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(الکترونیک و غیر الکترونیک)عنوان خدمت نام واحد

آیا خدمت به صورت 

الکترونیکی ارائه می 

(خیر/ بلی )گردد؟ 
خیربررسی بهداشتی مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی1

خیربی خطر سازیسماندهای عفونی2

خیربررسی بهداشتی بوفه مدارس3

بلیبازرسی با استفاده از دستگاه سنجش پرتابل4

بلیصدور صالحیت بهداشتي جهت مراكز تهیه، توزیع و فروش مواد غذایي و اماكن عمومي5

بلیصدور كارت تندرستي جهت كاركنان مراكز تهیه و توزیع مواد غذایي و اماكن عمومي6

بلیجمع بندي آمارهاي بهداشت محیط مراكز، پایگاه هاي بهداشتي شهري و روستایي و محاسبه شاخص ها7

خیرپایگاه هاي سالمت/ نظارت بر  بهداشت محیط مراكز 8

بلیهماهنگي و برنامه ریزي آموزشي دانشجویان در خصوص مسائل بهداشت محیط9

بلیبهداشت محیط خانوار10

بلیاز منابع و شبكه هاي آبرساني مناطق شهري و روستایي و ارسال به آزمایشگاه آب نمونه برداري میكروبي و شیمیایي از آب آشامیدني،11

بلیرسیدگي به شكایت مردمي در خصوص موارد بهداشتي12

خیرید سنجي از نمك هاي خوراكي و نمونه برداري از نمك ها و ارسال به آزمایشگاه غذا و دارو13

بلیانقالب-صدور اخطار بهداشتی واحدهای صنفی تحت پوشش مرکز بهداشت شهرستان شیراز14

خیرنظارت بر فعالیت هاي آموزشگاه اصناف و پیشه وران15

بلیفرایند صدور صالحیت بهداشتی جهت آرایشگاهها16

خیرنظارت بر فعالیت هاي شركت هاي مبارزه با حشرات و خدماتي سم پاشي17

خیر(احداث توالت بهداشتي )بهسازي عملیات محیط روستا 18

خیراجراي برنامه حذف جوش شیریني از فرایند پخت نان19

بلی به مراجعه قضایي و تعطیلي محل كسب متخلف13معرفي متخلفین ماده 20

بلیبررسي وضعیت كلرسنجي منطقه تحت پوشش21

بلیبررسی بهداشتی ساختمان مدارس22

بلیصدور مجوز جهت درمانگاه هاي خصوصي23

خیرجمع آوری  و دفع بهداشتی زباله و فاضالب24

خیر نظارت و پایش وضعیت بهداشت محیط بیمارستانها  25

خیرفرآیند بازنگري دفترچه هاي طرح گسترش26

بلیتامین تجهیزات مراکز و پایگاههای سالمت27

بلیارزیابی رضایتمندی مراجعین از پزشک خانواده28

خیرhnisتكمیل اطالعات واحدهاي بهداشتي و زیج حیاتي در 29

خیرفرآیند تهیه نقشه شهرستان30

بلیاضافه نمودن فرد به خانوار31

بلیفرآیند حذف فرد از خانوار32

خیرتوانمندسازی پزشکان و مراقبین سالمت در برنامه پزشک خانواده و طرح تحول سالمت33

بلیسرشماري خانوارها در سامانه پزشك خانواده34

بلیتهیه لیست ماهیانه جمعیت ثبت نام شده به تفكیك بیمه35

بلیتایید فرم ماهانه مشخصات پزشكان طرف قر ارداد سازمانهاي بیمه گر در برنامه پزشك خانواده36

بلیپذیرش بیماران پزشک خانواده37

بلیتهیه آمار ماهیانه پرشك خانواده شهري38

بلیثبت نام دستیار پزشك خانواده شهري39

بلیثبت نام و توجیه پزشكان خانواده جدید الورود40

خیرارسال پیشنهاد واگذاري واحدهاي بهداشتي درماني41

بلیفرآیند كارانه بیمه روستایي پرسنل مراكز بهداشتي درماني42

بلیفرآیند كارانه بیمه روستایي پرسنل مركز بهداشت 43

خیرفرآیند مشاركت خیرین در تهیه تجهیزات، تعمیرات ، تهیه زمین و ساخت واحد هاي بهداشتي درماني44

محور دولت الکترونیک و هوشمند سازی اداری

ستاد گسترش

بهداشت محیط



خیرفرایند نظارت بر عملکرد بهورزان خانه های بهداشت 45

بلیتخصیص اعتبار بصورت ماهیانه46

بلیپرداخت عملکرد پزشکان ودندانپزشکان مرکز47

بلیپرداخت اجاره محل به پایگاههای بهداشتی 48

بلی...صدور چک جهت پرداختهای پرسنلی و شرکتها و49

بلیتنظیم اسناد حقوقی بصورت ماهانه جهت هر گروه حقوقی50

خیرفروش اموال اسقاطی مرکز51

بلیمحاسبه دیون احکام پرسنلی 52

بلیجمع آوری محاسبه و پرداخت اضافه کار 53

بلیصدور گواهی ضمانت وحقوقی جهت پرسنل 54

خیررسیدگی به اسناد واحد تدارکات 55

خیررسیدگی به اسناد شرکتها56

خیربرچسب زدن اموال تحت پوشش مرکز57

خیرثبت حواله ها و اموال اسقاطی در دفاتر اموال 58

بلیمحاسبه بازنشستگی مرحصی بدون حقوق پرسنل59

بلیآماده کردن نسخ بیمه و ارسال به سازمانهای بیمه 60

خیر(16فرم )صورت برداری اموال 61

بلیتجمیع کردن نسخ بیمه 62

بلیتنظیم ،محاسبه و پرداخت احکام ماموریت63

بلیتهیه و ارسال لیست وسی دی بیمه تامین اجتماعی پرسنل64

خیرفرایند رسیدگي به مشكالت اضطراري پیش آمده در مراكز تابعه65

خیرفرایند انجام امور تاسیساتي در مراكز تابعهتاسیسات66

خیرفرایند رفع مشكالت پیش آمده در مراكز تابعه67

بلیمراقبت بهداشت روان و ثبت در سامانه الکترونیکی68

بلیبررسی سالمت روان نوجوان محصل69

بلیفرایند تهیه جزوات و پمفلت آموزشی بهداشت روان 70

خیر (منطقه)فرایند نظارت بر نحوه برنامه های بهداشت روان در مراکز شهری و روستایی از طریق تکمیل چک لیست در محل 71

بلیفرایند جمع آری و تجزیه و تحلیل آمار بیماریابی بیماران روانی عصبی مراکز بهداشتی درمانی 72

بلیفرایند نظارت بر نحوه بیماریابی و ارجاع بیماران روانی در مراکز بهداشتی درمانی 73

خیرفرایند پایش پزشک خانواده، از طریق تکمیل چک لیست موجود در فیلد 74

خیرفرایند جمع آوری و جمع بندی و ثبت آمار موارد اقدام به خودکشی از طریق بیمارستانها75

بلیفرایند برگزاری کالسهای آموزشی جهت پرسنل 76

خیرفرایند برگزاری کالسهای آموزشی جهت پرسنل سایر ارگانها 77

خیرفرایند برگزاری هفته بهداشت روان 78

خیرفرایند برگزاری هفته مبارزه با مواد مخدر 79

بلیفرایند برگزاری آزمون غیرحضوری اعتیاد 80

بلیفرایند برگزاری آموزش غیرحضوری اختالالت روانپزشکی81

خیردریافت آمارهای بهداشتی از مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی 82

بلیتهیه پنل اطالعات شاخص 83

خیردریافت شاخصهای بهداشتی از مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی 84

خیربررسی آمارهای بهداشتی دریافت شده از مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی  آمار85

خیرجمع بندی آمارهای بهداشتی دریافتی 86

بلیارسال آمارهای جمع بندی شده به واحد آمار معاونت بهداشتی 87

بلی(بصورت آنالین )ورود اطالعات شاخصهای بهداشتی 88

خیربررسي شاخص هاي بهداشتي در یافت شده از مراكز در ماني شهري وروستایي89

خیر و زوج های مشکوک نهاییPKUفرایند نظارت بر مراقبت زوج های ناقل تاالسمی، 90

خیرغربالگری سرطان روده بزرگ91

خیرخطرسنجی و پیشگیری از سکته های قلبی و مغزی92

خیر روزه5 الی 3شناسایی بیمارای متابولیک در نوزادان 93

ستاد گسترش

حسابداری

بهداشت روان

بیماری های غیر واگیر



بلیغربالگری سرطان پستان94

خیرخدمات ادغام یافته ژنتیک زمان ازدواج95

خیر فرایند توانمند سازی پرسنل شاغل در مراکز شهر و روستا 96

خیرPKUفرایند پی گیری موارد مثبت و مشکوک هیپوتیروییدی و  97

خیر فرایند نظارت بر برنامه های آموزش تاالسمی در مدارس98

خیر و گاالکتوزمیPKU فرایند نظارت بر مراقبت بیماران کم کاری مادرزادی تیروئید ، 99

بلیتجزیه و تحلیل آمار و شاخص های تاالسمی سه ماهه در شهر و روستا و ارسال به معاونت بهداشتی100

خیر فرایند جمع آوری آمار سرطان از مراکزکلینیکی 101

بلیفرایند ثبت داده ها در واحد ثبت سرطان 102

بلی ثبت آمار سوانح و حوادث بیمارستانی 103

بلی...فرایند تایپ نامه ها ، جداول، پمفلت، پاورپوینت ، جزوه و    104

بلی(.... سوانح و حوادث، تاالسمی،سرطان و)فرایند ثبت آمار های غیرواگیر   105

بلیفرایند بیماریابي و مراقبت  بیماران شناسایی شده در غربالگری دیابت و پرفشاری خون106

بلیغربالگري نوزادان در مراكز غربالگري تحت پوشش مركز بهداشت 107

خیر فرایند نظارت بر کیفیت و کمیت مراقبتهای انجام شده در شهر و روستا108

بلی فرایند تحلیل آمار و شاخص های دیابت در شهر و روستا109

بلیفرآیند استعالم مزایده110

بلیفرآیند استعالم مناقطه111

خیرفرآیند تمدید و عدم تمدید قرارداد112

خیرفرآیند قرارداد دانشجویان دانشگاه آزاد113

خیرفرآیند اجاره محل114

خیراجرای طرح بقا در کارگاههای قالیبافی115

بلیثبت الکترونیکی پرونده کارگاهها116

بلیاجرای طرح بهداشت کشاورزان117

بلیآموزش به کارکنان بهداشتی118

خیرآموزش به کارکنان ادارات119

بلیآموزش به کارشناسان بهداشت حرفه ای شاغل120

خیربازدید و نظارت بر عملکرد بهورزان121

خیربازدید از کارخانجات دارای کارشناس بهداشت حرفه ای122

خیربازدید از کارگاههای کوچک123

خیرپاسخ به استعالمهاي سازمان های مختلف به منظور صدور مجوز فعالیت124

بلیپیگیری و نظارت بر بکارگیری کارشناس در کارخانجات125

خیراموزشی در کارخانجات126

خیرپیگیری و نظارت بر انجام اندازه گیری در کارخانجات127

خیرانجام معاینات ادواری و قبل از استخدام در واحد بهداشت حرفه ای128

خیرپیگیری و نظارت بر انجام معاینات در کارخانجات129

خیرپیگیری و نظارت بر انجام اقدامات کنترلی در کارخانجات130

بلیجمع بندی آمار فعالیتهای بهداشت حرفه ای131

خیرانجام بازرسی از کارخانجات و کارگاهها132

خیرتشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار133

بلیمحاسبه شاخصهای بهداشت حرفه ای134

بلیارسال فرم های آماری135

بلیتهیه طرح جامع عملیاتی136

(برنامه های تنظیم خانواده، مادران، کودکان، نوزادان، میانساالن و سالمندان  )فرایند تنظیم برنامه عملیاتی سه ساله بهداشت خانواده 137 بلی

بلی(های تنظیم خانواده، مادران، کودکان، نوزادان، میانساالن و سالمندان -برنامه)فرایند تنظیم عملکرد سالیانه138

خیرفرایند برگزاری کارگاه های آموزشی و ارائه گواهی به شرکت کنندگان و سخنرانان139

خیرفرایند پایش و نظارت پزشکان و مراکز و پایگاههای سالمت140

بلیفرایند بررسی شاخصهای بهداشتی141

خیرفرآیند توانمند سازی پرسنل محیطی بهداشت خانواده142

امور قراردادها

بهداشت حرفه ای

بیماری های غیر واگیر

بهداشت خانواده



بلیفرآیند تهیه رسانه های آموزشی 143

خیرفرآیند تشکیل کمیته مرگ نوزاد144

خیرفرآیند تشکیل کمیته مرگ مادران145

خیر ماهه59 تا 1فرآیند تشکیل کمیته مرگ کودکان 146

خیرفرآیند تشکیل کمیته شیر مادر147

خیرفرآیند تشکیل کمیته کودک سالم148

خیرفرآیند تشکیل کمیته مانا149

خیرفرآیند تشکیل کمیته سالمندان150

خیرفرآیند تشکیل کمیته میانساالن151

خیرفرایند کمیته پیشگیری از بارداری های پرخطر و ناخواسته152

خیرفرآیند تشکیل کمیته زایمان ایمن153

خیرفرآیند ارزیابی سالیانه بیمارستانهای دوستدار کودک154

155

156

خیر (و همچنین برنامه مادران)فرآیند تامین داروهای بهداشتی و مکمل های دارویی کودکان  در مراکز تحت پوشش 157

خیر(سمینار جمعیت)فرآیند برگزاری مناسبت های بهداشتی 158

خیرفرآیند توزیع داروهای پیشگیری از بارداری 159

بلیبرنامه ریزي بر انجام طرح سنجش دانش آموزان بدو ورود به دبستان160

خیرسنجش سالمت دانش آموزان اتباع بیگانه161

خیر(والدین و كاركنان- دانش آموزان )برنامه ریزي بر اجراي برنامه هاي آموزشي در مدارس 162

خیربرنامه ریزي و نظارت بر توزیع شیر در مدارس163

خیربرنامه ریزي و نظارت بر غربالگري پدیكلوزیس در مدارس توسط رابطین بهداشت مدارس164

خیرمعاینات و غربالگري دانش آموزان مقاطع اول راهنمایي و دبیرستان تحت پوشش165

بلیمحاسبه شاخصهاي بهداشت مدارس و ارسال به معاونت بهداشتي و واحد آمار166

خیربرگزاري كارگاه هاي آموزشي و باز آموزي براي پرسنل167

بلیوهماهنگی  جهت انجام معاینات دانش آموزان توسط مراقبین سالمت در طرح تحول نظام سالمت برنامه ریزی168

خیرپایش و نظارت برنامه هاي پزشك خانواده169

خیرنظارت بر اجرای برنامه واكسیناسیون دانش آموزان بدو ورود به دبستان و اول متوسطه در شهر و روستا170

خیربرنامه ریزي و اجراي برنامه هاي هفته سالمت171

بلیتامین شناسنامه سالمت و پرونده بهداشتي مدرسه172

خیرانجام امور ممیزي مدارس مروج سالمت173

خیرهماهنگی برون بخشی با سازمان و نواحی اموزش و پرورش174

بلیهماهنگی درون بخشی با واحدهای ستادی برای انجام برنامه های واحد175

خیرجمع اوری امارهای فصلی وتجزیه و تحلیل انها176

بلیاموزش دانشجویان و نیروهای بدو خدمت177

خیربرنامه ریزي جهت اجراي برنامه آموزشي در سطح مدارس178

خیربرنامه ریزی واجراي كارآموزي دانشجویان179

بلیارجاع بیماران متابولیك به کارشناس تغذیه مرکز جامع سالمت180

بلیارجاع كودكان دچار تاخیررشد به کارشناس تغذیه181

بلیارجاع كودكان دچار اختالل رشد به  کارشناس مركز تغفذیه182

خیرآموزش مربیان مهد كودك183

بلیبرگزاري كارگاه آموزشي184

بلیانجام طرح تحقیقاتی تغذیه185

بلیخدمات کارشناس تغذیه به میانساالن و جوانان186

بلیجمع بندي آمار آموزشي187

بلیچاپ مقاالت در روزنامه یا وب سایت188

خیرنظارت بر مراكز تابعه189

خیراجراي برنامه آهن یاري190

بلیهماهنگي جهت تشكیل جلسات191

بهداشت خانواده

فرآیند تامین داروهای بهداشتی و مکمل های دارویی  مادران در مراکز تحت پوشش 

بهداشت مدارس

تغذیه

بلی



خیراعزام مشاور تغذیه به مراكز روستایي192

خیرنظارت بر رستورانها193

خیرفرایند برگزاری کالسهای آموزشی بهداشت دهان و دندان جهت پرسنل سایر ارگانها194
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