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 :ورود به سامانه سیب

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

 

پس از ه شود ك یدر صورتی كه در سامانه بیش از چند نقش برای شما تعریف شده باشد صفحه زیر برای شما نمایش داده م       
 شوید. وارد سامانه می "ورود به سامانه"ک بر روی انتخاب نقش مورد نظر و كلی

 

 .ر یا همان داشبورد نامیده می شودزیر برای شما نمایش داده می شود كه میز كا صفحه پس از ورود به سامانه
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 گیرنده خدمت: ثبت نام

عدم از  ناــــطمینا تــــجه ،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

  ددـمج ،باشد هشد منا ثبت سیب سامانهر دباردار قبال در هر مکانی از كشور كه مادر تیرصودر  ستكها توضیح به زم: النکته
 .شتدا هدانخو دجوو سامانهدر  درما منا ثبت مکانا

 

در  ،"دریافت اطالعات خدمت گیرنده"گزینه بر كلیک با كه وارد كرده مربوطه اكسـ بدر را  هدـ هكننـ جعامر یـ مل دـ ك سپس
 .ددمیگر معالا سامانه توسط ،باشد هنشد ثبت سامانهدر  درما تطالعالا کهتیرصو

 

ست كه مادر         نکته: شکی قزوین اعالم گردد این بدین معنی ا شگاه علوم پز صورتی كه محل مركز تحت پوشش مادر دان در 
ــش مركز ــما   ءچه جزنبوده و چنان دیگری تحت پوش ــش مركز ش ــدمیجمعیت تحت پوش توانید بعد از ورود مادر به می باش
 مادر را در سامانه ثبت نام نمایید.جمعیت تحت پوشش، 
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ــیب از منوی  بعد از  ــامانه س ــماری  "اطمینان از عدم ثبت نام مادر در س ــرش ام خدمت گیرنده را گزینه ثبت ن "ثبت نام و س
       انتخاب نمایید.

 

 برای شما نمایش داده خواهد شد .  زیرخاب این گزینه شکل انتكه با 

 

صورتی كه قبال یکی  سال تولد و كد خانوار )  پس از ثبت ملیت، كد ملی و شد    در  سامانه ثبت  شد( و   هاز اعضای خانوار در  با
اطالعات فت دریا"ثبت كد ملی فرد و كلیلک بر روی شود كه پس از شکل زیر برای شما نمایش می "بعدی"انتخاب گزینه 
شد  اطالعات ف "از ثبت احوال شما نمایش داده خواهد  صورتی  رد برای  ک بر روی این گزینه كه نمایش اطالعات با كلی. در 

 کان پذیر نباشد الزم است كلیه اطالعات خواسته شده به صورت دستی در مکان مورد نظر ثبت گردد. ام

را انتخاب نمایید كه در این صــورت ثبت نام خدمت  "گزینه ثبت "واســته شــده می توانید پس از تکمیل كامل اطالعات خ
سامانه برای فرد كد خانوار اعالم می نمای   د و  شما می توانید فرد مورد نظر را در لیست افراد تحت   گیرنده به پایان رسیده و 

 خود مشاهده و برای وی خدمات مورد نظر را ارائه نمایید.   "ثبت نام و سر شماری فهرست خدمت گیرندگانمنوی "پوشش 
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 انتخاب خدمت گیرنده جهت ارائه خدمت : 

ــماری گزینه ز منوی ثبت نامجهت ارائه خدمت به فرد مراجعه كننده ابتدا ا ــرش ــت خدمت گیرندگانف"و س ب را انتخا "هرس
  نماییم.می
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 .سپس با انتخاب گزینه جست و جو لیست تمامی افراد تحت پوشش برای شما نمایش داده می شود

ست خدمت گیر    شرفته "ندگان با انتخاب گزینه شما می توانید در منوی فهر ست و جوی خود را از آیتم های مختلف   "پی ج
 نتیجه را مشاهده نمایید. انجام و

 

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
فرد را در مکان مورد نظر ثبت و دكمه جســت و جو را انتخاب نمایید در این صــورت فقط اطالعات شــخ  مورد نظر برای 

 شما نمایش داده خواهد شد. 
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در سـمت چ  اطالعات خدمت گیرنده كه به صـورت كادری آبی    "انتخاب"ید با كلیک بر روی دكمه سـپس شـما می توان  
  .نمایش داده می شود

 

 كه با كلیک بر روی گزینه انتخاب تصویر زیر برای شما فعال می گردد. 
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 :بیدر سامانه س یخانم مشکوک به باردار یثبت بررس

 در سامانه سیب صفحه زیر برای شما نمایش داده می شود.پس از انتخاب خدمت گیرنده 

 

 .ک نماییدکلی "ذخیره"رح حال مادر بر روی گزینه در شکایت اصلی فرد و بعد از ثبت ش "متن آزاد"با انتخاب گزینه سایر 

 

 .پاراکلینیک گزینه درخواست آزمایش را انتخاب نماییدسپس از منوی 
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شود نوع آزمایش را      با شما نمایش داده می  صویر زیر برای  انتخاب نموده و بر روی گزینه  "B-HCG"انتخاب این گزینه ت
 ثبت کلیک کنید.

 

 سپس بر روی گزینه ذخیره کلیک نمایید.

 

 در مرحله بعد با انتخاب گزینه پیگیری برای خودم تصویر زیر برای شما نمایش داده می شود.
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ضیحات بر   ه بعد انتخاب نمودهیگیری مادر را حداکثر یک هفتکه تاریخ پ سمت تو  ، علت پیگیری را انتخاب و بعد از تکمیل ق
 روی گزینه ذخیره کلیک کنید .

 

 همچنین در این مرحله می توانید برای پیگیری مادر از گزینه پیگیری برای دیگران استفاده نمایید که در این صورت تصویر   
شود     شما نمایش داده می  گیری کننده و ، فرد پیری برای یک هفته بعد، علت پیگیریکه بعد از تکمیل تاریخ پیگیزیر برای 

 ثبت توضیحات بر روی گزینه ذخیره کلیک کنید.

 

شود که با انتخاب گزینه تایید نهایی و پایان ویزیت       شما نمایش داده می  صویر زیر برای  رائه خدمت ابا انجام مراحل باال ت
 شما به پایان خواهد رسید. 
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 :ه ثبت باردارینحو

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

 

و انتخاب گزینه ذخیره،  بارداری برای مادر ثبت و مراقبت های دوران و بعد از تکمیل دقیق و صحیح اطالعات خواسته شده   
 بارداری فعال می گردد و تصویر زیر نمایش داده می شود.

 

صفحه ثبت باردا   صورت نیاز به ثبت بارداری جدید برای این مادر پس از ورود به  شما می توانید بارداری در  قبلی  های ری ، 
 را مشــاهده نمایید . همچنین امکان حذ ، ویرایش و مشــاهده جزئیات بارداری ثبت شــده شــده اســترا كه برای وی ثبت 
 .در سامانه سیب وجود خواهد داشت توسط كاربر ثبت كننده
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: در صــورتی كه مادر تاریا اولین روز آخرین قاعدگی خود را نمی داند چنان چه مادر ســونوگرافی انجام داده اســت   نکته 

LMP .مادر را بر اساس سونوگرافی محاسبه نموده و بارداری مادر را ثبت نمایید 

ــ    LMP: چنان چه مادر    نکته  ــونوگرافی معتبر نیز به همراه ندارد بر اسـ  LMPاس اندازه ارتفاع رحم   خود را نمی داند و سـ

ست نمایید. بعد از         تقریبی مادر سونوگرافی درخوا سپس برای مادر  سبه نموده و ثبت بارداری برای مادر انجام دهید.  را محا
 مادر را بر اساس سونوگرافی محاسبه و بارداری ثبت شده را ویرایش كنید.  LMPدریافت جواب سونوگرافی 

 سواالت رایج : 

 بارداری از چه زمانی قبل از بارداری ارزش دارد؟وزن قبل از 

سخ:   سه ماه قبل از باردار  یوزنپا شرط  یكه حداكثر  شک   یبه  سط كادر پز شد. اگر مادر عن   یریاندازه گ یكه تو وان  شده با

ــوال كنید اگر اندازه گیری وزنوزن  یریدر مورد محل اندازه گكه وزن قبل از بارداری را می دانم حتما   ای درمنزل از وی س
 .ستیقابل استناد ن استشده  یریاندازه گ یدرمان یاز واحد بهداشت ریغ ییجا

 ، برای ثبت بارداری چگونه اقدام نماییم؟ نداشتیم اگر وزن قبل از بارداری را

سخ:  بارداری با  31بعد از هفته  .دفرمایی تثب یمادر را به عنوان وزن قبل از باردار یوزن فعلبارداری  31قبل از هفته  تا پا

وزن قبل از  خانه در را آمده تكم كرده و عدد به دس  فعلی وزن از و محاسبه  را دهوزن اضافه ش  استفاده از جدول زیر حدودا  
 بارداری بنویسید. 
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 وجود دارد؟   اشکالی چه در هنگام ارائه خدمت ثبت بارداری برای فردی امکان پذیر نباشداگر 

دمت صورت پس از انتخاب خ ممکن است در ثبت نام اولیه فرد به اشتباه جنسیت وی مرد انتخاب شده باشد در این       :پاسخ 

 ماما( و انتخاب گزینه ویرایش مطابق شکل زیر –با نقش مراقب سالمت، بهورز و مراقب سالمت ) گیرنده

 

  .صفحه اطالعات ثبت شده برای فرد نمایش داده می شود

 

 اصالحات مورد نیاز را انجام داده و گزینه ثبت را انتخاب نمایید و سپس مجدد جهت ثبت بارداری اقدام كنید. 

 ؟شود یچک مثبت دارد باردار محسوب م یبیکه تست ب یخانم

این تست معیار بررسی بارداری نمی باشد اگر نتیجه تست منفی است و آمنوره بعد از یک هفته ادامه دارد برای مادر  پاسخ: 

 بررسی های آزمایشگاهی درخواست نمایید. 

 در صورت ثبت اشتباه بارداری برای خانمی که باردار نمی باشد چه باید کرد؟ 

  .ا برای وی حذ  كنیدتصویر زیر می توانید بارداری ر مطابق پاسخ:
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اب از منوی ثبت وقایع ثبت بارداری را انتخی بارداری اشتباه ثبت نموده اید بعد از انتخاب خدمت گیرنده مورد نظر كه برای و
 نمایید

 

 صفحه زیر برای شما نمایش داده می شود كه بارداری قبلی كه برای مادر ثبت كرده اید قابل نمایش می باشد 

 

 روی گزینه حذ  تصویر زیر نمایش داده می شودبا كلیک بر 

 

 با انتخاب گزینه بلی بارداری ثبت شده برای مادر حذ  خواهد شد 
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 یدینکته کل

سونوگرافی نیز به همراه ندارد  در مورد  س  دیبامادری كه تاریا آخرین قاعدگی خود را نمی داند و  دد. اگر گر یارتفاع رحم برر
 .هفته برای مادر قابل ارائه باشد 31تا  6را به گونه ای انتخاب كنید تا مراقبت های  اتاری تسیحدرحم قابل لمس ن

 .هفته را برای مادر فراهم نمایید 01تا  36اگر حد رحم در حد سمفیز پوبیس و نا  می باشد امکان ارائه مراقبت 

 ده پیگیری گردد. در هر صورت مادر در اولین فرصت جهت بررسی سونوگرافی و ویرایش بارداری ثبت ش

 را انتخاب نمایید."فهرست مراقبت ها"ارائه خدمت گزینه بعد از ثبت بارداری برای فرد مورد نظر از منوی 

 

ــما می توانید با انتخاب هر كدام از گزینه ها     ــود كه ش ــما نمایش داده می ش ــویر زیر برای ش بعد از انتخاب این گزینه تص
 مراجعه با شکایت مادر را مشاهده نمایید.  فهرست مراقبت های انجام شده ،مراقبتهای انجام نشده و
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 :ذیرش مادر باردار به عنوان مهمانپ

رای است و اكنون ب تحت پوشش ال در منطقه دیگری ساكن بوده و به عنوان مادر باردار در آن منطقه صورتی كه مادر قبدر 
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 "گیرنده مهمان گزینه انتخاب خدمت  "بدین منظور الزم است از منوی انتخاب خدمت گیرنده 

زیربرای شما نمایش داده می شودو برای شما و خدمت گیرنده به صورت د مورد نظر تصویر پس از ثبت كد ملی و انتخاب فر
 .خودكار كدی ارسال می گردد كه الزم است كد ارسالی را در مکان مورد نظر ثبت و دكمه تایید را انتخاب نمایید

 د.كه بعد از تایید مجدد وارد صفحه ویزیت فرد مورد نظر می شوی
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 :ن ثبت نام مهما

س     در شما مهمان بوده و قبال در  صاویر    صورتی كه مادر در منطقه  شد مطابق ت شده با ت نام باید برای مادر ثب زیر امانه ثبت ن
 .در سامانه صورت پذیرد 
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را برای مادر  "ثبت نام مهمان"تحت پوشـــش گزینه  در قســـمت مركز كه پس از ثبت اطالعات اولیه مطابق تصـــویر زیر
  اد برای فرد انجام می دهیم. و ادامه ثبت نام را مطابق با بقیه افرانتخاب نموده 

 

ی وضعیت مادر صورت پذیرد در صورتبه این كه الزم است خدمات به كلیه مادران باردار بدون در نظر گرفتن با توجه  :نکته

ست و هنوز خروج از مركز مبدا برای مادر     شده ا شما  ست   كه مادر از مركز دیگری وارد جمعیت  شده ا ست  انجام ن در  می بای
صورت پذیرد   پیگیری از مرك ،هنگام ارائه خدمت صد جهت خروج مادر  شش خود   ز مق و بعد از ورود مادر به جمعیت تحت پو

ــیب( با این وجود چنان چه امکان   ــامانه س وجود  خروج مادر از مركز مبداخدمات ارائه گردد) عدم ثبت جمعیت مهمان در س
ــت در اولین مر ــعیت مهمان به  اقبت مادر را به عنوان مهمان ثبت نام نمایید و نداش ــبت به تبدیل وض ــت نس در اولین فرص

 جمعیت تحت پوشش اقدام نمایید. 

 : مهاجرت پذیری مادر باردار

  درما ینکها به توجه با ،ستا دهكر تمهاجر شما منطقه به ئمیدا رتصو بهو  دهبو ییگرد منطقه مقیم رداربا درما تیکهرصودر
شده      در قبال سامانه ثبت نام  سکونت خود در  از  باید الذ دبو هدانخو سامانهدر  شخ  دمجد منا ثبت نمکا، استا منطقه 
 سامانه در دخو خدمت محلدر  را درما نیدابتو داًمجد شما تا دشو ثبت سامانهدر  دفر هید تمهاجرخود قبلی سکونت   محل
شما مراجعه نماید الزم     ،كنید منا ثبت ست مادر قبل از مهاجرت دهی جهت دریافت مراقبت ها به  با توجه به اینکه ممکن ا

است در این فاصله مراقبت ها به صورت مهمان برای مادر ارائه گردد. بعد از اعالم مهاجرت دهی مادر از محل سکونت قبلی 
 الزم است به روش زیر عمل نمایید:
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ــمــاری ، منوی مهــاجرت گزینــه         از منوی ثبــت نــام و     ــرشـ را انتخــاب نمــاییــد      "خــدمــت گیرنــده    ورود "سـ

 

بت اریا ورود و انتخاب گزینه ثبا انتخاب این گزینه تصــویر زیر برای شــما نشــان داده می شــود كه با ثبت كد ملی فرد و ت
 توانید اطالعات این فرد را در افراد تحت پوشش خود مشاهده نمایید. می

 

 :ت پوششاز جمعیت تحخروج مادر باردار( )مهاجرت دهی 

از منطقه تحت پوشش شما را دارد از منوی ثبت نام و سرشماری ، منوی مهاجرت گزینه     در صورتی كه مادر قصد مهاجرت   
 نمایید.خروج خدمت گیرنده را انتخاب 
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صویر زیر  شود كه با ثبت كد ملی و     با انتخاب این گزینه ت شما نمایش داده می  تخاب خدمت گیرنده و ان تاریا خروجبرای 
 ، خدمت گیرنده از جمعیت تحت پوشش شما خارج می گردد. گزینه ثبت

 

جست و "منویرا در  رـــنظ ردوـــم دراـــمكد ملی  مقصددر  هشد تمهاجر درانما شپذیراز  نطمیناو ا یجهتپیگیر :نکته

ــشابهد مركز مناو  سکونت محلمادر در مقصد پذیرش شده باشد     تیكهرصوو در  میكنیموارد  "جوی خدمت گیرنده   تیــ
 .شودی ـم خ ـمش هـمربوط

ــد جهت پذیرش و دریافت         که در مهاجرت دهی مادران باردار    به این  با توجه   :نکته ، پیگیری مادران باردار در محل مقصـ

سامانه سیب، به صورت كتبی       خدمات اهمیت به ویژه ای دارد الزم است كلیه مهاجرت های مادران باردار عالوه بر ثبت در 
 به ستاد شهرستان گزارش گردد. 

شما می خواهید كل خانوار را از جمعیت تحت پوشش خارج نما     صورتی كه  ست از منوی ثبت نا در  سرشماری  یید الزم ا  م و 
 ایید.را انتخاب نم "خروج خانوار"منوی مهاجرت گزینه 

 

 



قزوین سالمت جمعیت و خانواده –راهنمای ثبت مراقبت مادران در سامانه سیب ویژه ماما   

23 
 

سپس   بت كد ملی سرپرست خانوار و  برای شما نمایش داده می شود كه شما می توانید با ث    با انتخاب این گزینه تصویر زیر 
ست و جوی خانوار " سپس       "ج شاهده و  ضای خانوار را م با ثبت تاریا مهاجرت و در نهایت انتخاب گزینه ثبت اطالعات اع

 .خانوار ، كل خانوار را به صورت یکجا از جمعیت تحت پوشش خود خارج نمایید

 

  

 مراقبت پیش از بارداری:

سالمت   –، ماما از بارداری باید با نقش ماما به منظور ارائه خدمت پیش  شوید   مراقب  سامانه   ، ابتدا از گزینه ثبت نام ووارد 
ســرشــماری منوی فهرســت خدمت گیرندگان فرد مورد نظر را انتخاب می كنیم. بعد از انتخاب فرد مورد نظر از منوی ارائه 

 خدمت گزینه فهرست مراقبت ها را انتخاب می نماییم. 

 

ست مراقبت ها زیر گزینه  سپس از م  شکایت "نوی فهر صویر زیر نمایش را انتخاب نموده  "مراجعه با   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

 .برای مادر قابل ارائه خواهد بود آزمایشات پیش از بارداری
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 یش داده خواهد شد.با انتخاب مراقبت پیش از بارداری ماما تصویر زیر نما

 

تصویر زیر برای شما نمایش داده می شود بعد از ثبت  "بعدی"قد و وزن مادر و انتخاب گزینه  كه بعد از ثبت تعداد بارداری ،
 را انتخاب نمایید .  "بعدی"گزینه  دقیق اطالعات درخواستی

صویر زیر  سته       در مرحله بعد ت ست پس از ثبت دقیق اطالعات خوا شد كه الزم ا شما نمایش داده خواهد  ا شده مجدد ب برای 
 وارد مرحله بعد شوید.  "بعدی"انتخاب گزینه 

 



قزوین سالمت جمعیت و خانواده –راهنمای ثبت مراقبت مادران در سامانه سیب ویژه ماما   

25 
 

 

 گیرد. صورتزیرمطابق با تصویر اطالعات ثبت دقیق  بایدكه  از نظر وجود رفتار پرخطر بررسی شده سپس وضعیت مادر

 

ــده در این مرحله مادر  "بعدی" مجدد با انتخاب گزینه ــی و مجدد وارد مرحله بعد ش را از نظر وجود بیماری زمینه ای بررس
 را انتخاب نمایید. "بعدی"گزینه 

 

 را انتخاب نمایید.  "بعدی"ت نتیجه گزینه معاینات پستان را مطابق با تصویر زیر برای مادر انجام و پس از ثب
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 م و گزینه بعدی را انتخاب نمایید.زیر برای مادر انجاغربالگری روان را مطابق شکل های 

 

 

 

 ادامه مراقبت های مادر را مطابق با تصویر زیر انجام و گزینه بعدی را انتخاب نمایید.
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شما ارائه می نماید        ضعیت مادر برای برای  شخی  های احتمالی و اقدامات مورد نیاز را با توجه به و سامانه ت در مرحله بعد 
 كلیه اقدامات انجام شده برای مادر را در باكس توضیحات ثبت نمایید.زم است كه ال

 

شد با انتخاب       شته با سطوح باالتر وجود دا صورتی كه مادر به هر دلیلی نیاز به ارجاع به  صویر  "گزینه ارجاع  "در  زیر برای ت
در نهایت ثبت ارجاع می توانید فرد را برای  شــما نمایش داده می شــود كه بعد از انتخاب محل ارجاع و فرد پذیرنده ارجاع و

 دریافت مراقبت ها به پزشک مركز ارجاع نمایید.بعد از انجام ارجاع با ثبت گزینه تایید مراقبت به پایان خواهد رسید.
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ید نهایی یدر قسمت توضیحات و تا   ،در صورتی كه مادر نیاز به ارجاع نداشته باشد پس از ثبت اقدامات انجام شده برای مادر    
 .مراقبت به پایان می رسد

 

 

 

 :نحوه تعیین تاریخ مراجعه بعدی برای مادر با نقش ماما در مراقبت پیش از بارداری

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

 تاریا مراجعه بعدی برای مادر اقدام نماییم.

 

 

 



قزوین سالمت جمعیت و خانواده –راهنمای ثبت مراقبت مادران در سامانه سیب ویژه ماما   

29 
 

 

پس در س  را انتخاب می نماییم. "ذخیره"و گزینه  بعد از فعال شدن صفحه ویزیت شکایت اصلی را برای مادر انتخاب نموده    
رای ب با انتخاب این گزینه تصویر زیر را انتخاب می نماییم  "اقدام "شده از زیرگروه منوی ویزیت گزینه  صفحه نمایش داده  

 شما نمایش داده خواهد شد كه پس از ثبت نوع اقدام و همچنین توضیحات الزم گزینه ذخیره را انتخاب می نماییم . 

 

صفحه ویزیت با انتخاب گزینه   ست       "پیگیری برای خودم "مجدد در  شود كه الزم ا شما نمایش داده می  صفحه زیر برای 
تاریا پیگیری و علت پیگیری را ثبت نمایید و گزینه تایید نهایی و پایان ویزیت را انتخاب كنید. با این كار تاریا پیگیری                    

 د.شما در لیست پیگیری ها قابل مشاهده بوده و می توانید در تاریا مقرر پیگیری را برای مادر انجام دهی
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 :ماما در مراقبت پیش از بارداری –نحوه تعیین تاریخ مراجعه بعدی با نقش مراقب سالمت 

ماما الزم است پس از انتخاب مراجعه كننده و ارائه مراقبت های الزم  -تعیین تاریا مراجعه فرد با نقش مراقب سالمتبرای 
 ایید.را انتخاب نم "اقدام  "ینه ارائه خدمت منویزمجدد از گ

 

ــیحات ثبت نموده و در   ــمت توضـ پس از ثبت نوع اقدام ، تاریا مراجعه بعدی فرد را انتخاب و علت مراجعه بعدی را در قسـ
 نهایت گزینه ثبت را انتخاب می نماییم. 
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 نحوه ثبت آزمایشات پیش از بارداری:

ــات پیش از بارداری پس از انتجهت  ــکایت"وی خای خدمت گیرنده و انتخاب منثبت آزمایش ــمت ارائه  "مراجعه با ش از قس
ــت مراقبت ها، پس     ــیر نتای  آزمای  از انتخاب گزینه پیش از بارداری    خدمت فهرسـ ــات پیش از بارداری را انتخاب   ، تفسـ شـ

  .نماییممی

 

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

 

 شد.خواهد داده با انتخاب این گزینه سامانه تشخی  و اقدامات مربوطه را برای شما نمایش 
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 .توضیحات الزم ثبت نهایی را انجام می دهیمو پس از ثبت ، ارجاع صورت گرفته كه در صورت نیاز به ارجاع 

 

 

 : مراقبت بارداری

سامانه   سالمت   نقش مامادر بعد از ورود به   را درما ،نگیرندگاخدمت لیست ، ریسرشمام و ثبت نای منواز  ماما -و مراقب 
ب نتخاه را انشدم نجای اقبت هاامر كلیک كرده  هافهرست مراقبت گزینهروی ، ئه خدمتی ارامنواز از د ـبعده و رـكانتخاب 
 .می كنیم

 

یل فعلی را تکم مربوط به سوابق بارداری قبلی واطالعات  كلیک كرده ورداری لیه بال اوحاح شرو قبت امرسپس روی گزینه 
 .نمایید
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 درادامه سواالت مربوط به رفتارهای پرخطر راتکمیل نمایید.

 

 بررسی نموده و اطالعات خواسته شده راتکمیل نمایید.از نظر وجود بیماری  را در ادامه مادر
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 تصویر زیر تکمیل نمایید. مطابق با ثبت نموده و نتیجه معاینه پستان را را سپس عالیم حیاتی مادر

 

 

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

 دریافت مراقبت ها به پزشک مركز ارجاع نمایید.
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 مالقات روتین بارداری:

توجه به ســن بارداری مادر  در قســمت مراقبت های انجام نشــده با شــرح حال اولیه بارداری، پس از تکمیل فرم مراقبت و
 .روی آن كلیک می نماییممراقبت مورد نظر را انتخاب كرده و 

 

  آن را مشخ  نموده عالئم خطر فوری باشد در صورتی كه  مادر دارای هر یک از نمایید.در ابتدا عالئم خطر مادر را بررسی 
 و سپس روی گزینه بعدی كلیک نمایید.

 

ضعیت مادر      شخی  های احتمالی و اقدامات مورد نیاز را با توجه به و سامانه ت شما ارائه می نماید در مرحله بعد   برای برای 
 و ادامه مراقبت باید به بعد از ارجاع مادر موكول گردد.  كه مادر ارجاع فوری شده 
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زیر برای شما نمایش داده می شود كه بعد از انتخاب محل ارجاع و فرد پذیرنده ارجاع و در نهایت ثبت ارجاع  تصویرادامه  در
 اع نمایید.می توانید فرد را به پزشک مركز ارج

 

 ثبت نمایید. صورتیکه مادر فاقد عالئم خطر فوری باشد عالئم حیاتی مادر را در
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 ثبت نمایید. سی وربر را در ادامه وضعیت فعلی مادر
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شما ارائه می نماید       در  ضعیت مادر برای برای  شخی  های احتمالی و اقدامات مورد نیاز را با توجه به و سامانه ت مرحله بعد 
 الزم است كلیه اقدامات انجام شده برای مادر را در باكس توضیحات ثبت نمایید.كه 

 

 

 اعزام بیان شده است.ه نحوب آن نتخااكه با ه نگ نوشته شدربی واژه آبا  اعزام طبق راهنمادر قسمت اقدامات  تصویرین ر اد
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 بررسی وزن گیری مادر باردار:

ــعیت وزن گیری مادر  ــی وض ــت پس از انتخاب خدمت گیرنده گزینه وزن گیری مادر در جهت بررس هر بار مراقبت الزم اس
 باردار را انتخاب نمایید.
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 تکمیل ایمن سازی بارداری:

ست مراقبتها    سمت فهر شده كلیک نموده  ، روی گزینه مدرق سازی بارداری را راقبتهای انجام ن کمیل ت انتخاب نموده و وایمن
 نمایید.
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 بارداری:ثبت آزمایشات 

های انجام نشــده كلیک نموده  ، روی گزینه مراقبتهاقســمت فهرســت مراقبت   در برای ثبت آزمایشــات روتین بارداری 
 تکمیل نمایید. انتخاب نموده و را( 11-02) و (31-6های معمول بارداری )آزمایشو

 
 

 

ــما مطرح می نمایید كه پس  ــخی  احتمالی را برای ش ــامانه تش ــده برای مادر در  در مرحله بعد س از ثبت اقدامات انجام ش
. در غیر این صــورت با كلیک بر روی گزینه تایید نهایی صــورت لزوم مادر را ارجاع نمایید قســمت توضــیحات می توانید در
 مراقبت به پایان خواهد رسید.
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  :ماما –غربالگری تغذیه مادر باردار با نقش مراقب سالمت 

ــت مراقبتها   غربالگری تغذیه مادر باردار      برای ثبت  ــمت فهرسـ ــده كلیک نموده    ، روی گزینه م درقسـ  وراقبتهای انجام نشـ
 .تکمیل نمایید انتخاب نموده و را غربالگری تغذیه مادر باردار
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صورت  صویر می توانید گیری دارد ی كه مادر نیاز به پینکته: در  صالح نمایید  زیر طبق ت وی سپس بر ر  و تاریا پیگیری را ا
 گزینه تایید نهایی كلیک كنید.

 

 

 

 ثبت نتایج غربالگری:

ورت مراجعه مادر بعد از در صــ وبارداری به كلیه مادران ارائه گردد  31تا  6مشــاوره غربالگری ناهنجاری مادرزادی در هفته 
 .عمل نماییدطبق  شیوه نامه غربالگری ناهنجاری جنین  ،این زمان

 وهای انجام نشــده كلیک نموده ، روی گزینه مراقبتقســمت فهرســت مراقبتها  در، غربالگری ناهنجاری جنین برای ثبت
 .تکمیل نمایید انتخاب نموده و را (31تا  33غربالگری ناهنجاری جنین )هفته 
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ــتی    ــود پس از تکیل اطالعات درخواس ــما نمایش داده می ش ــفحه زیر برای ش  بر روی گزینه بعد از انتخاب گزینه فوق ص
 .كلیک نمایید "بعدی"

 

شما ارائه می نماید        ضعیت مادر برای برای  شخی  های احتمالی و اقدامات مورد نیاز را با توجه به و سامانه ت در مرحله بعد 
 "هاییتایید ن "كه الزم اســت كلیه اقدامات انجام شــده برای مادر را در باكس توضــیحات ثبت نمایید و ســپس روی گزینه 

 یک نمایید. كل
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ــت مراقبتها ، مرحله دوم ناهنجاری جنین غربالگری برای ثبت ــمت فهرس ــده كلیک ، روی گزینه مدرقس راقبتهای انجام نش
 .تکمیل نمایید انتخاب نموده و را (31تا  31ته هفغربالگری ناهنجاری جنین ) ونموده 

 

ــود  ــما نمایش داده می ش ــفحه زیر برای ش ــتی بر روی گزینه مپس از تک بعد از انتخاب گزینه فوق ص یل اطالعات درخواس
 .كلیک نمایید "بعدی"
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 ثبت نتایج سونوگرافی ها : 

ــونوگرافی د غربالگری برای ثبت ــن بارداری نتای  س ــاس س ــ، وران بارداری بر اس ــت مراقبتهادرقس ه ، روی گزینمت فهرس
ــده كلیک نموده م ــ وراقبتهای انجام نش ــونوگرافی در تفس انتخاب  را (12تا 13( و )هفته 31تا  36هفته بارداری )یر نتای  س

 .تکمیل نمایید نموده و

 

ــتی بر روی گزینه     ــود پس از تکیل اطالعات درخواس ــما نمایش داده می ش ــفحه زیر برای ش بعد از انتخاب گزینه فوق ص
 .كلیک نمایید "بعدی"
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در مرحله بعد ســامانه تشــخی  های احتمالی و اقدامات مورد نیاز را با توجه به وضــعیت مادر برای شــما ارائه می نماید كه 
ضیحات ثبت نمایید      شده برای مادر را در باكس تو ست كلیه اقدامات انجام  سپس روی گزینه  الزم ا كلیک  "تایید نهایی"و 

 نمایید. 

 

 : ثبت نتایج آزمایشات غیر روتین

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

 

ش انجام آزمای ، تاریاشــود 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 كلیک ســمت مشــخ  شــده در ســامانه ثبت گرددالزم اســت نتیجه آزمایش در ق

 نمایید. 
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 شپس از كلیک بر روی گزینه ذخیره نتیجه آزمایش در قســـمت پایین صـــفحه قابل مشـــاهده بوده و چنان چه مادر آزمای
 ری دارد شما می توانید با مجدد مراحل فوق را تکرار و نتای  آن را ثبت نمایید. دیگ

 

 :ثبت سونوگرافی های غیر روتین 

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

 

كلیک  "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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 : بارداری 01تا  01هفته  مراقبت

 انجام می باشد.  غربالگری سالمت روان در این مراقبت قابل ثبتنکته: 

 انجام نشده مراقبت مورد نظر را انتخاب كرده و روی آن كلیک می نماییم.در قسمت مراقبت های 

 

ستی بر روی          گزینه فوقبا انتخاب  ست پس از ثبت اطالعات درخوا شود كه الزم ا شما نمایش داده می  صویر زیر برای  ، ت
 گزینه بعدی كلیک نمایید. 
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 ام و پس از ثبت بر روی گزینه بعدی كلیک نمایید. در مرحله بعد معاینات خواسته شده را مطابق با سامانه انج
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كه الزم است كلیه سواالت زیر به دقت از كلیه    روان برای شما نمایش داده می شود  ، فرمت غربالگری سالمت  پس از ثبت
 آن بر روی گزینه بعدی كلیک نمایید.ت صحیح در سامانه ثبت گردد. پس از ادران باردار سوال و نتای  به صورم

 

 .در این مرحله آموزش های الزم را ارائه و بر روی گزینه بعدی كلیک نمایید

 

و اقدامات  یاحتمال یها  یســامانه تشــخ كه در این مرحله، كادر زیر برای شــما نمایش داده می شــود با ثبت مراحل فوق
ضع  ازیمورد ن شما    دینما یشما ارائه م  یبرا یمادر برا تیرا با توجه به و ست  صورت لزوم تاریا پیگیری و تاریا  . الزم ا در 

 مراجعه بعدی را برای مادر تعیین نموده و بر روی گزینه تایید نهایی كلیک نمایید.
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با توجه به اینکه الزم اســت كلیه مادران باردار در دوران بارداری یک بار توســط كارشــناس ســالمت روان ویزیت و  نکته:

ست ارائه دهنده خدم    شاوره گردد الزم ا شاوره به  بدون توجه به نتیجه غربالگری ت در این مرحله م مادر را جهت دریافت م
 كارشناس سالمت روان مركز ارجاع نماید.

الزم اســت موارد ارجاع شــده به كارشــناس روان توســط ارائه دهنده خدمت پیگیری گردد و در صــورتی كه مادر به  نکته :

 سالمت روان مراجعه ننموده است تا زمان مراجعه مادر به كارشناس روان الزم است پیگیری صورت پذیرد. كارشناس

 

 غربالگری ترومبوآمبولی:

ست مراقبتها   ، غربالگری ترومبوآمبولی برای ثبت سمت فهر زیابی خطر ار ویک نموده كل شکایت  مراجعه با، روی گزینه درق
 انتخاب نمایید. راترومبوآمبولی 
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كه الزم است كلیه سواالت زیر به دقت از   برای شما نمایش داده می شود.    ارزیابی خطر ترومبوآمبولی، فرمت انتخابپس از 
 ت صحیح در سامانه ثبت گردد. پس از آن بر روی گزینه بعدی كلیک نمایید.رمادران باردار سوال و نتای  به صو

 

 

شخی  های احتمالی و ا   در  سامانه ت شما ارائه می نماید    مرحله بعد  ضعیت مادر برای برای  قدامات مورد نیاز را با توجه به و
سپس روی گزینه         ضیحات ثبت نمایید. و  شده برای مادر را در باكس تو ست كلیه اقدامات انجام   "هاییتایید ن "كه الزم ا

 . كلیک نمایید
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 :) مراجعه مادر با شکایت(  ت مراجعات ویژه مادر باردارنحوه ثب

شرح       در ست به  صورتی كه مادر در خارج از مراقبت های روتین به دلیل وجود مشکل جهت دریافت مراقبت مراجعه نموده ا
 .زیر عمل نمایید

ــکایت   ابتدا از منوی ارائه خدمت، منوی مراجعه با        ، روی گزینه مراقبت ویژه   زایمان / را انتخاب و مراقبت ویژه بارداری   شـ
 بارداری كلیک نمایید. 

 

، علت مراجعه ویژه مادر را انتخاب نموده و بر د شــد پس از ثبت عالیم حیاتی مادرایش داده خواهمفحه زیر برای شــما نصــ
 روی گزینه بعدی كلیک نمایید. 
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 كلیک نمایید.  "بعدی"سامانه بر روی گزینه در مرحله بعد عالیم همراه را بررسی و پس از ثبت در 
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در مرحله بعد سامانه تشخی  احتمالی و اقدامات الزم را برای شما مشخ  می نماید، اقدامات انجام شده برای مادر را در       
قسمت توضیحات وارد نموده در صورت لزوم  با كلیک بر روی گزینه ارجاع مادر را ارجاع دهید در غیر این صورت با كلیک      

 هد رسید. بر روی تایید نهایی مراقبت به اتمام خوا

 

 

 نکات مهم : 

رخی  ه فرمایید با نقش مراقب بگردد. توجخدمات ارائه نمی امه تنهایی یا ماما به تنهایی تم       ب  هیچگاه با نقش مراقب    .1
 های شرح حال مادر امکان بررسی ندارد.بخش

س   هایی كه به مادر دادهشاز آموز .2 سوال بپر شوید اطالعات كافی     بهید. اید چند  صوص مطمئن  ست   را درخ مورد ت
ن   های غربالگری دارد و آ   ــ     اه و آزادگاها ــمیم خود را برای انجام این آزمایش گرفته اسـ ت و از زمان انجام   نه تصـ

 سونوگرافی و آزمایش خود مطلع می باشد.

ه بدفترچه مراقبت مادر و نوزاد را تکمیل فرمایید و به دست او بسپارید تاكید كنید همیشه این دفترچه را در مراجعه     .3
هر واحد بهداشتی درمانی و در مواقع مسافرت در دوران بارداری همراه داشته باشد. به مادر توصیه كنید بهتر است        

شد     شته با سن  دهانی خریداری كند و در هربار مراقبت همراه دا و تاریا مراجعه بعدی مادر را  برای خودش یک دما
 برایش در این دفترچه یادداشت نمایید.

سی كنید    مکمل دارویی  .4 صر  به تعداد الزم در اختیارش قرار دهید. همچنین برر ستور م  مورد نیاز وی را به همراه د
ادر مطور صحیح ثبت شده باشد. برای دریافت شماره تلفن ثابت و تلفن همراه       بهكه آدرس و تلفن مادر در سامانه  

 اقدام نمایید. 

پزشــک و انجام آزمایشــات روتین و هر اقدام آزمایشــگاهی یا باید ظر  یک هفته تکلیف مادر باردار از نظر معاینه  .5
 .فی كه پزشک صالح ببیند روشن گرددسونوگرا
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مراقبت قبلی انجام شــده برای باید مراقبت كمتر و دو برابر معمول می باشــد فواصــل  كههای دوقلویی بارداریر د .6
 شود. تکرارمادر 

شده در مادران باردار      .7 سایی  شنا سمت ثبت وقایع/ بیماری ها  تمامی بیماری های  شک ی   حتماً باید در ق سط پز ا تو
 ثبت گردد.ماما 

و گیرنده خدمت مجدد باردار اســت، تا اصــالح ( به دلیل ســقط یا زایمان)در صــورتی كه ختم بارداری انجام شــده  .8
 سامانه می بایست گزینه تکرار فرم های مرتبط انتخاب و مجدد تکمیل شود.

ــت. در  ثبت فرم غربالگری تغذیه      .9 ــالمت قابل انجام اسـ یکبار در بارداری باید تکمیل گردد و با نقش مراقب سـ
 گزینه تکرار انتخاب و غربالگری انجام شود.طابق بسته خدمت و یا پس خوراند، صورت نیاز به تکرار م

شکیل پرونده و دریافت مراقبت ها  هر  .11 سنی از بارداری -مادری كه برای ت س مراجعه می كنند می ب -در هر  ت ای
سپس مطابق با هفته بارداری مراقبت ها را ارائه دهد. بر طبق       شود و  شرح حال اولیه بارداری تکمیل  ابتدا فرم 

 آن ارجاع جهت ویزیت به پزشک انجام گردد.

شرح حال و معا   دیدور پرونده مادر را مرور كن کیدر هر بار مراقبت  .11 سابقه  س  ناتیو  صورت  دیینما یرا برر  و در 
 .دییات مورد را برطر  نمادر خدمنق  

از ارائه مراقبت های گروه ســنی جوانان و میانســاالن در دوران بارداری به مادر باردار خودداری نمایید. ارائه این  .12
 خدمات به دوران پس از زایمان موكول گردد. 

 

 ثبت بیماری ها :

ست در        رداریباری در ناهنجاری و سی بیمارینکه برابا توجه به  شد الزم ا سیب قابل ثبت می با سامانه  توسط نقش ماما در 
 صورت وجود بیماری نسبت به ثبت بیماری مادر در سامانه سیب اقدام نمایید 

 ، ثبت بیماری را انتخاب نمایید.ب خدمت گیرنده از منوی ثبت وقایعبدین جهت از بعد از انتخا
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ش   صویر زیر برای  شرو شود كه پس از انتخاب نوع بیماری  نمایش داده میما با كلیک بر روی گزینه فوق ت ع بیماری ، تاریا 
. لیســت كلیه بیماری های ثبت شــده در پایین همان  ی مادر ثبت خواهد شــدبیماری برا "ذخیره"و كلیک بر روی گزینه 

 صفحه قابل نمایش بوده و با ثبت بیماری مادر جز لیست پرخطر شما قرار خواهد گرفت.

 

را  آنها های مجموعه زیر و (O90.3یاQ24یاI34یاI31یاI27یاI25یاI05) كدهای از بیماری های قلبی یکیجهت ثبت 
 .انتخاب نمایید

را  آنها های مجموعه زیر و( F53یاF20یاF42یاI31یاF31یاF41یاF32)جهت ثبت بیماری های روان یکی از كدهای 
 .انتخاب نمایید

 .را انتخاب نماییدآن مجموعه زیر و M32كد جهت ثبت بیماری لوپوس 

 .را انتخاب نمایید آنها های مجموعه زیر و( E11یاE10)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 

 ر مجموعه های آنرا انتخاب نمایید.و یا زی ( D57یاD50جهت ثبت آنمی یکی از كدهای) 

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

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

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

  را انتخاب كنید. O15وO14جهت ثبت پره اكالمپسی و اكالمپسی كد های 

  یا Q63 یا C43 یا C94 یا C16 یا  C18یا C53 یا C50 یا  I80جهت ثبت اختالالت انعقادی بدخیمی ها و ... كدهای        

N18یا Z94.0  .و یا زیر مجموعه آنرا در سامانه انتخاب كنید 
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 :بهبود مادر  یاپایان بارداری 

صفحه       مجدد  شاهده خواهید نمود با كلیک بر روی گزینه ویرایش  شده مادر را م شما بیماری های ثبت  با تکرار مراحل باال 
 .غیر فعال گردد "می باشد مبتال  تیک بیمار در حال حاضر"در این زمان الزم است ثبت شده برای شما فعال می گردد 

 

ضر  "با حذ  تیک  شد  مبتالبیمار در حال حا ست تاریا پایان        "می با شود كه الزم ا شما نمایش داده می  صفحه زیر برای 
بیماری را ثبت نموده و مجدد ذخیره صورت پذیرد در این صورت اطالعات مادر از لیست مادران باردار پرخطر شما حذ  می 

 .گردد
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 :( جهت بیماریو ماما  ویزی توسط پزشک داروهای تجداروهای مصرفی مادر )ثبت 

ــد جهت درمان  ــت وضــعیت  تجویز گردد )به جز مکمل ها(وی دارویی مادر برای  بیماریدر صــورتی كه الزم باش الزم اس
 داروهای مصرفی مادر در سامانه سیب ثبت گردد. 

 بدین منظور از منوی ثبت وقایع بر روی ثبت داروهای مصرفی كلیک نمایید.

 

شما نمایش داده خوا     با  صفحه زیر برای  صرفی  شد كه پس از انتخاب نوع داروی كلیک بر روی ثبت داروهای م ا ، تاریهد 
 نمایید.شروع استفاده و ثبت توضیحات الزم بر روی گزینه ذخیره كلیک 

 شما می توانید وضعیت داروهای ثبت شده قبلی را در پایان همین صفحه مشاهده نمایید. 
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 :دارو پایان مصرف

با تکرار مراحل باال شما داروهای ثبت شده مادر را مشاهده خواهید نمود با كلیک بر روی گزینه ویرایش صفحه ثبت      مجدد 
با  .غیر فعال گردد "مصــر  دارو تا اطالع بعدی ادامه داردتیک "در این زمان الزم اســت شــده برای شــما فعال می گردد 

ت نموده و مجدد ذخیره را ثب مصـــر  داروالزم اســـت تاریا پایان  " دامه داردمصـــر  دارو تا اطالع بعدی ا"حذ  تیک 
 صورت پذیرد.

 

 ثبت حساسیت:

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

 

وضیحات  ، تاریا و ثبت تمی شود كه با انتخاب نوع حساسیت    با كلیک بر روی این گزینه صفحه زیر برای شما نمایش داده  
 الزم می توانید بر روی گزینه ذخیره كلیک و حساسیت مادر را ثبت نمایید. 
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 :ثبت سقط

های پس از سقط الزم است سقط مادر در سامانه سیب       اتمام پذیرد جهت انجام مراقبت 00داری قبل از هفته صورتیکه بار در 
 .، از منوی ثبت وقایع گزینه ثبت سقط را انتخاب نماییدموضوع پس از انتخاب خدمت گیرنده جهت ثبت این ثبت گردد.

 

یش داده می شود كه پس از ثبت تاریا سقط ، هفته بارداری و همچنین   پس از انتخاب گزینه فوق تصویر زیر برای شما نما  
 .علت سقط می توانید با كلیک بر روی گزینه ذخیره سقط مادر را ثبت نمایید

 

سن بارداری     نکته : سقط های       03سقط های اتفاق افتاده تا  ست در ثبت موارد  شد در نتیجه الزم ا هفته قابل ثبت می با

 .اتفاق افتاده  در موعد مقرر دقت الزم به عمل آید 
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 ماما:–ثبت واکسن با نقش مراقب سالمت 

با انجام این مراقبت كه می باشد در مان كسیناسیووابق اسوص خصودر التی اشامل سوسازی بارداری   مراقبت ایمن نکته :
كه  در صورتی  واكسن در بارداری فعلی را دارد.  نحوه ثبت آن در باال توضیح داده شد، مشخ  می گردد مادر نیاز به نزریق   

ت زریق شده جهت مادر در سامانه سیب ثب   واكسن ت  الزم است مطابق به دستورالعمل  ق واكسن داشته باشد    مادر نیاز به تزری
، منوی واكســیناســیون گزینه ثبت واكســن را انتخاب گیرنده، از منوی ارائه خدمتانتخاب خدمت بدین منظور پس از . گردد

 نمایید. 

 

شود كه پس از ثب     شما نمایش داده می  صفحه زیر برای  نوبت و  ،ت نوع واكسن، تاریا دریافت واكسن  با انتخاب این گزینه 
 سریال واكسن گزینه ذخیره را انتخاب نمایید. 
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 :ثبت مکمل های ارائه شده با نقش مراقب سالمت ماما 

شتی كلیک كنید   روی گزینه ارائه دارو و بر ،ابتدا در منوی ارائه خدمت ش  اقالم بهدا صفحه زیر برای  ما با انتخاب این گزینه 
 .نمایش داده می شود

 

گزینه ذخیره را انتخاب ســپس  گزینه های داروی مصــرفی ،مقدار كل ارائه شــده و توضــیحات در این قســمت تکمیل و كه
 نمایید. 
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 :روند انجام پیگیری مادران باردار 

ست   سالمت  الزم ا سامانه       –مراقب  سبت به انجام پیگیری و ثبت آن در  سی و ن ست پیگیری های خود را برر ماما روزانه لی
  .سیب  اقدام نماید برای این منظور الزم است از گزینه ارائه خدمت زیر منوی فهرست پیگیری ها را انتخاب نماید

 

صویر  شود كه می توانید با انتخاب فهرست پیگیری های امروز و    ز با انتخاب این گزینه ت شما نمایش داده می  یر در میز كار 
 بارداری و همچنین پیگیری بر اساس بازه زمانی یا نوع مراقبت لیست مادران باردار نیازمند پیگیری را مشاهده نمایید. 
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ه و با كلیک روی گزینه مشاهده خالصه ای از مراقبت با زدن عالمت ضربدر جلوی پیگیری می توانیم پیگیری را حذ  نمود
 .قبلی كه منجر به پیگیری شده است را مشاهده نماییم 

رت الزم غیر این صو در سامانه ثبت شده باشد در گیری مادر انجام وكه پی گیری راحذ  نمودمی توان پی مواردی در : نکته

 .است تاریا پیگیری مطابق با بوكلت مادران ویرایش شود

 

 .توان پیگیری را انجام و ثبت نمودبا كلیک بر روی گزینه انجام پیگیری می 
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 .برای شما نمایش داده می شود زیر تصویر "گیریانجام پی" با كلیک بر روی گزینه

 

شده ثبت گردد       سته  ست اطالعات خوا صورتی كه نتیجه پیگیری را  الزم ا سا گ ". در  ه ویی و یا تعیین زمان مراجععدم پا

 انتخاب نمایید الزم است مجدد تاریا پیگیری جدید برای فرد انتخاب نمایید." بعدی
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ها به  ن گزینه پیگیری شــما در لیســت پیگیری. با انتخاب اییت گزینه ذخیره را انتخاب نماییدبعد از تکمیل اطالعات در نها
 رنگ سبز نمایش داده می شود. 

 

ــاهده پیگیری های خود و ثبت پیگیری مجدد برای  فهرســت تماس ها را  ، الزم اســت گزینه ارائه خدمتمادران جهت مش
    .انتخاب نمایید 
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ــویر  ــاس فیلترهای موجود پیگیری ها را   زیربا انتخاب این گزینه تص ــود كه می توانید بر اس ــما نمایش داده می ش برای ش
 انتخاب و جست و جو نمایید. 

 

شد كه می توانید جزییات      "جست و جو "بعد از كلیک برروی گزینه  شما نمایش داده خواهد  ست تمامی پیگیری ها برای  لی
 زینه پیگیری برای مادر پیگیری مجدد انجام دهید.پیگیری قبل را مشاهده نموده و با كلیک بر روی گ
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و در لیســت فهرســت پیگیری ها و فهرســت تماس ها اطالعات وی صــورتی كه مادر نیازمند پیگیری می باشــد  در نکته:

شرح زیر عمل نمایید:   شد برای ثبت پیگیری او می توانید به  سمت ثبت نام   موجود نمی با شماری   وابتدا از ق شوید  و سر ارد 
 .نماییدكلیک جست و جو برروی گزینه و سپس ثبت  را و كد ملیرا انتخاب نموده فهرست خدمت گیرندگان 

 

صویر   شما می توانید با كلیک بر روی مربع آبی گو      زیرت شود  شما فعال می  سمت چ  اطالعات خدمت گیرنده    برای  شه 
 .( پیگیری برای مادر انجام دهید)عالمت تلفن
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 نحوه ثبت بازخورد جهت موارد ارجاعی : 

صادر         با توجه  سخوراند  سط ماما پ ست برای كلیه موارد ارجاعی تو شت الزم ا به پذیرش مراجعات ارجاعی از خانه های بهدا
 شود برای این منظور به روش زیر عمل خواهد شد:

 را انتخاب می كنیم  "گزینه ارجاعات دریافتی"پیام ها ابتدا از منوی 

 

 سپس با ثبت كد ملی مادر و انتخاب كلید جست و جو ارجاعات فرد مورد نظر قابل نمایش خواهد بود

 

 .برای شما نمایش داده می شود علت ارجاع فرد بر روی مشاهدهبا كلیک  كه
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 .دبر روی علت ارجاع خالصه ای از مراقبت مادر كه باعث ارجاع شده است برای شما نمایش داده می شوبر كلیک  
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ست قبل از ویزیت از گزینه ارائه خ حال ماما موظ ادر ارائه نموده و ، مراقبت های الزم را برای مدمت، فهرست مراقبت ها ف ا
  .برگ پیام های دریافتی برای ارجاع مادر پسخوراند صادر كندسپس مجدد از سر 

 ت باكس زرد ویزیت را انتخاب نمایید.انتهای مراقببرای ثبت پسخوراند بعد از مشاهده خالصه ای از مراقبت مذكور در 

 

 و پس از ثبت علت و ذخیره آن 

 

صویر زیر  شده برای م         ت ساس اقدام انجام  ست بر ا شود كه الزم ا شما نمایش داده می  سربرگ مورد نظر تکمیل  برای  ادر 
كه تمام اقدامات ( آزمایش و ذخیره آن، ثبت نوع ایش، درخواســت آزماز منوی پاراكلینیکمثال درخواســت آزمایشــات گردد )

  .انجام شده بعد از ذخیره آن در منوی ویزیت قابل رویت می باشد
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شاوره را      سمت ویزیت گزینه ارجاع و م صورت نیاز مادر به ارجاع می توانید در همین ق  ،انتخاب نموده و بعد از ثبت ارجاعدر 
  .استارجاع انجام شده در صفحه ویزیت قابل رویت 

 

تاریا و علت  "برای دیگران یا پیگیری برای خودمپیگیری "اگر مادر نیاز به پیگیری بیشـــتر دارد می توانید با انتخاب گزینه
 را مشخ  نمایید در این صورت پس از ثبت پیگیری ثبت شده در لیست پیگیری های شما قابل رویت خواهد بودپیگیری 

 

 .زیت قابل رویت می باشد بعد از ذخیره اطالعات در صفحه وی

ــما می توانید با كلیک 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. 
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 :با نقش ماما ثبت پسخوراند دریافتی از سطوح تخصصی در سامانه سیبنحوه 

ــما نمایش داده        كلیک كنید    "ویزیت "ابتدا در منوی ارائه خدمت ،برروی گزینه       ــفحه زیر برای شـ با انتخاب این گزینه صـ
صلی مادر و     .شود می شکایت ا ست  سخوراند دریافتی از مراكز تخصصی در      كه الزم ا شرح مشک     شرح كاملی از پ ل قسمت 

 .روی گزینه ذخیره كلیک نمایید سپس بر ثبت گردد.
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شود كه       شما نمایش داده می صویر زیر برای  صفحه گزینه پی   پس از كلیک برروی گزینه ذخیره ت ست در پایین  یری گالزم ا
شده را    ورا انتخاب نموده گیری برای خودم گران/پیبرای دی سته  سپس گزی  اطالعات خوا نتخاب نه ذخیره را اتکمیل نمایید 

 .ماییدن

 

شود كه با كلیک برروی گزینه     شما نمایش داده می  صویر زیر برای  اطالعات وارد  "تایید نهایی"پس از ثبت گزینه ذخیره ت
 شده در سامانه ثبت می گردد.
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 :امام -با نقش مراقب سالمت نحوه ثبت پسخوراند دریافتی از سطوح تخصصی در سامانه سیب

 .شودصفحه زیر برای شما نمایش داده میبا انتخاب این گزینه كلیک كنید  "اقدام"برروی گزینه ابتدا در منوی ارائه خدمت، 

 

سپس در قسمت توضیحات شرح كاملی از پسخوراند دریافتی از مراكز        انتخاب و را الزم است در قسمت اقدام گزینه سایر    
سمت تاریا پیگیری بعدی  و تخصصی ثبت گردد    شخ  گردد.  ،در ق نه ثبت روی گزی سپس بر  تاریا مراجعه بعدی مادر م

 كلیک نمایید.
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 :ثبت زایمان

 نمایید.كلیک بر روی گزینه ثبت زایمان "ثبت وقایع"ابتدا در منوی 

 

كه الزم است تمامی اطالعات به صورت كامل تکمیل گردد.  شودی شما نمایش داده می با انتخاب این گزینه صفحه زیر برا
 بر روی گزینه ذخیره كلیک نمایید. سپس

 

 : الزم به ذكر است كه ثبت زایمان با نقش بهورز یا مراقب سالمت انجام شود.نکته

كه  باشدكه تصویر زیر برای شما قابل مشاهده می نماییدكلیک  "نوزاد جدید"زایمان دوقلویی بر روی گزینه نکته: برای ثبت

 .ر روی گزینه ذخیره كلیک نمایید تا اطالعات ثبت گرددب اطالعات قل دوم را نیز به صورت كامل ثبت نموده و
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ش    ا ثبت بر روی گزینه نوزاد جدید )ثبت موارد دوقلویی پس از ثبت قل اول، ببرای  صویر زیر برای  سمت چ ( ت ما كادر آبی 
 گردد. ذخیره اطالعات نوزاد دوم ثبت می كه با كلیک بر روی گزینهنمایش داده می شود 

 

 مراقبت های پس از زایمان: 

ــود   مراقبت های پس    پس از ثبت زایمان برای مادر باردار     . برای انجام مراقبت های پس از    از زایمان برای مادر فعال می شـ
 فهرست مراقبت ها را انتخاب نمایید.از منوی ارائه خدمت پس از انتخاب خدمت گیرنده، مان زای



قزوین سالمت جمعیت و خانواده –راهنمای ثبت مراقبت مادران در سامانه سیب ویژه ماما   

83 
 

 

. در منوی مراقبت های انجام نشده مراقبت پس از زایمان را  زیر برای شما نمایش داده می شود   با انتخاب این گزینه صفحه 
 اساس تاریا زایمان انتخاب نمایید.بر 

 

شود    صفحه  ،انتخاب گزینه فوقپس از  شما نمایش داده می  شرح حال    زیر برای  ساس  . پس از تکمیل كامل اطالعات بر ا
 مادر ، بر روی گزینه بعدی كلیک نمایید. 
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شود   صفحه زیر برای  كلیک بر روی گزینه بعدی  زپس ا معاینات  ،الیم حیاتی را اندازه گیری نموده، عشما نمایش داده می 
 الزم را انجام داده و پس از ثبت نتیجه بر روی گزینه بعدی كلیک نمایید. 
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 سامانه برای مادر ارائه نموده و بر روی گزینه بعدی كلیک نمایید.آموزش های الزم را بر اساس 

 

زم احتمالی و اقدامات النمایش داده می شود كه بر اساس شرح حال و ثبت مراحل قبل تشخی  های زیر برای شما تصویر 
صورت نیاز به ارجاع با كلیک بر           ضیحات در  سمت تو شده در ق شود پس از ثبت اقدامات انجام  شما نمایش داده می  برای 

  .روی گزینه ارجاع مادر را ارجاع نمایید
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بر  ، تاریا مراجعه بعدی مادر را تعیین نموده و سپس با كلیک گزینه تاریا پیگیری بعدیدر غیر این صورت با كلیک بر روی  
  .د نهایی مراقبت به پایان می رسدگزینه تاییروی 

 

شرح     خارج از مراقبت های روتین به دلی صورتی كه مادر در  در ست به  ل وجود مشکل جهت دریافت مراقبت مراجعه نموده ا
 .زیر عمل نمایید
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س پ، روی گزینه مراقبت ویژه /زایمانی مراجعه با  شــکایت را انتخاب و مراقبت ویژه بارداری، منوابتدا از منوی ارائه خدمت
 كلیک نمایید.  از زایمان

 

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

 

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

 

 

 گزارش گیری:

شبکه شما می توانید با انتخاب منوی گزارش ها   ، منوی گزارش جمعیت مادران باردار، جمعیت مادر ، منوی گزارش جمعیت 
 گیری نمایید.سواد و بیمه گزارش باردار خود را به تفکیک گروه های سنی، سطح

 

د موارنموده و با توجه به اینکه قبل از ارائه خدمت به مادران باردار الزم اســت در هر مراقبت ابتدا پرونده مادر باردار را چک  
ست پس از انتخ ناق  را تکمیل نمایید صه پروند اب خدمت گیرنده از منوی گزارش ها، برای این منظور الزم ا ه ، منوی خال

 نتخاب نمایید.الکترونیکی را ا
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ــود كه كلیه  با انتخاب این  ــما نمایش داده می ش ــویر زیر برای ش ــده گزینه تص  ،اطالعات مادر باردار )بیماری های ثبت ش
ایع مهم ثبت شده، سوابق خانوادگی و كلیه سابقه ها شامل ویزیت،      ، وقمصرفی حساسیت های ثبت شده، سوابق، داروهای      

ــده ــده،   مراقبت های 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

ــت بدون توجه به فرد ارائه             نکته  ــفحه قابل نمایش        دهنده : كلیه مراقبت هایی كه مادر دریافت كرده اسـ خدمت در این صـ
 ، روان شناس، تغذیه ، دندانپزشک و....... ( قب سالمت، ماما، پزشکمراقبت های انجام شده توسط بهورز، مرا) باشدمی
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ــفحه  ــد كه با كلیک بر روی  در همین ص ــما قابل نمایش می باش ــده برای مادر برای ش مودار نآخرین عالیم حیاتی ثبت ش
 می توانید تغییرات عالیم حیاتی فرد را مشاهده نمایید.  مربوطه شما

 

منوی وقایع ثبت شده ، گزینه زایمان های ، می توانید از منوی گزارش هابرای اطالع از وضعیت شاخ  زایمان طبیعی خود 
 ثبت شده را انتخاب نمایید. 
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احد را به ه وكه شما می توانید زایمان های ثبت شد   با كلیک بر روی گزینه فوق صفحه زیر برای شما نمایش داده می شود   
ــزارین( تفکیک نوع زایمان )   ــتان ، منزل و ...( و عامل زایمان )متخصـــ ، ماما و ...(           طبیعی و سـ محل زایمان )بیمارسـ

 گیری نمایید. گزارش
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شبورد    شاخ  مهم برنامه مادران در دا شد،       با توجه به اینکه دو  شاهده می با سیب قابل م ضعیت   سامانه  جهت اطالع از و
ودكان و مادران كه الزم است منوی ك ما نمایش داده می شود  شاخ  های خود پس از ورود به سامانه صفحه زیر برای ش     

 را انتخاب نمایید.

 

س      با انتخاب این منو  شود كه در ق شما نمایش داده می  صویر زیر برای  صد زنان باردا ت شده    مت در سایی  شنا یک بر ، با كلر 
ست      در)  iهروی گزین شده ا صویر نمایش داده  صد ( می توانید حد انتظار و ت سایی     در سال  زنان شنا باردار خود را در یک 

شاهده نمایید.    شته م ضعیت واحدهای  گذ شش خود اطال  همچنین می توانید با كلیک بر روی گزینه جزئیات از و ع تحت پو
 اطالعات مادران باردار خود را مشاهده نمایید. و با كلیک بر روی گزینه لیست خدمت گیرندگان  پیدا نموده

روز گذشته زایمان نموده و مراقبت پس از زایمان دریافت ننموده اند نیز به همین   20در خصوص زنان زایمان كرده كه طی  
 صورت عمل نمایید. 
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ست        ان كردهضعیت مادران باردار، زایم وبرای اطالع از  شماری، گزینه فهر سر سقط و مادران پرخطر از منوی ثبت نام و   ،
ــعیت كلیک نمایید. با كلیک بر روی این گزینه می توانید اطالعات           خدمت گیرندگان را انتخاب نموده بر روی گزینه        وضـ

 جمعیت خود را مشاهده نمایید. 

 

 


