
 

لذا  گردیده است.فراهم  (SARA)ارزیابی ایمنی و خطر بالیا در سامانه یکپارچه بهداشت امکان تکمیل فرم های 

ارزیابی ایمنی تکمیل فرم  برای هر سطحی جهت )که در ذیل به آن اشاره می شود( مورد نظر نقش انتخاباز  پس

 : می کنیماز مسیر زیر اقدام  (SARA)و خطر بالیا 

  مختلف در سطوح تکمیل کننده فرمنقش های: 

o  مسئول واحد: خانه بهداشت 

o   مسئول واحدشهری/ روستاییپایگاه سالمت : 

o معاون مرکز : شهری/روستایی/ شهری روستایی جامع سالمت خدمات مرکز 

o  معاون مرکزی رفتار یها یماریمرکز مشاوره و مراقبت ب : 

o  معاون مرکزی مرز یبهداشتمراقبت مرکز : 

o بالیا رابط مدیریت خطر : کارشناس و درمان شبکه بهداشت 

o ایبالمدیریت خطر کارشناس :  یمعاونت بهداشت 

 توسط اداره مربوطه تکمیل شود. بازه زمانی اعالم شدهدر باید  این فرم ها 

 برای این کار: 

 (SARA)ارزیابی ایمنی و خطر بالیا فرم های تکمیل  < (SARA)ارزیابی ایمنی و خطر بالیا  <مدیریت سامانه 

 
 

 صفحه زیر برای شما نمایش داده می شود : (SARA)تکمیل فرم های ارزیابی ایمنی و خطر بالیا با کلیک بروی گزینه 

 

 

 

 



 

 

 

امکان تائید نهایی فرم برای سطح باالتر فراهم وجود دارد که با تکمیل هر یک از فرم ها فرم  37 در این صفحه

 می شود.

  در سطوح بهداشت : تائید نهایی فرم هانقش های مورد نیاز جهت 

o  معاون مرکز در سطح مرکز جامع سالمتخانه بهداشت : 

o  سالمتمعاون مرکز در سطح مرکز جامع :  شهری/ روستایی پایگاه سالمت 

o  شبکه بهداشتدر سطح  ایکارشناس بال :شهری/ روستایی/ شهری روستاییجامع سالمت خدمات مرکز 

o  شبکه بهداشتدر سطح  ایکارشناس بال: ی رفتار یها یماریمرکز مشاوره و مراقبت ب 

o   شبکه بهداشتدر سطح  ایکارشناس بال: ی مرز یبهداشتمراقبت مرکز 

o معاونت بهداشتدر سطح  ایبالکارشناس :  و درمان شبکه بهداشت 

o معاونت بهداشت ییمعاونت اجرا:  یمعاونت بهداشت 

 : جهت تائید فرم کافیست با نقش مورد نظر وارد شده و 

 (SARA)تکمیل فرم های ارزیابی ایمنی و خطر بالیا  < (SARA)ارزیابی ایمنی و خطر بالیا  <مدیریت سامانه 



 

 
 

 صفحه زیر برای شما نمایش داده می شود : (SARA)با کلیک بروی گزینه تکمیل فرم های ارزیابی ایمنی و خطر بالیا 

 

 به صفحه زیر وارد خواهد شد: انتخاب واحد از طریق منوی

 

 را بزنید. "انتخاب"یکی از واحدهای زیر مجموعه خود را انتخاب کنید و دکمه 

 



 

 

فرم های تکمیل شده  را کلیک کنید تا   "جستجو" باید آیکونمورد نظر پس از انتخاب واحد توجه: 

  نمایش داده شود.توسط آن واحد جهت تایید به شکل زیر برای شما 

 

 فرم در حالت پیش نمایش مشاهده می شود. "تائید فرم"با کلیک بروی گزینه 



 

 

ودیگر این فرم قابل تغییر وضعیت می دهد  "تائید نهایی"فرم به حالت  "تائید نهایی"که با کلیک بروی گزینه 

 نمی باشد. ویرایش

داده می شود تا بتواند  "تکمیل کننده فرم"به این معنی می باشد که اجازه دسترسی به  "نیاز به ویرایش"گزینه 

 نماید. اطالعات وارد شده را بررسی و یا ویرایش

با کلیک بروی گزینه نیاز به ویرایش پنجره ای باز میشود که بتوان توضیحات مورد نظر را برای نقش تکمیل 

 کننده یادداشت کرد.

 

،  واحد تحت پوشش مربوطه فرم های  "ذخیره"پس از درج توضیحات مورد نظر و کلیک بر روی دکمه 

 تکمیل شده خود را به شکل زیر مشاهده خواهد نمود: 



 

 

پیام فوق به  "ویرایش فرم"این پیام به معنی لزوم ویرایش توسط واحد مربوطه بوده و با کلیک بر روی دکمه 

 شکل زیر مشاهده می شود:

 

 

 را تکمیل می کنیم.ارزیابی آمادگی عملکردی مرکز )سازماندهی و ساختار(  -R-1برای نمونه فرم 

 امتیاز  2 : گزینه مطلوب 

  امتیاز 1 :متوسطگزینه 

  امتیاز : صفر نامطلوبگزینه 



 

 

 

 

 

 

 



 

صفحه زیر نمایش داده می شود و امتیاز کسب شده توسط  پس از تکمیل فرم و کلیک روی 

 مرکز را نمایش می دهد.

 

آن روی کلید پس از  کلیک بفرمائید تا فرم شما ذخیره شود.

 

 را مشاهده می کنیم. (SARA)ارزیابی ایمنی و خطر بالیا در ادامه لیست تمامی فرم های 

  



 

 

 

 



 

ردیف مربوط به آمادگی،  34ردیف )شناخت مخاطرات،  37الزم هست کلیه  SARAبرای پوشش برنامه : 1نکته 

 سازه ای و غیرسازه ای( تکمیل شوند.

امکان ورود و ویرایش داده ها پس از تاریخ تعیین شده که در نامه متعاقبا اعالم می گردد، میسر نخواهد  :2نکته 

 بود.

م شده، به صورت پیش فرض، داده ها تایید شده تلقی در صورت عدم تایید سطح باالتر در تاریخ اعال :3نکته 

 بر عهده سطح باالتر می باشد. ،خواهد شد و مسئولیت شاخص های استخراج شده عالوه بر سطح تکمیل کننده

 


