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 سیب شروع کار با سامانه
 

 هورود به سامان  الف(

 وارد سامانه ی کنید،برای بهره برداری از سامانه سیب باید از طریق آدرس اینترنتی که از طریق مسئوالن ذیربط شبکه بهداشت خود دریافت م

 ی شودمیب پیشنهاد س ز سامانهابرای بهره برداری بهینه  این کار شما به یک دستگاه کامپیوتر که به شبکه اینترنت متصل است نیاز دارید.شوید.برای 

 نمایید.کروم استفاده یا باالتر ، فایرفاکس و یا و  10از مرورگرهای اینترنت اکسپلورر نسخه 

 ود.اده می شبرای شما نمایش دوقتی که آدرس سامانه را در مرورگر خود وارد می کنید، صفحه ی زیر بعنوان صفحه ی ورود به سامانه 

 

 حل مربوط بهمچنین در و هم ملی کدخود در محل مربوط به  ملیکددر صورتی که شما در سامانه سیب ثبت نام شده باشید، کافی است با وارد کردن 

 شماست.( ملیکدبور وارد سیستم شوید.)کلمه عبور هم کلمه ع
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 تغییر کلمه عبور در اولین حضور در سامانه  ب(

ملی و قسمت کلمه عبور وارد کرده باشید، سامانه شما را به صفحه زیر هدایت می کند.کددر صورتی که کدملی خود را بطور صحیح در قسمت 

 

و کلمه ی  بور فعلیکلمه عخود را در قسمت  ملیکدبرای امنیت بیشتر، شما موظف به تغییر کلمه عبور خود هستید برای این کار کافی است که 

در  .نیدککلیک  ه عبورتغییر کلمکلید روی وارد کنید و در پایان  تکرار کلمه عبور جدیدو  کلمه عبور جدیدعبور جدیدی را در قسمت مربوط به 

 ستم شوید.وارد سی و کلمه عبور جدید خود ملیکدد و باید با استفاده از یصورت موفقیت در ثبت کلمه عبور جدید شما از سیستم خارج می شو

 ت یستم از ثبیرت، سکلمه عبور جدید و تکرار کلمه عبور جدید باید دقیقا یکسان باشند، در صورت وجود هرگونه مغا

 کرد. کلمه عبور جدید جلوگیری خواهد

 ج(  تغییر کلمه عبور 

فی ین منظور کابرای ا تغییر کلمه عبور در فواصل زمانی مشخص باعث افزایش امنیت و کاهش خطر سوء استفاده از حساب کاربری شما می شود. لذا

ن ور در اولیبعتغییر کلمه  -ب ت را کلیک کنید.) باقی روند کار مانند قسمتغییر رمز عبور است تا از سمت چپ منو ، منوی نام کاربر ، زیرمنوی 

 می باشد.( حضور در سامانه

 

 د(  نکاتی مهم در مورد حساب کاربری

  ترکیبی از اعداد و حروف باشد تا از سطح امنیت باالتری برخوردار باشد. کاربران ،توصیه می شود کلمه عبور 

 ب کاربری حسا با هر شخص تا دارند باید به ازای هر نفر حساب کاربری جداگانه ای تعریف شود پزشکرای مجموعه ای که بیش از یک ب

 ن عمل متوجهاشی از ایوارد سامانه شود. )استفاده همزمان چند نفر از یک حساب کاربری اکیدا ممنوع می باشد و عواقب نخود ه مختص ب

 اشخاص متخلف می باشد.(

 وجه شخص اربری متکتوسط این حساب شما بوده و مسئولیت کلیه فعالیت های انجام شده  یت الکترونیکساب کاربری شما به منزله هویح

ی خواهد تخلف محسوب می شود و با شخص خاطی برخورد قانون ، افشای اطالعات جمعیت تحت پوشش هرگونه . بدیهی است شماست

 ید.خود دقت نموده و آنرا در اختیار غیر قرار ندهتوصیه می شود که در نگهداری کلمه عبور اکیدا   شد از این رو

 ه هیچ عنوان کلمه عبور خود را در مرورگر ذخیره نکنید.ب 

 ،ه تماس شتیبان سامانبا پت در اسرع وق در صورتی که کلمه عبور خود را فراموش کرده اید و یا به هر دلیلی نمی توانید وارد سامانه شوید

  بگیرید.
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 و ابراز موافقت پزشک و شرایط نقش شرح وظایفمشاهده   (ط

طالعه مپس از ربر ، کاد شد. هدایت خواه پزشکبه صفحه ی شرح وظایف مربوط به نقش  کاربربعد از تغییر کلمه عبور و ورود موفقیت آمیز به سامانه ، 

شرح وظایف  ود را باخموافقت  اعالم می دارممطالب فوق را مطالعه نمودم و موافقت خود را با شرایط ذکر شده شرح وظایف ، با انتخاب گزینه 

و  است کاربره نقش بایف مربوط بدیهی است که ورود به سیستم و بهره برداری از آن منوط به قبول شرایط و وظ .می شودنماید و وارد سامانه می اعالم 

 .شدبه سایر قسمت های سامانه جلوگیری خواهد  کاربردر صورت عدم قبول، از ورود 

 را نمایش می دهد. پزشکزیر شرح وظایف یک  تصویر

 

  هد شد.ه فعال خوا( در سامانپزشک) کاربرکلیه امکانات مربوط به نقش  تایید و ورود به سیستمدکمه  کیلیک بربعد از تایید شرح وظایف و 
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 سیب سامانه کاربری آشنایی با محیط

 بار متوالی ( 3الف(  ثبت کلمه عبور اشتباه ) 

د  اعدا، کادری حاوی حروف و اعداد برای شما ظاهر می گردد. برای ورود باید حروف و نماییدکلمه عبور خود را اشتباه وارد  که سه بار متوالی در صورتی

کلیک   . اگر اعداد و حروف خوانا نیست بر روی آیکون     نماییدرا )بدون توجه به بزرگ یا کوچک بودن حروف( در کادر مربوطه وارد  تصویرداخل 

 کنید تا تصویر جدیدی نمایان شود.

 

 کاربر با نقش های مختلف ورود  (ب

کند. به  ا را انتخابهاز نقش  تعریف شده باشد در ابتدای ورود باید یکی اوهنگامی که کاربر وارد سامانه می شود، در صورتیکه بیش از یک نقش برای 

، بطور یف شده باشدنقش تعر شود. بدیهی است اگر برای یک کاربر تنها یک سامانهیک نقش وارد  عبارت دیگر هر کاربر در آن واحد تنها می تواند با

 خواهد شد.مستقیم وارد سامانه 
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 ج(  ویرایش مشخصات کاربر

ش یویرازیرمنوی  همانطور که در تصویر زیر مشاهده می فرمائید ، برای ویرایش مشخصات کاربر کافی است تا از سمت چپ منوی نام کاربر ،

 را کلیک کنید.مشخصات من 

 

،  وی کلید ثبترلیک بر کبعد از کلیک بر روی منوی ویرایش مشخصات من صفحه مربوطه باز می شود ، بعد از بروزرسانی اطالعات مربوط به خود با 

 اطالعات خود را ذخیره فرمائید.

 د(  منوی کاربری سامانه

شرح  ،ترآشنایی بیش د شد که برایهکاربری زیر مواجه خوا منویبا  شدوارد سامانه کاربر ، ، بعد از اینکه نمایید همانطور که در تصویر زیر مشاهده می 

 ارائه خواهیم داد. هاآن هر یک از مختصری در مورد

 

 خانه 

نبر لیدهای میامشخص شده است به صفحه خانه منتقل خواهید شد. در این قسمت ک          با که گزینه این بوسیله

(Shortcut برای دسترسی سریع و آسان به قسمت های پر کاربرد برنامه تعبیه شده است. تصویر زیر )اربر کیز کار م

 پزشک را نمایش می دهد.
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 مدیریت سامانه 

 ر دسترسو گزارشات زیر د چون سیستم نوبت دهی و ساخت گزارش افراد تحت پوششهمدر این قسمت امکاناتی 

 شما خواهد بود:

 )مراکز برتر در ارائه خدمات )تعداد 

 )کاربران برتر در ارائه خدمات )تعداد 

 توزیع خدمت در ایام هفته 

 توزیع خدمت در ساعات شبانه روز 

  خدمت در یک ماه گذشتهتوزیع 

 

 ثبت نام و سرشماری 

سمت قیر در این زکانات امایشان می باشد. کد ملیدریافت خدمات از سامانه منوط به ثبت نام خدمت گیرنده در سامانه و ارائه 

 در دسترس کاربر خواهد بود .

 بنه سینام خدمت گیرندگان : ثبت نام یک خدمت گیرنده )ایرانی / غیرایرانی( در ساما بتث 

  یرایشوگیرندگان : لیست کل خدمت گیرندگان ثبت نام شده در مرکز به همراه امکان  خدمتفهرست ، 

  ثبت پیگیریو  انتخاب بعنوان خدمت گیرنده،  مشاهده اعضای خانواده

  آن ها و تاریخ و علل فوتهمراه با مشخصات افراد فوت شده : لیست افراد فوت شده فهرست  

  خانوار : لیست خانوار های تحت پوشش همراه با مشخصات اعضای خانواده ی آن ها فهرست 

 استعالم وضعیت خدمت گیرنده از طریق کد ملی جستجوی خدمت گیرنده : 

 ثبت اطالعات بیمه ای اعضا بیمه اعضا : 

 تعریف مدرسه  

 مدارس لیست 

  کزاز مر خدمت گیرندهبه مرکز / خروج خانوار و  خدمت گیرنده: ورود خانوار و ثبت مهاجرت 

 ارائه خدمت 

 ک( ،)پزشتمدر این قسمت با توجه به سن و جنسیت و شرایط خدمت گیرنده و با در نظر گرفتن نقش کاربر سیس

انجام  ییری ها، فهرست پیگ ویزیت، ، خدمات کاهش بالیاخدماتی از قبیل مراقبت های انجام شده و انجام نشده 

 ارائه می شود. پیگیری اقداماتو  شده

 ثبت وقایع 

برای خدمت گیرندگان )زایمان  وازدواج ، بارداری وقایعی همچون  ، در این قسمت می توان برای خدمت گیرندگان

 . کردفوت را ثبت  و بیماریها ، حساسیت ها ، داروهای مصرفی( ، خانم
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 آزمایش ها 

  ذیر است. مکان پثبت نتایج آزمایش ها ، گزارش آزمایش های تجویز شده و گزارش نتایج آزمایش ها از این منو ا

 گزارش ها 

 کلیه گزارشات از این قسمت قابل دسترس است.

 پیام ها  

ل ریافتی حاصلی و دپیام های دریافتی ، ارسالی برای کاربر سامانه از این قسمت قابل دسترس است. پیام های ارسا

 ام ها قابلریق پیاز ارجاع بیماران و خدمت گیرندگان هستند و ارجاع بیماران بین کادر بهداشتی و درمانی از ط

 دسترس هستند. 

  سامانهراهنمای 

، گزینه ای بنام راهنما در سامانه تعبیه شده است ، روش کار با برای سهولت کاربری و آشنایی با فرآیندهای سامانه 

راهنما به این صورت است که برای دیدن راهنمای مربوط به یک صفحه باید وارد آن صفحه شوید سپس با کلیک بر 

 نمایید.روی            راهنمای مربوط به آن صفحه را مشاهده 

 انتخاب خدمت گیرنده تحت پوشش 

 خدمت گیرنده در سامانه سیب به دو نوع زیر دسته بندی می شود:

 الف ( خدمت گیرنده تحت پوشش : خدمت گیرندگانی که تحت پوشش مرکز ، کاربر فعلی باشند. 

 ب ( خدمت گیرنده مهمان : خدمت گیرندگانی که تحت پوشش مرکز ، کاربر فعلی نباشند. 

ه تحت یهی است با انتخاب هر یک از کلید های انتخاب خدمت گیرنده تحت پوشش و انتخاب خدمت گیرندبد

 پوشش می توانیم خدمت گیرنده را انتخاب کنیم.

 کلید خروج 

 حفظ امنیت فاده وبرای خروج از سیستم از این گزینه استفاده می کنیم. توصیه می شود برای جلوگیری از سوء است

 ید.گیرندگان و بیماران ، هنگام ترک سیستم حتما با این گزینه از سامانه خارج شو اطالعات خدمت
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 ثبت نام خدمت گیرنده

 ند.کخدمت گیرنده کیست ؟ خدمت گیرنده به شخصی گفته می شود که برای دریافت خدمات بهداشتی یا درمانی به شما مراجعه می 

 می کند، دو حالت وجود دارد:هنگامی که یک خدمت گیرنده به شما مراجعه 

 )رجوع شود به انتخاب خدمت گیرنده(قبال در سامانه ثبت نام شده است و سوابقی از او موجود است.  .1

 برای اولین بار است که مراجعه می کند و نیاز به ثبت نام در سامانه دارد. .2

تی که شخص در صور ونی باشد نیاز به ثبت شماره ملی شخص است برای ثبت نام یک خدمت گیرنده جدید ، در صورتی که آن شخص دارای ملیت ایرا

 مراجعه کننده ایرانی نباشد نیازی به ثبت شماره ملی نیست.

 

 

 الف(  دسترسی به ثبت نام خدمت گیرنده

 قابل دسترس می باشد. ثبت نام و سرشماریاز طریق منوی  ثبت نام خدمت گیرندگانهمانطور که در تصویر زیر می بینید، 
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 ب(  ثبت نام شخص خدمت گیرنده 

 فرم زیر باز می شود.  ثبت نام و سرشماری از منوی ثبت نام خدمت گیرندگانبعد از انتخاب 

 

 یگزینه ایران ملیت ، در صورتی که شخص مراجعه کننده دارای ملیت ایرانی باشد ، کافی است از منوی بازشونده خدمت گیرنده ایرانی : (1

 را انتخاب کرده و سپس با وارد کردن کد ملی شخص ، ثبت نام خدمت گیرنده جدید را ادامه می دهیم.

 باشد.وارد کردن کدملی شخص خدمت گیرنده جهت ثبت نام الزامی می نکته مهم ( 

د کد ملی( ، باید ملیت را ماه باشد ) فاق 3در صورتی که خدمت گیرنده ، نوزاد ایرانی زیر  :ماه ( 3) سن کمتر از خدمت گیرنده ایرانی  (2

 را انتخاب کنید. ماه است و هنوز کد ملی دریافت نشده است 3سن کمتر از ایرانی انتخاب کرده و گزینه ی 

لیت، گزینه زشونده مورتی که شخص مراجعه کننده دارای ملیت غیرایرانی باشد، کافی است از منوی بادر ص : خدمت گیرنده غیر ایرانی (3

 غیرایرانی را انتخاب نمایید. در این صورت گزینه کدملی غیر فعال می شود.

 ج(  تخصیص شخص خدمت گیرنده به خانوار / ایجاد خانوار جدید

 قسمت معرفی خانوار می توان یک خدمت گیرنده را به یک خانوار تخصیص داد.همانطور که در شکل زیر مشخص شده است ، در 
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 در این قسمت دو حالت زیر پیش می آید :

 قبال اطالعات خانوار شخص در سامانه سیب ثبت شده است : (1

ر سامانه قبال د خانوار کهبرای اینکه شخص خدمت گیرنده جدید به یک خانوار تخصیص داده شود کافی است تا کد ملی یکی از اعضای 

 ثبت شده است را وارد کنید.

 شخص خدمت گیرنده ، اولین نفر خانوار خود است که در سامانه سیب ثبت نام می شود : (2

 گذارید.ب خالیر را ی خانوااگر شخص خدمت گیرنده در خانوار )خانواده( خود ، اولین نفری است که در سامانه ثبت نام می کند . کادر معرف

 ، قسمت اول ثبت نام را تکمیل کرده و وارد قسمت بعدی شوید. مرحله بعدپایان با کلیک بر روی کلید  در

 

 و ثبت نهایی اطالعات تکمیل(  د

ترونیک، ه ، پست الکت و همراپایان جهت تکمیل ثبت نام خدمت گیرنده باید اطالعاتی همچون گروه خونی ، وضعیت تاهل ، تعداد فرزند ، تلفن ثاب  در

 نید.ثبت کلیک ک وی کلیدآدرس و کد پستی ، کدملی پدر و مادر ، نوع اقامت ، سطح تحصیالت ، نوع شغل و نوع جمعیت را وارد کرده و در پایان ر
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 دریافت کد خانوار و کد ملی :

ع می دهد. کاربر اطال زیر به در صورتی که شخص خدمت گیرنده ، با موفقیت در سامانه ثبت نام شود ، سامانه موفقیت آمیز بودن ثبت نام را با پیغام

ماه ( و کد خانوار نیز از جمله  3وزادان  ایرانی کمتر از الزم به ذکر است که کدملی )کد ساخته شده توسط سامانه برای خدمت گیرندگان غیرایرانی  و ن

کد )ار و کدملی کدخانو اطالعاتی است که همراه پیغام به کاربر داده می شود. جهت تسهیل در خدمت دهی در نوبت های آتی ، کاربر موظف است تا

 م نماید.ماه (  را به خدمت دهنده اعال 3تر از ساخته شده توسط سامانه برای خدمت گیرندگان غیرایرانی  و نوزادان  ایرانی کم

 

 مهم در مورد تکمیل اطالعات خدمت گیرنده : نکات

لی ، انوادگی ، شماره مدرستی وارد شده باشد ، اطالعاتی همچون نام و نام خب او کدملی و باشد ایرانی گیرنده خدمت شخص که صورتی در (1

وق ه اطالعات فککر است از سازمان ثبت احوال استعالم شده و در محل مربوطه وارد می شود. الزم بذ تاریخ تولد و جنسیت بصورت خودکار

 الذکر به هیچ عنوان قابل تغییر نمی باشند .

رقمی  11دی ودکار کخدر صورتی که شخص دارای ملیت غیر ایرانی باشد کادر مربوط به کد ملی و ملیت غیر فعال بوده و سامانه بصورت  (2

 شخص تولید می کند. برای

سامانه بصورت خودکار تاریخ  در صورتی که شخص غیر ایرانی باشد با وارد کردن تاریخ میالدی تولد وی سامانه از طریق دکمه  (3

 شمسی معادل را محاسبه می نماید.

 

د که پس از دریافت داده می شو رقمی به نوزاد اختصاص11ماه در سامانه ثبت نام شود ، بطور موقت یک کد  3در صورتی که نوزاد زیر  (4

 کدملی نوزاد می توان این کد را جایگزین کرد.

سمت قخودکار در  ر بصورتدر صورتی که در قسمت قبلی ثبت نام ، کد ملی یکی از اعضای خانوار را به درستی وارد کرده باشید ، کدخانوا  (5

تعیین  خانوار کافی است تا نسبت شخص خدمت گیرنده را در مربوط وارد شده و کادر مربوطه غیر فعال می شود. در این حالت فقط

 فرمائید.

 وارد کردن اطالعات زیر در فرم ثبت نام، اجباری است: (6

 نام و نام خانوادگی (1

 شماره ملی (2

 تاریخ تولد (3

 جنسیت (4

 ملیت (5

 نسبت در خانوار (6

 بیمه پایه اول (7

 جمعیت (8
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 گیرنده خدمت انتخاب

 خدمت گیرنده تحت پوشش و مهمانالف(  

 انمهم گیرندگان تدمو خ شما مرکز پوشش تحت گیرندگان خدمت : که قبال در سامانه ثبت شده اند به دودسته تقسیم می شوندخدمت گیرندگانی 

 )تحت پوشش مرکز دیگر(

 ب(  دسترسی به انتخاب خدمت گیرنده

 خدمت گیرندگان تحت پوشش :

 فهرست خدمت گیرندگانزیر منوی  ثبت نام و سرشماری منوی .1

 انتخاب خدمت گیرنده تحت پوشش زیر منوی انتخاب خدمت گیرنده تحت پوشش منوی .2

 : مهمان گیرندگان خدمت

 مهمان گیرندگان خدمت انتخابزیر منوی  انتخاب خدمت گیرنده تحت پوششمنوی  .1

 

 ج(  انتخاب خدمت گیرنده مهمان

ه کننده را ت مراجع، مشخصا اطالعات مهمانبرای این منظور کافی است تا کدملی مراجعه کننده را وارد نموده و سپس با کلیک بر روی گزینه 

حل مهر یا مرکز شمیهمان قبال در  خدمت گیرنده کلیک کنید.در صورتی کهدکمه ثبت روی دریافت نموده و با مدارک وی تطبیق داده  و سپس 

 خدمت دهی برایش مقدور نیست.، ه باشد دثبت نام نکر دشخو استقرار
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 د(  انتخاب خدمت گیرنده تحت پوشش

خدمت  اب بعنوانانتخدکمه  کلیک بردسترسی پیدا کنید و با برای این منظور می توان از طریق فرم زیر به خدمت گیرندگان تحت پوشش خود 

 انتخاب نمایید.آن شخص را بعنوان خدمت گیرنده خود،  گیرنده

ماره شد خانوار ، ادگی ، کدر این فرم امکاناتی برای جستجوی شخص مورد نظر فراهم شده است. از جمله جستجو بر اساس نام و نام خانو تذکر مهم (

 مانند زن ، مرد ، غیر ایرانی ، بارداری و ...ملی ، محدوده سنی ، جنسیت و شرایط مراجعه کننده 

 

ر منوی ه دمت گیرند، در صورتی که شخصی را بعنوان خدمت گیرنده انتخاب نمایید، نام او به عنوان خد مشخص استهمانطور که در تصویر زیر 

 سامانه نمایش داده می شود و  فهرست خانوار ) اعضای خانواده ( شخص خدمت گیرنده نیز مشخص می شود.
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 ویرایش مشخصات خدمت گیرنده
ویرایش نمایید ، الزم است ابتدا از طریق فرم فهرست خدمت گیرندگان که در بخش قبل توضیحات کافی در  نکه اطالعات یک خدمت گیرنده رابرای ای

به فرم ویرایش مشخصات خدمت گیرنده منتقل خواهید مورد آن ارائه شده است ، شخص مورد نظر را پیدا نموده و سپس با استفاده از کلید            

 شد.

 

 امانه در آندر س دهخدمت گیرناطالعات ذخیره شده  فرم ویرایش مشخصات خدمت گیرنده همانند فرم ثبت نام خدمت گیرنده است با این تفاوت که

 نمایش داده می شود که در صورت لزوم می توانید این اطالعات را ویرایش کرده و در سامانه ثبت نمایید.
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 خدمت گیرنده ثبت پیگیری برای یک
توضیحات کافی در مورد آن  یقبلهای خدمت گیرنده ، الزم است ابتدا از طریق فرم فهرست خدمت گیرندگان که در بخش از یک  ثبت پیگیریبرای 

عات مربوط به آن را وارد وارد فرم پیگیری شده و اطال                     را پیدا نموده و سپس با استفاده از کلید تانارائه شده است ، شخص مورد نظر

 نمایید. در تصویر زیر  نمونه ای از یک فرم پیگیری نمایش داده شده است.

 

 .ی باشدمو توضیحات الزامی در ثبت پیگیری، وارد کردن تاریخ ، ساعت ، موضوع ، نوع )تلفنی/پیام کوتاه( ، نتیجه  تذکر مهم (
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 فهرست افراد فوت شده
 از طریق زیر در دسترس است : فهرست افراد فوت شده

 

 حل فوت و...مفوت و  در این صفحه لیست تمامی افراد فوت شده تحت پوشش مرکز شما به همراه اطالعاتی همچون سن ، جنسیت ، تاریخ فوت ، علت

 نمایش داده می شود.

 مورد نظر یاری نمایند. در ضمن فیلتر های موجود در باالی صفحه می توانند شما را در پیدا کردن شخص فوت شده ی

 

  وید.شن شخص وارد العات آدر صورتی که نیاز به ویرایش یک شخص داشته باشید کافی است تا با کلیک بر روی کلید           ، به صفحه ویرایش اط
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 خانوار هافهرست 
ی به لت در دسترسرای سهوهمانطور که در بخش ثبت نام خدمت گیرنده ذکر شد، افراد مراجعه کننده باید در خانوار های مربوط به خود ثبت شوند.ب

 تعبیه شده است. ثبت نام و سرشماریاز منوی  فهرست خانوار هااطالعات خانوار ها و اعضای خانوار ها زیر منوی 

 

نام  کدخانواده ، مواردز همانطور که در تصویر زیر مشاهده می فرمائید، لیست خانوار های تحت پوشش قابل مشاهده است، و می توان بوسیله یکی ا

 خانوار مورد نظر خود را جستجو کرد.،  یکی از اعضا و یا شماره ملی یکی از اعضا 

 

 حذف شخص از خانوار استفاده می شود. برای                      خدمت گیرنده به خانوار استفاده می شود.برای افزودن                                  
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 جستجوی خدمت گیرنده
ک خدمت یوضعیت  در نظر داشته باشید برای تحت پوشش قرار دادن یک خدمت گیرنده الزم است وی تحت پوشش هیچ مرکزی نباشد برای استعالم

 را انتخاب نمایید. جستجوی خدمت گیرندهگزینه ی  ثبت نام و سرشماریگیرنده کافی است از منوی 

 

خص هنده به شدوضعیت مرکز خدمت  اطالعات کاربرد ملی خدمت گیرنده و کلیک بر روی همانطور که در فرم زیر مشخص است با وارد کردن ک

 نمایش داده می شود. 
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اده او نمایش د حت پوششباشد ، با وارد کردن شماره ملی وی ، نام و نام خانوادگی و مرکز ت یدر صورتی که خدمت گیرنده تحت پوشش مرکزی دیگر

اشتی مرکز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهدتحت پوشش  رامین نوروزیمی شود بطور مثال همانطور که در تصویر زیر مشخص است 

 د. می باش دسالمت جامعه روستایی بهرام آباد خانه بهداشت بهرام آبادرمانی تهران شبکه بهداشت و درمان شهرستان اسالمشهر مرکز 
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 ثبت وضعیت بیمه خدمت گیرندگان

 در دسترس است. ثبت نام و سرشماریاز منوی  بیمه اعضاثبت اطالعات مربوط به وضعیت بیمه خدمت گیرندگان از زیر منوی 

 

مام خدمت ن لیست تآفرم فهرست خدمت گیرندگان نمایش داده می شود، که در  بیمه اعضاهمانطور که در تصویر زیر مشخص است، بعد از انتخاب 

 ،م خانوادگی ام و نانگیرندگان تحت پوشش نمایش داده می شود. برای سهولت در پیدا کردن شخص مورد نظر می توان از امکانات جستجو بر اساس 

 اص از جمله بارداری استفاده کرد.کد خانوار ، شماره ملی ، محدوده سنی و جنسیت و یا سایر شرایط خ

 

ور مفصل بل به طقالزم به ذکر است در این فرم امکاناتی مثل ویرایش مشخصات خدمت گیرنده و ثبت پیگیری نیز موجود است که در بخش های 

 توضیح داده شده است ، لذا از ذکر مجدد آنها خودداری می نماییم.

کلیک نمایید. تا فرم زیر نمایش داده شود . پس از تکمیل فرم زیر و با                          روی دکمه  برای ثبت بیمه خدمت گیرنده کافی است بر

 تان را ثبت نمایید.به بیمه خدمت گیرنده ی مورد نظر می توانید اطالعات مربوط ثبتفشردن کلید 
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 تعریف مدارس تحت پوشش

 در دسترس است. ثبت نام و سرشماریاز منوی تعریف مدرسه تعریف مدارس تحت پوشش از زیر منوی 

 

وارد  رس مدرسه رایت و آدهمانطور که در تصویر زیر مشاهده می فرمائید، در فرم ثبت مدرسه باید عنوان)نام مدرسه( ، مقطع تحصیلی ، نوع ، جنس

 نمایید.

 

را  مدارسی زیر منو ریثبت نام و سرشماآنها ، باید از منوی  ویرایشو  حذفالزم به ذکر است برای مشاهده لیست مدارس موجود در سیستم و یا 

ه و جنسیت وع مدرسانتخاب کرده تا صفحه زیر باز شود. در این صفحه می توان لیست مدارس تحت پوشش را بر اساس فیلدهای عنوان مدرسه ، ن

 جستجو کرد.
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 مرکز از گیرنده خدمت خروج
بعنوان نتخاب کنید)یرنده اه را از پوشش مرکز خود خارج کنید ، کافی است تا ابتدا شخص مورد نظر را به عنوان خدمت گبرای اینکه یک خدمت گیرند

ه عنوان خدمت گیرنده انتخاب می کنیم(. باست را  جری اکبرآبادم - 1مرکز سالمت جامعه شهری شماره مثال ما آقای علی رضایی را که تحت پوشش 

ی مکلیک  رکزمخروج خدمت گیرنده از روی گزینه ی  ثبت نام و سر شماریسپس همانطور که در تصویر زیر مشاهده می فرمائید ، از منوی 

 کنیم.

 

 هد شد.باز خوا صفحه مربوط به آنهمانطور که در تصویر زیر مشاهده می فرمائید ، بعد از کلیک روی گزینه خروج خدمت گیرنده از مرکز 

 

 ود.شاده می دهمانطور که در تصویر پایین مشخص است ، در قسمت سبز رنگ فرم ، نام خدمت گیرنده و مرکز خدمت دهنده فعلی او نمایش 

 

ینان از برای ثبت خروج ،کافی است تا تاریخ خروج شخص را وارد نموده و روی کلید ثبت کلیک نمایید ، تا صفحه زیر نمایش داده شود ، در صورت اطم
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 خروج خدمت گیرنده روی گزینه بله کلیک نمایید.

 

 نماید و در مطلع می دش ذخیرهاطالعات با موفقیت پیغام در صورتی که عملیات خروج از پوشش مرکز با موفقیت انجام گیرد، سامانه شما را با  

 لیست افراد خارج شده از پوشش مرکز که در زیر صفحه جای دارد ، قرار می گیرد.

 

بعنوان  ده باشد ،ثبت ش دقیقا در مرکز خدمت گیرندهخروج شخص از یک مرکز تنها در صورتی مقدور است که کاربر اقدام کننده  (1تذکر مهم 

ر به ثبت رکز فقط قادان هر ممثال کاربران الیه های باالتر قادر به ثبت خروج از پوشش برای خدمت گیرندگان الیه های زیرین خود نیستند  و کاربر

ین یه های زیره از الدمت گیرندخروج از پوشش برای خدمت گیرندگان مرکز خود هستند. در صورتی که کاربر الیه های باالتر اقدام به حذف یک خ

 .می کند خود کند ، سامانه با پیغامی ضمن خاطرنشان کردن مرکز فعلی خدمت دهنده به خدمت گیرنده ، از انجام این کار جلوگیری

ه به گیرند دمتورود خدر صورتی که اشتباها شخص دیگری را از پوشش مرکز خود خارج کردید ، می توانید بالفاصله از طریق  (2تذکر مهم 

 رید.خود بب )که در بخش بعدی بطور مفصل توضیح داده خواهد شد( و با وارد کردن شماره ملی وی ، او را  مجددا تحت پوشش مرکزمرکز

ر سراسر دکز دیگری در صورتی که شخصی از پوشش یک مرکز خارج شود ، تنها با دارابودن شماره ملی می تواند  تحت پوشش هر مر (3تذکر مهم 

 ذیر نیست.پامکان  گرفتن آن شخص در مرکز دیگری خروج ثبت نکنید ، تحت پوشش قرار شور قرار گیرد. بدیهی است اگر برای خدمت گیرنده ایک
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 ورود خدمت گیرنده به مرکز

 نید.کلیک ک زمرک ورود خدمت گیرنده بهروی گزینه ی  ثبت نام و سرشماریبرای تحت پوشش قرار دادن یک خدمت گیرنده کافی است از منو 

 

 قرار گیرد. ام آبادحال فرض می کنیم علی رضایی که در قسمت قبل از پوشش مرکز قبلی خود خارج شده بود بخواهد تحت پوشش خانه بهداشت بهر

خص )علی شردن کد ملی کرد ا وابرای این منظور کافی است تا یکی از کاربران خانه بهداشت بهرام آباد از طریق منوی شکل باال وارد فرم زیر شود و ب

 رضایی( و کلیک بر روی گزینه ثبت ، اقدام به تحت پوشش قرار دادن علی رضایی نماید.
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دگی شخص م خانوابعد از کلیک بر روی ثبت ، صفحه ای زیر جهت تایید صحت اطالعات شخص خدمت گیرنده ظاهر می شود در صورتی که نام و نا

 ایید.ش داده شده یکسان بود با کلیک بر روی گزینه بله نسبت به زیر پوشش بردن وی اقدام نممراجعه کننده با اطالعات نمای

 

ام شخص نواهید شد و خروبرو  با کلیک بر روی گزینه بله در صورتی که عملیات زیرپوشش بردن خدمت گیرنده با موفقیت به اتمام برسد ، با پیغام زیر

 شود.در لیست زیر این فرم نمایش داده می 

 

 

 

  



 56 از 30 صفحه    

 

 
 www.dapa.ir                        -8748021 43992000 - تلفن :     10دانش پارسیان :تهران ، بلوار آفریقا )جردن( ، خیابان شهید بابک بهرامی ، پالک 

 (1.6 )نسخه پزشکراهنمای سامانه سیب ویژه 

 ثبت وضعیت بیمه خدمت گیرندگان

 در دسترس است. ثبت نام و سرشماریاز منوی  بیمه اعضازیر منوی ثبت اطالعات مربوط به وضعیت بیمه خدمت گیرندگان از 

 

ام خدمت ن لیست تمآ گیرندگان نمایش داده می شود، که درخدمت فرم فهرست  بیمه اعضاهمانطور که در تصویر زیر مشخص است، بعد از انتخاب 

 ،م خانوادگی ام و نانگیرندگان تحت پوشش نمایش داده می شود. برای سهولت در پیدا کردن شخص مورد نظر می توان از امکانات جستجو بر اساس 

 کد خانوار ، شماره ملی ، محدوده سنی و جنسیت و یا سایر شرایط خاص از جمله بارداری استفاده کرد.
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ر مفصل بل به طوقاست در این فرم امکاناتی مثل ویرایش مشخصات خدمت گیرنده و ثبت پیگیری نیز موجود است که در بخش های الزم به ذکر 

 توضیح داده شده است ، لذا از ذکر مجدد آنها خودداری می نماییم.

تا فرم زیر نمایش داده شود . پس از تکمیل فرم زیر و با فشردن  کلیک کنید.دکمه                         کافی است بر رویبرای ثبت بیمه خدمت گیرنده 

 را ثبت نمایید. نظرمی توانید اطالعات مربوط به بیمه خدمت گیرنده ی مورد  ثبتکلید 
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 تعریف مدارس تحت پوشش

 در دسترس است. ثبت نام و سرشماریاز منوی تعریف مدرسه تعریف مدارس تحت پوشش از زیر منوی 

 

وارد  رس مدرسه رایت و آد، مقطع تحصیلی ، نوع ، جنس )نام مدرسه(همانطور که در تصویر زیر مشاهده می فرمائید، در فرم ثبت مدرسه باید عنوان

 نمایید.

 

را  مدارسی زیر منو ریثبت نام و سرشماآنها ، باید از منوی  ویرایشو  حذفالزم به ذکر است برای مشاهده لیست مدارس موجود در سیستم و یا 

ه و جنسیت وع مدرسبر اساس فیلدهای عنوان مدرسه ، ن را انتخاب کرده تا صفحه زیر باز شود. در این صفحه می توان لیست مدارس تحت پوشش

 جستجو کرد.
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 خدمت گیرندگان برایمراقبت ثبت 
نامیده می  مراقبت،  شود ه میئاراه خدمت گیرندبه و جنسیت  رده سنی)بوکلت ها( , با توجه به های وزارت بهداشت بر طبق دستورالعمل خدماتی که 

ی با وضعیت و ای متناسبهنگامی که یک خدمت گیرنده را انتخاب می کنیم، فهرست مراقبت ههمانطور که در تصویر زیر مشاهده می فرمائید ، شود. 

  نمایش داده می شود.)جنسیت ، سن و ...( 

 اشد.بدسترس می  نیز درخدمت گیرنده  مراقبت های انجام نشدهو زیر منوی  ارائه خدمتاین فرم از منوی ت که الزم به ذکر اس تذکر مهم (

 

 یرنده ، فرمگن خدمت برای درک بهتر فرض می کنیم مرد میانسالی برای دریافت خدمات پزشکی به ما مراجعه می کند ، بعد از انتخاب وی بعنوا

یر از زفرم  ه است.جعه کنندو ... مرا سنهمانطور که می بینید مراقبت ها متناسب با جنسیت و  نمایش داده می شود. فهرست مراقبت های زیر برای او

 طریق مسیری که در تصویر باال مشخص گردیده نیز قابل دسترس است.
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باال  رتصوییانسال رای مرد مبمثال  نمایش داده شود. آن پاسخنامه مربوط به یک مراقبت کافی است تا روی آن کلیک کنید ، تا پاسخ به پرسشنامهبرای 

 کلیک می کنیم تا فرم زیر نمایش داده شود. زشک(پ -سال  59تا  30ارزیابی عوامل خطر بیماری قلبی و عروقی در مردان )روی 

 

ضعیت ارد شده ، وپاسخ های و سیستم با توجه به، بعد از ثبت پارامترهای ارزیابی  کلیک کنیم. ثبتبعد از پاسخ به سواالت کافی است بر روی گزینه 

د و یا ه اقدامی کنرد که چکه پزشک می تواند تصمیم بگی اقدامات الزم را برای خدمت گیرنده نمایش می دهد در صورت لزوم بیمار را تشخیص داده و

  چه دارویی تجویز کند .

 درصورتی که مشکلی نباشد سامانه شما را به پرسشنامه ی بعدی از مراقبت انتخاب شده می برد. (1تذکر مهم 

، در غیر ری ارجاع شودبه پزشک یا نقش دیگ ارجاع بیمارمی توان از طریق دکمه متخصص داشته باشد در صورتی که  بیمار نیاز به  (2تذکر مهم 

 د.این صفحه بسته می شو انصراف از ارجاعاین صورت با کلیک بر گزینه 
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 هد.دفرم زیر را نمایش می باشد، در اینصورت سامانه می  دچار اختالالت فشار فرض می کنیم خدمت گیرنده صفحه قبلدر مثال 

 

روقی عاری قلبی و ل خطر بیمعوامارزیابی همانطور که می بینید  را انتخاب کنید با تصویر زیر روبرو خواهید شد. مراقبت های انجام نشدهاگر لیست 

ور کامل طاین مراقبت به  ناقص نیز کنار آن نوشته شده است به این معنی که انجام بررسیقرمز شده و تاریخ  پزشک ( –سال  59تا  30در مردان ) 

 ود.شت گیرنده می الزم بذکر است که کلیک بر روی ضربدر قرمز باعث غیر فعال شدن مراقبت مربوطه برای خدمانجام نشده است.
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 مراقبت های انجام شده
 قی می شود.شده تل مراقبت انجامدر صورتی که روند انجام یک مراقبت بطور کامل طی شود )در سالمت مراجعه کننده هیچ تردیدی نباشد( ، آن 

 است. در دسترس انجام شدهمراقبت های زیر منوی  سایر مراقبت هازیر منوی ارائه خدمات مراقبت های انجام شده از طریق منوی 

 

 تصویر زیر مراقبت های انجام شده را برای خدمت گیرنده نمایش می دهد.
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 خدمت گیرندهارجاع یک 
یمار، با ب شرایط بحسبر داشته باشد.  به پزشک و یا متخصصپس از انجام یک مراقبت، در صفحه اقدام ممکن است خدمت گیرنده نیاز به ارجاع 

 بیمار خدمت گیرنده را ارجاع می دهیم.ارجاع انتخاب 

 

دی )ارجاع مرحله ی بع از کلید عملیات ارجاع بیمار را متوقف کرد و یا با استفاده انصراف از ارجاعدر این مرحله یا می توان با کلیک بر روی کلید 

ارجاع می  یمار رابص و کلیک بر روی کلید ثبت بیمار( به فرم زیر منتقل شد. همانطور که مشخص است با انتخاب محل و نقش پزشک و یا متخص

 دهیم.
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 ویزیت خدمت گیرنده

 الف ( دسترسی به ویزیت

 از طریق میز کار پزشک :

 

 : ارائه خدمتاز طریق منوی 

 

 در صورتی که یک خدمت گیرنده انتخاب شده باشد منوی ویزیت به حالت زیر تغییر می کند.
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ب افحه ی انتخما را به صشانتخاب کنید ، در غیر اینصورت سامانه را قبل از کلیک بر روی گزینه ویزیت باید ابتدا یک خدمت گیرنده تذکر مهم ( 

 خدمت گیرنده منتقل می کند و پس از انتخاب خدمت گیرنده به صفحه ویزیت منتقل خواهید شد.

 

 ب ( اجزای تشکیل دهنده صفحه ویزیت

 دارند: دیر می بینید در صفحه مربوط به ویزیت پزشک ، موارد زیر وجوهمانطور که در شکل ز

 خالصه پرونده الکترونیکی (1

 مشخصات بیمار ) نام ، سن ، قد و وزن ، فشار خون و ...( (2

 شکایت ) مشکلی که باعث شده است بیمار به شما مراجعه کند( (3

 تشخیص  (4

 تجویز (5

 ، بررسی دستگاه بدن و اقدام ( سایر خدمات ) آزمایش ، رادیولوژی ، معاینه فیزیکی (6

 

 ب ( شکایت

شکل بیمار را م، ( cc) . برای درج شکایت باید از قسمت شکایت اصلیبه آن علت به پزشک مراجعه می کندمنظور از شکایت ، دلیلی است که بیمار 

 .دنماییو در پایان روی دکمه ذخیره کلیک کنید وارد قسمت شرح مشکل را در ر تو در صورت نیاز توضیحات بیش هنمودانتخاب 
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 تشخیصج ( 

یم و ص انتخاب کنیدنی تشخیاز این قسمت استفاده می کنیم ، برای این کار ابتدا باید تشخیص را از منوی پایین کش، برای ثبت تشخیص مشکل بیمار 

 ذخیره نماییم.با وارد کردن جزئیات و توضیحات و کلیک بر کلید ذخیره ، تشخیص های خود را 

 

 تجویز(  د

هر وضیحات ور مصرف و تیز ، دستدر این صفحه می توان با وارد کردن نام دارو ، مقدار تجوبرای ثبت نسخه بیمار ، از قسمت تجویز استفاده می کنیم . 

افزودن لید کلیک بر روی تا با ک باشد کافی استدارو را به نسخه بیمار اضافه کرد. همچنین در مواقعی که نیاز به ارائه بیش از یک نسخه به بیمار می 

 یک نسخه جدید ایجاد کنیم.  نسخه جدید

 

وارد حات در توضیرا  توانید آن وجود نداشت با انتخاب گزینه داروهای خارج از فارماکوپه می)فارماکوپه( چنانچه دارویی در لیست داروها  : تذکر مهم

 کنید.

داشته  ی (ل سرماخودگبیماری های شایع )بطور مثاکمک می کند تا نسخه ای  پیش فرض برای  پزشکابزاری است که به  انتخاب  از روی  نمونه :

  باشد. بدیهی است که ویرایش ، حذف و افزودن داروی جدید به نسخه پیش فرض  ممکن است.
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 سایر خدمات(  ط

 دهد از قرار زیر است :سایر خدماتی که پزشک در بخش ویزیت می تواند به بیمار ارائه 

 : پزشک از این طریق می تواند برای بیمار و یا خدمت گیرنده خود آزمایش تجویز نماید. آزمایش (1

و پس از  ش تایپ کردهبرای انتخاب آزمایش مورد نظر کافی است تا کاربر نام التین آزمایش مورد نظر را در قسمت آزمای (1نکته مهم 

 دکمه ذخیره ، آزمایش مورد نظر خود را ثبت نماید. تایپ توضیحات با کلیک بر روی

 افتن آزمایشیربر را در هنگامی که کاربر شروع به تایپ نام آزمایش می کند سامانه نیز با توجه به حروف وارد شده ، کا ( 2تذکر مهم 

 مورد نظر یاری می نماید.

بر  کلیک . )رددگمی آزمایش های مختلف در نسخه های مختلف برای بیمار میسر  تجویزدر صورتی که نیاز باشد امکان  ( 3مهم تذکر 

 روی کلید افزودن نسخه جدید (

 

 : پزشک از این طریق می تواند برای بیمار و یا خدمت گیرنده خود رادیولوژی تجویز نماید. رادیولوژی (2

 

ده و پس از زمایش تایپ کرمورد نظر را در قسمت آ رادیولوژی ، عنوانمورد نظر کافی است تا کاربر  رادیولوژیبرای انتخاب  (1نکته مهم 

 مورد نظر خود را ثبت نماید. ولوژییرادتایپ توضیحات با کلیک بر روی دکمه ذخیره ، 

یافتن ر د، کاربر را  می کند سامانه نیز با توجه به حروف وارد شده رادیولوژی عنوانهنگامی که کاربر شروع به تایپ  ( 2تذکر مهم 

 مورد نظر یاری می نماید. رادیولوژی

لیک بر ک. ) می گردد های مختلف در نسخه های مختلف برای بیمار میسر رادیولوژی تجویزدر صورتی که نیاز باشد امکان  ( 3تذکر مهم 

 روی کلید افزودن نسخه جدید (
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می  ین طریق ممکنانات از معاینه فیزیکی طبقه بندی شده و ثبت نتایج معایه در تصویر زیر مشاهده می فرمائید ، : همانطور ک معاینه فیزیکی (3

 باشد.

 

 ان مثال :بعنو د.برای این منظور کافی است تا کاربر روی موضوع مورد نظر کلیک کرده و سپس آیتم های مربوط به آن را تکمیل کن
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ریق نات از این طج معای، بررسی دستگاه بدن طبقه بندی شده و ثبت نتای : همانطور که در تصویر زیر مشاهده می فرمائید بررسی دستگاه بدن (4

 ممکن می باشد.

 

 ثال :معنوان برای این منظور کافی است تا کاربر روی موضوع مورد نظر کلیک کرده و سپس آیتم های مربوط به آن را تکمیل کند. ب
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ر را زینه مورد نظشود گ : برای جستجوی اقدام بخشی از نام آن را در کادر اقدام تایپ نمایید و از فهرست نتایجی که نمایش داده می اقدام (5

ی ی پیگیری بعداریخ براتپس از این کار، می توانید نسبت به تعیین یک  .انتخاب کنید. در این بخش فهرستی از اقدامات نمایش داده می شود

ا ب به همین نحو یگری دارید،آن را به لیست اضافه کنید. در صورتی که نیاز به اضافه کردن خدمت دثبت اقدام  دکمه اید. با انتخاباقدام نم

 انتخاب اقدام، آن را ثبت کنید.

 

ایش و ... یی و آزمداروپزشک در این صفحه خالصه ای از فرآیند ویزیت شامل طرح شکایت بیمار ، تشخیص و تجویز نسخه های :  پیش نمایش  (6

ارهایی کمار از جمله جاع بیرا مشاهده می نماید. چاپ نسخه ها و آزمایش های تجویز شده ، ذخیره دارو های تجویز شده بعنوان نمونه نسخه و ار

 است که پزشک می تواند در این صفحه انجام دهد.
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 اقدامات پیگیری

 است. یقابل دسترس تاز منوی ارائه خدم اقداماتپیگیری همانطور که در تصویر زیر مشاهده می فرمائید ، 

 

پیگیری از  ،شده است  یا نمایش جزئیات مراقبت و یا ویزیتی که برای خدمت گیرنده ای انجام شده و تاریخ پیگیری برای او ثبت و جستجوبرای 

 .برای جستجوی پیگیری مورد نظر کافی است از فیلتر های باالی فرم استفاده کنید استفاده می کنیم. اقدامات

 

دوده ی ، مح تجنسیت ، ملی ،می توان پیگیری را بر اساس اطالعات خدمت گیرنده )نام و نام خانوادگی ، شماره ملی  ی صفحهاز طریق فیلتر های باال

 کرد. جستجوه ، امروز و آینده و همچنین نوع خدمت ت، پیگیری های گذش )تاریخ(پیگیری زمانی، محدوده سنی و وضعیت بارداری( 

نمایشگر یک پیگیری می باشد ، که اطالعاتی از قبیل نام و نام  ، تایی نمایش داده می شود که هر رکورد 10نتیجه جستجو در قالب لیست های 

، نوع خدمت ، نوع اقدام ، تاریخ ویزیت و تاریخ پیگیری را نمایش می دهد.در صورتی خانوادگی و شماره ملی  و سن خدمت گیرنده ، نام خدمت دهنده 

 که بخواهید جزئیات مربوط به هر پیگیری را مشاهده نمایید کافی است تا روی دکمه             مربوط به رکورد مورد نظر خود کلیک کنید.

 کلیک کنید.، برای مشاهده لیست های بعدی کافی است روی شماره صفحه مورد نظر خود 
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 ثبت وقایع برای خدمت گیرنده

 الف( ثبت ازدواج/جدایی

خدمت  ل از هر کاریبرای این منظور حتما باید قب در دسترس است. ثبت ازدواج/جداییزیر منوی  وقایع ثبتاز طریق منوی  ثبت ازدواج/جدایی

ا به صفحه انه کاربر رد و ساممعنایی ندار ازدواج یا طالقگیرنده انتخاب شود ، به بیانی دیگر در صورتی که خدمت گیرنده ای انتخاب نشده باشد ثبت 

 انتخاب خدمت گیرنده هدایت می کند.

 

 

 وارد زیر الزامی می باشد:الزم به ذکر است در این فرم وارد کردن م

 تاریخ ازدواج یا طالق (1

 نوع ازدواج یا طالق (2

 کدملی همسر (3
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 ثبت بیماریها ب(

ه انتخاب اری خدمت گیرندکبرای این منظور حتما باید قبل از هر  در دسترس است.بیماریها ثبت زیر منوی  وقایع ثبتبیماریها از طریق منوی ثبت 

یرنده گنتخاب خدمت ابه صفحه  معنایی ندارد و سامانه کاربر رابیماریها شود ، به بیانی دیگر در صورتی که خدمت گیرنده ای انتخاب نشده باشد ثبت 

 هدایت می کند.

 

بت یک کرد.برای ث ویرایش وطریق این فرم می توان بیماری های یک خدمت گیرنده را ثبت ، حذف  همانطور که در تصویر زیر مشاهده می فرمائید ، از

وضیحات ، تع بیماری و یخ ، نوبیماری کافی است تا ابتدا یک نفر را بعنوان یک خدمت گیرنده انتخاب کنید سپس از طریق این فرم و با وارد کردن تار

 بیماری شخص را ثبت می کنیم.

 

 :یرایش و یا حذف یک بیماری از یک شخص از موارد زیر استفاده می کنیمبرای و

 برای ویرایش یک بیماری استفاده می شود :                     

 برای حذف یک بیماری استفاده می شود :                  
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 ثبت حساسیت (ج

خدمت گیرنده  برای این منظور حتما باید قبل از هر کاری دسترس است.در حساسیت ثبت زیر منوی  وقایع ثبتحساسیت از طریق منوی ثبت 

فحه انتخاب صبر را به معنایی ندارد و سامانه کارحساسیت انتخاب شود ، به بیانی دیگر در صورتی که خدمت گیرنده ای انتخاب نشده باشد ثبت 

 خدمت گیرنده هدایت می کند.

 

 ثبت برای.کرد ویرایش و حذف ، ثبت را گیرنده خدمت یک های حساسیت توان می فرم این طریق از ، فرمائید می مشاهده زیر تصویر در که همانطور

 و حساسیت نوع ، اریخت کردن وارد با و فرم این طریق از سپس کنید انتخاب گیرنده خدمت یک بعنوان را نفر یک ابتدا تا است کافی حساسیت یک

 .کنیم می ثبت را شخص حساسیت ، توضیحات

 

 :کنیم می استفاده زیر موارد از شخص یک از حساسیت یک حذف یا و ویرایش برای 

 شود می استفاده حساسیت یک ویرایش برای :        

 شود می استفاده حساسیت یک حذف برای :  
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برای  ود.در ضمنشکل زیر نمایش داده شبرای مشاهده لیست حساسیت ها کافی است تا روی گزینه جستجوی حساسیت کلیک کنید تا  تذکر مهم (

 .سهولت در پیدا کردن حساسیت مورد نظر می توانید با وارد کردن عنوان حساسیت ، آن را جستجو کنید
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 ثبت داروهای مصرفی (د

بل از هر کاری قبرای این منظور حتما باید  در دسترس است.داروهای مصرفی ثبت زیر منوی  وقایع ثبتداروهای مصرفی از طریق منوی ثبت 

را  امانه کاربردارد و سنمعنایی داروهای مصرفی خدمت گیرنده انتخاب شود ، به بیانی دیگر در صورتی که خدمت گیرنده ای انتخاب نشده باشد ثبت 

 به صفحه انتخاب خدمت گیرنده هدایت می کند.

 

ن تاریخ فرم می توا .در این، از طریق این فرم می توان داروهای مصرفی یک خدمت گیرنده را ثبت کرد همانطور که در تصویر زیر مشاهده می فرمائید

 شروع و پایان مصرف را مشخص کرد.
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وطه را مربا گزینه تافی است کهمانطور که در شکل زیر می بینید در صورتی که الزم باشد بیمار مصرف دارو را تا اطالع ثانوی ادامه دهد  تذکر مهم(

 .انتخاب کنید تا تاریخ پایان استفاده ناپدید گردد

 

 :برای ویرایش و یا حذف یک دارو از یک شخص از موارد زیر استفاده می کنیم

 برای ویرایش یک دارو استفاده می شود :     

 برای حذف یک دارو استفاده می شود :  

 

  



 56 از 52 صفحه    

 

 
 www.dapa.ir                        -8748021 43992000 - تلفن :     10دانش پارسیان :تهران ، بلوار آفریقا )جردن( ، خیابان شهید بابک بهرامی ، پالک 

 (1.6 )نسخه پزشکراهنمای سامانه سیب ویژه 

 ثبت مرگ (ر

ود ، یرنده انتخاب شگبرای این منظور حتما باید قبل از هر کاری خدمت  در دسترس است.مرگ ثبت زیر منوی  وقایع ثبتمرگ از طریق منوی ثبت 

یت گیرنده هدا تخاب خدمتمعنایی ندارد و سامانه کاربر را به صفحه انمرگ به بیانی دیگر در صورتی که خدمت گیرنده ای انتخاب نشده باشد ثبت 

 می کند.

 

عات از ثبت اطال ت که پسبه اینصور زیر مشاهده می فرمائید ، از طریق این فرم می توان فوت یک خدمت گیرنده را ثبت کرد.همانطور که در تصویر 

 ی سازد.مگ مطلع بر روی کلید ثبت کلیک می نماییم. در صورتی که عملیات با موفقیت انجام شود سامانه کاربر را با پیغامی سبز رن فوت

 

 این فرم وارد کردن موارد زیر الزامی می باشد:الزم به ذکر است در 

 تاریخ فوت (4

 محل فوت (5

 1علت فوت  (6

 1تاریخ علت فوت  (7
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 ثبت بارداری ) مختص خدمت گیرنده خانم( (م

 سترس است. و هنگامی که خدمت گیرنده انتخاب شده خانم باشد ، در دبارداری ثبت زیر منوی  وقایع ثبتبارداری از طریق منوی ثبت 

 
ده و در شانتخاب رنده خدمت گیبه عنوان (  پریسا محمدیخدمت گیرنده فرضی شخصی )بطور مثال همانطور که در تصویر باال مشاهده می فرمائید ، 

  .دشخواهد به صفحه زیر منتقل  ثبت بارداریبا کلیک بر روی  کاربرمنوی ثبت وقایع ، زیر منوی ثبت بارداری ظاهر شده است.

 
به ویرایش کافی بعد از وارد کردن اطالعات و کلیک بر روی کلید ثبت ، بارداری شخص ثبت شده و در لیست زیر فرم اضافه می گردد ، در صورت لزوم 

 است تا با کلیک بر روی کلید                      اطالعات مربوط به بارداری شخص را ویرایش کنید.

ارائه  ز طریق منویابرای وی فعال می شود و  بارداریمراقبت های  خدمت گیرنده،بارداری برای یک این نکته ضروری است که پس از ثبت بیان 

 در دسترس خواهد بود. نشده بت های انجاممراقزیر منوی و  خدمات

 

 اطالعات زیر اجباری می باشد:در این فرم ورود  : نکته مهم

 بارداری خواسته / ناخواسته( 4                 قد( 3              وزن قبل از بارداری( LMP              2تاریخ  (1
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 ثبت زایمان ) مختص خدمت گیرنده خانم باردار( (ن

 رس است. و هنگامی که خدمت گیرنده انتخاب شده خانم باشد ، در دست زایمانثبت زیر منوی  وقایع ثبتاز طریق منوی  زایمانثبت 

 
در  نتخاب شده ویرنده اهمانطور که در تصویر باال مشاهده می فرمائید ، شخصی )بطور مثال خدمت گیرنده فرضی پریسا محمدی ( به عنوان خدمت گ

 شد.  منوی ثبت وقایع ، زیر منوی ثبت بارداری ظاهر شده است.کاربر با کلیک بر روی ثبت بارداری به صفحه زیر منتقل خواهد

 

ارد وبارداری را  حل زایمان و هفتهمکاربر ابتدا باید اطالعاتی نظیر زایمان / سقط ، تاریخ زایمان ، ساعت زایمان ،   ر تصویر باال مشاهدههمانطور که د

 نموده و سپس اطالعات نوزاد را در صورتی که زایمان موفقیت آمیز باشد بصورت زیر وارد می کنیم.

 
)مرده/زنده( ، وزن ، اندازه دور سر و قد از مواردی است که باید توسط کاربر وارد شود.در صورتی که تعداد نوزادان بیشتر جنسیت نوزاد ، وضعیت نوزاد 

ت روی کلید ضربدر از یک باشد با استفاده از کلید                                  امکان درج نوزادان دیگر فراهم می شود. برای حذف یک نوزاد کافی اس

 لیک شود. در پایان با کلیک بروی دکمه ثبت اطالعات مربوط به زایمان و یا سقط ثبت می شود.ک

ارائه برای وی فعال می شود و از طریق منوی  پس از زایمانمراقبت های  خدمت گیرنده،برای یک  زایماناین نکته ضروری است که پس از ثبت بیان 

 در دسترس خواهد بود. نشده بت های انجاممراقزیر منوی و  خدمات
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 ثبت آزمایش برای خدمت گیرنده

 در دسترس است. آزمایشنتایج ثبت زیر منوی  آزمایش هاآزمایش از طریق منوی ثبت 

 

نام  ا وارد کردنوانید بتاین صفحه جهت ثبت نتایج آزمایش های خدمت گیرنده استفاده می شود. همانطور که در تصویر زیر مشاهده می فرمائید می 

 نمایید.آزمایش در قسمت مربوطه ، آزمایش مورد نظر خود را پیدا 

 

 .یابید و روی آن کلیک کنیدبیر آن ظاهر شد که می توانید نام آزمایش خود را لیست ز Bنید تنها با وارد کردن حرف یهمانطور که در تصویر زیر می ب

 

ه ثبت بر روی دکم و کلیک ، که بعد از پر کردن آنده می شودبا کلیک روی هر یک از آزمایشات پارامترهای مربوط به آن و تاریخ آزمایش نمایش دا

 شود. اطالعات، اطالعات ثبت و در لیست زیر آن نمایش داده می
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 پیام دریافت و ارسال
صل از حادریافتی  رسالی وامی توانید با کلیک بر روی دکمه پیام های ارسالی و پیام های دریافتی لیست آنها را مشاهده کنید که شامل پیام های 

دا ده تغییر پیشه خوانده بشود وضعیت پیام است. در صورتی که نامه ارسال شده توسط دریافت کننده نامه خوانده ارجاع بیماران و خدمت گیرندگان 

 می کند.

 

 

 نکات مهم :

 نمایش داده می شود. پیام های خوانده نشده با   (1

 نمایش داده می شود. پیام های خوانده شده با  (2

 مشخص شده است دارای اولویت و اهمیت باالیی می باشد.  پیام هایی که با (3

 

 

 


