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شاخص
درصد تغییراتپایهآخرین اطالع

درصدسالمقدارسالمقدار

1/4 )افزایش(96139694/71395جمعیت باسواد 10 الی 49 ساله1
41/6 )کاهش(0/713981/21395متوسط رشد جمعیت2

شاخص
درصد تغییراتپایهآخرین اطالع

درصدسالمقدارسالمقدار

622،0001398621،23713950/12تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت )هزار میلیارد ریال(3
8/4 )کاهش(7/614008/31395نرخ رشد اقتصادی4
21/8 )کاهش(9/7140012/41395نرخ بیکاری5
602  )افزایش(47/813996/81395نرخ تورم شهری6
640  )افزایش(53/313997/21395نرخ تورم روستایی7
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شاخص
درصد تغییراتپایهآخرین اطالع

درصدسالمقدارسالمقدار

شاخص هزینه های کمرشکن سالمت8
66/66 )افزایش(1/9013991/141395)40 درصد کل هزینه های مصرفی(

شاخص هزینه های فقرزای سالمت9
21/66 )افزایش(0/7313990/601395)روش سازمان جهانی بهداشت(

نسبت جمعیت مواجه شده با هزینه های کمرشکن 10
22/45 )کاهش(2/9713993/831395سالمت )25 درصد(

215/21 )افزایش(0/5813990/181395جمعیت زیر خط فقر 1/9 11

شاخص
درصد تغییراتپایهآخرین اطالع

درصدسالمقدارسالمقدار

-74/6139574/61395امید زندگی بدو تولد12
-71/9139571/91395امید زندگی مردان13
-781395781395امید زندگی زنان14
43 )افزایش(59513994161395مرگ در 100 هزار نفر15
6/3 )کاهش(8/813989/41395مرگ نوزادان )زیر یک ماه( در 1000 تولد زنده16
7/6 )کاهش(121398131395مرگ شیرخواران )زیر یک سال( در 1000 تولد زنده17
3/8 )کاهش(14/9139715/51395مرگ کودکان )زیر 5 سال( در 1000 تولد زنده18
10/5 )کاهش(171397191395مرگ مادر در 100 هزار تولد زنده19
18 )افزایش( 5/413984/641395سهم مرگ از حوادث ترافیکی در بین علل اصلی مرگ )درصد(20
-5/1413955/141395سهم مرگ از عوارض دیابت در بین علل اصلی مرگ )درصد(21
52 2/913981/91395شیوع چاقی کودکان )زیر 5 سال( )درصد(22
-10/8139510/81395شیوع چاقی نوجوانان )13تا 18 سال( )درصد(23
9/95 )افزایش(24/96140022/71395شیوع چاقی بزرگساالن )باالی 18 سال( )درصد(24
37/87 )افزایش(19/44140014/11395شیوع مصرف دخانیات )باالی 18 سال( )درصد(25
243 )افزایش(6/86140021395شیوع مصرف الکل )باالی 18 سال( )درصد(26
45/5 )افزایش(14/151400101395شیوع دیابت )باالی 18 سال( )درصد(27
18/62 )افزایش(32/031400271395شیوع فشارخون )باالی 18 سال( )درصد(28
-6/313956/31395بروز سل ریوی اسمیر مثبت در 100 هزار نفر29
12/07 )کاهش(4400139950041395تعداد موارد گزارش شده اچ آی وی30

هزینه های سالمت



 عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت
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شاخص
درصد تغییراتپایهآخرین اطالع

درصدسالمقدارسالمقدار

8 )افزایش(147،0001399136،0001395تعداد کودکان بازمانده از تحصیل31

-87/6139587/61393نرخ باسوادی32

53 )افزایش(0/213980/131393نسبت جمعیت با درآمد کمتر از دو دالر در روز )درصد(33

14/2 )کاهش(301398351394سهم هزینه های مسکن از هزینه کل خانوار )درصد(34

55 )افزایش(1201398771394تولید کل محصوالت زراعی )هزار تن(35

بدون تغییر2139821394سهم هزینه های تفریحات از هزینه کل خانوار )درصد(36

7/8 )افزایش(11139810/21394سهم هزینه حمل و نقل از هزینه های کل خانوار)درصد(37

16/4 )کاهش(17813982131394تعداد وسایل نقلیه به ازای 1000 نفر38

23 )کاهش(313983/91395نسبت تعداد ازدواج به طالق39

-2،800،00013952،800،0001395تعداد معتادین به مواد مخدر40
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تأمین مالی سالمت
شاخص

درصد تغییراتپایهآخرین اطالع
درصدسالمقدارسالمقدار

87 )افزایش(15.869.55313978.479.7481393هزینه کل سالمت 41

سهم هزینه کل سالمت از تولید ناخالص 42
8/7 )افزایش(8/7139781393داخلی )درصد(

103 )افزایش(7.687.13913983.776.0821393سرانه پرداخت از جیب 43

سهم پرداخت از جیب از هزینه کل سالمت 44
6/4 )افزایش(41/2139738/71393)درصد(

سهم هزینه خدمات بهداشت عمومی و 45
48 )کاهش(4/4613979/11393پیشگیری از هزینه کل سالمت )درصد(

سهم هزینه خدمات درمانی از هزینه های کل 46
2 )افزایش(60/4139758/31393سالمت )درصد(

سهم هزینه انواع دارو و کاالهای پزشکی از 47
4/4 )افزایش(19/8139717/51393هزینه کل سالمت )درصد(

8/7 )کاهش(22139724/11393سهم بیمه در ص مالی حوزه سالمت48
8/4 )کاهش(85/25140093/11394جمعیت تحت پوشش بیمه پایه )درصد(49
8/96 )افزایش(103414009491395تعداد کل بیمارستان50

تعداد بیمارستان های دولتی وابسته به وزارت 51
9/47 )افزایش(64714005911395بهداشت

تعداد بیمارستان های عمومی غیر وابسته به 52
7/86 )افزایش(961400891395وزارت بهداشت )بانک، شهرداری و غیره(

8/38 )افزایش(18114001671395تعداد بیمارستان های خصوصی53
2/74 )افزایش(751400731395تعداد بیمارستان های تأمین اجتماعی54
20/69 )افزایش(351400291395تعداد بیمارستان های خیریه55
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درصد تغییراتپایهآخرین اطالع

درصدسالمقدارسالمقدار

22/55 )افزایش(155.15514001266001395 تخت فعالتعداد کل تخت بیمارستانی56

1012 تختتعداد کل تخت سوختگی57
5/86 )کاهش(140010751395شامل ICU 211 سوختگی

تعداد کل تخت روانپزشکی58

10477 تخت شامل 10253 
تخت روانپزشکی و 224 تخت 

فوق تخصصی روانپزشکی 
اطفال می باشد.

6/77 )افزایش(14009،8131395

تعداد کل تخت های مراقبت های ویژه59

16709 تخت
ICU 12481 شامل
NICU 3672

PICU 556 تخت

133/27 )افزایش(14007،1631395

20/75 )کاهش(14526140018،3301395تعداد کل تخت های کودکان60

11812  شامل 6058 تخت تعداد کل تخت برای بیماران قلبی61
14/62 )کاهش(CCU140013،8351395 و 5754 تختهای قلبی

8/42 )افزایش(166291400153371395تعداد کل تخت مربوط به زنان و زایمان62

22/19 )کاهش(3/414004/371395تعداد آنژیوگرافی به ازای یک میلیون نفر63

7/58 )کاهش(8/914009/631395تعداد  سی تی اسکن به ازای یک میلیون نفر64

تعداد دستگاه های ام آر آی به ازای یک 65
1/60 )افزایش(3/814003/741395میلیون نفر

66
تعداد دستگاه های ماموگرافی به ازای یک 
میلیون نفر جمعیت در مراکز ارائه  خدمات 
سالمت بخش عمومی و بخش خصوصی

بدون تغییر2/514002/51395

67
تعداد دستگاه های ونتیالتور به ازای یک 

میلیون نفر جمعیت در مراکز ارائه خدمات 
سالمت بخش عمومی و بخش خصوصی

بدون تغییر2121400-1395

98139796/713951/6درصد فراهمی دارو در مراکز درمانی68

-1/0313931/031393قیمت دارو نسبت به قیمت بین المللی69

تأمین مالی سالمت



شاخص
درصد تغییراتپایهآخرین اطالع

درصدسالمقدارسالمقدار

-1/5413951/541395پزشک عمومی به ازای 1000 نفر جمعیت70

-0/513950/51395پزشک متخصص به ازای 1000 نفر جمعیت71

1/7113951/45139517پرستار به ازای 1000 نفر جمعیت72

0/413950/33139521/2دندانپزشک به ازای 1000 نفر جمعیت73

-0/313950/31395داروساز به ازای 1000 نفر جمعیت74

-0/4213950/421395ماما به ازای 1000 نفر جمعیت75

-8/4413958/441395کل نیروهای حوزه سالمت به ازای 1000 نفر جمعیت76

-0/7913950/791395نسبت پزشک به پرستار77

 24 )کاهش(1/0113971/331395نسبت پرستار به تخت فعال78

-3/513943/51394نرخ رشد سالیانه پزشک عمومی و پزشک متخصص79

-2/513942/51394نرخ رشد سالیانه دندانپزشک80

-2139421394نرخ رشد سالیانه داروساز81

-2/813942/81394نرخ رشد سالیانه پرستار82

-3/713943/71394نرخ رشد سالیانه کل نیروهای حوزه سالمت83

پزشک عمومی جدید مورد نیاز تا سال 841404
-32،025139432،0251394)اختالف با شرایط کنونی(

پزشک متخصص جدید مورد نیاز تا سال 851404
-11،104139411،1041394)اختالف با شرایط کنونی(

-89،575139489،5751394پرستار جدید مورد نیاز تا سال 1404 )اختالف با شرایط کنونی(86

کل نیروهای جدید مورد نیاز تا سال 871404
-181،6831394181،6831394)اختالف با شرایط کنونی(
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شاخص
درصد تغییراتپایهآخرین اطالع

درصدسالمقدارسالمقدار

 3/1 )کاهش(93/4139896/41394مراقبت دوران بارداری چهار بار و بیشتر )درصد(88

-981398981394پوشش واکسن پنتاوالن )درصد(89

پوشش موارد سل شناسایی شده و تحت درمان از کل موارد مورد 90
 23 )افزایش(86139869/91394انتظار)درصد(

پوشش درمان ضد رترویروسی از کل موارد اچ آی وی مورد انتظار 91
 177 )افزایش(25139891394)درصد(

 78 )افزایش(63/1139835/31393مرگ های منتسب به آلودگی هوا در 100 هزار نفر92

-68/3139368/31393نمره سواد سالمت مناسب 93

 8/3 )کاهش(0/1113960/121395تعداد بار مراجعه برای دریافت خدمات بستری )به ازای هر نفر(94

میانگین مدت اقامت )روز( در بیمارستان های دولتی وابسته به 95
 4/5 )کاهش(2/7213972/851395وزارت بهداشت

مدت انتظار برای بستری )روز( در بیمارستان های دولتی وابسته به 96
-2/513952/51395وزارت بهداشت

  7/8 )کاهش(701397761395نرخ اشغال تخت در بیمارستان های دولتی97

-4/1413944/141394تعداد بار مراجعه سرپایی )به ازای هر نفر(98

نسبت مراجعه مستقیم برای دریافت خدمات سرپایی به پزشک 99
-451394451394متخصص

6/4 )افزایش(29/6139827/81394سهم نسبی دارو از پرداخت مستقیم از جیب100

بار مراجعه برای دریافت خدمات مشاوره روانشناسی بالینی در 101
-0/0113940/011394روستاها
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شاخص
درصد تغییراتپایهآخرین اطالع

درصدسالمقدارسالمقدار

-84813968481396شرکت دانش بنیان در حوزه پزشکی102

-101396 101396 فروش محصوالت شرکت های دانش بنیان )هزار میلیارد ریال(103

-14،902139514،9021395تعداد مقاالت علمی در نمایه بین المللی اسکوپوس104

-781395781395رتبه بندی جهانی فناوری105

-43،703139643،7031396تعداد استناد بین المللی به مقاالت کشور در سال106

تحقیقات، نوآوری و فناوری



دیده بانی وضعیت  برای  که  است  سازمانی  ایران،  اسالمی  تحقیقات سالمت جمهوری  ملی  مؤسسه 
سالمت، تولید و ترویج به کارگیری شواهد علمی مورد نیاز برنامه ریزان و سیاستگذاران سالمت در سطح 

ملی ایجاد شده است. 

تمرکز اصلی فعالیت های مؤسسه برروی نتایج و پیامدهای اقدامات و مداخالت انجام شده در حوزه 
سالمت است.

مؤسسه ملی تحقیقات سالمت جمهوری اسالمی ایران در تالش است با عمل به رسالت خود به عنوان 
دیده بان سالمت کشور بااستفاده از همه توان دانشی داخل کشور و به کارگیری ظرفیت های بین المللی، 
ضمن پیش بینی روندها و رصد شاخص های نظام سالمت؛ بااستفاده از تجربیات سایرنظام های سالمت، 
مداخالت مؤثر برای اصالحات در نظام سالمت را طراحی و توصیه کند و در صورت اجرای آنها به 
ارزیابی و پایش مداخالت می پردازد. از سویی به عنوان مرجع و مشاور تأمین شواهد علمی تصمیم گیران 
سالمت در کشور و دیده بانی منطقه شناخته شده و از این طریق مجریان و متولیان حوزه سالمت را در 

دستیابی به جامعه سالم یاری می کند.


