
 
 بسم اهلل الرحمن الرحیم



سامانه یکپارچه بهداشت 
 (سیب)

 ماما/ویژه پزشک

 معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 



 ثبت نام خدمت گیرندگان

ثبت نام و  "در منوی اصلی . کاربر به منظور ثبت نام خدمت گیرنده جدید در سامانه، از این قسمت استفاده می کند
.تا صفحه زیر باز شود. کلیک نمایید "ثبت نام خدمت گیرندگان"بر روی گزینه  "سرشماری  

غیر "در صورت انتخاب گزینه . با کلیک بر روی کادر ملیت، ایرانی یا غیر ایرانی بودن خدمت گیرنده را تعیین کنید
همچنین . می شود و دیگر نیازی به پر کردن این کادر نیست( غیرفعال)، کادر مربوط به کد ملی خاکستری "ایرانی

ماه است را تیک بزنید، باز هم کادر مربوط به کد ملی خاکستری  3اگر فرد ایرانی باشد و مربع کوچک سن کمتر از 
. خواهد شد و نیازی به وارد کردن کد ملی نمی باشد( غیرفعال)  



 ثبت نام خدمت گیرندگان

فقو  در  . ثبت شوود شخص و سال تولد ، جهت ثبت نام خدمت گیرنده در سامانه حتماً باید کد ملی : نکته
ماه باشد و کد ملی صادر نشوده   3مواردی که شخص غیر ایرانی باشد، یا سن فرد هنگام ثبت نام کمتر از 

 . باشد امکان ثبت نام بدون کدملی در سامانه وجود دارد

 

جهت ثبت نام فرد دیگری .در صورتیکه از یک خانوار فردی در سامانه سیب ثبت نام شده باشد: نکته
کافیست کد ملی عضو خانوار که قبال ثبت نام شده است را  "معرفی خانوار"از این خانوار، در قسمت 

به این ترتیب فرد در همان خانوار به صورت خودکار ثبت نام می شود و فق  کافی است  . وارد کنیم
. خانوار مشخص شودنسبت در   



 ثبت نام و سرشماری
 

 :  نامثبت 

با استفاده از کدملی افراد ایرانی، نام و نام خانوادگی، تاریخ تولد، جنسیت به صورت خودکار از : نکته
 . گردد های مربوطه ذخیره می ثبت احوال استعالم گرفته و در قسمت

 



 ثبت نام و سرشماری

، آدرس، (سکونت)تکمیل فیلدهای نام و نام خانوادگی، تاریخ تولد، جنسیت، نوع جمعیت : نکته
 .  نسبت، بیمه و وضعیت تاهل در خانوار اجباری است و حتماً باید تکمیل گردد

پنجره جدیدی برای کاربر باز می شود تا  "روستا/شهر"جهت ثبت آدرس، با کلیک کردن روی 
کادر آدرس به صورت توجه داشته باشید در این قسمت، . ورود اطالعات به سادگی انجام پذیرد

 . گردددقیق تکمیل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 ثبت نام و سرشماری

خانه بهداشت تحت پوشش خدمت گیرنوده  /الزاماً پایگاه سالمت "مرکز تحت پوشش"در فیلد : نکته
همچنین این امکان برای کاربر در نظر گرفته شده است که افراد مهمان، در صوورتی  . مشخص شود

خانوه بهداشوت کواربر    /مهمان، فردی است که تحت پوشش پایگاه)که در سامانه ثبت نام نشده اند 
ثبوت  "برای این کار کافیست . را نیز ثبت نام نماید و مراقبت های این افراد را انجام دهد( قرار ندارد
 . را انتخاب نماید "نام مهمان



 ساخت گزارش افراد تحت پوشش

 .ساخت گزارش افراد تحت پوشش قابل دسترس است« ---این گزارش از مسیر مدیریت سامانه  

محدوده سنی افرادی که از آنها  "سن تا"و  "سن از"سپس در کادرهای . در کادر عنوان ابتدا نامی برای گزارش انتخاب و تایپ کنید
با استفاده از کادرهای باز شونده در کنار کادرهای سن می توانید تعیین کنید که سن برحسب روز، ماه . گزارش می خواهید را تعیین کنید

سال دارای بیماری دیابت گزارش تهیه کنیم، قسمت مربوط به محدوده   59سال تا  30برای مثال اگر بخواهیم از افراد . یا سال است
 :  سنی و بیماری به شکل زیر خواهد بود

تا ، ملیت ، وضعیت تاهل ، شبکه و آدرس می باشد که در صورت نیاز تکمیل میکنیم و  /سایر کادر ها شامل جنسیت ، تحصیالت از 
. ثبت را می زنیمدر آخر دکمه   

با استفاده از دکمه های ویرایش و حذف می توانیم گزارش را . می گیردبا این کار گزارش ساخته شده در فهرست پایین صفحه قرار 
. تغییر دهیم یا کال حذف کنیم  



میانسال  ایرانی نوع جمعیت شهری دارای همسر که مبتال به  49تا  30گزارش زنان :مثال 
 .هستند را ساخته و مشاهده کنید 1دیابت نوع 

 

 

 

 

 

 

 

و جنسیت را زن و در ملیت ایرانی و در وضعیت  50تا  30ابتدا عنوان را تایپ کرده ، سن را از 
 .را انتخاب می کنیم 1تاهل دارای همسر انتخاب کرده و در کادر بیماری ، دیابت نوع 

 .گزارش ساخته شده را مشاهده می کنیم

 را شهری ( سکونت)در مرحله بعد نوع جمعیت

 انتخاب کرده و جستجو 

 .تعداد افراد نشان داده می شود

 

 

 

 

 

 

 

 ساخت گزارش افراد تحت پوشش
 



 گیرنده خدمت

 :در انتخاب فرد خدمت گیرنده مسیر به شرح ذیل انتخاب میشود

 با کلیک روی منو ثبت نام و سرشماری  

 

 فهرست خدمت گیرندگان 

 

 ثبت کد ملی ، کلیک بر روی دکمه جستجو



 نحوه انتخاب گیرنده خدمت



 فهرست خدمت گیرندگان

با استفاده از نام، نام خانوادگی، کد خانوار، . در این صفحه فهرستی از خدمت گیرندگان شما، دیده می شود
شماره ملی، سن، جنسیت، نوع بیمه و گزینه های بارداری یا زایمان می توانید یک خدمت گیرنده خاص را 

. در فهرست جستجو کنید   

در صفحه باز شده با استفاده از بیمه ، . کلیک کنید "پیشرفته"برای استفاده از فیلترهای متنوع تر روی گزینه 
.خانوار،سطح سواد ، کد ملی ثبت کننده ، شبکه ، جمعیت ، ملیت ، هفته بارداری شماره بیمه و تاریخ بیمه جستجو کنید  

.در صورتی که مدیر سیستم بلوک بندی ایجاد کرده باشد کادر گروه خدمت نیز دیده می شود: نکته  



 فهرست خدمت گیرندگان

   ، ،جنسیت تماس،سن ،شماره ملی ،شماره خانوادگی نام و نام اطالعات ، جستجو دکمه و گیرنده خدمت ملی کد از استفاده با
 .شود می داده نشان (بارداری،زایمان،سق  های هفته)توضیحات
 (بیمه تاریخ و ،شماره بیمه نوع) بیمه انتخاب تماس ثبت و خانوار اعضای مشاهده ، بلوک ،انتخاب فردی مشخصات ویرایش امکان همچنین

 .است گردیده فراهم نیز
 

 .با کلیک بر روی دکمه انتخاب به صفحه مراقبت های خدمت گیرنده نشان داده می شود



 فهرست خانوارها
برای سهولت در .همانطور که در بخش ثبت نام خدمت گیرنده ذکر شد، افراد مراجعه کننده باید در خانوار های مربوط به خود ثبت شوند

 دسترسی به

 .تعبیه شده استثبت نام و سرشماری از منوی فهرست خانوار ها اطالعات خانوار ها و اعضای خانوار ها زیر منوی 

همانطور که در تصویر زیر مشاهده می فرمائید، لیست خانوار های تحت پوشش قابل مشاهده است، که در زیر کد خانوار نام سفیر سالمت 
 .نشان داده شده است که  رنگ سبز سفیر سالمت و رنگ نارنجی سفیر افتخاری می باشد

 .و می توان بوسیله یکی از موارد کدخانواده ، نام یکی از اعضا و یا شماره ملی یکی از اعضا ، خانوار مورد نظر خود را جستجو کرد 

 (در فیلد نوع سفیر سالمت ، فاقد سفیر سالمت انتخاب شود. )امکان گزارش خانوار هایی که فاقد سفیر سالمت هستند وجود دارد: نکته 

برای افزودن خدمت گیرنده به 
.خانوار استفاده می شود  

برای حذف شخص از خانوار 
.استفاده می شود  



 جستجوی خدمت گیرنده

 .برای استعالم وضعیت یک خدمت گیرنده کافی است از منوی ثبت نام و سرشماری گزینه ی جستجوی خدمت گیرنده را انتخاب نمایید

وضوعیت  دریافت اطالعات خدمت گیرنوده   همانطور که در فرم زیر مشخص است با وارد کردن کد ملی خدمت گیرنده و کلیک بر روی 
 .مرکز خدمت دهنده به شخص نمایش داده می شود

صورتی که خدمت گیرنده تحت پوشش مرکز دیگری باشد ، با وارد کردن شماره ملی وی ، نام و نام خانوادگی و مرکز تحت پوشوش  در 
دانشوکده علووم پزشوکی و    رضا محمودی تحوت پوشوش     او نمایش داده می شود بطور مثال همانطور که در تصویر زیر مشخص است 

خدمات بهداشتی درمانی نیکو شبکه بهداشت و درمان خوبان مرکز خدمات جامع سالمت روستایی شبانه روزی نیکان خانه بهداشت نیکو 
 .باشدمی 

 درمانی نشان داد دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی نکته درصورتی که با ورود کد ملی و دریافت اطالعات تحت پوشش وی را 

 .خدمت گیرنده آزاد در سطح دانشگاه جاری می باشد فرد ،



 فهرست افراد فوت شده

همانطور که از عنوان پیداست با استفاده از این صفحه می توانید فهرست افراد فوت شده واحد ارائه دهنده خدمت تحت نظر خود را 
 . مشاهده نمایید

  "، "محدوده تاریخ مرگ  "، "بازه سن فوت  "، "شماره ملی  "، "نام خانوادگی  "، "نام  "با استفاده از آیتم های جستجوی 
 . می توانید آمار و لیست گزارش دلخواه خود را تهیه نمایید "انتخاب واحد  "و  "علت فوت  "،  "ملیت  "،  "جنسیت 

 .شده در دسترس استپرونده الکترونیکی افراد فوت با کلیک بر روی سوابق ، خالصه : نکته

 



 راهنمای ویزیت پزشک

در این صفحه گزینه هایی نظیر شکایت ، دستگاه بدن ، معاینه فیزیکی ، تشخیص ، تجویز دارو ، اقدام ، پاراکلینیک : صفحه اصلی ویزیت 

همچنین در صورتی که خدمت گیرنده زن انتخاب شود ستون وقایع مهم . را مشاهده می نمائید که به توضیح آنها می پردازیم ... و 

 . نمایش داده می شود که این ستون برای خدمت گیرنده مرد نمایش داده نمی شود ( بارداری ،زایمان و سق )

 . را انتخاب کرده ایم و راهنما را روی پرونده مورد نظر ادامه میدهیم  1در این قسمت ما یک بیمار مبتال به دیابت نوع 

 

 



به عنوان مثال با (. مطابق شکل زیر)با انتخاب گزینه شکایت و با تایپ کردن اولین حرف از شکایت اصلی لیست آن باز می شود : شکایت 
لطفاً پس از انتخاب گزینه مورد نظر روی  . موارد مشابه و مرتب  به آن نمایش داده می شود  "کاهش وزن ناگهانی"تایپ کردن عبارت 

 . کلیک بفرمائید  "ذخیره"

 

 

 

 

 

با انتخاب گزینه دستگاه بدن پنجره زیر باز می شود و با انتخاب هر یک از آیتم ها می توان اطالعات مربوط به دستگاه بدن : دستگاه بدن 
یافته "خدمت گیرنده را وارد سامانه کرد و با کلیک بروی هر عنوان سواالت مربوط نمایش داده می شود به عنوان مثال در عکس زیر عنوان 

کلیک می کنیم و موارد ثبت  "ذخیره"انتخاب شده است که پس از عالمت زدن پاسخ مورد نظر روی گزینه  "General -های عمومی 
 . می شود 

 

 راهنمای ویزیت پزشک



با انتخاب گزینه معاینه فیزیکی پنجره زیر باز می شود و با انتخاب هر یک از آیتم ها می توان اطالعات مربوط به معاینه : معاینه فیزیکی 
فیزیکی خدمت گیرنده را وارد سامانه کرد و با کلیک بروی هر عنوان سواالت مربوط نمایش داده می شود به عنوان مثال در عکس زیر 

 .  انتخاب شده است  "General Appearance & Development –بررسی عمومی "عنوان 

 

 

 

 
 

 

 

 : کلیه آیتم های مربوط به معاینه فیزیکی 

 

 راهنمای ویزیت پزشک



در قسمت تشخیص افتراقی ( فارسی یا انگلیسی)با کلیک بروی گزینه تشخیص پنجره زیر باز می شود و با شروع به تایپ کردن : تشخیص 
 . موارد مشابه عنوان وارد شده نمایش داده می شود 

                                                                           . کلیک بفرمائید "ذخیره"لطفاً پس از انتخاب گزینه مورد نظر روی 

 

 

 

 

 

 . همچنین با کلیک روی گزینه سوابق می توان سوابق تشخیص ویزیت های قبلی را هم مشاهده کرد

 سوابق                                                                                                                                                             

 

 راهنمای ویزیت پزشک



در قسمت دارو موارد ( فارسی یا انگلیسی)با کلیک بروی گزینه تجویز دارو پنجره زیر باز می شود و با شروع به تایپ کردن : تجویز دارو 
 .مورد نظر نمایش داده می شود 

 

 

 

 .  کلیک می کنیم  "ثبت دارو"برای اضافه کردن دارو ابتدا گزینه مورد نظر را انتخاب میکنیم و سپس روی 

 

 

 
 

 . کلیک شود  "ذخیره"پس از انتخاب دارو و دز مصرفی باید روی گزینه 

 

 

 

 

 

 

 

 راهنمای ویزیت پزشک



پس از تکمیل نسخه در صورتی که مایل هستید می توانید نسخه را به عنوان نمونه ذخیره کنید تا در : ذخیره کردن نسخه بعنوان نمونه 
این اقدام از طریق کلیک کردن روی عالمت ذخیره در قسمت نسخه تجویز شده و پس از . ویزیت بعدی نسخه راحت تر قابل دسترسی باشد

 . همچنین برای چاپ نسخه می توان روی عالمت پرینت کلیک کرد . آن انتخاب عنوان برای آن انجام می شود 

نسخی که به عنوان نمونه ذخیره می شود در این قسمت قابل انتخاب می باشد و در صورت نیاز ویرایش هم صورت : انتخاب از روی نمونه 
 . می پذیرد 

 

 

 

 

 

 . همچنین با کلیک روی گزینه سابقه می توان سوابق داروهای تجویز شده ویزیت های قبلی را هم مشاهده کرد

                                    

                               

 مشاهده سوابق                                                                                                                                                   

 راهنمای ویزیت پزشک



در قسومت اقدام مووارد موورد ( فارسی یا انگلیسی)با کلیک بروی گزینه اقدام پنجوره زیور باز می شود و با شروع به تایپ کردن : اقدام 
 . کلیک شود  "ذخیره"نوظور نومایوش داده می شوود و پوس از انوتخاب باید روی گزینه 

 

 

 

 

 

 

 

 . همچنین با کلیک روی گزینه سابقه می توان سوابق اقدام ویزیت های قبلی را هم مشاهده کرد

         

 مشاهده سوابق                                                                                                                                                                          

 راهنمای ویزیت پزشک



 .  با کلیک بروی گزینه پاراکلینیک دو گزینه در خواست آزمایش و درخواست رادیولوژی نمایش داده می شود: پاراکلینیک 

 

                                                       .  که با کلیک روی هر کدام پنجره مورد نظر باز می شود 

 : آزمایش 

اگر آزمایش می بایست . میتوانید انتخاب کنید "ثبت"موارد ، آیتم مورد نظر را با کلیک روی گزینه ( فق  انگلیسی)با شروع به تایپ کردن 
 .  تیک زده شود  "اورژانس"بصورت اورژانسی انجام شود چک باکس 

 

 

 

 

با کلیک روی عالمت ذخیره می توان آزمایش و رادیولوژی را به عنوان نمونه ذخیره کرد  : ذخیره کردن آزمایش و رادیولوژی به عنوان نمونه 
    .  همانند تجویز دارو . تا در صورت لزوم در موارد بعدی آسانتر در دسترس قرار گیرد 

                                                                                                                                            

 راهنمای ویزیت پزشک



فشار خون سیستولیک ، فشار خون دیاستولیک ، وزن ، قد ، درجه حرارت ، تعداد نبض و  : همچنین در قسمت بعدی ویزیت مواردی همچون 

 "برای ثبت کلیک کنید"تعداد تنفس را به صورت نمودار خطی مشاهده نمود در صورتی که موارد تا کنون وارد نشده باشند با کلیک بروی گزینه 

 . پنجره ثبت آیتم مورد نظر باز شده و میتوان مقدار آن را اضافه نمود 

 

 : کلیک میکنیم و پنجره زیر نمایش داده می شود  "برای ثبت کلیک کنید"به طور مثال برای ثبت فشار خون سیستولیک روی 

 

 

 راهنمای ویزیت پزشک



در این قسومت می توان با کلیک کردن روی فلش رو به باال شرح حال اولیه بیمار را مخفی کرد و با کلیک روی فلش رو  : شرح حال بیمار 

 .  به پایین شرح حال بیمار را نمایان کنید 

 

 

 

 

 

از طریق این منو می توان بیماری خدمت گیرنده را ثبت کرد و یا سابقه بیماری های گذشته را مشاهده کرد و در : بیماری ها و سوابق فردی 

 . صورت لزوم حذف یا ویرایش کرد 

 

 راهنمای ویزیت پزشک



 . نتایج آزمایش ها در این قسمت قابل ثبت می باشد و قابلیت حذف و ویرایش هم نیز دارد : نتایج آزمایش 

 

 

 

 

 

 . در این بخش دارو های مصرفی خدمت گیرنده ثبت می شود و قابلیت حذف و ویرایش هم نیز دارد : دارو های مصرفی 

 

 

 

 

 .  مواردی که در منوی ثبت وقایع ذخیره شده باشد در این قسمت قابل مشاهده خواهد بود ( : فق  برای خدمت گیرنده زن)وقایع مهم 

 راهنمای ویزیت پزشک



 .  در این بخش می توان سوابق خانوادگی خدمت گیرنده را وارد کرد و دارای قابلیت ویرایش و حذف می باشد : سوابق خانوادگی 

 

 

 

 

 

 

 

 . در این بخش همچنین می توان حساسیت های خدمت گیرنده را ثبت کرد و دارای قابلیت ویرایش و حذف می باشد : ها حساسیت 

 راهنمای ویزیت پزشک



 

 نهایی ویزیتنمای 

 راهنمای ویزیت پزشک



 : در قسمت انتهای منوی ویزیت مواردی مانند : قسمت پایانی ویزیت 

 

فهرست  –وجود دارد که در صورت لزوم می توان از آنها استفاده نمود که برای مشاهده فهرستی پیگیری ها باید از منوی ارائه خدمت  
 پیگیری ها اقدام شود

 

/  کارشناس روان/ کارشناس تغذیه)در این بخش می توان پرونده خدمت گیرنده را جهت مشاوره و یا ارجاع به هم سطح : ارجاع/ مشاوره
 .  کرد ارسال ( ارجاع بیماریهای ژنتیک جهت شروع مراقبت)و یا سطوح زیر مجموعه ( ماما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 راهنمای ویزیت پزشک



در این بخش می توان برای کادر بهداشتی و یک کاربر خاص پیگیری اضافه کرد تا به طور مثال خدمت گیرنده : پیگیری برای دیگران 
 . داروهای خود را مصرف نماید و یا به مراکز تخصصی مراجعه کند 

 
 

 اگر در پیگیری برای دیگران با انتخاب شبکه،  : نکته مهم
 نشان داده نشود باید با گسترش شبکه تماس مورد نظر نقش و نام کاربر 

 .گرفته شده تا ساختار ارجاع برای مرکز به واحد مورد نظر تعریف گردد
 
 
 
 
 

این پیگیری از . در این قسمت می توان با مشخص کردن علت و تاریخ پیگیری برای خودمان پیگیری ثبت کنیم : پیگیری برای خودم 
 .  فهرست پیگیری ها قابل دسترسی می باشد/ منوی ارائه خدمت 

 
 

 راهنمای ویزیت پزشک



با کلیک روی این گزینه پنجره ی زیر باز می شود و پزشک می تواند برای خود یا برای سایر همکاران یادداشتی اضافه : توصیه و یادداشت 
 .  کلیک کند "ثبت"اضافه و سپس روی گزینه ( به دلخواه)کند و برای آن تاریخ پایان نمایش 

 

 

 

 

 

 

 .  روی گزینه تائید نهایی و پایان ویزیت کلیک کنید حتماً برای پایان پذیرفتن ویزیت : تائید نهایی و پایان ویزیت 

 

 

 

 

 .در صورت کلیک بر روی گزینه تایید نهایی و پایان ویزیت امکان ویرایش  فرم ویزیت را ندارید: نکته مهم

 

 

 

 راهنمای ویزیت پزشک



 
 

 .ها مراجعه کنیدگزارش ویزیت ---انجام شده توس  پزشک به مسیر گزارش هاگزارش ویزیت مشاهده برای 
 
 

 .در این گزارش کاربر می تواند در سربرگ گزارش تعداد ویزیت های ثبت شده برای خدمت گیرنده ها را مشاهده نماید
 

این گزارش دارای فیلترهوای نوام خودمت گیرنوده ، کودملی، جنسویت ، ملیوت ، تواریخ ویزیوت در یوک بوازه ، بوازه سونی،              
، بیمه ، سن هنگام ویزیت ، بازه هفته بارداری، فق  ویزیت های من و کل واحد و گروه خدمت ( بارداری،زایمان،سق )وضعیت

 .خواهد بود
 
 

 .گزارش تهیه نماییدشکایت اصلی ثبت شده و تشخیص های افتراقی همچنین می توان بر اساس 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 گزارش ویزیت ها



 فهرست مراقبت ها
 مراقبت ، شود می ارائه گیرندگان خدمت به جنسیت و سنی رده به توجه با , (ها بوکلت) بهداشت وزارت های دستورالعمل طبق بر که خدماتی
 های مراقبت فهرست کنیم، می انتخاب را گیرنده خدمت یک که هنگامی ، فرمائید می مشاهده زیر تصویر در که همانطور .شود می نامیده
   .شود می داده نمایش (... و سن ، جنسیت) وی وضعیت با متناسب

 .باشد می دسترس قابل مراقبت سایر و شده انجام های مراقبت ، نشده انجام های مراقبت شامل سربرگ سه در ها مراقبت فهرست

 نشده انجام های مراقبت فهرست

  ، گیرنده خدمت بعنوان وی انتخاب از بعد ، کند می مراجعه ما به پزشکی خدمات دریافت برای میانسالی مرد کنیم می فرض بهتر درک برای
 مراجعه ... و وضعیت و سن و جنسیت با متناسب ها مراقبت بینید می که همانطور.شود می داده نمایش او برای زیر های مراقبت فهرست فرم
   .است کننده

 

 

 

 

 

 

 

  میانسال مرد برای مثال .شود داده نمایش آن به مربوط پاسخنامه تا ، کنید کلیک آن روی تا است کافی مراقبت یک پرسشنامه به پاسخ برای
   .شود داده نمایش زیر فرم تا کنیم می کلیک غیرپزشک - سل بیماری ارزیابی روی باال مثال



 

ارزیابی ، سیستم با توجه به پاسخ های وارد  آن پارامترهای بعد از . کنیممرحله بعد کلیک از پاسخ به سواالت کافی است بر روی گزینه بعد 
شده ، وضعیت بیمار را تشخیص داده و در صورت لزوم اقدامات الزم و تاریخ پیگیری بعدی را برای خدمت گیرنده نمایش می دهد و یا به 

شده و مراقبت انجام شده تلقی می شود و به سربرگ  این صفحه بسته تایید نهایی کلیک روی گزینه با . بخش بعدی پرسش نامه می رود
 .مراقبت های انجام شده انتقال پیدا می کند

 

 

 

 

 

 

 

 

 .  شودصورتی که بیمار نیاز به متخصص داشته باشد می توان از طریق دکمه ارجاع بیمار به پزشک یا نقش دیگری ارجاع داده در 

 .ارجاع فوری که با قرمز و ارجاع غیر فوری که با رنگ زرد مشخص شده است. نوع ارجاع می باشد 2در سامانه دارای  

 

 



 سایر مراقبت ها
 برای خدمات ثبت برای

(مانا) اطفال ناخوشی های مراقبت  

سالم باروری مراقبت 

بارداری از پیش 

زایمان / بارداری ویژه های مراقبت  

محی  بهداشت 

ای حرفه بهداشت 

ژنتیک 

واگیر بیماری 

کودک مرگ ثبت واگیر غیر بیماریهای به مبتال فرد مراقبتهای 

 شود انتخاب زیر مسیر بایستی

 .کنید مراجعه ها مراقبت سایر سربرگ و ها مراقبت فهرست  ، خدمت ارائه منوی

 
 مراقبت های غیر فعال

 
مراقبت ها غیر فعال           .. در سربرگ مراقبت های انجام نشده با کلیک بر روی عالمت        مراقبت غیر فعال شده و به مسیر سایر مراقبت ها 

  .انتقال می یابد
 در صورتی که برای فرد خدمت گیرنده مراقبت وی در مراقبت های انجام نشده و شده : نکته 

 .مشاهده نگردید احتماال مراقبت غیر فعال شده است که در این قسمت قابل مشاهده وثبت می باشد



   واکسیناسیون، کارت گزینه روی بر کلیک با

 هایی واکسن تمام اطالعات

 است شده ثبت گیرنده خدمت پرونده در که  

 .شود می داده نمایش کاربر به  

 است شده تقسیم بخش سه به واکسیناسیون کارت

 و جاری واکسیناسیون اول بخش

   تکمیلی واکسیناسیون دوم بخش

 .باشد می خاص موارد واکسیناسیون سوم بخش

 

 واکسیناسیون 

 کارت واکسناسیون



 (طبق تصویر زیر.)دارو های پزشک قابل دسترس است—گزارش داروها –گزارش دارو ها از مسیر گزارش ها 

 

 

 

 

با استفاده از فیلتر هایی نظیر نام دارو ، تعیین بازه زمانی ، انتخاب شبکه ، پزشک در این قسمت از سامانه گزارش دارو های 
 .  انتخاب بازی سنی و انتخاب خدمت دهنده قابل گزارش گیری می باشد 

 

 

 

 

 

 می باشدکل ارائه شده در این گزارش ، تعداد تجویز تعداد افرادی که دارو به آنها ارائه شده است و تعداد کل ، مقدار : نکته

 .میاگین در هر تجویز است تقسیم تعداد کل به تعداد تجویز بدست می آید

 

 

 

 

 

 

 

 

 گزارش دارو



 راهنمای فهرست پیگیری ها

 .  فهرست پیگیری ها اقدام کرد/ برای دسترسی به این قسمت از سامانه سیب باید از طریق منوی ارائه خدمت 

 :  صفحه زیر نمایش داده خواهد شد  "فهرست پیگیری ها"پس از کلیک روی 

 

در این قسمت فیلتر هایی نظیر وضعیت پیگیری ، نام و نام خانوادگی خدمت گیرنده ، شماره ملی ، بازه زمانی تاریخ پیگیری ، بازه 
، چک باکس های زمان پیگیری ( فق  پیگیری های من ، پیگیری های شبکه)، وضعیت ( اقدام)سنی ، مراقبت ، علت پیگیری زمانی 

. ، جنسیت ، ملیت و بارداری را دارا می باشد تا سهولت در انجام پیگیری مورد نظر صورت پذیرد  



 . به این معنی می باشد که این پیگیری یکبار انجام شده است و تاریخ پیگیری بعدی مشخص شده است ( : غیر پزشک)رنگ زرد 

به این معنی می باشد که این پیگیری یکبار انجام شده است و یا مراقبت های متناظر با این پیگیری وجود دارد و قبل از ویزیت ( : پزشک)رنگ زرد 
مراقبت متناظر با این پیگیری . برای دسترسی به صفحه مراقبت انجام شده باید روی جزئیات کلیک کنیم . می توان آن مراقبت ها را تکمیل نمود 
 . شددر انتهای صفحه نمایش داده خواهد 

 

 

 

 

 . به این معنی می باشد که پیگیری انجام نشده است و تاریخ آن نیز گذشته است و باید پیگیری انجام شود : قرمز رنگ 

برای انجام . به این معنی می باشد که پیگیری یکبار انجام شده و تاریخ پیگیری بعدی برای خدمت گیرنده در نظر گرفته شده است : سبز رنگ 
 . پیگیری باید روی عالمت تیک سبز رنگ کلیک کرد تا صفحه ثبت تماس با خدمت گیرنده نمایش داده شود 

 

 

 

 

 

و تاریخ پیگیری ...( عدم پاسخگویی ، تعیین وقت مراجعه بعدی و )، نتیجه پیگیری ...( تماس تلفتی ، حضوری و )در صفحه ثبت تماس نوع پیگیری 
 . بعدی در صورت انتخاب تعیین وقت مراجعه بعدی وجود دارد 

 

 پیگیری هارنگ بندی فهرست 



 فهرست تماس ها

 .با استفاده از گزینه فهرست تماس ها می توانیم فهرستی از تماس هایی که برای خدمت گیرنده از قبل ثبت شده است را مشاهده کنیم

 

 .در فهرست تماس ها قابل مشاهده است( موضوع پیگیری،نوع پیگیری،نتیجه پیگیری و توضیحات)جزییات پیگیری انجام شده: نکته

 

 

شامل تاریخ پیگیری ، انتخاب خدمت گیرنده،موضوع پیگیری ونتیجه پیگیری می باشد در این قسمت فیلتر هایی   



 منوی ثبت وقایع شامل  

ثبت ازدواج ، ثبت طالق ، ثبت حساسیت ، ثبت داروهای مصرفی، ثبت مرگ و همچنین ثبت بارداری ، زایمان و سق  برای خدمت گیرنده 
 .زن نشان داده می شود

 گزارش وقایع ثبت شده توس  کاربر را نشان می دهد« وقایع ثبت شده توس »

 

 .ابتدا فرد خدمت گیرنده را انتخاب کنید تا متناسب با سن و جنس ثبت وقایع باز شده و ثبت را انجام دهید: نکته

برای فرد خدمت گیرنده زن انتخاب می شود اما برای وی ثبت بارداری ،زایمان و سق  قابل مشاهده و ثبت نیست جنسیت وی به : نکته
اشتباه مرد ثبت شده است ،  با مراجعه به صفحه ویرایش خدمت گیرنده با کلیک بر روی دریافت اطالعات از ثبت احوال این مورد اصالح 

 .خواهد شد

 ، پس قبل از ثبت مرگ برایثبت مرگ وجود دارد به جز حذف و ویرایش در همه موارد ثبت وقایع امکان : نکته

 خدمت گیرنده از صحت انتخاب و اطالعات وی دقت نمایید 

 ثبت وقایع



  "با کلیک بر روی . که خدمت گیرنده حساسیت داشته باشد در خالصه پرونده شخص ثبت نماید در این قسمت کاربر می تواند در صورتی

 .  ها، موردی را انتخاب نماید می تواند از لیست حساسیت "جستجوی حساسیت

 : بطور مثال برای ثبت حساسیت به غبار مانند شکل زیر عمل می کنیم 

 

 

 

 

 

 

 .امکان جستجو در کادر حساسیت ها بصورت فارسی و انگلیسی وجود دارد: نکته 

 .از طریق این فرم می توان حساسیت های یک خدمت گیرنده را ثبت ، حذف و ویرایش کرد:نکته 

 

 

 ثبت وقایع 
 ثبت حساسیت



 .که خدمت گیرنده دارویی مصرف می کند در خالصه پرونده شخص ثبت نماید  در این قسمت کاربر می تواند در صورتی 

 .نام دارو را بصورت فارسی و انگلیسی تایپ کرده و تاریخ شروع استفاده را وارد نمایید

 : شکل زیر عمل می کنیم لوزارتان مانند بطور مثال برای ثبت داروی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اما در صورتی که کنید کافی است تا گزینه مربوطه را انتخاب دهد بعدی ادامه در صورتی که الزم باشد بیمار مصرف دارو را تا اطالع : نکته
 بیمار مصرف دارو را ادامه ندهد کافی است تاریخ پایان استفاده را وارد نمایید

 ثبت وقایع 
 ثبت داروهای مصرفی



در نظر داشته . مرگ خدمت گیرنده را ثبت نمایید.. توانید با وارد نمودن اطالعات تاریخ فوت، محل فوت، علت فوت و  در این صفحه می 

 .گردد باشید که با ثبت مرگ نام خدمت گیرنده از لیست فهرست خدمت گیرندگان حذف می

 .در هنگام ثبت مرگ برای خدمت گیرنده ، نام وی را در سربرگ فرم کنترل نمایید تا مرگ برای فرد دیگری به اشتباه ثبت نگردد: نکته 

 

 

 

 

 

 

 .داردماه نیاز به تکمیل فرم های مربوطه  59تا  1ثبت مرگ برای کودکان : نکته 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثبت وقایع 
 ثبت مرگ                           



کاربران سامانه سیب باید تمامی موارد تکمیلی در ثبت مرگ دقت زیادی داشته باشند زیرا امکان  

ویرایش و حذف توس   . ویرایش و حذف ثبت مرگ توس  هیچ نقشی در دانشگاه وجود نخواهد داشت

 در سطح وزارت صورت می گیرد ( داپا)شرکت پشتیبانی سامانه سیب 

 

در صورتی که کاربر خدمت دهنده به اشتباه ثبت مرگ انجام دهد باید گزارش کتبی خطا در ثبت مرگ  

را با ذکر کد ملی و نام و نام خانوادگی خدمت گیرنده به مرکز بهداشت شهرستان برای گزارش به  

 .سطوح باالتر اعالم نماید

 ثبت وقایع 
 ثبت مرگ                           



 .تواند بارداری را برای خدمت گیرنده ثبت نماید در این قسمت کاربر می. می شودسالگی فعال  9برای زنان از سن  "ثبت بارداری"منوی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .باز می شود« آخرین روش پیشگیری استفاده شده»، منوی نا خواستهبا انتخاب نوع بارداری 

 .در کادر های تعداد بارداری، زایمان و سق  باید وقایع قبلی ثبت گردد

 .در صورت ثبت اشتباه ، امکان حذف و ویرایش و مشاهده جزییات برای کاربر خدمت دهنده میسر است

 .گردد با ثبت بارداری مراقبت های مربوط به بارداری در قسمت مراقبت های انجام نشده فعال می

 

 

 

 

 ثبت وقایع 

 ثبت بارداری



ها  سالگی برای خانم 9این بخش نیز همانند ثبت بارداری از سن . تواند اطالعات مربوط به زایمان را وارد نمایید در این قسمت کاربر می
فعال   "مراقبت های انجام نشده"های مربوط به پس از زایمان برای خدمت گیرنده در قسمت پس از ثبت زایمان، مراقبت. شود فعال می

 . گردد می

کلیک کرده و اطالعات نوزاد  "ثبت اطالعات نوزاد جدید"جهت ثبت چند قلویی، پس از تکمیل اطالعات نوزاد اول روی گزینه : نکته
 . کنیم بعدی را تکمیل می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .در صورت ثبت اشتباه ، امکان حذف و ویرایش و مشاهده جزییات برای کاربر خدمت دهنده میسر است

 

 

 

 ثبت وقایع 

 ثبت زایمان



ها فعال   سالگی برای خانم 9این بخش نیز همانند ثبت بارداری از سن . تواند اطالعات مربوط به سق  را وارد نمایید در این قسمت کاربر می

فعال   "مراقبت های انجام نشده"روز در قسمت  2های مربوط به پس از سق  برای خدمت گیرنده تا  پس از ثبت سق  ، مراقبت. شود می

 . گردد می

. 

 

 

 

 

 .در صورت ثبت اشتباه ، امکان حذف و ویرایش و مشاهده جزییات برای کاربر خدمت دهنده میسر است

 

 ثبت وقایع 

 ثبت سقط



 وقایع ثبت شده  
 آمار بارداری های ثبت شده  

در این قسمت آمار بارداری هایی که توسط نقش جاری ثبت شده است نمایش داده می  
می توان گزارش را در سطح " کد ملی خدمت دهنده"شود ، با پاک کردن کد ملی از باکس 

 . واحد مشاهده کرد

با استفاده از فیلتر هایی که در شکل زیر مشاهده می نمائید می توان گزارش منحصر به 
 .  فردی از این قسمت استخراج نمائید

 



کد ملی "در این قسمت آمار زایمان هایی که توس  نقش جاری ثبت شده است نمایش داده می شود ، با پاک کردن کد ملی از باکس 
 .  می توان گزارش را در سطح واحد مشاهده کرد "خدمت دهنده

 . با استفاده از فیلتر هایی که در شکل زیر مشاهده می نمائید می توان گزارش منحصر به فردی از این قسمت استخراج نمائید

 

 وقایع ثبت شده  
 آمار زایمان های ثبت شده  

 

 
 
 



کد ملی  "در این قسمت آمار سق  هایی که توس  نقش جاری ثبت شده است نمایش داده می شود ، با پاک کردن کد ملی از باکس 
 .  می توان گزارش را در سطح واحد مشاهده کرد "خدمت دهنده

 . با استفاده از فیلتر هایی که در شکل زیر مشاهده می نمائید می توان گزارش منحصر به فردی از این قسمت استخراج نمائید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خانه بهداشت انجام دهد تا گزارش /برای استخراج آمار بارداری و زایمان و سق  الزم است ثبت آنها را  کاربر  پایگاه سالمت:نکته مهم
 .افراد تحت پوشش وی قابل استخراج باشد

اگر ماما یا پزشک یا هر نقشی که در مرکز تعریف شده این وقایع را ثبت کند در واحد تحت پوشش دیده نمی شود در صورت ثبت این 
 .سق  موارد را ویرایش و بدون دستکاری دخیره کند/زایمان/وقایع توس  نقش مرکز الزم است کاربر در ثبت بارداری

 

 وقایع ثبت شده  
 آمار سقط های ثبت شده  

 



کد ملی  "در این قسمت آمار مرگ هایی که توس  نقش جاری ثبت شده است نمایش داده می شود ، با پاک کردن کد ملی از باکس 
 .  می توان گزارش را در سطح واحد مشاهده کرد "خدمت دهنده

 . با استفاده از فیلتر هایی که در شکل زیر مشاهده می نمائید می توان گزارش منحصر به فردی از این قسمت استخراج نمائید

 

 

 وقایع ثبت شده  
 آمار مرگ های ثبت شده  

 



کد ملی  "در این قسمت آمار حساسیت هایی که توس  نقش جاری ثبت شده است نمایش داده می شود ، با پاک کردن کد ملی از باکس 

 .  می توان گزارش را در سطح واحد مشاهده کرد "خدمت دهنده

 . با استفاده از فیلتر هایی که در شکل زیر مشاهده می نمائید می توان گزارش منحصر به فردی از این قسمت استخراج نمائید

 

 

 وقایع ثبت شده  
 آمار حساسیت های ثبت شده  

 



کد ملی خدمت "در این قسمت آمار دارو هایی که توس  نقش جاری ثبت شده است نمایش داده می شود ، با پاک کردن کد ملی از باکس 

 .  می توان گزارش را در سطح واحد مشاهده کرد "دهنده

 . با استفاده از فیلتر هایی که در شکل زیر مشاهده می نمائید می توان گزارش منحصر به فردی از این قسمت استخراج نمائید

 

 وقایع ثبت شده 
 آمار داروهای مصرفی ثبت شده 

 



 .  آزمایش مربوطه را انتخاب و مقدار آن را در کادر مربوطه وارد نمایید

 : به شکل زیر عمل می کنیم  FBSبطور مثال برای ثبت آزمایش 

 

 

 

 

 

 

 

 .امکان ویرایش و حذف فقط برای کاربر ثبت کننده  میسر می باشد:نک ته

 آزمایش ها

 ثبت نتایج آزمایش



در این منو گزارش آزمایش های ثبت شده را می توان مشاهده کرد ، این منو در ابتدا تمامی آزمایش ها را نمایش می دهد که می توان 

 .  با استفاده از فیلتر های نام ،نام خانوادگی ، شماره ملی ، نام آزمایش و تاریخ گزارش های منحصر به فردی را استخراج نمود

 

 گزارش آزمایش های ثبت شده 



در یک بازه زمانی مشخص و یا یک خدمت شده که توس  خدمت دهنده ثبت شده است را توان تعداد خدمات انجام  در این قسمت می
 . گیری نماییدگزارش خدمت آن کد و عنوان خاص را با استفاده از 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .  این گزارش در لحظه به روز می شود

هاگزارش مراقبت  -گزارش ها   

 گزارش خدمات انجام شده 

 



گزارش اقدام ها  -گزارش مراقبت ها   

در عکس زیر به طور مثال مراقبت )های بازه سنی ، جنسیت ، ملیت ، کد ملی خدمت دهنده ، ساختار شبکه ، عنوان مراقبت فیلتر 
، اقدام ، نوع جمعیت ، سطح سواد و تعیین بازه زمانی تاریخ خدمت نیز در ( انتخاب شده است... پیشگیری از سکته های قلبی و مغزی و   

. گزارش وجود دارداین   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
. این گزارش در لحظه به روز می شود  

 



 گزارش تشخیص ها -گزارش مراقبت ها 

 

 

 

 

در عکس زیر به طور مثال مراقبت )های بازه سنی ، جنسیت ، ملیت ، کد ملی خدمت دهنده ، ساختار شبکه ، عنوان مراقبت فیلتر 
، طبقه بندی ، نوع جمعیت ، سطح سواد و تعیین بازه زمانی تاریخ خدمت نیز ( انتخاب شده است... پیشگیری از سکته های قلبی و مغزی و   

. این گزارش وجود دارددر   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
. این گزارش در لحظه به روز می شود  

 



 گزارش مراقبت های انجام شده

 گزارش مراقبت های انجام شده ابزاری قدرتمند برای کاربران است تا بتوانند با استفاده از فیلترهای تعبیه شده در این قسمت گزارش دقیق

های مشخص براساس نام خدمت گیرنده، کد ملی خدمت گیرنده، جنسیت، ملیت، بازه زمانی خدمت ارائه  های انجام شده در تاریخ از مراقبت

، نوع بیمه فرد خدمت گیرنده، بازه (، زایمان، سق  و مادران پرخطربارداری)شده، بازه سن فرد خدمت گیرنده، وضعیت فرد خدمت گیرنده 

تحت )سن فرد خدمت گیرنده، محدوده هفته بارداری، مراقبت های فرد خدمت دهنده یا مراقبت های کل پایگاه، گروه خدمت ، نوع پوشش 

 .و عنوان مراقبت با ذکر جزئیات مراقبت ها دسترسی داشته باشند( پوشش یا مهمان

 



 خالصه پرونده الکترونیکی

 برای باز کردن خالصه پرونده الکترونیکی دو مسیر زیر قابل دسترسی است
روند تغییرات فشار خون، درجه حرارت ، تعداد شخصی در سمت راست ، خالصه پرونده الکترونیکی خدمت گیرنده تمامی اطالعات در 

.میشوندنمایش داده ... و بیماری ها، داروهای مصرفی، حساسیت ها و نبض،قد ،وزن،نمایه توده بدنی   
های  ها و ویزیت ها کلیه اطالعات مربوط به گزارش مراقبت در خالصه پرونده الکترونیکی سمت چپ، پایین صفحه در کادر سابقه : توجه

.  توان مشاهده نمود را می.... های دهان و دندان و  ها و فهرست درمان انجام شده، داروها، آزمایش  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 




