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General 

 

  نحوه ورود به سامانه سینا :
ی شود  ذیل بروز رسان تصویربرای ورود به سامانه سینا باید از مرورگر فایرفاکس استفاده نمود الزم بذکر است مرورگر مذکور باید  براساس 

 

را انتخاب نموده         سپس از سمت چپ   
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sinaehr.mums.ac.ir 

.تنظیمات مرورگر به صورت خودکار آپدیت می شودبا انجام این   

 

در منوبار وارد سامانه سینا می شوید                               سپس با تایپ        
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 صفحه داشبورد سامانه سینا

که روی  است هرچند وقت یکبار پسورد را تغییر دهد بدین صورتبرای حفظ امنیت ، بهتر گردد.می هر کاربر با اکانت مربوط به خود وارد سامانه 

 عکس خود کلیک می نماید و تغییر رمزعبور را انتخاب ورمز عبور جدید را وارد می نماید.

 

 مت راست)در قسمت باالو سمی بایست روی نام خود  ،چنانچه کاربری با توجه به نوع کار خود دارای چند سمت باشد ،پس از ورود به سامانه

.سپس سمت مورد نظر را انتخاب می کند  گرددهایش قابل مشاهده  سمتتا کلیک نماید  داشبورد(  

 

. که به شرح ذیل می باشندقابل مشاهده می باشد آیکونتعدادی ، (اولین ردیف باالی صفحه نوار ابزار)در  

 



 

11 
 

  آیکون اعالن ها

تفکیک سمت ها در سامانه ارسال می گردد از این طریق قابل مشاهده می باشدقابلیت پیامهایی که از سطوح باالتر به صورت جمعی با   

 

فوری رجاعاآیکون    

روی این آیکون قابل مشاهده می باشد تعداد موارد ارجاع فوری  
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رجاع جدیدا آیکون   

ود که با صفحه ارجاعات دریافتی باز می ش ،این آیکونروی جدید قابل مشاهده می باشد که با کلیک  ات دریافتیروی این آیکون تعداد موارد ارجاع

دادو سپس ثبت نمودانتخاب فیلترهای مختلف میتوان فرد یا فرم مورد نظر را پیدا نمود و اقدام الزم را انجام   
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 آیکون پیگیری

.ه می باشدروی این آیکون قابل مشاهد به تاخیر افتاده استفرا رسیده یا مواردی که تاریخ پیگیری برای فرد ثبت شده است وزمان پیگیری آن   

 

مود و پس از انجام فرد یا فرم مورد نظر را جستجو ن ،با کلیک بر روی این آیکون وارد کارتابل پیگیری فرد شده ومیتوان با استفاده از فیلترهای موجود

اقدام الزم با کلیک دکمه ثبت اقدام، ثبت پیگیری وخروج از کارتابل انجام می شود.شایان ذکر است در این موارد نباید در سربرگ ثبت فرم 

 ثبت صورت گیرد.

کان مشاهده . همچنین امام شده و انجام نشده قابل مشاهده می باشددرکارتابل پیگیری ، با انتخاب فیلترهای وضعیت پیگیری ،پیگیری های انج

 پیگیری ها بر اساس نام ثبت کننده پیگیری وجود دارد.
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سمت  بعنوان مثال برایقابل مشاهده می باشد بخش های مختلفجهت ورود به  با توجه به سمت کاربر  عناوین بخشهای مختلف سامانهدر منوی 

: ذیل مشاهده می شودمراقب سالمت موارد   

ساختار شبکه، پرونده خانوار،انبار،فرم ها،پیام ها، مدارس، ارزشیابی و ثبت گزارش  گزارشات، ارائه خدمت،داشبورد،  

 که هر یک در بخش مرتبط به خود توضیح داده خواهد شد

 

 جمعیت و خانوار تحت پوشش:

.نشان داده می شودکاربر تعداد خانوار تحت پوشش ، جمعیت تحت پوشش هر  )باکس نارنجی(در اولین باکس ازسمت راست   

 

 مراقبت  فعال :

در باکس بعد )باکس قرمز رنگ( تعداد مراقبت فعال ودرصد مراقبت فعال را در لحظه نمایش می دهد   

یت پایه ( مالک محاسبه بر مبنای فرد می باشد و براساس فرم های گروه سنی محاسبه می گردد . اگر برای فردی فرم های گروه سنی )اصطالحا ویز

د ه باقی خواهتکمیل شده باشد تا لحظه ای که برمبنای دستورالعمل وزارتی دوره زمانی آن مراقبت سپری نشده باشد فرد مراقبت شده در این طبق

ی گویند را سنی که اصطالحا به آن فرم مراقبت میانساالن مماند . به عنوان مثال اگر همین امروز فردی میانسال به شما مراجعه کند و شما فرم گروه 

 برایش تکمیل نمایید این فرد تا سه سال آینده جزء طبقه فعال لحاظ خواهد شد .

د جزء مراقبت ار به شما مراجعه نماید ولی شما هیچگاه فرم گروه سنی وی را تکمیل نکنید این فراگر همین فرد مورد مثال حتی بیش از ده بنکته : 

 های فعال شما لحاظ نخواهد شد
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:حداقل یکبار خدمت  

ته نسبت به تعداد افراد حداقل یکبار خدمت گرفته را نمایش می دهد بعالوه درصد افراد  حداقل یکبار خدمت گرفرنگ( بفنش در باکس بعد )باکس 

 کل جمعیت 

 

 تعداد مراقبت های انجام شده : 

 تعداد کل اقدامات انجام شده برای هر فرد. 
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  میزکار :

ر روی عدد، میز کار مراقب سالمت جهت کل جمعیت پایگاه می باشدبا کلیک بلیست فرمهای نیازمند پیگیری می باشد. عدد نمایش داده شده در 

ت پوشش آن لیست افراد نمایش داده می شود درصورتی که  درفیلتر کارشناس/ بهورز، فرد مورد نظر انتخاب گردد لیست افراد مورد پیگیری و تح

.فرد نمایش داده می شود  
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گذشته : روز 11تعداد خدمات انجام شده در   

  .همان روز را میتوان گزارش گرفت  و تعداد افراد خدمت گرفته  نمودار تعداد فرمهای تکمیل شده

دام یک به تفکیک تعداد خدمت مثل خطر سنجی ،تغذیه، روان و... که هر ک فرمها در فرم های تکمیل شده در سامانه ،  انواعمراقبت تجزیه شده : 

 بخش محاسبه می شود به رنگ صورتی نمایش داده می شود

تعداد افرادی که خدمت گرفته اند به تفکیک روز به رنگ سبز نمایش داده می شود نفر خدمت :  

بی نمایش داده می شودآفرمهای تکمیل شده در سامانه را رنگ  فرم استاندارد مراقبتی:  

 

 آیکون ارائه خدمات :

 برای ارائه خدمت به افراد و تکمیل فرمهای مراقبتی نیاز است ابتدا فرد مورد نظر در سامانه جستجو گردد
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 با کلیک کردن برروی آیکون ارائه خدمت صفحه ذیل باز می شود

 

سنی می  نام و نام خانوادگی ، جنس ، ملیت ، تاریخ تولد ، نام پدر، گروه سامانه، کد انحصاریاین صفحه جهت جستجوی افراد براساس کد ملی و یا

  باشد.

عیت با عالمت دار نمودن آیکون تحت پوشش شما می توانید فرد مورد نظر را در جمعیت خود جستجو نمائید و درصورتیکه فرد مورد نظر در جم

که فرد غیر  درصورتیبرداشته وفرد مورد نظر را در جمعیت کل دانشگاه جستجو نمائیدتحت پوشش وجود نداشت ، می توانید تیک تحت پوشش را 

وان کد انحصاری ایرانی باشد با فیلتر نام ونام خانوادگی و نام پدر، تاریخ تولد و.... می توان وی را جستجو کرد فیلتر دیگری نیز در این صفحه به عن

رانی یا که در سامانه ثبت می شود چه ایرانی و چه غیر ایرانی بوجود می آید برای جستجوی افراد غیر ایسامانه وجود دارد . که این کد برای هر فرد 

رای ارائه .پس از اینکه فرد مورد نظر در سامانه جستجو شد بایرانیانی که کد ملی شان در دسترس نیست می توان از کد انحصاری استفاده نمود

جهت  و از منوی سمت راست فرم مورد نظر را انتخاب نموده ویک نموده و وارد صفحه ارائه خدمت وی میشویم خدمت به وی تیک کنار نام فرد را کل

 تکمیل فرم اقدامات الزم انجام می شود
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ورد نظر لیست گروه سنی م وجود دارد و میتوان با مشخص کردن )سن از( و)سن تا( ،الزم بذکر است در همین صفحه امکان استخراج گروههای سنی 

.نموداستخراج را  در تاریخ گزارش گیری   

د صفحه ارائه ، با کلیک بر روی تیک کنار نام وی، وارد صفحه ارائه خدمت وی می شویم در صورتی که فرد تحت پوشش کاربر باشپس از انتخاب فرد 

قابل رویت است ونیز کلیه فرمهایی که برایش تکمیل شده است خدمت با مشخصات کامل فرد  

 

 در صورتی که تحت پوشش کاربر نباشد مشخصات مراقب سالمت  اصلی و چارت وی نمایش داده می شود

 

  .در هر دو صورت از منوی سمت راست می توان فرم مورد نظر را انتخاب نموده و ارائه خدمت را انجام داد 
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ر می توانید از منوی افزودن خانوار جدید ، خانوار فرد مورد نظ ، سامانه درصورت مراجعه فرد به مراقب یا بهورز در صورت عدم وجود فرد مورد نظردر

.را اضافه نماید  

اشدبرای مشاهده لیست خانوارهای تحت پوشش نیز می توان از قسمت لیست خانوار وارد شوید و تعداد خانوار تحت پوشش قابل مشاهده می ب  

 

:نظارت و پایش  

مان فرم، در کارشناسان و مسئولین محترم ستادی و یا محیطی میتوانند پس از بررسی فرم تکمیل شده توسط کاربردر سربرگ نظارت وپایش ه

کلیک  پایشخصوص تکمیل فرم نظرات خود را اعالم نمایند و امتیاز بدهند.بدین صورت که پس از بازکردن سربرگ نظارت وپایش برروی ارسال 

 نموده 
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اس آیتم های صفحه ذیل باز می شود کاربر مورد نظر را در باکس انتخاب فرد ، انتخاب نموده ، سپس متن پسخوراند را تایپ ومیزان کیفیت را بر اس

.پیشنهادی انتخاب نمایید سپس روی ثبت کلیک نمایید  

 

 پایش دریافت شده :

ارت . جهت مشاهده پایش های دریافت شده از منوی ارزشیابی ،نظمی گردد نجامکه از سطوح باالتر برای کاربران جهت اصالح فرمها ا پایش هایی

 وپایش را انتخاب نموده
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 سپس با انتخاب فیلترها وسپس کلیک بر روی آیکون جستجو میتوان پسخوراند ها را مشاهده نمود

جهت مشاهده فرم مورد نظر میتوان برروی آیکون مشاهده   کلیک نمود    
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  سپس می توان جزئیات و سربرگ های فرم را مشاهده نمود

 

 نحوه ثبت پیگیری

چنانچه موردی جهت ثبت پیگیری در سامانه با توجه به هوشمندسازی فرم ها براساس دستورالعمل های هر واحد که در هر برنامه تعریف شده است 

ن تاریخ نیاز به پیگیری داشته باشد تاریخ را سامانه به شما پیشنهاد مینماید. این تاریخ در سربرگ پیگیری فرم  قابل مشاهده میباشد. جهت تعیی

 پیگیری میتوان به صورت زیر اقدام نمود.

نوار رنگی در باالی فرم  ت مربوطه ظاهر شده و به صورتدر هنگام ثبت جزییات فرم در صورتی که موردی نیاز به پیگیری داشته باشد کامن -1

 .تغییر رنگ می دهد زردنمایان میگردد و سربرگ پیگیری نیز به رنگ 
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 های پیشنهادی سیستم در باال نمایش داده خواهد شد به قسمت سربرگ پیگیری رفته، پیگیری -2

 

 
 

نمایش میدهد و متن پیشنهادی نیز در قسمت توضیحات نشان داده  "مراجعه بعدیتاریخ "با کلیک بر روی مورد مربوطه تاریخ درقسمت  -3

 خواهد شد و نیاز به تایپ توسط کاربر نخواهد بود.

 در صورتی هم که کاربر نیاز داشته باشد میتواند به صورت دستی تاریخ و یا متن مورد نظر خود را ویرایش نماید.        
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ی تیک مربوطه زده شده در این صورت باکس روش ارسال نمایان می گردد که میتوان باتوجه به نظر خدمت در صورت نیاز به اطالع رسان -4

گیرنده یکی از دو روش پیامک یا ایمیل را جهت اطالع رسانی انتخاب نمود)حتما به صحیح بودن شماره تلفن دقت شود در صورت نیاز به 

 و در انتها افزودن پیگیری را بزنید. تصحیح از قسمت ویرایش اقدام به این کار نماید(

 

 

  آیکون ثبت کلیک گرددبرروی  ،اطمینان از ثبت پیگیری سوال خواهد شد و در صورت صحیح بودن،باکسی نمایش داده میشود که از کابر  -5
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 شد.در لیست پیگیری ها پیگیری جدید جهت چاقی افزوده  -6

 
 

امکان مشاهده کلیه پیگیریهای ثبت شده و همچنین ثبت پیگیری جدید در صفحه ارائه خدمت با توجه به اعمال محدودیت زمان تکمیل فرمها ، 

ت یا اقدام فراهم شده است لذا در صورتیکه بازه زمانی ویرایش یک فرم به پایان رسیده است می توانید مستقیما در صفحه ارائه خدمت پیگیری را ثب

 .الزم را مشخص نمایید
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 نحوه ثبت ارجاع

 با توجه به دستورالعمل نظام ارجاع همچنین دستورالعمل ها و بوکلت های موجود موارد ارجاع مجاز به شرح ذیل میباشد:

 

 

 

 

 گیرنده ارجاع فرستنده ارجاع

 

 

 بهورز

 ماما

 کارشناس تغذیه

 و اعتیادکارشناس سالمت روانی، اجتماعی 

 پزشک 

 دندانپزشک

 کارشناس بهداشت حرفه ای

 

 

 کارشناس مراقب سالمت

 ماما / مراقب سالمت

 کارشناس تغذیه

 کارشناس سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد

 پزشک 

 دندانپزشک

 کارشناس بهداشت حرفه ای

 

 

 ماما

 کارشناس تغذیه

 داروخانه

 آزمایشگاه

 پزشک 

 دندانپزشک

 کارشناس سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد

 مرکزمشاوره بیماریهای رفتاریکارشناس ایدز یا 

 

 کارشناس تغذیه

 پزشک

 کارشناس سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد

 پزشک کارشناس سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد

 

 

 

 پزشک

 کارشناس تغذیه

 اعتیاد کارشناس سالمت روانی، اجتماعی و

 داروخانه

 آزمایشگاه

متخصص مراکزدرمانی خاص مانند مراکز 

 نگهدارنده متادون

 

 دندانپزشک

 پزشک

 داروخانه

 آزمایشگاه

 کارشناس بهداشت حرفه ای
 و پزشک طب کار پزشک

 بینایی سنجی

 ادیومتری
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صورت میگیرد. بدیهی است که خارج از موارد فوق ارجاع نبایستی صورت گیرد.با وارد پاسخ ارجاع پسخوراند است که به شخص ارجاع کننده مدر همه 

ما توجه به اینکه یکی از شاخص های ارزیابی عملکرد درصد ارجاعاتی است که پسخوراند داده شده است کاربران محترم بایستی دقت نمایند که حت

 راند مورد نظر انجام دهند.خروج از کارتابل ارجاع را با کلیک دکمه پسخوراند و ثبت پسخو

ارجاع  براین اساس به عنوان مثال  ارجاع پزشک به مراقب یا بهورز صحیح نمیباشد.لذا مواردی که تا کنون کاربران محترم در این موارد به عنوان

 ارسال مینمودند بایستی طبق دستورالعمل گروه مربوطه عمل نمایند.

به پزشک ارجاع میشود پزشک محترم در قسمت پسخوراند در فرم گروه سنی نتیجه را ثبت میکند که فرد در مواردیکه فرد غربال مثبت روان هست و

دارای تشخیص اختالل می باشد وماهانه توسط مراقب سالمت یا بهورز مراقبت شود و فرم شرح حال روانپزشکی توسط پزشک تکمیل میشود وجهتت 

 پیگیری زده میشود واین در کارتابل پیگیری پزشک ومراقب سالمت هردو قابل مشاهده است .اطالع رسانی به مراقب سالمت در قسمت پیگیری ،

ماریها  در در کارتابل مراقب سالمت به این دلیل آورده میشود که براساس این پیگیری مراقبت وپیگیری بیمار را انجام دهد  وفرم مراقبت وپیگیری بی

کمیل نماید وسپس به پزشک ارجاع دهد در کارتابل پزشک نیز مشاهده میشود بعلت نقش نظارتی که برنامه سالمت روان را ماهانه جهت بیمار ت

 پزشک دارد .

گروه  در مواردیکه فرد غربال مثبت اجتماعی ویا غربال مثبت اعتیاد می باشد وفرم گروه سنی به روانشناس ارجاع می گردد در قسمت پسخوراند فرم

ه را می نویسد وسپس فرم های اقدام مربوط توسط روانشناس تکمیل می گردد ولی جهت پیگیری بعدی نیازی به سنی روانشناس اقدام انجام شد

 ارجاع فرم نیست وتنها در قسمت پیگیری برای مراقب سالمت پیگیری می زند که در کارتابل روانشناس ومراقب سالمت هردو قابل مشاهده میشود

 یدهد.ومراقب سالمت پیگیری فرد را انجام م

در  درارجاع  فرم شرح حال روانپزشکی توسط پزشک به روانشناس  جهت اقدامات و آموزشها روانشناختی در صورتیکه فرد به روانشناس مراجعه نکند

 قسمت پیگیری برای فرد پیگیری زده میشود واز مراقب سالمت خواسته میشود که پیگیری جهت مراجعه فرد انجام شود.

 ثبت ارجاع

نوار رنگی در باالی فرم نمایان  ثبت جزییات فرم در صورتی که موردی نیازبه ارجاع داشته باشد کامنت مربوطه ظاهر شده و به صورت در هنگام -1

 دهد.  تغییر رنگ می قرمزمیگردد و سربرگ ارجاع و پسخوراند نیز به رنگ 
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 یباشد.وارد سربرگ ارجاع شوید لیست ارجاعات پیشنهادی سامانه قابل مشاهده م -2

 
 تیک ارجاع را زده و از لیست کشویی نام فرد مورد نظر را برای ارجاع انتخاب نمایید. وسپس آیکون ارسال را کلیک نمایید -3
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 باکسی نمایش داده خواهد شد که به کاربر ارسال ارجاع را نشان میدهد در انتها برروی خروج کلیک نمایید. -4

 

 
 

 

فوری باشد تیک فوری را زده و سپس سمت و نام گیرنده ارجاع را در باکس های مربوطه انتخاب نمایید سپس درصورتی که نیاز به ارجاع  -5

 برروی دکمه ثبت کلیک نمایید
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سپس باکس زیر نمایش داده می شود که به کاربر اطالع می دهد که ارجاع صورت گرفته ودر صورت تمایل می تواند فرم را نیز در همینجا با  -6

 زدن تیک بله ثبت نماید. 

 
 

ده باشد( سیستم به شما درصورتی که پیگیری ویا ارجاعی که سامانه به شما پیشنهاد نموده است را انجام نداده باشید)مراحل باال انجام نش -7

 اجازه ثبت فرم را نمیدهد و پیامی جهت تعیین تکلیف ارجاعات و پیگیری ها نمایش داده خواهد شد.
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ه ارجاع انجام شده در لیست ارجاعات قابل مشاهده میباشد. برای تمامی ارجاعات با انجام مراحل باال ، تک تک موارد به لیست ارجاعات اضاف -8

 خواهد شد.

 

 :ثبت پسخوراند وخروج از کارتابل ارجاعاتنحوه 

مثال پزشک( وارد کارتابل ارجاعات شوید و فرم  مورد نظر را باز نموده و وارد  بعنوانابتدا با همان نقشی که به شما ارجاع شده است) -1

 تب ارجاعات گردید.
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وارد فرم مورد نظر شده و در تب ارجاعات در لیست پایین برروی قسمت ارسال پسخوراند در مقابل همان ارجاع مورد نظر کلیک   -2

 نمایید.

 
ن نوشته و سپس ثبت نمایید و دکمه خروج را بزنیدآباکسی نمایش داده خواهد شد که الزم است توضیحات مورد نیاز را در  -3
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می پسخوراند ارسال شده در لیست ارجاعات پایین فرم قابل مشاهده است و کلمه ارسال پسخوراند از مقابل همان ارجاع نیز برداشته  -4

. شود
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 با انجام اقدام فوق فرم مربوطه از کارتابل ارجاعات خارج خواهد شد. -5

 

مت( ارسال خواهد شد که در کارتابل ارجاعات قابل مشاهده با انجام این عمل پسخوراندی برای فرد ارجاع دهنده)در مثال مراقب سال -6

است.جهت مشاهده پسخوراند ها وارد کارتابل ارجاعات شده فیلتر ارجاع/پسخوراند را بر اساس پسخوراند انتخاب نموده لیست 

 نمود:اقدام از دو راه میتوان  پسخوراندمشاهده و خروج جهت . پسخوراند های دریافتی نمایش داده میشود 

)در مواردی که پسخوراند نیاز به روی فرم کلیک کرده وارد فرم شده در سربرگ ارجاع پسخوراند ، بر روی دکمه اقدام کلیک نمایید.-الف 

 اقدام خاص در فرم دارد.(
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 باکسی نمایش داده میشود که میتوان اقدام مورد نظر را در آن وارد نموده و ثبت نمایید.

 

میتوان در همان صفحه )بر اساس مشاهده توضیحات درردیف پسخوراند(فرم ندارد  یی به باز نمودن فرم وانجام اقدامی روزمانی که نیاز -ب

 روی اقدام کلیک نمود  /پسخوراندکارتابل ارجاعات

 

 و پس از ثبت توضیحات دکمه ثبت را کلیک نمود
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 میباشد و از کارتابل پسخوراند مراقب یا بهورز حذف میگردد.اقدام ثبت شده در لیست ارجاعات/پسخوراند قابل مشاهده  -1

 

است که کاربر باید با همان نقشی که ارجاع به وی صورت گرفته حتما توجه شود  ارجاعات جهت انجام ارجاعات و اقدام الزم در کارتابل نکته:

 نخواهد شد.اقدام و ثبت را انجام نماید در غیر این صورت فرم از لیست ارجاعات خارج 

 

 بروز رسانی و گزارش گیری اطالعات جمعیتی در سامانه سینا

باکس سمت راست داشبورد در اکانت کاربران از  جهت بروز رسانی اطالعات هویتی جمعیت تحت پوشش هر بهورز/ مراقب سالمت .1

و الزم است بهورز/ مراقب سالمت اطالعات فردی تک تک اعضاء خانوار را بررسی و ابتدا در صورتی که بروز رسانی ثبت  قابل مشاهده است محیطی

پدر غیر احوال انجام نشده است )در صورتی که بروز رسانی ثبت احوال انجام شده باشد قسمت کدملی، نام، نام خانوادگی، تاریخ تولد، جنسیت و نام 

وز رسانی را طبق دستورالعمل انجام داده و سپس اطالعات فردی مانند تاهل، شغل، بیمه و ... اصالح گردد )در صورت نیاز به فعال می گردد(، بر

 اصالح(. 

نی جهت نکته قابل توجه: در صورتی که در بروز رسانی ثبت احوال اطالعات کدملی مربوط به فرد دیگری باشد، تایید انجام نگردد و به رابط شهرستا

 الح و انتقال فرمها بالفاصله اطالع داده شود.اص
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 : راهنمای مسیر نمایش کلیه خانوارهای تحت پوشش1شکل 

 

 
 

 : راهنمای انتخاب فرد جهت ویرایش اطالعات فردی2شکل 
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 اطالعات هویتی فرد بر اساس لینک ثبت احوال: راهنمای بروز رسانی 3شکل 

 

 

 : راهنمای بروز رسانی اطالعات هویتی فرد بر اساس لینک ثبت احوال و بروز خطا بدلیل عدم تطابق اطالعات با ثبت احوال4شکل 
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 اساس لینک ثبت احوال و تطابق اطالعات با ثبت احوال: راهنمای بروز رسانی اطالعات هویتی فرد بر 5شکل 

 
 بروز رسانی وقایع حیاتی جمعیت تحت پوشش در سامانه سینا به شرح ذیل می باشد.  .2

 ثبت عضو جدید 

 الف( تولد

آن دسته از اعضای خانوار که به این شهر یا روستا مهاجرت کرده اند. )انتقال فردی از خارج از دانشگاه به مناطق تحت  :ب( مهاجرت به داخل

 پوشش دانشگاه(

 آن دسته از اعضای خانوار که تا کنون شناسایی نشده اند و در جمعیت سامانه ثبت نگردیده اند.: ج( سرشماری جدید
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 د( ازدواج

 ه(طالق

 حذف عضو 

 آن دسته از اعضای خانوار که به دلیل ازدواج به دانشگاه و استان دیگر تغییر مکان داشته اند. الف( ازدواج:

 به دانشگاه و استان دیگر تغییر مکان داشته اند.طالق آن دسته از اعضای خانوار که به دلیل : ب(طالق

 ج( فوت

استان دیگر تغییر مکان داشته اند. و همچنین آن دسته از افرادی که در سامانه تکراری آن دسته از اعضای خانوار که به دانشگاه و  د( حذف جمعیت:

 ثبت شده اند و بایستی یکی از مواردی که برایش فرمی ثبت نشده است حذف گردد.

 

 
 

 انتقال فرد 

خانوار انتقال یابد را ثبت می کنیم و به این ابتدا در صفحه خانوار مورد نظر ثبت عضو جدید کلیک می شود و کدملی فردی که می خواهیم به این 

 خانوار انتقال می یابد.

 آن دسته از اعضاء خانوار که اطالعات ایشان به درستی ثبت نشده است.:  اصالح سرشماریالف( 

 آن دسته از اعضای خانوار که به دلیل ازدواج به این واحد انتقال داشته اند.ب( ازدواج: 

 آن دسته از اعضای خانوار که به دلیل طالق به این واحد انتقال داشته اند. ج( طالق:
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/مراقب از ثبت مجدد افراد خودداری کنند. و فرد را بر با توجه به اینکه انتقال خانوار غیرایرانی نیز فعال شده است، پیگیری شود که بهورز .3

 اساس نام و نام خانوادگی و سن و ... جستجو کند تا از ثبت فرد بصورت تکراری جلوگیری شود.  

 

تواند لیست جمعیت تحت پوشش خود را به تفکیک گروههای سنی و ملیت مشاهده کند.  /مراقب در قسمت ارائه خدمت میهر بهورز .4

 چنانچه تیک تحت پوشش برداشته شود امکان جستجو از جمعیت تحت پوشش مراقب به جمعیت تحت پوشش دانشگاه تغییر می کند.

 ی و غیرایرانی؛ مطابق تصویر عمل شود.بطور مثال، برای جستجوی کل جمعیت تحت پوشش هر مراقب یا بهورز  به تفکیک ایران .5
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لیت با توجه به اینکه امکان جستجو بر اساس سن نیز می باشد، سن را می توان بر حسب روز یا بر حسب سال جستجو کرد. برای جستجوی افراد با م

 در جمعیت تحت پوشش مطابق تصویر ذیل عمل شود. "زیر یکسال"و سن  "ایرانی"

 
 برای ملیت غیرایرانی و سایر گروههای سنی می توان عمل کرد.به همین ترتیب 

 

 55و تاریخ تولد سال  "ایرانی"با توجه به اینکه امکان جستجو بر اساس تاریخ تولد نیز می باشد. برای جستجوی لیست افراد تحت پوشش با ملیت 

 )بطور مثال( مطابق تصویر ذیل عمل شود.
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پوشش بهورز/مراقب نمی باشد کافیست تیک تحت پوشش برداشته شود و ملیت نیز تعیین گردد. حتی امکان به منظور جستجوی فردی که تحت 

یرایرانی جستجوی دقیقتر با تعیین سایر گزینه ها )سن، نام، نام خانوادگی، جنس و تاریخ تولد و ....( می باشد. مخصوصا در زمینه جستجوی افراد غ

 ه از سایر متغیرها امکان جستجو وجود دارد.که فاقد کدملی می باشد با استفاد
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جهت تهیه چوب خط جمعیت ابتدای سال از گزارش تفکیک سن و جنس در قسمت گزارشات می توان استفاده کرد، و همچنین می توان  .6

بدون انتخاب تاریج گزارش؛ در بازه تاریخ مشخص؛ به تفکیک ملیت و واحدهای بهداشتی و مراقبین سالمت استخراج نمود. بصورت پیش فرض و 

 چوب خط جمعیت همان لحظه را نشان می دهد اما برای گزارش جمعیت زمان مشخص می توان تاریخ مورد نظر را درج نمود.

 به تفکیک ملیت مطابق تصویر ذیل بایستی تاریخ قید گردد. 56بطور مثال، گزارش جمعیت سال 

 
 

 روستا، مراکز و واحدهای بهداشتی نیز مطابق تصویر ذیل عمل شود.به منظور تهیه گزارش به تفکیک نوع شهر و 

 

به جهت  دسترسی به لیست افراد تحت پوشش هر مراقب سالمت یا بهورز می توان به روش ذیل عمل کرد. جهت تهیه اطالعات جمعیتی بهورز/ 

استفاده نمایند. که به تفکیک سن؛ جنسیت؛ ملیت و تاریخ مراقب سالمت و یا دسترسی به لیست افراد تحت پوشش بایستی از صفحه ارائه خدمت 

 تولد می توان گزارش لیست افراد تحت پوشش را تهیه کرد.
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به منظور ثبت کامل اطالعات جمعیتی تحت پوشش الزم است آموزش و توجیه مراقبین و بهورزان انجام گیرد تا در مواردی که از فرد  .7

در سامانه نباشد و فرد در شهرستانهای تحت پوشش دانشگاه زندگی کند؛ ابتدا با ثبت سرپرست، خانوارمربوطه را  مراجعه کننده هیچ گونه اطالعاتی

راجعه ایجاد و به فرد خدمت مورد نظر را ارائه نمائید و توضیح دهید که در نوبت بعدی مراجعه؛ به آدرس نزدیکترین پایگاه در محل زندگی خود م

 مهمان خودداری گردد مگر در حالتی که فرد مراجعه کننده از دانشگاه دیگر میهمان باشد.کند و از ثبت فرد بصورت 

 

ت می با توجه به اینکه معیار شناسایی افراد در سامانه سینا، کدملی است؛ لذا در هر شرایطی برای افرادی که ملیت آنها در سامانه ایرانی ثب .8

فاقد کدملی باشد تا هنگامی که این افراد از مجاری قانونی نسبت به اخذ کدملی اقدام نمایند،  گردد، کدملی اجباری است در صورتیکه فرد ایرانی

 بایستی بصورت موقت غیرایرانی ثبت گردد.

 

جهت گزارش از تراکنش های جمعیتی که در سامانه انجام شده است. از قسمت پرونده خانوار و تراکنش جمعیت می توان گزارش مربوطه  .5

 را خروجی گرفت. 
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 :گزارش گیری از سامانه

 پنل شاخص های سیمای سالمت

فیلتر نوع منطقه ، ملیت، جنسیت  و تعیین چارت به صورت ماهانه، این پنل در منوی گزارشات موجود می باشد .در این قسمت، شاخص ها با قابلیت 

 ماهه، نه ماهه وساالنه بارگذاری شده است. 6سه ماهه، 
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 دردسته بندی شاخص های ماهانه:

  نمایش می دهد. اکثر شاخص های این دسته به صورت تجمیعی واز ابتدا در سامانه تا پایان ماه گزارش گیری) تا زمان اجرای گزارش( را

 )در تعریف این شاخص ها کلمه تجمیعی آورده شده است مانند خطر سنجی حوادث قلبی عروقی ، مراقبت سالمندان ، میانساالن و...(

 
  روز قبل برمیگردد( ماننددرصد مراقبت دیابت 33تعدادی از شاخص های ماهانه مختص همان ماه می باشد)یعنی از زمان اجرای گزارش به

 بهورز/ مراقب سالمت و درصد مراقبت  فشارخون توسط بهورز/ مراقب سالمت . توسط 

  روز گذشته برمی گردد ) میانگین تعداد خدمات روزانه پزشک، بهورز و... یعنی میانگین تعداد خدمات پزشک ، 63برخی از شاخص هابه

 روز گذشته(  63بهورز، مراقب سالمت و... در 

 ماه قبل بر میگردد .سایر شاخص ها نیز به همین صورت می باشد. 3ن اجرای گزارش به شاخص های سه ماهه نیز از زما

را  اجرای گزارشبا توجه به توضیحات باال الزم است کلیه کاربران در ابتدای هرماه و در اسرع وقت به تفکیک مناطق و ملیت و جنسیت  و دوره ، 

هرچه دیرتر این گزارشات ذخیره گردد بازه های زمانی ،بیشتر تغییر می کند و اختالف شاخص کلیک نمایند. تا گزارشات برای همیشه ذخیره گردد و 

اردیبهشت ذخیره نمایند شاخص  25های کل شهرستان با جمع واحدها تفاوت بیشتری خواهد داشت. بعنوان مثال اگر گزارشات ماه فروردین را 

دیبهشت به یکماه قبل برمیگرددو این صحیح نمی باشد.درصورتی که جهت واحدی،  ار 25درصد مراقبت دیابت توسط بهورز/ مراقب سالمت از 

شاخص ها تا پایان ماه بعد ذخیره نشود امکان اجرای گزارش جهت ماهی که زمان اجرای گزارشش به پایان رسیده است وجود ندارد و شاخص های 

 آن ماه یا دوره را به صورت خط تیره نشان میدهد.

ان صورت ومخرج شاخص ها برای کابران مشخص گردد الزم است مکان نما را روی صورت یا مخرج بی حرکت نمایند تا عناوین ظاهر برای اینکه عنو

 گردد. 
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دار اگر روی عدد صورت کلیک نمایند نمودار تعداد صورتها در واحدهای زیر مجوعه نمایش داده می شود و چنانچه روی عدد مخرج کلیک نمایند نمو

ت مخرج در واحدهای زیر مجوعه نمایش داده می شود .و در صفحه نمودارها  قابلیت خروج  به اکسل نیز وجود دارد  که  می توان از این قابلی تعداد

 در محاسبه شاخص ها به تفکیک مناطق استفاده نمود )بعنوان مثال شاخص های شهری، روستایی ، پزشک خانواده و...(

ارش گیری اگر شاخص در پنل بارگذاری شده است به پنل استناد نمایند. درصورتی که در پنل بارگذاری نشده است از شایان ذکر می باشد برای گز

 داشبورد پایش اطالعات سالمت استفاده شود. 
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 داشبورد پایش سالمت 

از منوی گزارشات با کلیک روی داشبورد پایش سالمت صفحه ذیل باز می گردد

 

کلیک نموده سپس در فولدر مربوطه    در این داشبورد می توان از گزارشات ذخیره شده استفاده نمود به این صورت که بر روی آیکون   

 . گزارش مورد نظر را انتخاب کنید
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 ه تغییر دادبا انتخاب فیلترمی توان تاریخ و سایر تفکیک ها )مانند جنسیت و ملیت و چارت سازمانی و...( را به دلخوا

 

 



 

52 
 

 

.بدین مفهوم که بعنوان مثال مراقب  امکان گزارش گیری بر اساس ثبت نیز عالوه بر جمعیت تحت پوشش ایجاد شده است در داشبورد پایش سالمت

ش سالمت تعدادافراد تحت پوشش که فرم گروه سنی میانساالن برایشان تکمیل شده است )بدون درنظر گرفتن فرد ثبت کننده فرم( رامیتواند گزار

را بدون در نظر گرفتن محل سکونت فرد بگیرد و هم اینکه می تواند تعدادافرادی که خودش فرم گروه سنی میانسال را  برایشان تکمیل نموده است 

 را انتخاب نماید"ثبت "یا "جمعیت تحت پوشش "گزارش بگیرد.برای این منظور میتواند در صفحه فیلترها گزارش بر اساس: 

 

 



 

53 
 

 داشبورد زیج حیاتی:

 شده است  جداول زیج حیاتی بارگذاری در منوی گزارشات می باشد در این داشبورد این داشبورد

 

اعداد داخل این جداول بر اساس داده هایی می باشد که کاربران برای جمعیت تحت پوشش خود در فرمهای مختلف ویا قسمت ثبت اطالعات فردی  

نتخاب س از اوارد نموده اند. برای مشاهده اعداد داخل جداول وبه روز رسانی این اعداد الزم است کاربران گرامی چارت مورد نظر را انتخاب نموده و پ

هر ماه و فیلترها)بعنوان مثال ملیت و...در صورت نیاز( جدول مورد نظر انتخاب شود و اجرای گزارش کلیک گردد . برای آپدیت زیج حیاتی در ابتدای 

 با انتخاب فیلترها و جداول انجام گردد.اجرای گزارش پس از اعالم واحد آمار استان جهت تمامی واحد ها 

 

 

رد یلترهای موپس از انتخاب ف

نظر ، اجرای گزارش کلیک 

 گردد
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 جدول استفاده از نمک یددار:

 می باشد  تعداد کل خانوار: تعداد خانوارهای موجود در ابتدای سال

 . ونیز خانوارهایی که از لحاظ مصرف نمک یددار بررسی شده اند:تعداد خانوارهایی که از نمک یددار استفاده می کنند

   قلم نوع نمک مصرفی خانوار تکمیل شده در سال قبل     از فرم های دارت

 اعداد این جدول تا پایان سال تغییر نمی کند.

 

 جمعیت برحسب سن وجنس:

 بر اساس جمعیت روز آخر سال قبل می باشد و اعداد این جدول تا پایان سال ثابت است.
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 ،شرایط زایمان ،نوع زایمان وفرزندآوریجدول تولد بر حسب وزن وجنس نوزاد ،سن مادر 

 مرده زایی: 

 از فرم پس از زایمان   قلم تاریخ زایمان و  نتیجه زایمان ،مرده به دنیا آمده دختر و مرده به دنیا آمده پسر گزارش گرفته می شود

 زنده به دنیا آمده دختر و پسر:

اگر نوزادی در  مثال: نه بر اساس تاریخ ثبت براساس تاریخ تولد گرفته می شود ثبت می شود به عنوان ثبت به دلیل تولد  در سامانه از مواردی که-1

 می باشد به متولدین فروردین ماه اضافه می شود. 8/1/57با گزینه تولد  در خانواری اضافه شده است و تاریخ تولدش در  23/2/57تاریخ 

 خانوار کودک در زمان تولد به آن چارت لینک بوده است.درهمه موارد اضافه شدن تولد به چارتی می باشد که -2

 درصورتی که کودک بعد از تولد،فوت یا مهاجرت نماید باید تاریخ تولد در ماه خودش ثبت گردد وباقی بماند وتاریخ فوت یا مهاجرت در زمان-3

 خودش درجدول فوت یا مهاجرت  زیج اضافه شود

های زیج محاسبه می شوند که در قالب خانوار می باشند یعنی افرادی که بدون خانوار هستند در هیچ جا کلیه افرادی در این قسمت وسایر قسمت-4

 محاسبه نمی شوند.

تولد ها و موارد فوت براساس تاریخ تولد وتاریخ ثبت می باشد یعنی اگر تاریخ ثبت تولد پس از اسفند هر سال باشد جزء تولدهای آن سال  -5

رای اینکه تولد ومرگ اسفند ماه ممکن است تا پایان فروردین سال بعد ثبت شود فرمول زیج هرسال به این صورت داده شده محسوب نمی شود اما ب

 56باشد در وقایع سال  57باشد اما تاریخ ثبت واقعه تا پایان فروردین سال  56است که اگر فردی بعنوان مثال تاریخ تولد یا فوتش مربوط به سال 

بدنیا آمده باشند یا فوت نموده باشند  وتاریخ ثبت شان  25/12/56تا  1/1/56یعنی کل افرادی که از تاریخ  56) توضیح اینکه زیج محاسبه می شود.

 باشد( 31/1/57تا  1/1/56بین 

 وزن هنگام تولد:

 از کلیه متولدین زنده که در فرمول قبل آمده است هرنوزادی که شرایط زیر را دارا باشد:

 فرم غربالگری هایپوتیروئیدی برایش تکمیل شده باشد و نوبت نمونه گیری اول تیک خورده باشد 

 وبیشتر  2.5و        2.5)وزن هنگام تولد(  به تفکیک دختر وپسر  وبه تفکیک مقدار کمتر از 

 و وزن نشده)یعنی هر نوزادی که در این فرم جلوی وزن هنگام تولدش خالی باشد(

 ین تولد زنده:سن مادر در ا

حه ثبت دقیقا نوزادانی که در زنده به دنیا آمده می باشند در صفحه ثبت اطالعات فردی شان اگر کد ملی مادر دارند سن آن فرد محاسبه شود در صف

 اطالعات فردی کودک باید دقت شود کد ملی مادر واقعی کودک ثبت شود )جهت موارد فرزند خوانده(

 شرایط زایمان:

 غربالگری هیپوتیروئیدی جهت متولدین زنده ازفرم  -1

 فرم پس از زایمان جهت موارد مرده زایی -2

 قلم محل زایمان درنظرگرفته می شود 
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ز از فرم در صورتی که زایمان در بیمارستان یا تسهیالت زایمانی تیک بخورد بعنوان زایمان در بیمارستان در زیج محسوب گردد شرط تاریخ زایمان نی

 یمان گرفته شده استپس از زا

 مامای تحصیلکرده

 درصورتی که عامل زایمان ماما انتخاب گردد.

 مامای دوره دیده

 درصورتی که عامل زایمان ماما روستا یا بهورز ماما انتخاب گردد.

 مامای دوره ندیده

 درصورتی که عامل زایمان فرد دوره ندیده یا سایر انتخاب گردد.

 نوع زایمان:

 زایمان  وقلم  تاریخ زایمان وقلم نوع زایمان برای مرده زایی وبرای متولدین زنده از فرم غربالگری هایپوتیروئیدی قلم نوع زایماناز فرم پس از 

 سال شوهردار بی  فرزند 94تا 01تعداد زنان 

ل شده است، احصاء می گردد به شرط اینکه بعد از از آخرین فرم مشاوره فرزندآوری که )از ابتدای سامانه( تا پایان اسفند ماه سال قبل، برای فرد تکمی

 تکمیل این فرم، فرم شروع مراقبت بارداری تکمیل نشده، یا کد تشخیصی بارداری و یا کد تشخیصی سقط برای وی در سامانه ثبت نشده باشد:

 تعداد بارداری = صفر 

 و

  ماه از شروع زندگی مشترک می گذرد = بلی 24حداقل 

 سال شوهردار تک فرزند 94تا 01تعداد زنان 

اینکه بعد  از آخرین فرم مشاوره فرزندآوری که )از ابتدای سامانه ( تا پایان اسفند ماه سال قبل، برای فرد تکمیل شده است، احصاء می گردد به شرط

 ت نشده باشد:از تکمیل این فرم، فرم شروع مراقبت بارداری تکمیل نشده و یا کد تشخیصی بارداری برای وی در سامانه ثب

 1تعداد فرزند زنده =

 ماه24سن آخرین فرزند بزرگتر مساوی 
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 جدول مهاجرت بر حسب نفر:

که است تعداد افرادی  ،در سطح خانه بهداشت منظور از مهاجرت به داخل  به این مفهوم که در این جدول مهاجرت در هر سطح تعریف شده است ی

خارج شده اند بدیهی است به علت مهاجرت خانه بهداشت جمعیت به سطح خانه بهداشت اضافه شده اند و مهاجرت به خارج یعنی افرادی که از 

مهاجرت به داخل در مرکز  یعنی تعداد افرادی که به جمعیت  .مهاجرت ها در سطح مرکز نباید با جمع مهاجرت در واحدهای تحت پوشش برابر باشد

 .ت پوشش مرکز به علت مهاجرت  اضافه شده اند و مهاجرت به خارج  در مرکز یعنی افرادی که از جمعیت تحت پوشش مرکز خارج شده اندتح
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 جدول تولد ومرگ برحسب ماه:

 متولدینی که در جداول قبل محاسبه شده بودرا به تفکیک ماه تولدو همچنین موارد فوت را برحسب گروه سنی و ماه فوت نمایش می دهد. 

 

 جدول مرگ برحسب سن وجنس:

 موارد فوت در جدول قبل را بر حسب سن و جنس متوفی نمایش می دهد.
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 جدول پوشش استفاده از روش های فاصله گذاری /پیشگیری از بارداری های پر خطر و برنامه ریزی نشده 

 بر حسب نوع روش در آخرین روز سال

اسفند هرسال برای زیج همان سال در  25ساله همسردار غیر باردار در تاریخ  13-45روش پیشگیری از بارداری پرخطر/ برنامه ریزی نشده در زنان 

 ر گرفته می شود. اعداد این جدول درپایان سال محاسبه و قابل رویت می شود.نظ

در مواردی که فرد در سال مورد نظر، چندین روش استفاده کرده باشد، همیشه آخرین روش مورد استفاده، بعنوان روش فرد در نظرگرفته  نکته :

 فرم مربوطه ثبت شده است یا نه.شده و بررسی می شود که آیا در بازه اعالم شده برای آن روش، 

 

 گزارش مقایسه ای:

برای استخراج تعداد مراقبت های انجام شده و تعداد افراد مراقبت شده جدید می توان از قسمت گزارش مقایسه ای به شرح ذیل عمل 

 نمائیم.
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 این قسمت کلیک گردد
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با کلیک روی نشانه جلوی آن )طبق تصویر باال( عنوان شاخص در باکس سیمای پس از انتخاب شاخص مورد نظر جهت گزارش گیری 

سالمت درج شده وسپس طبق تصاویر ذیل میتوان با انتخاب نوع مقایسه،نقش ،تعداد نمایش ،تاریخ و... گزارش مراقبت های انجام شده را 

 استخراج نمود.
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 گزارش فوری بیماریها:

قابل مشاهده می باشد . بیماریها درمنوی گزارشات گزارش فوری  

 

هت ) بر اساس کدهای تشخیصی که پزشکان محترم ج برخی بیماریهای خاص ،که مشمول گزارش فوری می باشنداین داشبورد  در

ی اسان ستادالزم است کلیه کاربران که به این قسمت دسترسی دارند و کارشنداده می شود.جمعیت تحت پوشش ثبت نموده اند( نمایش 

در این خصوص انجام دهند.  را هرروز این گزارشات را بررسی نمایند و اقدام الزم  
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 گزارش بیماریهای غیرواگیر:

گزارش بیماریهای غیر واگیر قابل مشاهده می باشد ،درمنوی گزارشات  

 

جهت دستیابی به لیست بیماران می توان از فیلترهای مختلف استفاده نمود  که با ورود به این صفحه  

 

 بعنوان مثال جهت مشاهده لیست بیماران دیابتی ، تیک دیابت را زده سپس جستجو نمایید
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ردد  و نیز در آیتم مورد نظر انتخاب گ ،مرتب نمایید الزم است از قسمت مرتب سازیبرای اینکه این بیماران را براساس فیلتر های موجود 

 باکس کنار نیز صعودی یا نزولی انتخاب  وسپس جستجو انجام شود
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  :گزارش لیست بیماران اعصاب وروان 

  تحت عنتوانگزارشات در منوی  همکاران مراقب سالمت /بهورز وپزشک /کارشناس سالمت روانگزارش لیست بیماران اعصاب و روان  جهت 

دچار اختتالالت اعصتاب  می توانند براساس این گزارش گیری از بیماران همکاران روانشناسبارگذاری شده است.   گزارش اختالالت اعصاب وروان

 منطقه تحت پوشش خود اطالع پیدا می کنند .  وروان

اطالع پیدا نموده وجهت مراقبت بعدی بیمار را فراخوان   پزشکان ومراقبین سالمت / بهورز بر این اساس می توانند از تاریخ  آخرین مراقبت بیمارشان

 ارد.وجود د الکترونیکنمایند .  این امر شبیه دفتر ثبت مراقبت وپیگیری  است که در سیستم به صورت 

 نحوه گزارش گیری از این قسمت به شرح ذیل می باشد : 

 
 

یجته در این لیست اسامی بیماران ،کدملی ، تلفن همراه ، تاریخ آخرین مراقبت  توسط بهورز/مراقب سالمت  وتاریخ آخرین مراقبت توستط پزشتک ونت

 درمان ، چارت سازمانی وانتخاب فرد قرار داده شده است 
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(  آورده شده است وقابل انتختاب متی icd10در قسمت باالیی گزارش گیری ، نام بیماری براساس اختالل تشخیص داده شده توسط پزشک )کدهای 

 نام بیماری آمده است  در زیر قسمت  or و   and شرطباشد و

 
 

، تاریخ آخرین مراقبت توسط بهتورز /مراقتب ستالمت ونتیجته  در دو باکس دیگر، یکی براساس نام ونام خانوادگی ،تاریخ آخرین مراقبت توسط پزشک

 .  درمان  وهمینطور صعودی یا نزولی قابل مرتب کردن می باشد
 

 
 نکات:

 در حالت پیش فرض لیست بیماران دیده نمی شود. .1

برای نشان دادن لیست بیماران الزامی است که نام تمام بیماریهای قستمت بتاالی گزارشتگیری  کته شتامل افستردگی ،اختتالل اضتطرابی   .2

تیک زده شود وسپس کلمه جستتجو زده شتود .در ایتن   or،سایکوز ، دوقطبی ،دمانس ،صرع ، اختالالت کودک ونوجوان (  انتخاب و کلمه 

 ( می باشند نشان داده خواهد شد  icd10تحت پوشش مرکز خدمات جامع سالمت که دارای تشخیص )کد  حالت لیست تمام بیماران

 پزشک یا مراقب سالمت با کلیک روی تیک انتخاب به صفحه ارائه خدمت فرد هدایت شده و ومراقبت بعدی بیمار را انجام دهد. .3
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خواسته باشیم  مثال هم بیمار دارای افسردگی وهم صرع استت  رااگر لیست بیمارانی را که دارای دو یا چند اختالل بصورت همزمان هستند  .4

  .انتخاب میشود and شرطدر این صورت  

 در صورت فوت بیمار نام وی از لیست گزارشات خارج میگردد. .5

پیگیری بیماران روان می باشد. ودر بیمارانی که در قسمت نتیجه درمان )در فترم مراقبتت نتیجه درمان در این لیست براساس فرم مراقبت و .6

بیمتار را   icd10وپیگیری بیماریها (آیتم بهبود یافته انتخاب شده است باید پزشک در ستربرگ تشخیصتی مجتددا همتان کتد تشخیصتی 

   .انتخاب  وسپس کلمه بهبود یافته را نیز انتخاب نماید تا فرد از لیست بیماران خارج گردد 
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 "توسعه شبکه وارتقاء سالمت "
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 اطالعات پایه ساختار

ساختار شبکه ، مشاهده ساختار شبکه انتخاب برای تکمیل این فرم نیاز است از منوی تکمیل می گردد  کارشناس توسعه شبکهاین قسمت توسط 

 گردد

 

قسمت چارت سازمانی واحد مورد نظر انتخاب و قسمت مربوط به اطالعات پایه ساختار انتخاب و فرم مربوطه تکمیل می گردد بدیهی است  سپس از

 این فرم شامل اطالعات پایه ای واحد بوده ودر صورت تغییر بایستی سریعا بروز رسانی گردد
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 فرم بازدید مسئولین

برای تکمیل این فرم نیاز است از منوی ساختار شبکه ، مشاهده ساختار شبکه انتخاب  .این فرم در سامانه جایگزین دفتر بازدید مسئولین شده است 

گردد
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 قسمت چارت سازمانی واحد مورد نظر وفرم بازدید مسئولین انتخاب و فرم مربوطه تکمیل می گردد  سپس از

 

 در این قسمت فرمهای بازدید مسئولینی که تا کنون برای واحد مورد نظر تکمیل شده است نشان داده می شود
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 برای تکمیل فرم جدید الزم است قسمت ثبت مورد رادر پایین صفحه  کلیک نموده  

 

 و سپس فرم تکمیل و از سربرگ ثبت اطالعات دکمه ثبت را کلیک نمود
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 تکمیل تجهیزات:

استاندارد پیش بینی شده در این این قسمت توسط مسئول واحد یا فرد تعیین شده توسط مسئول واحد تکمیل می گردد و کلیه تجهیزات واحد برابر 

 برای تکمیل این فرم نیاز است از منوی ساختار شبکه ، مشاهده ساختار شبکه انتخاب گردد قسمت ثبت می گردد

 

قسمت چارت سازمانی واحد مورد نظر انتخاب و قسمت مربوط به تجهیزات  انتخاب و فرم مربوطه تکمیل می گردد بدیهی است هرگونه  سپس از

 یر در قسمت تجهیزات  ، بایستی سریعا بروز رسانی گرددتغی
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 شبکه نظام ساختار

 :به شرح ذیل اقدام گردد ساختارپایه ثبت اطالعات در قسمت اطالعات   برای

 از منوی ساختار شبکه گزینه مشاهده ساختار شبکه را انتخاب نموده با سمت کارشناس توسعه شبکه ابتدا
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قسمت چارت سازمانی واحد مورد نظر انتخاب و قسمت مربوط به اطالعات ساختار نظام شبکه انتخاب و اطالعات واحد تکمیل می گردد  سپس از

 بدیهی است هرگونه تغییر در هر قسمتی از اطالعات واحد ، بایستی سریعا بروز رسانی گردد
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 گزارش گیری ساختار و تجهیزات:

 قسمت گزارش ساختار شبکه انتخاب گردداز منوی ساختار شبکه 

 

 گزارش اطالعات ثبت شده در قسمت پایه ساختار و اطالعات ساختار نظام شبکه را میتوان از این قسمت اخذ نمود
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 انتخاب گردد تجهیزاتاز منوی ساختار شبکه قسمت گزارش 

 

 تجیهزات را در واحدهای تحت پوشش اخذ نموددر این قسمت با انتخاب فیلترهای مختلف میتوان گزارشات مربوط به 
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 ایجاد سمت در سامانه سینا

ربوطه را تکمیل کاربران با سمت کارشناس توسعه شبکه می توانند از منوی ساختار شبکه ، افزودن کاربر جدید را انتخاب نمایند و سپس با کسهای م

 نمایند و ثبت را کلیک نمایند

 

 

ن ، در مرکز بعنوان مثال اگر بخواهند نقش کارشناس مراقب سالمت در یکی از پایگاهها  ایجاد نمایند باید در چارت سازمانی پس از انتخاب شهرستا

ف اول و حر مربوطه پایگاه مورد نظر را انتخاب نمایند سپس نقش کارشناس مراقب سالمت را در باکس نقش کاربری انتخاب نمایند و نام خانوادگی

 نام فرد را به صورت التین در قسمت نام کاربری تایپ نمایند و سپس سایر باکس ها به ترتیب تکمیل گردد 
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می توان  درصورتی که با نام کاربری مورد نظر قبال در سامانه سمتی ایجاد شده باشد سامانه پیام خطا می دهد و با کلیک برروی مشاهده اطالعات

ده باشد سمتهایی که برایش ایجاد شده است را مشاهده نمود در صورتی که برای همان فرد مورد نظر قبال نام کاربری ایجاد شمشخصات فرد و نیز 

ه نمودن عدد، می توان تغییر سمتها را اعمال کرد و چنانچه فقط تشابه اسمی باشد می توان بااعمال تغییرات روی کلمه التین نام کاربری  ویا اضاف

یجاد نام کاربری جدید نموداقدام به ا  

 

 

ت پرسنل را انتخاب درصورتی که نیاز باشد برای یک کاربربا توجه به نوع فعالیت، سمت دیگری نیز ایجاد گردد الزم است از منوی ساختار شبکه ، لیس

 نمایند
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عتر جستجو ین صفحه انتخاب شود فرد مورد نظر سریسپس با ثبت نام خانوادگی می توان، فرد را جستجو نمود هرچه فیلترهای بیشتری در داخل ا

ت قبل می گردد. سپس روی نام فرد کلیک نموده صفحه ای باز می شود که تمام سمت های قبل فرد در آن قابل رویت می باشد که جهت حذف سم

 می توان گزینه حذف را انتخاب نمود و برای اضافه کردن سمت ، افزودن سمت جدید را کلیک نمایند

 

 نیروی انسانی

 لیست پرسنل با کلیک برروی عالمت ویرایش وارد اطالعات تکمیلی می شویم.-جهت ثبت اطالعات تکمیلی نیروی انسانی ازقسمت ساختارشبکه
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 انسانی نیروی به مربوط سازمانی اطالعات کردن وارد  *

 : ردیف شماره *

  .میشود تا... (منظور 1 از( مسلسل صورت به مربوط واحد مصوب تشکیالت طبق سازمانی پست عنوانهای از هریک ردیف شماره

 : پست شماره *

 تشکیالت براساس این شماره و دارند مصوب تشکیالت در نظر مورد پستهای از هریک که میباشد شماره ای پست، شماره از منظور

 .)فرد استخدامی میشود)شماره پست نوشته مربوطه واحد مصوب

 : مصوب تشکیالت طبق سازمانی پست *

 .نمود بازشونده انتخاب کادر از میتوان را عنوان این .است شده منظور پست آن برای مصوب تشکیالت در که است عنوانی

 : ) سِمَت(فعلی شغلی عنوان *

 تحت های قدیمی پست تشکیالت دفاتر برای که ذکراست به الزم .نمود انتخاب مربوطه بازشونده کادر از میتوان را عنوان این

 .شود می ثبت مراقب سالمت عنوان تحت ها بیماری کارشناس / کاردان و خانواده بهداشت کارشناس / کاردان عنوان
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 نوع پست:

 :موقت سازمانی پست *

 شده ایجاد ... و سال یک یا ماه 6 مثل مشخص زمانی مدت برای و باشند نداشته دائمی و استمرار جنبه که پستهایی

 مستخدمی برای پستها این میباشد مربوط واحد مصوب تشکیالت آن مالک که میشود شناخته موقت پست است،

 .است شده مشخص )م( حرف با مصوب تشکیالت در معموالً و میشود گرفته نظر در دارد پیمانی استخدام که

 :دائم پست *

 رسمی/پیمانی مستخدم یک به آن اختصاص و شغل یک برای مستمر طور به که پستی از است از عبارت سازمانی دائم پست

 .نباشد یا و باشد تصدی دارای پست این اینکه از اعم است شده گرفته نظر در

 :ستاره دار سازمانی پست *

 با که هستند پستهایی پستها، این شده اند مشخص ستاره یک با سازمانی پستهای از برخی مصوب تشکیالت در

 بازنشستگی،( شد خارج خدمت از دلیل هر به دارد اشتغال مزبور پست در که فردی اینکه از پس میباشند تصدی

 .میشود حذف واحد آن تشکیالت از نظر مورد پست )فوت بازخرید،

 :نشاندار سازمانی پست *

 اینکه از میباشند پس با تصدی که هستند پستهایی پستها، این شده اند مشخص ستاره یک با سازمانی پستهای از برخی مصوب تشکیالت در

 .شود می تبدیل نیاز مورد به پست نظر مورد پست  )فوت بازنشستگی، بازخرید،( شد خارج خدمت از دلیل هر به دارد اشتغال مزبور پست در که فردی

 : تصدی *

 با از منظور بالتصدی، یا و تصدی با یا است صورت دو به مصوب تشکیالت در سازمانی پستهای تصدی نحوه

 از منظور و میباشد پیمانی یا و رسمی شاغل دارای نظر مورد پست حاضر حال در که است این تصدی

 .پیمانی نیست یا و رسمی شاغل دارای نظر مورد پست مربوط، واحد مصوب تشکیالت در حاضر حال در اینکه بالتصدی

 کد قسمت:

 کدی صورت قراردادی به میتوان که است )... و بهداشت آموزش خانواده، بهداشت شبکه، گسترش( مربوط واحد کد منظور

 کد:گرفت مثالً  نظر در واحد هر برای رقمی 2
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 معاون بهداشتی )رئیس مرکز بهداشت و یا مدیر شبکه و معاون بهداشتی( 01

 شبکه گسترش واحد  00

 خانواده بهداشت 12 

 مبارزه بابیماریها 01 

 بهداشت محیط و حرفه ای 09

 سالمت روان  01 

 آموزش سالمت  01

 تغذیه  01

 سالمت دهان ودندان  01 

 اموردارویی  04

 مشارکت مردمی 21

 آمار  20 

 امور اداری 22

 امورمالی 21

 آزمایشگاه 29

 بهورزی 21

 : تحصیلی مدرک *

 تخصص فوق مدرک به دارندگان تخصص فوق دکترای که است ذکر به الزم .نمود انتخاب مربوطه بازشوندهی کادر از میتوان را عنوان این

 .میشود اطالق عمومی پزشکان به عمومی دکترای و   PHDو  فلوشیپ یا پزشکی تخصص مدرک دارندگان به تخصص دکترای ، فلوشیپ یا پزشکی

 رشته تحصیلی:

 .میشود وارد قسمت این شاغل افراد کارگزینی حکم براساس و وی مدرک به توجه با فرد تحصیلی رشته
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 : ) داشتن صورت در ( نظام شماره *

پرستار؛ بهیار؛ کارشناس داروساز؛ )افراد دارای شماره نظام :پزشک ؛ دندانپزشک ؛ .نمود وارد مربوطه کادر در را آن باید نظام ، شماره داشتن صورت در

 مامایی ؛ فوق لیسانس روانشناسی؛ و تغذیه (

 باکس شماره نظام پزشکی ثبت می گردد.شماره نظام کلیه افراد بجز ماما در  نکته:

 : قراردادی شناسه / مستخدم شماره *

  .دارد استخدامی شاغل فرد هر کشوری استخدام قانون براساس که است شماره ای منظور

 : استخدام نوع *

 و است دولتی دستگاه مستمر وظایف انجام برای رسمی استخدام کشوری، استخدام قانون موجب به : رسمی استخدام *

 در سازمانی ثابت پستهای از یکی تصدی برای و )کارگزینی( رسمی حکم موجب به که است فردی رسمی مستخدم

 جزء نیز آزمایشی رسمی مستخدم است ذکر شایان .گیرد قرار کشوری استخدام قانون حقوقی جدول گروههای از یکی

 میگیرد. قرار گزینه این

 دانشگاه با مستقیم قراردادهای : )...و 4 تبصره - 3 تبصره(قراردادی پرسنل *

 شبکه هرشهرستان خدماتی با مستقیم قراردادهایقراردادی واگذاری خدمات عمومی :  پرسنل *

 این تفاوت .اند شده گرفته بکار واحد کل برونسپاری قالب در پیمانکاری شرکت توسط که نیروهایی : برونسپاری *

 .شوند می بکارگیری دولتی مدیریت با واحدهای در خدمت خرید نیروهای که است این خدمت خرید با گزینه

 شود. می گرفته کار به قراردادی بصورت پیمانکاری های شرکت طریق از که نیروهایی شامل : خدمت خرید *

 انسانی نیروی طرح الیحه مشمولین : طرحی *

 .می کنند سپری آور پیام عنوان تحت را خود سربازی خدمت که پیراپزشکی و پزشک نیروهای : آور پیام *

 متخصصین طرح تعریف طبق : k ضریب *

 به که است فردی پیمانی مستخدم .میگیرد صورت معین مدت در و مشخص کار انجام برای پیمانی استخدام : پیمانی *

 .میشود استخدام معین کار انجام برای و موقت طور به و )کارگزینی حکم( قرارداد موجب

 )مانندراننده(.شوند می گرفته کار به روزمزد بصورت پیمانکاری های شرکت طریق از که نیروهایی شامل : روزمزد *
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 : عنوان شغل فعلی *

 سازمان که است مشخصی و مستمر و مرتبط مسوولیتهای و وظایف مجموعه شغل کشوری استخدام قانون در

 نیز شغلی رشته آن مشاغل گاهاً به  طبقه بندی در که باشد شناخته واحد کار عنوان به را آن کشور استخدامی و اداری امور

  بیماریها، با مبارزه محیط، بهداشت خانواده، بهداشت شغلی عنوان مثالً میگویند

 : شغلی رسته *

 نوع لحاظ از که مشابه شغلی رشته های از مجموعهای از عبارتست شغلی رسته مشاغل طبقه بندی طرح براساس

 نیروی کلیه مثال طور به ..باشند داشته نزدیکی و وابستگی نیاز مورد تجربه و تحصیلی رشته و وظایف و کار

 .میگیرند قرار درمانی بهداشتی رسته در هستند شاغل درمانی یا و بهداشتی تخصصی مشاغل در که انسانی

 تاریخ استخدام:

 .است آمده روز و ماه سال، برحسب دارد خدمت سابقه فرد که سالهایی تعداد از عبارتست گزینه این

 : کارگزینی حکم شماره *

 .میشود وارد کارگزینی حکم شماره قسمت این در

 تاریخ شروع حکم کارگزینی:

 .گردد وارد کارگزینی حکم صدور تاریخ باید قسمت این در

 : کارگزینی حکم اجرای تاریخ *

  باشد اجرا قابل شاغل فرد کارگزینی حکم که است تاریخی اجرا، تاریخ از منظور

 : کارگزینی حکم پایان تاریخ *

 یا حکم قرارداد پایان زمان قراردادی، کارکنان جمله از افراد بقیه برای ولی ندارد موردی رسمی پرسنل برای گزینه این

 .کنید ثبت و تقریبی محاسبه طور به را انسانی نیروی الیحه طرح پایان .میشود ثبت پیام آوری خدمت یا و طرح دوران

 : کار به شروع تاریخ *

 .میگردد وارد کار به شروع تاریخ قسمت این در
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 : اشتغال وضعیت *

 .میباشد شاغل نیز پست همان در دارد را نظر مورد سازمانی پست اینکه بر عالوه فرد : پست اخذ محل در شاغل *

 اخذ محل مامور، پرسنل برای .است شده مامور دیگری واحد به و نمیکند کار پست، اخذ محل در که فردی : مامور *

 .شود ثبت بدرستی بایستی پست

 میبرد. سر به حقوق بدون مرخصی در کارگزینی حکم براساس حاضر حال در فرد یعنی : حقوق بدون مرخصی *

 میبرد. سر استعالجی به مرخصی در مربوطه واحد اعالم یا و کارگزینی حکم براساس حاضر حال در فرد یعنی : استعالجی مرخصی

 .میباشد آموزشی ماموریت در تحصیل ادامه برای کارگزینی حکم براساس حاضر حال در فرد یعنی : تحصیل به مامور *

 )از خدمت انفصال(است شده معلق دولتی خدمات انجام از فرد کارگزینی حکم براساس که است این منظور : خدمت از تعلیق *

 .نمیباشد حاضر خدمت محل در و نموده غیبت فرد مربوط واحد نامه براساس یعنی : غیبت *

 حکم کارگزینی براساس اکنون هم ولی دارد را نظر مورد پست فرد مربوط، واحد مصوب تشکیالت در : استان از خارج در مامور *

 .)دیگر استان در حوزه بهداشتی از دیگری واحد در مینماید)مامور وظیفه انجام مامور صورت به دیگری استان در انشایی ابالغ یا و

 نظر مورد پست مستخدم مربوطه واحد مصوب تشکیالت در که است این گزینه این از منظور : سیستم از خارج در مامور *

 معاونت پوشش تحت واحدهای از غیر واحدها سایر در انشایی ابالغ یا و کارگزینی حکم براساس اکنون هم ولی دارد را

 معاونت حوزه از خارج هم معنی به سیستم از مینماید)خارج وظیفه انجام مامور صورت به شهرستان یا و استان بهداشتی

 .)است بهداشت وزارت سیستم از خارج هم و بهداشتی

 انشایی ابالغ یا و کارگزینی حکم براساس ولی دارد را نظر مورد پست فرد مصوب، تشکیالت در : شهرستان همین در مامور *

 از دیگری واحد در مامور( میکند وظیفه انجام مامور صورت به است شهرستان بهداشت مرکز پوشش در که دیگری واحد در

 .)شهرستان همین بهداشتی حوزه

 انشایی ابالغ یا و کارگزینی حکم براساس ولی دارد را نظر مورد پست فرد مصوب، تشکیالت در : دیگر شهرستان در مامور *

 .)دیگر شهرستان بهداشتی حوزه از دیگری واحد در مامور( میکند وظیفه انجام مامور صورت به دیگری شهرستان در

 : مزایا و حقوق *

 .میگردد ثبت به تومان شاغل فرد مزایا و حقوق جمع کارگزینی حکم آخرین براساس گزینه این در
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باشد) یعنی اگر نیروهای قراردادی و....هم مرخصی استعالجی بودند را هم شامل آیتم چگونگی اشتغال دارنده پست = چگونگی اشتغال فرد می نکته :

 می شود(

 نکات مهم درگزارش گیری:

.گزارش منابع انسانی وارد می شویم-جهت گزارش گیری ازاطالعات نیروی انسانی ازقسمت ساختارشبکه  

 

است. درصورت نیازبه گزارش ازواحدهای محیطی انتخاب تیک زیرمجموعه ضروری  
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 جهت گزارش ازنیروهای شاغل حتما درقسمت نوع گزارش،نیروی شاغل انتخاب شود.

 

 جهت گزارش ازپستهای سازمانی درقسمت نوع گزارش،ابتدا الزم است پست سازمانی انتخاب شود.
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 برای گزارش تعدادنیروهای شاغل بهتراست ازعنوان شغل فعلی استفاده نمودمانندتعدادمراقبین سالمت.

 

 برای تغییر نوع گزارش گیری ازنیروی شاغل به پستهای سازمانی یا بلعکس ازضربدرقرمز حذف چارت استفاده می کنیم.

 

 

. 
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 برای گزارش ازنیروهایی که اطالعات تکمیلی نیروی انسانی برای آنها ثبت نشده است تیک عبارت تکمیل نشده است را می زنیم

 

نیروی خاصی می توان نام خانوادگی وی را درباکس نام ونام خانوادگی تایپ نمود.برای دسترسی به اطالعات   
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 برای دسترسی به اطالعات نیروها یی با سنوات خاص باید ازعملگرسنوات ودرج تعداد سنوات مدنظر درباکس سنوات استفاده نمود.

 

 

زنیم. مرکزخدمات جامع سالمت یا ستادو....ازباکس نوع واحد،تیک واحدمورد نظر را میبرای دسترسی به اطالعات واحد خاصی مانند خانه بهداشت یا   
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 برای دسترسی به اطالعات مراکزشبانه روزی از باکس نوبت کاری استفاده می کنیم.

 

 

 ل باکس پستهای سازمانیبرای دسترسی به اطالعات عددی چگونگی اشتغال نیروهامانند شاغل درمحل اخذ پست ومامورها و.....ضمن تکمی

باکس جستجو  درتشکیالت مصوب،ازباکس نوع تفکیک ،چگونگی اشتغال واز ازباکس نوع گزارش پست های سازمانی  را انتخاب می کنیم.سپس روی

 کلیک می نماییم.
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،نوع استخدام  کتفکی نوع ،ازباکس نیروهای شاغل باکس تکمیل ضمن.....و نوع استخدام نیروها مانند رسمی ،پیمانی عددی اطالعات به دسترسی برای

.نماییم می کلیک جستجو باکس روی سپس.کنیم می انتخاب را  نیروی شاغل گزارش نوع ازباکس واز  

 

 نوع وب،ازباکسمص درتشکیالت سازمانی پستهای باکس تکمیل ضمن درصد تصدی وبالتصدی پستهای سازمانی عددی اطالعات به دسترسی برای

.نماییم می کلیک جستجو باکس روی سپس.کنیم می انتخاب را  سازمانی های پست گزارش نوع ازباکس واز ،پست سازمانی تفکیک  

 

.پستهای بالتصدی استفاده می کنیم-برای گزارش ازپستهای سازمانی بالتصدی یک واحدبهداشتی از قسمت ساختارشبکه  
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رضایت سنجیگزارش گیری از بخش نحوه   

گزینه گزارش نظر سنجی را انتخاب کنید ،ارزشیابی قسمت ازجهت دستیابی به گزارش رضایت سنجی ابتدا   

 

  ودنمایش داده شده فهرست نظر سنجی قابل مشاهده می باشد که میتوان گزارشات  مختلف را استخراج نم سپس در صفحه 
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سپس براساس چارت سازمانی محل مورد نظر و تاریخ نظر سنجی )  تاریخ دریافت  پیامک از گیرندگان خدمت (  را انتخاب میکنید    

 

 سپس در قسمت پاسخ   ، پاسخ مورد نظر) رضایت ، عدم رضایت از خدمت ، عدم دریافت ازخدمت (  را انتخاب کنید  
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بررسی نشده  یا دالیل مورد نظر را مشخص میکنید که کدام موارد را الزم داریدسپس در قسمت وضعیت بررسی ،   

 

 سپس تاریخ بررسی )   تاریخ تماس با گیرندگان خدمت ( را انتخاب کنید 

 

 سپس  در صورتی که فرد خاصی مورد نظر بود )از طریق شماره تلفن ( میتوانید از این عنوان جستجو کنید 
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در سامانه الکترونیک تجویز نسخه   

 جهت تجویز دارو توسط پزشک در نسخه الکترونیک :

 پس از ورود به سامانه و جستجوی کد ملی فرد در صفحه ارائه خدمت با انتخاب نام بیمار . صفحه حاوی اطالعات بیمار نمایش داده می شود

دارو در تمام فرم های مراقبتی مقدور می باشد(در سمت راست صفحه فرم ویزیت پزشک را انتخاب کنید) البته امکان تجویز   

  

 با انتخاب فرم ویزیت پزشک . صفحه زیر نمایش داده می شود که شامل تاریخچه فرم های ثبت شده قبلی پزشک می باشد

را انتخاب کنید "ثبت مورد جدید "  
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است آن را انتخاب کنید "ثبت دارو"باز می شود یکی از سربرگ های باالی فرم . سربرگ  "ویزیت پزشک "صفحه فرم   

) سربرگ ثبت دارو در تمام فرم ها موجود است(   

 

نمایش داده می شود "تجویز دارو "ستون های مربوط به  "ثبت دارو"با باز کردن سربرگ   
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شودقلم با رنگ سبز نمایش داده می  436امکان انتخاب جست و جوی نام دارو وجود دارد اقالم موجود در لیست   

 

قلم داروی قبلی ( 53تعداد و دستور مصرف دارو انتخاب می شود تاریخچه داروهای تجویز شده قبلی قابل رویت است) تا   
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 بعد از انتخاب داروها ، گزینه ثبت اطالعات) سربرگ باالی فرم( را انتخاب کنید 

 

انه قابل رویت را انتخاب کنید. بعد از ثبت نسخه در اکانت دارویار داروخ  "خدمتثبت و ارائه "بعد از انتخاب گزینه ثبت اطالعات) سربرگ باالی فرم( 

  است
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 جهت ثبت دارو در داروخانه توسط دارویار:

را انتخاب کنید "تحویل دارو "از منوی فرم ها گزینه ابتدا وارد سامانه سینا شده  

  

 کد ملی بیمار را جست و جو کنید

 

نمایش داده می شود صفحه نسخه برای دارویار  
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ایت اداره کل وجود دارد که به صورت آنالین استعالم مشخصات بیمه ای بیمار ) شماره بیمه و...( از س "استعالم بیمه"در باالی صفحه نسخه،  گزینه 

 بیمه را انجام می دهد 

( مقدور است "ثبت اطالعات جدید "در صورت عدم پاسخگویی استعالم بیمه ، امکان ثبت اطالعات به صورت دستی ) از قسمت   
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 دارویار امکان انتخاب داروی تحویلی و یا امکان کاهش تعداد داروی تحویلی) به درخواست بیمار( را دارد

نیز وارد می شود ) در مواقعی که قیمت دارو از قیمت مورد قبول بیمه بیشتر است( "اختالف قیمت دارو"در صورت نیاز   
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مکان ثبت داروی همراه ) سرنگ و...( در مواقعی که داروی تزریقی ، سرم و.. تجویز شده نیز وجود داردبر روی لیست داروهای همراه ا با کلیک  
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  "و پرینت نسخه "ثبت و تحویل دارو  "در پایان 

 

 در پایان پرینت نسخه تحویل بیمار می شود
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را نه ها گزارش پذیرش داروخا وسپس آیکون داروخانه.در پایان ماه امکان گزارش گیری و تهیه لیست نسخ جهت ارائه به واحد امور مالی مقدور است 

 انتخاب نمایید

 

 امکان جست و جوی بازه تاریخی مورد نظر برای گزارش گیری مقدور می باشد

 

کنید را انتخاب "چاپ"بعد از جست و جو گزینه   
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 صندوق پذیرش

 نماییدابتدا از قسمت صندوق قسمت پذیرش را کلیک 
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 .کد ملی فرد مراجعه کننده را در قسمت کد ملی وارد کرده وجستجو را میزنیم -

ریخ درصورتی که فرد مراجعه کننده کد ملی خود را به یاد نداشت میتوان از فیلتر های دیگر جستجو از قبیل نام و نام خانوادگی، نام پدر، تا

تولد و ... اقدام نمود البته پس از جستجو ممکن است به دلیل تشابه اسمی چند فرد را نشان دهد پس بهتر از جستجو کامل تر انجام شده و 

 انتخاب فرد درست مطمئن باشیم.  از

در صورتی که اطالعات فرد مشاهده نشد پذیرش فرد را به مراقب سالمت ویا بهورز جهت ثبت اطالعات و فعال شدن پرونده وی ارجاع داده 

 شود.

ه و با فیلتر های جستجو فرد دقت داشته باشید برای جستجوی افراد غیر ایرانی که کد ملی ندارند کادر ملیت را روی غیر ایرانی تنظیم کرد

 را پیدا کنید.

 )در صورت عدم وجود مراقب پذیرش نیز میتواند با دریافت اطالعات کامل از فرد او را در سامانه ثبت نماید(.

 

 

 میشود، در این قسمت پذیرش باید دقت الزم را در تطابق اطالعات داشته باشد. باز فرد برای صندوق پذیرش صفحه -

 دقت شود کادر انتخاب بیمه فرد به صورت پیش فرض روی آزاد قرار دارد.  -

در صورتی که فرد دارای دفتر چه بیمه میباشد گزینه استعالم بیمه زده شود و دقت شود بیمه استعالمی با دفتر بیمار یکی باشد در صورتی  -

از گزینه ثبت بیمه جدید اقدام نموده و با ثبت اطالعات درخواست که استعالم از سمت سازمان بیمه گر مربوطه انجام نشد پذیرش میتواند 

 شده بیمه فرد را ثبت و فرد مورد نظر را پذیرش نماید.
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 استعالم بیمه را میزنیم در صورتی که فرد تحت پوشش هر سازمان بیمه گری باشد بیمه فرد با مشخصات به رنگ سبز ظاهر میشود. -

 

انتخاب کرده سپس شماره سریال دفترچه و شماره صفحه را پر میکنیم ارائه دهنده خدمت و نوع خدمت و گروه بعد از استعالم، بیمه را  -

 هدف را در صورت وجود انتخاب کرده سپس تایید میکنیم.

قط دریافت )جهت سهولت کار همکاران پذیرش، پذیرش آزمایشگاه و دندانپزشکی توسط واحد های مربوطه نیز قابل انجام است و پذیرشگر ف

 وجه را انجام میدهد(.

 پر کردن فیلد های شماره سریال دفترچه و شماره صفحه اجباری می باشد.
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 برای سازمانهای بیمه گر مختلف شماره سریال ها دارای قوانین خاصی میباشد که باید دقت الزم انجام شود.

  رقم تایپ شده باشد دو رقم آخر آن  18که روی دفترچه رقمی میباشد )در صورتی  16شماره سریال دفترچه بیمه تامین اجتماعی

رقم را در قسمت شماره سریال دفترچه تایپ کند دو رقم آخر به صورت خودکار وارد  18مربوط به شماره صفحه بود که اگر پذیرش 

 کادر شماره صفحه میشود(.

  بصورت خودکار در کادر شماره سریال دفترچه قرار رقم و همان کد ملی فرد است که  13شماره سریال دفترچه بیمه خدمات درمانی

 میگیرد.

 .(نمود اصالح سریال کادر در را آن دفترچه به توجه با میتوان که دارد وجود بیمه این قدیمی های دفترچه مورد در استثنائی)

  رقمی میباشد. 13شماره سریال دفترچه بیمه نیروهای مسلح نیز 

  العمل گروهها بصورت هوشمند طراحی شده است که به شرح زیر میباشدگروههای هدف با توجه به دستور 

 مادران باردار .1

 مادران شیرده .2

 سالگی 6کودکان از بدو تولد تا  .3

 سال 14تا  6کودکان  .4

 دانش آموزان بی بضاعت پایه ششم .5

 خدمات نوین سالمت .6

که پذیرش با توجه به شرایط فرد مراجعه کننده گروهی را که در آن قرار میگیرد جهت خدمت انتخاب میکند )در صورتی که فرد جزء 

 هیچ کدام از گروهها نیست نیار به انتخاب گروه هدف نمیباشد(. 
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 زده شود در این صورت قسمت تاریخ نسخه  توجه داشته باشید در صورتی که ثبت نسخ مربوط به دهگردشی باشد باید تیک دهگردشی

 جهت اصالح فعال میشود.

 

 پس از تایید اطالعات فرد عنوان خدمت و کادر پایین فعال میشود -
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 در کادر عنوان خدمت ، خدمت مورد نظر را تایپ کنید -

 

 

 به صندوق را میزنیمافزودن به لیست را میزنیم مبلغ قابل پرداخت نشان داده میشود سپس گزینه ثبت و ارسال  -
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 )در صورتی که فرد گروه هدف باشد ازباکس گروه هدف، گروه هدف مورد نظر را انتخاب کرده و روند را ادامه میدهیم( 

 

 

 مبلغ خدمت مورد نظر با توجه به دستورالعمل های گروه هدف محاسبه و نمایش داده میشود. -
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 میشودقبض برای فرد مورد نظر وارد صندوق پذیرش  -

 

سپس بر روی سبد قرمز فرد مورد نظر کلیک کرده قبض نمایش داده میشود دکمه پرداخت کارتی را انتخاب کرده ومبلغ مورد نظر را  -

 .پرداخت میکند سبد برای فرد مورد نظر سبز میشود
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 داشبورد گزارشات مدیریت مالی

 گزارش صندوق دارها:

صندوق دارها میتوان با انتخاب چارت سازمانی مورد نظر گزارشات مربوط به صندوق دارها از جمله از داشبورد مدیریت مالی قسمت گزارش  -

 مبلغ دریافتی از طریق پوز و موجودی صندوق دارها و لیست مربوطه را با نام آنها مشاهده نمود.

 

 

 صندوق پذیرش:

ی متعدد از جمله کد ملی ، تاریخ ثبت، نوع بیمه و صندوق آن، صندوق پذیرش موجود در گزارشات مالی نیز گزارشات مختلفی با فیلتر ها -

 نوع خدمت و ... در اختیار کاربران قرار می دهد.

 



 

117 
 

 

 عالئم مشاهده شده در قسمت ابزار این صفحه هر کدام معنی خاصی دارد  و کار خاصی را انجام می دهد. -

 سبد سبز رنگ نشاندهنده این است که فرد مبلغ مورد نظر را پرداخت کرده است.    

 سبد آبی رنگ نشان دهنده این است که فرد مراجعه کننده زیر مجموعه گروه هدف بوده و نیاز به پرداخت مبلغ نیست    

 پرداخت نکرده است.سبد قرمز رنگ نشان دهنده این است فرد مراجعه کننده هنوز مبلغ مورد نظر را   .

 عالمت بارکد نشان دهنده بارکد دفترچه در صورت استفاده از بارکد خوان است.  

 نشان دهنده لیست خدماتی است که فرد مراجعه کننده دریافت کرده است.  iعالمت   

 

مربوط به استرداد وجه می باشد که با کلیک بر روی آن فرد پذیرش کننده باید دلیل استرداد وجه را ثبت کرده و دکمه استرداد را بزند   

د سپس پزشک مورد نظر جهت تایید آن دکمه تایید را زده و پذیرش پس از برگرداندن وجه به بیمار دکمه مسترد شد را کلیک میکند و عالمت مور

 تبدیل میشود. به نظر 
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ین در صورتی فرد مراجعه کننده مبلغ موردنظر را پرداخت نموده اما به هر دلیلی سبد مورد نظر هنوز قرمز است رئیس امور مالی میتواند از ا 

 قسمت پرداخت فرد را تایید کرده تا رنگ سبد به سبز تبدیل شود.
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 گزارشات بیمه ای:

گزارشات مدیریت مالی گزارشات مربوط به ارسال نسخ بیمه ای را با توجه مقررات سازمانهای بیمه گر مربوطه در گزارشات بیمه ای در قسمت 

اختیار رئیس امور مالی قرار میدهد که با انتخاب گزینه مورد نظر از باکس نوع گزارش و زدن دکمه بررسی نسخ ،نسخ موجود را بررسی و در 

 صورت لزوم ویرایش میکند.

 

کلیک کرده و دلیل عدم ارسال را ثبت  ر صورتی که نسخه مورد نظر قابل ارسال به سازمان بیمه گر نباشد روی عالمت  د -

 شده و نسخه مورد نظر در لیست نسخ ارسالی قرار نمیگیرد. میکنیم و عالمت فوق تبدیل به 
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جهت ویرایش اطالعات پذیرش شده در قسمت گزارشات مدیریت مالی، گزارشات بیمه ای پس از انتخاب فیلد های مورد نظر و زدن دکمه 

 را انتخاب میکنیم و کادر زیر باز شده و میتوان اقدام نمود.بررسی نسخ گزینه ویرایش 

 

 
 برای مشاهده لیست نسخ دکمه لیست نسخ را میزنیم -

 مه و صندوق مورد نظر قابل مشاهده است.لیست نسخ بی -
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 این لیست عالمت پرینترباالی صفحه را کلیک کنید PDFبرای دریافت 

 

 را کلیک کنید Exportگزینه 
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 کادر زیر باز میشود می توان فایل مورد نظر را باز و یا ذخیره نمود سپس تایید کرده و لیست را مشاهده کنید.
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 هده فایل سازمان بیمه گر گزینه دریافت فایل را میزنیم.و در آخر برای مشا -

 

 گزینه  باز کردن یا ذخیره کردن را زده و فایل قابل مشاهده است. -
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 نکات قابل توجه و مهم :

 مطابقت اطالعات دفترچه فرد مراجعه کننده با اطالعات ثبت شده در سامانه  .1

 فرد، با استعالم سامانه از سازمان بیمه گر مربوطه مطابقت نوع سازمان بیمه گر وصندوق آن در دفترچه .2

 )خدمات بیمه ای و آزاد( با اطالعات مالی در سامانه سینا pcposبررسی روزانه درامدهای کسب شده از طریق  .3

روز با  اطالع رسانی به جمعیت تحت پوشش در خصوص نرخ تعرفه پزشک ؛ نظام ارجاع و سایر خدمات قابل ارائه در تمام ساعات شبانه .4

 همکاری دهیار/ بخشدار

 تبصره : جهت اطالع رسانی درج این موارد در تابلو اعالنات مرکز الزامی می باشد
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 فرآیند پذیرش آزمایش در سامانه سینا

از ورود به سامانه، چنانچه کاربری با توجه به نوع کار خود دارای چند سمت باشد،  می بایست روی نام خود)در قسمت باالو سمت راست  پس

 داشبورد( کلیک نماید تا سمت هایش قابل مشاهده گردد سپس سمت مورد نظر را انتخاب نماید .

 ایشگاه قرار داده و روی گزینه پذیرش آزمایشگاه کلیک نمائید.از نوار باالی صفحه سامانه، نشانگر موس را روی آزم-1

 

سنی پذیرش آزمایشگاه : این صفحه جهت جستجوی افراد براساس کد ملی و یا نام و نام خانوادگی ، جنس ، ملیت ، تاریخ تولد ، نام پدر و گروه -2

کردن در باکس کد ملی فرد و استفاده از بارکد خوان اطالعات فرد را فراخوان می باشد.چنانچه بارکدخوان در اختیار دارید می توانید پس از کلیک 

یرانی و چه نمایید. فیلتر دیگری نیز در این صفحه به عنوان کد انحصاری سامانه وجود دارد . که این کد برای هر فرد که در سامانه ثبت می شود چه ا

انی یا ایرانیانی که کد ملی شان در دسترس نیست می توان از کد انحصاری استفاده نمود.پس از غیر ایرانی بوجود می آید برای جستجوی افراد غیر ایر

 اینکه فرد مورد نظر در سامانه جستجو شد وارد صفحه اصلی پذیرش می شوید و عملیات پذیرش آغاز می گردد.

 در صفحه باز شده کد ملی مراجعه کننده وارد شده و روی جستجو کلیک می شود 
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 در سامانه اقدام نمائید ثبت فرد جدیدنکته :چنانچه هنگام ثبت کد ملی فرد مراجعه کننده با پیام ذیل مواجه شدید می بایستی نسبت به 
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  کد ملی ...( و در پایان زدن -تاریخ تولد-نام خانوادگی،  نام -ثبت برخی از ایتم های این صفحه ضروری می باشند از جمله )انتخاب ملیت

 دکمه ذخیره 

 

 . در صفحه باز شده مراجعه کننده، اطالعات هویتی فرد، با دفترچه ایشان مطابقت داده می شود.3
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 زاد قرار دارد.. در قسمت ثبت اطالعات پذیرش، نوع نسخه )بیمه یا آزاد( وارد می شود.این قسمت بصورت پیش فرض رو ی گزینه آ4

 

 انتخاب شود.                                  "استعالم بیمه"انتخاب نوع بیمه ها، حتما قبل از انتخاب هر بیمه   درخصوص

 سبز بودن نشانه انجام استعالم و استحقاق داشتن فرد برای بیمه مورد نظر می باشد. نکته :     

 چنانچه بیمه فرد  خدمات درمانی )کلیه صندوق ها( بود، فقط شماره صفحه و تاریخ نسخه وارد می شود. 

 ائید.اگر بیمه فرد تامین اجتماعی، نیروهای مسلح یا سایر بیمه ها بود، از ثبت کردن شماره بیمه، شماره صفحه و تاریخ نسخه اطمینان حاصل نم
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و عدم توانایی در انتخاب آن، گزینه ویرایش بیمه را انتخاب کرده و در صفحه مورد نظر اطالعات را به روز  در صورت خاکستری رنگ بودن بیمه 

 نمایید.

 

 تارخ پایان و شماره بیمه (–صندوق بیمه شامل ) عملیات ویرایش بیمه :

 

،  بیمه را برای بیمار ثبت سامانه سینا "ثبت بیمه جدید"انتخاب در صورت تغییر بیمه فرد یا بهمراه آوردن دفترچه بیمه دیگری ، می توان از طریق 

 کرد.
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کلیک کرده و آزمایشات ارجاع شده از طرف پزشک، ماما یا بهورز، بعد از  "ورود درخواست های آزمایش کاربر". در کادر آبی پایین اطالعات پذیرش، 5

 مطابقت با نسخه مراجعه کننده تایید می شوند.

 

صفحه باز شده عناوین آزمایشات درخواست شده در یک دوره زمانی یکماهه نمایش داده می شوند. در باکس عنوان مورد نظر کلیک و عمال در 

 آزمایشات درخواستی در باکس خدمت قرار گرفته و در صورت تایید ،عملیات پذیرش وارد فاز پرداخت و صدور قبض می گردد.
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، توجه داشته باشید که اگر بیمه فرد روستائی بود، فقط و فقط در صورت ارجاع آزمایشات از طرف درخواست دهنده )پزشک یا ماما (در سامانه ** 

جاع از محاسبه می شوند. ولی دیگر بیمه ها مثل نیروهای مسلح، تامین اجتماعی و .......)غیر از روستایی( در صورت عدم ار %15آزمایشات با فرانشیز 

 طریق سامانه، آزمایشات در سیستم پذیرش آزمایشگاه ثبت و بیمه محاسبه می شود.               
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شمند * پنل آزمایشات گروه هدف از جمله آزمایشات روتین مادر بارار در سمت ماما ،مراقب سالمت و پزشک نیز ایجاد شده و کامال این فرآیند هو

تست های دوران بارداری ،ایجاد و تکمیل فرم مراقبت بارداری و یا اختصاص کد بارداری به فرد توسط پزشک می  می باشد.یعنی الزمه رایگان شدن

 باشد. 

با کلیک بر روی باکس ورود درخواست کاربر درخواستی مشاهده نشد می بایستی مسیر دوم پذیرش را انتخاب کرد مشروط بر این که فرد  چنانچه

 بیمه روستایی و گروههای هدف نباشد . مراجعه کننده جزء مراجعین

 مراحل ثبت آزمایش روش دوم : 

 ورود به صفحه پذیرش 

 انتخاب بیمه -تایید مشخصات فردی 

 -ثبت مشخصات درخواست دهنده خدمت و زدن دکمه تایید 

  تایپ –کلیک در باکس عنوان خدمت و ثبت تست ها از طریق استفاده از کدهای اختصاصی تستهای آزمایشگاهی تعریف شده در سامانه

 استفاده از کد بین المللی تست ها –فارسی و یا التین عنوان تست 
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  پس از بررسی صحت ثبت اطالعات و توجه به کانتر مقابل باکس عنوان خدمت بسته به ضرورت الزم از یکی از دکمه های پایین صفحه

ثبت و استعالم بیمه تامین (استفاده و عملیات پذیرش خاتمه –ثبت و مورد جدید -ثبت و ارسال به صندوق-پذیرش )ثبت و پرداخت

 می یابد.

 رداخت : ثبت و پرداخت هزینه در یک محلکاربرد دکمه ثبت و پ 

 کاربرد دکمه ثبت و ارسال به صندوق : ثبت آزمایشات و ارجاع فرد به صندوق مرکز جهت پرداخت هزینه 

  کاربرد دکمه ثبت و استعالم از بیمه تامین اجتماعی 

را کلیک کرده تا نسخه جهت  "ثبت و ارسال به صندوق". در صورت تایید نسخه و آزمایشات ارجاع شده توسط پزشک ،از گزینه های پایین صفحه 6

 پرداخت به صندوق آزمایشگاه فرستاده شود.

 

 جوابدهی آزمایشات در سامانه سینا

 جوابدهی فردی

 از نوار باالی صفحه سامانه، نشانگر موس را روی آزمایشگاه قرار داده و روی جوابدهی کلیک می شود. -1
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 توان از چند طریق برای جوابدهی اقدام کرد.. در صفحه باز شده می 2

 ساده ترین راه دریافت قبض جوابدهی از مراجعه کننده و جستجوی فرد مورد نظر با شماره پذیرش می باشد.

 

 راه دوم استفاده از کد ملی مراجعه کننده می باشد.
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 )تاریخ مراجعه( می باشد.راه سوم استفاده از نام و نام خانوادگی مراجعه کننده و تصحیح تاریخ 

 

و   Nextراه چهارم انتخاب گروه هدف مورد نظر مانند خدمات نوین سالمت از مجموعه فیلتر های تعبیه شده ،جوابدهی و حرکت با دکمه های 

Back   بمنظور جوابدهی سایر بیماران 

 جواب انتخاب می شود. . بعد از جستجو کردن مراجعه کننده، در جلو نام بیمار و سمت راست صفحه ثبت3
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 . سپس وارد صفحه جوابدهی آزمایشات شده و بعد از وارد کردن جواب های آزمایشات از گزینه های پایین صفحه ، با هدف ثبت نتایج روی دکمه4

 ذخیره کلیک می شود.

 

 

تایید "ها به تفکیک بخش ، از پایین صفحه گزینه  . در مرحله بعد مسئول فنی بخش ، بعد از بررسی جواب های وارد شده و تیک دار کردن آن5

 را تایید می نماید. "مسئول فنی و ثبت نتایج
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گیرند. . در مرحله بعد مسئول جوابدهی، آزمایشات تایید شده را برای پزشک، ماما یا بهورز ارجاع دهنده ارسال کرده تا در پرونده بیمار قرار ب6

 .می گرددجواب چاپ شده و تحویل مراجعه کننده  "چاپ نتایج "زینه همچنین در صورت لزوم با انتخاب گ

 

   دو فرمتA4-  A5 . برای چاپ تعبیه شده که بر حسب نیاز می توان از هر  یک از فرمت های موجود استفاده کرد 

 

–ضمنا پس از زدن دکمه چاپ در فرمت طراحی شده باکس توضیحات و پیشنهادات برای گذاشتن هر گونه کامنتی از قبیل توصیه به تکرار نمونه -7

 نمونه لیپیمیک و........طراحی شده است.
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فرمت اعالم شده مطابق با استانداردها و نکته : یکی از امکانات سامانه در جوابدهی ،چاپ نتیجه آزمایشات تشخیصی مصرف مواد مخدر در قالب و 

 دستورالعملهای ابالغی از سوی آزمایشگاه مرجع سالمت کشور می باشد ،که در دو حالت قابلیت انجام را دارد .

 انتخاب باکس چاپ نتیجه در فرمت ویژه عدم اعتیاد در صفحه پذیرش آزمایشگاه -1

 باشد در پایان  صفحه جوابدهی و یا انتخاب چاپ نتایج در فرمت عدم اعتیاد می-2

 

 

 ثبت نتایج گروهی:

نتایج ساده ترین راه برای جوابدهی یک لیست کاری ، اقدام از طریق جوابدهی گروهی می باشد. از نوار باالی صفحه از قسمت آزمایشگاه وارد ثبت 

 گروهی شوید.
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 به فیلترهای مورد نظر در این بخش توجه بفرمایید:

 ی موجود در این بخش می توانید فرمت های  متفاوت لیست کاری را انتخاب و استفاده نمایید .در صفحه باز شده به ترتیب ابتدا  از فیلتر ها

گروه مورد نظر را انتخاب می کنیم )مثال بیوشیمی، میکروبیولوژی،   "گروه کاری"تاریخ پذیرش را انتخاب می کنیم  سپس از فیلتر 

 هماتولوژی و ... ( .

  ا  فیلتر لیست آزمایشات می توان انتخاب را اختصاصی تر نمود. مثال در گروه آزمایشات هورمون شناسی، به صورت اختصاصی فقط لیست ب

 را دریافت کنید.  TSHجوابدهی آزمایش 

 مات نوین سالمت                                       فیلتر پنل : با این فیلتر می توان لیست کاری را به تفکیک گروها دریافت نمود .مانند لیست کاری آزمایشات خد

 TSHلیست کاری 

 گروه کاری-انتخاب محدوده تاریخ پذیرش-1



 

140 
 

 

 انتخاب آزمایش-2

 

 انتخاب آزمایشات بدون جواب-3

 

  کلیک شود. "ثبت نتایج"توجه شود که بعد از وارد کردن جواب ها به صورت گروهی حتما در پایین صفحه روی 
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 را به صورت تک تک انجام داد . نکته :ضمنا می توان از طریق لیست کاری ، ثبت نتایج بیماران 

 

 تعیین تعطیالت با نقش مسئول آزمایشگاه

 می شویم. "تعیین تعطیالت"بعد از وارد شدن  با نقش مسئول آزمایشگاه در سامانه سینا، از نوار باالی صفحه وارد قسمت 
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تاریخ تعطیلی و مناسبت آن را اعالم کرد تا در زمان جوابدهی آزمایشات منظور  "توضیحات"و  "تاریخ"می توان در قسمت در صفحه باز شده 

 گردید.این تنظیم سالی یکبار و برای کل استان تدارک دیده می شود.

همین صفحه و از طریق آیکون سطل زباله قرمز رنگ  همچنین میتوان اگر آزمایشگاه در یکی از تعطیالت رسمی و عمومی، تعطیل نبود آن تاریخ را از 

 در جلو روز تعطیل، حذف نماییم.
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 تعریف زمان جوابدهی  با نقش مسئول آزمایشگاه

 می شویم.  "تعریف زمان جوابدهی"در نوار باالی صفحه، وارد قسمت 

 

جوابدهی روز بعد –تنظیم زمان پاسخ دهی بر مبنای مدت زمان انجام یک تست یا تعداد روزی که انجام آزمایش زمانبری دارد.)تاریخ پذیرش امروز -1

 یا فردا ( 

 "نام آزمایش  "تایپ یا درج کد اختصاصی تست در باکس -

  "زمان پاسخ دهی "انتخاب تعداد روز از باکس -

 بعدتر از تاریخ پذیرشتایپ تعداد روز -

 در این متد ،معموال ثبت تایم و ساعت پذیرش ضرورتی ندارد-

 تایید با زدن دکمه ثبت -
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روش تعیین زمان جوابدهی بر اساس روزهایی مشخص از هر هفته که تست انجام می شود بهمراه ساعت شروع تست       مثال :در آزمایشگاه شما -2

شنبه و سشنبه انجام می شود .ضمنا پذیرش این آزمایش  روزهای یکشنبه و سشنبه  قبل  از تایم زمانی  شروع فقط روزهای یک HBs.Agآزمایش 

 در لیست کاری آن روز شما قرار می گیرد.در غیر این صورت به تایم بعدی جوابدهی موکول خواهد شد. 35:33تست 

 "نام آزمایش  "تایپ یا درج کد اختصاصی تست در باکس  -

  "زمان پاسخ دهی "اب روز هفته و ساعت  از باکس انتخ -

 "روزهای هفته "انتخاب آخریم تایم پذیرش از باکس ساعت و انتخاب روزهای هفته از باکس فعال شده  –

 تایید با زدن دکمه ثبت  –

 

 در ردیف هر آزمایش قرار دارد استفاده نمود. برای اعمال هرگونه تغییراتی در روند زمان پاسخ دهی  می توان از دکمه ویرایش که بشکل مدادنکته :
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 تنظیمات اختصاصی  با نقش مسئول آزمایشگاه

 وارد صفحه تنظیمات می شوید. تنظیمات اختصاصیدر صفحه اصلی با کلیک روی 

 

 صفحه تنظیمات اختصاصی-1

 

 "نام آزمایش  "ثبت نام آزمایش یا ثبت کد اختصاصی آزمایش در باکس -2
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تنظیمات کلی از قبیل رنج نرمال برخی از آزمایشات بطور پیش فرض در این قسمت ثبت گردیده است که در صورت تمایل یا مطابقت با یکسری 

ت مشخصات کیت مصرفی می توان از این این قسمت استفاده نمود.در غیر این صورت با زدن گزینه افزودن در قسمت المان ها می توان نسبت به ثب

در -در صورت وابسته بودن المان مورد نظر به جنس  جنسیت-سنیتعیین محدوده -Min-Max – واحدمصرفی خود اقدام نمود )اطالعات کیت 

 (برچسب صورت تمایل 

می توان مطالبی از قبیل ساعت جوابدهی آزمایشگاه، پیام سالمت، حدیث، سخن  "مطلب زیر قبض جوابدهی بیمار"در صفحه باز شده در قسمت -3

 بزرگان، ذکر روز و ... را وارد کرد و پس از نوشتن این پیام، بر روی ثبت کلیک می نماییم.

 

رد، مثال اعالم نوع دستگاهی می توان مطلب یا پیام خاص دیگری به تفکیک هر بخش ثبت ک "مطالب ذیل هر گروه در برگه جوابدهی"در قسمت -4

 که با آن آزمایشات مرکز انجام می شود. 

 تعیین شناسه پرداخت :این شناسه خاص هر مرکز می باشد و احتیاج به اقدام خاصی نمی باشد.  -5
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ستم خونگیری با خالء  می نوع نمونه گیری خون : بطور پیش فرض روی گزینه خون گیری بدون خالء می باشد که در صورت استفاده مرکز از سی-6

 بایستی نسبت به تغییر این گزینه اقدام کرد.

 

 آمارگیری از سامانه سینا

 وارد صندوق پذیرش می شویم. "گزارشات مدیریت مالی"از قسمت -1

 

 در صفحه باز شده به ترتیب فیلترهای مشخص را جهت آمار گیری می توان اعمال نمود.
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 انتخاب مرکز -1

 (25/7/1357تا  1/7/1357مورد نظر   )به طور مثال  ثبت تاریخ-2

 

 .که معادل کل آمار)مراجعین آزاد و انواع بیمه ها ( و یا نوع بیمه خاص را انتخاب می کنیم   انتخاب کنیددر قسمت نوع بیمه  پیش فرض -3

 

  حرف و مشاغل آزاد....(  -خاص-بیمه)صندوق بیمه اجباری، به  تفکیک صندوق های "صندوق بیمه"بعد از انتخاب بیمه می توان در قسمت

 آمار گرفت.
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 باشد.آزمایشگاه در مرحله بعد نوع خدمت انتخاب می شود. این خدمت حتما باید -4

 

می توان آمار عملکردی آزمایشگاه را به تفکیک گروه های خاص مثل خدمات نوین سالمت، مادران باردار، تست های عدم  "گروه هدف"از طریق -5

 اعتیاد و ازدواجی و ... را گزارش گیری نمود. 

 

 قرار داد.  مواردهمه فیلتر  وضعیت پرداخت بطور پیش فرض روی پرداخت نشده قرار دارد و می بایستی  روی  -7
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برای "تفکیک تست های پذیرش شده با جواب و بدون جواب"در نهایت در قسمت نوع تفکیک یکی از فیلترهای مورد نظر را انتخاب می کنیم )مثال 

و در قسمت  تعداد جوابهای نرمال و غیر نرمال هر تستبرای  "تست های جوابدهی شده نرمال و غیر نرمال"و در قسمت  آمار تعداد هر تست

 مشخص می شود( و روی جستجو یا چاپ کلیک می نماییم. تعداد پذیرش کلی و درآمد بیمه ها و آزاد "تفکیک نوع خدمت و بیمه"

 

 فرم نظرسنجی فصلنامه بهورز

که با مراجعه به لینک داده پس از ورود به سامانه سینا در پنجره تازه های سامانه، اطالع رسانی آدرس بارگذاری فصلنامه بهورز مالحظه می شود 

 شده،  فصلنامه جدید به تفکیک مقاالت در سایت مگیران قابل مالحظه است.

 

 پس از مطالعه فصلنامه از طریق لینک فوق جهت ارایه نظر می توانید به قسمت ثبت گزارش، نظرسنجی فصلنامه بهورز مراجعه کنید.
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کلیک « ثبت و بازگشت»ه به سواالت پاسخ دهید سپس در سربرگ ثبت اطالعات بر روی در فرم ارایه شده با انتخاب شماره جدید مجل

 کنید تمام  کارکنان سالمت می توانند در این نظرسنجی شرکت نمایند.
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"و مدارس خانوادهجمعیت،سالمت  "  
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 سالمت کودکان:

 روزگی 11تا  1فرم ثبت کودک سالم در سن 

  بهورزان –مراقبین سالمت  مسئول تکمیل فرم :

 گی کودکان در سامانه سینا بارگذاری گردیده است ) بجز شهرستان چناران( زرو 5 -3این فرم جهت ثبت  مراقبت  شرایط تکمیل فرم :

 روزگی کودک می باشد  ن تکمیل این فرم از سه روزگی تا  پایان دهامکا 

  روزگی به طور خودکار انتخاب خواهد شد  5تا  3وزگی مراجعه نماید،  مراقبت ر 13تا پایان  3اگر کودک در سن 

  5تا  3روزگی می باشد ندارد ولی با توجه به اینکه اگر دو مراقبت  15تا  14این فرم فاصله زمانی اجباری با فرم بعدی کودک که مراقبت 

بعلت نزدیک بودن فاصله دو مراقبت، نمودار وزن، قد و دور سر کودک روز انجام گردد ،   13روزگی کودک در کمتر از  15تا  14روزگی و 

 روز رعایت گردد   13بدرستی نمایش داده نمی شود ، بهتر است که در مراقبت کودک فاصله بین دو مراقبت 

 بار در خصوص این فرم وجود ندارد  یکامکان ثبت بیشتر از 

  پیش نیاز تکمیل این فرم ، ثبت و تکمیل فرم بررسی تغذیه با شیر مادر می باشد 

 چگونگی تکمیل فرم : 

 : بصورت خودکار با توجه به سن کودک که در باال توضیح داده شد ثبت می گردد   سن مراجعه 

 : درجه است  44تا  25مقدار معتبر درجه حرارت که قابل ثبت در سامانه می باشد بین  درجه حرارت 

درجه بر اساس بوکلت تعریف شده است که در صورت هتر کتدام نیتاز بته  37درجه و درجه حرارت باال بیشتر از  36درجه حرارت پائین کمتر از 

 انه نیز فعال می گردد ارجاع و پیگیری بر اساس بوکلت دارد که بصورت خودکار در سام

 : می باشد  133تا  13مقدار معتبر تنفس که قابل ثبت در سامانه می باشد از  تنفس 

بار در دقیقه یا بیشتر بعنوان تنفس تند در نظر گرفته می شود که در این صورت نیاز بته پیگیتری و ارجتاع بتر استاس  63تعداد تنفس بیشتر از 

 بوکلت دارد 

 در صورت وجود هر کدام از موارد، آیتم مورد نظر انتخاب شتده و ارجتاع و پیگیتری انجتام گتردد و در  ر از دو ماه :ارزیابی شیرخوار کمت

 صورتی که هیچکدام از موارد را ندارد حتما عالئم و نشانه های خطر را ندارد انتخاب گردد 

 : وزن بر اساس کیلوگرم ثبت گردد  وزن 

 :گردد استفاده زیر راهنما از سر دور و وزن ، قد های منحنی ثبت جهت

 در اینصورت در که گیرد قرار منطقه این در بودن صعودی یا موازی به توجه بدون کودک سر دور و قد ، وزن هرگاه : قرمز منحنی زیر 

 خورد می تیک طبیعی غیر سر دور ، سر دور بندی طبقه در و شدید قدی کوتاه ، قد بندی طبقه در و شدید وزنی کم وزن بندی طبقه

 روزگتی  5تا  3از  غیر زمان در مراقبت جهت بار اولین برای یا و نداشته متوالی مراقبت دو کودک که مواقعی در : قرمز منحنی باالی 

 بنتدی طبقه در و نامعلوم رشد ، وزن بندی طبقه در اینصورت در که نداریم او قبلی سر دور و قد ، وزن از اطالعی ما و کند می مراجعه

 خورد می تیک نامعلوم سر دور ، سر دور بندی طبقه در و نامعلوم رشد قدی ، قد

 بتا  متوازی ولتی صتعودی کتودک رشد منحنی و داشته متوالی مراقبت دو کودک که مواردی در : منحنی با نبودن وصعودی موازی

 طبقه بنتدی در و نامطلوب قدی رشد ، قد بندی طبقه در و دارد رشد اختالل ، وزن بندی طبقه در اینصورت در که نباشد رشد منحنی

 خورد می تیک نامطلوب سر دور ، سر دور
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 منحنتی با موازی و صعودی رشدکودک منحنی و داشته متوالی مراقبت دو کودک که مواردی در : منحنی با بودن وصعودی موازی 

،  ستر دور بندی طبقه در و مطلوب قدی رشد ، قد بندی طبقه در و ندارد رشد اختالل ، وزن بندی طبقه در اینصورت در که باشد رشد

 خورد می تیک طبیعی سر دور

  : در قسمت ثبت اطالعات تمامی آیتمها از قبیل توضیحات ثبت فرم ، علت مراجعه و خالصه اقدامات انجام شتده الزم استت ثبت اطالعات

 13تتا 3گی نوشته شود در قسمت علت مراجعته ، مراقبتت روز5تا  3تکمیل گردد بعنوان مثال در توضیحات ثبت فرم باید فرم ثبت کودک 

روزگی ثبت گردد ودر قسمت خالصه اقدامات انجام شده هر اقدام یا توصیه ای که به مادر شده استت از تغذیته انحصتاری بتا شتیر متادر  و 

 مشاوره ها و... ثبت گردد 

  : دارد حتما ارجاع ثبت گردد در صورتی که کودک بر اساس مراقبت انجام شده نیاز به ارجاعارجاع   

  : تاریخ مراقبت بعدی بر حسب نیاز حتما در سربرگ پیگیری ثبت گردد ) تاریخ پیگیری بعدی می تواند هم شامل تتاریخ پیگیتری پیگیری

 کودک مراقبت ویژه باشد و هم شامل تاریخ مراقبت بعدی کودک باشد(

 

 روزگی 01تا  01کودک مراقبتفرم 

  بهورزان –مراقبین سالمت  مسئول تکمیل فرم :

 در سامانه سینا بارگذاری گردیده است ) بجز شهرستان چناران(  روزگی  کودک 15تا  14این فرم جهت ثبت  مراقبت  شرایط تکمیل فرم :

  روزگی کودک می باشد  22روزگی تا11امکان تکمیل این فرم از 

  روزگی به طور خودکار انتخاب خواهد شد  15تا  14روزگی مراجعه نماید،  مراقبت  22تا  11اگر کودک در سن 

  روزگی کودک بصورت خودکار باز می شود و قابل ثبت می باشد ،  23روزگی کودک از  45تا  33نکته مهم : با توجه به اینکه فرم مراقبت

 45تا  33روزگی مراجعه کرده باشد بری اینکه مراقبت بعدی کودک در فرم  11وزگی راس ر 15تا  14درصورتی که کودک جهت مراقبت 

 روزگی رعایت گردد   45تا  33روز بعد جهت مراقبت و ثبت مراقبت  12روزگی امکان ثبت داشته باشد حتما فاصله 

 گیری از هرگونه اختالل در باز شدن فرم در مراقبت با توجه به اینکه ساعت مراجعه نیز در باز شدن فرم لحاظ می شود بنابراین برای پیش

 بعدی به این نکته نیز توجه شود 

  بار در خصوص این فرم وجود ندارد  یکامکان ثبت بیشتر از 

 چگونگی تکمیل فرم : 

 : بصورت خودکار با توجه به سن کودک که در باال توضیح داده شد ثبت می گردد   سن مراجعه 

 : درجه است  44تا  25مقدار معتبر درجه حرارت که قابل ثبت در سامانه می باشد بین  درجه حرارت 

درجه بر اساس بوکلت تعریف شده است که در صورت هتر کتدام نیتاز بته  37درجه و درجه حرارت باال بیشتر از  36درجه حرارت پائین کمتر از 

 انه نیز فعال می گردد ارجاع و پیگیری بر اساس بوکلت دارد که بصورت خودکار در سام

 : می باشد  133تا  13مقدار معتبر تنفس که قابل ثبت در سامانه می باشد از  تنفس 

بار در دقیقه یا بیشتر بعنوان تنفس تند در نظر گرفته می شود که در این صورت نیاز بته پیگیتری و ارجتاع بتر استاس  63تعداد تنفس بیشتر از 

 بوکلت دارد 

 در و گتردد انجتام پیگیتری و ارجتاع و شتده انتخاب نظر مورد آیتم موارد، از کدام هر وجود صورت در ر از دو ماه :ارزیابی شیرخوار کمت 

 گردد انتخاب ندارد را خطر های نشانه و عالئم حتما ندارد را موارد از هیچکدام که صورتی
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 : وزن بر اساس کیلوگرم ثبت گردد  وزن 

 :گردد استفاده زیر راهنما از سر دور و وزن ، قد های منحنی ثبت جهت

 در اینصورت در که گیرد قرار منطقه این در بودن صعودی یا موازی به توجه بدون کودک سر دور و قد ، وزن هرگاه : قرمز منحنی زیر 

 خورد می تیک طبیعی غیر سر دور ، سر دور بندی طبقه در و شدید قدی کوتاه ، قد بندی طبقه در و شدید وزنی کم وزن بندی طبقه

 روزگتی  5تا  3از  غیر زمان در مراقبت جهت بار اولین برای یا و نداشته متوالی مراقبت دو کودک که مواقعی در : قرمز منحنی باالی 

 بنتدی طبقه در و نامعلوم رشد ، وزن بندی طبقه در اینصورت در که نداریم او قبلی سر دور و قد ، وزن از اطالعی ما و کند می مراجعه

 خورد می تیک نامعلوم سر دور ، سر دور بندی طبقه در و نامعلوم رشد قدی ، قد

 بتا  متوازی ولتی صتعودی کتودک رشد منحنی و داشته متوالی مراقبت دو کودک که مواردی در : منحنی با نبودن وصعودی موازی

 طبقه بنتدی در و نامطلوب قدی رشد ، قد بندی طبقه در و دارد رشد اختالل ، وزن بندی طبقه در اینصورت در که نباشد رشد منحنی

 خورد می تیک نامطلوب سر دور ، سر دور

 منحنتی با موازی و صعودی رشدکودک منحنی و داشته متوالی مراقبت دو کودک که مواردی در : منحنی با بودن وصعودی موازی 

،  ستر دور بندی طبقه در و مطلوب قدی رشد ، قد بندی طبقه در و ندارد رشد اختالل ، وزن بندی طبقه در اینصورت در که باشد رشد

 خورد می تیک طبیعی سر دور

  : استت الزم شتده انجام اقدامات خالصه و مراجعه علت ، فرم ثبت توضیحات قبیل از آیتمها تمامی اطالعات ثبت قسمت درثبت اطالعات 

کتودک  مراقبت ، مراجعه علت قسمت در شود نوشته روزگی15 تا14 کودک ثبت فرم باید فرم ثبت توضیحات در مثال بعنوان گردد تکمیل

 بتا انحصتاری تغذیته از است شده مادر به که ای توصیه یا اقدام هر شده انجام اقدامات خالصه قسمت ودر با توجه به سن کودک ثبت گردد

 گردد ثبت... و ها مشاوره و  مادر شیر

  : شده نیاز به ارجاع دارد حتما ارجاع ثبت گردددر صورتی که کودک بر اساس مراقبت انجام ارجاع   

  : تاریخ مراقبت بعدی بر حسب نیاز حتما در سربرگ پیگیری ثبت گردد ) تاریخ پیگیری بعدی می تواند هم شامل تتاریخ پیگیتری پیگیری

 کودک مراقبت ویژه باشد و هم شامل تاریخ مراقبت بعدی کودک باشد(

 

 روزگی11تا  11کودک سالم  مراقبتفرم 

  بهورزان –مراقبین سالمت  مسئول تکمیل فرم :

 در سامانه سینا بارگذاری گردیده است ) بجز شهرستان چناران(  روزگی  کودک 45تا  33 این فرم جهت ثبت  مراقبت شرایط تکمیل فرم :

  روزگی کودک می باشد  55روزگی تا 23امکان تکمیل این فرم از 

  روزگی به طور خودکار انتخاب خواهد شد  45تا  33روزگی مراجعه نماید،  مراقبت  55تا  23اگر کودک در سن 

  ماهگی کودک بصورت خودکار  2روزگی یا راس  63ماهگی( از  6تا  2نکته مهم : با توجه به اینکه فرم مراقبت بعدی کودک ) فرم مراقبت

 2روزگی برای تاریخ مراقبت بعدی کودک به این نکته توجه شود چون فرم مراقبت  45تا  33اقبت باز می شود و قابل ثبت می باشد ، در مر

 روزگی باز نمی شود  63تا شش ماهگی زودتر از 

  با توجه به اینکه ساعت مراجعه نیز در باز شدن فرم لحاظ می شود بنابراین برای پیشگیری از هرگونه اختالل در باز شدن فرم در مراقبت

 ی به این نکته نیز توجه شود بعد

  بار در خصوص این فرم وجود ندارد  یکامکان ثبت بیشتر از 

 چگونگی تکمیل فرم : 
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 : بصورت خودکار با توجه به سن کودک که در باال توضیح داده شد ثبت می گردد   سن مراجعه 

 : درجه است  44تا  25مقدار معتبر درجه حرارت که قابل ثبت در سامانه می باشد بین  درجه حرارت 

درجه بر اساس بوکلت تعریف شده است که در صورت هتر کتدام نیتاز بته  37درجه و درجه حرارت باال بیشتر از  36درجه حرارت پائین کمتر از 

 انه نیز فعال می گردد ارجاع و پیگیری بر اساس بوکلت دارد که بصورت خودکار در سام

 : می باشد  133تا  13مقدار معتبر تنفس که قابل ثبت در سامانه می باشد از  تنفس 

بار در دقیقه یا بیشتر بعنوان تنفس تند در نظر گرفته می شود که در این صورت نیاز بته پیگیتری و ارجتاع بتر استاس  63تعداد تنفس بیشتر از 

 بوکلت دارد 

 در و گتردد انجتام پیگیتری و ارجتاع و شتده انتخاب نظر مورد آیتم موارد، از کدام هر وجود صورت در ر از دو ماه :ارزیابی شیرخوار کمت 

 گردد انتخاب ندارد را خطر های نشانه و عالئم حتما ندارد را موارد از هیچکدام که صورتی

 : ثبت گردد وزن بر اساس کیلوگرم  وزن 

 :گردد استفاده زیر راهنما از سر دور و وزن ، قد های منحنی ثبت جهت

 در اینصورت در که گیرد قرار منطقه این در بودن صعودی یا موازی به توجه بدون کودک سر دور و قد ، وزن هرگاه : قرمز منحنی زیر 

 خورد می تیک طبیعی غیر سر دور ، سر دور بندی طبقه در و شدید قدی کوتاه ، قد بندی طبقه در و شدید وزنی کم وزن بندی طبقه

 روزگتی  5تا  3از  غیر زمان در مراقبت جهت بار اولین برای یا و نداشته متوالی مراقبت دو کودک که مواقعی در : قرمز منحنی باالی 

 بنتدی طبقه در و نامعلوم رشد ، وزن بندی طبقه در اینصورت در که نداریم او قبلی سر دور و قد ، وزن از اطالعی ما و کند می مراجعه

 خورد می تیک نامعلوم سر دور ، سر دور بندی طبقه در و نامعلوم رشد قدی ، قد

 بتا  متوازی ولتی صتعودی کتودک رشد منحنی و داشته متوالی مراقبت دو کودک که مواردی در : منحنی با نبودن وصعودی موازی

 طبقه بنتدی در و نامطلوب قدی رشد ، قد بندی طبقه در و دارد رشد اختالل ، وزن بندی طبقه در اینصورت در که نباشد رشد منحنی

 خورد می تیک نامطلوب سر دور ، سر دور

 منحنتی با موازی و صعودی رشدکودک منحنی و داشته متوالی مراقبت دو کودک که مواردی در : منحنی با بودن وصعودی موازی 

،  ستر دور بندی طبقه در و مطلوب قدی رشد ، قد بندی طبقه در و ندارد رشد اختالل ، وزن بندی طبقه در اینصورت در که باشد رشد

 خورد می تیک طبیعی سر دور

  : استت الزم شتده انجام اقدامات خالصه و مراجعه علت ، فرم ثبت توضیحات قبیل از آیتمها تمامی اطالعات ثبت قسمت درثبت اطالعات 

کودک  مراقبت ، مراجعه علت قسمت در شود نوشته روزگی 45تا  33 کودک ثبت فرم باید فرم ثبت توضیحات در مثال بعنوان گردد تکمیل

 بتا انحصتاری تغذیته از است شده مادر به که ای توصیه یا اقدام هر شده انجام اقدامات خالصه قسمت ودر با توجه به سن کودک ثبت گردد

 گردد ثبت... و ها مشاوره و  مادر شیر

  : نیاز به ارجاع دارد حتما ارجاع ثبت گردددر صورتی که کودک بر اساس مراقبت انجام شده ارجاع   

  : مراقبت بعدی بر حسب نیاز حتما در سربرگ پیگیری ثبت گردد ) تاریخ پیگیری بعدی می تواند هم شامل تتاریخ پیگیتری  تاریخپیگیری

 کودک مراقبت ویژه باشد و هم شامل تاریخ مراقبت بعدی کودک باشد(

 ماهگی 1تا  1فرم ثبت کودک سالم در سن 

 بهورزان  –مراقبین سالمت  مسئول تکمیل فرم :
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ماهگی کودکان در سامانه سینا بارگذاری گردیده است ) بجز شهرستان  6ماهگی/ 4ماهگی / 2این فرم جهت ثبت  مراقبت  شرایط تکمیل فرم :

 چناران (

  کودک می باشد  روزگی(  155ماهگی  ) 6.5تا (  روزگی 63)ماهگی  2امکان تکمیل این فرم از 

  ماهگی کودک با توجه به سن کودک بطور خودکار و بر اساس جدول زیر انتخاب می گردد  6تا 2سن مراقبت 

 

 سن کودک سن مراقبت

 روزگی ( 53روزگی( تا سه ماهگی) 63از دوماهگی) ماهگی 2

 روزگی( 153روزگی( تا پنج ماهگی) 51از سه ماه و یک روزگی) ماهگی 4

 روزگی( 155ماهگی) 6.5روزگی( تا  151ماه و یک روزگی ) 5از  ماهگی 6

 

 

  روزگی کتودک انجتام و ثبتت  13ماه و 2ماهگی کودک در سن  2روزه می باشد ) بعنوان مثال اگر مراقبت 63بازه زمانی امکان ثبت این فرم

 گردد(روزگی اقدام  13ماه و 4ماهگی کودک باید دو ماه پس از ثبت فرم دو ماهگی کودک یعنی در  4گردیده است برای ثبت  مراقبت

 2روزه این فرم سعی شود که مراقبت دوماهگی و چهار متاهگی کتودک حتتی االمکتان در همتان ستن  63ه بازه زمانی نکته مهم: با توجه ب 

ماهگی کودک انجام گرددو به تاخیر نیفتد  تا مراقبت شش ماهگی کودک قابل انجام و ثبت در سامانه باشد ) بعنتوان مثتال اگتر  4ماهگی و 

ر سه ماهگی انجام شود با وجو اینکه امکان ثبت مراقبت دو ماهگی تا سه متاهگی کتودک وجتود ماهگی کودک بجای دو ماهگی د 2مراقبت 

ماهگی انجام و قابل ثبت است و با توجه بته  5ماهگی کودک در  4روز یک بار می باشد مراقبت  63دارد و با توجه به بازه زمانی این فرم که 

متاهگی ثبتت متی  7شود عمال مراقبت شش ماهگی از دست رفته و در مراقبتت  اینکه مراقبت بعدی کودک در سن هفت ماهگی انجام می

 شود ( 

  با توجه به اینکه ساعت مراجعه نیز در باز شدن فرم لحاظ می شود بنابراین برای پیشگیری از هرگونه اختالل در باز شتدن فترم در مراقبتت

 بعدی به این نکته نیز توجه شود 

  صوص این فرم وجود ندارد بار در خ 3امکان ثبت بیشتر از 

 چگونگی تکمیل فرم : 

 :  بصورت خودکار با توجه به سن کودک که در جدول باال توضیح داده شد ثبت می گردد   سن مراقبت 

  :در صورت داشتن هر کدام از عالئم مورد نظر در فرم نیاز به  ارجاع و پیگیری داردارزیابی عمومی کودک  

  : ثبت گرددوزن بر اساس کیلوگرم وزن   

 :گردد استفاده زیر راهنما از سر دور و وزن ، قد های منحنی ثبت جهت

 در اینصورت در که گیرد قرار منطقه این در بودن صعودی یا موازی به توجه بدون کودک سر دور و قد ، وزن هرگاه : قرمز منحنی زیر 

 خورد می تیک طبیعی غیر سر دور ، سر دور بندی طبقه در و شدید قدی کوتاه ، قد بندی طبقه در و شدید وزنی کم وزن بندی طبقه

 روزگتی  5تا  3از  غیر زمان در مراقبت جهت بار اولین برای یا و نداشته متوالی مراقبت دو کودک که مواقعی در : قرمز منحنی باالی 

 بنتدی طبقه در و نامعلوم رشد ، وزن بندی طبقه در اینصورت در که نداریم او قبلی سر دور و قد ، وزن از اطالعی ما و کند می مراجعه

 خورد می تیک نامعلوم سر دور ، سر دور بندی طبقه در و نامعلوم رشد قدی ، قد
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 بتا  متوازی ولتی صتعودی کتودک رشد منحنی و داشته متوالی مراقبت دو کودک که مواردی در : منحنی با نبودن وصعودی موازی

 طبقه بنتدی در و نامطلوب قدی رشد ، قد بندی طبقه در و دارد رشد اختالل ، وزن بندی طبقه در اینصورت در که نباشد رشد منحنی

 خورد می تیک نامطلوب سر دور ، سر دور

 منحنتی با موازی و صعودی رشدکودک منحنی و داشته متوالی مراقبت دو کودک که مواردی در : منحنی با بودن وصعودی موازی 

،  ستر دور بندی طبقه در و مطلوب قدی رشد ، قد بندی طبقه در و ندارد رشد اختالل ، وزن بندی طبقه در اینصورت در که باشد رشد

 خورد می تیک طبیعی سر دور

  : ارزیابی تکامل با توجه به سن کودک انتخاب و تکمیل گرددتکامل   

  : در قسمت ثبت اطالعات تمامی آیتمها از قبیل توضیحات ثبت فرم ، علت مراجعه و خالصه اقدامات انجام شتده الزم استت ثبت اطالعات

متاهگی  6تا  2ماهگی مراجعه کرده است در توضیحات ثبت فرم باید فرم ثبت کودک  6تکمیل گردد بعنوان مثال اگر کودکی جهت مراقبت

ماهگی ثبت گردد ودر قسمت خالصه اقدامات انجام شده هر اقدام یا توصیه ای که بته متادر  6قبت نوشته شود در قسمت علت مراجعه ، مرا

 شده است از تغذیه تکمیلی کودک  و مشاوره ها و... ثبت گردد 

  : در صورتی که کودک بر اساس مراقبت انجام شده نیاز به ارجاع دارد حتما ارجاع ثبت گرددارجاع   

  : عدی بر حسب نیاز حتما در سربرگ پیگیری ثبت گردد ) تاریخ پیگیری بعدی می تواند هم شامل تتاریخ پیگیتری تاریخ مراقبت بپیگیری

 و هم شامل تاریخ مراقبت بعدی کودک باشد(کودک مراقبت ویژه باشد 

 

 ماهگی  7مراقبت کودک سالم فرم 

 بهورزان  –مراقبین سالمت  مسئول تکمیل فرم :

 کودکان در سامانه سینا بارگذاری گردیده است ) بجز شهرستان چناران ( ماهگی 7جهت ثبت  مراقبت این فرم شرایط تکمیل فرم :

  کودک می باشد  روزگی(  243ماهگی  )  8ا ت(  روزگی156) ماه و یک روز   6.5از امکان تکمیل این فرم 

 

 بار در خصوص این فرم وجود ندارد  امکان ثبت بیشتر ازیک 

 چگونگی تکمیل فرم : 

 :  بصورت خودکار با توجه به سن کودک که در باال توضیح داده شد ثبت می گردد   سن مراقبت 

  :در صورت داشتن هر کدام از عالئم مورد نظر در فرم نیاز به  ارجاع و پیگیری داردارزیابی عمومی کودک  

  : وزن بر اساس کیلوگرم ثبت گرددوزن   

 :گردد استفاده زیر راهنما از سر دور و وزن ، قد های منحنی ثبت جهت

 در اینصورت در که گیرد قرار منطقه این در بودن صعودی یا موازی به توجه بدون کودک سر دور و قد ، وزن هرگاه : قرمز منحنی زیر 

 خورد می تیک طبیعی غیر سر دور ، سر دور بندی طبقه در و شدید قدی کوتاه ، قد بندی طبقه در و شدید وزنی کم وزن بندی طبقه

 روزگتی  5تا  3از  غیر زمان در مراقبت جهت بار اولین برای یا و نداشته متوالی مراقبت دو کودک که مواقعی در : قرمز منحنی باالی 

 بنتدی طبقه در و نامعلوم رشد ، وزن بندی طبقه در اینصورت در که نداریم او قبلی سر دور و قد ، وزن از اطالعی ما و کند می مراجعه

 خورد می تیک نامعلوم سر دور ، سر دور بندی طبقه در و نامعلوم قدی رشد ، قد
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 بتا  متوازی ولتی صتعودی کتودک رشد منحنی و داشته متوالی مراقبت دو کودک که مواردی در : منحنی با نبودن وصعودی موازی

 طبقه بنتدی در و نامطلوب قدی رشد ، قد بندی طبقه در و دارد رشد اختالل ، وزن بندی طبقه در اینصورت در که نباشد رشد منحنی

 خورد می تیک نامطلوب سر دور ، سر دور

 منحنتی با موازی و صعودی رشدکودک منحنی و داشته متوالی مراقبت دو کودک که مواردی در : منحنی با بودن وصعودی موازی 

،  ستر دور بندی طبقه در و مطلوب قدی رشد ، قد بندی طبقه در و ندارد رشد اختالل ، وزن بندی طبقه در اینصورت در که باشد رشد

 خورد می تیک طبیعی سر دور

  : ارزیابی تکامل با توجه به سن کودک انتخاب و تکمیل گرددتکامل   

  : در قسمت ثبت اطالعات تمامی آیتمها از قبیل توضیحات ثبت فرم ، علت مراجعه و خالصه اقدامات انجام شتده الزم استت ثبت اطالعات

 تکمیل گردد 

  : در صورتی که کودک بر اساس مراقبت انجام شده نیاز به ارجاع دارد حتما ارجاع ثبت گرددارجاع   

  : تاریخ مراقبت بعدی بر حسب نیاز حتما در سربرگ پیگیری ثبت گردد ) تاریخ پیگیری بعدی می تواند هم شامل تاریخ پیگیری پیگیری

 بعدی کودک باشد(باشد و هم شامل تاریخ مراقبت کودک مراقبت ویژه 

 ماهگی  5مراقبت کودک سالم فرم 

 بهورزان  –مراقبین سالمت  مسئول تکمیل فرم :

 کودکان در سامانه سینا بارگذاری گردیده است ) بجز شهرستان چناران (ماهگی  5این فرم جهت ثبت  مراقبت  شرایط تکمیل فرم :

  کودک می باشد (روزگی  364)روزگی 25 و ماه 11 تا( روزگی 241) روزگی یک و ماه 8 ازامکان تکمیل این فرم از 

  بار در خصوص این فرم وجود ندارد  یک امکان ثبت بیشتر از 

 چگونگی تکمیل فرم : 

 :  بصورت خودکار با توجه به سن کودک که در باال توضیح داده شد ثبت می گردد   سن مراقبت 

  :عالئم مورد نظر در فرم نیاز به  ارجاع و پیگیری دارد در صورت داشتن هر کدام ازارزیابی عمومی کودک  

  : وزن بر اساس کیلوگرم ثبت گرددوزن   

 :گردد استفاده زیر راهنما از سر دور و وزن ، قد های منحنی ثبت جهت

 در اینصورت در که گیرد قرار منطقه این در بودن صعودی یا موازی به توجه بدون کودک سر دور و قد ، وزن هرگاه : قرمز منحنی زیر 

 خورد می تیک طبیعی غیر سر دور ، سر دور بندی طبقه در و شدید قدی کوتاه ، قد بندی طبقه در و شدید وزنی کم وزن بندی طبقه

 روزگتی  5تا  3از  غیر زمان در مراقبت جهت بار اولین برای یا و نداشته متوالی مراقبت دو کودک که مواقعی در : قرمز منحنی باالی 

 بنتدی طبقه در و نامعلوم رشد ، وزن بندی طبقه در اینصورت در که نداریم او قبلی سر دور و قد ، وزن از اطالعی ما و کند می مراجعه

 خورد می تیک نامعلوم سر دور ، سر دور بندی طبقه در و نامعلوم رشد قدی ، قد

 بتا  متوازی ولتی صتعودی کتودک رشد منحنی و داشته متوالی مراقبت دو کودک که مواردی در : منحنی با نبودن وصعودی موازی

 طبقه بنتدی در و نامطلوب قدی رشد ، قد بندی طبقه در و دارد رشد اختالل ، وزن بندی طبقه در اینصورت در که نباشد رشد منحنی

 خورد می تیک نامطلوب سر دور ، سر دور
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 منحنتی با موازی و صعودی رشدکودک منحنی و داشته متوالی مراقبت دو کودک که مواردی در : منحنی با بودن وصعودی موازی 

،  ستر دور بندی طبقه در و مطلوب قدی رشد ، قد بندی طبقه در و ندارد رشد اختالل ، وزن بندی طبقه در اینصورت در که باشد رشد

 خورد می تیک طبیعی سر دور

  : گردد ارزیابی تکامل با توجه به سن کودک انتخاب و تکمیلتکامل   

  : در قسمت ثبت اطالعات تمامی آیتمها از قبیل توضیحات ثبت فرم ، علت مراجعه و خالصه اقدامات انجام شتده الزم استت ثبت اطالعات

 تکمیل گردد 

  : در صورتی که کودک بر اساس مراقبت انجام شده نیاز به ارجاع دارد حتما ارجاع ثبت گرددارجاع   

  بر حسب نیاز حتما در سربرگ پیگیری ثبت گردد ) تاریخ پیگیری بعدی می تواند هم شامل تتاریخ پیگیتری تاریخ مراقبت بعدی : پیگیری

 کودک مراقبت ویژه باشد و هم شامل تاریخ مراقبت بعدی کودک باشد(

 

 

 ماهگی  08تا  01فرم ثبت کودک سالم در سن 

 بهورزان  –مراقبین سالمت  مسئول تکمیل فرم :

است ) بجز  ماهگی کودکان در سامانه سینا بارگذاری گردیده 18ماهگی / 15ماهگی / 12این فرم جهت ثبت  مراقبت  شرایط تکمیل فرم :

 شهرستان چناران(

 کودک می باشد روزگی( 633ماهگی ) 21تا  روزگی( 365)ماهگی  12امکان تکمیل این فرم از 

   ماهگی کودک با توجه به سن کودک بطور خودکار و بر اساس جدول زیر انتخاب می گردد  18تا  12سن مراجعه 

 

 سن کودک سن مراقبت

 روزگی(  435ماهگی ) 13.5روزگی( تا  365ماهگی )  12از  ماهگی 12

 روزگی(  455ماهگی)  16.5روزگی( تا  436ما ه و یک روزگی )  13.5از  ماهگی  15

 روزگی(  633ماهگی) 21روزگی( تا  456ماه و یک روزگی ) 16.5از  ماهگی  18

 

  روزه می باشد  53بازه زمانی امکان ثبت این فرم 

  بار در خصوص این فرم وجود ندارد  3امکان ثبت بیشتر از 

 چگونگی تکمیل فرم : 

 : داده شد ثبت می گردد  بصورت خودکار با توجه به سن کودک که در جدول باال توضیح  سن مراجعه 

  :در صورت داشتن هر کدام از عالئم مورد نظر در فرم نیاز به  ارجاع و پیگیری داردارزیابی عمومی کودک  

  : وزن بر اساس کیلوگرم ثبت گرددوزن   

 :گردد استفاده زیر راهنما از سر دور و وزن ، قد های منحنی ثبت جهت

 در اینصورت در که گیرد قرار منطقه این در بودن صعودی یا موازی به توجه بدون کودک سر دور و قد ، وزن هرگاه : قرمز منحنی زیر 

 خورد می تیک طبیعی غیر سر دور ، سر دور بندی طبقه در و شدید قدی کوتاه ، قد بندی طبقه در و شدید وزنی کم وزن بندی طبقه
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 روزگتی  5تا  3از  غیر زمان در مراقبت جهت بار اولین برای یا و نداشته متوالی مراقبت دو کودک که مواقعی در : قرمز منحنی باالی 

 بنتدی طبقه در و نامعلوم رشد ، وزن بندی طبقه در اینصورت در که نداریم او قبلی سر دور و قد ، وزن از اطالعی ما و کند می مراجعه

 خورد می تیک نامعلوم سر دور ، سر دور بندی طبقه در و نامعلوم رشد قدی ، قد

 بتا  متوازی ولتی صتعودی کتودک رشد منحنی و داشته متوالی مراقبت دو کودک که مواردی در : منحنی با نبودن وصعودی موازی

 طبقه بنتدی در و نامطلوب قدی رشد ، قد بندی طبقه در و دارد رشد اختالل ، وزن بندی طبقه در اینصورت در که نباشد رشد منحنی

 خورد می تیک نامطلوب سر دور ، سر دور

 منحنتی با موازی و صعودی رشدکودک منحنی و داشته متوالی مراقبت دو کودک که مواردی در : منحنی با بودن وصعودی موازی 

،  ستر دور بندی طبقه در و مطلوب قدی رشد ، قد بندی طبقه در و ندارد رشد اختالل ، وزن بندی طبقه در اینصورت در که باشد رشد

 خورد می تیک طبیعی سر دور

  :  ارزیابی سالمت دهان و دندان را با دقت انجام داده و در صورتی که هیچ کدام از آیتم ها وجود ندارد گزینه هتیچ کتدام را از گزینته دندان

 های انتخابی تیک بزنید  

  : ت انجام شتده الزم استت در قسمت ثبت اطالعات تمامی آیتمها از قبیل توضیحات ثبت فرم ، علت مراجعه و خالصه اقداماثبت اطالعات

  18تتا 12ماهگی مراجعه کرده است در توضیحات ثبت فرم بایتد فترم ثبتت کتودک  12تکمیل گردد بعنوان مثال اگر کودکی جهت مراقبت

ماهگی  ثبت گردد ودر قسمت خالصه اقدامات انجام شده هر اقدام یا توصیه ای که  12ماهگی نوشته شود در قسمت علت مراجعه ، مراقبت 

 و مشاوره ها و... ثبت گردد   ASQه مادر شده است از تحویل پرسشنامه ب

  : در صورتی که کودک بر اساس مراقبت انجام شده نیاز به ارجاع دارد حتما ارجاع ثبت گرددارجاع   

  : شامل تتاریخ پیگیتری تاریخ مراقبت بعدی بر حسب نیاز حتما در سربرگ پیگیری ثبت گردد ) تاریخ پیگیری بعدی می تواند هم پیگیری

 کودک مراقبت ویژه باشد و هم شامل تاریخ مراقبت بعدی کودک باشد(

به والدین کودک تحویل داده شود تا در منزل تکمیتل گتردد و در قستمت  ASQماهگی الزم است که پرسشنامه 12شایان ذکر است در مراقبت 

  داده شود  ASQ هفته بعد تاریخ جهت تحویل پرسشنامهپیگیری ها حداکثر برای یک 

 ماهگی  11فرم مراقبت کودک سالم 

 بهورزان  –مراقبین سالمت  مسئول تکمیل فرم :

 است ) بجز شهرستان چناران( ماهگی کودکان در سامانه سینا بارگذاری گردیده 24اقبت این فرم جهت ثبت  مر شرایط تکمیل فرم :

 کودک می باشد ( سالگی 2.5) ماهگی 33 تا( روزگی 631) روزگی یک و ماه 21امکان تکمیل این فرم از 

  در خصوص این فرم وجود ندارد  یک بارامکان ثبت 

 چگونگی تکمیل فرم : 

 : بصورت خودکار با توجه به سن کودک که در باال توضیح داده شد ثبت می گردد   سن مراجعه 

  :نیاز به  ارجاع و پیگیری دارددر صورت داشتن هر کدام از عالئم مورد نظر در فرم ارزیابی عمومی کودک  

  : وزن بر اساس کیلوگرم ثبت گرددوزن   

 :گردد استفاده زیر راهنما از سر دور و وزن ، قد های منحنی ثبت جهت

 در اینصورت در که گیرد قرار منطقه این در بودن صعودی یا موازی به توجه بدون کودک سر دور و قد ، وزن هرگاه : قرمز منحنی زیر 

 خورد می تیک طبیعی غیر سر دور ، سر دور بندی طبقه در و شدید قدی کوتاه ، قد بندی طبقه در و شدید وزنی کم وزن بندی طبقه
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 روزگتی  5تا  3از  غیر زمان در مراقبت جهت بار اولین برای یا و نداشته متوالی مراقبت دو کودک که مواقعی در : قرمز منحنی باالی 

 بنتدی طبقه در و نامعلوم رشد ، وزن بندی طبقه در اینصورت در که نداریم او قبلی سر دور و قد ، وزن از اطالعی ما و کند می مراجعه

 خورد می تیک نامعلوم سر دور ، سر دور بندی طبقه در و نامعلوم رشد قدی ، قد

 بتا  متوازی ولتی صتعودی کتودک رشد منحنی و داشته متوالی مراقبت دو کودک که مواردی در : منحنی با نبودن وصعودی موازی

 طبقه بنتدی در و نامطلوب قدی رشد ، قد بندی طبقه در و دارد رشد اختالل ، وزن بندی طبقه در اینصورت در که نباشد رشد منحنی

 خورد می تیک نامطلوب سر دور ، سر دور

 منحنتی با موازی و صعودی رشدکودک منحنی و داشته متوالی مراقبت دو کودک که مواردی در : منحنی با بودن وصعودی موازی 

،  ستر دور بندی طبقه در و مطلوب قدی رشد ، قد بندی طبقه در و ندارد رشد اختالل ، وزن بندی طبقه در اینصورت در که باشد رشد

 خورد می تیک طبیعی سر دور

  :  ارزیابی سالمت دهان و دندان را با دقت انجام داده و در صورتی که هیچ کدام از آیتم ها وجود ندارد گزینه هتیچ کتدام را از گزینته دندان

 های انتخابی تیک بزنید  

  : زم استت در قسمت ثبت اطالعات تمامی آیتمها از قبیل توضیحات ثبت فرم ، علت مراجعه و خالصه اقدامات انجام شتده الثبت اطالعات

 تکمیل گردد 

  : در صورتی که کودک بر اساس مراقبت انجام شده نیاز به ارجاع دارد حتما ارجاع ثبت گرددارجاع   

  : تاریخ مراقبت بعدی بر حسب نیاز حتما در سربرگ پیگیری ثبت گردد ) تاریخ پیگیری بعدی می تواند هم شامل تتاریخ پیگیتری پیگیری

 شامل تاریخ مراقبت بعدی کودک باشد(کودک مراقبت ویژه باشد و هم 

 

 سالگی 1تا  1فرم ثبت کودک سالم در سن 

 بهورزان  –مراقبین سالمت  مسئول تکمیل فرم :

سالگی کودکان در سامانه سینا بارگذاری گردیده است ) بجز شهرستان  5سالگی / 4سالگی /3این فرم جهت ثبت  مراقبت  شرایط تکمیل فرم :

 پایلوت(

  می باشد سالگی  4سالگی تا پایان 2.5ز تکمیل این فرم اامکان 

  سالگی  کودک با توجه به سن کودک بطور خودکار و بر اساس جدول زیر انتخاب می گردد  5تا  3سن مراجعه 

 

 سن کودک سن مراقبت

 سالگی(  3.5ماهگی ) 42سال و یک روزگی تا  2.5از  سالگی  3

 سالگی  4.5سال و یک روزگی  و یک روزگی تا  3.5از  سالگی  4

 روزگی  25ماه و  11سال و یک روزگی تا چهار سال و  4.5از  سالگی  5

  

  امکان ثبت روز  25ماه و  11سال و  4سالگی که فقط تا  5می باشد ) بجز مراقبت  یا یک سال روزه 365بازه زمانی امکان ثبت این فرم

 دارد (

 بار در خصوص این فرم وجود ندارد  3تر از امکان ثبت بیش 

 چگونگی تکمیل فرم : 
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 : بصورت خودکار با توجه به سن کودک که در جدول باال توضیح داده شد ثبت می گردد   سن مراجعه 

  :در صورت داشتن هر کدام از عالئم مورد نظر در فرم نیاز به  ارجاع و پیگیری داردارزیابی عمومی کودک  

  : بر اساس کیلوگرم ثبت گرددوزن وزن   

 :گردد استفاده زیر راهنما از سر دور و وزن ، قد های منحنی ثبت جهت

 در اینصورت در که گیرد قرار منطقه این در بودن صعودی یا موازی به توجه بدون کودک سر دور و قد ، وزن هرگاه : قرمز منحنی زیر 

 خورد می تیک طبیعی غیر سر دور ، سر دور بندی طبقه در و شدید قدی کوتاه ، قد بندی طبقه در و شدید وزنی کم وزن بندی طبقه

 روزگتی  5تا  3از  غیر زمان در مراقبت جهت بار اولین برای یا و نداشته متوالی مراقبت دو کودک که مواقعی در : قرمز منحنی باالی 

 بنتدی طبقه در و نامعلوم رشد ، وزن بندی طبقه در اینصورت در که نداریم او قبلی سر دور و قد ، وزن از اطالعی ما و کند می مراجعه

 خورد می تیک نامعلوم سر دور ، سر دور بندی طبقه در و نامعلوم رشد قدی ، قد

 بتا  متوازی ولتی صتعودی کتودک رشد منحنی و داشته متوالی مراقبت دو کودک که مواردی در : منحنی با نبودن وصعودی موازی

 طبقه بنتدی در و نامطلوب قدی رشد ، قد بندی طبقه در و دارد رشد اختالل ، وزن بندی طبقه در اینصورت در که نباشد رشد منحنی

 خورد می تیک نامطلوب سر دور ، سر دور

 منحنتی با موازی و صعودی رشدکودک منحنی و داشته متوالی مراقبت دو کودک که مواردی در : منحنی با بودن وصعودی موازی 

،  ستر دور بندی طبقه در و مطلوب قدی رشد ، قد بندی طبقه در و ندارد رشد اختالل ، وزن بندی طبقه در اینصورت در که باشد رشد

 خورد می تیک طبیعی سر دور

  :  ارزیابی سالمت دهان و دندان را با دقت انجام داده و در صورتی که هیچ کدام از آیتم ها وجود ندارد گزینه هتیچ کتدام را از گزینته دندان

   های انتخابی تیک بزنید

  :سالگی به بعد برای کودک انجام داده و حدت بینایی را ثبت کنید 4تست قدرت بینایی را از بینایی   

  : در قسمت ثبت اطالعات تمامی آیتمها از قبیل توضیحات ثبت فرم ، علت مراجعه و خالصه اقدامات انجام شتده الزم استت ثبت اطالعات

 تکمیل گردد 

  : در صورتی که کودک بر اساس مراقبت انجام شده نیاز به ارجاع دارد حتما ارجاع ثبت گرددارجاع   

  : ت بعدی بر حسب نیاز حتما در سربرگ پیگیری ثبت گردد ) تاریخ پیگیری بعدی می تواند هم شامل تتاریخ پیگیتری تاریخ مراقبپیگیری

 باشد(کودک مراقبت ویژه باشد و هم شامل تاریخ مراقبت بعدی کودک 

 

 فرم بررسی تغذیه با شیر مادر

 بهورزان  –مراقبین سالمت  مسئول تکمیل فرم :

  این فرم جهت بررسی نحوه شیردهی مادر و تغذیه نوزاد با شیر مادر در سامانه سینا بارگذاری گردیده است شرایط تکمیل فرم :

 ( تکمیل می گردد و در صورتی که شیرخوار در  5تا  3این فرم در اولین ویزیت نوزاد )روزگی مراجعه نکرده باشد سواالت آن  5تا  3روزگی

 در اولین ویزیت ) تا قبل از دو ماهگی( سوال شود و فرم تکمیل و ثبت گردد 

 در زمان تکمیل فرم مادر و نوزاد هر دو مورد ارزیابی قرار گیرند 

 مکان ثبت این فرم فقط یک بار وجود دارد ا 

  و ثبت نشود امکان روزگی کودک می باشد و تا زمانی که این فرم تکمیل نگردیده  5تا  3تکمیل این فرم پیش نیاز تکمیل فرم مراقبتی

 روزگی برای کودک وجود ندارد  5تا  3ثبت فرم 
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 دقت شود  به راهنمای تکمیل فرم و جدول بارگذاری شده جهت تکمیل فرم 

 چگونگی تکمیل فرم :

  با توجه به اینکه این فرم برای شناسایی مشکالت مادر در شیرهی و کمک به شیردهی موفق مادر طراحی گردیده است ، بهتر است هر چته

 روزگی( مادر و نوزاد از نظر شیردهی بررسی و فرم ثبت گردد  5تا  3زودتر پس از تولد نوزاد ) بهترین زمان 

 که کودک در هنگام تولد وزن نشده است ) مثل موارد زایمان در منزل و...( گزینه وزن نشده انتخاب گردد و وزن کودک نوشتته  در صورتی

 نشود 

  تمامی آیتم های و ارزیابی های مورد نظر فرم بر اساس سوال از مادر و مشاهده مستقیم بررسی و ثبت گردد 

  : در قسمت ثبت اطالعات تمامی آیتمها از قبیل توضیحات ثبت فرم ، علت مراجعه و خالصه اقدامات انجام شتده الزم استت ثبت اطالعات

 تکمیل گردد 

  : در صورتی که کودک بر اساس بررسی ها و ارزیابی های انجام شده نیاز به ارجاع دارد حتما ارجاع ثبت گرددارجاع  

  نیاز حتما در سربرگ پیگیری ثبت گردد تاریخ مراقبت بعدی بر حسب: پیگیری  

 

 فرم ثبت اولین معاینه نوزاد توسط پزشک

 پزشکان  مسئول تکمیل فرم :

  این فرم جهت ثبت  معاینه و ویزیت نوزاد که توسط پزشک انجام می گردد  در سامانه سینا بارگذاری گردیده است شرایط تکمیل فرم :

  روزگی  کودک می باشد  33امکان تکمیل این فرم از بدو تولد تا 

  امکان ثبت این فرم فقط یک بار وجود دارد 

 چگونگی تکمیل فرم : 

  : درجه است 44تا  25مقدار معتبر درجه حرارت که قابل ثبت در سامانه می باشد بین درجه حرارت  

  : می باشد 133تا  13باشد از  مقدار معتبر تنفس که قابل ثبت در سامانه میتنفس   

بار در دقیقه یا بیشتر بعنوان تنفس تند در نظر گرفته می شود که در این صورت نیاز بته پیگیتری و ارجتاع بتر استاس  63تعداد تنفس بیشتر از 

 بوکلت دارد 

 :ده در فرم مذکور بررسی شده و در تمامی اندامها و قسمت های بدن نوزاد با توجه بآیتم های ثبت شارزیابی ووضعیت عمومی شیر خوا ر

 صورت هر مشکلی گزینه مورد نظر انتخاب گردد و اگر هیچ مشکلی مشاهده نشد حتما گرینه مشکلی ندارد انتخاب گردد   

  کودک را از نظر رشد، بررسی تغذیه با شیر مادر و احتمال بد رفتاری با کودک ارزیابی کرده و گزینه های مربوطه انتخاب گردد 

  با توجه به بررسی های انجام شده و شناسایی مشکالت نوزاد طبقه بندی ارزیابی نتوزاد مشتخص گتردد و در صتورتی کته نیتاز بته ارجتاع و

 پیگیری داشته گزینه های مورد نظر انتخاب و ثبت گردد 

 سربرگ تشخیص ، آزمایشات و ثبت دارو در صورت تشخیص بیماری و در صورت لزوم  تکمیل گردد  
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 ASQم ثبت نتایج فر

 بهورزان  –مراقبین سالمت  مسئول تکمیل فرم :

ماهگی و سایر سنین در صورت لزوم در سامانه سینا بارگذاری  12در سنین  ASQاین فرم جهت ثبت نتایج تکمیل پرسشنامه  شرایط تکمیل فرم :

 گردیده است 

  ماهه باید تکمیل گردد ) در شهرستان پایلوت چناران جهت بستته ختدمتی بتازنگری شتده  12این فرم در حال حاضرجهت تمامی کودکان

ستالگی کتودک نیتز  بایتد جهتت  5سالگی و  3سالگی ،  2ماهگی،  6ماهگی در سنین  12سالمت کودکان عالوه برتکمیل این فرم در  سن 

 دد ( تمامی کودکان تکمیل و ثبت گر

  ماهگی بتر استاس بوکلتت کتودک ستالم )  61بجز سنین ذکر شده در بند فوق برای کلیه کودکانی که در زمان انجام مراقبت های روتین تا

 مرتبط با سن کودک تکمیل می گردد  ASQبخش ارزیابی کودک از نظر تکامل ( نیازمند ارجاع هستند نیز پرسشنامه 

  پرسشنامهASQ  ماهگی باید به والدین کودک تحویل داده شود و تاکید گردد در منزل و بصورت بازی با کودک تکمیل  12در زمان مراقبت

 شده و حداکثر پس از یک هفته تحویل پایگاه یا خانه بهداشت داده شود و در هنگام تحویل به مرکز در سامانه ثبت گردد 

  عدم تحویل پرسشنامه بته مرکتز الزم استت توستط متراقبین ستالمت و پیگیری در زمان مناسب ) حداکثر یک هفته تا ده روز ( در صورت

 بهورزان صورت گرفته تا فرم در بازه زمانی مورد نظر در سامانه ثبت گردد 

  : متاهگی  5ماهگی به مادر تحویل داده شود و از تحویل فرم به والدین در مراقبتت 12فرم بهتر است در مراقبت تاریخ تحویل فرم به مادر

 خودداری گردد و تاکید به والدین جهت بازگردادندن فرم در زمان الزم) یک هفته (  صورت پذیرد 

 نه تاریخ ثبت پرسشنامه در سامانه ، و در صورتی کته ایتن  تاریخی که در این باکس ثبت می گردد باید تاریخ تحویل پرسشنامه به مادرباشد

تاریخ با تاریخ ثبت فرم یکی باشد نشان دهنده این استت کته پرسشتنامه در پایگتاه یتا خانته بهداشتت تکمیتل گردیتده استت کته ختالف 

 می باشد ASQدستورالعمل 

  : سن کودک 

 ردد سن واقعی کودک ) سن شناسنامه ای کودک( بر اساس ماه تکمیل گ 

  ( با توجه به دستورالعمل اجرایی  37در صورتی که کودک پره ترم متولد شده باشد )هفته یا کمترASQ2  ستن اصتالح شتده کتودک

محاسبه و در سامانه ثبت کرده و پرسشنامه مطابق با سن اصالح شده را به مادر تحویل دهید ) سن اصالح شده جهت کودکان پره تترم 

 می گردد( تا دو سالگی کودک محاسبه

  هفته بارداری متولد شده است بلی  37سن اصالح شده کودک: در صورتی این باکس فعال می شود که جواب سوال آیا کودک زودتر از

 الزم است سن اصالح شده محاسبه گرددتیک بخورد که در این صورت 

 نکات قابل توجه در این خصوص: 

  43هفته و کمتر بدنیا آمده اند باید کل هفته هتایی کته شتیرخوار زودتتر از  37که برای محاسبه سن اصالح شده در کلیه شیرخوارنی 

هفتته  8هفتگتی بتدنیا آمتده )  32ماهه ای کته در  6هفته بدنیا آمده از سن زمان مراجعه کودک کم شود بعنوان مثال یرای شیرخوار 

 ماهگی را برای شیرخوار تکمیل نمود 4گی کم کرده و پرسشنامه ماه 6هفته یا دو ماه را از سن  8هفته بدنیا آمده ( باید  43زودتر از 

  سالگی محاسبه می گردد و بعد از دو سالگی کودک نیاز به محاسبه سن اصتالح  2سن اصالح شده فقط تا زمان رسیدن سن کودک به

  شده نمی باشد 

 سن واقعی کودک هیچ وقت با سن اصالح شده یکسان نمی باشد 
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  حیطه ها 

 ه های مختلف : سواالت حیط 

امتیاز  5،  "بلی"امتیاز برای پاسخ  ASQ  13باتوجه به سواالت مطرح شده در هرحیطه نمره به جواب سواالت تعلق می گیرد) بر اساس دستورالعمل 

حیطه ثبتت متی  و صفر امتیاز برای پاسخ هنوز نه( سپس نمرات سواالت هر حیطه با هم جمع گردیده و در قسمت جمع کل هر "گاهی"برای پاسخ 

 با توجه به پرسشنامه سن مربوطه ، نتیجه محاسبه می گردد و در باکس نتیجه ثبت می شود ASQگردد و بر اساس نقاط برش تست 

 نکات قابل توجه در این خصوص : 

 اهنمایی مراقب ستالمت در صورتی که در پرسشنامه های تکمیل شده در مواردی یک یا دو سوال بی جواب باشد و پدر یا مادر با توجه به ر

باز هم نتوانند جوابی جهت آن سواالت پیدا کنند ، جواب سوال مورد نظر در فرم بارگذاری شده در سامانه ستینا ختالی بمانتد و بتر استاس 

ثبت از روش امتیازدهی نسبی استفاده گردد و حتما در قسمت اقدامات و یا در قسمت ثبت اطالعات در آیتم توضیحات  ASQدستورالعمل 

فرم قید گردد که مثال در کدام حیطه از روش امتیازدهی نسب استفاده شده است ) روش امتیازدهی نسبی بصورت کامتل در دستتورالعمل 

ASQ ) توضیح داده شده است 

  در صورتی که امتیاز کسب شده کودک در هر حیطه بر اساس نقاط برش بینSD-1   وSD-2  پتس از دو الزم است کته ، این کودک  باشد

در سربرگ ثبت اطالعات در قسمت خالصه اقدامات انجام شده حتما قید گردد که نیاز به تست و هفته مجدد مورد غربالگری قرار می گیر د 

هفته می باشد و همچنین در سربرگ پیگیری های مراجعته کننتده حتمتا تتاریخ دو هفتته بعتد جهتت مراجعته و بررستی  2مجدد پس از 

نمره تست مجدد بتر روی و   جدید جهت کودک باز و ثبت نگردد ASQ نتایج هنگام مراجعه کودک پس از دو هفته،  فرمثبت گردد و کودک

همان فرم قبلی در باکس نتیجه تست مجدد پس از دو هفته ثبت می گردد و با توجه به امتیاز جدید در صورتی که کودک نیازمند به ارجاع 

 باشد ارجاع و پیگیری انجام شود 

 در صورتی که کودک بر اساس امتیازات کسب شده در حیطه ها نیاز به ارجاع دارد ارجاع به پزشک مرکز و پزشک معتین شهرستتان انجتام 

 گردیده و پیگیری به موقع انجام گردد 

  :کودکان نیازمند ارجاع 

 ه برشکودکانی که امتیاز آنها در حداقل یکی از حیطه ها ی تکاملی مساوی یا پائین تر از نقط SD-2 باشد 

  در مراجعه اول بینSD-1   وSD-2  بوده و بعد از انجام اقدامات ارتقای تکاملی در منزل بعد از دو هفته مجدد تست برای کتودک

 باشد  SD-1انجام شده و همچنان کمتر از 

  در پاسخ به موارد کلی به این جمع بندی رسیده اید که مشکلی برای کودک وجود دارد و کودک نیازمند ارجاع است  

 باکس اقدامات  : 

 : مثال بعنوان گردد می در این باکس هر اقدامی جهت کودک صورت گرفته ثبت 

 گانته مشتهد( ارجتاع  5ر مورد مراکتز د)  کودکان تکامل جامع مرکز به و متخصص به یا و  در صورتی که کودک به پزشک معین شهرستان

  داده می شود قید گردد 

 در صورتی که از روش امتیاز دهی نسبی جهت جمع امتیازات هر حیطه استفاده شده است با ذکر تاریخ در این قسمت ثبت گردد 

  در صورتی که امتیاز اولیه کودک بینSD-1  و  SD-2 از کمتر مه هنوز هفته دو از پس و بوده SD-1  ی باشتد پتس از ویترایش فترم و مت

اع اصالح جواب سوال نیازمند ارجاع می باشد در این باکس با ذکر تاریخ قید گردد که فرم ویرایش گردید و بر اساس امتیاز جدید نیاز به ارج

 دارد
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 : سربرگ ثبت اطالعات 

مراجعه، توضیحات ثبت فرم و خالصه اقدامات انجام شده بر اساس توضیحات قبل در سربرگ ثبت اطالعات تاریخ تکمیل فرم ، تاریخ ثبت فرم ، علت 

 باید بطور کامل تکمیل گرددو هیچ قسمتی خالی نماند

  ارجاعات سربرگ : 

بته  ASQتکمیل می گردد الزم است حاصل تست به همراه کتودک جهتت تائیتد نتتایج آزمتون  ASQتمامی کودکانی که جهت آنان پرسشنامه 

متدیریت محتترم ستالمت  24/3/54مورخه  157453/54پزشک مرکز ارجاع داده شوند و ارجاع انجام شده در این قسمت ثبت گردد ) پیرو نامه 

و تصمیم گیری برای ارجاع کودک به پزشک معین با پزشک مرکز بهداشتتی  ASQجمعیت، خانواده و مدارس ، مسئولیت تفسیر تست غربالگری 

را بته  ASQدر صورتیکه پزشک از نحوه امتیازدهی غیر پزشک اطمینان دارد با مسئولیت خودش می تواند تائید نتایج طبیعتی  درمانی است ولی

غیر پزشک واگذار نماید ، البته در خصوص پرسشنامه هایی که توسط همکاران بهورز بررسی و ثبت می گردد ارجاع به پزشتک حتتی در صتورت 

 ی می باشد (طبیعی بودن نتیجه تست اجبار

 : سربرگ پیگیری های مراجعه کننده 

 هنگامی که کودک نیاز به پیگیری مجدد دارد باید حتما این قسمت تکمیل گردد و تاریخ مراجعه بعدی به کودک داده شود و علت آن ذکر گردد

  در مورد کودکانی که امتیاز اولیه کودک بینSD-1  و  SD-2  بوده و باید پس از دو هفته مجدد مراجعه نمایند حتما در ایتن قستمت بترای

مراجعه پیگیری الزم صورت و نتیجه آن بر اساس توضیحات گفته شده دو هفته بعد تاریخ مراجعه جهت کودک ثبت گردد و در صورت عدم 

 نوشته شود

  جدول نقاط برش در قسمت راهنمای فرم بارگذاری شده است 

 

 مراقبتهای ادغام یافته کودک سالم ) پایلوت چناران(فرم ثبت 

 بهورزان  –مراقبین سالمت  مسئول تکمیل فرم :

 5متاهگی/ 7متاهگی/ 6متاهگی/ 4متاهگی/ 2روزگتی /  45تا  33روزگی / 15تا  14روزگی/  5تا  3این فرم جهت ثبت  مراقبت  شرایط تکمیل فرم :

ماهگی کودکان در سامانه سینا بارگذاری گردیتده استت  63ماهگی و  48ماهگی/ 36ماهگی/  33/ ماهگی 24ماهگی/ 18ماهگی/ 15ماهگی/ 12ماهگی/

 و فقط مخصوص شهرستان چناران ) شهرستان پایلوت اجرای بسته خدمتی بازنگری شده سالمت کودکان ( می باشد 

  کودک می باشد روز  25ماه و  11سال و 4روزگی تا 3امکان تکمیل این فرم از 

  ( می باشد  16امکان ثبت این فرم به تعداد مراقبتهای روتین کودکان ) بار 

 چگونگی تکمیل فرم : 

 : بصورت خودکار با توجه به سن کودک ثبت می گردد   سن مراجعه 

  : درجه است 44تا  25مقدار معتبر درجه حرارت که قابل ثبت در سامانه می باشد بین درجه حرارت  

درجه بر اساس بوکلت تعریف شده استت کته  37.5درجه و درجه حرارت زیر بغلی مساوی یا باالتر  از 36.5پائین کمتر از  درجه حرارت زیر بغلی

 در صورت هر کدام نیاز به ارجاع و پیگیری بر اساس بوکلت دارد که بصورت خودکار در سامانه نیز فعال می گردد 

  : می باشد 133تا  13ی باشد از مقدار معتبر تنفس که قابل ثبت در سامانه متنفس   
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بار در دقیقه یا بیشتر بعنوان تنفس تند در نظر گرفته می شود که در این صورت نیاز بته پیگیتری و ارجتاع بتر استاس  63تعداد تنفس بیشتر از 

 بوکلت دارد 

  ماهه  2ارزیابی شیرخوار کمتر از دو ماه از نظر عالئم و نشانه های خطر  / ارزیابی زردی در شیرخوار کمتر از دو ماه / ارزیابی کودک

با توجه به سن کودک در صورت هر کدام از آیتم های مورد نظر نیاز به ارجاع و پیگیری دارد و در ماهه از نظر عالئم و نشانه های خطر:  11تا 

 رتی که هیچکدام از موارد را ندارد حتما عالئم و نشانه های خطر را ندارد انتخاب گردد صو

 : وزن بر اساس کیلوگرم ثبت گردد وزن   

ها با توجه به روند رشد وزنی ، قدی و دور سر ، گرینه های مربوط به روند رشد وزن، قد و دور سر کودک را بر اساس منحنتی  منحنی ثبت جهت

 ثبت شده انتخاب کرده تا وضعیت منحنی بصورت خودکار ثبت گردد 

  :ماهگی ( 12ماهگی تا از پایان شش  –را بر اساس سن کودک تکمیل نمائید ) تا شش ماهگی اریابی تغذیه با شیر مادر  

  در صورتی که کودک از شیر مصنوعی استفاده می کند باکس شیر مصنوعی تکمیل گردد 

 : سالگی این باکس تکمیل گردد  5و  4ماهگی و مراقبت  7مراقبت  –در اولین ویزیت ) زیر  دو ماه(  ارزیابی کودک از نظر بینایی 

  : سالگی انجام و تکمیل گردد 5-3یت دوران نوزادی و مجدد در مراقبت ارزیابی شنوایی کودک در ویزارزیابی شنوایی   

  : روزگی و همچنین یک سالگی تکمیل گردد  15-14روزگی یا  5-3در سنین ارزیابی ژنتیکی کودک 

  : شده الزم است تکمیتل در قسمت ثبت اطالعات تمامی آیتمها از قبیل توضیحات ثبت فرم ، علت مراجعه و خالصه اقدامات انجام ثبت اطالعات

روزگتی نوشتته  45تتا  3روزگی مراجعه کرده است در توضیحات ثبت فرم باید فرم ثبت کتودک  33گردد بعنوان مثال اگر کودکی جهت مراقبت 

استت از  روزگی ثبت گردد ودر قسمت خالصه اقدامات انجام شده هر اقدام یا توصیه ای که به مادر شده33شود در قسمت علت مراجعه ، مراقبت 

   ه ها و... ثبت گرددتغذیه انحصاری با شیر مادر  و مشاور

  : در صورتی که کودک بر اساس مراقبت انجام شده نیاز به ارجاع دارد حتما ارجاع ثبت گرددارجاع   

  شامل تاریخ پیگیری کودک تاریخ مراقبت بعدی بر حسب نیاز حتما در سربرگ پیگیری ثبت گردد ) تاریخ پیگیری بعدی می تواند هم : پیگیری

 مراقبت ویژه باشد و هم شامل تاریخ مراقبت بعدی کودک باشد(

 

 فرم مانا غیر پزشک پایلوت چناران

 بهورزان  مسئول تکمیل فرم :

  این فرم جهت ثبت مراقبتهای ادغام یافته ناخوشیهای اطفال در شهرستان چناران می باشد شرایط تکمیل فرم :

  روز  وجو دارد  25ماه و 11سال و  4امکان ثبت این فرم از بدو تولد تا 

 

 فرم مراقبت کودک سالم ویژه پزشک چناران

 پزشکان   مسئول تکمیل فرم :

این فرم جهت ثبت  ویزیت و معاینه کودک توسط پزشک در شهرستان چناران ) شهرستان پایلوت بسته خدمتی بازنگری شده  شرایط تکمیل فرم :

 سالگی کودک در سامانه سینا بارگذاری شده است  5سالگی و  3ماهگی /  24ماهگی /  12ماهگی /  7ماهگی / 6سالمت کودکان ( در سنین 

  بار ) به تعداد ویزیت های فوق الذکر ( در سامانه امکان پذیر می باشد  6امکان ثبت این فرم فقط 
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 روزگی (در فرم ثبت اولین معاینه نوزاد توسط پزشک الزم است ثبت گردد و از  5تا  3) شایان ذکر است که ویزیت اولیه  نوزاد توسط پزشک

  ثبت اولین معاینه نوزاد در این فرم خودداری گردد

 

 فرم مانا ویژه پزشک چناران

 پزشکان   مسئول تکمیل فرم :

 این فرم جهت ثبت مراقبتهای ادغام یافته ناخوشیهای اطفال توسط پزشک  در شهرستان چناران می باشد  شرایط تکمیل فرم :

  روز  وجو دارد  25ماه و 11سال و  4امکان ثبت این فرم از بدو تولد تا 

 

 سال ) غیر پزشک( 1ماهه تا  1فرم مانا کمتر از دو ماه ) غیر پزشک(/ فرم مانا کودک 

 بهورزان  مسئول تکمیل فرم :

  این فرم جهت ثبت مراقبتهای ادغام یافته ناخوشیهای اطفال توسط بهورزان  در سامانه سینا بارگذاری شده است  باشد شرایط تکمیل فرم :

  روز  وجود دارد  25ماه و 11سال و  4امکان ثبت این فرم از بدو تولد تا 

 

 

 سالمت نوجوانان،جوانان و مدارس:

 سالمت)ممیزی مرحله اول(چک لیست مدارس مروج 

 مراقب سالمت/ کاردان،کارشناس بهداشتیمسئول تکمیل فرم:

 آذر ماه هر سال 33آبان ماه تا  15پس از انجام ممیزی مرحله اول و در بازه زمانی  شرایط تکمیل فرم:

 چگونگی تکمیل فرم:

سواالت این چک لیست نیازمند توجه ویژه ای می باشد. پس با توجه به حساسیت ثبت نمرات در چک لیست مدارس مروج سالمت تکمیل کلیه  -1

 از پاسخ به هر سوال و همچنین در پایان هر بخش بایستی امتیاز کسب شده در باکس روبه روی سوال حتما مشاهده گردد.
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برای کلیه مدارس  "/ بوفه بهداشتیمدرسه فاقد پایگاه تغذیه سالم"و  "پایگاه تغذیه سالم/ بوفه بهداشتی"با توجه به اینکه هر دو چک لیست  -2

از چک  مجری برنامه مروج سالمت قابل مشاهده و ثبت می باشد. الزم است ابتدا انتخاب نمایید مدرسه پایگاه تغذیه سالم دارد یا ندارد ، تا یکی

 لیست ها فیلتر شده و مشاهده نگردد.
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  "پایگاه تغذیه سالم/ بوفه بهداشتی"گاه تغذیه سالم دارد یا ندارد، هر دو قسمت همکاران محترم دقت نمایند در صورت عدم پاسخ به سوال پای

مشاهده خواهد گردید و چنانچه سهوا تکمیل گردد؛ نمره هردو چک لیست در نمره کل محاسبه  "مدرسه فاقد پایگاه تغذیه سالم/ بوفه بهداشتی"و

 هد شد .شده و نتیجه ممیزی کامال غلط خواهد بود و فرم بسته نخوا

در صورت بوجود آمدن مشکل فوق الزم است ابتدا حتما نمرات مربوط به چک لیست غیر مربوطه صفر گردیده و سپس روند صحیح توجه :

 پاسخدهی برابر موارد بیان شده اجرا گردد.

در سربرگ ثبت اطالعات، پس از تکمیل چک لیست و رویت ستاره کسب شده توسط مدرسه و اطمینان از صحت و درستی نمرات و امتیاز،  -3

 نسبت به ثبت فرم اقدام گردد.

 

 فرآیند اجرایی بعد از تکمیل فرم:

 کنترل و بازبینی فرم توسط کارشناس مسئول سالمت نوجوانان،جوانان و مدارس

 مداخالت و پیگیری های الزمارائه نتایج به آموزش و پرورش شهرستان توسط کارشناس مسئول سالمت نوجوانان ،جوانان و مدارس جهت انجام 

 چک لیست مدارس مروج سالمت)ممیزی مرحله دوم(

 مراقب سالمت/ کاردان،کارشناس بهداشتیمسئول تکمیل فرم:

 خرداد ماه هر سال 33اردیبهشت ماه تا  15پس از انجام ممیزی مرحله دوم و در بازه زمانی  شرایط تکمیل فرم:

 چگونگی تکمیل فرم:

ثبت نمرات در چک لیست مدارس مروج سالمت تکمیل کلیه سواالت این چک لیست نیازمند توجه ویژه ای می باشد. با توجه به حساسیت  -1

 پس از پاسخ به هر سوال و همچنین در پایان هر بخش بایستی امتیاز کسب شده در باکس روبه روی سوال حتما مشاهده گردد.



 

173 
 

 

برای کلیه  "مدرسه فاقد پایگاه تغذیه سالم/ بوفه بهداشتی"و  "سالم/ بوفه بهداشتیپایگاه تغذیه "با توجه به اینکه هر دو چک لیست  -2

تا مدارس مجری برنامه مروج سالمت قابل مشاهده و ثبت می باشد. الزم است ابتدا انتخاب نمایید مدرسه پایگاه تغذیه سالم دارد یا ندارد ، 

 یکی از چک لیست ها فیلتر شده و مشاهده نگردد.
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  "پایگاه تغذیه سالم/ بوفه بهداشتی"همکاران محترم دقت نمایند در صورت عدم پاسخ به سوال پایگاه تغذیه سالم دارد یا ندارد، هر دو قسمت 

مشاهده خواهد گردید و چنانچه سهوا تکمیل گردد؛ نمره هردو چک لیست در نمره کل محاسبه  "مدرسه فاقد پایگاه تغذیه سالم/ بوفه بهداشتی"و

 شده و نتیجه ممیزی کامال غلط خواهد بود و فرم بسته نخواهد شد .

توجه :در صورت بوجود آمدن مشکل فوق الزم است ابتدا حتما نمرات مربوط به چک لیست غیر مربوطه صفر گردیده و سپس روند صحیح 

 پاسخدهی برابر موارد بیان شده اجرا گردد.

توسط مدرسه و اطمینان از صحت و درستی نمرات و امتیاز، در سربرگ ثبت اطالعات،  پس از تکمیل چک لیست و رویت ستاره کسب شده -3

 نسبت به ثبت فرم اقدام گردد.

 

 فرآیند اجرایی بعد از تکمیل فرم:

 کنترل و بازبینی فرم توسط کارشناس مسئول سالمت نوجوانان،جوانان و مدارس

 مسئول سالمت نوجوانان ،جوانان و مدارس جهت انجام مداخالت و پیگیری های الزمارائه نتایج به آموزش و پرورش شهرستان توسط کارشناس 
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 بخش غیر پزشک-سال 15تا  08فرم مراقبت دوره ای سالمت گروه سنی 

 مراقب سالمت / بهورزمسئول تکمیل فرم:

  شرایط تکمیل فرم:جهت انجام مراقبت دوره ای جوانان براساس بسته خدمتی و هر سه سال یکبار

 چگونگی تکمیل فرم:

 اطالعات اختصاصی:  -0

سابقه فوت/ جدایی از همسر در " "و  "خشونت خانگی در زنان همسردار "با توجه به ثبت وضعیت تاهل در این بخش سواالت مربوط به  -

 فیلتر گذاری شده است.   "یک سال اخیر

به دست آمده برحسب سانتی متر و کیلوگرم در قسمت های پس از اندازه گیری قد و وزن جوان به صورت استاندارد ،مقادیر  تن سنجی: -2

ت مربوطه ثبت گردد . نرم افزار مقدار نمایه توده بدنی را به طور خودکار ثبت نموده و پیام ،ارجاع و یا پیگیری الزم متناظر با هر وضعی

 مطابق با بوکلت چارت مشاهده می گردد.

 
 : غربالگری رفتارهای تغذیه ای و فعالیت فیزیکی  -1

کار توسط سامانه محاسبه و درج می گردد کلیه سواالت این بخش با دقت تکمیل گردد زیرا با توجه به اینکه امتیاز این بخش به طور خود -

در صورتی که حتی یک سوال بی پاسخ بماند جمع کلی امتیاز مشاهده نشده و شروط وابسته به آن عمل نخواهد کرد و فرم بسته نمی شود 

ده ، شروط وابسته به آن و کاربر مجبور به برگشت و تکمیل سوال باقیمانده خواهد بود که در این حالت و حتی پس ازتکمیل سوال باقیمان

 به درستی عمل نخواهد کرد.

 سابقه بیماری فرد: -9

 سابقه بیماری در فرد برای تک تک بیماریها پرسیده شده و نتیجه ثبت گردد. -

  :سابقه بیماری/ عادت در خانواده  -1

https://sinaehr.mums.ac.ir/Health/MemberForm/xmlloader?fk=278&mid=1172767&mfid=27432920&ObjId=0#collapse-2
https://sinaehr.mums.ac.ir/Health/MemberForm/xmlloader?fk=278&mid=1172767&mfid=27432920&ObjId=0#collapse-2
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از  "ندارد"سابقه، انتخاب گزینهسابقه بیماری در اعضای درجه یک خانواده برای تک تک بیماریها پرسیده شده و در صورت عدم وجود  -

 .الزامی استمنوی مقابل آن بیماری 

 غربالگری اولیه درگیری با مصرف سیگار ،الکل و مواد -1

سوال درباره مصرف هر یک از مواد در طول عمر بلی باشد سوال دوم که مربوط به مصرف در سه ماه اخیر است قابل درصورتی که پاسخ  -

 مشاهده و ثبت است.

 

 
 

 غربالگری سالمت روان -1

منجر به عدم نمایش جمع بندی و  عدم پاسخ حتی به  یک سوالبا توجه به اینکه جمع امتیاز به صورت خودکار محاسبه و ثبت می گردد  -

 اجرا نشدن شروط موجود بر روی جمع نمرات خواهد شد. 

مربوط به افکار خودکشی یا قصد جدی برای آسیب به خود  با توجه به دستورالعمل راهنمای بالینی و برنامه اجرایی تیم سالمت سواالت -

در صورت مثبت بودن پاسخ هر فقط برای افرادی که نتیجه غربالگری سالمت روان آنان غربال مثبت باشد، قابل مشاهده و ثبت می باشد و 

  رجاع داده شود.بایستی فرد سریعا به پزشک ابقیه فرم بسته شده و  یک از سواالت مربوط به غربالگری خودکشی

 
 

https://sinaehr.mums.ac.ir/Health/MemberForm/xmlloader?fk=278&mid=1172767&mfid=27432920&ObjId=0#collapse-5
https://sinaehr.mums.ac.ir/Health/MemberForm/xmlloader?fk=278&mid=1172767&mfid=27432920&ObjId=0#collapse-6
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 غربالگری صرع ،معلولیت ذهنی -1

به پرسش دو سوال دیگر نمی باشد و به  گزینه بلی انتخاب گردد نیازی "تشخیص قبلی بیماری صرع توسط پزشک  "در صورتی که سوال -

 طور خودکار سواالت بعدی حذف می گردد.

 بررسی خشونت خانگی در زنان متاهل

 متاهل دیده می شود.این بخش فقط در فرم زنان  -

با توجه به اینکه جمع امتیاز به صورت خودکار محاسبه و ثبت می گردد عدم پاسخ حتی به  یک سوال منجر به عدم نمایش جمع بندی  و   -

 شروط موجود بر روی آن خواهد شد.

 ارزیابی اولیه -13

فشار خون سیستول و دیاستول مرحله دوم فقط زمانی قابل ثبت خواهد بود که مطابق با دستورالعمل بوکلت چارت فشارخون سیستول و  -

 باشد . 143/ 53دیاستول مرحله اول بیشتر از 

 فرآیند اجرایی بعد از تکمیل فرم:

 به پزشک جهت انجام معاینه  پزشکی ارجاع -

 ارجاع به دندان پزشک در صورت نیاز  -

 تکمیل فرم های مرتبط حسب نیاز)فرم پدیکلوز،گال و.........( -

مراقبت ویژه جوان حسب  بیماری/ اختالل نیازمند مراقبت در بازه زمانی کمتر از مراقبت دوره ای با ثبت پیگیری ها در صورت وجود  -

 مراقبت ویژه.تکمیل فرم 

https://sinaehr.mums.ac.ir/Health/MemberForm/xmlloader?fk=278&mid=1172767&mfid=27432920&ObjId=0#collapse-7
https://sinaehr.mums.ac.ir/Health/MemberForm/xmlloader?fk=278&mid=1172767&mfid=27432920&ObjId=0#collapse-8
https://sinaehr.mums.ac.ir/Health/MemberForm/xmlloader?fk=278&mid=1172767&mfid=27432920&ObjId=0#collapse-10
https://sinaehr.mums.ac.ir/Health/MemberForm/xmlloader?fk=278&mid=1172767&mfid=27432920&ObjId=0#collapse-10
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 بخش پزشک-سال 15تا  08فرم مراقبت دوره ای سالمت گروه سنی 

 پزشکمسئول تکمیل فرم:

  جهت انجام معاینه پزشکی جوانانشرایط تکمیل فرم:

 چگونگی تکمیل فرم: 

 راهنمای کلیه اقالم موجود در فرم در بخش مربوطه بارگذاری شده است.

 

 فرآیند اجرایی بعد از تکمیل فرم:

 خوراند به مراقب سالمت حسب نیاز جهت پیگیری موارد به تشخیص و صالحدید پزشک پس

 

 بخش غیر پزشک-فرم ارزیابی سالمت نوجوانان )ویژه پسران/ویژه دختران(

 مراقب سالمت / بهورزمسئول تکمیل فرم:

سال و مراقبت دانش آموزان پایه تحصیلی  15، 12، 5،  6جهت انجام مراقبت دوره ای نوجوانان غیر دانش آموز در سنین شرایط تکمیل فرم:

 ( 13، 7، 4، 1هدف)پایه 

 چگونگی تکمیل فرم:

 تکمیل گردد. 27/33/57مورخ  241452/57بر اساس راهنمای تکمیل فرم ،ضمیمه نامه ارسالی به شماره 

 چند نکته:

 ای مختلف بخش های غیرمرتبط فیلتر می گرددبا توجه به هوشمندسازی فرم، در تکمیل قسمت های مختلف بسته به انتخاب گزینه ه -
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 : وضعیت تحصیلی نوجوان -

  نوجوانانی که مقرر است در سال تحصیلی جاری به پایه اول دبستان برود. -نوآموز 

 نوجوانانی که در هر یک از پایه های تحصیلی به غیر از پایه یک دبستان مشغول به تحصیل هستند. -دانش آموز 

 نوجوانانی که به هر دلیل به مدرسه نمی روند و یا ترک تحصیل کرده اند. -غیر دانش آموز 

 
 

 بررسی الگوی تغذیه و فعالیت فیزیکی فرد:  -

 . امتیاز این بخش به طور خودکار توسط سامانه محاسبه و درج می گردد 

  آن عمل نخواهد کرد، ) در این حالت فرم بسته در صورت عدم درج پاسخ هریک از سواالت ،جمع کلی امتیاز مشاهده نشده و شروط وابسته به

 نمی شود و حتی پس ازتکمیل سوال باقیمانده ، شروط وابسته به آن به درستی عمل نخواهد کرد.(

 

 سال  09تا 1سواالت غربالگری سالمت روان  -

 کشی یا قصد جدی برای آسیب به خود فقط برای با توجه به دستورالعمل راهنمای بالینی و برنامه اجرایی تیم سالمت سواالت مربوط به افکار خود

در صورت مثبت بودن هر یک از سواالت مربوط به غربالگری و بیشتر باشد قابل مشاهده و ثبت می باشد و  5سوال اول آنان  5افرادی که نمره 

 الزم است ادامه مراقبت ها متوقف شده و فرد سریعا به پزشک ارجاع گردد. خودکشی

 سال به باال  01سواالت غربالگری سالمت روان  -

 ، منجر به عدم نمایش امتیاز جمع بندی و عدم پاسخ حتی به  یک سوال با توجه به اینکه جمع امتیاز به صورت خودکار محاسبه و ثبت می گردد

 اجرا نشدن شروط موجود بر روی جمع نمرات خواهد شد. 
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 فقط برای برنامه اجرایی تیم سالمت سواالت مربوط به افکار خودکشی یا قصد جدی برای آسیب به خود  با توجه به دستورالعمل راهنمای بالینی و

و در صورت مثبت بودن هر یک از سواالت مربوط  باشد، قابل مشاهده و ثبت می باشد افرادی که نتیجه غربالگری سالمت روان آنان غربال مثبت

 ت ها متوقف شده و فرد سریعا به پزشک ارجاع گردد.الزم است ادامه مراقببه غربالگری خودکشی 

 طبقه بندی رفتارهای پرخطر -

  سواالت ارزیابی مصرف دخانیات و مواجهه با دود، سواالت ارزیابی رفتارهای پرخطر و اختالالت "براساس ارزیابی های انجام شده در سه بخش

 س بوکلت چارت به طور خودکار ثبت می گردد. طبقه بندی بر اسا "سال( 17تا  16سال( و ) 17تا  11مصرف مواد)

 نسبت به ثبت دستی اقدام گردد. در صورتی که به هر دلیل این طبقه بندی به طور خودکار ثبت نشد 

 ارزیابی / تشخیص و طبقه بندی مقدماتی  -

   با توجه به اینکه برای سنجش بینایی از تابلوی سنجش با معیارDECIMEL  استفاده می گردد برای ثبت  13/1......13/13دارای ردیف های

 ) بین یک تا ده ( در محل مربوطه تایپ گردد. فقط عدد صورت کسرحدت بینایی الزم است 

  جهت تکمیل مشاهده می گردد. فرم پیشنهادی مربوطهثبت گردد  "دارد "چنانچه وضعیت پوست و مو ،پدیکلوز و یا گال گزینه 

 
 

  برای افرادی که یکی از عوامل خطر فشار خون مطابق با بوکلت چارت را دارند قابل مشاهده و فقط باکس ثبت فشار خون سیستول و دیاستول

 ثبت می باشد.

 فرآیند اجرایی بعد از تکمیل فرم:

 ارجاع به پزشک جهت انجام معاینه  پزشکی -

 ارجاع به دندان پزشک در صورت نیاز  -

 مرتبط حسب نیاز)فرم پدیکلوز،گال،دهان و دندان و.........(تکمیل فرم های  -

 ثبت پیگیری ها در صورت وجود -

  مراقبت ویژه نوجوان حسب  بیماری/ اختالل نیازمند مراقبت در بازه زمانی کمتر از مراقبت دوره ای با تکمیل فرم مراقبت ویژه -
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 ش پزشکبخ-فرم ارزیابی سالمت نوجوانان )ویژه پسران/ویژه دختران(

 پزشکمسئول تکمیل فرم:

، 4، 1سال و دانش آموزان پایه تحصیلی هدف)پایه  15، 12، 5،  6جهت انجام معاینه پزشکی نوجوانان غیر دانش آموز در سنین شرایط تکمیل فرم:

7 ،13 ) 

 چگونگی تکمیل فرم: 

بایستی   BMIقسمت پزشک منتقل می شود. ولی وضعیت به طور خودکار از قسمت غیرپزشک فرم بهوضعیت قد ،   BMIدر بررسی وضعیت قد و 

 به صورت دستی ثبت گردد.توسط پزشک 

 راهنمای کلیه اقالم موجود در فرم در بخش مربوطه بارگذاری شده است.

 

:سواالت این بخش با هدف ارائه نتایج معاینات نوجوانان دانش آموز به مدارس ایجاد شده است و ارائه اطالعات کامل در  گواهی نتایج معاینات پزشکی 

 قسمت های مختلف این بخش جهت پیگیری موارد مورد نیاز، توجه ویژه به شرایط خاص افراد و ... الزم و ضروری است. 

 فرآیند اجرایی بعد از تکمیل فرم:

 تخصصی ،درخواست آزمایش در صورت نیازارجاعات  -

نتایج  پس از ثبت کامل نتیجه معاینه در سامانه ، جهت دانش آموزان تکمیل گواهی کاغذی نتایج معاینات عالوه بر ثبت در سامانه به منظور ارائه -

 معاینات به مدیران مدارس نیز الزامی است و می بایست توسط پزشک در اختیار  والدین قرار گیرد.

 پس خوراند به مراقب سالمت حسب نیاز جهت پیگیری موارد به تشخیص و صالحدید پزشک -
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 بخش غیر پزشک-ساله)ویژه پسران/ویژه دختران( 1فرم ارزیابی سالمت نوجوانان  

 مراقب سالمت / بهورزمسئول تکمیل فرم:

 ساله 5جهت انجام مراقبت دوره ای نوجوانان شرایط تکمیل فرم:

 م:چگونگی تکمیل فر

 تکمیل گردد. 27/33/57مورخ  241452/57بر اساس راهنمای تکمیل فرم ،ضمیمه نامه ارسالی به شماره  -

 

 چند نکته:

 با توجه به هوشمندسازی فرم، در تکمیل قسمت های مختلف بسته به انتخاب گزینه های مختلف بخش های غیرمرتبط فیلتر می گردد -

 قلم  بارگذاری شده است.در برخی بخش ها ی فرم حسب نیاز راهنمای  -

 بررسی الگوی تغذیه و فعالیت فیزیکی فرد:  -

 . امتیاز این بخش به طور خودکار توسط سامانه محاسبه و درج می گردد 

  در صورت عدم درج پاسخ هریک از سواالت ،جمع کلی امتیاز مشاهده نشده و شروط وابسته به آن عمل نخواهد کرد، ) در این حالت فرم بسته

 د و حتی پس ازتکمیل سوال باقیمانده ، شروط وابسته به آن به درستی عمل نخواهد کرد.(نمی شو

 سال  09تا 1سواالت غربالگری سالمت روان  -

  با توجه به دستورالعمل راهنمای بالینی و برنامه اجرایی تیم سالمت سواالت مربوط به افکار خودکشی یا قصد جدی برای آسیب به خود فقط

در صورت مثبت بودن هر یک از سواالت مربوط به و بیشتر باشد قابل مشاهده و ثبت می باشد و  5سوال اول آنان  5ه نمره برای افرادی ک

 الزم است ادامه مراقبت ها متوقف شده و فرد سریعا به پزشک ارجاع گردد. غربالگری خودکشی

 سال به باال  01سواالت غربالگری سالمت روان  -

  منجر به عدم نمایش امتیاز جمع بندی و عدم پاسخ حتی به  یک سوال امتیاز به صورت خودکار محاسبه و ثبت می گردد ،با توجه به اینکه جمع

 اجرا نشدن شروط موجود بر روی جمع نمرات خواهد شد. 

 فقط برای آسیب به خود  با توجه به دستورالعمل راهنمای بالینی و برنامه اجرایی تیم سالمت سواالت مربوط به افکار خودکشی یا قصد جدی

و در صورت مثبت بودن هر یک از سواالت  باشد، قابل مشاهده و ثبت می باشد برای افرادی که نتیجه غربالگری سالمت روان آنان غربال مثبت

 الزم است ادامه مراقبت ها متوقف شده و فرد سریعا به پزشک ارجاع گردد.مربوط به غربالگری خودکشی 

 ی پرخطرطبقه بندی رفتارها -

  طبقه بندی بر اساس بوکلت چارت به طور  "سواالت ارزیابی مصرف دخانیات و مواجهه با دود، "براساس ارزیابی های انجام شده در بخش

 خودکار ثبت می گردد. 

 نسبت به ثبت دستی اقدام گردد. در صورتی که به هر دلیل این طبقه بندی به طور خودکار ثبت نشد 

 بقه بندی مقدماتی ارزیابی / تشخیص و ط -

   با توجه به اینکه برای سنجش بینایی از تابلوی سنجش با معیارDECIMEL  استفاده می گردد برای ثبت  13/1......13/13دارای ردیف های

 ) بین یک تا ده ( در محل مربوطه تایپ گردد. فقط عدد صورت کسرحدت بینایی الزم است 

 جهت تکمیل مشاهده می گردد. فرم پیشنهادی مربوطهثبت گردد  "دارد "گال گزینه  چنانچه وضعیت پوست و مو ،پدیکلوز و یا 
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  برای افرادی که یکی از عوامل خطر فشار خون مطابق با بوکلت چارت را دارند قابل مشاهده و فقط باکس ثبت فشار خون سیستول و دیاستول

 ثبت می باشد.

 فرآیند اجرایی بعد از تکمیل فرم:

 پزشک جهت انجام معاینه  پزشکیارجاع به  -

 ارجاع به دندان پزشک در صورت نیاز  -

 تکمیل فرم های مرتبط حسب نیاز)فرم پدیکلوز،گال،دهان و دندان و.........( -

 ثبت پیگیری ها در صورت وجود -

 میل فرم مراقبت ویژه مراقبت ویژه نوجوان حسب  بیماری/ اختالل نیازمند مراقبت در بازه زمانی کمتر از مراقبت دوره ای با تک -

 

 بخش پزشک-ساله )ویژه پسران/ویژه دختران( 1فرم ارزیابی سالمت نوجوانان 

 پزشکمسئول تکمیل فرم:

 ساله 5جهت انجام معاینه پزشکی نوجوانان شرایط تکمیل فرم:

 چگونگی تکمیل فرم: 

بایستی   BMI،  وضعیت قد به طور خودکار از قسمت غیرپزشک فرم به قسمت پزشک منتقل می شود. ولی وضعیت BMIدر بررسی وضعیت قد و 

 توسط پزشک به صورت دستی ثبت گردد.
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 راهنمای کلیه اقالم موجود در فرم در بخش مربوطه بارگذاری شده است.

 

 فرآیند اجرایی بعد از تکمیل فرم:

 در صورت نیازارجاعات تخصصی ،درخواست آزمایش 

 پس خوراند به مراقب سالمت حسب نیاز جهت پیگیری موارد به تشخیص و صالحدید پزشک

 

 مدرسه پایه و عمومی اطالعات فرم

بهورز/  سالمت مراقب:فرم تکمیل مسئول  

تحصیلی سال هر ماه مهر در پوشش تحت مدارس از یک هر پایه و عمومی اطالعات ثبت جهت:فرم تکمیل شرایط  

:فرم تکمیل چگونگی  

 به افیک دقت فرم مختلف های قسمت تکمیل در است الزم است نشده هوشمند کامل طور به مدرسه پایه و عمومی اطالعات فرم اینکه به توجه با

آید عمل .  

:نکته چند  
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 می مشاهده مدرسه آن برای دوم مرحله و اول مرحله ممیزی فرم شود داده مثبت پاسخ است؟ سالمت مروج مدرسه آیا سوال به چنانچه -

 گرد

 در. شود گذاشته خالی ندارد ثبت به نیاز مدرسه شرایط به توجه با که مواردی و گردد لحاظ کافی دقت فرم مختلف های قسمت تکمیل در -

 .گردد ثبت مربوطه قسمت در آن اساس بر و توجه جنس و ،پایه تحصیلی دوره به حتما جمعیتی اطالعات ورود

 

 

:فرم تکمیل از بعد اجرایی فرآیند  

  سامانه در ثبت و الزم زمانی های بازه در دوم و اول مرحله ممیزی انجام سالمت مروج مدارس خصوص در-
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 سالمت میانساالن و سالمندان:

 فرم خدمات نوین میانساالن

 . میباشد میانسال زن و مرد فرم 2 دارای میانساالن واحد 

 باروری در فرم میانسال زن وجود دارد. تفاوت فرم میانسال زن و مرد :قسمت

 مسئول تکمیل فرم:

 فرم میانسال مرد : بهورز /مراقب سالمت 

 بهورز /مراقب سالمت / مراقب سالمت ماما) قسمت باروری ( فرم میانسال زن :

  سال 33-55کلیه افراد شرایط تکمیل فرم: 

 نحوه تکمیل فرم: 

یک فرد ) انتخاب آیکون ارائه خدمات از صفحه داشبورد، جستجوی کد ملی، انتخاب فرم خدمات نوین  بعد از طی مراحل روتین در ارائه خدمت به

سالمت میانساالن  و ثبت مورد جدید( قسمتهای فرم خدمات نوین سالمت میانساالن به ترتیب تکمیل و میانساالن  از نظر لحاظ قسمتهای تن 

، ارزیابی روانشناختی ، بررسی سوابق و عالئم  درگیری با مصرف دخانیات،مصرف غیر پزشکی دارو،الکل وموادسنجی ، شیوه زندگی ، فعالیت جسمانی ،

 عروقی ، سل(  ارزیابی میشود.-تالالت چربی خون، دیابت، روده بزرگ، خطرسنجی ده ساله حوادث قلبیبیماریهای غیرواگیر)اختالالت فشار خون،اخ

سال ، ارزیابی خونریزی واژینال ، عفونت آمیزشی و ایدز ، اختالل  55تا  33در قسمت باروری ) فرم میانسال زن ( موارد ارزیابی کلی سالمت زنان 

سال  55تا  45ن پستان و دهانه رحم ف ارزیابی خشونت خانگی در زنان متاهل و ارزیابی یائسگی در زنان عملکرد جنسی ، تشخیص زودهنگام سرطا

 بررسی می شود.

ه پزشک ارجاع با توجه به نتایج حاصل از ارزیابی برخی قسمتها به صورت خودکار ثبت و توصیه ها و اقدامات الزم نشان داده میشود و با توجه به نیاز ب

 شود.داده می 

 ود: هم چنین با توجه به هوشمندسازی فرمها برخی قسمتها جهت فرد مراجعه کننده با توجه به ارزیابی انجام شده و مشخصات فردی نشان داده میش 

 .در قسمت تن سنجی بر اساس وزن و قد و دورکمر توده بدنی محاسبه و بر اساس راهنمای میانساالن اقدامات الزم صورت می گیرد 

  قسمت شیوه زندگی بر اساس اطالعات ثبت شده ، امتیاز الگوی تغذیه محاسبه و اقدامات الزم انجام می شود.در 

   در بخش فعالیت جسمانی مطابق با راهنمای میانساالن ثبتیات انجام و سیستم بطور هوشمند محاسبات را انجام و بر اساس فعالیت

 د.جسمانی مطلوب یا نامطلوب اقدامات انجام می شو

  در بخش درگیری با مصرف دخانیات،مصرف غیر پزشکی دارو مطابق با راهنمای خدمات میانساالن تکمیل و با توجه به امتیاز کسب شده

 اقدامات انجام می شود.

  سرطان روده در بررسی سوابق و عالئم بیماریهای غیرواگیر با توجه به اطالعات ثبت شده اقدامات الزم انجام می گیرد. در قسمت غربالگری

 53ساله انجام می شود ولی در سن زیر  53-73بزرگ پس از پرسیدن سواالت غربالگری سرطان روده بزرگ تست فیت جهت گروه سنی 

 سال در صورت داشتن یک عامل خطر تست فیت انجام می شود.  

 فرآیند اجرایی بعد از تکمیل فرم 

  به ارجاع داشته باشد کامنت مربوطه ظاهر و پیام ارجاع در سربرگ ارجاع و پسخوراند در هنگام ثبت جزییات فرم در صورتی که موردی نیاز

 نشان داده شده که باید آنرا انتخاب و ثبت نمائید.

https://sinaehr.mums.ac.ir/Health/MemberForm/xmlloader?fk=213&mid=6870739&mfid=27690561&ObjId=0#collapse-5
https://sinaehr.mums.ac.ir/Health/MemberForm/xmlloader?fk=213&mid=6870739&mfid=27690561&ObjId=0#collapse-5
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  در هنگام ثبت جزییات فرم در صورتی که موردی نیاز به پیگیری داشته باشد کامنت مربوطه ظاهر و تاریخ پیگیری در سربرگ پیگیری

 که باید آنرا انتخاب و ثبت نمائید.نشان داده شده 

  در هنگام ثبت جزییات فرم کامنت اقدمات و توصیه های الزم ظاهر و در سربرگ توصیه و آموزش نشان داده شده که میتوانید از آن

 استفاده کنید.

 نکته قابل توجه:

بق بسته خدمات نوین سالمت میانساالن و راهنمای موجود در در برخی موارد فرد بعد از پیگیری بار اول نیاز به پیگیری مجدد دارد که باید مطا

 سربرگ توصیه و آموزش اقدام گردد. 

 سال 14تا 11راهنمای فرم  مراقبت سالمت میانساالن قسمت ارزیابی کلی سالمت زنان 

 .مراقبت به صورت کامل توسط ماما قابل انجام بوده و تنها جهت ویزیت پزشک در موارد مشکل دار ، ارجاع صورت می گیرد مراقب سالمت ماما:

سال  که به پایگاهها و یا خانه ها ی بهداشت مراجعه می کنندو قسمت اول فرم مراقبت سالمت  33-55مراقبت برای خانم های   گروه هدف :

 ب سالمت ، بهورز تکمیل وبه ماما ارجاع داده شده اند ،انجام میشود.میانساالن انها توسط مراق

   :نکات مهم در سامانه سینا

تما با با توجه به هوشمند سازی فرمهای مراقبتی میانساالن در سامانه سینا، مراقبین سالمت ماما جهت رویت کامنتهای موجود در سامانه بایستی ح 

ند، در غیر اینصورت کامنت مورد نظر نمایش داده نمی شود.  کلیه کامنتهای ارائه شده در حین انجام مراقبت، در وارد سامانه شو "ماما "نام کاربری

دی را سربرگ توصیه و آموزش می نشیند و بایستی قبل از ثبت فرم ، حتما به سربرگ مذکور مراجعه و اقدامات الزم انجام گردد.  تاریخ مراجعه بع

 گیریها، درج نمائید.برحسب نیاز در سربرگ پی

 استفاده از قسمت راهنما در کنار ایتم های مراقبتی جهت سهولت در انجام مراقبت بارگذاری شده است .

 در صورت انجام اقدام خاص بغیر از موارد بارگذاری شده در کامنتها ضروری می باشد موارد فوق در قسمت ثبت اطالعات درج گردد .

 :سال 14تا 11ارزیابی کلی سالمت زنان دستورالعمل تکمیل فرم 

م بسته شود وفرم مراقبت دوران بارداری در قسمت وضعیت بارداری اگر احتمال بارداری وجود دارد حتما با بررسی گردد ودر صورت باردار بودن فر

 تکمیل گردد .

روز پس از زایمان فرم مراقبت میانساالن نباید مورد ارزیابی توسط مراقب سالمت یا ماما یا بهورز  63الزم به ذکر می باشد در طول زمان بارداری وتا 

 قرار گیرد .

 تشخیص زود هنگام سرطان پستان

ری می گردد .شایان ذکر است در آیتم طبقه بندی تشخیص زود هنگام سرطان پستان مورد طبیعی با توجه به موارد فاقد مشکل ،هوشمند عالمت گذا

 جهت طبقه بندی بقیه موارد با توجه به  راهنمای فرم طبقه بندی صحیح انجام گردد .

 م سرطان دهانه رحمغربالگری وتشخیص زود هنگا

سال انجام می گردد .در بقیه سنین با توجه به اندیکاسیون یا در  33-45غربالگری سرطان دهانه رحم طبق دستورالعمل بصورت اجباری در زنان 

 خواست فرد جهت انجام پاپ اسمیر یا توصیه توسط ماما بصورت اختیاری می باشد .

 هت انجام وثبت نتیجه صورت پذیرد ضروری است در گروه هدف پیگیری الزم ج "خیر "صورت تیک در  "نمونه پاپ اسمیر تهیه شد"در آیتم 

https://sinaehr.mums.ac.ir/Health/MemberForm/xmlloader?fk=213&mid=4613929&mfid=27553753&ObjId=0#collapse-12
https://sinaehr.mums.ac.ir/Health/MemberForm/xmlloader?fk=213&mid=4613929&mfid=27553753&ObjId=0#collapse-17
https://sinaehr.mums.ac.ir/Health/MemberForm/xmlloader?fk=213&mid=4613929&mfid=27553753&ObjId=0#collapse-18
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پذیرد تا  الزم به ذکر می باشد در محدوده زمانی جهت تکمیل فرم ) ثبت نتیجه ماموگرافی یا پاپ اسمیر یا انجام معاینه پستان ( پیگیری الزم صورت

 بی گردند .مسئولیت انجام موارد فوق بر عهده تکمیل کننده فرم می باشد .فرمها از نظر مراقبتی وکیفیت کامل ارزیا

 

 خدمات نوین سالمت سالمندان

 مسئول تکمیل فرم: 

 ماما ) از ابتدای فرم قسمت مشخصات فردی تا ابتدای ارزیابی پزشک(-مراقب سالمت/ بهورز/ مراقب سالمت 

  سال( 73تا  63زنان گروه سنی ماما ) فقط قسمت تشخیص زودهنگام سرطان پستان برای 

 )پزشک )از قسمت ارزیابی پزشک 

 سال به باال 63کلیه افراد  شرایط تکمیل فرم:

 نحوه تکمیل فرم: 

  بعد از طی مراحل روتین در ارائه خدمت به یک فرد ) انتخاب آیکون ارائه خدمات از صفحه داشبورد، جستجوی کد ملی، انتخاب فرم

ن و ثبت مورد جدید( قسمتهای فرم خدمات نوین سالمت سالمندان به ترتیب تکمیل و سالمند از نظر خدمات نوین سالمت سالمندا

اختالالت فشار خون، اختالالت تغذیه، اختالالت چربی خون، دیابت، افسردگی، سقوط و عدم تعادل، سرطان پستان و روده بزرگ، 

 عروقی ارزیابی میشود.-خطرسنجی ده ساله حوادث قلبی

 به نتایج حاصل از ارزیابی برخی قسمتها به صورت خودکار ثبت و توصیه ها و اقدامات الزم نشان داده میشود. با توجه 

  امکان درخواست آزمایشات توسط پزشک/مراقبین سالمت/ماما و بهورز در فرم وجود دارد. ابتدا تمام آزمایشات مورد نیاز را با جستجو و

نمائید و پس از اطمینان از انتخاب تمام آزمایشات دکمه ثبت را کلیک نمایید. ضمنا به محض کلیک روی نام آزمایش به لیست اضافه 

 .انتخاب دکمه ثبت، درخواست آزمایشات در صندوق آزمایشگاه قابل روئیت می باشد و نیازی به ارجاع فرم به آزمایشگاه وجود ندارد

 د مراجعه کننده با توجه به ارزیابی انجام شده و مشخصات فردی به هم چنین با توجه به هوشمندسازی فرمها برخی قمستها جهت فر

 صورت اختصاصی نشان داده میشود: 

   در قسمت تغذیه بر اساس نمایه توده بدنی الگوی تغذیه و شیوه زندگی مرتبط با آن نمایه توده بدنی نشان داده میشود ) افراد با نمایه

 ( . 21و باالتر، افراد با نمایه توده بدنی کمتر از  21توده بدنی 

  که در ارزیابی اولیه سقوط پاسخ مثبت داشته  در قسمت سقوط تست تعادل در وضعیت حرکت فقط جهت افرادی نشان داده میشود

 باشند.

 در قسمت سقوط پرسشنامه فعالیت های روزانه زندگی فقط جهت افرادی نشان داده میشود که اختالل در تست تعادل در وضعیت حرکت   

 نشان داده میشود.  63-73تشخیص زود هنگام سرطان پستان فقط برای جنسیت زن و گروه سنی  دارند.   

سال و باالتر که در غربالگری سرطان روده بزرگ  73سال و افراد  63-65در ارزیابی سرطان روده بزرگ تست فیت برای افراد با گروه سنی 

 یک یا چند مورد از عالئم و سوابق را دارد نشان داده میشود.

 فرآیند اجرایی بعد از تکمیل فرم 

 یاز به ارجاع داشته باشد کامنت مربوطه ظاهر و پیام ارجاع در سربرگ ارجاع و در هنگام ثبت جزییات فرم در صورتی که موردی ن

 پسخوراند نشان داده شده که باید آنرا انتخاب و ثبت نمائید.

  در هنگام ثبت جزییات فرم در صورتی که موردی نیاز به پیگیری داشته باشد کامنت مربوطه ظاهر و تاریخ پیگیری در سربرگ پیگیری

 .این کار انجام میگردد  "افزودن پیگیری  "شده که با زدن دکمه نشان داده 
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  در هنگام ثبت جزییات فرم کامنت اقدمات و توصیه های الزم ظاهر و در سربرگ توصیه و آموزش نشان داده شده که میتوانید از آن

 استفاده کنید.

 نکات قابل توجه:

که باید مطابق بسته خدمات نوین  ) مانند اختالالت تغذیه ای و ..( پیگیری مجدد دارددر برخی موارد فرد بعد از پیگیری بار اول نیاز به * 

 سالمت سالمندان و راهنمای موجود در سربرگ توصیه و آموزش اقدام گردد. 

دامات الزم باید از * در برخی موارد مانند بررسی اختالالت فشارخون در سالمندان باید جهت تعیین نتیجه ارزیابی، پیگیری، ارجاع و سایر اق

  راهنمای قلم فشارخون و افت فشارخون وضعیتی استفاده کنید.

 * جهت تکمیل صحیح فرم و جلوگیری از ایجاد خطا باید ارزیابی و تکمیل قسمتهای فرم به ترتیبی که در فرم وجود دارد انجام گردد.

 

 :سالمت مادران

 فرم مراقبت پیش از بارداری

 ارائه دهندگان خدمت: 

و تنها جهت ویزیت پزشک ارجاع صورت می گیرد. شده اقبت به صورت کامل توسط ماما  انجام : مرمراقب سالمت ماما  

پزشک: تکمیل بخش معاینه پزشک و ثبت نتیجه نهایی مراقبت پیش از بارداری بر عهده پزشک می باشد. بر اساس نتایج شرح حال، آزمایش ها و 

  کند.می ، عالمت گذاری)منعی برای بارداری ندارد و یا نیازمند مشاوره تخصصی می باشد( بارداری آتی مشخص کردهمعاینه، وضعیت خانم را برای 

 

 گروه هدف: 

ی شود.، انجام ممراقبت برای خانم هائی که با تمایل به بارداری در آینده یا به قصد بارداری، به پایگاهها و یا خانه ها ی بهداشت مراجعه می کنند   

 

:مهم در سامانه سیناات نک  

ما با نام با توجه به هوشمند سازی فرمهای مراقبتی مادران در سامانه سینا، مراقبین سالمت ماما جهت رویت کامنتهای موجود در سامانه بایستی حت

وارد سامانه شوند، در غیر اینصورت کامنت مورد نظر نمایش داده نمی شود. "ماما "کاربری  

مذکور مراجعه و  ارائه شده در حین انجام مراقبت، در سربرگ توصیه و آموزش می نشیند و بایستی قبل از ثبت فرم ، حتما به سربرگکلیه کامنتهای 

 اقدامات الزم انجام گردد.

نمائید. درج پیگیریها، سربرگ در نیاز برحسب را بعدی مراجعه تاریخ  

 انجام پیگیری الزم به منظور ثبت 

 

فرم مراقبت پیش از بارداری:دستورالعمل تکمیل   

 :تعریف شغل سخت و سنگین 
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 کارهای ایستاده یا نشسته مداوم)مانند معلمان، فروشندگان و قالیبافان و...( -

 باال بودن حجم فعالیت جسمی ،به گونه ای که باعث افزایش ضربان قلب،عرق کردن زیاد، و خستگی مفرط شود. -

 ، جیوه آلی و دیگر مواد شیمیایی مضر برای جنینتماس با داروهای شیمی درمانی،اشعه ایکس  -

 کار در محیط پرسروصدا، محیط گرم ،فعالیت در محیط پر استرس روانی -

 

  دریافت جهت که گردند¬محسوب می« غربال مثبت»یا باالتر را کسب می کنند به عنوان  13غربالگری سالمت روان: افرادی که نمره در 

صورت  ارجاع به پزشک( دهدنمی پاسخ/داند نمی) گزینه به مورد 3 از بیشتر پاسخ صورت در. ددگر¬جاع میار پزشک به بعدی خدمات

در نظر گرفته و بیمار به پزشک  فوریت روانپزشکیگیرد. در مورد سواالت خودکشی، چنانچه پاسخ مثبت است، این عالمت را به عنوان یک 

 می شود.رجاع فوری ا

  توسط پزشک عمومی زن و یا ماما انجام معاینه پستانها و معاینه واژن و لگن عمومی و مواردی مانندبخش معاینه ، باید توسط پزشک ،)

 شود.

  می گذاری  عالمت و بودن ،مشخص «ناکامل» یا «کامل» و بررسی توام واکسن نظر از خانم سازی ایمن ،وضعیت سازی ایمن در بخش

 ) و در صورت تزریق واکسن توأم  می گردد.اقدام و یا توصیه « دستورعمل کشوری واکسیناسیون»در صورت ناکامل بودن بر اساس  شود.

در صورت منفی بودن تیتراژ سرخجه توصیه و در صورت تزریق  نیز. تزریق واکسن سرخجه میشود، تاریخ آن را ثبت  در این مراقبت (

 بت میگردد.ثواکسن سرخجه، تاریخ تزریق 

  سونوگرافی: و ها آزمایش نتایج نکات قابل توجه در درخواست و ثبت
 

 مربوط قسمت در ها آزمایش انجام تاریخ و نتیجه همچنین درخواست، تاریخ و میشود ط ماما /پزشک درخواست توس آزمایش های معمول  -

 .میشود  نوشته

از لیست آزمایشات  BG/RHو  UAمی باشد.) آزمایش  CBC ،FBS TSHکنید این آزمایشات شامل :  درخواست را معمول های آزمایش -

 . روتین پیش از بارداری حذف شده است(

 بیماری مشاوره مرکز یا ایدز کارشناس به آزمایش انجام برای را وی خانم، درخواست یا و همسرش یا خانم در خطر پر رفتارهای سابقه صورت در -

 عمل دستور طبق باید می آن، تایید لزوم صورت در و HIV سریع تشخیص آزمایش ،PMTCT طرح مجری مراکز در. دهید ارجاع رفتاری های

 . شود انجام

 .بنویسید آن مقابل را نتیجه و کرده درخواست را  VDRLآزمایش همسرش، یا خانم در خطر پر رفتارهای سابقه صورت در -

آزمایش است، نشده ایمن هپاتیت علیه بر کشوری دستورالعمل طبق خانم که صورتی در HBsAg  آنتی تیتر .کنید ثبت را نتیجه و درخواست را  

 را نتیجه و هکرد درخواست باشد، نداشته نیز را سرخجه به ابتال سابقه و باشد نشده ایمن سرخجه علیه خانم که صورتی در را سرخجه ضد بادی

.نمائید گذاری عالمت "ندارد ایمنی" و "دارد ایمنی" صورت به  

. نمائید ثبت را نتیجه و آن انجام تاریخ و داده انجام( کشوری دستورعمل طبق) نیاز صورت در را اسمیر پاپ تست    -  

.ثبت گردد  آزمایشاتآزمایش مربوطه در سربرگ  شد، الزم سونوگرافی و تکمیلی های آزمایش انجام ماما/ پزشک تشخیص به بنا که صورتی در    -  

 

 فرم شروع مراقبتهای دوران بارداری

 ارائه دهندگان خدمت: 

ارداری دوم ، وضعیت بارداری فعلی، رفتارهای پرخطر، سوابق بارداری و زایمان قبلی) در ببایستی بخش شرح حال مراقب سالمت غیر ماما و بهورز:

به ماما    "ابتال به بیماری/ناهنجاری "بررسی و تکمیل بخش جهت و سپس مادر را  و باالتر(، ایمن سازی وارزیابی تغذیه مادر باردار را تکمیل 

 ارجاع دهند.
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است )  . این فرم پیش نیاز انجام مراقبت های دوران بارداریردار بایستی یک بار این فرم مراقبتی تکمیل شودبرای تمامی مادران با :گروه هدف

 درصورت تکمیل نشدن، سایر فرمهای مراقبتی دوران بارداری باز نمی شود(

:مهم در سامانه سینانکات   

 

  ،مراقبین سالمت ماما جهت رویت کامنتهای موجود در سامانه بایستی حتما با توجه به هوشمند سازی فرمهای مراقبتی مادران در سامانه سینا

 وارد سامانه شوند، در غیر اینصورت کامنت مورد نظر نمایش داده نمی شود. "ماما "با نام کاربری

 ، حتما به سربرگ مذکور  کلیه کامنتهای ارائه شده در حین انجام مراقبت، در سربرگ توصیه و آموزش می نشیند و بایستی قبل از ثبت فرم

 مراجعه و اقدامات الزم انجام گردد.

 نمائید. درج پیگیریها، سربرگ در نیاز برحسب را بعدی مراجعه تاریخ 

 دستورالعمل تکمیل فرم شروع مراقبت دوران بارداری:

 در بخش شرح حال :

 .تعداد بارداری با احتساب بارداری فعلی است 

  .چنانچه مادر سونوگرافی سه ماه اول دارد، تاریخ انجام آن و سن بارداری را بر اساس برگه نتیجه )به هفته( در قسمت مربوطه بنویسید 

  به هفته بارداری مادر در هنگام تشکیل پرونده محاسبه و در مقابل آن بنویسید. از آنجائی که تعیین سن بارداری بسیار ضروری است اگر مادر

هفته اول می توانید سن بارداری را مشخص کنید. زمان  12ی تاریخ اولین روز آخرین قاعدگی خود را نمی داند با درخواست سونوگرافی تا درست

سن بارداری "بارداری( نیز به تعیین سن بارداری کمک می کند. درغیر اینصورت  قلم آماری  16احساس اولین حرکت جنین توسط مادر )هفته 

 ا تیک بزنید و مادر را جهت درخواست سونوگرافی به پزشک ارجاع دهید.ر "نامشخص 

  نمایه توده بدنی به صورت خودکار محاسبه میشود: از مادر در مورد میزان وزن قبل از بارداری سوال کنید اگر وزن پیش از بارداری مشخص

هفته اول بارداری را برای  12بارداری نامشخص است، وزن مادر در  است، آن را به عنوان وزن ابتدای بارداری در نظر بگیرید. اگر وزن پیش از

 تعیین نمایه توده بدنی در نظر بگیرید. 

  هفته  بارداری برای تعیین  12در صورت مراجعه مادر پس از     ،BMI  مراجعه شود. "سن بارداری" راهنمای قلمحتما به 

 

 در بخش وضعیت بارداری فعلی: 

  مصرف دخانیات و مواد مخدر بر سالمت جنین، ابتدا از خانم در مورد کشیدن سیگار یا سایر دخانیات )قلیان، ناس، غیره(، با توجه به تاثیر

آور )دیازپام، آلپرازوالم، کلونازپام، بخش یا خوابمصرف داروهای مسکن اُپیوئیدی )ترامادول، کدئین، دیفنوکسیالت، غیره(، داروهای آرام

، الکل )آبجو، شراب، عَرَق، غیره( و مواد افیونی غیر قانونی )تریاک، شیره، سوخته، هرویین، کراک هروئین، غیره(، حشیش فنوباربیتال، غیره(

سوال کرده و در صورت پاسخ مثبت بررسی کنید  آمفتامینی )شیشه، اکستازی، اِکس، ریتالین، غیره(های )سیگاری، گراس، بنگ، غیره( و محرک

 خیر هم اتفاق افتاده است، سپس عالمت مناسب را در خانه مقابل هر کدام از موارد فوق بگذارید. که آیا در سه ماه ا

  را بنا به گفته مادر عالمت بگذارید. )آگاهی از نظر همسر وی الزم نیست.( "ناخواسته/ پیش بینی نشده"سوال حاملگی  

 

 

بارداری(10تا هفته 01تا 1فرم مراقبت بارداری)هفته   

 

هندگان خدمت: ارائه د  
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 بارداری(، توسط بهورزان، مراقبین سالمت ماما و غیر ماما در جمعیت تحت پوشش خود  قابل تکمیل 41تا6کلیه فرمهای مراقبتی مادر باردار )هفته 

 است.

 گروه هدف: 

.می گرددبا توجه به سن بارداری مادر در زمان مراجعه جهت تشکیل پرونده بارداری، فرم مراقبتی مربوطه تکمیل   

 

 

:مهمنکات   

 در صورت داشتن عارضه، در  شده و (بررسیو شوک در هر مالقات، ابتدا مادر از نظر وجود عالئم خطر فوری که شامل) تشنج، اختالل هوشیاری

کامنت ارائه شده در طبق کامنت ارائه شده  اقدام الزم انجام شود.  سایر بخشهای فرم غیرفعال شده )فرم بسته میشود( و الزم است این شرایط

 می نشیند. "توصیه و آموزش"سربرگ 

 

  با توجه به هوشمند سازی فرمهای مراقبتی مادران در سامانه،  با توجه به نتیجه مراقبت ثبت شده  کامنت مناسب به تفکیک نقش مراقب

 مادران  )تجدید نظر هفتم( نمایش داده می شود.سالمت دانش اموخته  ماما و غیر ماما، بر اساس بوکلت چارت مراقبتهای ادغام یافته سالمت 

 

  وجود دارد که فقط توسط مراقب  "عالئم همراه"در برخی قلم های آماری مانند لکه بینی/خونریزی ، تهوع و اسفراغ و....عالئمی تحت عنوان

 سالمت ماما  تکمیل میشود و بهورزان و مراقبین سالمت غیرماما به این قسمت دسترسی ندارند.

 

 ثبت  شود.در سربرگ پیگیریها،  )مراقبت خارج از موعد( ویژهبرای مراقبت معمول و یا بایستی  ،در هر مالقات، تاریخ مراجعه بعدی 

 

 دستورالعمل تکمیل فرم های مراقبت دوران بارداری:

( و شش مالقات در 23تا  6اول بارداری )هفته زمان مالقات )هفته بارداری(: زمان مراقبت معمول بارداری در هشت نوبت شامل دو مالقات در نیمه 

ولی  ( جزو مالقات های معمول بارداری نیست41و هفته 23تا  21، هفته 15تا  11( می باشد. سه مالقات )هفته 43تا 24نیمه دوم بارداری )هفته 

راجعه سمت مربوط ثبت شود. در این صورت تاریخ مچنانچه مادری در این هفته ها برای دریافت مراقبت معمول مراجعه کند، نتیجه مراقبت ها در ق

 بعدی باید با محاسبه فاصله زمانی مناسب در یکی از هفته های مالقات معمول تعیین گردد.

جه یانجام می گردد و در صورت انجام نشدن غربالگری در هفته مذکور در سایر مراقبتها بایستی انجام و نت 23تا  16روان در هفته  سالمت غربالگری

 شکپز به بعدی خدمات دریافت جهت که گردند¬می محسوب «مثبت غربال» عنوان به کنند¬می کسب را باالتر یا 13 نمره که افرادی. ثبت شود. 

 بت،مراق در که صورتی در .میگیرد صورت پزشک به نیز ارجاع( دهدنمی پاسخ/داند نمی) گزینه به مورد 3 از بیشتر پاسخ صورت گردد، در¬می ارجاع

 .ودش اقدام بوکلت مطابق روانپزشکی، عالئم از بالینی مشاهدات به توجه با بایست می است،( 5 یا 8) ارجاع نمره به نزدیک سوالی 6 پرسشنامه نمره

بقیه  باشد و بوده ، نیاز به ارجاع فوری می روانپزشکی فوریت یک عنوان به را عالمت این است، مثبت پاسخ چنانچه خودکشی، سواالت مورد در

  بخشهای فرم غیر فعال میشود.

 

انجام میشود. 38و هفته  37تا  35، هفته   23تا  16، هفته 13تا 6ارزیابی خشونت خانگی در مراقبتهای هفته   

 

در بخش ثبت میزان وزن گیری، باید دقت شود که وزن مادر باردار به کیلوگرم ثبت شود. و در پاسخ به سوال "وزن گیری مناسب" مادر، حتما به 

 نمودار وزن گیری  )در باالی فرم( توجه شود.
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 فرم مراقبت بارداری نتایج آزمایشات وسونوگرافی

 

 ارائه دهندگان خدمت: 

 نتایج آزمایشات و سونوگرافی در این فرم،  توسط مراقب سالمت ماما و یا پزشک ثبت می گردد.

 گروه هدف: 

معمول دو نوبت آزمایش  و دو نوبت سونوگرافی درخواست و نتایج در این فرم ثبت می گردد.برای کلیه مادران باردار به صورت   

در بخش ثبت آزمایشات:   

 جهت ثبت نتیجه آزمایش در ابتدا، نوبت آزمایش را مشخص نمائید.

( قلم آماری  13تا  6با توجه به نوبت آزمایش تعیین شده، آزمایشات مورد نیاز نمایش داده می شود.) به عنوان مثال در آزمایش نوبت اول )هفته  

OGTT  استفاده نمائید.  "سایر آزمایش ها"نمایش داده نمی شود(. در صورت نیاز به ثبت آزمایشی غیر از آزمایشات تعیین شده ، از سربرگ  

  چنانچه آزمایشTSH .پیش از بارداری انجام نشده است در آزمایش نویت اول آن را درخواست نمائید 

 در صورتی که خانم طبق دستور عمل کشوری بر علیه هپاتیت ایمن نشده است، آزمایشHBsAg  .را درخواست کنید و نتیجه را ثبت کنید 

 همسرش و یا درخواست خانم، وی را برای انجام آزمایش  در صورت وجود یا سابقه رفتارهای پر خطر در خانم یاHIV  به کارشناس ایدز یا مرکز

و در صورت نیاز تست تایید آن می  HIV، آزمایش تشخیص سریع PMTCTمشاوره بیماری های رفتاری ارجاع دهید. در مراکز مجری طرح 

 باید طبق دستور عمل انجام شود. 

در بخش ثبت سونوگرافی:   

  جهت ثبت نتیجه سونوگرافی در ابتدا، نوبت سونوگرافی را مشخص نمائید. در صورت انجام سونوگرافی خارج از موعدهای مقرر نوبت اول )هفته

 را  در نوبت سونوگرافی انتخاب نمائید. سایر سونوگرافی( ، گزینه 34تا 31( و نوبت دوم)هفته 18تا16

  ناسب غربالگری ناهنجاری جنین را به مادر توصیه کرده و در صورت انجام آن، تاریخ و نتیجه را ثبت نمائید. با ثبت نتیجه غربالگری ، کامنت م

 نمایش داده می شود. 

 نکته مهم :

مود.)نیاز به شات و وسونوگرافی ها ثبت ندر صورت ثبت همزمان جواب آزمایشات و سونوگرافی در یک روز ، میتوان نتایج را در یک فرم نتایج آزمای

 تکمیل دو فرم جداگانه  در یک روز  نمی باشد(.

 

معاینه پزشک-فرم مراقبت بارداری  

: ارائه دهندگان خدمت     
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ت حضور پزشک مرد، این فرم بایستی صرفا توسط پزشک تکمیل شود. عالئم حیاتی نیز بایستی توسط پزشک اندازه گیری و ثبت گردد. در   صور   

 معاینه پستان بایستی توسط ماما انجام و نتیجه توسط ماما ثبت شود. 

ه توسط پزشک )در قسمت پایین فرم( به طور خالصنتیجهبایستی بخش در پایان انجام معاینه و بررسی شرح حال و نتایج آزمایشات و سونوگرافی ، 

 تکمیل گردد. و  نیاز به مراقبت ویژه  با معمول مادر جهت مراقبین سالمت مشخص گردد . 

کلیه د. مراجعه نماین فرمهای مرتبطالزمست پزشکان محترم جهت رویت شرح حال مادر و سوابق مراقبتهای بارداری انجام شده به سربرگ  نکته:

همین سربرگ قابل روئیت می باشد.مراقبتهای پیش از بارداری)در صورت انجام(  و دوران بارداری، در   

 فرم ارزیابی خطر ترومبوآمبولی

  ارائه دهندگان خدمت:  

این فرم بایستی توسط مراقب سالمت ماما  و یا در صورت نیاز ، توسط پزشک جهت موارد نیازمند در ابتدای بارداری تکمیل گردد.     

 

موارد نیازمند انجام ارزیابی: :گروه هدف      

کلتیاس های ناهنجاری در دار چرخ صندلی از استفاده یا پا فلج         -1   

بیشتر صرف نظر از بارداری فعلی یا بار سه زایمان         -2  

سال 35 سن بیشتر از          -3  

قلویی بارداری چند         -4  

وجود وریدهای واریسی واضح )عالمت دار یا باالی زانو یا همراه فلبیت، ادم ، تغییرات پوستی(         -5  

استعمال سیگار         -6  

 ( قبل یا اوایل بارداری 33مساوی یا بیشتر از  BMIچاقی)         -7

وریدی قبل از بارداری بولیترومبوآم سابقه         -8  

سابقه خانوادگی ترومبوآمبولی وریدی )بدون زمینه یا وابسته به استروژن( در بستگان درجه اول     -5  

ترومبوفیلی به ابتال       -13  

 از بیشتر اوری پروتئین) نفروتیک روده،سندرم التهابی بیماری/التهابی ارتروپاتی پلی فعال، لوپوس قلبی، نارسایی سرطان، مانند طبی مشکالت       -11

 وریدی کنونی تزریقی اعتیاد سل، سیکل نفروپاتی،بیماری با همراه یک نوع ملیتوس ،دیابت(روز در گرم 3

 دوره بارداری در نظر گرفته شود()فقط در ART/IVFباروری، کمک روشهای با بارداری       -13

سندرم هیپراستیمولیشن تخمدان )فقط در سه ماهه اول در نظر گرفته شود(      -41  

بارداری شدید استفراغ/دهیدراتاسیون       -51  

ز یا کاهش حرکت، مانند دردهای لگنی،محدودکننده حرکت، فلج پاها، استفاده ا (بستر در استراحت روز 3 از بیشتر یا مساوی)  حرکتی بی       -61

ساعت( 4صندلی چرخدار، تصمیم به مسافرت طوالنی) بیشتر از   

(مانند پنومونی ، پیلونفریتبیمارستان در بستری یا بیوتیک آنتی تجویز نیازمند) سیستمیک عفونت       -71  

 

بادی انتی فسفولیپید آنتی سندرم       -81  

به متخصص داخلی یا زنان ارجاع غیر فوری شود. باید یا بیشتر باشد، خانم جهت درمان دارویی 3در صورتی که امتیاز   امتیازدهی:  
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ردد.در صورت تغییر در شرایط مادر) تشخیص مشکالت طبی جدید، بی حرکتی و...( بایستی مجددا ارزیابی ترومبوآمبولی انجام گ نکته:  

غربالگری کاردیومیوپاتی در بارداری وپس از زایمانفرم    
 

  ارائه دهندگان خدمت: 

 این فرم بایستی توسط مراقب سالمت ماما  و یا در صورت نیاز ، توسط پزشک جهت موراد نیازمند در هفته 35تا 37  بارداری تکمیل گردد.

موارد نیازمند انجام غربالگری کاردیومیوپاتی: :گروه هدف  

خانوادگی کاردیومیوپاتی سابقه -0  

مصرف سیگار، دخانیات،مواد افیونی و محرک -2  

مصرف الکل -3  

بارداری پنجم و باالتر-4  

(و باالتر 25یا  18.5کمتر از نمایه توده بدنی غیر طبیعی ) -5  

چندقلویی-6  

سال 33سن باالی -7  

دیابت-8  

سابقه پره اکالمپسی-5  

سابقه فشار خون باال پس از زایمان-13  

کیلوگرم در هفته( با یا بدون ورم در نیمه دوم بارداری 1افزایش وزن ناگهانی )بیش از  -11  

تنگی نفس و تپش قلب -12  

 

امتیاز دهی :نحوه   

  ها مراقبت ادامه:  اقدام                  کم خطر : 2تا 3 امتیاز

به متخصص قلب و زنان  فرصت اولین در ارجاع: اقدام           متوسط خطر:  4تا3  امتیاز   

فوری به متخص قلب و زنان   شدید       اقدام: ارجاع خطر:  بیشتر و 5  متیازا  

:نکته   

از  در صورت خطر متوسط و خطر شدید، غربالگری پس .باشد نمی زایمان از پس دوران در غربالگری انجام به نیازی بودن،  خطر کم در صورت

نتیجه ارجاع انجام شده در دوران بارداری دارد. زایمان بسته به نظر پزشک متخصص و  

 

 فرم مراقبت پس از زایمان

()بهورز/ مراقب سالمت ماما و غیر ماما  ارائه دهندگان خدمت:  

این مراقبت برای تمامی مادران زایمان کرده و در طی سه مراقبت )مراقبت بار اول ، دوم و سوم( انجام می شود. گروه هدف:  

تکمیل فرم شروع مراقبت دوران بارداری:دستورالعمل   
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ی چنانچه مادر بنا به دالیلی در روزهای تعیین شده مالقات های معمول برای دریافت مراقبت مراجعه نکرده و در روزهای بین زمان مالقات ها-

 معمول مراجعه کند، به شرح زیر اقدام کنید:

« نوبت اول»اول( پس از زایمان، مراقبت های مالقات اول را ارائه داده و آن را به عنوان مراقبت )هفته  7تا  4الف( در صورت مراجعه مادر در روزهای 

 منظور نمائید.

پس از زایمان، مراقبت های مالقات دوم را ارائه نمائید و این مالقات را نوبت دوم محسوب کنید. 25تا  16و  5تا  8ب( در مراجعه مادر در روزهای   

ات پس از زایمان را نوبت سوم محسوب کرده ودر این مالقات )حتی اگر برای اولین بار باشد(، مراقبت های مالق 54تا  33روزهای  ج( مراجعه مادر در

 سوم را انجام دهید.

رت وبررسی کنید. در ص (/شوکتنفس مشکل و اختالل هوشیاری، در هر مالقات، ابتدا مادر را از نظر وجود عالئم خطر فوری که شامل) تشنج -

داشتن عارضه، در این شرایط سایر بخشهای فرم غیرفعال شده و الزم است مادر را برا ی انجام سایر مراقبت ها معطل نکرده و  ارجاع فوری دهید. 

 سایر مراقبت ها را در مالقات های بعدی انجام دهید.

-سواالت  غربالگری روان در مالقات اول و سوم تکمیل شود و نتیجه آن در قسمت مربوط ثبت شود .در صورتی که در مراقبت، نمره پرسشنامه 6 

ت ( است، می بایست با توجه به مشاهدات بالینی از عالئم خلق افسرده، مطابق مجموعه آموزشی اقدام و در مراقب5یا 8سوالی نزدیک به نمره ارجاع )

  ود.پس از زایمان نیز مجدد بررسی ش 13-15روز 

 ارزیابی خشونت خانگی نیز چایگزین سوال همسرآزاری بوده که بایستی در مالقات اول، دوم و سوم انجام شود.

در هر مالقات، تاریخ مراجعه بعدی را برای مراقبت معمول و یا ویژه در سربرگ پیگیریها، تعیین و ثبت کنید-  

 را در مالقات سوم و بر اساس دستور عمل ذکر شده درخواست و نتیجه را ثبت OGTT  و FBS-در مادران مبتال به دیابت بارداری نتایج دو آزمایش

 نمائید.

تست پاپ اسمیر را در صورت نیاز )طبق دستور عمل کشوری( درخواست داده و تاریخ سال ،  33:برای مادران زایمان کرده باالی  مالقات سومدر  -

 انجام آن و نتیجه را ثبت نمائید.

-در صورتی که مادر در زمانی غیر از مالقات های معمول، با هر شکایتی مراجعه می کند، در مورد خونریزی و درد شکم سوال کنید و در صورت 

 وجود هر کدام، آن را در فرم مراقبت ویژه ثبت و اقدام مورد نظر را بنویسید. همچنین میزان فشارخون را اندازه گیری و ثبت کنید.

 

موعد مادران باردارفرم مراقبت خارج از   

       )بهورز/ مراقب سالمت ماما و غیر ماما(  ارائه دهندگان خدمت:

 موارد تکمیل فرم:

ام و نتیجه این مراقبت برای تمامی مادران باردار که خارج ازبازه زمانی مقرر  به هر علتی )مراقبت ویژه، دریافت مکمل و...(مراجعه می نمایند انج -1

مراقبت ویژه ،  اگر مادر به هر دلیلی غیر از زمانهای معمول تعیین شده مراجعه کرد، بایستی از مادر در مورد خونریزی،  ثبت می شود. در موارد

 آبریزش و درد شکم سوال نموده همچنین میزان فشارخون و تعداد ضربان قلب جنین اندازه گیری و ثبت گردد.

 ،  بایستی در سربرگ تشخیص این فرم، صرفا توسط ماما و یا پزشک ثبت شود. ( Z32.1در شروع مراقبت بارداری ، کد بارداری قطعی) -2

و......(نیز در سربرگ تشخیص این فرم صرفا توسط ماما و یا پزشک  O60و  O80پس از زایمان و یا ختم بارداری به هر علت، کدهای مربوطه ) -3

 ثبت می شود.  

 


