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 * مناطق تحت پوشش

 << "متساختار شبکه خد" << "مدیریت سامانه"، ابتدا میبایست از منو "مناطق تحت پوشش" * جهت تکمیل اطالعات

 را انتخاب نمایید. "مناطق تحت پوشش"

 

روستای "نوع  7خود را انتخاب نمایید.سپس نوع منطقه که از  "مناطق تحت پوشش "دراین صفحه ابتدا میبایست آدرس * 

شهر زیر "،  "هزار نفر 02شهرباالی " ،"پوشش مستقیمروستای "، "سیاریروستای "، "قمرروستای "، "اصلی

 تشکیل شده است، انتخاب نمایید. "حاشیه شهر"و  "هزار نفر 02

 

 کلیک کنید. "مشخصات"بعد از انتخاب آدرس و نوع منطقه ، برروی 
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 * مناطق تحت پوشش شهری

 عمومی اطالعات"بخش اصلی  دوصفحه باز شده از * در صورتی که آدرس انتخابی شما در سطح شهر باشد، 

 تشکیل شده است. "حاشیه/  شهر در امکانات"و  "حاشیه/شهر

 

 02شهر زیر "،  "هزار نفر 02شهرباالی "* در صورت انتخاب شهر، میبایست دقت داشته باشید که تنها از سه گزینه 

 استفاده نمایید. "حاشیه شهر"و  "هزار نفر

 

 

 

 حاشیه/شهر عمومی اطالعات .1

به واحد های  در این بخش میبایست اطالعات عمومی شهر / حاشیه که شامل آیتم های موجود در تصویر و توجه* 

 آن ) کیلومتر، دقیقه، نفر ( تکمیل نمایید.
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 حاشیه/  شهر در امکانات .2

 است را تکمیل نمایید.  ورزشگاه که شامل آیتم تعدادرا  حاشیه/  شهر در امکانات در این بخش میبایست اطالعات* 
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 ییروستا * مناطق تحت پوشش

 عمومی اطالعات"بخش اصلی  هفتصفحه باز شده از * در صورتی که آدرس انتخابی شما در سطح دهستان باشد، 

 اطالعات "، "روستا ای حرفه بهداشت اطالعات "،  "روستا محیط بهداشت اطالعات "، "روستا عمومی اطالعات

 تعداد اطالعات"، "روستا عشایر جمعیتی اطالعات "و  "خصوصی بخش خدمات واحدهای تعداد به مربوط

 تشکیل شده است. "عالی آموزشی های واحد تعداد اطالعات" "آموزشی واحدهای

  روستا عمومی اطالعات  .1

به واحد های آن ) که شامل آیتم های موجود در تصویر و توجه  این بخش میبایست اطالعات عمومی روستا در* 

 ( تکمیل نمایید./ کدشهرنفر  کیلومتر، دقیقه /

 

 روستا محیط بهداشت اطالعات .2

توجه به واحد با را که شامل آیتم های موجود در تصویر و  روستا محیط بهداشت در این بخش میبایست اطالعات* 

 های آن ) عدد ( تکمیل نمایید.
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 روستا ای حرفه بهداشت اطالعات .3

موجود در تصویر و با توجه به واحد روستا را که شامل آیتم های  ای حرفه بهداشت در این بخش میبایست اطالعات* 

 های آن ) عدد / نفر ( تکمیل نمایید.

 

 خصوصی بخش خدمات واحدهای تعداد به مربوط اطالعات .4

را که شامل آیتم های موجود  خصوصی بخش خدمات واحدهای تعداد به مربوط در این بخش میبایست اطالعات* 

 تکمیل نمایید.در تصویر و با توجه به واحد های آن ) عدد ( 

 

 روستا عشایر جمعیتی اطالعات .5

روستا را که شامل آیتم های موجود در تصویر و با توجه به واحد  عشایر جمعیتی در این بخش میبایست اطالعات* 

 های آن ) عدد ( تکمیل نمایید.
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  آموزشی واحدهای تعداد اطالعات .6

 

 عالی آموزشی های واحد تعداد اطالعات .7

و ...  خوابگاه مقیم مرد دانشجو ، دانشجویی خوابگاهرا که شامل  عالی آموزشی های واحد تعداد اطالعاتدر این بخش 

 است را با توجه به واحد آن وارد نمایید.

 

 کلیک نمایید. "تایید"گزینه  در نهایت بر روی

 ویرایش نمایید. اطالعات ثبت شده را  کلیک کرده و "ویرایش"بعد از تایید، میتوانید برروی گزینه 
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 مشخصات واحد *

 << "ساختار شبکه خدمت" << "مدیریت سامانه"مشخصات واحد ، ابتدا میبایست از منو   * جهت تکمیل اطالعات

 را انتخاب نمایید. "مشخصات واحد "

 

کیل تشهای تشکیالتی مصوب ، تعداد پستساختمان وضعیت، الکیتوضعیت مبخش اصلی حدود،  چهاراین صفحه از * 

در ابتدا الزم به توضیح است جهت دسترسی به دستورالعمل اجرایی وارد کردن اطالعات، میتوانید از گزینه   شده است .

                                                                     استفاده نمایید.   ,  ,  های   

 حدود: .1

از هر جهت به هر  شبکهکنیم، یعنی را با وارد کردن اطالعات در هر کادر مشخص می شبکه* در این قسمت، محدوده 

  دقیقا نام آن را وارد نمایید. که محدود شود،و... و خیابانی  شبکه

و یا شهر  وارد شود یا در کادر شرق خیابان شبکهدیگری قرار دارد نام آن  شبکه* به عنوان مثال اگر در کادر شمال، 

 ود دارد نام آن در کادر شرق وارد شود.دیگری وج
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 مالکیتوضعیت  .2

 را مشخص نمایید. مالکیتوضعیت  در این بخش میبایست اطالعات مربوط به

 

 وضعیت ساختمان .3

 ه تکمیل نمایید.مربوطساختمان را با توجه به کادرهای ، اطالعات این بخشدر * 

 

 های تشکیالتی مصوبتعداد پست .4

 * تعداد افراد را با توجه به پست تشکیالتی مصوب ، در باکس مربوط به آن وارد نمایید. 

 

، اطالعات به صورت موقت ثبت میشوند تا در صورت  "تایید"گزینه  سه گزینه نمایش داده میشود که با انتخاب در نهایت

 نمایید." ویرایش"تغییر اطالعات بتوانید اطالعات را 

 دیگر نمیتوانید اطالعات را تغییر دهید. "تایید نهایی"گزینه در صورت انتخاب 

 


