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 :ورود به سامانه سیب

شود      http:// Sib.qums.irرسپس از ثبت  آد شما نمایش داده می  شکل زیر برای  صفحه اینترنتی خود    .در آدرس بار 
 .شوید می سامانهو وارد  دهنمووارد كد ملی و كلمه عبور خود را  مربوطه یها باكس ر د

 

 

 .ر یا همان داشبورد نامیده می شودحه زیر برای شما نمایش داده می شود كه میز كافپس از ورود به سامانه ص

 

 ثبت نام گیرنده خدمت:
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 مدـــعاز  ناـــطمینا تـــجه ،پرونده بارداری مراجعه كرده است جهت تشکیل ربا لیناو ایبر ی كهدرما به خدمت ئهارا ایبر
  .كنیم می بنتخارا ا هگیرند خدمت یجستجو گزینه ری،سرشماو   منا ثبت یمنواز  ابتدا ،سیب سامانهدر  درما عضویت

ــمج ،باشد هشد منا ثبت سیب سامانهدر كه مادر باردار قبال در هر مکانی از كشور تیرصودر  كه ستا ذكر به زم: النکته   ددـ
  . شتدا هدانخو دجوو سامانهدر  درما منا ثبت مکانا

 

 ،"دریافت اطالعات خدمت گیرنده" گزینه بر كلیك با كه وارد كرده مربوطه اكسـ بدر را  هدـ كنن هـ جعامر یـ مل دـ ك سپس
 .ددگر می معالا سامانه توسط ،باشد هنشد ثبت سامانهدر  درما تطالعالا کهتیرصودر 

 

ــیب از بعد از اطمینان از عدم ثبت ن ــامانه س ــماری "منوی  ام مادر در س ــرش ام خدمت گیرنده را گزینه ثبت ن "ثبت نام و س
 .اییدانتخاب نم
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 برای شما نمایش داده خواهد شد .  زیرخاب این گزینه شکل انتكه با 

 

 

صورتی كه قبال یکی از اعضا  سال تولد و كد خانوار )  پس از ثبت ملیت، كد ملی و شد(    در  شده با سامانه ثبت  و  ی خانوار در 
ــود كه پس از       "بعدی "گزینه  انتخاب   ــما نمایش می شـ ــکل زیر برای شـ افت  دری "ثبت كد ملی فرد و كلیلك بر روی    شـ

شد   اطالعات ف "اطالعات از ثبت احوال شما نمایش داده خواهد  صورتی  رد برای  ك بر روی كه نمایش اطالعات با كلی. در 
 ه صورت دستی در مکان مورد نظر ثبت گردد. این گزینه امکان پذیر نباشد الزم است كلیه اطالعات خواسته شده ب
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ــده می توانید  پس از تکمیل كامل اطالعات خ ــته ش ــورت ثبت نام خدمت  "گزینه ثبت"واس را انتخاب نمایید كه در این ص
سامانه برای فرد كد خانوار اعالم می نماید و  شما می توانید فرد مورد نظر را در لیست افراد تحت       گیرنده به پایان رسیده و 

 پوشش خود مشاهده و برای وی خدمات مورد نظر را ارائه نمایید.  
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 خدمت : انتخاب خدمت گیرنده جهت ارائه 

ــماری گزینهجهت ارائه خدمت به فرد مراجعه كننده ابتدا ا ــرش ــت خدمت گیرندگانفه"ز منوی ثبت نام و س ب را انتخا "رس
  .نماییممی

 

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

 

ست     شرفته "انتخاب گزینه خدمت گیرندگان با شما می توانید در منوی فهر ست و جوی خود را از آیتم های مختلف   "پی ج
 انجام و نتیجه را مشاهده نمایید.
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ست خدمت گیرندگان كد ملی         ست پس از ورود به منوی فهر سمت بهتر ا شش در این ق با توجه به جمعیت باالی تحت پو
ین صــورت ف ط اطالعات شــخر مورد نظر برای فرد را در مکان مورد نظر ثبت و دكمه جســت و جو را انتخاب نمایید در ا

 شما نمایش داده خواهد شد. 

در سـمت پ  اطالعات خدمت گیرنده كه به صـورت كادری آبی    "انتخاب"می توانید با كلیك بر روی دكمه سـپس شـما   
 نمایش داده می شود كه با كلیك بر روی گزینه انتخاب تصویر زیر برای شما فعال می گردد. 
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 بارداری : نحوه ثبت

شت بدین       شما وجود نخواهد دا شید امکان ارائه خدمت دوران بارداری برای  تا زمانی كه برای مادر بارداری را ثبت نکرده با
  را انتخاب نمایید. "ثبت بارداری" منظور الزم است پس از انتخاب فرد مورد نظر از منوی ثبت وقایع، گزینه

 

ــحی   ــده و بعد از تکمیل دقیق و ص ــته ش و انتخاب گزینه ذخیره،  بارداری برای مادر ثبت و مراقبت های   اطالعات خواس
 دوران بارداری فعال می گردد و تصویر زیر نمایش داده می شود.

 

صورت نیاز به ثبت بارداری جدید برای این مادر  صفحه ثبت بارداری  در  شما می توانید بارداری قبلی را كه پس از ورود به   ، 
شاهده نمایید برای و سامانه      ی ثبت كرده اید را م شده در  شاهده جزئیات بارداری ثبت  . همچنین امکان حذف، ویرایش و م

 .سیب برای شما وجود خواهد داشت

 را انتخاب نمایید."فهرست مراقبت ها"ارائه خدمت گزینه بعد از ثبت بارداری برای فرد مورد نظر از منوی 
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ــ  ــما می توانید با انتخاب هر كدام از گزینه ها  بعد از انتخاب این گزینه تص ــود كه ش ــما نمایش داده می ش ویر زیر برای ش
 مراجعه با شکایت مادر را مشاهده نمایید.  فهرست مراقبت های انجام شده ،مراقبتهای انجام نشده و

 

 پذیرش مادر باردار به عنوان مهمان :

رای است و اكنون ب تحت پوشش صورتی كه مادر قبال در منط ه دیگری ساكن بوده و به عنوان مادر باردار در آن منط ه در 
شان ارائه نمایید.       ست وی را به عنوان مهمان پذیرش و خدمات را برای ای ست الزم ا شما مراجعه نموده ا دریافت خدمات به 

  .را انتخاب نمایید "گزینه انتخاب خدمت گیرنده مهمان "یرنده بدین منظور الزم است از منوی انتخاب خدمت گ
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و برای شــما و خدمت گیرنده به  برای شــما نمایش داده می شــود زیرپس از ثبت كد ملی و انتخاب فرد مورد نظر تصــویر 
 .ا انتخاب نماییدصورت خودكار كدی ارسال می گردد كه الزم است كد ارسالی را در مکان مورد نظر ثبت و دكمه تایید ر

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

س     در شما مهمان بوده و قبال در  صاویر    صورتی كه مادر در منط ه  شد مطابق ت شده با بت نام در ثباید برای ما زیر امانه ثبت ن
 .در سامانه صورت پذیرد

صویر زیر پس از ثبت اطالعات اولیه    شش گزینه     مطابق ت سمت مركز تحت پو خاب را برای مادر انت "ثبت نام مهمان"در ق
 .نموده و ادامه ثبت نام را مطابق با ب یه افراد برای فرد انجام می دهیم

 

 

 به این كه الزم اســـت خدمات به كلیه مادران باردار بدون در نظر گرفتن وتـــعیت مادر صـــورت پذیرد دربا توجه  نکته :

ــده اســت و هنوز خروز از مركز م  ــما ش بدا برای مادر انجام نشــده اســت صــورتی كه مادر از مركز دیگری وارد جمعیت ش
بایست در هنگام ارائه خدمت، پیگیری از مركز م صد جهت خروز مادر صورت پذیرد و بعد از ورود مادر به جمعیت تحت    می

چه امکان خروز مادر از مركز در ســامانه ســیب( با این وجود پنانعدم ثبت جمعیت مهمان ) پوشــش خود خدمات ارائه گردد
ــعیت   ــبت به تبدیل وت ــت نس ــت در اولین مراقبت مادر را به عنوان مهمان ثبت نام نمایید و در اولین فرص مبدا وجود نداش

 مهمان به جمعیت تحت پوشش اقدام نمایید. 
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 مراقبت پیش از بارداری:

شك از بارداری باید با ن ش به منظور ارائه خدمت پیش  شوید    پز سامانه  سر وارد  نوی شماری م  ، ابتدا از گزینه ثبت نام و 
نه                ئه خدمت گزی عد از انتخاب فرد مورد نظر از منوی ارا ــت خدمت گیرندگان فرد مورد نظر را انتخاب می كنیم. ب فهرسـ

 فهرست مراقبت ها را انتخاب می نماییم. 

 

ست مراقبت ها سپس از م  شکایت "زیر گزینه  نوی فهر صویر زیر نمایش   "مراجعه با  را انتخاب نموده با انتخاب این گزینه ت
ــیر نتای    ــود كه گزینه پیش از بارداری را انتخاب نموده با انتخاب این مراقبت دو مراقبت پیش از بارداری و تفس داده می ش

   .آزمایشات پیش از بارداری برای مادر قابل ارائه خواهد بود
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 تصویر زیر نمایش داده خواهد شد. پزشكبا انتخاب مراقبت پیش از بارداری 

 

دقیق  تتصویر زیر برای شما نمایش داده می شود بعد از ثب    "بعدی"انتخاب گزینه  اطالعات خواسته شده و   كه بعد از ثبت 
 . را انتخاب نمایید "بعدی"اطالعات درخواستی گزینه 
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صویر زیر  ست پس از ثبت دقیق اطالعات خو     در مرحله بعد ت شد كه الزم ا شما نمایش داده خواهد  شده مجدد با   برای  سته  ا
 وارد مرحله بعد شوید.  "بعدی"انتخاب گزینه 

 

 

ست ثبت دقیق   عالیم حیاتی مادر را كنترل و معاینات فیزیکی را برای مادر انجام دهیدسپس   طابق با ماطالعات كه الزم ا
 گیرد.صورت  زیرتصویر 
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ینه بررسی و مجدد گز وتعیت واكسیناسیون    وارد مرحله بعد شده در این مرحله مادر را از نظر   "بعدی"گزینه انتخاب  مجدد با
 را انتخاب نمایید. "بعدی"
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ساس نتای  بر     ست بر ا یا  داردمادر منعی برای بارداری "رسی های خود مشخر نماید كه آیا   در مرحله بعد پزشك موظف ا
  خود را مشخر نموده و بر روی گزینه بعدی كلیك نمایید. نتیجه معاینات  "نیاز به مشاوره تخصصی دارد

 

شما ارائه می نماید       در  تعیت مادر برای برای  شخیر های احتمالی و اقدامات مورد نیاز را با توجه به و سامانه ت مرحله بعد 
 در باكس توتیحات ثبت نمایید. كه الزم است كلیه اقدامات انجام شده برای مادر را 
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سطوح با    صورتی كه مادر به هر دلیلی نیاز به ارجاع به  شد با انتخاب   در  شته با صویر  "گزینه ارجاع"التر وجود دا یر برای ز ت
شــما نمایش داده می شــود كه بعد از انتخاب محل ارجاع و فرد پذیرنده ارجاع و در نهایت ثبت ارجاع می توانید فرد را برای 

 بعد از انجام ارجاع با ثبت گزینه تایید مراقبت به پایان خواهد رسید. دریافت مراقبت ها به پزشك مركز ارجاع نمایید.

 

ی در قسمت توتیحات و تایید نهای   ،در صورتی كه مادر نیاز به ارجاع نداشته باشد پس از ثبت اقدامات انجام شده برای مادر    
 .مراقبت به پایان می رسد

 

االتر بنکته: با توجه به اینکه امکان ارجاع در سامانه فعال به سطوح تخصصی امکان پذیر نمی باشد كلیه ارجاعات به سطوح       
صورت فیزیکی   شود باید به  شك، ماما و مراقب       انجام  تیحات ثبت گردد . از ارجاع مجدد مادر به خود، پز سمت تو و در ق
 سالمت خودداری گردد. 
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 :در مراقبت پیش از بارداری پزشکنحوه تعیین تاریخ مراجعه بعدی برای مادر با نقش 

در پروسه مراقبت پیش از بارداری امکان تعیین تاریخ مراجعه بعدی برای مادر وجود ندارد الزم است پس از   با توجه به اینکه 
ه تعیین ، نسبت ب زیر تصویر نمایش ویزیت مطابق با ، مجدد با انتخاب فرد جهت ارائه خدمت و پیش از بارداریاتمام مراقبت 

 تاریخ مراجعه بعدی برای مادر اقدام نماییم.

 

ما شــ را انتخاب می نماییم. "ذخیره"رای مادر انتخاب نموده و گزینه بعد از فعال شــدن صــفحه ویزیت شــکایت اصــلی را ب
توانید شرح حال بیمار، دستگاه بدن، معاینه فیزیکی، تشخیر ، تجویز دارو، اقدام و درخواست های پاراكلینیك خود را در     می

 سر برگ مربوطه وارد نمایید 

 

سمت معاینه     مادر  سینه شما می خواهید معاینات  به طور مثال  صفحه ویزیت ق سامانه ثبت نمایید برای این منظور در  را در 
 .نماییدفیزیکی را انتخاب نموده آیتم پستان و زیر بغل را انتخاب اطالعات درخواستی را وارد 
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  .تمام اطالعات به صورت زیر برای شما نمایش داده می شودبا كلیك بر روی گزینه ذخیره 

 

بعد از انتخاب گزینه مشاوره و ارجاع  مادر را ارجاع نمایید  "مشاوره و ارجاع "رت نیاز به ارجاع از گزینه ر صو شما می توانید د 
صــفحه زیر برای شــما نمایش داده می شــود كه الزم اســت اطالعات را به صــورت كامل تکمیل و گزینه ارجاع را انتخاب 

 نمایید. 
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صفحه ویزیت با انتخاب گزینه  مجدد  صویر   "یا پیگیری برای دیگران برای خودمپیگیری "در  شما ن زیر ت مایش داده برای 
 .گزینه ذخیره را انتخاب نماییدمی شود كه الزم است تاریخ پیگیری و علت پیگیری را ثبت نمایید و 

 

ری ویزیت یبا انتخاب گزینه ذخیره صفحه زیر برای شما نمایش داده می شود با كلیك بر روی گزینه تایید نهایی و ثبت پیگ   
 .شما به پایان می رسد

 

 .نجام دهیداها قابل مشاهده بوده و می توانید در تاریخ م رر پیگیری را تاریخ پیگیری شما در لیست پیگیریبا این كار 
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 نحوه ثبت آزمایشات پیش از بارداری:

ــکایت"خدمت گیرنده و انتخاب منوی  بثبت آزمایشــات پیش از بارداری پس از انتخاجهت  از قســمت ارائه  "مراجعه با ش
   .نماییمبارداری را انتخاب میشات پیش از، تفسیر نتای  آزمایاز انتخاب گزینه پیش از بارداری ها، پسخدمت فهرست مراقبت

 

یم یكه الزم است نتای  آزمایشات را در محل مربوطه وارد نمابا انتخاب این گزینه تصویر زیر برای شما نمایش داده می شود 
 و بعد از پایان ثبت نتای  گزینه بعدی را انتخاب نمایید. 

 

كه شــما می توانید تاریخ مراجعه با انتخاب این گزینه ســامانه تشــخیر و اقدامات مربوطه را برای شــما نمایش خواهد داد 
 بعدی را اصالح نمایید و بعد از ثبت توتیحات در قسمت مربوطه تایید نهایی را انتخاب نمایید. 
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 : مراقبت بارداری

د ـ بعو  ده رـ كانتخاب  را درما ،نگیرندگاخدمت لیست ، ریسرشمام و ثبت نای منواز  پزشكن ش در بعد از ورود به سامانه 
  .كنیممیب نتخاه را انشدم نجای اقبت هاامر كلیك كرده هافهرست مراقبت گزینهروی ، ئه خدمتی ارامنواز 
 

 

سوابق بارداری  اطالعات  كلیك كرده ورداری لیه بال اوحاح شرو قبت امرسپس روی گزینه   ی فعل قبلی وو زایمان مربوط به 
 و بر روی گزینه بعدی كلیك كنید. را تکمیل نمایید
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وجود بیماری برای شما فعال می گردد. كه الزم است به دقت بیماری زمینه ای مادر را بررسی و    ادامه سواالت مربوط به   در
  .را در سامانه ثبت نماید سپس بر روی گزینه بعدی كلیك كنیدنتای  آن 
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عالیم حیاتی مادر را اندازه گیری و معاینات فیزیکی را برای مادر انجام دهید و نتای  را در ســامانه ثبت نمایید. مرحله بعد در 
 و بعد از ثبت بر روی گزینه بعدی كلیك كنید. 
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شخیر های     سامانه ت شما ارائه می نماید    در مرحله بعد  تعیت مادر برای برای  احتمالی و اقدامات مورد نیاز را با توجه به و
 كه الزم است كلیه اقدامات انجام شده برای مادر را در باكس توتیحات ثبت نمایید.

 

سطوح با   صورتی كه مادر به هر دلیلی نیاز به ارجاع به  شد با انتخاب  در  شته با د مادر را به میتوانی "گزینه ارجاع"التر وجود دا
 .در غیر این صورت با كلیك بر روی تایید نهایی مراقبت شما به پایان خواهد رسید .سطوح تخصصی ارجاع نمایید
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 بارداری:و سونوگرافی آزمایشات بررسی نتایج 

شات روتین بارداری   شات با توجه برای ثبت آزمای شود      به اینکه آزمای سامانه ثبت می  سط ماما در  س   ، تو شك موظف ا ت پز
شکل اقدامات الزم را برای مادر انجام دهد          صورت وجود م سی و در  شده را برر شات ثبت  بدین منظور پس از  .نتای  آزمای

 انتخاب خدمت گیرنده از منوی گزارشات ، خالصه پرونده الکترونیك فرد را انتخاب نمایید. 
 

 

ــما نمایش داده  با انتخاب این  ــویر زیر برای ش ــوگزینه تص ــدهمی ش  ،د كه كلیه اطالعات مادر باردار )بیماری های ثبت ش
 ،ع مهم ثبت شده، سوابق خانوادگی و كلیه ساب ه ها شامل ویزیت     ، وقایی ثبت شده، سوابق، داروهای مصرفی   حساسیت ها  

ــات   ــده، آزمایش ــده، داروهای ثبت ش ــده ، اقدام های انجام ش ــده، درمان های دهان و مراقبت های انجام ش ، دندانثبت ش
 . ( برای شما قابل نمایش می باشدسیناسیون و برنامه غذایی ثبت شده، كارت واكارجاعات و پیگیری های صورت گرفته

ــت بدون توجه به فرد ارائه دهنده خدمت د               نکته  ــفحه قابل نمایش     : كلیه مراقبت هایی كه مادر دریافت كرده اسـ ر این صـ
 ( ، دندانپزشك و...مراقب سالمت، ماما، پزشك، روان شناس، تغذیه جام شده توسط بهورز،مراقبت های ان) باشدمی

ده و نموبا توجه به اینکه قبل از ارائه خدمت به مادران باردار الزم اســت در هر مراقبت ابتدا پرونده مادر باردار را پك نکته: 
، منوی خالصــه از منوی گزارش ها اب خدمت گیرنده، برای این منظور الزم اســت پس از انتخموارد ناقر را تکمیل نمایید

 پرونده الکترونیکی را انتخاب نمایید.
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تصویر زیر برای شما نمایش داده می شود كه كلیه مراقبت های فرد قابل    با كلیك بر روی فهرست مراقبت های انجام شده   
 و شما می توانید با كلیك بر روی جزئیات اطالعات تمام مراقبت ها را بررسی نمایید. رویت بوده 

 

سی جواب      نکته شات اگر مادر جهت برر سی جواب آزمای ست جهت ارجاع مادر        : بعد از برر شده ا شما ارجاع  شات به  آزمای

  .پسخوراند ارسال نمایید

 . ات را در قسمت ویزیت وارد نماییدآزمایش، نتیجه بررسی : در صورتی كه مادر ارجاعی نداردنکته

شد و       :نکته سالمت مادران می با شات مرجع بوكلت ادغام یافته  سیر نتای  آزمای ش  در تف ه در ددر مواردی كه  اقدامات ارائه 

  توجه به بوكلت اقدام مورد نیاز صورت گیرد. باشد باسامانه مطابق با بوكلت نمی
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  ثبت غربالگری کاردیومیوپاتی: 

ارائه  خدمت گیرنده از منوی ، پس از انتخابردار در سامانه سیب در صورت نیاز   كاردیومیوپاتی مادران با برای ثبت غربالگری
  .، گزینه غربالگری كاردیومیوپاتی در بارداری را انتخاب كنیدخدمت، مراقبت های انجام نشده

 

شما نمایش داد   سواالت غربالگری برای  شود كه الزم  با انتخاب گزینه فوق  تعیت مادر    ه می  سی دقیق و ست پس از برر  ،ا
 بعد از ورود اطالعات بر روی گزینه بعدی كلیك نمایید. نتای  بررسی را در سامانه وارد نمایید. 

   

سامانه   شما مشخر می نماید كه پس از ثبت اقدامات انجام      در این مرحله  شخیر احتمالی و اقدامات را برای  شما ت برای 
 در غیر این صورت با كلیك بر . مراحل قبل مادر را ارجاع نمایید قسمت توتیحات می توانید در صورت لزوم مطابق   شده در  

 روی تایید نهایی مراقبت به پایان خواهد رسید. 
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 ثبت نتایج غربالگری:

ورت مراجعه مادر بعد از صــ در وبارداری به كلیه مادران ارائه گردد  01تا  6مشــاوره غربالگری ناهنجاری مادرزادی در هفته 
زینه ، روی گهاقسمت فهرست مراقبت  در، آن برای ثبت. عمل نماییدطبق  شیوه نامه غربالگری ناهنجاری جنین   ،این زمان
 .تکمیل نمایید انتخاب نموده و را( 01تا  00هفته غربالگری ناهنجاری جنین ) وانجام نشده كلیك نموده های مراقبت

 

 .ماییدكلیك ن "بعدی"یل اطالعات  برروی گزینه مپس از تکكه  نمایش داده شدهبعد از انتخاب گزینه فوق صفحه زیر 

 

یه نماید كه الزم است كل عیت مادر ارائه میهای احتمالی و اقدامات مورد نیاز را با توجه به وت مرحله بعد سامانه تشخیر  در 
 . كلیك نمایید "تایید نهایی"و سپس روی گزینه توتیحات ثبت نمایید  قسمتاقدامات انجام شده برای مادر را در 
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، روی گزینه مراقبتهای انجام نشــده كلیك فهرســت مراقبتهاقســمت  در، مرحله دوم غربالگری  ناهنجاری جنین برای ثبت
 .تکمیل نمایید انتخاب نموده و را ( 01تا  01هفته غربالگری ناهنجاری جنین ) نموده ،و

 

ــود پس از تک  ــما نمایش داده می ش ــفحه زیر برای ش ــتی بر روی گزینه مبعد از انتخاب گزینه فوق ص یل اطالعات درخواس
 .كلیك نمایید "بعدی"

 

در مرحله بعد ســامانه تشــخیر های احتمالی و اقدامات مورد نیاز را با توجه به وتــعیت مادر برای شــما ارائه می نماید كه 
كلیك  "تایید نهایی"و سپس روی گزینه  الزم است كلیه اقدامات انجام شده برای مادر را در قسمت توتیحات ثبت نمایید     

 نمایید. 
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 : ثبت نتایج آزمایشات غیر روتین

صورتیکه مادر  شات روتین بارداری،  در شد در  خارز از آزمای   گزینه ثبت نتای منوی آزمایش ها، آزمایش دیگری انجام داده با
 نتای  را وارد نمایید. آزمایش را انتخاب نموده و

 

ش انجام آزمای ، تاریخشــود كه پس از انتخاب نوع آزمایش بعد از انتخاب گزینه فوق صــفحه زیر برای شــما نمایش داده می
، بعد از ثبت نتیجه بر روی گزینه ذخیره كلیك ســمت مشــخر شــده در ســامانه ثبت گرددالزم اســت نتیجه آزمایش در ق

 نمایید. 

 

 شپس از كلیك بر روی گزینه ذخیره نتیجه آزمایش در قســـمت پایین صـــفحه قابل مشـــاهده بوده و پنان په مادر آزمای
 ری دارد شما می توانید با مجدد مراحل فوق را تکرار و نتای  آن را ثبت نمایید. دیگ
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 :ثبت سونوگرافی های غیر روتین

صورتیکه مادر  شد در  سونوگرافی  روتین بارداری، سونوگرافی خارز از  در ثبت  گزینه منوی آزمایش ها، دیگری انجام داده با
 را وارد نمایید.نتای   را انتخاب نموده و سونوگرافینتای  

 

كلیك  "بعدی"بعد از انتخاب گزینه فوق صــفحه زیر برای شــما نمایش داده می شــود كه بعد از ثبت نتیجه بر روی گزینه 
 نمایید. 
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  :)مراجعه مادر با شکایت(نحوه ثبت مراجعات ویژه مادر باردار 

شرح       در ست به  صورتی كه مادر در خارز از مراقبت های روتین به دلیل وجود مشکل جهت دریافت مراقبت مراجعه نموده ا
ــکایت ابتدا از منوی ارائه خدمت .زیر عمل نمایید نه ، روی گزیرا انتخاب و مراقبت ویژه بارداری/زایمان، منوی مراجعه با  ش

 مراقبت ویژه بارداری كلیك نمایید. 

 

، علت مراجعه ویژه مادر را انتخاب نموده و بر د شــد پس از ثبت عالیم حیاتی مادریش داده خواهماصــفحه زیر برای شــما ن
 روی گزینه بعدی كلیك نمایید. 
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 كلیك نمایید. "بعدی"ر روی گزینه سامانه بدر مرحله بعد عالیم همراه را بررسی و پس از ثبت در 

 

 

در مرحله بعد سامانه تشخیر احتمالی و اقدامات الزم را برای شما مشخر می نماید، اقدامات انجام شده برای مادر را در       
قسمت توتیحات وارد نموده در صورت لزوم  با كلیك بر روی گزینه ارجاع مادر را ارجاع دهید در غیر این صورت با كلیك      

 هد رسید. بر روی تایید نهایی مراقبت به اتمام خوا
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 :ثبت بیماری ها

در سامانه سیب قابل ثبت می باشد الزم است       پزشك توسط ن ش   رداریباری در ناهنجاری و سی بیمارینکه برابا توجه به 
 بدین جهت از بعد از انتخاب خدمت گیرنده .در صورت وجود بیماری نسبت به ثبت بیماری مادر در سامانه سیب اقدام نمایید    

 ، ثبت بیماری را انتخاب نمایید.وقایعاز منوی ثبت 

 

شما    صویر زیر برای  شرو شود كه پس از انتخاب نوع بیماری  نمایش داده میبا كلیك بر روی گزینه فوق ت ع بیماری ، تاریخ 
. لیســت كلیه بیماری های ثبت شــده در پایین همان  بیماری برای مادر ثبت خواهد شــد "ذخیره"و كلیك بر روی گزینه 

 ل نمایش بوده و با ثبت بیماری مادر جز لیست پرخطر شما قرار خواهد گرفت.صفحه قاب
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  هایمجموعه زیر و (O90.3 یا Q24 یا I34 یا I31 یا I27 یا I25 یا I05) كدهای از های قلبی یکیجهت ثبت بیماری
 .را انتخاب نمایید آنها

  هایمجموعه زیر و( F53 یا F20 یا F42 یا I31 یا F31 یا F41 یا F32)های روان یکی از كدهای جهت ثبت بیماری
 .را انتخاب نمایید آنها

 .را انتخاب نمایید آن مجموعه زیر و M32جهت ثبت بیماری لوپوس كد 

 .را انتخاب نمایید آنها های مجموعه زیر و( E11 یاE10)جهت ثبت بیماری های دیابت یکی از كدهای 

  .و یا زیر مجموعه آن را انتخاب نمایید O24جهت ثبت دیابت بارداری كد 

 .و یا زیر مجموعه آن را انتخاب نمایید B20جهت ثبت ایدز در سامانه سیب كد 

  .و یا زیر مجموعه های آنرا انتخاب نمایید ( D57 یا D50جهت ثبت آنمی یکی از كدهای) 

  .و یا زیر مجموعه آن را انتخاب نمایید E05جهت ثبت بیماری های تیروئید كد 

  .و یا زیر مجموعه آن را انتخاب كنید I10جهت ثبت فشارخون مزمن كد 

  .و یا زیر مجموعه آنرا انتخاب كنید O13جهت ثبت فشارخون بارداری كد 

  .را انتخاب كنبد O15 وO14جهت ثبت پره اكالمپسی و اكالمپسی كد های 

  یا Q63 یا C43 یا C94 یا C16 یا C18 یا C53 یا C50 یا I80ها و ... كدهای انع ادی بدخیمیجهت ثبت اختالالت 

N18 یا Z94.0  .و یا زیر مجموعه آنرا در سامانه انتخاب كنید 
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 :بهبود مادر یابعد پایان بارداری 

شما بیماری مجدد  صفحه      با تکرار مراحل باال  شاهده خواهید نمود با كلیك بر روی گزینه ویرایش  شده مادر را م های ثبت 
 .غیر فعال گردد "باشدمی مبتال  تیك بیمار در حال حاتر" در این زمان الزم استثبت شده برای شما فعال می گردد 

 

تر  "با حذف تیك  شد  مبتالبیمار در حال حا ست تاریخ پایان        "می با شود كه الزم ا شما نمایش داده می  صفحه زیر برای 
ست      صورت اطالعات مادر از لی صورت پذیرد در این  شما حذف   بیماری را ثبت نموده و مجدد ذخیره  مادران باردار پرخطر 

 .گرددمی

 



قزوینسالمت جمعیت و خانواده  –راهنمای ثبت مراقبت مادران در سامانه سیب ویژه پزشک   

40 
 

 :( ادر )داروهای تجویزی جهت بیماریداروهای مصرفی مثبت 

ــد جهت درمان  ــت وتــعیت  تجویز گردد )به جز مکمل ها(وی دارویی مادر برای  بیماریدر صــورتی كه الزم باش الزم اس
داروهای مصــرفی مادر در ســامانه ســیب ثبت گردد. بدین منظور از منوی ثبت وقایع بر روی ثبت داروهای مصــرفی كلیك 

   نمایید.

 

صفحه زیر     صرفی  شما نمایش داده خوا با كلیك بر روی ثبت داروهای م شد كه پس از انتخاب نوع داروی برای  خ ، تاریهد 
  .ك كنیدحات الزم بر روی گزینه ذخیره كلیشروع استفاده و ثبت توتی

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

 



قزوینسالمت جمعیت و خانواده  –راهنمای ثبت مراقبت مادران در سامانه سیب ویژه پزشک   

41 
 

 پایان مصرف دارو

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 اطالع بعدی ادامه داردتیك "در این زمان الزم است شده برای شما فعال می گردد 

ــرف دارو تا اطالع بعدی ادامه دارد"با حذف تیك  ــت تاریخ پایان  "مص ــرف داروالزم اس را ثبت نموده و مجدد ذخیره  مص
  .صورت پذیرد

 

  :ثبت حساسیت

صورتی كه مادر   سامانه            در  سوابق مادر در  ست این موتوع در  صی را ذكر می نماید الزم ا سیت خا شرح حال خود حسا در 
 نمایید.  سیب ثبت گردد جهت ثبت حساسیت از منوی ثبت وقایع ثبت حساسیت را انتخاب

 



قزوینسالمت جمعیت و خانواده  –راهنمای ثبت مراقبت مادران در سامانه سیب ویژه پزشک   

42 
 

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

 

 :ثبت سقط

صورتی كه بار  سامانه       اتمام پذیرد جهت انجام  22داری قبل از هفته در  س ط مادر در  ست  س ط الزم ا مراقبت های پس از 
ســیب ثبت گردد.جهت ثبت این موتــوع پس از انتخاب خدمت گیرنده ، از منوی ثبت وقایع گزینه ثبت ســ ط را انتخاب   

 .نمایید

 

شما نمایش داد   صویر زیر برای  س ط  پس از انتخاب گزینه فوق ت شود كه پس از ثبت تاریخ  همچنین  و، هفته بارداری ه می 
 .علت س ط می توانید با كلیك بر روی گزینه ذخیره س ط مادر را ثبت نمایید

 .دقت الزم صورت پذیرد علت س طالزم است در ثبت  :نکته
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سن بارداری     :نکته س ط های       20س ط های اتفاق افتاده تا  ست در ثبت موارد  شد در نتیجه الزم ا هفته قابل ثبت می با

 اتفاق افتاده  در موعد م رر دقت الزم به عمل آید .

سالمت        نکته سط بهورز و مراقب  س ط تو ست پس از ثبت  س ط در میز كار ماما الزم ا : با توجه با بارگذاری مراقبت پس از 

 مادر جهت دریافت خدمت مورد نظر به واحد مامایی ارجاع گردد. 

 

 نحوه ثبت بازخورد جهت موارد ارجاعی : 

ــت با توجه  ــط  اه و پایگبه پذیرش مراجعات ارجاعی از خانه های بهداش ــت برای كلیه موارد ارجاعی توس ــكالزم اس  پزش
ا ر "عات دریافتیگزینه ارجا "ابتدا از منوی پیام ها  پســخوراند صــادر شــود برای این منظور به روش زیر عمل خواهد شــد:

 انتخاب می كنیم.

 

 .می شودبرای شما نمایش داده جو ارجاعات فرد مورد نظر كد ملی مادر و انتخاب كلید جستسپس با ثبت 



قزوینسالمت جمعیت و خانواده  –راهنمای ثبت مراقبت مادران در سامانه سیب ویژه پزشک   

44 
 

 

 .خالصه ای از مراقبت مادر كه باعث ارجاع شده است برای شما نمایش داده می شود مشاهدهبر روی بر كلیك    

 

، مراقبت های الزم را برای مادر ارائه نموده بل از ویزیت از گزینه ارائه خدمت، فهرست مراقبت هاف است قپزشك موظحال 
سربرگ پیام های     سپس مجدد از  صادر كند   و  سخوراند  سخوراند   .دریافتی برای ارجاع مادر پ وی با كلیك بر ربرای ثبت پ

 .نماییددر انتهای مراقبت باكس زرد ویزیت را انتخاب قابل رویت بوده و  خالصه ای از مراقبت مذكور  علت ارجاع

 

 .ویزیت بر روی گزینه ذخیره كلیك نماییدو پس از ثبت علت  
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شما   زیر شکل   سربرگ مورد نظر تکمیل         برای  شده برای مادر  ساس اقدام انجام  ست بر ا شود كه الزم ا نمایش داده می 
 . ابق با توتیحاتی كه قبال گفته شدمطگردد 

ــما می توانید با كلیك بر روی   ویزیت خود را ثبت نموده و برای مورد ارجاع نیز  "تایید نهایی و بازخورد ارجاع"در نهایت ش
 پسخوراند به فرد ارجاع دهنده ارسال می گردد و ایشان می تواند تمام اقدامات شما را برای مادر باردار رویت نماید. 

 

 

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

 

 بر روی گزینه ذخیره كلیك نمایید. وكه تمامی اطالعات تکمیل  صفحه زیر نمایش داده می شودبا انتخاب این گزینه 

 

شاهده می     نماییدكلیك  "نوزاد جدید"زایمان دوقلویی بر روی گزینهنکته: برای ثبت  شما قابل م صویر زیر برای  شد ب كه ت  ا

 .ه ذخیره كلیك نمایید تا اطالعات ثبت گرددر روی گزینب كه اطالعات قل دوم را نیز به صورت كامل ثبت نموده و

 

 نکته : ثبت زایمان ف ط با ن ش بهورز یا مراقب سالمت انجام شود .

 پس از زایمان: ویژه  مراقبت های 
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شرح     خارز از مراقبت های روتین به دلی صورتی كه مادر در  در ست به  ل وجود مشکل جهت دریافت مراقبت مراجعه نموده ا
شکایت  : زیر عمل نمایید نه ، روی گزیرا انتخاب و مراقبت ویژه بارداری/ زایمانابتدا از منوی ارائه خدمت ، منوی مراجعه با  

 كلیك نمایید.  پس از زایمانمراقبت ویژه 

 

نه بعدی ، بر روی گزیكه پس از انتخاب علت مراجعهروی گزینه فوق تصویر زیر برای شما نمایش داده می شود    با كلیك بر 
 كلیك نمایید. 

 

، عالیم را بررسی و به صورت   شود كه بر اساس علت مراجعه مادر   با انجام این مرحله صفحه زیر برای شما نمایش داده می  
 دقیق ثبت نموده و بر روی گزینه بعدی كلیك نمایید. 
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، پس از ثبت اقدامات در قسمت توتیحات،   می شود  الزم برای شما نمایش داده تشخیر احتمالی و اقدامات  مرحله در این 
 بر روی گزینه تایید نهایی كلیك نمایید. 

 

 گزارش گیری:

شبکه  شما می  ، منوی گزارش جمعیت مادران باردار، جمعیت مادر توانید با انتخاب منوی گزارش ها، منوی گزارش جمعیت 
 سواد و بیمه گزارش گیری نمایید. باردار خود را به تفکیك گروه های سنی، سط 
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د موارنموده و با توجه به اینکه قبل از ارائه خدمت به مادران باردار الزم اســت در هر مراقبت ابتدا پرونده مادر باردار را پك  
ست پس از انتخ ناقر را تکمیل نمایید صه  اب خدمت گیرنده از منوی گزارش ها، برای این منظور الزم ا رونده پ، منوی خال

 الکترونیکی را انتخاب نمایید.

 

ــو  با انتخاب این  ــما نمایش داده می ش ــویر زیر برای ش ــدهگزینه تص  ،د كه كلیه اطالعات مادر باردار )بیماری های ثبت ش
یع مهم ثبت شده، سوابق خانوادگی و كلیه ساب ه ها شامل ویزیت،      ، وقامصرفی حساسیت های ثبت شده، سوابق، داروهای      

ــدهمراقبت ه ــده،   ای انجام ش ــات ثبت ش ــده، آزمایش ــده، داروهای ثبت ش ، درمان های دهان و دندان، اقدام های انجام ش
 . ( برای شما قابل نمایش می باشدسیناسیون و برنامه غذایی ثبت شده، كارت واكارجاعات و پیگیری های صورت گرفته

ت در این صــفحه قابل نمایش می به فرد ارائه دهنده خدم: كلیه مراقبت هایی كه مادر دریافت كرده اســت بدون توجه نکته
 ، دندانپزشك و....... ( جام شده توسط بهورز، مراقب سالمت، ماما، پزشك، روان شناس، تغذیهمراقبت های انباشد )
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ــفحه  ــد كه با كلیك بر روی  در همین ص ــما قابل نمایش می باش ــده برای مادر برای ش ر مودانآخرین عالیم حیاتی ثبت ش
 مربوطه شما می توانید تغییرات عالیم حیاتی فرد را مشاهده نمایید. 

 

تعیت             شد. جهت اطالع از و شاهده می با سیب قابل م سامانه  شبورد  شاخر مهم برنامه مادران در دا با توجه به اینکه دو 
نوی كودكان و مادران كه الزم است م زیر برای شما نمایش داده می شود   شاخر های خود پس از ورود به سامانه صفحه    

  .را انتخاب نمایید
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س      با انتخاب این منو  شود كه در ق شما نمایش داده می  صویر زیر برای  شده      ت سایی  شنا صد زنان باردار  یك بر ، با كلمت در

ست      در)  iهروی گزین شده ا صویر نمایش داده  سایی زنان     ( می توانید حد انتظار و ت شنا صد  سال   در باردار خود را در یك 
ع پیدا تحت پوشش خود اطال  گذشته مشاهده نمایید.همچنین می توانید با كلیك بر روی گزینه جزئیات از وتعیت واحدهای   

 اطالعات مادران باردار خود را مشاهده نمایید. و با كلیك بر روی گزینه لیست خدمت گیرندگان  نموده

ــون زنان زایمان كرده كه طی     ــته زایمان نموده و مراقبت پس از زایمان       42در خصـ نیز به   نکرده اند دریافت   را روز گذشـ
 همین صورت عمل نمایید. 

 



قزوینسالمت جمعیت و خانواده  –راهنمای ثبت مراقبت مادران در سامانه سیب ویژه پزشک   

52 
 

س ط و مادران  تعیت مادران باردار، زایمان كرده وبرای اطالع از  شماری   ،  سر ست  پرخطر از منوی ثبت نام و  ، گزینه فهر
ــعیت كلیك نمایید. با كلیك بر روی این گزینه می توانید اطالعات           خدمت گیرندگان را انتخاب نموده بر روی گزینه        وتـ

 جمعیت خود را مشاهده نمایید. 

 


