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بيمار يابی در بر نامه جامع پيشگيری و کنترل 

خدمت غيرالکترونيکديابت
خدمت غيرالکترونيکثبت سوانح وحوادث  شهرستان11
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درمان و مراقبت بيمار ديابتی در برنامه جامع 
خدمت غيرالکترونيکپيشگيری وکنترل ديابت
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شناسايی  افراد واجد الشرايط غربالگری در برنامه 

خدمت غيرالکترونيک جامع پيشگيری وکنترل ديابت
خدمت غيرالکترونيکغربالگری نوزادان مبتال به پی .کی.يو14
15CH خدمت غيرالکترونيکغربالگری نوزادان مبتال به
خدمت غيرالکترونيکغربالگری نوزادان  مبتال به  فاويسم16
خدمت غيرالکترونيکغربالگری نوزادان مبتال به گاالکتوزوميا17
خدمت غيرالکترونيکگزارش دهی نوزادان غربالگری شده18
خدمت غيرالکترونيکگزارش مراقبت بيماران ديابتی و پرفشاری خون19
خدمت غيرالکترونيکگزارش موارد سرطانی20
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خدمت غيرالکترونيکمراقبت های پيش از بارداری22
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ايمنسازی توام مردان وزنان مراجعه کننده به پايگاه 
خدمت غيرالکترونيکش.4 و کودکان

خدمت غيرالکترونيکمشاوره بستن لوله در مردان و زنان24
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جمع آوری اطالعات و تحليل مرگ کودکان 1تا 
خدمت غيرالکترونيک59 ماهه

خدمت غيرالکترونيکصدور شتاسنامه نوزاد جهت مراجعين26
خدمت غيرالکترونيکجمع آوری اطالعات و تحليل مرگ نوزادان27
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خدمت غيرالکترونيکپايش و ارزيابی بيمارستان دوستدار کودک31
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جمع آوری آمار 6 ماهه  ميانساالن  و سرطانهای 
خدمت غيرالکترونيکشايع زنان

خدمت غيرالکترونيکتنظيم خانواده وفاصله گذاری مواليد33
خدمت غيرالکترونيکتشکيل کميته  بهداشت خانواده34
خدمت غيرالکترونيکباروری سالم35
خدمت غيرالکترونيکپيشگيری و کنترل بيماری تب مالت36

فهرست خدمات تخصصی شبکه بهداشت و درمان فيروزآباد
نوع خدمتعنوان خدمترديف



خدمت غيرالکترونيکمراقبت بيماری هاری37
38(EPI) خدمت غيرالکترونيکواکسيناسيون
خدمت غيرالکترونيکمراقبت بيماری های منتقله ازآب39
خدمت غيرالکترونيکمراقبت بيماری های منتقله از ناقلين40
خدمت غيرالکترونيککنترل زنجيره سرمای واکسن ها41
خدمت غيرالکترونيکچک حشره شناسی42
43

کنترل نحوه ی مراجعه بيماران واگيردار به مراکز 
خدمت غيرالکترونيکبهداشتی و درمانی

44
مراقبت بيماری های منتقله از راه خون و فراورده 

خدمت غيرالکترونيکهای خونی
خدمت غيرالکترونيکمراقبت بيماری های قابل کنترل با واکسن45
خدمت غيرالکترونيکمراقبت بيماری سل46
خدمت غيرالکترونيکمراقبت بيماری های مشترک بين انسان ودام47
خدمت غيرالکترونيکتهيه آمارهای بهداشتی48
خدمت غيرالکترونيکتهيه آمارهای جمعيتی49
خدمت غيرالکترونيکتهيه زيج حياتی شهرستان50
خدمت غيرالکترونيکشاخص های بهداشتی51
خدمت غيرالکترونيکثبت موارد مرگ و مير52
خدمت غيرالکترونيکتجزيه وتحليل آمار ها و شاخص های بهداشتی53
خدمت غيرالکترونيکجمع آوری اطالعات فصلی زيج حياتی54
خدمت غيرالکترونيکنظارت فعاليت آماری خانه های بهداشت و مراکز55
خدمت غيرالکترونيکارسال آمارهای بهداشتی56
خدمت غيرالکترونيکانجام معاينات دوره ای57
خدمت غيرالکترونيکارزيابی وضعيت بدنی58
خدمت غيرالکترونيکبازرسی59
خدمت غيرالکترونيکنورسنجی مدارس60
خدمت غيرالکترونيکنورسنجی کارگاه های تحت پوشش61
خدمت غيرالکترونيکصداسنجی کارگاه های تحت پوشش62
خدمت غيرالکترونيکرسيدگی به شکايات واصله63
خدمت غيرالکترونيکتهيه پمفلت مواد شميايی64
65MSDS  خدمت غيرالکترونيکتهييه
خدمت غيرالکترونيکپايش پزشک خانواده  و خانه های بهداشت66
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خدمت غيرالکترونيکانجام معاينات قبل از استخدام70
خدمت غيرالکترونيکاصالح ماده شماره 13 مواد خوردنی -آشاميدنی71
خدمت غيرالکترونيکآموزش بهداشت محيط به پرسنل ستادی و محيطی72
خدمت غيرالکترونيکآموزش صنوف مواد غذايی و اماکن عمومی73
خدمت غيرالکترونيکبازديد روتين توسط بازرسين بهداشت محيط74
خدمت غيرالکترونيکنمونه برداری شيميايی75
خدمت غيرالکترونيکنمونه برداری ميکروبی76
خدمت غيرالکترونيکصدور مجوز بهداشتی77
خدمت غيرالکترونيکتهيه حقوق پزشک روستايی78



خدمت غيرالکترونيکثبت نام در برنامه پزشک خانواده79
خدمت غيرالکترونيکجذب پزشک خانواده روستايی80
خدمت غيرالکترونيکتهيه کارانه پرسنل81
خدمت غيرالکترونيکتهيه اقالم مورد نياز واحد های بهداشتی82
خدمت غيرالکترونيکنظارت وپايش مراکز بهداشتی درمانی83
خدمت غيرالکترونيکتعمير تجهيزات و لوازم خاص مورد نياز84
خدمت غيرالکترونيکپرداخت حقوق همکاران روستايی85
خدمت غيرالکترونيکتهيه آمار و زيج حياتی86
خدمت غيرالکترونيکتامين نيروی انسانی87
88

برگزاری جلسه آموزشی توسط متخصص اعصاب 
خدمت غيرالکترونيکوروان

خدمت غيرالکترونيکآموزش مهارت های زندگی89
خدمت غيرالکترونيکآموزش مهارت های فرزند پروری90
خدمت غيرالکترونيکآموزش پيشگيری از اعتياد91
خدمت غيرالکترونيکآموزش حمايت های روانی- اجتماعی پس از باليا92
خدمت غيرالکترونيکآموزش پيشگيری از خود کشی93
خدمت غيرالکترونيکوجود ومشاهده مشکل خاص در منطقه94
خدمت غيرالکترونيکتحت پوشش قرار دادن افراداقدام کننده به خودکشی95
خدمت غيرالکترونيکمراجعه فرد به خانه بهداشت جهت مشاوره96
خدمت غيرالکترونيکتهيه آمار بهداشت روان وارسال به استان97
خدمت غيرالکترونيکمراقبت بيماران روانی- عصبی98
خدمت غيرالکترونيکمشاوره تغذيه مادران باردار99

خدمت غيرالکترونيکنيازسنجی آموزش تغذيه در مدارس100
خدمت غيرالکترونيکمشاوره تغذيه بيماران101
خدمت غيرالکترونيکمشاوره تغذيه بيماران ديابتی102
خدمت غيرالکترونيکمشاوره تغذيه بيماران قلبی103
خدمت غيرالکترونيکمشاوره تغذيه کودکان، نوجوانان و جوانان104
خدمت غيرالکترونيکآموزش اختالل رشد  کودک105
خدمت غيرالکترونيکتوزيع جيره مادران  باردار106
خدمت غيرالکترونيکمشاوره بيماران متابوليسمی واهميت مصرف يد107
خدمت غيرالکترونيکتهيه آمار وارسال به استان108
خدمت غيرالکترونيک      ايجاد هماهنگی برون بخشی با مديريت های آموزش109
خدمت غيرالکترونيک      هماهنگی با مراکز بهداشتی درمانی جهت انجام کليه110
خدمت غيرالکترونيک     تهيه وتامين فرم های آماری وپوشه بهداشتی مدارس111
خدمت غيرالکترونيک  پی گيری در يافت آمارهای فصلی از مراکز تابعه112
خدمت غيرالکترونيکجمع بندی آمارها ی دريافتی وارسال به استان113
خدمت غيرالکترونيک  استخراج شاخصهای فصلی فعاليت ها به تفکيک نقاط114
خدمت غيرالکترونيکمروج سالمت115
خدمت غيرالکترونيک  هماهنگی با واحدهای ستادی جهت اجرای آموزش در116
خدمت غيرالکترونيک   انجام بازآموزی منطقه ای جهت بهورزان مناطق در117
خدمت غيرالکترونيکانجام بازديد مشترک بهداشت محيطی 118
خدمت غيرالکترونيکتشکيل شورای بهداشتی آموزش پرورش 119
خدمت غيرالکترونيک پی گيری دريافت سهميه شامپوی پريمترين وتوزيع آن120
خدمت غيرالکترونيکعضويت در تيم نظارت مراکز وخانه های بهداشت121



خدمت غيرالکترونيکعضويت در تيم نظارت پزشکان ومامای خانواده122
خدمت غيرالکترونيکآموزش ببلوغ در مدارس123
خدمت غيرالکترونيکارزشيابی جلسات آموزشی124
خدمت غيرالکترونيکنيازسنجی آموزشی125
خدمت غيرالکترونيکرباط مربی سالمت در حوزه علميه126
خدمت غيرالکترونيکتحويل کتاب از کتابخانه127
خدمت غيرالکترونيکياوران بسيج سالمت128
خدمت غيرالکترونيکپايش فعاليت های آموزشی  پزشک و ماما129
خدمت غيرالکترونيکجمع بندی فعاليت های آموزشی پزشک و ماما130
خدمت غيرالکترونيکنظارت بر فعاليت آموزشی سالمت131
132

بازديدزمين وپاسخ به استعالم جانمايی احداث 
خدمت غيرالکترونيککارخانه

خدمت غيرالکترونيکبازديدکارخانه و پاسخ به استعالم بهره برداری133
خدمت غيرالکترونيکبازديد ماهيانه از واحد های توليدی134
خدمت غيرالکترونيکنمونه بردلری ماهيانه از واحدهای توليدی135
خدمت غيرالکترونيکپاسخ وپيگيری شکايات مواد غذايی136
خدمت غيرالکترونيکنمونه برداری PMS(سطح عرضه) ساليانه137
138

تکميل  فرم آمار ماهيانه قاچاق کاال،تشديد بازرسی 
خدمت غيرالکترونيکلبنی و ارسال به استان

خدمت غيرالکترونيکطرح مطابقت فرمول شرکت های مواد غذايی139
140

برگزاری کالسهای آموزشی مسوولين فنی و مدير 
خدمت غيرالکترونيکعامل شرکتها

141
بازديد خارج از وقت اداری رييس شبکه مدير غذا 

خدمت غيرالکترونيکو دارو
142FMS خدمت غيرالکترونيکثبت نرم افزار مديريت غذا
143

بازديد از داروخانه های تحت پوشش و مراکز 
خدمت غيرالکترونيکدرمانی

144
ارسال نمونه مايع مشکوک با همراهی نيروی 

خدمت غيرالکترونيکانتظامی
خدمت غيرالکترونيککشف و جمع آوری داروهای غيرمجاز145
146

ثبت اطالعات در نرم افزار دارو به صورت 
خدمت غيرالکترونيکروزانه

147
پيگيری و بررسی شکايات از داروخانه های سطح 

خدمت غيرالکترونيکشهر
148

بررسی کمبود دارويی ماهيانه شهرستان و ارسال 
خدمت غيرالکترونيککمبود ها به استان

خدمت غيرالکترونيکصدور پروانه بهره برداری149
خدمت غيرالکترونيکآموزش بدو خدمت150
خدمت غيرالکترونيکپذيرش نيروی انسانی (بهورز)151
خدمت غيرالکترونيکانتخاب بهورز نمونه152
خدمت غيرالکترونيکتشکيل شورای بهورزی153
خدمت غيرالکترونيکبازآموزی  ماهانه بهورزان154
خدمت غيرالکترونيکصدور گوارهی آموزشی و گواهی تدريس155
خدمت غيرالکترونيکتنظيم برنامه زمانبندی نظارت و بازديد محيطی156
خدمت غيرالکترونيکثبت پيشنهاد توسط پيشنهاد دهندگان در سايت شبکه157



158
درخواست تشکيل کميته توسط واحد بهداشتی 

خدمت غيرالکترونيکمربوطه به حسب مورد
خدمت غيرالکترونيکارتقاء طبقه ورتبه159
خدمت غيرالکترونيکارزشيابی160
خدمت غيرالکترونيکاستخدام161
خدمت غيرالکترونيکمرخصی استعالجی162
خدمت غيرالکترونيکاعمال مدرک تحصيلی163
خدمت غيرالکترونيکبازنشستگی164
خدمت غيرالکترونيکثبت اطالعات پرسنلی در سامانه رشد165
خدمت غيرالکترونيکثبت نام متقاضيان جويای کار166
خدمت غيرالکترونيکصدور احکام افزايش حقوق167
خدمت غيرالکترونيکتمديد قرارداد استخدام168
خدمت غيرالکترونيکثبت مرخصی پرسنل169
خدمت غيرالکترونيکصدور حکم ماموريت آموزشی170
خدمت غيرالکترونيکنقل وانتقاالت171
خدمت غيرالکترونيکمانده مرخصی172
خدمت غيرالکترونيکمعرفی کارمند خاطی به هيات تخلفات اداری173
خدمت غيرالکترونيکحقوق و دستمزد174
خدمت غيرالکترونيکحسابداری تعهدی175
خدمت غيرالکترونيکصدور سند پزشک خانواده و کارانه176
خدمت غيرالکترونيکصدور سند سيستمی انبار(حواله)177
خدمت غيرالکترونيکپرداخت حقوق همکاران روستايی178
خدمت غيرالکترونيکپرداخت ماموريت179
خدمت غيرالکترونيکخريد تجهيزات رايانه ای180
خدمت غيرالکترونيکارسال پيامک از سامانه پيام کوتاه181
خدمت الکترونيکايجاد کارتابل الکترونيک182
خدمت الکترونيکگزارش فراموشی183
خدمت غيرالکترونيکنصب سخت افزار جديد184
خدمت غيرالکترونيککنترل فنی تجهيزات تعميری185
خدمت الکترونيکارسال گزارش مخابراتی مدت زمان فرايند186
خدمت غيرالکترونيکتايپ ماموريت187
خدمت غيرالکترونيکتايپ نامه ها188
خدمت غيرالکترونيکتايپ تقديرنامه189
خدمت غيرالکترونيکتايپ سووال190
خدمت غيرالکترونيکتايپ جداول191
خدمت غيرالکترونيکتايپ نامه های ارباب رجوع192
193

ثبت نامه های مراجعين دبيرخانه جهت انجام 
خدمت غيرالکترونيکازمايشات طب کار وعدم اعتياد

خدمت غيرالکترونيکورود و صدور نامه های مختلف اداری194
خدمت غيرالکترونيکاسکن نامه های وارده195
خدمت غيرالکترونيکاسکن پيوست نامه196
خدمت غيرالکترونيککپی نامه های پاراف دار197
خدمت غيرالکترونيکچاپ نامه های واحدهای بدون کارتابل198
خدمت غيرالکترونيکمراقبت از سالمندان199
خدمت غيرالکترونيکمراقبت از مادران باردار200
خدمت غيرالکترونيکمراقبت کودکان زير 8 سال201
خدمت غيرالکترونيککلز سنجی202



خدمت غيرالکترونيکيد سنجی203
خدمت غيرالکترونيکمراقبت پيش از بارداری204
خدمت غيرالکترونيکاجرای ماده 13 خوراکی و آشاميدنی205
خدمت غيرالکترونيکانجام ماده 668 خاطيان بهداشت محيط206
خدمت غيرالکترونيکسالمت باروری207
خدمت غيرالکترونيکمشاوره روشهای پيشگيری از بارداری208
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