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 مشخصات طبیعی و تقسیمات کشوری 

کیلومتر مربع در نیمه جنوبی منطقه معتدل  9508262کشور جمهور اسالمی ایران با مساحت خاکی      

دقیقه  20درجه و  77دقیقه عرض شمالی از خط استوا و  72درجه و  91دقیقه تا  22درجه و  06شمالی بین 

 9022اع آن بیش از میانگین ارتف. دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ قرار دارد  02درجه و  59تا 

متر در چاله لوت و بلندترین قله آن دماوند با  65پست ترین نقطه داخلی با ارتفاع . متر از سطح دریا است 

متر پایین  08درکناره جنوبی دریای خزر ارتفاع زمین . متر در میان رشته کوه البرز قرار دارد  6592ارتفاع 

 . تر از سطح دریای آزاد می باشد 

ور جمهوری اسالمی ایران از شمال به جمهوری ترکمنستان ، دریای خزر ، جمهوری آذربایجان و کش     

ارمنستان ، از مشرق به افغانستان و پاکستان ، و از جنوب به دریای عمان و خلیج فارس و از مغرب به عراق 

 .و ترکیه محدود است 

شهر،  9955بخش ،  117شهرستان ،  722تان اس 99کشور جمهوری اسالمی ایران دارای ، 9912در سال      

 . دهستان بوده است  0622

 اطالعات جمعیتی کشور 

  تعداد کل جمعیت کشور  -قسمت اول 

جمعیت ایران معادل  9912در سال  مرکز آمار ایران، 9912اطالعات سالنامه آماری سال بر اساس      

 . درصد بوده است  9/9نفر با نرخ رشد ساالنه  26971551

 . درصد روستایی و غیر ساکن بوده اند  5/08درصد جمعیت ، شهری و  7/29در این سال      

 



 0931گزارش آماری سال                                                                                                     020

 
 سال های مختلف و درصد رشد بین دو سرشماری کشور طی جمعیت -0-3

 

 9912 9986 9926 9956 9966 9976 9996 9906 9996 9926 9012 سال

 96/26 62/22 26/52 76/71 29/99 21/06 16/98 95/97 15/99 75/92 97/1 تعداد

 9/9 5/9 2/0 1/9 2/0 9/9 9/9 2/0 7/9 6/9 5/2 درصد رشد

 

معادل  9912مرکز آمار ایران در سال  9912اطالعات سالنامه آماری سال  جمعیت کشور بر اساس     

می توان گفت  9012جمعیت در سال  میلیون نفر 97/1 می باشد که در مقایسه با تعداد میلیون نفر 96/26

 . برابر شده است  8 افزون برپس از یک قرن 

 0231-0931جمعیت کشور طی سالهای  -2-3
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 جنسیت جمعیت کشور  -قسمت دوم 

مرد و تعداد ( درصد  7/62) نفر  92126551تعداد از مجموع کل جمعیت کشور ،  9912درسال      

بدست می آید بدین مفهوم که  920زن بوده اند که در نتیجه نسبت جنسی ( درصد  5/71) نفر  92077222

 .نفر مرد وجود دارد  920نفر زن ،  922به ازاء هر 

 0931جمعیت کشور بر تفکیک جنسیت در سال  -9-3

 

 نوع اقامت جمعیت  -قسمت سوم 

در نقاط شهری و ( درصد  7/29) نفر  69575559از مجموع کل جمعیت ایران تعداد  9912در سال      

 .در نقاط روستایی ساکن بوده اند ( درصد  5/08) نفر  09629228تعداد 

 0931جمعیت کل کشور به تفکیک مناطق شهری و روستایی و جنس در سال  -4-3

 روستایی شهری جمع 
 20519118 59646660 75043663 جمع 

 01882190 27129698 97315663 مرد

 01621377 26629129 97244111 زن
 

 

 مرد

 درصد51/4

 زن

 درصد43/6
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 0931جمعیت کشور به تفکیک محل سکونت در سال  -5-3

 

 دارای دانشکده علوم پزشکی شهرستان های از برخی 0931جمعیت سال  -6-3

                                                                                                      

 روستایی شهری جمع نام استان و شهرستان

 01656 019825 909929 کاشان

 22967 972095 092912 تربت حیدریه

 22702 070729 991819 سبزوار

 97566 75908 82289 گناباد

 950827 022929 799926 نیشابور

 29908 956220 098892 شاهرود

 25602 990210 021990 جهرم

 966252 909188 022278 جیرفت

 995207 929912 082109 رفسنجان

 شهری

 درصد 70/4

 روستایی

 درصد 28/6 

(نفر : واحد )  
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 0931مشخصات عمومی استان ها بر اساس تقسیمات کشوری در پایان اسفند  -7-3

 نام استان
مرکز 

 استان 

 (0)مساحت 

 ( کیلومتر مربع ) 

تعداد 

 شهرستان 

 تعداد دهستان  تعداد شهر  تعداد بخش 

 2517 0066 334 411 0628751 ×× جمع 

 042 53 44 21 45651 تبریز آذربایجان شرقی

 009 42 41 07 97400 ارومیه  آذربایجان غربی

 70 26 23 01 07811 اردبیل  اردبیل

 026 019 47 29 017123 اصفهان  اصفهان

 22 06 01 4 5024 کرج البرز

 41 22 21 8 21099 ایالم  ایالم

 44 92 29 3 22749 بوشهر  بوشهر

 64 40 23 04 09631 تهران تهران

 45 90 22 7 06992 شهرکرد  چهار محال و بختیاری

 50 25 21 8 35985 بیرجند  خراسان جنوبی

 069 72 63 27 008854 مشهد خراسان رضوی

 42 08 07 7 28494 بجنورد  شمالیخراسان 

 091 69 55 24 64155 اهواز خوزستان

 46 03 06 7 20779 زنجان زنجان

 90 03 05 7 37430 سمنان  سمنان

 019 97 40 04 080758 زاهدان  سیستان و بلوچستان

 214 34 89 23 022618 شیراز  فارس

 46 25 03 6 05567 قزوین  قزوین

 3 6 5 0 00526 قم قم

 85 27 23 01 23097 سنندج کردستان

 050 65 58 29 081726 کرمان  کرمان

 86 90 90 04 24338 کرمانشاه کرمانشاه

 49 06 07 7 05514 یاسوج  یلویه و بویر احمدکهگ

 61 26 27 04 21967 گرگان گلستان

 013 50 49 06 04142 رشت  گیالن

 84 25 27 01 28234 خرم آباد لرستان

 022 56 51 03 29842 ساری  مازندران

 66 92 29 02 23027 اراک مرکزی

 85 94 98 09 71637 بندرعباس  هرمزگان

 79 23 25 3 03968 همدان  همدان

 50 24 22 00 023285 یزد یزد

 مرکز آمار ایران 0931سالنامه آماری سال : مأخذ                                         منظور مساحت خاکی است( 0
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                                                                                                                         (نفر : واحد )                       مرکز آمار ایران سالنامه آماریبر اساس  0931جمعیت کشور در سال  -8-3

 روستایی شهری جمع نام استان

 20519118 59646660 75043663 کل کشور

 0045442 2573078 9724621 آذربایجان شرقی

 0048192 0392544 9181576 آذربایجان غربی

 443546 738342 0248488 اردبیل

 700139 4068203 4873902 اصفهان

 228042 2084970 2402509 البرز

 211719 956836 557533 ایالم

 928556 714939 0192343 بوشهر

 877553 00915892 02089930 تهران

 974032 520170 835269 چهار محال و بختیاری

 230481 970154 662594 خراسان جنوبی

 0689032 4900201 5334412 خراسان رضوی

 421855 446872 867727 خراسان شمالی

 0909263 9208450 4590721 خوزستان

 981325 694813 0105794 زنجان

 044879 486945 690208 سمنان

 0230248 0249173 2594927 سیستان و بلوچستان

 0483326 9016792 4536658 فارس

 929924 878240 0210565 قزوین

 55810 0135870 0050672 قم

 517770 385874 0439645 کردستان

 0243046 0683842 2398388 کرمان

 531099 0955134 0345227 کرمانشاه

 902119 946626 658623 یلویه و بویر احمدکهگ

 871892 316082 0777104 گلستان

 389714 0437071 2481874 گیالن

 678232 0175350 0754249 لرستان

 0930730 0682052 9179349 مازندران

 968358 0145110 0409353 مرکزی

 783702 788470 0578089 هرمزگان

 707669 0141615 0758268 همدان

 084845 883589 0174428 یزد
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 اطالعات واحدهای درمانی کشور 

امروزه کمیت و کیفیت بهداشت ، درمان و تأمین سالمت افراد جامعه و باال بردن بهداشت فردی و      

و  اجتماعی از مهمترین شاخصهای پیشرفت و اعتالی فرهنگی و اجتماعی هر کشوری به شمار می آید

 .میزان موفقیت برنامه های توسعه ملی نیز تا اندازه زیادی در گرو دستیابی به هدفهای این بخش است 

هر چه میزان و کیفیت شاخص های بهداشتی در یک جامعه بیشتر باشد و توزیع خدمات بهداشتی و      

 . واهد داشت تر و مناسب تر باشد ، رفاه نسبی و سالمتی بیشتری وجود خمتعادل درمانی نیز 

 کشور ( بیمارستان ) مانی تعداد مؤسسات در - قسمت اول

        مؤسسه درمانی درکشور موجود و فعال بوده اند که از این مجموع تعداد 826تعداد  9912در سال      

واحد  908، تعداد  پزشکی آن وابسته به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش( درصد 6/50)واحد  629

اجتماعی  تحت نظر سازمان تأمین( درصد 5/09)واحد  927توسط بخش خصوصی و تعداد ( درصد 1/96)

 . شده اند اداره ... ، مؤسسات امور خیریه و 

 تعداد مؤسسات درمانی فعال کشور طی سالهای مختلف -3-3

سال 

 فعالیت

 نوع وابستگی نوع فعالیت

 تخصصی عمومی جمع
 وابسته به وزارت بهداشت

 درمان و آموزش پزشکی 
 *سایر خصوصی

9985 211 598 959 608 992 979 

9982 898 522 978 695 992 960 

9988 876 - - 600 977 921 

9981 875 - - 672 990 927 

9912 826 - - 629 908 927 

 ...وابسته به سازمان تأمین اجتماعی ، مؤسسات امور خیریه و* 
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 فعال کشور طی سالهای مختلف تعداد مؤسسات درمانی -01-3

 

  وزیع مؤسسات درمانی در سطح کشور ت

 هرکه بطور متوسط برای  نموده اند مؤسسه درمانی در سطح کشور فعالیت  826جمعاً  9912در سال      

 .هزار نفر یک واحد مؤسسه درمانی وجود دارد  7/19

           در می یابیم (  1-95جدول شماره ) ح استانهای کشور مقایسه تعداد مؤسسات درمانی در سطدر     

              اصفهان ،واحد 57واحد ، فارس با  992که بیشترین تعداد مؤسسه درمانی مربوط به استانهای تهران با 

             مترین آنها مربوط به می باشد و ک واحد 60واحد و خوزستان با  65، خراسان رضوی با واحد 61 با

 واحد، قم و 8هر کدام با  خراسان جنوبی ، خراسان شمالی ، واحد 5یلویه و بویر احمد با های کهگ استان

 . واحد مؤسسه درمانی می باشد  1چهارمحال و بختیاری هر کدام با 

       سطح پوشش جمعیتی هر کدام از مؤسسات درمانی در سطح کشور نیز متفاوت است بطوریکه در      

هزار نفر یک مؤسسه درمانی  2/69و  5/60،  2/62استان های ایالم ،سمنان و یزد به ترتیب در مقابل هر 

 تهران و آذربایجان غربیسیستان و بلوچستان ، قم ،  البرز، هایوجود دارد و این در حالی است که در استان

ی مذکور درمانی جمعیت استانهاهزار نفر یک مؤسسه  992و  999، 908، 951، 920 هر در مقابل به ترتیب

 .  را پوشش می دهد
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سایر عوامل و امکاناتی که الزمه هر بیمارستان است جهت ایجاد تعادل و و صرف نظر از تعداد تخت      

های  دست یاری انسان ، برنامه ریزی مناسب ضمنتوازن در پوشش مناسب جمعیتی هر مؤسسه درمانی ، 

 . د و استقرار بیمارستان در قسمتهای محروم کشور را می طلبد نیکوکار و خیر در ایجاشریف ، 

 تعداد مراکز بهداشتی درمانی کشور  -قسمت دوم 

در سطح کشور فعالیت داشته اند که تعداد  9912مرکز بهداشتی درمانی در سال  92822مجموعاً تعداد      

 9019از آن تحت نظر وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، تعداد ( درصد  9/28) واحد  8767

دیگر تحت نظر سازمان  (درصد 2/1) واحد 9269تحت نظر بخش خصوصی و ( درصد  2/90) واحد 

 .فعالیت می نمایند . ..جتماعی ، مؤسسات امور خیریه و تأمین ا

 الهای مختلفتعداد مراکز بهداشتی درمانی فعال کشور طی س -00-3

سال 

 فعالیت

 نوع وابستگی وضعیت جغرافیایی

 روستایی شهری جمع
 وابسته به وزارت بهداشت

 درمان و آموزش پزشکی 
 *سایر خصوصی

9985 8597 5225 0668 5669 186 9215 

9982 1970 5680 0652 5258 9229 9929 

9988 1859 2985 0726 2675 9070 9229 

9981 99298 8095 0287 8212 9052 159 

9912 92822 2885 0197 8767 9019 9269 

 ...وابسته به سازمان تأمین اجتماعی ، مؤسسات امور خیریه و* 

درصد مابقی در مناطق  02درصد مراکز بهداشتی درمانی کشور در مناطق شهری و  29 ،  9912 در سال     

 .روستایی استقرار داشته اند 
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 بهداشتی درمانی فعال کشور طی سالهای مختلفتعداد مراکز  -02-3

 

 توزیع مراکز بهداشتی درمانی در سطح کشور 

واحد مرکز بهداشتی  92822تعداد  9912نشان می دهد که در سال   1-95آمار و ارقام جدول شماره      

        درمانی در سطح کشور فعال بوده اند که بیشترین تعداد مراکز بهداشتی درمانی در استانهای تهران با 

استانهای زنجان،  آنها در کمترین  و واحد 101اصفهان با  وواحد  9221خراسان رضوی با واحد ،  9999

 . واحد بوده است  979و  996،  19، 01به ترتیب با  خراسان جنوبی، سمنان و گلستان

در سطح کشور به نظر نامتعادل و  استان ها توزیع تعداد مراکز بهداشتی درمانی با توجه به جمعیت      

            زیرا بطور متوسط توسط هر واحد مرکز بهداشتی درمانی در سطح کشور تعداد. نامتناسب می باشد 

، 7989 ، یزد7272، ایالم  9182همدان  های نفر پوشش داده می شود که این پوشش در استان 5168

زنجان، های در حالی که در استان . نفر می باشد 7162سیستان و بلوچستان  و 7529کهگیلویه و بویراحمد 

نفر را  92155 و 99797، 99691، 96206حد مرکز بهداشتی درمانی به ترتیب اهر و گلستان، البرز و تهران

لذا در راستای ارائه خدمات بهداشتی به مردم ایجاد و استقرار متناسب مرکز بهداشتی . پوشش می دهند 

 .درمانی امری اجتناب ناپذیر می باشد 
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 تعداد مراکز اورژانس کشور  -قسمت سوم 

مرکز  9792تعداد  9982بر اساس اطالعات وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در سال      

 .اوژانس به شرح زیر فعال بوده اند 

 مرکز اورژانس  درصد  2/2 واحد  999

 مرکز اورژانس و پایگاه ثابت شهری  درصد  0/8 واحد  998

 پایگاه ثابت شهری  درصد  0/99 واحد  778

 مرکز پایگاه ثابت شهری و پایگاه ثابت بین راهی  درصد  8/9 واحد  05

 مرکز پایگاه ثابت بین راهی  درصد  9/75 واحد  559

 مرکز اورژانس و پایگاه بین راهی  درصد  1/7 واحد  29

 به ناچار از آمار ، کشور 9912در سال اورژانس مراکز مار به دلیل عدم دسترسی به آمتذکر می گردد      

 .استفاده شده است  (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 9982 سال  آمار)موجود 

 0987توزیع درصد تعداد مراکز اورژانس کشور در سال  -09-3

 

 مرکز اورژانس

 درصد 7/7 

مرکز اورژانس و 

 پایگاه ثابت شهری

 درصد 8/2

 پایگاه ثابت شهری

 درصد 90/2

کز پایگاه ثابت مر

شهری و پایگاه ثابت 

 0/8  بین راهی   

 درصد

مرکز پایگاه ثابت         

 بین راهی

 درصد 46/0

مرکز اورژانس و 

پایگاه ثابت بین 

 راهی

 درصد 4/3 
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 در سطح کشور ( پایگاه و بهداشت ) توزیع اورژانس 

                           مرکز اورژانس  9792تعداد  9982در سال  1-09بر اساس آمار مندرج در جدول شماره      

              ااستان های خراسان رضوی بدرسطح کشور فعال بوده اند که بیشترین آنها در ( پایگاه بهداشت ) 

حد و کمترین آنها در وا 922واحد و اصفهان با  927واحد ، خوزستان با  921، فارس با واحد  908

              چهارمحال و بختیاری با واحد ، 95واحد ، خراسان شمالی با  99یلویه و بویر احمد با استانهای کهگ

 . یافته اند   واحد استقرار 09واحد و ایالم با  98

این نسبت . اشد نفر می ب 60015متوسط نسبت جمعیت به یک واحد اورژانس در کل کشور معادل      

 نفر و 89912در استان البرز  نفر ، 89061نفر ، در استان آذربایجان غربی  927278تهران  جمعیت در استان

نفر ، سمنان  92125های خراسان جنوبی  و در استان تعداد جمعیت نفر بیشترین  82229در استان گلستان 

 . تعداد جمعیت را پوشش داده اند نفر کمترین  09690 کهگیلویه و بویراحمدنفر و استان  02950

 تعداد خانه بهداشت روستایی کشور  - چهارمقسمت 

متذکر می گردد . خانه بهداشت روستایی در کشور فعال بوده است  92571تعداد  9912در سال      

 .نفر است  0222حدود ( زن و مرد ) بهورز  0تحت پوشش هر خانه بهداشت با  جمعیت

 تعداد خانه بهداشت روستایی کشور طی سالهای مختلف -04-3

 0986سال 0987سال  0988سال  0983سال  0931سال 

92571 92079 92969 98252 92528 
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 توزیع خانه بهداشت روستایی در سطح کشور 

میلیون نفر جمعیت ساکن در روستاهای  6/09خانه بهداشت روستایی  92571جمعاً تعداد  9912درسال      

 .کشور را تحت پوشش خود قرار داده اند 

            با  لرستانواحد،  9620خراسان رضوی با  های بیشترین تعداد خانه بهداشت روستایی در استان     

قم با  های در استان هاواحد و کمترین آن 9222فارس با   و واحد 9280با  آذربایجان شرقیواحد ،  9069

 . داشته انداستقرار  واحد 911و تهران با  واحد 918ایالم با  واحد، 992، سمنان با واحد 22با  البرزواحد،  61

این نسبت . نفر می باشد  9098متوسط نسبت جمعیت به یک واحد خانه بهداشت روستایی در کشور      

 نفر بیشترین تعداد و در استان 9695و خوزستان نفر  0159 البرزنفر ،  7792تهران  های جمعیت در استان

 . می باشند  تعداد جمعیتکمترین  نفر 819و کرمانشاه  نفر  829 اردبیل نفر، 898 کردستان های

 واحدهای درمانی کشور  یاطالعات کل - پنجمقسمت 

: شامل واحد درمانی  01067جمعاً تعداد  9912در سال  می توان گفت  در یک جمعبندی کلی     

مؤسسات درمانی ، مرکز بهداشتی درمانی و خانه بهداشت روستایی در سطح کشور جهت ارائه خدمات 

               واحد 05525میلیون نفر جمعیت کشور فعال بوده اند که از این مجموع تعداد  96/26درمانی به 

               واحد 9709و آموزش پزشکی بوده اند و تعداد  وابسته به وزارت بهداشت، درمان (درصد  2/19)

اجتماعی،  توسط سازمان تأمین( درصد  0/7) واحد  9002بخش خصوصی و تعداد توسط ( درصد 8/7)

 .اداره شده اند   ...مؤسسات خیریه و

 0931تعداد واحدهای درمانی کشور در سال  -05-3

 درمانیمؤسسۀ  جمع عنوان
 مرکز

 بهداشتی درمانی

 خانه بهداشت 

 روستایی

 92571 92822 826 01067 جمع
 وابسته به وزارت بهداشت

 و آموزش پزشکی درمان
05525 629 8767 92571 

 - 9019 908 9709 خصوصی

 - 9269 927 9002 *سایر

 اعی ، مؤسسات امور خیریه و سازمان تأمین اجتم.. . 
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 0931جمعیت کشور و تعداد واحدهای درمانی و نسبت جمعیت به هر یک از واحدهای مربوطه در سال  -06-3

/ نام استان

 شهرستان

 جمعیت کشور در سال

0931 

 مؤسسه درمانی

 (بیمارستان)
 خانه بهداشت روستایی درمانیمرکز بهداشتی 

 جمع

 (نفر)

 روستایی

 (نفر)
 تعداد

نسبت جمعیت 

به یک واحد 

 مؤسسه درمانی

 (نفر)

 تعداد

نسبت جمعیت 

به یک واحد 

مرکز بهداشتی 

 درمانی

 (نفر)

 تعداد

 نسبت جمعیت

به  روستایی

یک واحد 

   خانه بهداشت

 (نفر)

 0208 07643 6358 01811 39954 815 20519118 75043663 جمع

 0157 0182 6466 576 31844 40 0045442 9724621 آذربایجان شرقی

 0056 339 8926 971 001120 28 0048192 9181576 آذربایجان غربی

 870 506 5452 223 83078 04 443546 0248488 اردبیل

 0240 579 5252 323 82711 53 700139 4873902 اصفهان

 2369 77 00494 200 072922 04 228042 2402509 البرز

 0104 038 4141 098 51630 00 211719 557533 ایالم

 0461 225 6043 068 019235 01 928556 0192343 بوشهر

 4401 033 01366 0000 001758 001 877553 02089930 تهران

 0217 901 5215 072 33474 3 974032 835269 چهارمحال و بختیاری

 0140 281 7280 30 82807 8 230481 662594 خراسان جنوبی

 0020 0512 5556 0173 017149 56 0689032 5334412 خراسان رضوی

 0040 963 5785 051 018466 8 421855 867727 خراسان شمالی

 0506 866 8807 504 87048 52 0909263 4590721 خوزستان

 306 406 95125 23 32993 00 981325 0105794 زنجان

 0157 097 5483 005 52612 02 044879 690208 سمنان

 0492 312 4351 502 068355 05 0230248 2594927 سیستان و بلوچستان

 0989 0177 6344 662 70829 64 0483326 4536658 فارس

 0055 281 7557 053 85826 04 929924 0210565 قزوین

 346 53 7478 054 027364 3 55810 0050672 قم

 808 620 7173 200 33576 05 517770 0439645 کردستان

 0438 894 7086 413 018850 27 0243046 2398388 کرمان

 830 662 8015 241 80150 24 531099 0345227 کرمانشاه

 305 940 4670 040 013772 6 902119 658623 بویراحمدکهگیلویه و 

 0453 537 00593 054 81779 22 871892 0777104 گلستان

 0192 359 7352 902 30884 27 389714 2481874 گیالن

 0003 616 6873 255 79139 24 678232 0754249 لرستان

 0009 0250 5363 505 74374 40 0930730 9179349 مازندران

 327 938 7204 036 011337 04 968358 0409353 مرکزی

 0446 546 5260 911 78313 21 783702 0578089 هرمزگان

 0246 576 9387 440 87309 21 707669 0758268 همدان

 300 219 4080 257 59720 21 084845 0174428 یزد
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 کشور( بیمارستان)اطالعات مؤسسات درمانی  -07-3

/ نام استان

 شهرستان

 تعداد مؤسسات درمانی فعال کشور
 بر حسب نوع وابستگی 

 0931در سال  

تعداد بیمارستان احداثی ، تعمیری ، توسعه و بازسازی شده با 
 کشور همکاری مجمع خیرین سالمت

 و قبل 0931طی سال های  

 جمع
وابسته به وزارت 

بهداشت ، درمان و 
 آموزش پزشکی

 سایر خصوصی
(0) 

تعداد 
 بیمارستان

 :درصد نسبت به 

کل مؤسسات 
 درمانی

 وابسته به مؤسسات درمانی
وزارت بهداشت ، درمان و 

 آموزش پزشکی

 0/03 3/00 36 074 028 519 815 جمع

 4/9 4/2 0 6 6 23 40 آذربایجان شرقی

 1/1 1/1 1 9 9 22 28 آذربایجان غربی

 1/1 1/1 1 9 0 01 04 اردبیل

 9/99 1/22 09 09 7 93 53 اصفهان

 1/041 1/011 04 0 9 01 04 البرز

 1/1 1/1 1 1 2 3 00 ایالم

 1/1 1/1 0 2 1 8 01 بوشهر

 7/8 8/0 2 42 45 29 001 تهران 

 1/1 1/1 1 0 1 8 3 چهارمحال و بختیاری

 1/1 1/1 1 2 1 6 8 خراسان جنوبی

 4/23 3/07 01 07 5 94 56 خراسان رضوی

 1/1 1/1 1 2 1 6 8 خراسان شمالی

 1/1 1/1 1 08 4 91 52 خوزستان

 1/1 1/1 1 9 1 8 00 زنجان

 1/21 7/06 2 2 1 01 02 سمنان

 1/1 1/1 1 0 1 04 05 سیستان و بلوچستان

 3/65 9/45 23 8 02 44 64 فارس

 1/1 1/1 1 4 4 6 04 قزوین

 1/051 1/011 3 9 1 6 3 قم

 1/1 1/1 1 9 0 00 05 کردستان

 1/1 1/1 1 7 9 07 27 کرمان

 7/06 5/02 9 4 2 08 24 کرمانشاه

 1/1 1/1 1 2 1 4 6 کهگیلویه و بویراحمد

 0/7 5/4 0 9 5 04 22 گلستان

 5/01 4/7 2 2 6 03 27 گیالن

 1/1 1/1 1 4 6 04 24 لرستان

 9/01 9/7 9 6 6 23 40 مازندران

 7/7 0/7 0 1 0 09 04 مرکزی

 1/1 1/1 1 4 2 04 21 هرمزگان

 7/26 1/21 4 4 0 05 21 همدان

 4/05 1/01 2 4 9 09 21 یزد

 ...وابسته به سازمان تأمین اجتماعی ، امور خیریه و( 9)
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 0931نسبت جمعیت به یک واحد مؤسسه درمانی در سال  -08-3
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 اطالعات مراکز بهداشتی درمانی کشور -03-3

/ نام استان

 شهرستان

 کشور فعال بهداشتی درمانیتعداد مراکز 
 0931در سال  

احداثی ، تعمیری ، توسعه و  کز بهداشتی درمانیامر تعداد
 با همکاری مجمع خیرین سالمت بازسازی شده 

 و قبل 0931سال های   طی 

 جمع
وابسته به وزارت 

بهداشت ، درمان و 
 آموزش پزشکی 

 سایر خصوصی
به کل  نسبت درصد تعداد (0)

 مراکز بهداشتی درمانی

درصد نسبت به کل 
 وابسته به وزارتمراکز 

بهداشت ، درمان و 
 آموزش پزشکی 

 4/9 6/2 284 0159 0239 8454 01811 جمع

 2/1 2/1 0 51 39 499 576 آذربایجان شرقی

 1/1 1/1 1 5 55 901 971 آذربایجان غربی

 7/5 8/4 00 04 20 034 223 اردبیل

 6/9 7/2 25 028 016 635 323 اصفهان

 1/1 1/1 1 24 65 022 200 البرز

 1/1 1/1 1 09 6 003 098 ایالم

 1/1 1/1 0 21 8 041 068 بوشهر

 1/1 1/1 1 059 943 613 0000 تهران

 5/6 8/5 01 04 4 054 072 چهارمحال و بختیاری

 9/9 8/2 4 06 2 029 040 خراسان جنوبی

 2/9 6/2 24 026 69 741 323 خراسان رضوی

 1/1 1/1 1 05 01 025 051 خراسان شمالی

 1/1 1/1 1 54 98 422 504 خوزستان

 1/1 1/1 1 00 09 5 23 زنجان

 7/6 2/5 6 20 4 31 005 سمنان

 1/1 1/1 1 06 03 477 502 سیستان و بلوچستان

 6/09 6/01 71 61 86 506 662 فارس

 5/2 3/0 9 02 26 020 053 قزوین

 4/04 7/3 05 25 25 014 054 قم

 6/0 4/0 9 06 00 084 200 کردستان

 8/6 3/5 24 92 26 950 413 کرمان

 8/4 8/9 3 29 91 087 241 کرمانشاه

 4/5 9/4 6 02 08 000 040 کهگیلویه و بویراحمد

 3/2 4/2 6 07 23 218 254 گلستان

 7/2 2/2 7 26 23 257 902 گیالن

 1/1 1/1 1 26 21 213 255 لرستان

 3/5 7/4 24 41 67 418 505 مازندران

 2/6 1/5 01 21 05 060 036 مرکزی

 0/0 1/0 9 03 08 269 911 هرمزگان

 5/0 4/0 6 06 02 409 440 همدان

 4/8 6/6 07 23 25 219 257 یزد

  ...امور خیریه و ،تأمین اجتماعی  وابسته شامل مراکز بهداشتی درمانی( 9) 
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 0931نسبت جمعیت به یک واحد مرکز بهداشتی درمانی در سال  -21-3

 

 نفر می باشد   96222رقم صحیح در زنجان 
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 اطالعات خانه های بهداشت روستایی و اورژانس های کشور -20-3

/ نام استان

 شهرستان

 ی کشوراطالعات اورژانس ها روستایی اطالعات خانه های بهداشت

تعداد خانه های 
 بهداشت فعال کشور 

 0931در سال 

تعداد خانه بهداشت 
عمران شده با 
 همکاری مجمع

درصد عمران شده 
به خانه های 

 (2) بهداشت کشور

 های تعداد اورژانس
کشور در سال فعال 

0987 (0) 

های  تعداد اورژانس
عمران شده با 

 (2) همکاری مجمع

درصد عمران شده 
های  به اروژانس
 کشور

 1/7 011 0497 5/0 256 07643 جمع

 1/1 1 64 1/1 1 0182 آذربایجان شرقی

 7/2 0 97 1/1 1 339 آذربایجان غربی

 1/1 1 27 6/0 8 506 اردبیل

 1/07 07 011 1/0 6 579 اصفهان

 4/9 0 23 1/1 1 77 البرز

 1/1 1 20 5/1 0 038 ایالم

 1/1 1 83 1/1 1 225 بوشهر

 9/4 9 71 1/1 1 033 تهران

 2/22 4 08 1/01 90 901 چهارمحال و بختیاری

 4/5 2 97 1/1 1 281 خراسان جنوبی

 9/2 9 028 3/4 74 0512 خراسان رضوی

 1/1 1 06 1/1 1 963 خراسان شمالی

 1/1 1 014 1/1 1 866 خوزستان

 1/1 1 26 1/1 1 406 زنجان

 7/3 9 90 5/0 2 097 سمنان

 1/1 1 72 1/1 1 312 سیستان و بلوچستان

 4/28 90 013 0/9 99 0177 فارس

 1/1 1 93 1/1 1 281 قزوین

 9/42 00 96 4/9 2 53 قم

 8/9 1 96 9/1 2 620 کردستان

 4/2 2 82 6/2 22 894 کرمان

 1/1 1 99 4/0 3 662 کرمانشاه

 2/08 2 00 1/1 1 940 کهگیلویه و بویراحمد

 1/1 1 22 7/0 01 537 گلستان

 1/1 1 46 6/1 6 359 گیالن

 1/1 1 49 1/5 91 616 لرستان

 9/21 02 53 1/1 1 0250 مازندران

 9/6 2 92 5/0 6 938 مرکزی

 1/1 1 41 1/1 1 546 هرمزگان

 1/1 1 27 1/0 6 576 همدان

 1/25 6 24 3/9 8 219 یزد

 استفاده شده استوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  9982، از آمار سال  9912به علت عدم دسترسی به آمار سال ( 9)

 و سنوات قبل 9912تعداد واحدهای درمانی عمران شده در سال ( 0)
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 0931در سال  روستایی به یک واحد خانه بهداشت روستایینسبت جمعیت  -22-3

 

  نفر می باشد  0159و  7792 و البرز به ترتیب برابر  رقم صحیح در تهران

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 
 تهران

 البرز

 خوزستان

 کرمان

 بوشهر

 گلستان

 هرمزگان

 سیستان و بلوچستان

 فارس

 همدان

 اصفهان

 چهارمحال و بختیاری

 آذربایجان غربی

 قزوین

 خراسان شمالی

 خراسان رضوی

 لرستان

 مازندران

 آذربایجان شرقی

 سمنان

 خراسان جنوبی

 گیالن

 ایالم

 قم

 مرکزی

 زنجان

 کهگیلویه و بویراحمد

 یزد

 کرمانشاه

 اردبیل

 کردستان

 نفر


