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 سامانه سیب:ورود به 

 ر د .شودشکل زیر برای شما نمایش داده می در آدرس بار صفحه اینترنتی خود http:// Sib.qums.irرسآد پس از ثبت
 .شویدمی سامانهو وارد  دهنمووارد كد ملی و كلمه عبور خود را  مربوطه یباكسها

 

 .ر یا همان داشبورد نامیده می شودكا حه زیر برای شما نمایش داده می شود كه میزفپس از ورود به سامانه ص
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 ثبت نام گیرنده خدمت:

 مدــ عاز  ناــ طمینا تـجه ،پرونده بارداری مراجعه كرده است جهت تشکیل ربا لیناو ایبر ی كهدرما به خدمت ئهارا ایبر
  .كنیممی بنتخارا ا هگیرند خدمت یجستجو گزینه ری،سرشماو  منا ثبت  یمنواز  ابتدا ،سیب سامانهدر  درما عضویت

 ،باشد هشد منا ثبت سیب سامانهدر كه مادر باردار قـب  در هـر مکـانی از كشـور     تیرصودر  كه ستا توضیح به زمالنکته : 
  .شتدا هدانخو دجوو سامانهدر  درما منا ثبت مکانا ددـمج

 

 ،"دریافت اط عات خدمت گیرنـده " گزینه بر كلیك با كه وارد كرده مربوطه اكسـبدر را  هدـكنن هـجعامر یـمل دـك سپس
  .ددمیگر مع ا سامانه توسط ،باشد هنشد ثبت سامانهدر  درما تط ع ا تیکهرصودر 

 

 



نقزوی سالمت جمعیت و خانواده –راهنمای ثبت مراقبت مادران در سامانه سیب ویژه مراقب سالمت/بهورز   

6 
 

 

ـ    "ثبت نام و سرشـماری "ام مادر در سامانه سیب از منوی بعد از اطمینان از عدم ثبت ن ام خـدمت گیرنـده را   گزینـه ثبـت ن
   انتخاب نمایید.

 

 . برای شما نمایش داده خواهد شد زیرخاب این گزینه شکل انتكه با 

 

ی خانوار در سامانه ثبت شده باشـد  و  در صورتی كه قب  یکی از اعضاسال تولد و كد خانوار ) پس از ثبت ملیت، كد ملی و
یافـت  در"ثبـت كـد ملـی فـرد و كلیـك بـر روی        شکل زیر برای شما نمایش می شود كه پـس از  "بعدی"انتخاب گزینه 

ك بر روی كه نمایش اط عات با كلیاط عات فرد برای شما نمایش داده خواهد شد . در صورتی  "اط عات از ثبت احوال
این گزینه امکان پذیر نباشد الزم است كلیه اط عات خواسته شده بـه صـورت دسـتی در مکـان مـورد نتـر ثبـت گـردد.         
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را انتخاب نمایید كه در این صـورت ثبـت نـام خـدمت      "گزینه ثبت"اط عات خواسته شده می توانید  پس از تکمیل كامل
گیرنده به پایان رسیده و سامانه برای فرد كد خانوار اع م می نماید و  شما می توانید فرد مورد نتر را در لیست افراد تحت 

 یید.  پوشش خود مشاهده و برای وی خدمات مورد نتر را ارائه نما
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  :تخاب خدمت گیرنده جهت ارائه خدمتان

را انتخـاب   "فهرست خدمت گیرنـدگان  "ماری گزینهش جهت ارائه خدمت به فرد مراجعه كننده ابتدا از منوی ثبت نام و سر
  .می نماییم

 

 شود.پوشش برای شما نمایش داده میسپس با انتخاب گزینه جست و جو لیست تمامی افراد تحت 
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هـای مختلـ    جست و جوی خود را از آیتم "پیشرفته"خدمت گیرندگان با انتخاب گزینه شما می توانید در منوی فهرست 
 انجام و نتیجه را مشاهده نمایید.

 

مکـان   با توجه به جمعیت باالی تحت پوشش بهتر است پس از ورود به منوی فهرست خدمت گیرندگان كد ملی فرد را در
 .ر نمایش داده خواهد شدجو را انتخاب نمایید در این صورت فقط اط عات شخص مورد نتمه جستمورد نتر ثبت و دك

 

  .شودبه صورت كادری آبی نمایش داده میدر سمت چپ اط عات خدمت گیرنده  "انتخاب"با كلیك بر روی دكمه سپس 
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 كه با كلیك بر روی گزینه انتخاب تصویر زیر برای شما فعال می گردد. 

 

 

 :بررسی فرد مشکوک به بارداری در سامانه سیب

 صفحه زیر برای شما نمایش داده می شود.پس از انتخاب خدمت گیرنده 

 

های انجام نشده و یاا کرارار   از منوی مراقبت "سالم )غیر پزشک(مشاوره باروری سالم و فرزند آوری "شما با انتخاب گزینه
 این گزینه در منوی مراقبت های انجام شده مطابق شرل زیر 
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شود بعد از پاسخ به سوال مربوطه بر روی گزینه بعادی  نمایش داده میبا انتخاب گزینه کررار مراقبت صفحه زیر برای شما 
 کلیک نمایید.

 

را انتخاب  "مشروک به باردار بودن است"نمایش داده خواهد شد گزینه با کلیک بر روی گزینه بعدی صفحه زیر برای شما 
 .ه و بر روی گزینه بعدی کلیک کنیدنمود

 

در مرحله بعد سامانه برای شما کشخیص احتمالی و اقدام مورد نظر را نمایش می دهد بعد از ثبت اقاداما  انجاام شاده در    
 قسمت کوضیحا  
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اطالعاا  خواساته    . صفحه زیر برای شما نمایش داده می شاود. زینه ارجاع کلیک کنیدجهت بررسی بیشتر مادر، بر روی گ
 شده را کرمیل نموده و گزینه ارجاع را انتخاب نمایید.

 

 در نهایت با انتخاب گزینه کایید نهایی مراقبت شما به پایان خواهد رسید.

 

 نحوه ثبت بارداری :

نکرده باشید امکان ارائه خدمت دوران بارداری برای شما وجود نخواهد داشت بـدین  تا زمانی كه برای مادر بارداری را ثبت 
  را انتخاب نمایید. "ثبت بارداری " منتور الزم است پس از انتخاب فرد مورد نتر از منوی ثبت وقایع، گزینه
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های دوران رای مادر ثبت و مراقبتبارداری ب و انتخاب گزینه ذخیره،   و بعد از تکمیل دقیق و صحیح اط عات خواسته شده
 بارداری فعال می گردد و تصویر زیر نمایش داده می شود.

 

 

، شما می توانید بارداری قبلی را كه پس از ورود به صفحه ثبت بارداری در صورت نیاز به ثبت بارداری جدید برای این مادر
ویرایش و مشاهده جزئیات بارداری ثبت شـده در سـامانه   . همچنین امکان حذف، ی ثبت كرده اید را مشاهده نماییدبرای و

 .سیب برای شما وجود خواهد داشت

 

: در صورتی كه مادر تاریخ اولین روز آخرین قاعدگی خود را نمی داند چنان چه مـادر سـونوگرافی انجـام داده اسـت     نکته 

LMP .مادر را بر اساس سونوگرافی محاسبه نموده و بارداری مادر را ثبت نمایید 

 LMPخود را نمی داند و سونوگرافی معتبر نیز به همراه ندارد بـر اسـاس انـدازه ارتفـام رحـم       LMP: چنان چه مادر نکته

تقریبی مادر را محاسبه نموده و ثبت بارداری برای مادر انجام دهید. سپس برای مادر سونوگرافی درخواست نماییـد. بعـد از   

 مادر را بر اساس سونوگرافی محاسبه و بارداری ثبت شده را ویرایش كنید.  LMPدریافت جواب سونوگرافی 
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 سواالت رایج : 

 از بارداری ارزش دارد؟ وزن قبل از بارداری از چه زمانی قبل 

شده باشد. اگر مـادر عنـوان     یریاندازه گ یكه توسط كادر پزشک یبه شرط یكه حداكثر سه ماه قبل از باردار یوزنپاسخ: 

 ای منزل در از وی سوال كنید اگر اندازه گیری وزنوزن  یریدر مورد محل اندازه گكه وزن قبل از بارداری را می دانم حتما 
 ستیقابل استناد ن استشده  یریاندازه گ یدرمان یاز واحد بهداشت ریغ ییجا

  اگر وزن قبل از بارداری را نداشتیم ، برای ثبت بارداری چگونه اقدام نماییم؟ 

بارداری بـا   31.بعد از هفته دفرمایی تثب یمادر را به عنوان وزن قبل از باردار یوزن فعلبارداری  31تا قبل از هفته  پاسخ:

وزن قبل از  خانه در را آمده تكم كرده و عدد به دس فعلی وزن از و محاسبه را دهوزن اضافه شاز جدول زیر حدودا  استفاده
 بارداری بنویسید. 

 

  وجود دارد؟   اشکالی چه در هنگام ارائه خدمت ثبت بارداری برای فردی امکان پذیر نباشداگر 

در این صورت پس از انتخاب خدمت  است در ثبت نام اولیه فرد به اشتباه جنسیت وی مرد انتخاب شده باشد ممکن :پاسخ

 ماما  و انتخاب گزینه ویرایش مطابق شکل زیر –گیرنده ) با نقش مراقب س مت، بهورز و مراقب س مت 

 

 شده برای فرد نمایش داده می شود. صفحه اط عات ثبت
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 از را انجام داده و گزینه ثبت را انتخاب نمایید و سپس مجدد جهت ثبت بارداری اقدام كنید. اص حات مورد نی

 ؟شود یچک مثبت دارد باردار محسوب م یبیکه تست ب یخانم 

این تست معیار بررسی بارداری نمی باشد اگر نتیجه تست منفی است و آمنوره بعد از یك هفته ادامه دارد برای مادر  پاسخ:

 بررسی های آزمایشگاهی درخواست نمایید. 

  در صورت ثبت اشتباه بارداری برای خانمی که باردار نمی باشد چه باید کرد؟ 

ا برای وی حذف كنید بعد از انتخاب خدمت گیرنده مورد نتر كـه بـرای وی   مطابق تصویر زیر می توانید بارداری ر پاسخ:

 بارداری اشتباه ثبت نموده اید  از منوی ثبت وقایع ثبت بارداری را انتخاب نمایید

 

 صفحه زیر برای شما نمایش داده می شود كه بارداری قبلی كه برای مادر ثبت كرده اید قابل نمایش می باشد 
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 .شودینه حذف تصویر زیر نمایش داده میروی گزبا كلیك بر 

 

  .با انتخاب گزینه بلی بارداری ثبت شده برای مادر حذف خواهد شد

  یدینکته کل

گردد. اگر  یارتفام رحم بررس دیبامادری كه تاریخ آخرین قاعدگی خود را نمی داند و سونوگرافی نیز به همراه ندارد در مورد 
 .هفته برای مادر قابل ارائه باشد 31تا  6را به گونه ای انتخاب كنید تا مراقبت های  ختاری تسیرحم قابل لمس ن حد

 .هفته را برای مادر فراهم نمایید 01تا  36اگر حد رحم در حد سمفیز پوبیس و ناف می باشد امکان ارائه مراقبت 

 ثبت شده پیگیری گردد. در هر صورت مادر در اولین فرصت جهت بررسی سونوگرافی و ویرایش بارداری 

 را انتخاب نمایید."فهرست مراقبت ها  "ارائه خدمت گزینه بعد از ثبت بارداری برای فرد مورد نتر از منوی 
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بعد از انتخاب این گزینه تصویر زیر برای شما نمایش داده می شود كه شما می توانید با انتخـاب هـر كـدام از گزینـه هـا       
 مراجعه با شکایت مادر را مشاهده نمایید.  فهرست مراقبت های انجام شده ،مراقبتهای انجام نشده و

 

 

 پذیرش مادر باردار به عنوان مهمان :

است و اكنون برای  تحت پوششب  در منطقه دیگری ساكن بوده و به عنوان مادر باردار در آن منطقه صورتی كه مادر قدر 
دریافت خدمات به شما مراجعه نموده است الزم است وی را به عنوان مهمان پذیرش و خدمات را برای ایشان ارائه نماییـد.  

  .را انتخاب نمایید "خاب خدمت گیرنده مهمانگزینه انت"ست از منوی انتخاب خدمت گیرنده بدین منتور الزم ا
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و برای شـما و خـدمت گیرنـده بـه      برای شما نمایش داده می شود زیرپس از ثبت كد ملی و انتخاب فرد مورد نتر تصویر 
 .صورت خودكار كدی ارسال می گردد كه الزم است كد ارسالی را در مکان مورد نتر ثبت و دكمه تایید را انتخاب نمایید

                                               .كه بعد از تایید مجدد وارد صفحه ویزیت فرد مورد نتر می شوید
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 :ثبت نام مهمان 

باید برای مادر ثبت نـام   زیر امانه ثبت نشده باشد مطابق تصاویرصورتی كه مادر در منطقه شما مهمان بوده و قب  در س در
  .در سامانه صورت پذیرد

 

 

را بـرای مـادر    "ثبـت نـام مهمـان    "تحت پوشش گزینه  كه پس از ثبت اط عات اولیه مطابق تصویر زیردر قسمت مركز
 .انتخاب نموده و ادامه ثبت نام را مطابق با بقیه افراد برای فرد انجام می دهیم

گـرفتن وضـعیت مـادر صـورت پـذیرد در      به این كه الزم است خدمات به كلیه مادران باردار بدون در نتر با توجه  نکته :

صورتی كه مادر از مركز دیگری وارد جمعیت شما شده است و هنوز خروج از مركز مبدا برای مادر انجام نشـده اسـت مـی    
بایست در هنگام ارائه خدمت، پیگیری از مركز مقصد جهت خروج مادر صورت پذیرد و بعد از ورود مادر به جمعیـت تحـت   

ائه گردد) عدم ثبت جمعیت مهمان در سامانه سیب  با این وجود چنان چه امکان خروج مادر از مركز پوشش خود خدمات ار
مبدا وجود نداشت در اولین مراقبت مادر را به عنوان مهمان ثبت نام نمایید و در اولین فرصـت نسـبت بـه تبـدیل وضـعیت      

 مهمان به جمعیت تحت پوشش اقدام نمایید.



نقزوی سالمت جمعیت و خانواده –راهنمای ثبت مراقبت مادران در سامانه سیب ویژه مراقب سالمت/بهورز   

20 
 

 

 :بهورزدار قابل انجام با نقش مهاجرت پذیری مادر بار

 ینکها به توجه با ،ستا دهكر تمهاجر شما منطقه به ئمیدا رتصو بهو  دهبو ییگرد منطقه مقیم رداربا درما تیکهرصودر
 باید الذ دبو هدانخو سامانهدر  شخص دمجد منا ثبت نمکا، استا منطقه سکونت خود در سامانه ثبت نام شـده  در قب  درما
 ثبت سامانه در دخو خدمت محلدر  را درما نیدابتو داًمجد شما تا دشو ثبت سامانهدر  دفر هیدتمهاجرسکونت خود  محلاز 
ید الزم است در ها به شما مراجعه نمادهی جهت دریافت مراقبتنکه ممکن است مادر قبل از مهاجرتبا توجه به ای ،كنید منا

سـکونت قبلـی الزم    دهی مادر از محـل مادر ارائه گردد. بعد از اع م مهاجرتها به صورت مهمان برای این فاصله مراقبت
.را انتخاب نمایید "ورود خدمت گیرنده"مهاجرت گزینه ، منوی از منوی ثبت نام و سرشماری عمل نمایید:است به روش زیر

 

تاریخ ورود و انتخاب گزینه ثبت می  با انتخاب این گزینه تصویر زیر برای شما نشان داده می شود كه با ثبت كد ملی فرد و
 توانید اط عات این فرد را در افراد تحت پوشش خود مشاهده نمایید. 
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 : از جمعیت تحت پوششخروج مادر باردار( ) مهاجرت دهی

، منوی مهاجرت گزینـه  دارد از منوی ثبت نام و سرشماری از منطقه تحت پوشش شما رادر صورتی كه مادر قصد مهاجرت 
 نمایید.خروج خدمت گیرنده را انتخاب 

 

برای شما نمایش داده می شود كه با ثبت كد ملی و تاریخ خروج خدمت گیرنـده و انتخـاب    با انتخاب این گزینه تصویر زیر
 گزینه ثبت ، خدمت گیرنده از جمعیت تحت پوشش شما خارج می گردد. 
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جست و  شـبخرا در  رـنت ردوـم دراـمكد ملی  مقصددر  هشد تمهاجر درانما شپذیراز  نطمیناو ا یپیگیر جهت :نکته

 تیــ شابهد مركز مناو  سکونت مادر در مقصد پذیرش شده باشد محـل  كه تیرصوو در  كنیم میوارد  گیرنده خدمت جوی
 شود.ی ـم خصـمش هـمربوط

پیگیری مادران باردار در محـل مقصـد جهـت پـذیرش و دریافـت      ، که در مهاجرت دهی مادران بارداربا توجه به این :نکته

به ویژه ای دارد الزم است كلیه مهاجرت های مادران باردار ع وه بر ثبت در سامانه سیب، به صورت كتبی  خدمات اهمیت
 به ستاد شهرستان گزارش گردد. 

د الزم است از منوی ثبت نام و سرشـماری  در صورتی كه شما می خواهید كل خانوار را از جمعیت تحت پوشش خارج نمایی
 ایید.را انتخاب نم "خروج خانوار"گزینه منوی مهاجرت 

 



نقزوی سالمت جمعیت و خانواده –راهنمای ثبت مراقبت مادران در سامانه سیب ویژه مراقب سالمت/بهورز   

23 
 

 

برای شما نمایش داده می شود كه شما می توانید با ثبت كد ملی سرپرست خانوار و سپس  با انتخاب این گزینه تصویر زیر 
با ثبت تاریخ مهاجرت و در نهایت انتخاب گزینه ثبـت  اط عات اعضای خانوار را مشاهده و سپس  "جست و جوی خانوار "

 .خانوار ، كل خانوار را به صورت یکجا از جمعیت تحت پوشش خود خارج نمایید

   

 مراقبت بارداری : 

د ـبعده و رـك انتخاب  را درما ن ،گیرندگاخدمت لیست ری ، سرشمام و ثبت نای منواز  بهورز نقشدر بعد از ورود به سامانه 
  .می كنیمب نتخاه را انشدم نجای اقبت هاامر فهرست مراقبتهاكلیك كرده  گزینهروی ، ئه خدمتی ارامنواز 

 

مربوط به سوابق بارداری قبلی وفعلی را تکمیل كلیك كرده واط عات رداری لیه بال اوحاح شرو قبت امرسپس روی گزینه 
 .نمایید
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 .تکمیل نمایید رفتارهای پرخطر راادامه سواالت مربوط به  در

 

 

و اقدامات مورد نیاز را با توجه به وضعیت مادر برای برای شما ارائه می نماید كه الزم است  طبقه بندیمرحله بعد سامانه در 
 .كلیه اقدامات انجام شده برای مادر را در باكس توضیحات ثبت نمایید
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زیر بـرای   تصویر "گزینه ارجام  "ارجام به سطوح باالتر وجود داشته باشد با انتخابدر صورتی كه مادر به هر دلیلی نیاز به 
شما نمایش داده می شود كه بعد از انتخاب محل ارجام و فرد پذیرنده ارجام و در نهایت ثبت ارجام می توانید فرد را بـرای  

 دریافت مراقبت ها به پزشك مركز ارجام نمایید.
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 ری:مالقات روتین باردا

توجه بـه سـن بـارداری مـادر      در قسمت مراقبت های انجام نشده با ،اولیه بارداریشرح حال  پس از تکمیل فرم مراقبت و 
 .مراقبت مورد نتر را انتخاب كرده و روی آن كلیك می نماییم

 

آن را مشـخص   باشـد  ع ئم خطـر فـوری   در صورتی كه  مادر دارای هر یك از نمایید.در ابتدا ع ئم خطر مادر را بررسی 
 و سپس روی گزینه بعدی كلیك نمایید. نموده

 

كـه   در مرحله بعد سامانه تشخیص های احتمالی و اقدامات مورد نیاز را با توجه به وضعیت مادر برای شما ارائه مـی نمایـد  
 و ادامه مراقبت باید به بعد از ارجام مادر موكول گردد.  مادر ارجام فوری شده 
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زیر برای شما نمایش داده می شود كه بعد از انتخاب محل ارجام و فرد پذیرنده ارجـام و در نهایـت ثبـت     ه  تصویرادام در
 مركز ارجام نمایید.یا مامای  ارجام می توانید فرد را به پزشك 

 

 .مادر فاقد ع ئم خطر فوری باشد قسمت مربوط به ارزیابی را برای مادر تکمیل نمایید كه درصورتی
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 ثبت نمایید. واندازه گیری را  ع یم حیاتی مادردر ادامه 

 

 سپس برروی گزینه بعدی كلیك نمایید. تکمیل نموده و را توصیه ها آموزشها ودر مرحله بعد سامانه 
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الزم است كلیه و اقدامات مورد نیاز را با توجه به وضعیت مادر برای شما ارائه می نماید كه طبقه بندی در مرحله بعد سامانه 
 اقدامات انجام شده برای مادر را در باكس توضیحات ثبت نمایید.

 

ه نحوب آن نتخااكه با ه نگ نوشته شدربی واژه آبا جـویز مکملهـای دارویـی    ت یهنمارادر قسمت اقـدامات   تصویر ین ر اد
 بیان شده است.تجویز مکمل های دارویی 

 



نقزوی سالمت جمعیت و خانواده –راهنمای ثبت مراقبت مادران در سامانه سیب ویژه مراقب سالمت/بهورز   

30 
 

 

 بررسی وزن گیری مادر باردار:

در هر بار مراقبت الزم است پس از انتخاب خدمت گیرنده گزینـه وزن گیـری مـادر    جهت بررسی وضعیت وزن گیری مادر 
 باردار را انتخاب نمایید.

 

 

در صورتی كه مادر جهت پیگیری وزن گیری نامناسب به شما مراجعه نموده است شـما مـی توانیـد بـا مراجعـه بـه        نکته:

  نسبت به انجام مراقبت مادر اقـدام  انتخاب گزینه وزن گیری نامناسب )كاهش یا افزایش وزن مراقبت های ویژه بارداری و
 حته می باشد. نمایید. وزن ثبت شده در این قسمت در نمودار قابل م 
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 تکمیل ایمن سازی بارداری:

تکمیل  انتخاب نموده و ایمنسازی بارداری را ویك نموده ، روی گزینه مراقبتهای انجام نشده كلقسمت فهرست مراقبتها در
 نمایید.

 

 

  :بهورزغربالگری تغذیه مادر باردار با نقش 

 وراقبتهـای انجـام نشـده كلیـك نمـوده      ، روی گزینـه م مراقبتهـا قسمت فهرست  در غربالگری تغذیه مادر باردار برای ثبت
 .تکمیل نمایید انتخاب نموده و را غربالگری تغذیه مادر باردار

 



نقزوی سالمت جمعیت و خانواده –راهنمای ثبت مراقبت مادران در سامانه سیب ویژه مراقب سالمت/بهورز   

32 
 

 

 

 

 .تاریخ پیگیری را اص ح نمایید زیر طبق تصویرمی توانید ی كه مادر نیاز به پی گیری دارد نکته: در صورت
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 : بارداری  21تا  02هفته  مراقبت

 انجام می باشد.  ثبت غربالگری س مت روان در این مراقبت قابل نکته:

 در قسمت مراقبت های انجام نشده مراقبت مورد نتر را انتخاب كرده و روی آن كلیك می نماییم.

 

، تصویر زیر برای شما نمایش داده می شود كه الزم است پس از ثبت اط عـات درخواسـتی بـر روی    گزینه فوقبا انتخاب 
 گزینه بعدی كلیك نمایید. 
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 در مرحله بعد معاینات خواسته شده را مطابق با سامانه انجام و پس از ثبت بر روی گزینه بعدی كلیك نمایید. 

 

كه الزم است كلیه سـواالت زیـر بـه دقـت از     ای شما نمایش داده می شود. پس از ثبت ، فرمت غربالگری س مت روان بر
 آن بر روی گزینه بعدی كلیك نمایید.ت صحیح در سامانه ثبت گردد. پس از ركلیه مادران باردار سوال و نتایج به صو
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 .در این مرحله آموزش های الزم را ارائه و بر روی گزینه بعدی كلیك نمایید

 

را بـا   ازیو اقدامات مورد نطبقه بندی سامانه  كه در این مرحله، كادر زیر برای شما نمایش داده می شود فوقبا ثبت مراحل 
 . دینما یشما ارائه م یمادر برا تیتوجه به وضع
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با توجه به اینکه الزم است كلیه مادران باردار در دوران بارداری یك بار توسـط كارشـناس سـ مت روان ویزیـت و      نکته:

مادر را جهت دریافت مشـاوره بـه   بدون توجه به نتیجه غربالگری مشاوره گردد الزم است ارائه دهنده خدمت در این مرحله 
 كارشناس س مت روان مركز ارجام نماید.

م است موارد ارجام شده به كارشناس روان توسط ارائه دهنده خدمت پیگیری گـردد و در صـورتی كـه مـادر بـه      الز :نکته

 كارشناس س مت روان مراجعه ننموده است تا زمان مراجعه مادر به كارشناس روان الزم است پیگیری صورت پذیرد.

ی دوبرابر معمول ارائه گردد می بایست مراقبت قبلـی  در مواردی كه الزم است برای مادر مراقبت های دوران باردار :نکته

 برای مادر تکرار گردد. 

 :مراجعه مادر با شکایت( )نحوه ثبت مراجعات ویژه مادر باردار 

صورتی كه مادر در خارج از مراقبت های روتین به دلیل وجود مشکل جهت دریافت مراقبت مراجعه نموده است به شرح  در
، روی گزینـه  را انتخاب و مراقبت ویژه بارداری/زایمانشکایت  مراجعه باابتدا از منوی ارائه خدمت ، منوی . زیر عمل نمایید

 مراقبت ویژه بارداری كلیك نمایید. 

 

، علت مراجعه ویژه مادر را انتخاب نمـوده و بـر   د شد پس از ثبت ع یم حیاتی مادرایش داده خواهمصفحه زیر برای شما ن
 كلیك نمایید.  روی گزینه بعدی
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و اقدامات الزم را برای شما مشخص می نماید، اقدامات انجام شده برای مادر را در قسمت  طبقه بندیدر مرحله بعد سامانه 

مادر را ارجام دهید در غیر این صورت با كلیـك بـر    "ارجام"توضیحات وارد نموده در صورت لزوم  با كلیك بر روی گزینه 
 روی تایید نهایی مراقبت به اتمام خواهد رسید. 

 

 

 نکات مهم : 

به تنهایی یا ماما به تنهایی تمام خدمات ارائه نمیگردد. توجه فرمایید با نقش مراقب برخی   هیچگاه با نقش مراقب .1
 بخشهای شرح حال مادر امکان بررسی ندارد.

 خصوص مطمئن شوید اط عات كافی را در مورد تست ید.  بهش هایی كه به مادر داده اید چند سوال بپرسآموزاز  .2
ت و از زمـان انجـام   نه تصمیم خود را برای انجـام ایـن آزمـایش گرفتـه اسـ     اه و آزادگاهانهای غربالگری دارد و آ

 سونوگرافی و آزمایش خود مطلع می باشد.

اد را تکمیل فرمایید و به دست او بسپارید تاكید كنید همیشه این دفترچه را در مراجعه به دفترچه مراقبت مادر و نوز .3
هر واحد بهداشتی درمانی و در مواقع مسافرت در دوران بارداری همراه داشته باشد. به مادر توصیه كنید بهتر است 

.و تاریخ مراجعه بعدی مـادر را  باشدبرای خودش یك دماسنج دهانی خریداری كند و در هربار مراقبت همراه داشته 
 برایش در این دفترچه یادداشت نمایید.

د مکمل دارویی مورد نیاز وی را به همراه دستور مصرف به تعداد الزم در اختیارش قرار دهید. همچنین بررسی كنی .4
مادر طور صحیح ثبت شده باشد. برای دریافت شماره تلفن ثابت و تلفن همراه  به كه آدرس و تلفن مادر در سامانه

 اقدام نمایید. 

باید ظرف یك هفته تکلی  مادر باردار از نتر معاینه پزشك و انجام آزمایشات روتین و هر اقدام آزمایشـگاهی یـا    .5
 سونوگرافی كه پزشك ص ح ببیند روشن گردد .
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مراقبت قبلی انجـام شـده بـرای    باید مراقبت كمتر و دو برابر معمول می باشد صل فوا كههای دوقلویی بارداریر د .6
 تکرارشود.مادر 

توسـط پزشـك یـا    تمامی بیماری های شناسایی شده در مادران باردار حتماً باید در قسمت ثبت وقایع/ بیماری ها  .7
 ثبت گردد.ماما 

و گیرنده خدمت مجـدد بـاردار اسـت، تـا اصـ ح        نبه دلیل سقط یا زایما)در صورتی كه ختم بارداری انجام شده  .8
 سامانه می بایست گزینه تکرار فرم های مرتبط انتخاب و مجدد تکمیل شود.

مراقب س مت قابل انجام است. بهورز و ثبت فرم غربالگری تغذیه یکبار در بارداری باید تکمیل گردد و با نقش  .9
 خوراند،  گزینه تکرار انتخاب و غربالگری انجام شود. در صورت نیاز به تکرار مطابق بسته خدمت و یا پس

مراجعه می كنند می بایست  -در هر سنی از بارداری-مادری كه برای تشکیل پرونده و دریافت مراقبت ها هر  .11
ابتدا فرم شرح حال اولیه بارداری تکمیل شود و سپس مطابق با هفته بارداری مراقبت ها را ارائه دهد. بر طبـق  

 پزشك انجام گردد.ماما و  آن ارجام جهت ویزیت به 

و در صورت  دیینما یرا بررس ناتیو سابقه شرح حال و معا دیدور پرونده مادر را مرور كن كیت در هر بار مراقب .11
 .دیینقص  در خدمات مورد را برطرف نما

از ارائه مراقبت های گروه سنی جوانان و میانساالن در دوران بارداری به مادر باردار خودداری نمایید. ارائه ایـن   .12
 موكول گردد. خدمات به دوران پس از زایمان 

 

  :داروهای مصرفی مادرثبت 

الزم اسـت وضـعیت    تجویز گردد )به جز مکمـل هـا   وی دارویی مادر برای  بیماریدر صورتی كه الزم باشد جهت درمان 
داروهای مصرفی مادر در سامانه سیب ثبت گردد. بدین منتور از منوی ثبت وقایع بر روی ثبت داروهـای مصـرفی كلیـك    

 نمایید.
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، تـاریخ  اهد شد كه پـس از انتخـاب نـوم دارو   كلیك بر روی ثبت داروهای مصرفی صفحه زیر برای شما نمایش داده خوبا 
 ك كنید.حات الزم بر روی گزینه ذخیره كلیشروم استفاده و ثبت توضی

 شما می توانید وضعیت داروهای ثبت شده قبلی را در پایان همین صفحه مشاهده نمایید. 

 

 

 :داروپایان مصرف 

با تکرار مراحل باال شما داروهای ثبت شده مادر را مشاهده خواهید نمود با كلیك بر روی گزینه ویرایش صفحه ثبت مجدد 
 .غیر فعال گردد "مصرف دارو تا اط م بعدی ادامه داردتیك "گردد در این زمان الزم است شده برای شما فعال می 

ت نمـوده و مجـدد ذخیـره    را ثبـ  مصرف داروالزم است تاریخ پایان  "امه داردمصرف دارو تا اط م بعدی اد"با حذف تیك 
 صورت پذیرد.
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 :ثبت حساسیت 

در شرح حال خود حساسیت خاصی را ذكر می نماید الزم است این موضوم در سـوابق مـادر در سـامانه    در صورتی كه مادر 
  .سیب ثبت گردد

 جهت ثبت حساسیت از منوی ثبت وقایع ثبت حساسیت را انتخاب نمایید. 

 

با كلیك بر روی این گزینه صفحه زیر برای شما نمایش داده می شود كه با انتخاب نوم حساسیت ، تاریخ و ثبت توضیحات 
 الزم می توانید بر روی گزینه ذخیره كلیك و حساسیت مادر را ثبت نمایید. 
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 :ثبت سقط

اتمام پذیرد جهت انجام مراقبت های پس از سقط الزم است سقط مـادر در سـامانه    00داری قبل از هفته صورتی كه باردر 
، از منوی ثبت وقـایع گزینـه ثبـت سـقط را انتخـاب      از انتخاب خدمت گیرندهجهت ثبت این موضوم پس  سیب ثبت گردد.

 .نمایید

 

مایش داده می شود كه پس از ثبت تاریخ سقط ، هفته بارداری و همچنین پس از انتخاب گزینه فوق تصویر زیر برای شما ن
 .علت سقط می توانید با كلیك بر روی گزینه ذخیره سقط مادر را ثبت نمایید

 

 الزم است در ثبت علت سقط دقت الزم صورت پذیرد  نکته :

هفته قابل ثبت می باشد در نتیجه الزم است در ثبت مـوارد سـقط هـای     03سقط های اتفاق افتاده تا سن بارداری  :نکته

 اتفاق افتاده  در موعد مقرر دقت الزم به عمل آید .

با توجه با بارگذاری مراقبت پس از سقط در میز كار ماما الزم است پس از ثبت سقط توسط بهورز و مراقب سـ مت   :نکته

 مادر جهت دریافت خدمت مورد نتر به واحد مامایی ارجام گردد. 
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  :بهورزثبت واکسن با نقش 

با انجام این مراقبت كـه  باشد میدر مان كسیناسیووابق اسوص خصو درالتی اشامل سومراقبت ایمن سازی بارداری  :نکته

در صورتی كه ؟ واكسن در بارداری فعلی را داردق زریتنحوه ثبت آن در باال توضیح داده شد، مشخص می گردد مادر نیاز به 
 مادر نیاز به تزیرق واكسن داشته باشد الزم است مطابق به دستورالعمل نسبت به تزریق واكسن اقدامات الزم به عمل آید 

 .الزم است واكسن تزریق شده جهت مادر در سامانه سیب ثبت گردد

 ، از منوی ارائه خدمت ، منوی واكسیناسیون گزینه ثبت واكسن را انتخاب نمایید. گیرنده انتخاب خدمت بدین منتور پس از 

 

با انتخاب این گزینه صفحه زیر برای شما نمایش داده می شود كه پس از ثبت نوم واكسن، تاریخ دریافت واكسن ، نوبت و 
 سریال واكسن گزینه ذخیره را انتخاب نمایید. 
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 :بهورزا نقش ثبت مکمل های ارائه شده ب

با انتخاب این گزینه صفحه زیر برای شـما  اق م بهداشتی كلیك كنید  برروی گزینه ارائه دارو و ،ابتدا در منوی ارائه خدمت
 نمایش داده می شود

 

گزینـه ذخیـره را انتخـاب    سـپس   و شده و توضیحات در این قسمت تکمیلگزینه های داروی مصرفی ،مقدار كل ارائه  كه
 نمایید. 
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 :روند انجام پیگیری مادران باردار 

اقدام نمایـد  پیگیری و ثبت آن در سامانه سیب  روزانه لیست پیگیری های خود را بررسی و نسبت به انجام بهورزالزم است 
  .برای این منتور الزم است از گزینه ارائه خدمت زیر منوی فهرست پیگیری ها را انتخاب نماید

 

یر در میز كار شما نمایش داده می شود كه می توانید با انتخاب فهرست پیگیری های امروز و ز تصویربا انتخاب این گزینه 
 یازمند پیگیری را مشاهده نمایید.بارداری و همچنین پیگیری بر اساس بازه زمانی یا نوم مراقبت لیست مادران باردار ن
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حذف نموده و با كلیـك روی گزینـه مشـاهده خ صـه ای از     در جلوی پیگیری می توانیم پیگیری را  با زدن ع مت ضرب
 .ست را مشاهده نماییممراقبت قبلی كه منجر به پیگیری شده ا

در سامانه ثبت شده باشد در غیر این صورت  كه پی گیری مادر انجام و حذف نمود می توان پی گیری را مواردی در :نکته

 .ویرایش شود نیخ پی گیری مطابق با بوكلت مادراالزم است تار

 

 .با كلیك بر روی گزینه انجام پیگیری می توان پیگیری را انجام و ثبت نمود 
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 .برای شما نمایش داده می شود  زیر تصویر"انجام پی گیری  "با كلیك بر روی گزینه

 

عدم پاسخ گویی و یا تعیین زمـان مراجعـه    "الزم است اط عات خواسته شده ثبت گردد. در صورتی كه نتیجه پیگیری را  

 انتخاب نمایید الزم است مجدد تاریخ پیگیری جدید برای فرد انتخاب نمایید." بعدی 

 

این گزینه پیگیری شما در لیست پیگیری ها به بعد از تکمیل اط عات در نهایت گزینه ذخیره را انتخاب نمایید . با انتخاب 
 رنگ سبز نمایش داده می شود. 
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 فهرسـت تمـاس هـا را    ، الزم است گزینه ارائه خدمتمادران جهت مشاهده پیگیری های خود و ثبت پیگیری مجدد برای 
 .انتخاب نمایید
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هـا را  برای شما نمایش داده می شود كه می توانید بر اسـاس فیلترهـای موجـود پیگیـری      زیربا انتخاب این گزینه تصویر 
 انتخاب و جست و جو نمایید.

 

 

 

لیست تمامی پیگیری ها برای شما نمایش داده خواهد شد كه می توانید جزییات  "جست و جو"بعد از كلیك برروی گزینه 
 پیگیری قبل را مشاهده نموده و با كلیك بر روی گزینه پیگیری برای مادر پیگیری مجدد انجام دهید.
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اط عـات وی  و در لیست فهرست پیگیری هـا و فهرسـت تمـاس هـا     صورتی كه مادر نیازمند پیگیری می باشد  در نکته:

 موجود نمی باشد برای ثبت پیگیری او می توانید به شرح زیر عمل نمایید:

برروی و سپس ثبت  را و كد ملیرا انتخاب نموده فهرست خدمت گیرندگان وارد شوید ، سرشماری وابتدا از قسمت ثبت نام 
 .نماییدكلیك جست و جو گزینه 

 

برای شما فعال می شود شما می توانید با كلیك بر روی مربع آبی گوشه سمت چپ اط عات خدمت گیرنـده )    زیرتصویر 
 .ع مت تلفن   پیگیری برای مادر انجام دهید
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 ثبت زایمان :

  .كلیك كنیدبر روی گزینه ثبت زایمان  "ثبت وقایع"ابتدا در منوی 

 

كه الزم است تمامی اط عات بـه صـورت كامـل تکمیـل      نمایش داده می شودبا انتخاب این گزینه صفحه زیر برای شما 
 بر روی گزینه ذخیره كلیك نمایید. سپسگردد. 

 

 باشد كه تصویر زیر برای شما قابل مشاهده می نماییدكلیك "نوزاد جدید  "ثبت زایمان دوقلویی بر روی گزینه نکته: برای

 .ر روی گزینه ذخیره كلیك نمایید تا اط عات ثبت گرددب بت نموده وكه اط عات قل دوم را نیز به صورت كامل ث
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ثبت موارد دوقلویی پس از ثبت قل اول، با ثبت بر روی گزینه نوزاد جدید ) كادر آبی سمت چپ  تصویر زیر برای شما برای 
 كه با كلیك بر روی گزینه ذخیره اط عات نوزاد دوم ثبت می گردد. نمایش داده می شود 
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 مراقبت های پس از زایمان: 

مراقبت های پس از زایمان برای مادر فعال می شود . برای انجام مراقبت های پـس از   پس از ثبت زایمان برای مادر باردار
 فهرست مراقبت ها را انتخاب نمایید.از منوی ارائه خدمت پس از انتخاب خدمت گیرنده، زایمان 

 

با انتخاب این گزینه صفحه زیر برای شما نمایش داده می شود . در منوی مراقبت های انجام نشده مراقبت پس از زایمـان  
 را بر اساس تاریخ زایمان انتخاب نمایید 

 

انتخاب گزینه فوق ، صفحه زیر برای شما نمایش داده می شود . پس از تکمیل كامل اط عات بر اساس شرح حال پس از 
 مادر ، بر روی گزینه بعدی كلیك نمایید. 
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شما نمایش داده می شود ، ع یم حیاتی را اندازه گیری نموده ، معاینات صفحه زیر برای كلیك بر روی گزینه بعدی  زپس ا
 را انجام داده و پس از ثبت نتیجه بر روی گزینه بعدی كلیك نمایید. الزم 

 

 سامانه برای مادر ارائه نموده و بر روی گزینه بعدی كلیك نمایید.آموزش های الزم را بر اساس 
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و اقدامات الزم برای شما  طبقه بندینمایش داده می شود كه بر اساس شرح حال و ثبت مراحل قبل زیر برای شما تصویر 
نمایش داده می شود پس از ثبت اقدامات انجام شده در قسمت توضیحات در صورت نیاز به ارجام با كلیك بر روی گزینـه  

 ارجام مادر را ارجام نمایید 

 

سپس با كلیـك   گزینه تاریخ پیگیری بعدی ، تاریخ مراجعه بعدی مادر را تعیین نموده ودر غیر این صورت با كلیك بر روی 
 د نهایی مراقبت به پایان می رسد گزینه تاییبر روی 
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 گزارش گیری:

، منوی گزارش جمعیت مادران باردار، جمعیت مـادر  توانید با انتخاب منوی گزارش ها، منوی گزارش جمعیت شبکه شما می
 سواد و بیمه گزارش گیری نمایید. باردار خود را به تفکیك گروه های سنی، سطح

 

مـوارد  نموده و با توجه به اینکه قبل از ارائه خدمت به مادران باردار الزم است در هر مراقبت ابتدا پرونده مادر باردار را چك 
، برای این منتور الزم است پس از انتخاب خدمت گیرنده از منـوی گـزارش هـا ، منـوی خ صـه      ناقص را تکمیل نمایید 

 پرونده الکترونیکی را انتخاب نمایید.
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، د كه كلیه اط عات مـادر بـاردار )بیمـاری هـای ثبـت شـده      گزینه تصویر زیر برای شما نمایش داده می شوبا انتخاب این 
یع مهم ثبت شده، سوابق خانوادگی و كلیه سابقه ها شامل ویزیـت،  ، وقامصرفیحساسیت های ثبت شده، سوابق، داروهای 

، درمـان هـای دهـان و دنـدان    داروهای ثبت شده، آزمایشـات ثبـت شـده،    ، اقدام های انجام شده، مراقبت های انجام شده
   برای شما قابل نمایش می باشد. سیناسیون و برنامه غذایی ثبت شده، كارت واكارجاعات و پیگیری های صورت گرفته

قابـل نمـایش   در ایـن صـفحه    : كلیه مراقبت هایی كه مادر دریافت كرده است بدون توجه به فرد ارائه دهنده خـدمت نکته
   جام شده توسط بهورز، مراقب س مت، ماما، پزشك، روان شناس، تغذیه، دندانپزشك و...مراقبت های ان) باشدمی

 

نمـودار  آخرین ع یم حیاتی ثبت شده برای مادر برای شما قابل نمایش می باشد كـه بـا كلیـك بـر روی     در همین صفحه 
 مربوطه شما می توانید تغییرات ع یم حیاتی فرد را مشاهده نمایید. 
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، گزینه زایمان های منوی وقایع ثبت شده، می توانید از منوی گزارش هابرای اط م از وضعیت شاخص زایمان طبیعی خود 
 ثبت شده را انتخاب نمایید. 

 

ه واحد را به كه شما می توانید زایمان های ثبت شد نمایش داده می شودبا كلیك بر روی گزینه فوق صفحه زیر برای شما 
، منـزل و ...  و عامـل زایمـان )متخصـص، مامـا و ...        بیمارسـتان محـل زایمـان )  طبیعی و سزارین  تفکیك نوم زایمان )

 گیری نمایید. گزارش
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ب قابل مشاهده می باشد. جهـت اطـ م از وضـعیت    با توجه به اینکه دو شاخص مهم برنامه مادران در داشبورد سامانه سی
شاخص های خود پس از ورود به سامانه صفحه زیر برای شما نمایش داده می شود ،كه الزم است منوی كودكان و مادران 

 را انتخاب نمایید 

 

، بـا كلیـك بـر    شده مت درصد زنان باردار شناساییتصویر زیر برای شما نمایش داده می شود كه در قسبا انتخاب این منو 

بـاردار خـود را در یـك سـال      زنـان شناسایی  درصد  می توانید حد انتتار و تصویر نمایش داده شده است در)  iهروی گزین
 گذشته مشاهده نمایید.

 اط عات مادران باردار خود را مشاهده نمایید. همچنین می توانید با كلیك بر روی گزینه لیست خدمت گیرندگان 
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نیـز بـه   نکـرده انـد   دریافت را روز گذشته زایمان نموده و مراقبت پس از زایمان  20ان زایمان كرده كه طی در خصوص زن
 همین صورت عمل نمایید. 

 

، گزینـه فهرسـت   پرخطر از منوی ثبت نـام و سرشـماری  ، سقط و مادران ضعیت مادران باردار، زایمان كردهوبرای اط م از 
وضعیت كلیك نمایید. با كلیك بر روی این گزینـه مـی توانیـد اط عـات     خدمت گیرندگان را انتخاب نموده بر روی گزینه 

 جمعیت خود را مشاهده نمایید. 

 


