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ورود به سامانه سیب:
.شوددر آدرس بار صفحه اینترنتی خود شکل زیر براي شما نمایش داده می http://Sib.qums.irپس از ثبت آدرس

سامانه میشوید.و وارد دهنمووارد کد ملی و کلمه عبور خود را مربوطه يباکسهار د

شما نمایش داده می          صفحه زیر براي  شد  شده با شما تعریف  سامانه بیش از چند نقش براي  صورتی که در  که ودش در 

شوید. وارد سامانه می"ورود به سامانه"پس از انتخاب نقش مورد نظر و کلیک بر روي 

پس از ورود به سامانه صفحه زیر براي شما نمایش داده می شود که میز کار یا همان داشبورد نامیده می شود.
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ثبت نام گیرنده خدمت:
ــجه،جهت تشکیل پرونده مراجعه کرده استربالین اوايبرکه مراجعه کننده اي ئه خدمت به اراايبر ــطمیناتـ از ناـ

کنیم.میبنتخارا اهخدمت گیرنديگزینه جستجوري،سرشماو مثبت نايمنواز ابتدا،سامانه سیبدر عضویتعدم 

ــمج،باشدهشدمسامانه سیب ثبت نار دقبال در هر مکانی از کشور فردکه تیرصودر ستکهابه توضیحزمالنکته:  ددـ

شت.داهدانخودجووسامانهدر مثبت ناامکان 

ــکسپس ــد ملـ ــجعای مرـ ــهکننـ ــبدر را هدـ دریافت اطالعات خدمت "گزینهکه با کلیک بر مربوطه وارد کرده اکس ـ

د.دمیگرمعالاتوسط سامانه،باشدهسامانه ثبت نشددر درماتطالعالاکهتیرصودر ،"گیرنده

ست که         شکی قزوین اعالم گردد این بدین معنی ا شگاه علوم پز شش مادر دان صورتی که محل مرکز تحت پو نکته: در 
شما می    فرد شش مرکز  شش مرکز دیگري نبوده و چنانچه جزء جمعیت تحت پو شد می تحت پو رد توانید بعد از ورود فبا

را در سامانه ثبت نام نمایید.نام  فرد به جمعیت تحت پوشش، 
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سیب از منوي    د از اطمینان از عدم ثبت نام فردبع سامانه  شماري   "در  سر گزینه ثبت نام خدمت گیرنده را"ثبت نام و 
انتخاب نمایید.

که با انتخاب این گزینه شکل زیر براي شما نمایش داده خواهد شد . 

پس از ثبت ملیت، کد ملی و سال تولد و کد خانوار (در صورتی که قبال یکی از اعضاي خانوار در سامانه ثبت شده باشد)   

شما نمایش می   "بعدي"و انتخاب گزینه  دریافت "شود که پس از ثبت کد ملی فرد و کلیلک بر روي  شکل زیر براي 

شما نمایش  "اطالعات از ثبت احوال صورتی که نمایش اطالعات با کلیک بر    اطالعات فرد براي  شد. در  داده خواهد 

روي این گزینه امکان پذیر نباشد الزم است کلیه اطالعات خواسته شده به صورت دستی در مکان مورد نظر ثبت گردد. 

دمت خرا انتخاب نمایید که در این صورت ثبت نام "گزینه ثبت"پس از تکمیل کامل اطالعات خواسته شده می توانید 

ست افراد        شما می توانید فرد مورد نظر را در لی سامانه براي فرد کد خانوار اعالم می نماید و   سیده و  گیرنده به پایان ر
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شش   ست خدمت گیرندگان    "تحت پو شماري فهر سر  شاهده و براي وي خدمات مورد نظر را  "منوي ثبت نام و  خود م

ارائه نمایید.  
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انتخاب خدمت گیرنده جهت ارائه خدمت : 
نتخاب را ا"هرست خدمت گیرندگان ف"جهت ارائه خدمت به فرد مراجعه کننده ابتدا از منوي ثبت نام و سرشماري گزینه  

نماییم.می

سپس با انتخاب گزینه جست و جو لیست تمامی افراد تحت پوشش براي شما نمایش داده می شود.

ــما می توانید در ــت خدمت گیرندگان با انتخاب گزینه ش ــرفته"منوي فهرس ــت و جوي خود را از آیتم هاي "پیش جس

مختلف انجام و نتیجه را مشاهده نمایید.
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ست خدمت گیرندگان کد         ست پس از ورود به منوي فهر سمت بهتر ا شش در این ق با توجه به جمعیت باالي تحت پو

ست و جو را انتخاب نمایید در این صورت فقط اطالعات شخص مورد نظر ملی فرد را در مکان مورد نظر ثبت و دکمه ج

براي شما نمایش داده خواهد شد. 

در سمت چپ اطالعات خدمت گیرنده که به صورت کادري آبی "انتخاب"سپس شما می توانید با کلیک بر روي دکمه 

نمایش داده می شود. 
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که با کلیک بر روي گزینه انتخاب تصویر زیر براي شما فعال می گردد. 
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خدمات مراقبت میانساالن

:تاریخچه باروري و یائسگی زنان میانسال

.بررسی می گرددسال 30-59این خدمت در زنان 

لیک کتایید نهاییمه الزم، در صورت نیاز پیگیري و ارجاع انجام می شود ودر نهایت دکسپس بر اساس تشخیص، اقدامات
شود.می 
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:خونریزي غیر طبیعی واژینال
.دشوو سواالت مربوطه بررسی می گردد سال بررسی می30-59خدمت در زنان این 

الزم توصیه می گردد.  سپس بر اساس تشخیص، اقدامات

باشد با کلیک بر دکمه تایید نهایی خدمت میانسال کامل می شود.فاقد مشکلدر صورتی که بر اساس طبقه بندي میانسال 

ئیم.نماباکس ارجاع را تکمیل می باشد، نیازمند پیگیري و ارجاع در صورتی که بر اساس طبقه بندي میانسال 
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.)و توضیحات الزم ثبت می شودپزشکارجاع به: مرکز بهداشت مربوطه و نقش: : (در صورت ارجاع به پزشک مرکز

متخصص مربوطه ذکر می گردد و دکمه تایید ارجاع بهدر باکس توضیحات در صورت ارجاع به سطح دو(متخصص):

نهایی کلیک می گردد.

طح سامکان ارجاع به سطوح تخصصی وجود ندارد تا راه اندازي سیستم ارجاع به در حال حاضربا توجه به اینکه: نکته 

صورت خواهد گرفت.(دفتر ارجاع و بازخورد میانساالن)صورت فیزیکی به دو ، ارجاعات 

.این مراحل انجام خواهد شدروند تمام ارجاعات الزم به ذکر است در ***
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:ماما-ارزیابی وضعیت عفونت آمیزشی و ایدز 
.سال بررسی می گردد30-59این خدمت در زنان 
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یگیري و ارجاع انجام می شود.در صورت نیاز پالزم، بر اساس تشخیص، اقداماتسپس 

شود.کلیک می تایید نهاییمه و در نهایت دک
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:ماما-ارزیابی اختالل عملکرد جنسی 
.سال بررسی می گردد 30-59این خدمت در زنان 

پیگیري و ارجاع انجام می شود.در صورت نیاز الزم، تشخیص، اقداماتسپس بر اساس 

شود.کلیک می تایید نهاییمه و در نهایت دک
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:تشخیص زودهنگام و غربالگري سرطان پستان-ماما 
.سال بررسی می گردد 30-59این خدمت در زنان 

اییتایید نهمه و در نهایت دکالزم، در صورت نیاز پیگیري و ارجاع انجام می شودپس بر اساس تشخیص، اقداماتس
شود.کلیک می 
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تشخیص زودهنگام و غربالگري سرطان   ت (در این قسم در صورتیکه میانسال زن با جواب ماموگرافی مراجعه می نماید،  

ردد.گو جواب ماموگرافی ثبت این خدمت را قبال دریافت نموده است، باید تکرار فرد اگرو گرددثبت می )پستان
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:پزشک)-(ماما-غربالگري و تشخیص زودهنگام سرطان سرویکس 

.سال بررسی می گردد30-59این خدمت در زنان 

اییتایید نهمه و در نهایت دکپیگیري و ارجاع انجام می شوددر صورت نیاز الزم، سپس بر اساس تشخیص، اقدامات
شود.کلیک می 
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:ثبت نتایج پاپ اسمیر
را جستجو می نماییم. pap smearعبارت در قسمت آزمایش ها ثبت نتایج آزمایش وارد شده و 

نتیجه آزمایش را ثبت کرده و ذخیره می نماییم.

مسیر هاي دیگر ثبت پاپ اسمیر:
چنانچه مراجعه کننده .در قسمت تاریخچه باروري در سامانه سیب نتیجه آخرین پاپ اسمیر بارگذاري شده است

.را داشت در این قسمت نتیجه آن را ثبت کنیداسمیر آخرین پاپ جواب
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ثبت نمونه گیري پاپ اسمیر: 

دهیم.میپاپ اسمیر را براي وي انجام مطابق دستور عمل انجام نداده بود پاپ اسمیر فردکه ر صورتید-

جستجو کرده، و ذخیره می نماییم.را اندو سرویکالرينمونه گیدر قسمت اقدام،

غربالگري سرطان سرویکس:

تا قبل از ال)و پاپ اسمیر در عرض یک سHPVپیگیري تست دو خدمت (غربالگري سرطان سرویکس) و (نکته : 

اسمیر  تکمیل نمی شوند.و پاپ HPVاجراي برنامه انجام همزمان آزمایش 

را انجام داده است، این خدمت تکمیل می شود. HPVآزمایش در صورتی که فردصرفا 

بر اساس نتیجه اقدام الزم انجام می گردد.HPVبعد از ثبت نتیجه آزمایش 
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:پیگیري موارد مشکوك به سرطان سرویکس با شرح حال غیر طبیعی
اشتهدریزي غیر طبیعی واژینال، دیس پارونی، ترشحات بدبوي واژینال) (خونعیدر صورتی که فرد شرح حال غیر طبی

گردد.خدمت ارائه میاینپیگیري بعد از دو هفتهمطابق بسته خدمات نوین سالمت میانساالن در باشد

نجام اگردد.(در این مثال به دلیل بدتر شدن عالئم ارجاع به متخصص زنان تشخیص اقدامات الزم میسپس بر اساس 
شده است)
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:و پاپ اسمیر در عرض یک سالHPVپیگیري تست

تا قبل ) HPVپیگیري تست و پاپ اسمیر در عرض یک سالدو خدمت (غربالگري سرطان سرویکس) و (نکته : 

و پاپ اسمیر  تکمیل نمی شوند.HPVبرنامه انجام همزمان آزمایش از اجراي

را انجام داده است، این خدمت تکمیل می شود. و پاپ اسمیرHPVدر صورتی که فرد آزمایش 

گردد.میانجام سپس بر اساس تشخیص اقدامات الزم 



٢٣

زوینقمعاونت بهداشتی دانشگاه روه سالمت جمعیت و خانوادهگ-ماماویژه -سیبسامانهدرمیانساالنمراقبتثبتراهنماي

:غیر پزشک-ارزیابی عالئم و عوارض یائسگی زنان 

به دلیل اینکه شروع عالئم و عوارض یائسگی از این سن . (گرددتکمیل میسال45-59زنان تمام این خدمت در 

، این خدمت می بایست ارائه گردد.)یا نهخانم یائسه شده استصرف نظر از اینکه می باشد 

اییتایید نهمه و در نهایت دکپیگیري و ارجاع انجام می شوددر صورت نیاز الزم، سپس بر اساس تشخیص، اقدامات

شود.کلیک می 



٢۴

زوینقمعاونت بهداشتی دانشگاه روه سالمت جمعیت و خانوادهگ-ماماویژه -سیبسامانهدرمیانساالنمراقبتثبتراهنماي

اطالعات و استخراج برنامه میانساالن از سامانهثبت

استخراج جمعیت گروههاي هدف:
سن مورد نظر، گروه          شده و با مشخص نمودن  سرشماري             فهرست خدمت گیرندگان وارد  از منوي ثبت نام و 

هاي هدف را جستجو می نمائیم.  

:گروه هاي هدف برنامه میانساالن

(کل میانساالن و زن و مرد به تفکیک)سال60تا 30جمعیت -

سال (غربالگري سرطان سرویکس)50تا30زنان-

سال (یائسگی)60تا45زنان -

)سال (غربالگري سرطان پستان70تا 30زنان-



٢۵

زوینقمعاونت بهداشتی دانشگاه روه سالمت جمعیت و خانوادهگ-ماماویژه -سیبسامانهدرمیانساالنمراقبتثبتراهنماي

مشاهده موارد نیازمند پیگیري :
ها  وارد می شویم . از منوي ارائه خدمت             فهرست پیگیري

کد ملی خدمت گیرنده را ثبت و جستجو نموده فهرست پیگیري فرد نمایان می شود. 



٢۶

زوینقمعاونت بهداشتی دانشگاه روه سالمت جمعیت و خانوادهگ-ماماویژه -سیبسامانهدرمیانساالنمراقبتثبتراهنماي

با فشردن دکمه سبز رنگ پیگیري را انجام می دهیم. (دکمه قرمز حذف پیگیري و دکمه آبی مشاهده خدمت می باشد)

توضیحات بطور کامل ثبت گردد.و سپس موضوع، نوع و نتیجه پیگیري را در این قسمت انتخاب نموده و 



٢٧

زوینقمعاونت بهداشتی دانشگاه روه سالمت جمعیت و خانوادهگ-ماماویژه -سیبسامانهدرمیانساالنمراقبتثبتراهنماي

:ثبت بیماري فرد

در حال حاضر ثبت بیماري فقط توسط پزشک انجام می شود.

صورت نیاز      از منوي ثبت وقایع وارد می شروع و در  شویم و گزینه ثبت بیماري را کلیک نموده، نوع بیماري فرد، تاریخ 

فرد را ثبت می نماییم.توضیحات را یادداشت و با فشردن کلید ذخیره بیماري

:ثبت داروهاي مصرفی فرد

از منوي ثبت وقایع            ثبت داروهاي مصرفی، وارد شده و داروي مصرفی، تاریخ شروع استفاده و در صورت لزوم       

.توضیحات را یادداشت و با فشردن کلید ذخیره داروهاي فرد ثبت می گردد



٢٨

زوینقمعاونت بهداشتی دانشگاه روه سالمت جمعیت و خانوادهگ-ماماویژه -سیبسامانهدرمیانساالنمراقبتثبتراهنماي

:ثبت آزمایشات
آزمایش ها وارد شده و نتایج آزمایشات و تاریخ را ثبت با فشردن کلید ذخیره آزمایشات فرد را ثبت می نماییم.از منوي

ثبت مرگ فرد :
از منوي ثبت وقایع وارد شده، گزینه ثبت مرگ را انتخاب و مرگ را ثبت و گزینه ذخیره را انتخاب می نماییم.

واحد آمار هماهنگ گردد).(جهت تکمیل این قسمت با 



٢٩

زوینقمعاونت بهداشتی دانشگاه روه سالمت جمعیت و خانوادهگ-ماماویژه -سیبسامانهدرمیانساالنمراقبتثبتراهنماي

گزارش گیري خدمات

گزارش گیري عالیم و نشانه ها:
.از منوي گزارشها وارد شده             گزارش مراقبت ها             گزارش عالیم و نشانه ها را کلیک می نمائیم

استخراج می نماییم.سپس در قسمت مراقبت نوع خدمت را مشخص و گزارش عالیم و نشانه ها را 



٣٠

زوینقمعاونت بهداشتی دانشگاه روه سالمت جمعیت و خانوادهگ-ماماویژه -سیبسامانهدرمیانساالنمراقبتثبتراهنماي

گزارش گیري تشخیص ها:

از منوي گزارشها وارد شده             گزارش مراقبت ها             گزارش تشخیص ها را کلیک می نمائیم.

شاهده و آمارهاي مورد          شخیص ها را م شخص و گزارش ت سمت مراقبت نوع خدمت را م ستخراج  سپس در ق نیاز را ا

نماییم.می



٣١

زوینقمعاونت بهداشتی دانشگاه روه سالمت جمعیت و خانوادهگ-ماماویژه -سیبسامانهدرمیانساالنمراقبتثبتراهنماي

گزارش مراقبت ها:

هاي انجام شده را کلیک می نمائیم.ها وارد شده             گزارش مراقبت ها             گزارش مراقبتاز منوي گزارش

سپس نوع خدمتی که قرار است گزارش گیري شود را انتخاب نموده و بازه زمانی مورد نظر را مشخص و در صورت نیاز      

سیت را نیز می توان  ست که می توان از فیلتر نوع مراقبت هم مراقبتهاي خود فرد و هم کل  جن فیلتر نمود . الزم بذکر ا

.واحد را گزارش گیري کرد



٣٢

زوینقمعاونت بهداشتی دانشگاه روه سالمت جمعیت و خانوادهگ-ماماویژه -سیبسامانهدرمیانساالنمراقبتثبتراهنماي

گزارش گیري اقدام ها:

از منوي گزارشها وارد شده             گزارش مراقبت ها             گزارش اقدام ها را کلیک می نمائیم.

مراقبت نوع خدمت را مشخص و گزارش اقدام ها را مشاهده می نماییم.سپس در قسمت 



٣٣

زوینقمعاونت بهداشتی دانشگاه روه سالمت جمعیت و خانوادهگ-ماماویژه -سیبسامانهدرمیانساالنمراقبتثبتراهنماي

ثبت مکمل :
از منوي ارائه خدمت              ارائه داروها و اقالم بهداشتی وارد می شویم.

.سپس نام مکمل، مقدار ارائه شده و توضیحات را ثبت نموده و در پایان دکمه ذخیره را کلیک می نمائیم



٣۴

زوینقمعاونت بهداشتی دانشگاه روه سالمت جمعیت و خانوادهگ-ماماویژه -سیبسامانهدرمیانساالنمراقبتثبتراهنماي

گزارش استخراج جمعیتی که حداقل یکبار خدمت گرفته اند:
گزارش جمعیتی که حداقل یکبار خدمت گزارش جمعیت شبکهها    از منوي گزارش

نمائیم.میهاي سنی وارد می شویم و اطالعات مربوطه را استخراج گرفته اند             گزارش به تفکیک گروه

ثبت سوابق خانوادگی فرد:
از منوي ثبت وقایع             ثبت سوابق خانوادگی وارد شده و باکس هاي مربوطه را تکمیل و ثبت می نماییم.



٣۵

زوینقمعاونت بهداشتی دانشگاه روه سالمت جمعیت و خانوادهگ-ماماویژه -سیبسامانهدرمیانساالنمراقبتثبتراهنماي

ساخت گزارش :
شویم.از منوي مدیریت سامانه           ساخت گزارش افراد تحت پوشش وارد می

ــار خون،   ــنی، جنســیت و نام بیماري(دیابت، فش ــپس با توجه گزارش مورد نیاز، عنوان مربوطه را تایپ نموده، بازه س س

نمائیم و با کلیک بر روي مشاهده گزارش اطالعات  سرطان پستان، سرطان سرویکس و...) را مشخص نموده و ثبت می     

. نمائیممربوطه را استخراج می

این قسمت نیز می توان گزارش جمعیت گروه هاي هدف تحت پوشش را نیز استخراج نمود.*الزم به ذکر است که از



٣۶

زوینقمعاونت بهداشتی دانشگاه روه سالمت جمعیت و خانوادهگ-ماماویژه -سیبسامانهدرمیانساالنمراقبتثبتراهنماي

مشاهده خالصه پرونده الکترونیکی فرد:
صرفی، بیماري      شاهده و کلیه وقایع مهم، داروهاي م صه پرونده الکترونیکی را م ، هااز منوي گزارش ها               خال

.... قابل مشاهده می باشدا، ارجاعات وهانجام شده، اقدام ها، آزمایشات، داروها، پیگیريهاي، مراقبتهافهرست ویزیت 



٣٧

زوینقمعاونت بهداشتی دانشگاه روه سالمت جمعیت و خانوادهگ-ماماویژه -سیبسامانهدرمیانساالنمراقبتثبتراهنماي

نحوه ثبت پسخوراند دریافتی از سطوح تخصصی در سامانه سیب:
هکلیک کنید با انتخاب این گزینه صــفحه زیر براي شــما نمایش داد"اقدام"روي گزینه بر،ابتدا در منوي ارائه خدمت

می شود.

سخوراند دریافتی از              شرح کاملی از پ ضیحات  سمت تو سپس در ق سایر را انتخاب و  سمت اقدام گزینه  ست در ق الزم ا

سپس برروي         شخص گردد.  سمت تاریخ پی گیري بعدي، تاریخ مراجعه بعدي مادر م صی ثبت گردد و در ق ص مراکز تخ

گزینه ثبت کلیک نمایید.


