط ضؼف ي تقًيت وفاط قًت اقدام ومائید

امجدی          : تأیید کىىدٌ حاج مزادی: تُیٍ کىىدٌ         



مرکز بهداشت شهرستان

جًاداالئمٍ:جديل ارزشیابی ػملکرد مرکس سالمت جامؼٍ

بُار:فصل

( 100از)امتیاز نام واحد

73.33(مجمًع ضمیمٍ ي غیز ضمیمٍ )پایگاٌ َا 

87.00بُداشت ريان 

98.00تغذیٍ

0.00(در صًرت مًجًد بًدن )بُداشت محیط 

75.00(در صًرت مًجًد بًدن )بُداشت حزفٍ ای 

76.50مدیز

191.00پششک 

20.00پششک 

95.00پزستار

90.00پذیزش

75.00خدمات 

90.00وقلیٍ

80.68(میاوگیه يسوی)عملکزد

34(درمیان مزاکش سالمت جامعٍ )رتبٍ در شُزستان 

ايه کاروامٍ بٍ مىظًر اطالع از يضؼیت ػملکرد مرکس ي پايگاَُای تحت پًشش در طی 

. سٍ ماٌ بر اساس مجمًػٍ پايش َا ، بازديدَا ي تجمیغ گسارشات تدييه گرديدٌ است

امید است با بروامٍ ريسی صحیح وسبت بٍ رفغ وقاط ضؼف ي تقًيت وفاط قًت اقدام ومائید

امجدی          : تأیید کىىدٌ حاج مزادی: تُیٍ کىىدٌ         



مرکز بهداشت شهرستان

حافظ:جديل ارزشیابی ػملکرد مرکس سالمت جامؼٍ

بُار:فصل

( 100از)امتیاز نام واحد

76.67(مجمًع ضمیمٍ ي غیز ضمیمٍ )پایگاٌ َا 

94.00بُداشت ريان 

100.00تغذیٍ

60.00(در صًرت مًجًد بًدن )بُداشت محیط 

0.00(در صًرت مًجًد بًدن )بُداشت حزفٍ ای 

96.75مدیز

190.00پششک 

20.00پششک 

290.00پششک 

100.00پزستار

90.00پذیزش

90.00خدمات 

90.00وقلیٍ

88.49(میاوگیه يسوی)عملکزد

7(درمیان مزاکش سالمت جامعٍ )رتبٍ در شُزستان 

ايه کاروامٍ بٍ مىظًر اطالع از يضؼیت ػملکرد مرکس ي پايگاَُای تحت پًشش در طی 

. سٍ ماٌ بر اساس مجمًػٍ پايش َا ، بازديدَا ي تجمیغ گسارشات تدييه گرديدٌ است

امید است با بروامٍ ريسی صحیح وسبت بٍ رفغ وقاط ضؼف ي تقًيت وفاط قًت اقدام ومائید

امجدی          : تأیید کىىدٌ حاج مزادی: تُیٍ کىىدٌ         



مرکز بهداشت شهرستان

حضرت ابًالفضل:جديل ارزشیابی ػملکرد مرکس سالمت جامؼٍ

بُار:فصل

( 100از)امتیاز نام واحد

70.00(مجمًع ضمیمٍ ي غیز ضمیمٍ )پایگاٌ َا 

78.00بُداشت ريان 

0.00تغذیٍ

0.00(در صًرت مًجًد بًدن )بُداشت محیط 

0.00(در صًرت مًجًد بًدن )بُداشت حزفٍ ای 

85.00مدیز

190.00پششک 

20.00پششک 

92.00پزستار

88.00پذیزش

90.00خدمات 

92.00وقلیٍ

69.12(میاوگیه يسوی)عملکزد

40(درمیان مزاکش سالمت جامعٍ )رتبٍ در شُزستان 

ايه کاروامٍ بٍ مىظًر اطالع از يضؼیت ػملکرد مرکس ي پايگاَُای تحت پًشش در طی 

. سٍ ماٌ بر اساس مجمًػٍ پايش َا ، بازديدَا ي تجمیغ گسارشات تدييه گرديدٌ است

امید است با بروامٍ ريسی صحیح وسبت بٍ رفغ وقاط ضؼف ي تقًيت وفاط قًت اقدام ومائید

امجدی          : تأیید کىىدٌ حاج مزادی: تُیٍ کىىدٌ         



مرکز بهداشت شهرستان

خازوی:جديل ارزشیابی ػملکرد مرکس سالمت جامؼٍ

بُار:فصل

( 100از)امتیاز نام واحد

66.67(مجمًع ضمیمٍ ي غیز ضمیمٍ )پایگاٌ َا 

100.00بُداشت ريان 

70.00تغذیٍ

0.00(در صًرت مًجًد بًدن )بُداشت محیط 

0.00(در صًرت مًجًد بًدن )بُداشت حزفٍ ای 

93.50مدیز

191.00پششک 

288.00پششک 

100.00پزستار

90.00پذیزش

90.00خدمات 

90.00وقلیٍ

83.87(میاوگیه يسوی)عملکزد

28(درمیان مزاکش سالمت جامعٍ )رتبٍ در شُزستان 

ايه کاروامٍ بٍ مىظًر اطالع از يضؼیت ػملکرد مرکس ي پايگاَُای تحت پًشش در طی 

. سٍ ماٌ بر اساس مجمًػٍ پايش َا ، بازديدَا ي تجمیغ گسارشات تدييه گرديدٌ است

امید است با بروامٍ ريسی صحیح وسبت بٍ رفغ وقاط ضؼف ي تقًيت وفاط قًت اقدام ومائید

امجدی          : تأیید کىىدٌ حاج مزادی: تُیٍ کىىدٌ         



مرکز بهداشت شهرستان

رضًی:جديل ارزشیابی ػملکرد مرکس سالمت جامؼٍ

بُار:فصل

( 100از)امتیاز نام واحد

75.00(مجمًع ضمیمٍ ي غیز ضمیمٍ )پایگاٌ َا 

91.00بُداشت ريان 

100.00تغذیٍ

60.00(در صًرت مًجًد بًدن )بُداشت محیط 

0.00(در صًرت مًجًد بًدن )بُداشت حزفٍ ای 

88.00مدیز

190.00پششک 

290.00پششک 

98.00پزستار

90.00پذیزش

91.00خدمات 

70.00وقلیٍ

85.99(میاوگیه يسوی)عملکزد

20(درمیان مزاکش سالمت جامعٍ )رتبٍ در شُزستان 

ايه کاروامٍ بٍ مىظًر اطالع از يضؼیت ػملکرد مرکس ي پايگاَُای تحت پًشش در طی 

. سٍ ماٌ بر اساس مجمًػٍ پايش َا ، بازديدَا ي تجمیغ گسارشات تدييه گرديدٌ است

امید است با بروامٍ ريسی صحیح وسبت بٍ رفغ وقاط ضؼف ي تقًيت وفاط قًت اقدام ومائید

امجدی          : تأیید کىىدٌ حاج مزادی: تُیٍ کىىدٌ         



مرکز بهداشت شهرستان

شاَد:جديل ارزشیابی ػملکرد مرکس سالمت جامؼٍ

بُار:فصل

( 100از)امتیاز نام واحد

80.00(مجمًع ضمیمٍ ي غیز ضمیمٍ )پایگاٌ َا 

95.00بُداشت ريان 

100.00تغذیٍ

60.00(در صًرت مًجًد بًدن )بُداشت محیط 

0.00(در صًرت مًجًد بًدن )بُداشت حزفٍ ای 

96.00مدیز

190.00پششک 

290.00پششک 

100.00پزستار

90.00پذیزش

93.00خدمات 

89.00وقلیٍ

89.53(میاوگیه يسوی)عملکزد

1(درمیان مزاکش سالمت جامعٍ )رتبٍ در شُزستان 

ايه کاروامٍ بٍ مىظًر اطالع از يضؼیت ػملکرد مرکس ي پايگاَُای تحت پًشش در طی 

. سٍ ماٌ بر اساس مجمًػٍ پايش َا ، بازديدَا ي تجمیغ گسارشات تدييه گرديدٌ است

امید است با بروامٍ ريسی صحیح وسبت بٍ رفغ وقاط ضؼف ي تقًيت وفاط قًت اقدام ومائید

امجدی          : تأیید کىىدٌ حاج مزادی: تُیٍ کىىدٌ         



مرکز بهداشت شهرستان

شُید فُمیدٌ:جديل ارزشیابی ػملکرد مرکس سالمت جامؼٍ

بُار:فصل

( 100از)امتیاز نام واحد

75.00(مجمًع ضمیمٍ ي غیز ضمیمٍ )پایگاٌ َا 

93.00بُداشت ريان 

30.00تغذیٍ

85.00(در صًرت مًجًد بًدن )بُداشت محیط 

0.00(در صًرت مًجًد بًدن )بُداشت حزفٍ ای 

92.00مدیز

190.00پششک 

20.00پششک 

98.00پزستار

90.00پذیزش

88.00خدمات 

88.00وقلیٍ

77.05(میاوگیه يسوی)عملکزد

38(درمیان مزاکش سالمت جامعٍ )رتبٍ در شُزستان 

ايه کاروامٍ بٍ مىظًر اطالع از يضؼیت ػملکرد مرکس ي پايگاَُای تحت پًشش در طی 

. سٍ ماٌ بر اساس مجمًػٍ پايش َا ، بازديدَا ي تجمیغ گسارشات تدييه گرديدٌ است

امید است با بروامٍ ريسی صحیح وسبت بٍ رفغ وقاط ضؼف ي تقًيت وفاط قًت اقدام ومائید

امجدی          : تأیید کىىدٌ حاج مزادی: تُیٍ کىىدٌ         



مرکز بهداشت شهرستان

شُیددل آذر:جديل ارزشیابی ػملکرد مرکس سالمت جامؼٍ

بُار:فصل

( 100از)امتیاز نام واحد

76.67(مجمًع ضمیمٍ ي غیز ضمیمٍ )پایگاٌ َا 

90.00بُداشت ريان 

30.00تغذیٍ

60.00(در صًرت مًجًد بًدن )بُداشت محیط 

70.00(در صًرت مًجًد بًدن )بُداشت حزفٍ ای 

88.50مدیز

191.00پششک 

290.00پششک 

98.00پزستار

90.00پذیزش

70.00خدمات 

70.00وقلیٍ

77.22(میاوگیه يسوی)عملکزد

37(درمیان مزاکش سالمت جامعٍ )رتبٍ در شُزستان 

ايه کاروامٍ بٍ مىظًر اطالع از يضؼیت ػملکرد مرکس ي پايگاَُای تحت پًشش در طی 

. سٍ ماٌ بر اساس مجمًػٍ پايش َا ، بازديدَا ي تجمیغ گسارشات تدييه گرديدٌ است

امید است با بروامٍ ريسی صحیح وسبت بٍ رفغ وقاط ضؼف ي تقًيت وفاط قًت اقدام ومائید

امجدی          : تأیید کىىدٌ حاج مزادی: تُیٍ کىىدٌ         



مرکز بهداشت شهرستان

فرديسی:جديل ارزشیابی ػملکرد مرکس سالمت جامؼٍ

بُار:فصل

( 100از)امتیاز نام واحد

80.00(مجمًع ضمیمٍ ي غیز ضمیمٍ )پایگاٌ َا 

84.00بُداشت ريان 

100.00تغذیٍ

80.00(در صًرت مًجًد بًدن )بُداشت محیط 

0.00(در صًرت مًجًد بًدن )بُداشت حزفٍ ای 

85.50مدیز

190.00پششک 

290.00پششک 

100.00پزستار

90.00پذیزش

98.00خدمات 

92.00وقلیٍ

87.61(میاوگیه يسوی)عملکزد

12(درمیان مزاکش سالمت جامعٍ )رتبٍ در شُزستان 

ايه کاروامٍ بٍ مىظًر اطالع از يضؼیت ػملکرد مرکس ي پايگاَُای تحت پًشش در طی 

. سٍ ماٌ بر اساس مجمًػٍ پايش َا ، بازديدَا ي تجمیغ گسارشات تدييه گرديدٌ است

امید است با بروامٍ ريسی صحیح وسبت بٍ رفغ وقاط ضؼف ي تقًيت وفاط قًت اقدام ومائید

امجدی          : تأیید کىىدٌ حاج مزادی: تُیٍ کىىدٌ         



مرکز بهداشت شهرستان

کًثر:جديل ارزشیابی ػملکرد مرکس سالمت جامؼٍ

بُار:فصل

( 100از)امتیاز نام واحد

80.00(مجمًع ضمیمٍ ي غیز ضمیمٍ )پایگاٌ َا 

80.00بُداشت ريان 

30.00تغذیٍ

60.00(در صًرت مًجًد بًدن )بُداشت محیط 

70.00(در صًرت مًجًد بًدن )بُداشت حزفٍ ای 

90.00مدیز

190.00پششک 

290.00پششک 

96.00پزستار

90.00پذیزش

90.00خدمات 

75.00وقلیٍ

77.68(میاوگیه يسوی)عملکزد

36(درمیان مزاکش سالمت جامعٍ )رتبٍ در شُزستان 

ايه کاروامٍ بٍ مىظًر اطالع از يضؼیت ػملکرد مرکس ي پايگاَُای تحت پًشش در طی 

. سٍ ماٌ بر اساس مجمًػٍ پايش َا ، بازديدَا ي تجمیغ گسارشات تدييه گرديدٌ است

امید است با بروامٍ ريسی صحیح وسبت بٍ رفغ وقاط ضؼف ي تقًيت وفاط قًت اقدام ومائید

امجدی          : تأیید کىىدٌ حاج مزادی: تُیٍ کىىدٌ         



مرکز بهداشت شهرستان

کیًاوفر:جديل ارزشیابی ػملکرد مرکس سالمت جامؼٍ

بُار:فصل

( 100از)امتیاز نام واحد

76.67(مجمًع ضمیمٍ ي غیز ضمیمٍ )پایگاٌ َا 

93.00بُداشت ريان 

30.00تغذیٍ

70.00(در صًرت مًجًد بًدن )بُداشت محیط 

0.00(در صًرت مًجًد بًدن )بُداشت حزفٍ ای 

90.00مدیز

190.00پششک 

291.00پششک 

98.00پزستار

90.00پذیزش

92.00خدمات 

90.00وقلیٍ

80.10(میاوگیه يسوی)عملکزد

35(درمیان مزاکش سالمت جامعٍ )رتبٍ در شُزستان 

ايه کاروامٍ بٍ مىظًر اطالع از يضؼیت ػملکرد مرکس ي پايگاَُای تحت پًشش در طی 

. سٍ ماٌ بر اساس مجمًػٍ پايش َا ، بازديدَا ي تجمیغ گسارشات تدييه گرديدٌ است

امید است با بروامٍ ريسی صحیح وسبت بٍ رفغ وقاط ضؼف ي تقًيت وفاط قًت اقدام ومائید

امجدی          : تأیید کىىدٌ حاج مزادی: تُیٍ کىىدٌ         



مرکز بهداشت شهرستان

مطُری:جديل ارزشیابی ػملکرد مرکس سالمت جامؼٍ

بُار:فصل

( 100از)امتیاز نام واحد

80.00(مجمًع ضمیمٍ ي غیز ضمیمٍ )پایگاٌ َا 

93.00بُداشت ريان 

100.00تغذیٍ

0.00(در صًرت مًجًد بًدن )بُداشت محیط 

0.00(در صًرت مًجًد بًدن )بُداشت حزفٍ ای 

82.00مدیز

190.00پششک 

20.00پششک 

99.00پزستار

90.00پذیزش

90.00خدمات 

93.00وقلیٍ

85.95(میاوگیه يسوی)عملکزد

21(درمیان مزاکش سالمت جامعٍ )رتبٍ در شُزستان 

ايه کاروامٍ بٍ مىظًر اطالع از يضؼیت ػملکرد مرکس ي پايگاَُای تحت پًشش در طی 

. سٍ ماٌ بر اساس مجمًػٍ پايش َا ، بازديدَا ي تجمیغ گسارشات تدييه گرديدٌ است

امید است با بروامٍ ريسی صحیح وسبت بٍ رفغ وقاط ضؼف ي تقًيت وفاط قًت اقدام ومائید

امجدی          : تأیید کىىدٌ حاج مزادی: تُیٍ کىىدٌ         



مرکز بهداشت شهرستان

مفید:جديل ارزشیابی ػملکرد مرکس سالمت جامؼٍ

بُار:فصل

( 100از)امتیاز نام واحد

76.67(مجمًع ضمیمٍ ي غیز ضمیمٍ )پایگاٌ َا 

90.00بُداشت ريان 

100.00تغذیٍ

85.00(در صًرت مًجًد بًدن )بُداشت محیط 

0.00(در صًرت مًجًد بًدن )بُداشت حزفٍ ای 

90.00مدیز

190.00پششک 

290.00پششک 

100.00پزستار

90.00پذیزش

89.00خدمات 

70.00وقلیٍ

87.43(میاوگیه يسوی)عملکزد

13(درمیان مزاکش سالمت جامعٍ )رتبٍ در شُزستان 

ايه کاروامٍ بٍ مىظًر اطالع از يضؼیت ػملکرد مرکس ي پايگاَُای تحت پًشش در طی 

. سٍ ماٌ بر اساس مجمًػٍ پايش َا ، بازديدَا ي تجمیغ گسارشات تدييه گرديدٌ است

امید است با بروامٍ ريسی صحیح وسبت بٍ رفغ وقاط ضؼف ي تقًيت وفاط قًت اقدام ومائید

امجدی          : تأیید کىىدٌ حاج مزادی: تُیٍ کىىدٌ         



مرکز بهداشت شهرستان

وجاتی:جديل ارزشیابی ػملکرد مرکس سالمت جامؼٍ

بُار:فصل

( 100از)امتیاز نام واحد

80.00(مجمًع ضمیمٍ ي غیز ضمیمٍ )پایگاٌ َا 

81.00بُداشت ريان 

86.00تغذیٍ

70.00(در صًرت مًجًد بًدن )بُداشت محیط 

0.00(در صًرت مًجًد بًدن )بُداشت حزفٍ ای 

89.00مدیز

190.00پششک 

290.00پششک 

73.00پزستار

90.00پذیزش

90.00خدمات 

87.00وقلیٍ

84.86(میاوگیه يسوی)عملکزد

24(درمیان مزاکش سالمت جامعٍ )رتبٍ در شُزستان 

ايه کاروامٍ بٍ مىظًر اطالع از يضؼیت ػملکرد مرکس ي پايگاَُای تحت پًشش در طی 

. سٍ ماٌ بر اساس مجمًػٍ پايش َا ، بازديدَا ي تجمیغ گسارشات تدييه گرديدٌ است

امید است با بروامٍ ريسی صحیح وسبت بٍ رفغ وقاط ضؼف ي تقًيت وفاط قًت اقدام ومائید

امجدی          : تأیید کىىدٌ حاج مزادی: تُیٍ کىىدٌ         



مرکز بهداشت شهرستان

َفت تیر:جديل ارزشیابی ػملکرد مرکس سالمت جامؼٍ

بُار:فصل

( 100از)امتیاز نام واحد

80.00(مجمًع ضمیمٍ ي غیز ضمیمٍ )پایگاٌ َا 

94.00بُداشت ريان 

100.00تغذیٍ

90.00(در صًرت مًجًد بًدن )بُداشت محیط 

75.00(در صًرت مًجًد بًدن )بُداشت حزفٍ ای 

85.00مدیز

190.00پششک 

290.00پششک 

98.00پزستار

89.00پذیزش

98.00خدمات 

92.00وقلیٍ

87.80(میاوگیه يسوی)عملکزد

11(درمیان مزاکش سالمت جامعٍ )رتبٍ در شُزستان 

ايه کاروامٍ بٍ مىظًر اطالع از يضؼیت ػملکرد مرکس ي پايگاَُای تحت پًشش در طی 

. سٍ ماٌ بر اساس مجمًػٍ پايش َا ، بازديدَا ي تجمیغ گسارشات تدييه گرديدٌ است

امید است با بروامٍ ريسی صحیح وسبت بٍ رفغ وقاط ضؼف ي تقًيت وفاط قًت اقدام ومائید

امجدی          : تأیید کىىدٌ حاج مزادی: تُیٍ کىىدٌ         



مرکز بهداشت شهرستان

يادگارامام:جديل ارزشیابی ػملکرد مرکس سالمت جامؼٍ

بُار:فصل

( 100از)امتیاز نام واحد

80.00(مجمًع ضمیمٍ ي غیز ضمیمٍ )پایگاٌ َا 

98.00بُداشت ريان 

100.00تغذیٍ

50.00(در صًرت مًجًد بًدن )بُداشت محیط 

0.00(در صًرت مًجًد بًدن )بُداشت حزفٍ ای 

89.00مدیز

190.00پششک 

290.00پششک 

100.00پزستار

90.00پذیزش

90.00خدمات 

89.00وقلیٍ

88.52(میاوگیه يسوی)عملکزد

6(درمیان مزاکش سالمت جامعٍ )رتبٍ در شُزستان 

ايه کاروامٍ بٍ مىظًر اطالع از يضؼیت ػملکرد مرکس ي پايگاَُای تحت پًشش در طی 

. سٍ ماٌ بر اساس مجمًػٍ پايش َا ، بازديدَا ي تجمیغ گسارشات تدييه گرديدٌ است

امید است با بروامٍ ريسی صحیح وسبت بٍ رفغ وقاط ضؼف ي تقًيت وفاط قًت اقدام ومائید

امجدی          : تأیید کىىدٌ حاج مزادی: تُیٍ کىىدٌ         


