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 به نام خدا

 1398در سال  ثبت داده های مربوط به اقدام به خودکشی و فوت ناشی از آن دستورالعمل

 در سامانه ثبت رفتارهای خودکشی وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی

و پس از وارد نمودن نام برای ثبت موارد اقدام و فوت ناشی از خودکشی، الزم است پس از دسترسی به اینترنت، از طریق آدرس زیر 

 وارد سامانه ثبت داده های وزارت بهداشت شوید:، شهرستان اختصاصی کاربر و رمز ورود
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می شوید. با انتخاب  "نما"در اینجا وارد صفحه  .را انتخاب نمایید "98ثبت موارد خودکشی "ستون سمت راست، گزینه در سپس 

و می توانید موارد را ثبت  )+( سبز رنگ مشخص شده است، وارد فرم ثبت داده ها می شوید که با یک عالمت "زودن مورد جدیداف"گزینه 

 اقدام به خودکشی و فوت ناشی در سامانه وزارت بهداشت مربوط بهت ثبت اطالعا نکات زیر در خصوص تغییرات اعمال شده در فرم .نمایید

 به استحضار می رسد: 1398برای سال 

 ند. به صورت خودکار انتخاب شده اشما اختصاصی دانشگاه/دانشکده و شهرستان  ،استان .1

عدم وجود نام یا نام ثبت نمایید. در صورت در صورت در اختیار داشتن، و تا حد امکان فرد را  و کد ملی نام و نام خانوادگی .2

خواهد بود، اما در صورت ورود کد ملی اشتباه، سامانه به شما اجازه ورود برای ثبت همچنان فعال ، سامانه ملی یا کد خانوادگی

 داده نخواهد داد.

ط بعدی با شر ، چرا که برخی از گزینه های دنماییکافی دقت  (زن و مرد)ر ثبت جنسیت د .است الزامی جنسیت فیلدپر کردن  .3

 ،بعدی قسمت در ،"زن" گزینه انتخاب از پس با ثبت یک گزینه، گزینه های دیگر غیرفعال خواهند شد. جنسیت تعریف شده اند و

 .است ضروری "غیر باردار"و یا  "باردار"انتخاب گزینه 

در ثبت سن دقت کافی نمایید، چرا که برخی گزینه های بعدی با شرط سن تعریف شده است. را به عدد ثبت نمایید.  سن فرد .4

 گزارش گیری خواهد کرد.  ، برای گروه های سنیسامانه بر اساس اعداد وارد شده

 زنانبرای هم و  ی مردانابرهم را " شده همسر فوت / بیوه"و همچنین  "شدهجدا  / مطلقه"که  دقت شود، وضعیت تأهلدر ثبت  .5

 را انتخاب نمایید. "نامشخص"می توانید گزینه  ،باشد نامشخص وضعیت تأهل که صورتی درایید. نمانتخاب می توانید 

سیکل  وتحصیالت ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان،  دارای سواد خواندن و نوشتن،موارد  ، دقت شود که برای کلیهتحصیالت در ثبت .6

بدیهی است کودکان و یا نوجوانانی که تحصیالت مدرسه را به اتمام نرسانده اند و یا  .انتخاب نماییدرا  "زیر دیپلم"گزینه  ،قدیم

رفته و یا هرگز به مدرسه نسواد خواندن و نوشتن باشند . افرادی که فاقد قرار می گیرنددسته به مدرسه نمی روند نیز در این دیگر 

وق دیپلم، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری و باالتر از آن ر گروه بی سواد قرار می گیرند. کلیه افراد دارای مدارک فباشند، د

 18انتخاب گزینه تحصیالت دانشگاهی برای سن زیر  در گروه تحصیالت دانشگاهی قرار می گیرند.و ...  یپزشک گروه های  اعم از

 .نمایید انتخاب را "نامشخص" گزینه توانید می اشدب نامشخص تحصیالت که صورتی ردسال غیرفعال شده است. 

 ،افرادی که زندگی عشایری دارندبرای و  "شهر"، گزینه افرادی که در حاشیه شهرها سکونت دارند، برای منطقه سکونتدر ثبت  .7

 .ماییدن انتخاب را "نامشخص" گزینه توانید می باشد، نامشخص منطقه سکونت که صورتی در را انتخاب نمایید. "روستا" گزینه

 زیر توجه نمایید. ، به نکاتوضعیت اشتغالدر ثبت  .8

  ،کشاورز، دامدار، معلم،  آزاد،شغل کارگر، کارمند، اعم از کارفرما، )شغل  دارایکه  می شودزنان و مردانی شامل افراد شاغل

  .باشند...( و مدرس دانشگاه،  پرستار، پزشک،

  ،طریقی  از یکاما  ،یستندشاغل ندر بیرون از منزل را شامل می شود که  مردانیکلیه زنان و افراد بدون شغل دارای درآمد

 .ری(کار دیگ یا درآمد حاصل از سود بانکی، اجاره بهای ملکمستمری بگیر، بازنشسته، دریافت صاحب درآمد می باشند )
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  و  ، اما شاغل نباشنددنباش کار جویای و کار برای مادهآ هک جوانی و میانسالی استین سن درافراد بیکار، شامل زنان و مردان

 . همچنین هیچ در آمدی نداشته باشند

  ینابه امور منزل می پردازند. رند. این افراد فقط ندادر بیرون از منزل فعالیت اقتصادی  که ی می شودزنانشامل  ،خانه دارافراد 

 . بود خواهد فعالدر سامانه  باشد، شده ثبتجنسیت زن برای آنها  که افرادی برای تنها گزینه،

 .انتخاب گزینه سرباز فقط برای مردان ممکن خواهد بود 

  اعم )پس از انتخاب گزینه دانشجو، در صورتی که نتیجه اقدام به خودکشی، فوت باشد، در قسمت بعدی انتخاب نوع دانشگاه

از علوم پزشکی وزارت بهداشت، دولتی وزارت علوم، فنی حرفه ای وزارت علوم، پیام نور وزارت علوم، غیرانتفاعی، دانشگاه آزاد 

 ضروری است.اسالمی( 

 می توانید گزینه سایر را در هیچ یک از گروه های تقسیم بندی شده فوق نتواند قرار گیردوضعیت اشتغال  در صورتی که ،

 انتخاب نمایید.

  گزینه نامشخص را انتخاب نمایید. د، شاصورتی که وضعیت اشتغال نامعلوم بدر 

 :ددقت نماییبه نکات زیر ، روش اقدام به خودکشی در ثبت .9

  ،سم ثبت شود. مشابه آن در قسمت مسمومیت باسایر موارد و  قرص برنجهر نوع اقدام به خودکشی با سموم کشاورزی 

 باید  وشامل بسیاری از موارد خودزنی مراجعه کننده به بیمارستان می باشد  یا سایر اشیاء برنده()و  خودکشی با چاقو یا تیغ

 . موارد اقدام به خودکشی ثبت شوند در زمره

 خفه ر و الکل به قصد خودکشی، مصرف مواد مخد به غیر از موارد ذکر شده )به طور مثال مانند هر نوع روش دیگر خودکشی

  ثبت شود.  سایردر قسمت  (،غرق شدگی، گازا کردن خود ب

  نامعلوم بوده است در قسمت نامشخص ثبت گردد. آنها خودکشی  روشمواردی که 

  و نشان دهنده ضعف در ثبت  زیاد باشد به هیچ عنوان نبایدنامشخص تعداد موارد تعداد سایر روش ها و همچنین بدیهی است

 .اولیه اطالعات خواهد بود

داده های مربوط به اقدام به خودکشی و فوت ناشی از آن توسط کارشناسان مسئول شهرستان ها، باید تا  الزم به ذکر است، ثبت کلیه

روز پس از تاریخ پایان هر ماه انجام پذیرد و همچنین صحت و دقت ورود داده ها توسط کارشناس مسئول در حوزه معاونت  45حداکثر 

صورت عدم ورود داده های مربوط به یک شهرستان، کارشناس دانشگاه در این زمینه بهداشت هر دانشگاه کنترل گردد. بدیهی است که در 

 شهرستانو رمز ورود اختصاصی هر از نام کاربر با استفاده در مهلت مقرر جهت ورود و یا اصالح و ویرایش داده ها  باید مسئول می باشد و

ز طریق اصرفاً مورد خواهشمند است در صورت بروز مشکل در ثبت داده ها، ضمن تشکر از شما همکاران گرامی، . در پایان، اقدام نماید

 دفتر سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد، در میان گذاشته شود.  کارشناس کارشناس مسئول حوزه معاونت بهداشت دانشگاه، با

 

 دفتر سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد      

 وزارت بهداشت     
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