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دلفاىٍضعیت جغزافیای سیاسی ضْزستاى آخزیي (      1ضوارُ   جذٍل ) 

هساحت 

ضْزستاى 
تخص ضْز دّستاى

تعذاد کل 
رٍستاّا 

رٍستای 
دارای سكٌِ

ضْزستاى 

دلفاى

2570
3

2 10 473 418 تعذاد
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1395اتتذای سال  ٍضعیت پزسٌلی تزًاهِ تیوِ رٍستایی ضْزستاى دلفاى تا ( 2جذٍل ضوارُ ) 

راًٌذُ
هثارسُ تْذاضت 

هحیط

 علَم 
) آسهایطگاّی 

(رٍستایی هاها
پشضک خاًَادُ رٍستایی 

هَجَد هَجَد هَجَد هَجَد هَرد ًیاس هَجَد هَرد ًیاس

10 2 4 هزخصی  )16+3;19

(سایواى
14 20 21
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ٍضعیت پست ّای هَجَد در چارت تطكیالتی ضثكِ تْذاضت ٍ درهاى ضْزستاى دلفاى:  3جدول شماره 

تعداد پست بالتصدیتعداد پست  مصوبپست ها 
تعداد نیروی موجود در 

محل پست

درصد پست های بال 

تصدی

7163888.732394مراکز شهری

70442662.857143مراکز روستایی

1411073475.886525ستاد شهرستان

1422212015.492958پست های بهورزی 

25213352.777778مرکز بهداشت 

42423618855.660377جمع کل 
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جمع کل شهرستانپست های بهورزی ستاد شهرستانمراکز روستاییمراکز شهری

84.375

59.13

51.304

14.08

48.717

در چارت تشکیالت نیروی انسانی  شهرستان دلفان در شاخص درصذ پست های بال تصذی مقایسه 

   1395ابتدای سال 



ٍضعیت ًیزٍی اًساًی هَجَد  

پیمانیرسمی 
 -رسمی 

آزمایشی

قرارداد 

تبصره 

ماده   3

2

قرارداد 

تبصره 

ماده   4

2

نیروی 

طرحی 

روز 

مزد دائم

بیمه 

روستای

ی

متخص

ص 

ضریب 

k

جمع کل پیام آور

2061077481511114381510

697

 ٍضعیت جذب
ًیزٍی اًساًی در 

حَسُ 
تْذاضت در 

: 95سال 
ًفز  33جذب 

کارضٌاس فٌی در 
جْت اجزای تزًاهِ  

تحَل سالهت در 
در لالة   95سال 

ضزکتی 
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تْذاضت ٍ درهاى ضثكِ تَْرساى خاًِ ّای تْذاضت ٍ    ٍضعیت فعالیت(   4شماره جذول ) 
ضْزستاى دلفاى  

تعذاد بهورز دانش  
آموز تعذاد بهورز شاغل

تعذاد خانه بهذاشت  
موجود در طرح  

تشکیالتی

تعذاد خانه  
بهذاشت فعال  

طبق طرح

سى  هزد سى  هزد

80 77

2 2 65 55
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تْذاضتی در هٌاطك ضْزی ٍ رٍستایی ٍضعیت فعالیت ٍاحذّای ( 5جذٍل ضوارُ  ) 

پایگاُ  غیز ضویوِ   تعذاد 
ضْزی درهاًیتْذاضتی هزکش   تعذاد  تْذاضتتعذاد خاًِ 

تعذاد 
رٍستای دارای 

سكٌِ

فعال

هطاتك تا 
طزح 

تطكیالتی 
ضْزستاى

فعال
هطاتك تا طزح تطكیالتی 

ضْزستاى

فعال

هطاتك تا 
طزح 

تطكیالتی 
ضْزستاى

ی
ْز

ض

ی
تای

ٍس
ر

ی
ْز

ض

ی
تای

ٍس
ر

2 3 4 8 4 8 77 80 418
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درهاًی ضْزستاى  -هزاکش تْذاضتی هالكیت ًَع ٍ ٍضعیت :   7 جذٍل ضوارُ 
دلفاى

ف
هالكیت ًَع ٍاحذ ًام ٍاحذ تْذاضتی ردی

دٍلتی رٍستایی تزخَردار  1

دٍلتی رٍستایی چطوِ کیشاب علیا   2

دٍلتی رٍستایی حسي اتاد سٌجاتی  3

دٍلتی رٍستایی دهثاغ 4

دٍلتی رٍستایی فزّاداتاد 5

دٍلتی رٍستایی کفزاج  6

دٍلتی رٍستایی کْزیشٍرٍضت  7

دٍلتی رٍستایی ّفت چطوِ   8

استیجاری ضْزی ّفت تیز1ضوارُ  9

استیجاری ضْزی ضْذا 2ضوارُ  10

استیجاریرٍستایی -ضْزی ضْیذ رجایی  11

دٍلتی رٍستایی  -ضْزی ٍلی عصز  12

وضعیت ساختمان پایگاههای غیر ضمیمه 
موجود در مناطق شهری 

ٍضعیت 
ساختواى 

پایگاُ
هالكیت  پایگاُ

ًیاسهٌذ تِ 
تخزیة ٍ 
تاسساسی

هلكی  ضْذای 
تیز  ّفتن

- استیجاری ٍلی عصز 

10/6/2016 10



   1395سال ضْزستاى  در کل جوعیتی اطالعات 

کل  جوعیت  
ساکي هٌاطك  

سیاری 

جوعیت سیاری 
ٍاگذار ضذُ تِ 
هزاکش رٍستایی 

95در سال 

جوعیت سیاری 
تین  تحت پَضص

سیاری در سال 
95

هستمین 
کل ضْزستاى  ضْزیپایگاُ ّاخاًِ ّا ضْزی 

5495385816373325714551983051420151525
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   1395سال مراکس روستایی اطالعات جمعیتی : 5فرم شماره 

ت
ش
خانه بهدا

تعداد 
جوعیتتعذادخاًَارتعذاد رٍستا

ی
سیار

(
هزاکش 

 +
تین سیار

)

هستمین

خاًِ

ل
ک

ی
سیار

هستمین

خاًِ ّا  

ل
ک

ی
سیار

هستمین

خاًِ

ل
ک

خانه : نکته 
بهذاشت ضمیمه 
هفت چشمه به 

بخش نقطه  دو
شهری و پایگاه 
روستایی قمر 

تقسیم شذه است 
.

771212350

با احتساب )

خالی از 

سکنه و 

(  دارای سکنه

473

11858161780229185549533257145580275
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   1395سال    شهریمراکس و پایگاه های کل اطالعات : 5فرم شماره 

ردی
ف

نام واحذ 
نوعبهذاشتی 

جوعیت خاًَار 

پایگاُ

ی
ضْز

ل
ک

پایگاُ

 
ی

هزکش ضْز

ل
ک

هفت چشمه   1
مرکس )روستایی  -شهری

دارای نقطه   روستایی
(شهری

114114446446

هفت 1شماره  2

تیر
26452165481010324989720221شهری

 2شماره  3

شهدا
411141111610916109شهری

2318231895979597روستایی -شهریشهید رجایی  4

28104404721490601581724877روستایی -شهریولی عصر  5

55691299818567198305142071250جمع6
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95 - 94خاًِ ّای  تْذاضت  تاسساسی ٍ احذاث ضذُ در سال 

پیطزفت فیشیكی
تْذاضتخاًِ

تخزیة ، یا تزاٍرد ّشیٌِ  ّشیٌِ
هیلیَى)احذاثٍتاسساسی 

(تَهاى
%85100سفلیخاکی
%85100هالگِپیشٍل

%126100علیاگاٍگص
%130100اتادفزّاد

%130100گلثاغی
%130100چطوِّفت
%13095خاىهلِ

%13090ایزاًطاّی  
946هجوَع
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95 - 94سالهای  در مراکس روستایی بازسازی  شذه 

(تومانمیلیون)احداثوتخریب ، بازسازی هزینهمرکز روستایی و مرکز بهداشت شهرستان 

32کفزاج

22ّفت چطوِ 

50دهثاغ

18آسهایطگاُ هزکش ّفتن تیز

10کف اتاق ّا ٍ راّزٍی  هزکش تْذاضت ضْزستاى 

8(تعویز ٍ رًگ آهیشی)چطوِ کیشاب 

140هجوَع
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نیازمنذ  به تخریب و بازسازی لیست های  واحذهای فیسیکی  موجود

ردیف
ًام ٍاحذ ًیاسهٌذ تخزیة ٍ تاسساسی 

فضای فیشیكی
(هتز هزتع) سیز تٌا 

2200ستاد ضثك1ِ

500هزکش فزّادآتاد2

1300تزخَردار3

500حسي آتاد سٌجاتی4

500کْزیش ٍ ٍرٍضت5

100خاًِ تْذاضت کْزیش ٍ ٍرٍضت 6
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به تأسیسنیازمند جدید  لیست های  واحدهای 

(هتز هزتع) سیز تٌا ًام ٍاحذ ًیاسهٌذ تخزیة ٍ تاسساسی فضای فیشیكیردیف

1000هزکش آهَسش عالی سالهت ضْزستاى دلفاى1

250(سطح دٍم)ضْزستاى تْذاضت آسهایطگاُ هزکش 2

120ضْیذ رجایی 115پایگاُ اٍرصاًس 3

120کْزیش ٍ ٍرٍضت  115پایگاُ اٍرصاًس 4
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1395هرم سنی جمعیت شهرستان دلفان در سال 

زن

مرد


