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ثبت نام و سرشماری
*فهرست خدمت گیرندگان

در این صفحه فهر ستی از خدمت گیرندگان شما ،دیده می شود .با ا ستفاده از فیلترهای نام ،نام خانوادگی ،شماره
ملی ،سن ،کد خانوار ،جنسیت ،وضعیت می توانید در فهرست جستجو کنید.

برای ا ستفاده از فیلترهای متنوع تر روی گزینه " پی شرفته " کلیک کنید در صفحه باز شده با ا ستفاده از فیلترهای
و ضعیت تأهل ،ن سبت در خانوار ،بیمه ،خانوار ،سطح سواد ،شماره ملی ثبت کننده ،واحد ،گروه خدمت ،تاریخ تولد،
بارداری ،شماره بیمه ،تاریخ بیمه ،ملیت ،جمعیت می توان پیشرفته تر جستجو کنید.
نکته :در صورتی که مدیر سیستم بلوک بندی ایجاد کرده باشد کادر گروه خدمت نیز دیده می شود.
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آمار موالید
جهت محا سبه آمار موالید تحت پو شش در مدت زمان معین می توان از دو فیلتر در صفحه فهر ست خدمت گیرندگان
استفاده کرد.
 -1سن از  /سن تا :
در فیلتر سن از  :عدد  1روز و در فیلتر سن تا :زمان مورد نظر منهای یک روز ( 42ساعت قبل) را تایپ نمائید.
مثال :می خواهیم موالید سال  1931را از اول فروردین تا تاریخ  42دی ماه گزارش بگیریم بنابراین
سن از 1 :روز و سن تا 433 :روز وارد می گردد.
 -4تاریخ تولد از  1931/1/1تاریخ تولد تا  1931/11/42وارد می گردد.
نکته :جستجوی حاصل از هر دو حالت فوق باید یک عدد را نشان دهد.
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مربع آبی کنار ستون نام ،امکان ویرایش م شخ صات فردی ،نوع اقامت ،نوع جمعیت ،تلفن ثابت و همراه ،آدرس ،گروه
خدمت ،انتخاب بیمه ) نوع بیمه و تاریخ بیمه( و  ...را فراهم نموده است.

تعاریف گزینه نوع اقامت:
 دائم :خدمت گیرنده اهل همان شهر یا روستا است و اقامت دائم دارد. موقت :خدمت گیرنده ای است که به صورت موقت در آن شهر یا روستا اقامت دارد. حا ضر :خدمت گیرنده م سافر ه ست و در سامانه سیب ثبت نام ن شده که خدماتش به صورت مهمان انجام شود وباید به صورت حاضر ثبت نام شود تا خدمات برایش ارائه گردد.
 غایب موقت :مراجعه کننده می خواهد تمام اع ضای خانوار خود را که تاکنون در سامانه سیب ثبت ن شده را ثبتکند ولی یکی از اعضای خانوار در حال حاضر در شهر یا روستا موقتاً حضور ندارد بصورت غایب موقت ثبت می شود.
به طور مثال سرباز یا دانشجو بصورت غایب موقت ثبت می شود.
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با کلیک بر روی دکمه انتخاب به صفحه فهرست مراقبتها می توان دسترسی یافت.
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با کلیک بر روی دکمه اع ضای خانوار و دکمه ثبت تماس به صفحه فهر ست خانوارها و صفحه ثبت تماس می توان
دسترسی یافت.

در فهرست خانوارها می توان از فیلترهای کد خانوار ،نام یکی از اعضا ،نام خانوادگی یکی از اعضا ،شماره ملی ،ملیت و
 ...استفاده کرد.
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ثبت نام و سرشماری
*جستجوی خدمت گیرنده:
در نظر داشته باشید برای تحت پوشش قرار دادن یک خدمت گیرنده الزم است وی تحت پوشش هیچ مرکزی نباشد
برای استعالم وضعیت یک خدمت گیرنده کافی است از منوی ثبت نام و سرشماری گزینه ی جستجوی خدمت گیرنده
را انتخاب نمایید:

و همانطور که در فرم زیر مشخص ا ست با وارد کردن کد ملی خدمت گیرنده و کلیک بر روی اطالعات کاربر و ضعیت
مرکز خدمت دهنده به شخص نمایش داده می شود:
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*در صورتی که خدمت گیرنده تحت پو شش مرکز دیگری با شد  ،با وارد کردن شماره ملی وی  ،نام و نام خانوادگی و
مرکز تحت پوشش او نمایش داده می شود.
نکته :در صورتی که با ورود کد ملی و دریافت اطالعات تحت پو شش ،دان شگاه علوم پز شکی و خدمات بهدا شتی
درمانی نشان داد؛ فرد خدمت گیرنده آزاد در سطح دانشگاه می باشد.

ثبت نام و سرشماری
*فهرست خانوارها
همانطور که در بخش ثبت نام خدمت گیرنده ذکر شد ،افراد مراجعه کننده باید در خانوار های مربوط به خود ثبت
شوند.برای سهولت در د ستر سی به اطالعات خانوار ها و اع ضای خانوار ها زیر منوی فهر ست خانوار ها از منوی ثبت
نام و سرشماری تعبیه شده است.
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عالمت بعالوه (  ) +برای افزودن خدمت گیرنده به خانوار استفاده می شود .

عالمت ضربدر  برای حذف شخص از خانوار استفاده می شود.
نکته :برای افراد حذف شده الزم ا ست جهت جلوگیری از بروز تک خانوار بالفا صله فرد را کوچ یا ا ضافه بر خانوار
دیگر نمایند.
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ثبت نام و سرشماری
* فهرست افراد فوت شده

در این صفحه لیست تمامی افراد فوت شده تحت پوشش واحد شما به همراه اطالعاتی همچون سن  ،جنسیت  ،تاریخ
فوت  ،علت فوت و محل فوت و...نمایش داده می شود.
در ضمن فیلتر های موجود در باالی صفحه (با استفاده از آیتم های جستجوی " نام " " ،نام خانوادگی "  " ،کدخانوار"
 "،شماره ملی " " ،بازه سن فوت " " ،محدوده تاریخ مرگ " " ،جن سیت "  " ،ملیت "  " ،علت فوت " و " انتخاب
واحد " ) می توانند شما را در پیدا کردن شخص فوت شده ی مورد نظر یاری نمایند.
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نکته :با کلیک بر روی کلید سوابق  ،خالصه پرونده الکترونیکی افراد فوت شده در دسترس است.

مرگ های ثبت شده را از دو مسیر می توان بررسی کرد:
 -1مسیر ثبت نام و سرشماری – فهرست افراد فوت شده
 -4گزارشها – وقایع ثبت شده – مرگهای ثبت شده
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ثبت نام و سرشماری

*هرم سنی جمعیت:

در این قسمت هرم سنی جمعیت به تفکیک جنسیت ) مرد و زن ( را مشاهده می کنید .سمت راست هرم ،به رنگ
مشکی و مربوط به زنان و سمت چپ هرم ،به رنگ آبی و مربوط به مردان می باشد .محور عمودی نمودار مربوط به
محدوده ی بازه ی سنی و نمودار افقی مربوط به جمعیت ( نفر) می باشد.
نکته :مجموع جمعیت هرم سنننی به دلیل اینکه جمعیت باالی  33سننال را نشننان نمی دهد با گزارش جمعیت ثبت نام
شده همخوانی ندارد.
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همچنین با کلیک بر روی عالمت سه خط موازی که در گوشه ی سمت راست باالی صفحه مشاهده می نمایید ،این آمار
را به صورت جدول در اختیار خواهید داشت و میتوان از این جدول خروجی اکسل تهیه نمود:

ثبت نام و سرشماری
* مهاجرت
ورود خدمت گیرنده از مرکز
برای تحت پو شش قرار دادن یک خدمت گیرنده کافی ا ست از منوی ثبت نام و سر شماری و زیر منوی مهاجرت روی
گزینه ی ورود خدمت گیرنده به مرکز کلیک کنید:
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بعد از کلیک بر روی دکمه" ثبت"  ،صفحه ی زیر جهت تایید صحت اطالعات شخص خدمت گیرنده ظاهر می شود:

در صورتی که نام و نام خانوادگی شخص مراجعه کننده با اطالعات نمایش داده شده یک سان بود با کلیک بر روی
گزینه بله نسبت به تحت پوشش قرار دادن وی اقدام نمایید:

با کلیک بر روی گزینه "بله" در صورتی که عملیات زیرپو شش بردن خدمت گیرنده با موفقیت به اتمام بر سد  ،با
پیغام زیر روبرو خواهید شد و نام شخص در لیست زیر این فرم نمایش داده می شود:
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ثبت نام و سرشماری
* مهاجرت
خروج خدمت گیرنده از مرکز
برای اینکه یک خدمت گیرنده را از پو شش مرکز خود خارج کنید  ،کافی ا ست تا ابتدا شخص مورد نظر را به عنوان
خدمت گیرنده انتخاب کنید.
سپس همانطور که در تصویر زیر مشاهده می فرمائید  ،از منوی ثبت نام و سرشماری و زیر منوی مهاجرت روی گزینه
ی خروج خدمت گیرنده از مرکز کلیک می کنیم.

همانطور که در تصویر زیر مشاهده می فرمائید  ،بعد از کلیک روی گزینه خروج خدمت گیرنده از مرکز صفحه مربوط
به آن باز خواهد شد.
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خروج خدمت گیرنده روی گزینه بله کلیک نمایید.

در صورتی که عملیات خروج از پو شش مرکز با موفقیت انجام گیرد ،سامانه شما را با پیغام" اطالعات با موفقیت
ذخیره شد" مطلع می نماید و نام خدمت گیرنده در لی ست افراد خارج شده از پو شش مرکز که در زیر صفحه جای
دارد ،قرار می گیرد.
تذکر مهم
 ) 1خروج شخص از یک مرکز تنها در صورتی مقدور ا ست که کاربر اقدام کننده دقیقاً در مرکز خدمت گیرنده ثبت
شده با شد  ،بعنوان مثال :کاربران الیه های باالتر قادر به ثبت خروج از مرکز برای خدمت گیرندگان الیه های زیرین
خود نیستند و کاربران هر مرکز فقط قادر به ثبت خروج از مرکز برای خدمت گیرندگان مرکز خود هستند .در صورتی
که کاربر الیه های باالتر اقدام به حذف یک خدمت گیرنده از الیه های زیرین خود کند  ،سامانه با پیغامی ضمن
خاطرنشان کردن مرکز فعلی خدمت دهنده به خدمت گیرنده  ،از انجام این کار جلوگیری می کند.
 )4در صورتی که ا شتباها شخص دیگری را از پو شش مرکز خود خارج کردید  ،می توانید بالفا صله از طریق ورود
خدمت گیرنده به مرکز)که در بخش بعدی بطور مفصل توضیح داده خواهد شد( و با وارد کردن شماره ملی وی  ،او را
مجددا تحت پوشش مرکز خود ببرید.
 )9در صورتی که شخ صی از پو شش یک مرکز خارج شود  ،تنها با دارا بودن شماره ملی می تواند تحت پو شش هر
مرکز دیگری در سرا سر ک شور قرار گیرد .بدیهی ا ست اگر برای خدمت گیرنده ای خروج ثبت نکنید  ،تحت پو شش
قرار گرفتن آن شخص در مرکز دیگری امکان پذیر نیست.
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ثبت نام و سرشماری
* مهاجرت
خروج خانوار

پس از انتخاب خروج خانوار پنجره خروج از جمعیت تحت پو شش واحد باز می شود که با ا ستفاده از فیلترهای شماره
ملی ،خانوار و تاریخ خروج می توان خانوار مورد نظر را جستجو و خارج کرد.
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با انتخاب فیلتر خانوار مجدداً پنجره ای باز می شود که می توان با ا ستفاده از فیلترهای نام ،نام خانوادگی و شماره
ملی خانوار را جستجو کرد.

ثبت نام و سرشماری
* مهاجرت
گزارش مهاجرتهای ثبت شده
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با انتخاب گزینه گزارش مهاجرت های ثبت شده پنجره ای باز می شود که گزارش فوق را بر ا ساس فیلترهای ملیت،
شماره ملی خدمت دهنده و خدمت گیرنده ،نقش ،کد مبدا مهاجرت ،کد مق صد مهاجرت ،نوع مهاجرت (ورود  /خروج)
و تاریخ مهاجرت نمایش می دهد.
توجه :با حذف کد ملی خدمت دهنده می توان گزارش کل مهاجرت های ثبت شده (ورود و خروج) در پایگاه  /خانه
بهداشت را مشاهده نمود.

ثبت وقایع
* ثبت مرگ
نکته :در همه موارد ثبت وقایع امکان حذف و ویرایش وجود دارد به جز ثبت مرگ ،پس قبل از ثبت مرگ برای خدمت
گیرنده از صحت انتخاب و اطالعات وی دقت نمایید
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ثبت مرگ از طریق منوی ثبت وقایع زیر منوی ثبت مرگ در دسترس است برای این منظور حتماً باید قبل از هر کاری
خدمت گیرنده انتخاب شود ،به بیانی دیگر در صورتی که خدمت گیرنده ای انتخاب ن شده با شد ثبت مرگ معنایی
ندارد و سامانه کاربر را به صفحه انتخاب خدمت گیرنده هدایت می کند.
پس از انتخاب گزینه ثبت مرگ ،پنجره فهر ست خدمت گیرندگان باز می شود و با فیلترهای متعدد می توان شخص
فوت شده را جستجو و انتخاب کرد.

پس از فیلتر و جستجوی فرد ،با انتخاب کلید انتخاب صفحه ثبت مرگ باز می شود.
در هنگام ثبت مرگ برای خدمت گیرنده ،نام وی را در سربرگ صفحه ثبت مرگ کنترل نمایید تا مرگ برای فرد
دیگری به اشتباه ثبت نگردد.
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الزم به ذکر است در این فرم وارد کردن موارد زیر الزامی می باشد:
تاریخ فوت ،محل فوت ،علت فوت ،1تاریخ علت فوت1
نکته  :ثبت مرگ برای کودکان  1تا  59ماه نیاز به تکمیل فرم های مربوطه دارد.
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گزارش ها
*گزارش جمعیت شبکه
* گزارش جمعیت ثبت نام شده
از طریق منوی گزارش ها؛ گزارش جمعیت شننبکه را انتخاب می کنیم و سننپس "گزارش جمعیت ثبت نام شننده ها" را
انتخاب می کنیم.
از این طریق می توانیم گزارش به تفکیک جن سیت ،و ضعیت تأهل ،نوع جمعیت ،نوع ملیت  ،گروههای سنی ،سطح
سواد  ،تفکیک بیمه و به تفکیک سن را استخراج کرد.

به عنوان مثال
گزارش جمعیت به تفکیک جنسیت
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گزارش جمعیت به تفکیک سن
گزارشی به تفکیک جنسیت ،ملیت و نوع جمعیت در بازه های سنی مختلف قابل استخراج می باشد

گزارش ها
*گزارش جمعیت شبکه
گزارش جمعیت افراد فوت شده
در منوی گزارش ها ،گزارش جمعیت شبکه را انتخاب می کنیم و سپس گزارش جمعیت افراد فوت شده را انتخاب می
کنیم.
از این طریق می توانیم گزارش به تفکیک جن سیت ،و ضعیت تاهل ،نوع جمعیت ،نوع ملیت و سطح سواد را ا ستخراج
کرد.
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به عنوان مثال:
گزارش جمعیت افراد فوت شده به تفکیک جنسیت

گزارشها
*نمودار جمعیت تحت پوشش
از طریق منوی گزارش ها این نمودار قابل مشاهده می باشد

25

هرم سنی جمعیت تحت پوشش

باکلیک بر روی سه خط باالی این نمودار ،هرم سنی به صورت جدول به تفکیک جن سیت نمایش داده می شود و
میتوان خروجی اکسل نیز از این جدول تهیه نمود:
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گزارشها
*زیج حیاتی
از طریق منوی گزارشها وارد اطالعات زیج حیاتی می شویم.

در حال حاضر تنها گردونه زیج حیاتی نمایش داده می شود که آپدیت نشده است.

27

گزارش ها
وقایع ثبت شده
کاربران سامانه سیب باید در تمامی موارد تکمیلی ثبت مرگ دقت زیادی دا شته با شند زیرا امکان ویرایش و حذف
ثبت مرگ توسط هیچ نقشی در دانشگاه وجود نخواهد داشت .ویرایش و حذف توسط شرکت پشتیبانی سامانه سیب
در سطح وزارت صورت می گیرد در صورتی که کاربر خدمت دهنده به اشتباه ثبت مرگ انجام دهد باید گزارش کتبی
خطا در ثبت مرگ را با ذکر کد ملی و نام و نام خانوادگی خدمت گیرنده به مرکز بهدا شت شهر ستان برای گزارش به
سطوح باالتر اعالم نماید.

گزارش ها
*وقایع ثبت شده
مرگ های ثبت شده
از طریق منوی گزارش ها وارد وقایع ثبت شده می شویم و از این طریق وارد مرگ های ثبت شده می شویم و گزارش
مربوطه را به شرح ذیل استخراج می نماییم
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آمار مرگهای ثبت شده
در این قسمت آمار مرگ هایی که توسط نقش جاری ثبت شده است نمایش داده می شود "،با پاک کردن کد ملی از
باکس " کد ملی خدمت دهنده "می توان گزارش را در سطح واحد مشاهده کرد".
با استفاده از فیلتر هایی که در شکل زیر مشاهده می نمائید می توان گزارش منحصر به فردی از این قسمت استخراج
نمائید.
نکته :در منوی ثبت نام و سرشماری گزینه فهرست افراد فوت شده کل مرگ های واحد نشان داده می شود.

میز کار
*فهرست خانوارها
پس از کلیک قسننمت "فهرسننت خانوارها" در صننفحه اول(میزکار)؛ پنجره ای ظاهر می گردد که فهرسننت خانوارها
(خانوار-نفر) از این صفحه قابل گزارش گیری می باشد.
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پس از کلیک دکمه جستجو ؛ فهرست خانوارها با ابزار جستجوی کدخانوار ،نام یکی از اعضاء  ،نام خانوادگی یکی از
اعضاء ،شماره ملی یکی از اعضاء  ،ملیت و نوع سفیر سالمت نمایش داده می شود.

در این گزارش کد خانوار  ،شماره ملی  ،نام و نام خانوادگی و نسبت نمایش داده می شود
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با کلیک عالمت ضربدر :حذف فرد از خانوار (بصورت تک به تک)

باکلیک عالمت بعالوه :افزودن فرد به خانوار

نکته :برای حذف کل خانوار باید از طریق منوی ثبت نام و سرشماری ،گزینه خروج خانوار استفاده نمائید.
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شاخصها و تعاریف:
مرگ ناشي از عارضه كمبود وزن هنگام تولد :
مرگ نوزادي كه بعد از هفته سي و هفتم بارداري مادر با وزن هنگام تولد  0022گرم يا كمتر به دنيا آمده است و حداكثر تا پايان اولين ماه زندگي به دليل
عوارض ناشي از اين كمبود وزن هنگام تولد مرده باشد در اين قسمت ثبت ميشود.

مرگ ناشي از نارسي نوزاد :
مرگ نوزادي كه قبل از هفته سي و هفتم بارداري به دنيا آمده باشد (خواه با وزن زمان تولد كم يا طبيعي) و حداكثر تا پايان اولين ماه زندگي به دليل
عوارض ناشي از اين تولد زودرس ،مرده باشد ،در اين قسمت ثبت ميگردد.

مرگ ناشي از بيماريهاي قابل پيشگيري با واكسن :
شامل مرگ به علت سرخك ،سرخجه ،سندرم سرخجه مادرزادي ،سياه سرفه ،كزاز ،فلج اطفال ،هپاتيت  ،Bديفتري و سل است.

مرگ نوزاد از صدمات زايماني :
چنانچه نوزادي با عالئم حياتي (زنده) به دنيا آيد ،ناهنجاري مادرزادي آشكاري نداشته باشد ولي عالئم حياتي او ضعيف باشد به طوري كه به اقدامات اوليه
احياء نوزاد پاسخ ندهد و حداكثر تا يك ساعت پس از زايمان بميرد ،در اين قسمت عالمت زده ميشود.

مرگ ناشي از ناهنجاريهاي مادرزادي :
مرگ كودكان تا پنج سال كه با عالئم حياتي به دنيا آمده باشد (زنده به دنيا آمده) .چنانچه پس از تولد ناهنجاري واضح و مشهودي داشته باشد كه منجر به
مرگ نوزاد گردد بايد در قسمت مرگ كمتر از يك ماهگي به دليل ناهنجاري مادرزادي ثبت گردد .در صورتي كه ناهنجاري واضح و آشكار نداشت ،تشخيص
مرگ به علت ناهنجاري فقط با پزشك خواهد بود.

مرگ ناشي از حوادث ،مسموميتها و سوختگيها :
چنانچه كودك زير پنج سالي به دليل حادثه ،مسموميت يا سوختگي فوت كرد هر چند كه زمينه بيماري هاي ديگري هم داشته باشد بايد در اين قسمت،
ثبت گردد.
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شاخصهای جمعیت ،مرگ ،باروری و موالید:

درصد توزیع گروه های سنی جمعیت :
درصد گروه های سنی زیر یکسال ،زیر  5سال ،زیر  55سال 55 ،تا  46سال و باالی  45سال از نظر دسترسی به خدمات بهداشتی
دارای اهمیت هستند.
*011جمعیت گروه سنی مورد نظر
کل جمعیت
درصد توزیع جنسی جمعیت :
*011تعداد جمعیت یک گروه جنسی
کل جمعیت

نسبت جنسی :SR
*011تعداد تولدهای زنده پسر
تعداد تولدهای زنده دختر
درصد سرباری  :نشان دهنده جمعیت غیرفعال به جمعیت فعال از نظر اقتصادی و اشتغال است.
 *511جمعیت زیر55سال و باالی  45سال
جمعیت  55تا  46سال

رشد طبیعی جمعیت  :NGRجمعیتی که رشد مثبت دارد بافت و ترکیب جوانی داشته و هرسال به تعداد آن افزوده می شود.
جمعیتی که رشد منفی دارد ترکیب سنی جمعیت به سمت پیر شدن پیش می رود.
(/51میزان مرگ خام  -میزان تولد خام)
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میزان تولد خام : CBR
 *0111تعداد کل تولد
جمعیت

میزان مرگ خام: CDR
 *0111تعداد کل مرگ
جمعیت
میزان باروری عمومی  : GFRتعیین کننده تعداد تولد زنده به ازای هزار زن در سنین باروری ( 51-64ساله)
*0111تعداد موالید زنده
جمعیت زنان 01-94ساله
میزان باروری اختصاصی سنی :
*0111تعداد موالید زنده در هر گروه سنی زنان
جمعیت زنان آن گروه سنی

میزان باروری کلی  :TFRنشاندهنده این است که با وضعیت فعلی یک زن در طول سنین باروری چه تعداد فرزند بدنیا می آورد.
 *5مجموع میزان های باروری اختصاصی سنی (باگروه سنی  5سال)
مرده زائي :
نوزادی كه بعد از هفته  22حاملگي بدنيا آمده است و هيچ يك از عالئم حياتي را ندارد.
درصد مرده زایی :
 * 011تعداد کل مرده بدنیا آمده
کل زایمانها (تولد زنده و مرده زائی)
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میزان مرگ نوزادان :
*0111تعداد کل مرگ نوزادان
کل موالید زنده
میزان مرگ کودکان زیر یکسال :
*0111تعداد کل مرگ کودکان زیر یکسال
کل موالید زنده
میزان مرگ کودکان زیر پنج سال :
 *0111تعداد کل مرگ کودکان زیر پنج سال
کل موالید زنده

میزان مرگ مادران باردار :مرگ هنگام حاملگی تا  64روز پس از ختم بارداری صرف نظر از مدت و محل حاملگی ،تشدید شده در
بارداری ،یا به علت مراقبت های ارائه شده طی آن اما نه به علت حادثه یا تصادف

*0111تعداد کل مرگ مادران باردار
کل موالید زنده

درصد زایمانها توسط شخص دوره ندیده :

*011تعداد کل زایمان توسط فرد دوره ندیده
کل زایمان
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درصد زایمانها توسط شخص دوره دیده :
*011تعداد کل زایمان توسط فرد دوره دیده
کل زایمان
درصد زایمانها در بیمارستان :
*011تعداد کل زایمان در بیمارستان
کل زایمان
درصد زایمان در هر گروه سنی :
*011تعداد زایمان در هر گروه سنی
جمعیت زنان در آن گروه سنی
درصد متولدین با وزن کمتر از  4511گرم :
*011تعداد نوزاد زنده متولد شده با وزن کمتر از  0511گرم
کل موالید زنده
درصد متولدین وزن شده :
*011تعداد نوزاد زنده متولد شده وزن شده
کل موالید زنده
دقت كنيد وقتي گفته ميشود
«كمتر از يك ماه» يعني از بدو تولد تا  02روزگي كامل
«يك ماه تا كمتر از يك سال» يعني از روز  02تولد تا وقتي كه سن كودك به  11ماه و  02روز برسد
« 1سال تا  4سال» يعني درست از وقتي  560روز از تولد كودك گذشته باشد تا زماني كه  4سال و  11ماه و  02روزه شود و به همين ترتيب
براي بقيه گروههاي سني.
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