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ورود به سامانه سیب:
يباکسهار د.شــوددر آدرس بار صــفحه اینترنتی خود شــکل زیر براي شــما نمایش داده میhttp://Sib.qums.irپس از ثبت آدرس

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

قش شود که پس از انتخاب ن در صورتی که در سامانه بیش از چند نقش براي شما تعریف شده باشد صفحه زیر براي شما نمایش داده می        

شوید. وارد سامانه می"ورود به سامانه"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 است  رلین بااوايبرمراجعه کننده اي که ئه خدمت به اراايبر ــطمیناتــ در عضویتعدم از ناــ

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

ــمج،باشدهشدمسامانه سیب ثبت نار دکه فرد قبال در هر مکانی از کشور تیرصودر ستکهابه توضیحزمالنکته: در مثبت ناامکان ددـ

شت.داهدانخودجووسامانه

کهتیرصودر ،"دریافت اطالعات خدمت گیرنده"گزینهکه با کلیک بر مربوطه وارد کرده اکس ــ بدر را هدــ هکننــ جعای مرــ د ملــ کسپس

د.دمیگرمعالاتوسط سامانه،باشدهسامانه ثبت نشددر فردتطالعالا

شش     صورتی که محل مرکز تحت پو شش        فردنکته: در  ست که فرد تحت پو شکی قزوین اعالم گردد این بدین معنی ا شگاه علوم پز دان

شما می    شش مرکز  شد می مرکز دیگري نبوده و چنانچه جزء جمعیت تحت پو شش، نام  فرد را  با توانید بعد از ورود فرد به جمعیت تحت پو

در سامانه ثبت نام نمایید.
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گزینه ثبت نام خدمت گیرنده را انتخاب نمایید."ثبت نام و سرشماري"عد از اطمینان از عدم ثبت نام فرد در سامانه سیب از منوي ب

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

صورتی که قبال    سال تولد و کد خانوار (در  شد) و انتخاب گزینه       پس از ثبت ملیت، کد ملی و  شده با سامانه ثبت  ضاي خانوار در  یکی از اع

عات فرد اطال"اطالعات از ثبت احوالدریافت "شود که پس از ثبت کد ملی فرد و کلیلک بر روي شکل زیر براي شما نمایش می"بعدي"

صورتی که نمایش اطالعات با کلیک بر روي این گز     شد. در  شما نمایش داده خواهد  ست کلیه اطالعات   براي  شد الزم ا ینه امکان پذیر نبا

خواسته شده به صورت دستی در مکان مورد نظر ثبت گردد. 
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را انتخاب نمایید که در این صـورت ثبت نام خدمت گیرنده به پایان  "گزینه ثبت"پس از تکمیل کامل اطالعات خواسـته شـده می توانید   
ست افراد تحت پوشش        شما می توانید فرد مورد نظر را در لی سامانه براي فرد کد خانوار اعالم می نماید و   سیده و  سر  منوي ثبت نام و"ر

خود مشاهده و براي وي خدمات مورد نظر را ارائه نمایید.  "خدمت گیرندگانشماري فهرست 
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:جهت ارائه خدمتمیانسال انتخاب خدمت گیرنده 
شویم.ثبت نام و سرشماري فهرست خدمت گیرندگان وارد میجهت ارائه خدمت به یک میانسال از قسمت 

وارد پرونده الکترونیکی فرد مورد نظر می شویم.کرده روي جستجو کلیک کرده ووارد در این قسمت شماره ملی فرد را 

.نماییمه ترتیب زیر به میانسال ارائه میو خدمات را بشدهمراقبت هاي انجام نشده فرد وارد لیست در فهرست مراقبت ها 
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خدمات سالمت زنان در دوره باروري و یائسگی:
:این خدمت این صفحه باز خواهد شدبا کلیک بر روي 

و ادامه مراقبتها انجام خواهد شد.که به سوال مربوطه پاسخ بلی داده شود این صفحه باز می شوددر صورتی

نیاز مند غربالگري توسط ماما می باشد و باید ارجاع داده شود.و اگر به سوال پاسخ خیر داده شود،

)شودو نقش: ماما و توضیحات الزم ثبت میمرکز بهداشت مربوطه:بهرا تکمیل می نمائیم. (ارجاعارجاعسپس باکس 

انجام می شود.تایید نهاییو 

این منوال انجام خواهد شد.الزم به ذکر است تمام ارجاعات به *** 



9

قزوینمعاونت بهداشتی دانشگاهگروه سالمت جمعیت وخانواده-بهورز/ مراقب سالمتویژه -نه سیباراهنماي ثبت مراقبت میانساالن در سام

غیرپزشک:-خدمت تن سنجی و ارزیابی الگوي تغذیه
اندازه گیري می شود و واحد مصرفی مواد غذایی سوال می شود.طبق دستورالعمل هاي مربوطه میانسالدورکمر -وزن-در این خدمت قد
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(مراحل تغییر رفتار) باز می شود و به سواالت مربوطه پاسخ داده می شود.socسپس تعیین مرحله 

د در صورت نیاز مشخص می گرد  ،و تاریخ پیگیري طبقه بندي انجام می شود و اقداماتی که باید صورت پذیرد مشخص می شود    در ادامه

مراجعه کننده تاکید شود.هاین تاریخ بکه الزم است

.الزم به ذکر است در صورتیکه فرد چاق یا الغر باشد باید به پزشک مرکز ارجاع داده شود***
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:غیر پزشک-خدمت ارزیابی فعالیت بدنی 
مه ثبت زده می شود.کو بر اساس شرح حال تکمیل و در نهایت ددر این خدمت فعالیت بدنی میانسال بررسی 

شنامه آمادگی       صورتی که فرد قصد دارد یک برنامه فعالیت بدنی را آغاز نموده یا شدت آن را نسبت به قبل افزایش دهد، باید پرس ***در 
براي وي تکمیل شود.( اگر یک از سوالها پاسخ مثبت داده شود ارجاع به پزشک می شود.))PAR-Q(فعالیت بدنی
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بر اســاس تشــخیص، اقدامات و شــرح حال خدمت گیرنده ، تاریخ پیگیري / تاریخ مراقبت دوره اي / ارجاع به ســطوح بعدي تعیین و اهم  

.زده شودنهاییتاییدمه کمه مرحله بعد زده شود و ادامه اطالعات ثبت و در نهایت دکتوصیه ها در باکس توضیحات ثبت گردیده د
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غیر پزشک-بررسی استعمال دخانیات
.ارجاع داده می شودکارشناس روانثبت بود به مشود و در صورتی که پاسخ فرد قسمت سواالت مربوطه پاسخ داده میدر این 

شرح حال خدمت گیرنده ، تاریخ پیگیري / تاریخ مراقبت دوره اي / ارجاع به سطوح بعدي تعیین و اهم توصیه    بر اساس تشخیص، اقدامات و   

زده شود.نهاییتاییدمه کمه مرحله بعد زده شود و ادامه اطالعات ثبت و در نهایت دکها در باکس توضیحات ثبت گردیده د
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غیرپزشک-سال)60تا30و الکل(غربالگري اولیه درگیري با مصرف دخانیات، مواد 
ارجاع داده می شود.کارشناس روانو در صورتی که پاسخ فرد مثبت بود به در این قسمت مصرف انواع مواد دخانی و الکل پرسش می گردد

م تعیین و اهبر اساس تشخیص، اقدامات و شرح حال خدمت گیرنده ، تاریخ پیگیري / تاریخ مراقبت دوره اي / ارجاع به سطوح بعدي 

.زده شودتایید نهاییمه کمه مرحله بعد زده شود و ادامه اطالعات ثبت و در نهایت دکیحات ثبت گردیده دتوصیه ها در باکس توض
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:سال)غیرپزشک60تا30(-اورژانس مصرف دخانیات،مواد و الکل
صورتیکه مصرف این موارد را ندارد نیاز به تکمیل نیست.مواد و الکل مصرف می نماید باید تکمیل شود و در فرد این خدمت در صورتیکه 

بر اســاس تشــخیص، اقدامات و شــرح حال خدمت گیرنده ، تاریخ پیگیري / تاریخ مراقبت دوره اي / ارجاع به ســطوح بعدي تعیین و اهم  

زده شودتایید نهاییمه کو در نهایت دمه مرحله بعد زده شود و ادامه اطالعات ثبتکتوصیه ها در باکس توضیحات ثبت گردیده د
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غیرپزشک:-ارزیابی سالمت روان میانساالن

سبز رنگ     سمت طبق کادر  شروع به انجام غربالگري         در این ق سپس  ضیح دهید و  شگري موارد زیر را براي گیرنده خدمت تو س قبل از پر

.نمایید

.داده می شود پزشک مرکزارجاع بهمثبت شد فرد در صورتیکه غربالگري الزم به ذکر است 

بر اســاس تشــخیص، اقدامات و شــرح حال خدمت گیرنده ، تاریخ پیگیري / تاریخ مراقبت دوره اي / ارجاع به ســطوح بعدي تعیین و اهم  

.زده شودنهاییتاییدمه کمه مرحله بعد زده شود و ادامه اطالعات ثبت و در نهایت دکتوصیه ها در باکس توضیحات ثبت گردیده د
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:غیر پزشک-خشونت خانگی
ــود  ــر دار بررســی می ش ــد این خدمت براي زنان همس ــود غربال مثبت می باش ــواالت داده ش ــخ مثبت  به س ارجاع به در صــورتیکه پاس

داده می شود.کارشناس روان

ارجاع به ســطوح بعدي تعیین و اهم بر اســاس تشــخیص، اقدامات و شــرح حال خدمت گیرنده ، تاریخ پیگیري / تاریخ مراقبت دوره اي / 

.زده شودنهاییتاییدمه کمه مرحله بعد زده شود و ادامه اطالعات ثبت و در نهایت دکتوصیه ها در باکس توضیحات ثبت گردیده د
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:غیرپزشک-ارزیابی بیماري سل
.در این قسمت بیماري سل در فرد بررسی می شود

اقدامات زیر انجام خواهد شد و به پزشک ارجاع داده می شود.در صورتیکه مشکوك به سل ریوي باشد 

که فرد مشکلی نداشته باشد آموزش هاي الزم به وي ارائه می گردد و مراجعه سه سال بعد تاکید می شود.در صورتی
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قزوینمعاونت بهداشتی دانشگاهگروه سالمت جمعیت وخانواده-بهورز/ مراقب سالمتویژه -نه سیباراهنماي ثبت مراقبت میانساالن در سام

:پیشگیري از سکته هاي قلبی و مغزي از طریق خطرسنجی 

غیر پزشک-دیابت،فشارخون باال و اختالالت چربی هاي خونو مراقبت ادغام یافته 
سواالت    سمت  شود     یدر این ق سیده می  شد از فرد پر س که مربوط به عوامل خطر بیماري هاي قلبی و عروقی و دیابت می با ی و طبق برر

شود.انجام شده اقدامات الزم انجام می هاي 

تاریخ پیگیري / تاریخ مراقبت دوره اي / ارجاع به ســطوح بعدي تعیین و اهم بر اســاس تشــخیص، اقدامات و شــرح حال خدمت گیرنده ،

.زده شودتایید نهاییمه کمه مرحله بعد زده شود و ادامه اطالعات ثبت و در نهایت دکتوصیه ها در باکس توضیحات ثبت گردیده د
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قزوینمعاونت بهداشتی دانشگاهگروه سالمت جمعیت وخانواده-بهورز/ مراقب سالمتویژه -نه سیباراهنماي ثبت مراقبت میانساالن در سام

:غیر پزشک-برنامه غربالگري و تشخیص زودهنگام سرطان روده بزرگ
.تکمیل می گرددسال 50-69این خدمت براي افراد 

بر اســاس تشــخیص، اقدامات و شــرح حال خدمت گیرنده ، تاریخ پیگیري / تاریخ مراقبت دوره اي / ارجاع به ســطوح بعدي تعیین و اهم  

.زده شودتایید نهاییمه کمه مرحله بعد زده شود و ادامه اطالعات ثبت و در نهایت دکتوصیه ها در باکس توضیحات ثبت گردیده د
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قزوینمعاونت بهداشتی دانشگاهگروه سالمت جمعیت وخانواده-بهورز/ مراقب سالمتویژه -نه سیباراهنماي ثبت مراقبت میانساالن در سام

برنامه میانساالن از سامانهاستخراج و اطالعاتثبت

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

می نمائیم.  

:برنامه میانساالنگروه هاي هدف 

)کل میانساالن و زن و مرد به تفکیک(سال 60تا30جمعیت -

سرویکس)سرطان سال (غربالگري 50تا30زنان-

سال (یائسگی)60تا45زنان-

)پستانسرطان سال (غربالگري 70تا 30زنان-
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قزوینمعاونت بهداشتی دانشگاهگروه سالمت جمعیت وخانواده-بهورز/ مراقب سالمتویژه -نه سیباراهنماي ثبت مراقبت میانساالن در سام

مشاهده موارد نیازمند پیگیري :

شویم . ها  وارد می از منوي ارائه خدمت             فهرست پیگیري

کد ملی خدمت گیرنده را ثبت و جستجو نموده فهرست پیگیري فرد نمایان می شود. 
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قزوینمعاونت بهداشتی دانشگاهگروه سالمت جمعیت وخانواده-بهورز/ مراقب سالمتویژه -نه سیباراهنماي ثبت مراقبت میانساالن در سام

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

نتیجه پیگیري را در این قسمت انتخاب نموده و توضیحات بطور کامل ثبت گردد.و سپس موضوع، نوع و 
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قزوینمعاونت بهداشتی دانشگاهگروه سالمت جمعیت وخانواده-بهورز/ مراقب سالمتویژه -نه سیباراهنماي ثبت مراقبت میانساالن در سام

:ثبت بیماري فرد

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

ات را توضــیح، تاریخ شــروع و در صــورت نیاز نوع بیماري فردي را کلیک نموده،شــویم و گزینه ثبت بیماراز منوي ثبت وقایع وارد می

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

:ثبت داروهاي مصرفی فرد

صرفی     از منوي ثبت وقایع            ثبت داروها شده و داروي م صرفی، وارد  ضیحات را        ي م صورت لزوم تو ستفاده و در  شروع ا ، تاریخ 

.ذخیره داروهاي فرد ثبت می گرددیادداشت و با فشردن کلید 
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قزوینمعاونت بهداشتی دانشگاهگروه سالمت جمعیت وخانواده-بهورز/ مراقب سالمتویژه -نه سیباراهنماي ثبت مراقبت میانساالن در سام

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

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

(جهت تکمیل این قسمت با واحد آمار هماهنگ گردد).
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قزوینمعاونت بهداشتی دانشگاهگروه سالمت جمعیت وخانواده-بهورز/ مراقب سالمتویژه -نه سیباراهنماي ثبت مراقبت میانساالن در سام

گیري خدماتگزارش

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

سپس در قسمت مراقبت نوع خدمت را مشخص و گزارش عالیم و نشانه ها را استخراج می نماییم.
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قزوینمعاونت بهداشتی دانشگاهگروه سالمت جمعیت وخانواده-بهورز/ مراقب سالمتویژه -نه سیباراهنماي ثبت مراقبت میانساالن در سام

گیري تشخیص ها:گزارش

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

نماییم.نیاز را استخراج می مشخص و گزارش تشخیص ها را مشاهده و آمارهاي موردسپس در قسمت مراقبت نوع خدمت را 
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قزوینمعاونت بهداشتی دانشگاهگروه سالمت جمعیت وخانواده-بهورز/ مراقب سالمتویژه -نه سیباراهنماي ثبت مراقبت میانساالن در سام

گزارش مراقبت ها:

.نمائیمهاي انجام شده را کلیک می مراقبتها وارد شده             گزارش مراقبت ها             گزارشاز منوي گزارش

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

.گیري کردتوان فیلتر نمود . الزم بذکر است که می توان از فیلتر نوع مراقبت هم مراقبتهاي خود فرد و هم کل واحد را گزارش
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قزوینمعاونت بهداشتی دانشگاهگروه سالمت جمعیت وخانواده-بهورز/ مراقب سالمتویژه -نه سیباراهنماي ثبت مراقبت میانساالن در سام

گیري اقدام ها:گزارش

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

رش اقدام ها را مشاهده می نماییم.سپس در قسمت مراقبت نوع خدمت را مشخص و گزا
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قزوینمعاونت بهداشتی دانشگاهگروه سالمت جمعیت وخانواده-بهورز/ مراقب سالمتویژه -نه سیباراهنماي ثبت مراقبت میانساالن در سام

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

.مقدار ارائه شده و توضیحات را ثبت نموده و در پایان دکمه ذخیره را کلیک می نمائیمسپس نام مکمل، 
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قزوینمعاونت بهداشتی دانشگاهگروه سالمت جمعیت وخانواده-بهورز/ مراقب سالمتویژه -نه سیباراهنماي ثبت مراقبت میانساالن در سام

گزارش استخراج جمعیتی که حداقل یکبار خدمت گرفته اند:
ــبکه             گزارش جمعیتی که حداقل یکبار خ         از منوي گزارش گزارش به  دمت گرفته اند                ها              گزارش جمعیت شـ

نمائیم.اطالعات مربوطه را استخراج میهاي سنی وارد می شویم و 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.
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قزوینمعاونت بهداشتی دانشگاهگروه سالمت جمعیت وخانواده-بهورز/ مراقب سالمتویژه -نه سیباراهنماي ثبت مراقبت میانساالن در سام

:ساخت گزارش
شویم.میش افراد تحت پوشش وارد ساخت گزاراز منوي مدیریت سامانه

ن (دیابت، فشار خون، سرطان پستان، سرطا    جنسیت و نام بیماري مربوطه را تایپ نموده، بازه سنی،  سپس با توجه گزارش مورد نیاز، عنوان  

. نمائیمرش اطالعات مربوطه را استخراج میروي مشاهده گزانمائیم و با کلیک بر میو ثبت نموده سرویکس و...) را مشخص 

استخراج نمود.نیز *الزم به ذکر است که از این قسمت نیز می توان گزارش جمعیت گروه هاي هدف تحت پوشش را 
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قزوینمعاونت بهداشتی دانشگاهگروه سالمت جمعیت وخانواده-بهورز/ مراقب سالمتویژه -نه سیباراهنماي ثبت مراقبت میانساالن در سام

مشاهده خالصه پرونده الکترونیکی فرد:
ا ، هها، فهرست ویزیت  اي مصرفی، بیماري را مشاهده و کلیه وقایع مهم، داروه از منوي گزارش ها               خالصه پرونده الکترونیکی  

.باشدا، ارجاعات و ... قابل مشاهده می هام ها، آزمایشات، داروها، پیگیريهاي انجام شده، اقدمراقبت
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نحوه ثبت پسخوراند دریافتی از سطوح تخصصی در سامانه سیب:
.کلیک کنید با انتخاب این گزینه صفحه زیر براي شما نمایش داده می شود"اقدام"منوي ارائه خدمت ،برروي گزینه ابتدا در

الزم است در قسمت اقدام گزینه سایر را انتخاب و سپس در قسمت توضیحات شرح کاملی از پسخوراند دریافتی از مراکز تخصصی ثبت             

تاریخ مراجعه بعدي مادر مشخص گردد. سپس برروي گزینه ثبت کلیک نمایید.،بعديدد و در قسمت تاریخ پی گیري گر


