


مٍزان دورى یازدًم بٌٍرزی 
 
گزارش اقدامات اهجام ضدى تٍسط داهش ا

 88ورودی 

   7: تػداد روستا 

 3745: تػداد خاهٍار

 11169:تػداد جمػیت 

 

رى رجبی کارضواس مسئٍل بٌٍرزی :تٌیي کوودى   ًز



 تٌیي برهامي جامع غملیاتی خاهي بٌداضت در کلیي روستاًا  -

مٍزی   -
 
 اهجام ظرح تحقیقاتی داهش ا

مٍزی  -
 
 اهجام سي ظرح ارتقاء کیفیت جٌت روستاًای داهش ا

 هفر  178افزایش تػداد استفادى کوودگان از روضٌای مدرن توظیم خاهٍادى  -

 مٍرد 543اهجام مػایوات سالمودی  -

 %  100اهجام مراقبتٌای کٍدک سالم ، مادران بي میزان  -

 

 



 مٍرد 10کاًش حاملگی ًای هاخٍاستي بي تػداد  -

 مٍرد   99افزایش تػداد پاپ اسمیر  -

 مٍرد  63ضواسای  ی بیماران فصارخٍهی  -

 مٍرد 82ضواسای  ی بیماران دیابتی جدید  -

 مٍرد  42ضواسای  ی بیماران رواهی جدید  -

 مٍرد 676تػداد کارگران مػایوي ضدى   -

   

 

 

 



 مٍرد 95تػداد کارت تودرستی صادر ضدى جٌت کسبي 

 مٍرد  98تػداد گٍاًی دورى بٌداضت غمٍمی صادر ضدى جٌت کسبي  -

 مٍرد 58جذب رابعین جدید  -

مٍزی بي میزان  -
 
 %100اهجام مػایوات داهش ا

بخٍری مدارس و مساجد  -
 
 بٌسازی ا

 

 

 



مٍزش گروًی تػداد 
 
 362برگزاری جلسات ا



وری و فروش زبالي در موزل روستای 
 
ارتقاء فرایود جمع ا

 ویدوج



Series1;  1386سال ;

1 

Series1;  1387سال ;

2 

Series1;  1388سال ;

4 

Series1;  1389سال ;

6 

Series1; ; 0 

وری و فروش زبالي در موزل 
 
 فرایود حذف ،جمع ا











Series1;  قبل از
%1.7; ارتقا  

Series1;  بػد
%0.3; ازارتقا  

وری و فروش زبالي در موزل 
 
 فرایود حذف ،جمع ا



 بٌسازی حیاط خاهي بٌداضت ویدوج و ایجاد فضای سبز
 

بازدید مدیر مرکز از خاهي بٌداضت و پیصوٌاد پاکسازی و کاضت حیاط خاهي بٌداضت و •

 ًماًوگی با دًیار برای ًمکاری با خاهي بٌداضت در این زمیوي 

تصکیل ضٍرای بٌداضتی وًم اًوگی ض ٍرای اس  می ، بخص داری ، دًی اری ب رای تٌی ي •

 .... 

 

 



حیاط خاهي بٌداضت قبل از اجرای  
 غملیات











 کاضت تخم گل



 دو سال بػد



زران و •
 
ب  اد ، ا

 
ب  اد ، قاس  م ا

 
هی  ز .... ًمچو  ین در خاه  ي ً  ای بٌداض  تی ی  زدل ، حس  ین ا

 فضای سبز ایجاد ضد

ن•
 
 جلب مصارکت مردمی در زمیوي بٌسازی حیاط خاهي بٌداضت وتجٌیز ا

 خاهي بٌداضت یزدل 2پیگیری احداث فاز •

 

 



ن در خاهي ًای 
 
وگ سازی در زمیوي تٌیي کٍد کمپٍست با اجرای ا فًر

مٍزی 
 
 بٌداضت داهش ا







 مصارکت در اجرای ظرح فاض ب بٌداضتی 



 درکل روستاًا114احداث فاض ب بٌداضتی بي تػداد 



 
م   ٍزان • 

 
ب   اد ب   ا ت    ش داه   ش ا

 
ب   اد وقاس   م ا

 
فق   رى فاض    ب  80توٌادرحس   ین ا

 بٌداضتی ضد 

زران •
 
ا در روستای ا  پیگیری احداث سپتیک تاهک جٌت خاهٍاًر

 

 

 



 برهامي ریزی جٌت بٌسازی مستراحٌا



 باب 238بٌسازی مستراحٌا بي تػداد  



 
 

%  100ظی این بٌسازی ًا تٍالتٌای روستای هصلج  

 .بٌداضتی ضد 

 

 

 



مٍزش بٌبٍد ضیٍى زهدگی
 
 کاضت قارچ خٍراکی در راستای ا



 اجرای ظرح بسیج پاکسازی روستا روز ملی بٌداضت محیط 



 اجرای ظرح بسیج پاکسازی روستا روز ملی بٌداضت محیط 



 اجرای ظرح بسیج پاکسازی روستا روز ملی بٌداضت محیط 



 بسیج پاکسازی روستا روز ملی بٌداضت محیط  در غملیات

 کامیٍن  36: کٍد •

 کامیٍن 43: زبالي •

 کامیٍن 32:هخالي •

 از این روستاًا خارج ضدى

 

 

 



بٌسازی و بٌداضتی همٍدن اماکن تٌیي و تٍزیع مٍاد غذای  ی بي تػداد 
61 







باد ، یزدالن
 
باد، قاسم ا

 
 ظػمي گذاری در روستاًای حسین ا



  Muping upًمکاری در اجرای ظرح 





 پیگیری و مصارکت در ات ف سگٌای ولگرد




