
 

 

 (SARA) ایو خطر بال یمنیا یابیارز هایفرمو تایید راهنمای تکمیل 

 

است.  دهیفراهم گرد (SARA) ایو خطر بال یمنیا یابیارز یهافرم لیبهداشت امکان تکم کپارچهیدر سامانه 

فرم  لیجهت تکم یهر سطح یبرا (شودیبه آن اشاره م لیکه در ذ) از انتخاب نقش مورد نظر پس لذا

 :میکنیاقدام م ریز ریاز مس (SARA) ایخطر بال و یمنیا یابیارز

 :در سطوح مختلف کننده فرم لیتکم یهانقش  •

 مسئول واحدخانه بهداشت : 

 گاهی: مسئول پاییروستا /یسالمت شهر گاهیپا 

  مرکز سی: رئییروستا یشهر / ییروستا / یخدمات جامع سالمت شهرمرکز 

  مرکز سی: رئیرفتار یهایماریباز مرکز مشاوره و مراقبت 

 مرکز سی: رئیمرز یمرکز مراقبت بهداشت 

 ایکاهش خطر بال مسئول برنامه: شبکه بهداشت و درمان 

 ای: کارشناس کاهش خطر بالدانشگاه 

 .شود لیتوسط اداره مربوطه تکم اعالم شده یدر بازه زمان دیها بافرم نیا • 

 :کار نیا یراب

 (SARA)ایبال و خطر یمنیا یابیارز یهافرم لیتکم < (SARA) ایخطر بالو یمنیا یابیارز <سامانه  تیریمد

 

 

داده  شیشما نما یبرا ریصفحه ز (SARA) ایو خطر بال یمنیا یابیارز یفرم ها لیتکم نهیگز یبرو کیکل با

 : شودیم



 

 

 

سطح باالتر  یفرم برا یینها دیها امکان تائاز فرم کیهر  لیوجود دارد که با تکم فرم 37 صفحه نیا در

 .شودیم فراهم



 

 

 :مختلفدر سطوح  هافرم یینها دیتائجهت  ازیمورد ن یهانقش •

 در سطح مرکز جامع سالمت مرکز سیرئ: خانه بهداشت 

 در سطح مرکز جامع سالمت مرکز سیرئ: ییروستا /یسالمت شهر گاهیپا 

 سطح )در ایکاهش خطر بال مسئول برنامه: ییروستا یشهر/یی/روستا یمرکز خدمات جامع سالمت شهر 

 شبکه(

 در سطح شبکه( ایکاهش خطر بال مسئول برنامه: یرفتار یها یماریمرکز مشاوره و مراقبت ب( 

 در سطح شبکه( ایکاهش خطر بال مسئول برنامه: یمرز یمرکز مراقبت بهداشت( 

 در سطح معاونت بهداشت( ایکاهش خطر بالکارشناس : شبکه بهداشت و درمان(  

 در سطح معاونت بهداشت( ییون اجراامع: دانشگاه( 

  :از مسیر با نقش مورد نظر وارد شده و ستیکاف فرم دیتائ جهت

 (SARA)ایبال خطر و یمنیا یابیارز یهافرم لیتکم < (SARA) ایخطر بالو یمنیا یابیارز< سامانه  تیریمد

 

  



 

 

داده  شیشما نما یبرا ریصفحه ز (SARA) ایو خطر بال یمنیا یابیارز یهافرم لیتکم نهیگز یبرو کیکل با

 : شودیم

 

  



 

 

 :کنیدمی را مشاهده ریصفحه ز انتخاب واحد گزینه قیطر از

 

 .دیرا بزن "انتخاب"و دکمه  دیمجموعه خود را انتخاب کن ریز یاز واحدها یکی

 



 

 

 شده لیتکم یهاتا فرم دیکن کیرا کل   "جستجو" کونیآ دی: پس از انتخاب واحد مورد نظر باتوجه

 .داده شود شیشما نما یبرا ریبه شکل ز دییآن واحد جهت تا توسط

 

 .شودیمشاهده م شینما شیفرم در حالت پ "فرم دیتائ" نهیگز یبرو کیکل با

 

 فرم قابل نیا گرید دهد ویم تیوضع رییتغ "یینها دیتائ"فرم به حالت  "یینها دیتائ" نهیگز یبرو کیبا کل 

 .باشدینم شیرایو

 شود تا بتواندیداده م "کننده فرم لیتکم"به  یکه اجازه دسترس است یمعن نیبه ا "شیرایبه و ازین" نهیگز

 .دینما شیرایو ایو  یوارد شده را بررس اطالعات



 

 

 لینقش تکم یمورد نظر را برا حاتیکه بتوان توض شودیباز م یاپنجره شیرایبه و ازین نهیگز یبرو کیکل با

 .کرد ادداشتی کننده

 

 یها، واحد تحت پوشش مربوطه فرم "رهیذخ"دکمه  یبر رو کیمورد نظر و کل حاتیاز درج توض پس

 :مشاهده خواهد نمود ریشده خود را به شکل ز لیتکم

 

 

 فوق به امیپ "فرم شیرایو"دکمه  یبر رو کیتوسط واحد مربوطه بوده و با کل شیرایلزوم و یبه معن امیپ نیا

 :شودیمشاهده م ریز شکل

 

  



 

 

 .میکنیم لیرا تکم (و ساختار یسازمانده)مرکز  یعملکرد یآمادگ یابیارز R-1- نمونه فرم یبرا

 ازیامت 2مطلوب:  نهیگز •

 ازیامت 1متوسط:  نهیگز •

 ازینامطلوب: صفر امت نهیگز •

 

 

  



 

 

کسب شده  ازیشود و امتیداده م شینما ریز صفحه   یرو کیفرم و کل لیاز تکم پس

 .دهدیم شیرا نما مرکز توسط

 

 

 .شود رهیتا فرم شما ذخ دیبفرمائ کیکل   دیکل یاز آن رو پس

 

مربوط به  فیرد 34شناخت مخاطرات، ) فیرد 37 هیالزم هست کل SARA پوشش برنامه ی: برا1 نکته

 .شوند لیتکم (یارسازهیو غ یاسازه ،یآمادگ

 سریگردد، میشده که در نامه متعاقبا اعالم م نییتع خیها پس از تارداده شیرای: امکان ورود و و2 نکته

 .بود نخواهد

 یشده تلق دییها تافرض، داده شیاعالم شده، به صورت پ خیسطح باالتر در تار دیی: در صورت عدم تا3 نکته

 کننده، بر عهده سطح باالتر لیاستخراج شده عالوه بر سطح تکم یهاشاخص تیشد و مسئول خواهد

 باشد.یم


