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 شهرستان رباط کریم-استان تهران   

 ۳۵:۲۸ ییایجغراف عرض و ۵۱:۴ ییایجغراف طول  مختصات:

  تهران استان یغرب جنوب در واقعاستان : 

 بعتوا از هیزرند شهرستان به غرب از و بهارستان شهرستان به شرق از اسالمشهر و یر یهاشهرستان به جنوب از اریشهر شهرستان به شمال از

 .است محدود یمرکز استان

 پرند-رشهرینص-میکر رباط: شهرها  

 یمرکز :بخش  

 1375 :سیتاس سال  

 یملکشاه نظام :فرماندار  

 .است شده اعالم نفر ۲۹۱۵۱۵ میکر رباط شهرستان تیجمع ۱۳۹۵ سال مسکن و نفوس یعموم یسرشمار براساس :تیجمع  

 لومترمربعیک ۲۷۵ معادل :مساحت  

  متر۱۱۰۰ :ایدر سطح از ارتفاع  

 60 :ساالنه خبندانی یروزها  

 021 :تلفن شماره شیپ  

 مرکز:معرفی   

سال قدمت داشته و درسال   700که بالغ بر   تاریخی بین ا لنهرین و ایران بود در روزگار کهن به نام کاروانسرای سنگی و گذرگاهرباط کریم 

. این شهرستان  شهرستان بهارستان از آن منتزع گردید 1390و در سال  به شهرستان ارتقاء یافت  1375از دهستان به بخش و در سال 1359

کیلومتری جنوب غربی تهران واقع شده است و از شمال با شهرستان شهریار ، از جنوب و شرق با  35کیلومتر مربع در  200با وسعتی بالغ بر 

میلی 200متر،میزان نزوالت جوی کمتر از 920ارتفاع آن از سطح دریا   .و از غرب با شهرستان ساوه مرتبط است  بهارستانشهرستان ری و 

هزار نفر  300با جمعیتی بالغ بر شهرستان رباط کریم    .دمی باشدرجه -15درجه و حداقل 17درجه ومتوسط 44حرارت حداکثر لیتردرجه 

دهستان امامزاده  3شهر رباط کریم، پرند و نصیرشهر و  3رباط کریم  مرکزی بخش یكدارای نفر آن روستایی می باشند،  68000 حدود که

می باشد . رباط کریم بعلت  ارتفاع پایین و مجاورت با مناطق کویری قم ، رودشور و شمال  آبادی 19وهن آباد و ابوطالب )ع(، منجیل آباد و 

ه ب رباط کریم در پی افتتاح شهر جدید پرند دریاچه نمك از اقلیم نیمه بیابانی برخوردار بوده و در اکثر ماههای سال آب و هوای خشك دارد.

و به دنبال فراهم شدن مقدمات راه اندازی  فرودگاه  بین المللی  امام خمینی )ره( و  از  طرفی برخورداری از   نعنوان پایتخت مسکن مهر ایرا
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نه رشد اقتصادی هکتار زمین حاصلخیز ، معادن غنی منگنز و سیلیس ، از پتانسیل مطلوبی در زمی 17770چند شهرك صنعتی بزرگ وحدود 

،  نسبت  جمعیت  این شهرستان به در مناطق  روستائیکارگاه  390کارگاه در مناطق شهری و 4000 د . با عنایت به وجوبرخوردار شده است

ری ارگیو پراکنده  جهت  بکارگر از سوئی و کارگاههای متعدد نفر برآوردمی شود . این رقم حاکی از فراوانی قشر ک 156کارگاههای موجود حدود 

واحد فعال می باشد . علیرغم 80تعداد کارخانجات و کارگاههای تولید مواد غذایی آرایشی و بهداشتی  . می باشد این افراد در سطح  منطقه 

با دشواری  این شهرستان را کثرت مهاجر پذیری و محرومیت شدید منطقه از امکانات رفاهی و اجتماعی  ،رد فوق الذکر  درآمد سرانه پائینموا

 های متعددی روبرونموده است. 

پس از انتزاع از شبکه بهداشت و درمان شهریار به صورت  1367شت و درمان رباط کریم زیرمجموعه دانشگاه علوم پزشکی ایران بوده و از سال شبکه بهدا

، دارو مستقل فعالیت خود را آغاز نموده است. این شبکه از دو بخش بهداشت و درمان تشکیل شده است.بخش درمان شامل معاونت درمان،معاونت غذا و 

آن را نیروهای طرحی و خرید خدمت تشکیل می  %35نیرو که  335نظارت بر مواد غذایی و بیمارستان حضرت فاطمه زهرا )س( می باشد.بخش بهداشت با 

بهداشت محیط، دهند فعالیت می کند و شامل واحدهای ستادی گسترش ، آمار،دارویی، آزمایشگاه،بهداشت خانواده،تغذیه، سالمت جوانان نوجوانان و مدارس، 

. همچنین کاهش خطر در بالیا و حوادث ، بهداشت حرفه ای،آموزش سالمت،پیشگیری و مبارزه با بیماریها، بهداشت دهان و دندان و سالمت روان می باشد

خانه  10مت روستائی و پایگاه سال3، پایگاه سالمت شهری  13  ،مرکز سالمت جامعه شهری 4 ،مرکز سالمت جامعه روستایی 6واحد بهداشتی شامل  36

 بهداشت تحت پوشش این مرکز بهداشت می باشند.

مرکز سالمت جامعه روستایی هم اکنون با به کارگیری  6برنامه بیمه روستایی را در سراسر مناطق روستایی اجرا نموده و با فعالیت  1384این مرکز از سال 

نپزشك در این مراکز به ارائه خدمات سالمت در قالب پزشك خانواده و نظام ارجاع به مردم دندا 3و  مامای بیمه روستایی 9پزشك خانواده  و  9تعداد 

 روستاهای شهرستان می پردازد.

درصد  87واحد فعال بهداشتی بوده که مطابق طرح و گسترش مصوب  36مرکز بهداشت رباط کریم با اجرای طرح تحول سالمت در حال حاضر دارای 

 وده است و در راستای ارائه خدمات فعال به مردم محروم شهرستان رباط کریم در حال فعالیت می باشد.واحدهای خود را فعال نم

 مخاطرات :        

 و رنگ کارخانه شامل زا بحران کارخانه 207 حدود تعداد وجود به توجه با که  شهرستان سطح در یصنعت یها شهرك و کارخانجات 

  تیفعال نوع به توجه با بودن اشتعال قابل و شهرستان سطح در فوم دیتول و یآبکار

 باشد یم نظر مد غذا و آب از منتقله یهایماریب بروز احتمال که ها پادگان و یانتظام و ینظام مراکز وجود 

 مایهواپ سقوط و مسافران یسو از گوناگون یها یماریب ورود احتمال که شهرستان مجاورت در( ره) ینیخم امام یالملل نیب فرودگاه 

 . دارد وجود یمسافربر و یبار یواگنها تصادف و لیر از قطار خروج احتمال که آهن راه خطوط نیهمچن و باشد یم تیاهم حائز

 مهر مسکن نیهمچن و پرند مهر مسکن یواحدها شامل پرند دیجد شهر در مرتبه بلند یمسکون یها سازه احداث •

 ، یسوز آتش وقوع و یمنیا لحاظ از نیهمچن و زلزله لیقب از یحوادث در بیتخر احتمال که ، آبشناسان شهرك

 .باشد یم تیاهم حائز یدسترس امکانات ، بنا استحکام

 . آورد خواهد بار به خسارات زلزله بروز صورت در که ، ساختمانها یمهندس ضوابط بدون و یاصول ریغ یساختها •

 در یاحتمال مخاطرات و بافت بودن فرسوده و معابر کم عرض که شهرستان از ییها بخش در فرسوده یها بافت وجود •

 دارد وجود یسوز آتش زمان

 دارد وجود مخاطرات بروز و یا جاده تصادفات احتمال که ، قم -تهران و ساوه -تهران اتوبان وجود •
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 . دارد وجود انفجار و یسوز آتش خطر احتمال که شهرستان سطح در CNG و نیبنز پمپ وجود •

 یم یآبرسان یها شبکه در اختالل باعث حادثه بروز صورت در که شهرستان شرب آب نیتام منابع و مخازن وجود •

 .گردد

 . دارد وجود یسوز آتش وقوع احتمال که منطقه در یساز مبل یکارگاهها نیهمچن و غله یانبارها وجود •

 

  :التیتسه         

 (ره) ینیخم امام یالمللنیب فرودگاه •

 شرق به غرب و جنوب شمال یسراسر آهنراه •

 تهران سوم یقم،کمربند ساوه،تهران-تهران میقد جاده ساوه، -تهران یها بزرگراه •
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