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  بسمه تعالي
  system  managmentchild healthفايل  استفاده از راهنماي

سازمان  در قالب) كودك سالم ، مانا ، شير مادر و مرگ كودكان ( برنامه هاي سالمت كودكان  اطالعات مورد نيازآوري  جمعبراي  فايلاين  -١
  . طراحي شده است  دهي ، برنامه ريزي ، نظارت و پايش و گزارش دهي

 .قابل استفاده نيست access2003اين برنامه با . ه باشد دش نصبaccess٢٠٠٧  رايانه شما نرم افزار  بايد درفايل  اين براي استفاده از -٢
 .كپي كنيد ) يا فولدر دلخواهدرايو در هر(را در رايانه خود ابتدا فايل -٣
دسترسي داشته باشيد مي توانيد پس از باز كردن فايل روي آيكون سايت در رايانه شما موجود باشد و به اينترنت فايل اگر نسخه هاي قبلي  -٤

سايت نظام مراقبت كودكان باز مي شود و  ،نظام مراقبت كودكان كه در گوشه پايين سمت چپ پنجره صفحه اصلي قرار دارد كليك نماييد
 . مي توانيد نسخه جديد فايل را دانلود نماييد

 :را انجام دهيدشود مراحل زير باز مي  access2007ار در در صورتي كه فايل براي اولين ب -٥
 :  آن را به اين طريق غيرفعال كنيدباالي پنجره صفحه اصلي ديده مي شود ،  security warningيك نوار ابزار  •

o  در قسمت جلوي اين اخطار بر روي دكمهoption پنجره  كليك كنيدSecurity Alert شود باز مي 
o  دكمهEnable this content سپس در قسمت پايين و سمت چپ پنجره  كليك و راSecurity Alert  روي

Open the Trust Center  كليك كنيد پنجرهTrust Center شود مي باز . 
o  در قسمت سمت چپ پنجرهTrust Center  عنوان ،Macro Settings  آخرين گزينهرا انتخاب كنيد و ،Enable 

all macros...   درنهايت دكمه   و كنيدرا انتخابok نماييد ليك ك را ها همه پنجره. 
  

Security warning   
 
    Enable this content ….. 
 
open this trust center              trust center  
 
                                               Enable all macros               
 

 :كاربر مراحل زير را طي كنيدبا توجه به سطح . قسمت دارد 2 ،بينيد را ميپنجره انتخاب موقعيت  پس از باز كردن فايل -٦
a.  در ابتدا در قسمت باال سال را انتخاب كنيد. 
b.   نام دانشگاه را انتخاب كنيد: راستقسمت سمت در.  
c. سپس وارد صفحه نماييدانتخاب را  "دانشگاه سالمت كودكان مسؤول بررسي "دكمه  ،مسئول هستيد اگر درسطح دانشگاه ،

و سپس نام دانشگاه را وارد مي كنيد  )همان رمز نظام مراقبت مرگ مي باشد(اي مي شويد كه رمز كاربر را وارد مي نمائيد 
.   

d.  و   ، نام شهرستان را انتخاب سمت چپدر قسمت ، از انتخاب نام دانشگاه ، بعدل هستيداگر در سطح شهرستان مسؤو
 .كليك كنيد را "شهرستان سالمت كودكان ل بررسي مسؤو"سپس دكمه

  
 

Options 

Macrosettings  OK
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 : هاي زير استقسمت شامل اصلي  صفحه
 
 : آبينوار  باالي •

o عنوان Child Health Management System  
o انتقال كليه اطالعات به ) C:\CHS(VER1.1  
o  انتقال كليه اطالعات به )C:\CHS(VER1.2  

 
 : روي نوار آبي •

o  تغيير كاربر 
o  به سايت سازمان دهي ، برنامه ريزي ، نظارت و عملكرد انتقال اطالعات 

 
 : آبي صفحاتي با عناويننوار  پايين •

o سازمان دهي 
o برنامه ريزي 
o نظارت و پايش 
o گزارش دهي  

  
عناوين سـمت چـپ صـفحه    ولي عناوين سمت راست صفحه اصلي بدون نياز به اينترنت، قابلت اجرا دارد ( : نكته 

 ) دسترسي داشته باشيد انتقال اطالعات به  سايت قبل از كليك روي دكمه مورد نظر  بايستي به اينترنت اصلي و
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  C:\CHS(VER1.1( انتقال كليه اطالعات به 
را درروي يك CHS(VER1.1  (اگرشهرستان دسترسي به اينترنت نداشته باشد ونتواند اطالعات را به سايت منتقل كند فايل حاوي اطالعات 

قرار مي دهد   cفلش كپي مي كند وبه دانشگاه ارسال مي كند كارشناس مسوول سالمت كودكان دانشگاه فايل دانشگاه را در داريو  اسي دي ي
را كليك مي كند اطالعات به فايل دانشگاه  C:\CHS(VER1.1( كمه يا فلش مي باشد باز مي كند ود وسپس فايل شهرستان كه در سي دي

  . انتقال پيدا مي كند
  

  C:\CHS(VER1.2( انتقال كليه اطالعات به 
 انتقال دهيد  offlineبصورت CHS(VER1.2  (بخواهيد اطالعات را به فايل نسخه جديد VER1.1)CHS  (در صورتيكه ازفايل نسخه قديمي 

سپس فايل نسخه قديمي وقرار دهيد   cرا در داريو  CHS(VER1.2  (ابتدا فايل نسخه جديد ) در موارد كه  دسترسي به اينترنت نداشته باشد(
)  CHS(VER1.1د ودكمه يباز كن را )C:\CHS(VER1.2  انتقال پيدا مي كند  نسخه جديدرا كليك مي كند اطالعات به فايل.  

  
   تغيير كاربر

سال ، در صورتيكه بخواهيد نام دانشگاه يا شهرستان يا سال را تغيير دهيد دكمه تغيير كاربر را كليك كنيد پنجره انتخاب موقعيت باز مي شود و
سالمت كودكان دانشگاه راكليك كنيد نيد اگر دكمه مسوول بررسي نام دانشگاه ويا شهرستان دلخواه خودرا انتخاب مي ك

  
وسپس نام دانشگاه مورد نظر باز مي شود كه رمز كاربر از شما مي خواهد شماره هاي رمز كاربر را وارد كنيد  PASSWORDپنجره  

فعال مي شود وشما وارد پنجره صفحه اصلي با  راانتخاب مي كنيد اگر رمز صحيح وارد شده باشد دكمه مسوول بررسي سالمت كودكان دانشگاه
امكانات بيشتر جهت مسوول سالمت دانشگاه مي شود درغيراين پيغام رمز كاربر اشتباه است مواجه خواهيد شد كه دراين صورت شما عالمت 

  را كليك كند كه از برنامه خارج شود ودوباره فايل را باز نماييد پنجره اال وسمت راستضربدر ب

  
   قال اطالعات سازمان دهي ، برنامه ريزي ، نظارت و عملكرد به سايتانت

يك در صورتيكه بخواهيد تمامي اطالعات سازماندهي يا برنامه ريزي يا نظارت يا عملكرد رابه سايت انتقال دهيد كافي است دكمه مربوطه را كل
. كنيد وتمامي اطالعات به سايت انتقال داده مي شود
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  سازماندهي :صفحه
  :مي باشد   on line از سايت اطالعات دريافت - off lineاطالعات  جمع بنديگزارش ليستي و - ورود اطالعات بخش 3شامل

  :زير مي باشد شامل فرم هاي  ورود اطالعات
  off lineفرم اطالعات عمومي شهرستان  •
 off lineدارويي در شهرستان ) مكمل ها  –شير مصنوعي  –دارو ( فرم اطالعات اقالم  •
 off lineفرم امكانات و تجهيزات برنامه در شهرستان  •

 :قسمت هاي زير مي باشد  شامل off lineگزارش ليستي وجمع بندي اطالعات 
                                        off lineمصرفي اقالم دارويي شهرستان  ليست •
 off lineليست اطالعات اقالم دارويي به تفكيك شهرستان  •
 off lineجمع بندي اطالعات اقالم دارويي دانشگاه  •
 off lineجمع بندي امكانات و تجهيزات دانشگاه  •
 off lineجمع بندي امكانات و تجهيزات به تفكيك شهرستان  •
  :مي باشد بخش هاي زير  شامل   on lineاز سايتاطالعات دريافت 
 on lineدريافت اطالعات عمومي از سايت  •
 on lineاز سايت اقالم دارويي دريافت اطالعات  •
 on lineدريافت امكانات و تجهيزات برنامه از سايت  •

  
  

  off lineفرم اطالعات عمومي شهرستان 
به صورت ساالنه به  مركز بهداشت شهرستانباز مي شود ، اين فرم در  off lineبا كليك بر روي آن فرم اطالعات عمومي شهرستان 

، كل جمعيت ، جمعيت شهري ، جمعيت روستايي ، تعداد : صفحه را تكميل نماييد  جدول اطالعات. تفكيك هر شهرستان تكميل مي گردد 
اهه ، تعداد م 59-1سال ، تعداد مرگ نوزاد ، تعداد مرگ زير يكسال ، تعداد مرگ  5سال ، تعداد زير 2متولدين ، تعداد زير يكسال ،  تعداد زير 

منظور تعداد كل بيمارستانهايي است كه داراي بخش زنان و (سال ، تعداد بيمارستان دوستدار كودك ، تعداد زايشگاه و بيمارستان 5مرگ زير 
بهداشتي ، تعداد مراكز  )زايمان و اطفال يا هر كدام از اين بخشها به تنهايي مي باشند اعم از اينكه دوستدار كودك و داراي لوح هستند يا خير

درماني شهري ، تعداد مراكز بهداشتي درماني شهري و روستايي ، تعداد مراكز بهداشتي درماني روستايي ، تعداد خانه هاي بهداشت و تعداد 
ت با زدن دكمه انتقال صفحه ثبت مي گردد ، در نهايپايگاه هاي بهداشتي را نوشته ، روند اطالعات تكميل شده به صورت ساالنه در ليست پايين 

  .اطالعات به سايت اطالعات وارد شده به سايت وزارت بهداشت منتقل مي شود 
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 off lineدارويي در شهرستان ) مكمل ها  –شير مصنوعي  –دارو ( فرم اطالعات اقالم 
به صورت جمع مركز بهداشت شهرستان باز مي شود ، اين فرم در off line با زدن كليك بر روي آن فرم اقالم دارويي در شهرستان

 انتخاببا زدن تيك در ابتدا اطالعات باالي صفحه را . تكميل مي گردد انبار دارويي شهرستان از بندي سه ماهه به تفكيك شهر و روستا 
مكمل  –شير مصنوعي ( اقالم  سپس اقدام به تكميل اطالعات جدول) شهري يا روستايي ( ، مكان ) اول ، دوم ، سوم ، چهارم ( سه ماه نماييد  

موجود در انبار  اقالمتعداد (، تعداد موجودي )خارج شده از انبار شهرستاناقالم تعداد (اين جدول را بر اساس تعداد مصرفي: نماييد ) ها و دارو 
و تعداد   )محاسبه مي شودتوسط سيستم (تعداد برآورد *،  )درخواست شده توسط شهرستان اقالمتعداد (، تعداد درخواست شده )شهرستان

كه به تفكيك در جدول قيد شده ) مكمل ها و دارو  –شير مصنوعي  **(هر يك از اقالم  )تحويل شده به انبار شهرستان اقالمتعداد ( يدريافت
  .است كامل نماييد 

  
ده ركورد قبلي و بعدي دكمه هاي مربوطه كليك نماييد و براي مشاههر ركورد دكمه حذف ركورد در باالي صفحه را پاك كردن اطالعات براي 

  .و براي خروج از اين صفحه دكمه خروج زده مي شود در پايين صفحه را كليك نماييد 
  .در نهايت با زدن دكمه انتقال اطالعات به سايت اطالعات وارد شده به سايت وزارت بهداشت منتقل مي شود 

  صورت استاندارد شده براي هريك از اقالم تعريف گرديده استدر اين نرم افزار روش محاسبه برآورد به :  نكته*
  ):شهر(كوپن شيرمصنوعي)/ روستا( شيرمصنوعي :  1نحوه ثبت اطالعات رديف :نكته**

پس از انتخاب مكان و دوره زماني سه ماهه،الزم است تعداد قوطي هاي شير مصنوعي بشرح زير در ستون هاي  براي تكميل اطالعات روستا •
  :ت گرددجدول ثب

  تعداد قوطي هاي شيرمصنوعي خارج شده از انبار شهرستان: مصرفي 
  تعداد قوطي هاي شيرمصنوعي موجود در انبار شهرستان: موجودي

  تعداد قوطي هاي شيرمصنوعي درخواست شده توسط شهرستان: درخواستي
  توسط سيستم محاسبه مي شود: برآورد

  شده به انبار شهرستانتعداد قوطي هاي شيرمصنوعي تحويل : دريافتي
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پس از انتخاب مكان و دوره زماني سه ماهه،الزم است تعداد سري كوپن هاي  شير مصنوعي بشرح زير در ستون هاي  براي تكميل اطالعات شهر •
  :جدول ثبت گردد

  تعداد سري كوپن شيرمصنوعي صادر شده براي كودكان در شهرستان: مصرفي 
  در  واحد مربوطه شهرستان) صادر نشده(موجود  تعداد سري كوپن شيرمصنوعي: موجودي

  تعداد سري كوپن شيرمصنوعي  درخواست شده توسط شهرستان: درخواستي
  توسط سيستم محاسبه مي شود: برآورد

    تعداد سري كوپن شيرمصنوعي تحويل شده به واحد مربوطه شهرستان: دريافتي
 off lineفرم امكانات و تجهيزات برنامه در شهرستان 

به  مركز بهداشت شهرستانباز مي شود ، اين فرم در off line در شهرستانامكانات و تجهيزات برنامه با زدن كليك بر روي آن فرم 
نماييد  انتخابابتدا اطالعات باالي صفحه را با زدن تيك در .تكميل مي گردد مكان ارائه دهنده خدمت به تفكيك شش ماهه صورت جمع بندي 

، تعداد را  )، پايگاه بهداشتيشهري خانه بهداشت ، مركز روستايي ، مركز ( ، مكان ) دومشش ماهه اول ، شش ماهه ( دوره جمع آوري اطالعات : 
در قسمت مربوطه  ) خانه بهداشت ، مركز روستايي ، مركز شهري ، پايگاه بهداشتي( برحسب تعداد مكان ارائه دهنده خدمت در هر شهرستان

تعداد *،  )غير قابل استفاده(اسقاطي تعداد اين جدول را بر اساس: نماييد امكانات و تجهيزات سپس اقدام به تكميل اطالعات جدول  .نيد وارد ك
كه به تفكيك امكانات و تجهيزاتي  تعداد برآورد گرديده  و تعداد دريافت گرديده هر يك از**، تعداد درخواست شده ،  ) قابل استفاده(موجودي

  .جدول قيد شده است كامل نماييد  در
براي پاك كردن اطالعات هر ركورد دكمه حذف ركورد در باالي صفحه را كليك نماييد و براي مشاهده ركورد قبلي و بعدي دكمه هاي مربوطه 

  .صفحه را كليك نماييد و براي خروج از اين صفحه دكمه خروج زده مي شود سمت چپ در 
  .انتقال اطالعات به سايت اطالعات وارد شده به سايت وزارت بهداشت منتقل مي شود در نهايت با زدن دكمه 

  : نكته
  .امكانات وتجهيزاتي كه قابل استفاده در مركز باشد كه تجهيزات سالم وقابل تعميررا شامل مي شود در تعداد موجودي آورده شود* 

  شده براي هريك از اقالم تعريف گرديده است در اين نرم افزار روش محاسبه برآورد به صورت استاندارد **
بهداشتی يک مکان اگر بيشتر از يک مورد را شامل می شود به همه موارد سالم وقابل استفاده بودن در  درستون امكانات وتجهيزات*** 

  :د صفر منظور می گرددوجود نداشته يا قابل استفاده نباشدر يک مکان يک داده می شود ودر صورتی که حتی يک مورد از چند مورد 
  روستايي/ مركز بهداشتي شهري   پايگاه/ خانه بهداشت   :نام امكانات وتجهيزات

  مانا وكودك سالم پزشك وغيرپزشك  مانا وكودك سالم غيرپزشك  بوکلت چارت
  مراقبت كودكان وپيگيري  مراقبت كودكان وپيگيري  دفاتر

فرم ،شيرمادروكودك سالم ،چوب خط مانا   فرم ها
  فرم بررسي مرگ- ارجاع مانا وكودك سالم

فرم ارجاع مانا ،شيرمادر وكودك سالم ،چوب خط مانا 
  فرم بررسي مرگ-وكودك سالم

در صورت عدم دسترسي بيش از يك   وسايل احياي كودك
  كپسول اكسيژن: ساعت 

الرنگوسكوپ باتيغه  –آمبوبك اطفال - كپسول اكسيژن
  داروهاي احيا-لوله راه هوايي سايز مناسب -اطفال

  اتوسكوپ - گوشي-آبسالنگ –چراغ قوه   آبسالنگ -چراغ قوه   وسايل معاينه كودك
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     off lineمصرفي اقالم دارويي شهرستان  ليست

                                  
نام به تفكيك دانشگاه ) مكمل ها و دارو  –شير مصنوعي  ( دارويي روند مصرفي اقالم گزارش با زدن كليك روي اين قسمت ليستي از

فرم اطالعات از تكميل  حاصلكه مشاهده مي گردد   )شهري يا روستايي ( ، مكان ) اول ، دوم ، سوم ، چهارم ( شهرستان ، سال ،  سه ماه 
  .است  در شهرستان اقالم دارويي

     off lineامكانات و تجهيزات  وجوديم ليست
خانه (هر يك از امكانات و تجهيزات هرشهرستان به تفكيك سال و مكان  با زدن كليك روي اين قسمت ليستي از گزارش روند موجودي

  .امه است مشاهده مي گردد كه حاصل از تكميل فرم امكانات و تجهيزات برن)  بهداشت ، مركز روستايي ، مركز شهري ، پايگاه بهداشتي

  
  

  off lineليست اطالعات اقالم دارويي به تفكيك شهرستان 
شير مصنوعي  (مصرفي ، موجودي ، برآورد و دريافتي هر يك از اقالم دارويي روند گزارش زدن كليك بر روي اين قسمت ليستي از با 
مشاهده مي گردد كه حاصل از تكميل فرم )  شهري يا روستايي ( دانشگاه به تفكيك نام شهرستان ، سال و مكان ) مكمل ها و دارو  –

  .اطالعات اقالم دارويي در شهرستان است 

  
 

 off lineجمع بندي اطالعات اقالم دارويي دانشگاه 
شير  (مصرفي ، موجودي ، برآورد و دريافتي هر يك از اقالم دارويي روند جمع بندي زدن كليك بر روي اين قسمت ليستي از با 

مشاهده مي گردد كه حاصل از تكميل فرم )  شهري يا روستايي ( دانشگاه به تفكيك سال و مكان دركل  )مكمل ها و دارو  –مصنوعي 
  .اطالعات اقالم دارويي است 
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 off lineجمع بندي امكانات و تجهيزات دانشگاه 

دركل دانشگاه امكانات و تجهيزات موجودي ، برآورد و دريافتي هر يك از زدن كليك بر روي اين قسمت ليستي از جمع بندي روند با 
مشاهده مي گردد كه حاصل از تكميل فرم )  خانه بهداشت ، مركز روستايي ، مركز شهري ، پايگاه بهداشتي(به تفكيك سال و مكان 

  .ت اسامكانات و تجهيزات برنامه 

  
  

 off lineجمع بندي امكانات و تجهيزات به تفكيك شهرستان 
موجودي ، برآورد و دريافتي هر يك از امكانات و تجهيزات در دانشگاه به زدن كليك بر روي اين قسمت ليستي از جمع بندي روند با 

  .تجهيزات برنامه است تفكيك نام شهرستان ، سال و مكان مشاهده مي گردد كه حاصل از تكميل فرم امكانات و 
  :on line دريافت اطالعات سازماندهي از سايت

بايستي به   كه با رنگ قرمز مشخص شده است سازماندهيعناوين سمت چپ صفحه هاي قبل از كليك روي دكمه 
    دسترسي داشته باشيد اينترنت

  
  on lineدريافت اطالعات عمومي از سايت 

شما به فايل شهرستانهاي تابعه دانشگاه تكميل شده اطالعات عمومي هاي فرم تمام با زدن كليك بر روي اين قسمت انتقال 
در هر مسئول بررسي سالمت كودكان دانشگاه مي تواند  بعداز اين اقدام،ووپيغام تاييد اين عمل رااعالم مي كند انجام مي شود 

   . دانشگاه را رويت نمايد شهرستانهاي تابعه گزارش اطالعات عمومي سترسي ندارد زماني حتي مواقعي كه به اينترنت د

  
 

  on lineدريافت اقالم دارويي از سايت 
پيغام تاييد اين تكميل شده اقالم دارويي به اين فايل انجام مي شود و  تمام فرم هايبا زدن كليك بر روي اين قسمت انتقال 
در هر زماني حتي مواقعي كه به مسئول بررسي سالمت كودكان دانشگاه مي تواند عمل رااعالم مي كند وبعداز اين اقدام، 

  .  دانشگاه را به تفكيك شهرستان و سال رويت نمايد  اقالم دارويي گزارشاينترنت دسترسي ندارد 
  

  on lineاز سايت برنامه  امكانات و تجهيزات دريافت
تكميل شده امكانات و تجهيزات برنامه به اين فايل انجام مي شود و هاي فرم تمام با زدن كليك بر روي اين قسمت انتقال 

در هر زماني حتي مسئول بررسي سالمت كودكان دانشگاه مي تواند پيغام تاييد اين عمل رااعالم مي كند وبعداز اين اقدام، 
  .  دانشگاه را به تفكيك شهرستان و سال رويت نمايد امكانات و تجهيزات گزارش ي ندارد مواقعي كه به اينترنت دسترس
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  برنامه ريزي :صفحه
  :مي باشد   on line دريافت اطالعات از سايت - off lineگزارش ليستي وجمع بندي اطالعات  -بخش ورود اطالعات  3شامل

  :ورود اطالعات شامل فرم هاي زير مي باشد 
 off lineفرم اطالعات ارائه دهندگان خدمت  •
 off lineفرم اطالعات هسته آموزشي  •
 off lineفرم برنامه عملياتي كودك سالم  •
 off lineفرم برنامه عملياتي كودك مانا   •
 off lineفرم برنامه عملياتي كودك شير مادر   •
 off lineفرم برنامه عملياتي مرگ كودكان   •

  :قسمت هاي زير مي باشد اطالعات شامل گزارش دهي 
  off lineليست اطالعات عمومي ارائه دهندگان خدمت   •
 off lineليست اطالعات آموزشي ارائه دهندگان خدمت   •
  off lineليست اطالعات هسته آموزشي  •
  off lineليست برنامه عملياتي  •
   off lineليست مداخالت برنامه ها •
  off lineليست فعاليت هاي برنامه  •

  
  :مي باشد بخش هاي زير اطالعات شامل دريافت 
  on lineدريافت اطالعات ارائه دهنده خدمت از سايت  •
  on lineدريافت اطالعات هسته آموزشي از سايت  •
  on lineدريافت اطالعات برنامه عملياتي از سايت  •
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  off lineفرم اطالعات ارائه دهندگان خدمت 
، در  تكميل مي گردد واطالعات ارائه دهندگان خدمت هر دانشگاه به تفكيك شهرستان مشاهده با زدن كليك بر روي اين قسمت 

درج مي گردد اين كد خود به خود زماني كه نام و نام خانوادگي ( باالي صفحه نام دانشگاه ، نام شهرستان و كد ارائه دهنده خدمت 
تكميل گرديده با مشخص كردن كد داده شده به فرد اطالعات و ميتوان در قسمت جستجوي ارائه دهنده خدمت ) زده مي شود 

  . آورده شود
، محل ...............) تخصص كودكان ، پزشك اجتماعي ، ليسانس ، فوق ليسانس ، ابتدايي و ( گردد ، تحصيالت  ثبتنام و نام خانوادگي 

، .........) روستايي ، پايگاه بهداشت ، ستاد شهرستان و  خانه بهداشت ، مركز بهداشتي درماني شهري ، مركز بهداشتي درماني( خدمت 
تيك زده مي شود ، سابقه خدمت به سال درج مي گردد ، ) مذكر و مونث ( جنسيت  و............) كارشناس ، كاردان ، بهورز و ( سمت 

  .مي گردد تلفن و ايميل فرد نوشته مي شود ، وضعيت گذراندن دوره آموزشي با زدن بلي يا خير مشخص 

 
آخرين دوره ودرهربرنامه اطالعات دوره آموزشي ارائه دهندگان خدمت مي باشدكه آخرين دوره آموزشي استاندارد در جدول پايين 

  .بازآموزي ثبت گردد
  :كه در جدول زير اطالعات دوره آموزشي استاندارد در هربرنامه مشخص شده است

  آموزشمدت   نام دوره آموزشي گروه هدف  برنامه

  كودك سالم
  ساعت 7  كارگاه مراقبت كودك سالم پزشك  پزشك 
  ساعت ASQ( 7(كارگاه تكامل كودكان  پزشك 

  ساعت 14  كارگاه مراقبت كودك سالم غيرپزشك بهورز-كارشناس بهداشت خانواده

  مانا
  ساعت 21  كارگاه مراقبت ادغام يافته ناخوشي اطفال پزشك  پزشك 

  ساعت 14  كارگاه برخورد با كودك مصدومكارشناس-بهورز-پزشك 
  ساعت 30  كارگاه مراقبت ادغام يافته ناخوشي اطفال غيرپزشك بهورز-كارشناس بهداشت خانواده

  شيرمادر
  ساعت 36  راهنماي تغذيه باشيرمادر براي پزشكان  پزشك 

  ساعت 20باشيرمادر در بيمارستانهاي كارگاه حمايت و ترويج تغذيه  كاركنان بيمارستاني
  ساعت 20  كارگاه حمايت و ترويج تغذيه باشيرمادر بهورز-كارشناس بهداشت خانواده

  ساعت 7  ماهه 59- 1كارگاه نظام مراقبت مرگ كودكان  پرسنل بررسي مرگ كودكان  مرگ كودك
هر برنامه ثبت )درصورت موجودبودن(تيك زده مي شود ، كد آموزش ) مرگ و شير مادر  –مانا  –كودك سالم ( نام برنامه صفحه 

وتاريخ .........) روز و2 –روز 1 –چند ساعت ( ، زمان آموزش ........) و جلسه كارگاه ، سمينار ،( مي گردد ، نام آموزش ، نحوه آموزش 
  .درج مي گردد )  "01/01/81"سال آن ذكرشودكافي است مثالسال گذشته وتاريخ دقيق دردسترس نيست  2اگربيش از (آموزش 

در نهايت با براي پاك كردن اطالعات هر ركورد دكمه حذف را كليك نماييد و براي مشاهده ركورد قبلي و بعدي  پايين صفحه را كليك نماييد ، 
  .مي شود  زدن دكمه انتقال اطالعات به سايت اطالعات وارد شده به سايت وزارت بهداشت منتقل



١١ 
 

 off lineفرم اطالعات هسته آموزشي 
در باالي صفحه نام  .اطالعات هسته آموزشي دانشگاه به تفكيك شهرستان مشاهده مي گردد با زدن كليك بر روي اين قسمت 

و ) زده مي شود زماني كه نام و نام خانوادگي درج مي گردد اين كد خود به خود ( دانشگاه ، نام شهرستان و كد عضو هسته آموزشي 
  ه شود ميتوان در قسمت جستجوي نام اعضاي هسته آموزشي با مشخص كردن كد داده شده به فرد اطالعات تكميل گرديده آورد

تخصص فوق ( مشخص مي گردد ، نام و نام خانوادگي درج مي گردد ، تحصيالت ) مذكر و مونث ( سال را انتخاب نموده ، جنسيت 
، بيمارستان ، مركز بهداشتي درماني (تيك زده مي شود ، محل خدمت ...............) و فوق ديپلم ليسانس ، كودكان ، ليسانس ، فوق 

عضو هيئت علمي و  تيك زده مي شود ،) ...........استاد ، دانشيار ، مربي و (مشخص مي گردد ، سمت .........) ستاد شهرستان و 
درج ........)و 1387،1388صفر ، (سال عضويت در هسته آموزشي  مشخص مي شود ،عضويت در هسته آموزشي  با زدن بلي يا خير 

 .و ايميل فرد نوشته مي شود ، موبايل تلفن سابقه فعاليت به سال نوشته مي شود ، مي گردد ، 
تيك زده مي شود ، كد آموزش هر برنامه ثبت مي گردد ) مرگ و شير مادر  –مانا  –كودك سالم ( نام برنامه در جدول پايين صفحه 

وتاريخ آموزش .........) روز و2 –روز 1 –چند ساعت ( ، زمان آموزش ........) كارگاه ، سمينار ، جلسه و( ، نام آموزش ، نحوه آموزش 
  .درج مي گردد 

در نهايت با يد و براي مشاهده ركورد قبلي و بعدي  پايين صفحه را كليك نماييد ، براي پاك كردن اطالعات هر ركورد دكمه حذف را كليك نماي
  .زدن دكمه انتقال اطالعات به سايت اطالعات وارد شده به سايت وزارت بهداشت منتقل مي شود 

  
  

  :برنامه عملياتي هاي فرم 
كودك سالم ، مانا ،شيرمادر ومرگ كودكان شبيه به همديگر مي باشد در اين قسمت يكي از فرم ها  برنامه عملياتيساختار فرم هاي 

  :توضيح داده مي شود
  off lineفرم برنامه عملياتي كودك سالم 

  :به شرح زير تكميل مي گردد  در سه مرحله شهرستان يادر اين صفحه اطالعات برنامه عملياتي كودك سالم دانشگاه 
  مشخص كردن اهداف اختصاصي برنامه:اولمرحله 

زماني كه ماه درج مي (  كنيدانتخاب تدوين برنامه را ماه  وليسال برنامه بصورت پيش فرض مشخص شده است ،  رديف اولدر 
 اختياري مي باشد در صورت انتخاب نكردن ) مداخله اي و جاري ( نوع برنامه انتخاب  ، ) گردد بطور خودكار شماره زده مي شود 

  .بصورت پيش فرض مداخله اي در نظر گرفته مي شود 
به شرح مربوط به هر هدف را و سپس جدول راهكارها  را ثبت كنيد  هدف اختصاصييك در هر صفحه از برنامه عملياتي  : رديف دوم

  :ذيل تكميل گردد 
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  برنامه جهت رسيدن به هدف اختصاصي مشخص شده ) استراتژی ها(مشخص كردن راهكارها :مرحله دوم

  داده مي شود ،بطور خودكار شماره اي است كه  بند
پيش فرض آن را از ليست تايپ كنيد يا مي توانيد كنيد عنوان مداخله را  ثبترا به دو روش مي توانيد   مداخله/ عنوان راهكار 

  ، كنيدانتخاب 
  را مشخص كنيد مداخله در هر سطحي كه بايد انجام گيرد: ...............) شهرستان ، دانشگاه ، معاونت درمان و (  سطح مداخله
  انتخاب كنيد از ليست پيش فرض را  مسوول اجرا

  . كه اين مداخله ممكن طول بكشد را درج  نمائيد مدت اجراو  درا بر حسب ماه انتخاب كنيمداخله   زمان اجرا 
  همين ترتيب مداخالت ديگر را براي همين هدف مشخص كنيدو به 

براي پاك كردن اطالعات هر ركورد دكمه حذف را كليك نماييد و جهت خارج شدن از صفحه دگمه خروج را مي زنيم  و براي مشاهده ركورد 
اطالعات وارد شده به سايت وزارت بهداشت   در نهايت با زدن دكمه انتقال اطالعات به سايت،قبلي و بعدي  پايين صفحه را كليك نماييد ، 

  .منتقل مي شود 

  
  مشخص شده براساس راهكارهايبرنامه  يها فعاليتمشخص كردن :مرحله سوم

صفحه اي باز مي شود كه اطالعات  "جدول فعاليت هاي تفضيلي" عنوانبا كليك بر روي  صفحه وپايين سپس در سمت راست 
   :  تكميل نماييدبه شرح زير هر برنامه را براساس هر راهكار فعاليت هاي تفضيلي 

عنوان مورد نظر را انتخاب مي كنيم تا درمداخله  ، جستجوي عنوان وكد مداخله باكليك روي باالي اين صفحه درقسمت ابتدا 
  : به شرح زير تكميل مي گردد تفضيلي قرارگيرد سپس جدول فعاليت ها را براساس اين مداخله جدول فعاليت مداخله 
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  انتخاب كنيد........ ) كارگاه ، سمينار ، جلسه و ( را از ليست پيش فرض  واحد فعاليت

  انتخاب كنيد ............)كودك سالم ، مانا و(پيش فرض  ي توانيد تايپ كنيد يا از ليسترا م  عنوان فعاليت 
......) مسوولين ، پزشك ، كارشناس و( پيش فرض  كه فعاليت براي آن انجام مي گيرد را مي توانيد تايپ كنيد يا از ليست  گروه هدف

  انتخاب كنيد 
  تعداد افراد شركت كننده در كارگاه" 30 "به گروه هدف برمي گردد كه آنرا تايپ نماييد بطور مثال تعداد
انتخاب كنيد .....) يك روز ، دو روز و ( پيش فرض  مي توانيد تايپ كنيد يا از ليست رازماني كه اين فعاليت طول مي كشد  مدت

  انتخاب كنيدبر حسب ماه فعاليت را  زمان اتمام
  اختياري مي باشد درصورت انتخاب نكردن بصورت پيش فرض مداخله اي درنظرگرفته مي شود  )مداخله اي و جاري (  نوع فعاليت

  يت هاي  ديگر را براي همين راهكار دررديف هاي بعدي مشخص كنيدو به همين ترتيب فعال

  
و جهت خارج شدن از صفحه سايت وزارت بهداشت منتقل مي شود اطالعات وارد شده به  "انتقال اطالعات به سايت"در نهايت با زدن دكمه 
  .دگمه خروج را مي زنيم

  
   off line ليست اطالعات عمومي ارائه دهندگان خدمت

اين صفحه گزارش اطالعات عمومي ارائه دهندگان خدمت كه قبالٌ در فرم اطالعات ارائه دهندگان خدمت تكميل گرديده بود در 
  .ليست مي گردد 
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  off lineليست اطالعات آموزشي ارائه دهندگان خدمت  
دهندگان خدمت تكميل گرديده بود  در اين صفحه گزارش اطالعات آموزشي ارائه دهندگان خدمت كه قبالٌ در فرم اطالعات ارائه

  .ليست مي گردد 

  
  
  

  off lineليست اطالعات هسته آموزشي 
در اين صفحه گزارش اطالعات عمومي و آموزشي هسته آموزشي كه قبالٌ در فرم اطالعات هسته آموزشي تكميل گرديده بود مالحظه 

  .مي گردد 
   off lineبرنامه عملياتيليست 

  .تمام اهداف اختصاصي برنامه عملياتي  كه قبالٌ تكميل گرديده است مالحظه مي گردد در اين صفحه ليست 

  
   off lineهابرنامه مداخالت ليست 

  .در اين صفحه ليست تمام مداخالت وراهكارهاي برنامه هاي كودكان  كه قبالٌ تكميل گرديده است مالحظه مي گردد 
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   off lineفعاليت هاي برنامه هاليست 
  .اين صفحه ليست تمام فعاليت هاي برنامه هاي كودكان كه قبالٌ تكميل گرديده است مالحظه مي گردد در 

  
  on lineدريافت اطالعات ارائه دهنده خدمت از سايت 

ارائه دهندگان خدمت به اين فايل انجام مي شود و مسئول بررسي  تكميل شده با زدن كليك بر روي اين قسمت انتقال اطالعات
  .  سالمت كودكان دانشگاه مي تواند گزارش اطالعات ارائه دهندگان خدمت دانشگاه را به تفكيك شهرستان رويت نمايد 

  
  on lineدريافت اطالعات هسته آموزشي از سايت 

به اين فايل انجام مي شود و مسئول بررسي سالمت ل شده هسته آموزشي اطالعات تكميبا زدن كليك بر روي اين قسمت انتقال 
  .  رويت نمايد هسته آموزشي دانشگاه را به تفكيك شهرستان كودكان دانشگاه مي تواند گزارش اطالعات 

  
  on lineدريافت اطالعات برنامه عملياتي از سايت 

به اين فايل انجام مي شود و مسئول بررسي سالمت تكميل شده برنامه عملياتي با زدن كليك بر روي اين قسمت انتقال اطالعات 
  .  دانشگاه را به تفكيك شهرستان رويت نمايد برنامه عملياتي كودكان دانشگاه مي تواند گزارش اطالعات 
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  نظارت و پايش :صفحه
  :مي باشد   on line دريافت اطالعات از سايت - off lineگزارش ليستي وجمع بندي اطالعات  -بخش ورود اطالعات  3شامل

  :ورود اطالعات شامل فرم هاي زير مي باشد 
 كودكانپيش بيني نظارت هاي برنامه هاي  •
 كودكانعملكرد نظارت هاي برنامه هاي  •
 ارزيابي مجدد بيمارستان هاي دوستدار كودك •
 چك ليست پايش برنامه هاي كودكان در شهرستان •

 
  :اطالعات شامل قسمت هاي زير مي باشد گزارش دهي 

  off lineليست پيش بيني نظارت ها  •
 off lineليست وضعيت عملكرد نظارت ها  •
  off line گزارش ارزيابي مجدد بيمارستان هاي دوستدار كودك •
  off lineگزارش پايش برنامه هاي كودكان در شهرستان  •

  
  :مي باشد بخش هاي زير اطالعات شامل دريافت 
  on lineدريافت پايش نظارت برنامه ها از سايت  •
  on lineدريافت عملكرد نظارت برنامه ها از سايت  •
   on line  دريافت اطالعات ارزيابي بيمارستان هاي دوستدار كودك از سايت •
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 پيش بيني نظارت هاي برنامه هاي كودكان
  :صفحه اي باز مي شود كه اطالعات پيش بيني نظارت از برنامه به تفكيك هر شهرستان به شرح زير وارد گردد  جدول پيش بيني نظارت

 دكنيانتخاب و تكميل را  )اختياري(نام كارشناس بازديد كننده ، شهرستان مورد بازديد ، پيش بيني زمان ، بيمارستان مورد بازديد * نام برنامه ،
در نهايت با زدن دكمه . وبه همين ترتيب رديف هاي بعدي راتكميل مي كنيد  در جدول پايين ليست مي گردد و اطالعات تكميل شده باال
  .اطالعات وارد شده به سايت وزارت بهداشت منتقل مي شود ،انتقال اطالعات به سايت

 
تا اسامي كارشناس بازديد كننده كه  كنيدارائه دهندگان خدمت را تكميل قبل از ورود به اين صفحه ابتدا بايستي اطالعات :  نكته*

  .از ليست انتخاب شود
 عملكرد نظارت هاي برنامه هاي كودكان

اين صفحه وضعيت انجام نظارت هاي برنامه هاي كودكان را نشان ميدهد كه اطالعات برنامه، نام كارشناس ناظر، شهرستان موردبازديد، 
بيمارستان مورد بازديد وپيش بيني زمان آن بارگذاري شده است و بايد براساس پيش بيني زمان نظارت ، وضعيت انجام آن هر سه ماه يكبار 

.   وسپس در صورت انجام، زمان آن رامشخص كنيد يا در صورت عدم انجام يا تاخير افتادن آن علت را تايپ كنيد تكميل گردد  

  
  .در نهايت با انتخاب دكمه ارسال به سايت، اطالعات وارد شده براساس عملكرد سه ماهه سال جاري به سايت وزارت بهداشت منتقل مي شود

  
  

 دوستدار كودكارزيابي مجدد بيمارستان هاي 
داراي بخش زايمان ( ساالنه براي كليه بيمارستانهاي  .باز مي شود  رزيابي مجدد بيمارستانهاي دوستدار كودكفرم ا ،با كليك بر روي آن

الزم است اين )اعم از داراي لوح ، بدون لوح ، داو طلب دريافت لوح (تابعه دانشگاه  ) بيمارستان كودكان  –فقط بخش زنان وزايمان  - وكودكان
شامل نام دانشگاه، نام شهرستان، نام بيمارستان، نوع بيمارستان، لوح دوستداركودك وسال اهدا لوح  بدين منظور اطالعات كلي . تكميل گرددفرم 

 –فقط بخش زنان وزايمان  - داراي بخش زايمان وكودكان( ي ، نوع تخصص ارزياب م سال و ماه انجا را با زدن تيك انتخاب نماييد  سپس
الزم به ذكراست كه امتياز  .وارد نماييدبراي ودرآخرامتيازهاي هر بند را . نماييد را انتخاب ) دارد يا ندارد(وكلينيك بارداري )  بيمارستان كودكان

  . اقدام ها توسط نرم افزار بصورت خودكار جمع بندي مي شود
ورود اطالعات ديگر ارزيابي بيمارستان با  دكمه حذف در باالي صفحه را كليك نماييد و براي، )ركورد( صفحه يا فرم براي پاك كردن اطالعات هر

  .و براي خروج از اين صفحه دكمه خروج زده مي شود م جديد وارد مي شويد، به فردكمه هاي مربوطه در پايين صفحه زدن كليك
  اطالعات وارد شده به سايت وزارت بهداشت منتقل مي شود ، در نهايت با زدن دكمه انتقال اطالعات به سايت
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 چك ليست پايش برنامه هاي كودكان در شهرستان
بار براي  2باز مي شود ، اين فرم توسط ناظرين دانشگاه حداقل ساليانه چك ليست پايش برنامه هاي كودكان با زدن كليك بر روي آن فرم 

نام شهرستان  را با زدن تيك انتخاب  و در ابتدا اطالعات باالي صفحه شامل نام دانشگاه. تابعه دانشگاه تكميل مي گردد  ستانهايهمه شهر
ودرآخرامتيازهاي هر بند را وارد . را انتخاب نماييد )مرگ كودكان  -شيرمادر - مانا -كودك سالم(  برنامهنوع نماييد  سپس تاريخ ارزيابي  ماه ، 

  .بصورت خودكار جمع بندي مي شود وجمع كل نماييد 
چك ليست ، دكمه حذف در باالي صفحه را كليك نماييد و براي ورود اطالعات ديگر )ركورد(صفحه يا فرم  براي پاك كردن اطالعات هر

  .با زدن كليك دكمه هاي مربوطه در پايين صفحه، به فرم جديد وارد مي شويدو براي خروج از اين صفحه دكمه خروج زده مي شود شهرستان 
  در نهايت با زدن دكمه انتقال اطالعات به سايت،  اطالعات وارد شده به سايت وزارت بهداشت منتقل مي شود
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   lineoffليست پيش بيني نظارت ها 
تكميل گرديده بود مالحظه پيش بيني نظارت ها كه قبالٌ در فرم  ليست پيش بيني نظارت هاي برنامه هاي كودكاندر اين صفحه 

  .مي گردد 

  
  off lineليست وضعيت عملكرد نظارت ها 

تكميل و ارسال گرديده بود  در اين صفحه ليست وضعيت عملكرد نظارت هاي برنامه هاي كودكان كه قبالٌ در فرم عملكرد نظارت ها
  .مالحظه مي گردد 

  
  

   off lineگزارش ارزيابي مجدد بيمارستان هاي دوستدار كودك
 كه قبالٌ در فرم ارزيابي مجدد بيمارستان هاي دوستدار كودك در اين صفحه گزارش ارزيابي مجدد بيمارستان هاي دوستدار كودك

مالحظه مي گردد ا وهمچنين بصورت ليست ارزيابي بيمارستانهاي دوستدار كودك بصورت نمودار درصد اقدام هتكميل گرديده بود 

  
  

  off lineگزارش پايش برنامه هاي كودكان در شهرستان 
به صورت كه قبالٌ در فرم پايش برنامه هاي كودكان تكميل گرديده بود  در اين صفحه گزارش پايش برنامه هاي كودكان در شهرستان

  . شودموارد زيرديده مي 
 ليست پايش برنامه هاي كودكان •
 پايش برنامه هاي كودكان در ماه نمودار روند تعداد •
 نمودار درصد فرآيندهاي پايش برنامه هاي كودكان درشهرستان •
 درصد پايش برنامه هاي كودكانبه تكيك سال •
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 پايش برنامه هاي كودكان به تفكيك ماه درصد •
  برنامهپايش برنامه هاي كودكان به تفكيك  درصد •
  پايش برنامه هاي كودكان به تفكيك برنامه وماه درصد •
 پايش برنامه هاي كودكان به تفكيك شهرستان درصد •
  پايش برنامه هاي كودكان به تفكيك شهرستان وماه درصد •
  پايش برنامه هاي كودكان به تفكيك شهرستان وبرنامه درصد •

  
 

  on line دريافت پايش نظارت برنامه ها از سايت
با زدن كليك بر روي اين قسمت انتقال اطالعات پايش نظارت برنامه ها به اين فايل انجام مي شود و مسئول بررسي سالمت كودكان  

  .  شهرستان رويت نمايد به تفكيك مي تواند گزارش اطالعات ارائه پايش نظارت برنامه ها 
  

  on lineدريافت عملكرد نظارت برنامه ها از سايت 
به اين فايل انجام مي شود و مسئول بررسي سالمت عملكرد نظارت برنامه ها ك بر روي اين قسمت انتقال اطالعات با زدن كلي

  .  شهرستان رويت نمايد عملكرد نظارت برنامه ها به تفكيك كودكان مي تواند گزارش اطالعات 
  

  on lineسايت  اطالعات ارزيابي بيمارستان هاي دوستدار كودك ازدريافت 
به اين فايل انجام مي شود و مسئول بررسي ارزيابي بيمارستان هاي دوستدار كودك با زدن كليك بر روي اين قسمت انتقال اطالعات 

را به تفكيك شهرستان رويت دانشگاه ارزيابي بيمارستان هاي دوستدار كودك سالمت كودكان دانشگاه مي تواند گزارش اطالعات 
  نمايد
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  گزارش دهي :صفحه
  :مي باشد   on line دريافت اطالعات از سايت - off lineگزارش ليستي وجمع بندي اطالعات  -بخش ورود اطالعات  3شامل

  :ورود اطالعات شامل فرم هاي زير مي باشد 
 off lineفرم جمع بندي اطالعات كودك سالم  •
 off lineماه  2فرم جمع بندي اطالعات مانا كمتر از  •
 off lineسال  5ماه تا  2ت مانا فرم جمع بندي اطالعا •
 off lineفرم جمع بندي اطالعات شير مصنوعي  •
 off lineفرم جمع بندي اطالعات حوادث و سوانح  •
  عملكرد فعاليت هاي برنامه عملياتي كودك سالم •
  عملكرد فعاليت هاي برنامه عملياتي مانا •
  عملكرد فعاليت هاي برنامه عملياتي شير مادر •
 برنامه عملياتي مرگ كودكان عملكرد فعاليت هاي •

  :اطالعات شامل قسمت هاي زير مي باشد گزارش دهي 
 off line گزارش اطالعات برنامه كودك سالم  •
 off line ماه  2گزارش اطالعات برنامه مانا كمتر از  •
 off line سال 5ماه تا  2گزارش اطالعات برنامه مانا   •
 off line گزارش اطالعات شير مصنوعي •
  off lineلكرد فعاليت هاي برنامه ليست عم •

  :مي باشد بخش هاي زير اطالعات شامل دريافت 
 on lineدريافت فرم جمع بندي كودك سالم از سايت  •
 on lineماه از سايت  2دريافت فرم جمع بندي مانا كمتر از  •
 on lineسال از سايت  5ماه تا  2مانا  دريافت فرم جمع بندي •
 on lineدريافت فرم جمع بندي اطالعات شير مصنوعي از سايت  •
 on lineدريافت فرم جمع بندي حوادث از سايت  •
 on lineدريافت عملكرد فعاليت هاي برنامه از سايت  •
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  off lineفرم جمع بندي اطالعات كودك سالم 
، نام دانشگاه  .به صورت دوره اي تكميل مي گردد  شهرستانمركز بهداشت كه  در اين فرم جهت جمع بندي اطالعات كودك سالم مي باشد  

دوره جمع آوري اطالعات راكه شامل سه ماهه اول تا چهارم مي باشد را انتخاب نموده ومكان را كه  بارگذاري شده است و سال نام شهرستان
تعداد كودكاني داراي نشانه هاي خطر، رد بررسي وسپس تعداد كل فرم هاي ثبت موروستا مي باشد نيز با كليك انتخاب نموده يا شامل شهر 

با درنهايت زردي، مشكالت وزن،قد، دورسر،تغذيه، دندان، بينايي، تكامل، مكمل ها وآزمايشات نيز ثبت شده وتعداد بهتر شده ها وارد مي گردد و
 . اطالعات به سايت منتقل مي شود ، كليك بر روي انتقال به سايت

  
  

  off lineماه  2فرم جمع بندي اطالعات مانا كمتر از 
به صورت دوره اي تكميل مي  مركز بهداشت شهرستانكه در ماه مي باشد 2اين فرم جهت جمع بندي اطالعات مانا در كودكان كمتر از  

ماهه اول تا چهارم مي باشد را انتخاب  دوره جمع آوري اطالعات راكه شامل سهنام دانشگاه ، نام شهرستان و سال بارگذاري شده است  .گردد 
، عفونت هاي موضعي، اسهال، كنترل مشكل كودكاني كه داراي نشانه هاي خطر سپس تعداد كل فرم هاي ثبت مورد بررسي وتعداد نموده 

 وتعداد بهتر شده ها وارد مي گردد وبا كليك بر روي انتقال به سايت، اطالعات به سايت منتقل مي شود شيرخوردن
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  off lineسال  5ماه تا  2فرم جمع بندي اطالعات مانا 
به صورت دوره اي تكميل مي  مركز بهداشت شهرستانكه در سال مي باشد  5ماه تا2اين فرم جهت جمع بندي اطالعات مانا در كودكان 

نام دانشگاه ، نام شهرستان و سال بارگذاري شده است دوره جمع آوري اطالعات راكه شامل سه ماهه اول تا چهارم مي باشد را انتخاب  .گردد 
 تعداد كودكاني كه داراي سرفه، اسهال، ناراحتي گوش، گلودرد، تب، مشكالت كنترل وزن نموده سپس تعداد كل فرم هاي ثبت مورد بررسي و

  وتعداد بهتر شده ها وارد مي گردد وبا كليك بر روي انتقال به سايت، اطالعات به سايت منتقل مي شوداي ومشكالت تغذيه

  
  

 off lineفرم جمع بندي اطالعات شير مصنوعي 
به صورت دوره اي تكميل مي گردد  مركز بهداشت شهرستاندر  كه شود دراين فرم اطالعات تعداد كودكان شيرمصنوعي خوارجمع آوري مي

 نام دانشگاه ، نام شهرستان و سال بارگذاري شده است دوره جمع آوري اطالعات راكه شامل سه ماهه اول تا چهارم مي باشد را انتخاب نموده .
،  كامل يا كمكي را انتخاب مي )يشيرمصنوع(با كليك بر روي دگمه نوع وومكان را كه شامل شهر يا روستا مي باشد نيز با كليك انتخاب نموده 

به مي باشد را ...كنيد سپس علت هاي دريافت شير مصنوعي را كه شامل مطلوب نبودن نمودار رشد، چندقلويي، بيماري هاي صعب العالج و
  .ماه ثبت نمود 12تا6ماه و6ني زيردو گروه ستفكيك 

را به صورت كامل دريافت نموده اند برحسب علت در رديف مربوطه ثبت مي كنيد در روستا با انتخاب زبانه كامل تعداد كودكاني كه شيرمصنوعي 
در و.و با انتخاب زبانه كمكي تعداد كودكاني كه شيرمصنوعي را به صورت كمكي دريافت نموده اند برحسب علت در رديف مربوطه ثبت مي كنيد

وزيع شده را برحسب علت در رديف مربوطه ثبت مي كنيد و با انتخاب شهر با انتخاب زبانه كامل تعداد سري كوپن هايي كه به صورت كامل ت
  .زبانه كمكي تعداد سري كوپن هايي كه به صورت كمكي توزيع شده اند را برحسب علت در رديف مربوطه ثبت مي كنيد
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قبل از (فرم هاي قبلي ويرايشمشاهده وكليد انتقال به سايت، اطالعات به سايت منتقل مي شود دگمه هاي ركورد قبلي براي زدن با درنهايت و

 .  مي باشد فرمحذف براي حذف دكمه  ،ركورد بعدي براي ثبت و)ارسال
 

 off lineفرم جمع بندي اطالعات حوادث و سوانح 
اين فرم جهت جمع بندي اطالعات حوادث وسوانح كودكان مي باشد كه در مركز بهداشت شهرستان به صورت ساليانه تكميل مي گردد . نام 

دچار حادثه ، سوختگي، مسموميت تعداد كودكاني كه  دانشگاه ، نام شهرستان و سال بارگذاري شده است تعداد كل فرم هاي ثبت مورد بررسي و
.با كليك بر روي انتقال به سايت، اطالعات به سايت منتقل مي شوددرنهايت  وتعداد بهتر شده ها وارد مي گردد و،گزش وگازگرفتگي شده اند   

 

 عملكرد فعاليت هاي برنامه عملياتي كودك سالم
ين صفحه وضعيت عملكرد فعاليت هاي برنامه كودك سالم را نشان ميدهد كه واحد فعاليت ، نوع فعاليت ، عنوان فعاليت ، گروه هدف، تعداد، ا

تكميل گردد وسپس در هر سه ماه يكبار ، وضعيت انجام آن  اتمام فعاليت بارگذاري شده است و بايد براساس زمانزمان اتمام فعاليت مدت و
ریال شده  ٢٠٠٠٠٠٠ ریال می باشد یعنی در موقع نوشتن اگر هزینه کارگاه ١٠٠٠به  ههزینثبت (درصد پيشرفت فعاليت ، هزينهصورت انجام، 
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.  آن رامشخص كنيد يا در صورت عدم انجام يا تاخير افتادن آن علت را تايپ كنيدو محل اعتبار  )نوشته شود ٢٠٠٠است به صورت 

 

  .در نهايت با انتخاب دكمه ارسال به سايت، اطالعات وارد شده براساس عملكرد سه ماهه سال جاري به سايت وزارت بهداشت منتقل مي شود

 

 عملكرد فعاليت هاي برنامه عملياتي مانا

اين صفحه وضعيت عملكرد فعاليت هاي برنامه عملياتي مانا را نشان ميدهد كه واحد فعاليت ، نوع فعاليت ، عنوان فعاليت ، گروه هدف، تعداد، 
مدت وزمان اتمام فعاليت بارگذاري شده است و بايد براساس زمان اتمام فعاليت ، وضعيت انجام آن هر سه ماه يكبار تكميل گردد وسپس در 

انجام، درصد پيشرفت فعاليت ، هزينه  و محل اعتبارآن رامشخص كنيد يا در صورت عدم انجام يا تاخير افتادن آن علت را تايپ كنيد صورت  

 عملكرد فعاليت هاي برنامه عملياتي شير مادر
را نشان ميدهد كه واحد فعاليت ، نوع فعاليت ، عنوان فعاليت ، گروه هدف، عملياتي شيرمادرين صفحه وضعيت عملكرد فعاليت هاي برنامه ا

تكميل گردد وسپس هر سه ماه يكبار تعداد، مدت وزمان اتمام فعاليت بارگذاري شده است و بايد براساس زمان اتمام فعاليت ، وضعيت انجام آن 
  امشخص كنيد يا در صورت عدم انجام يا تاخير افتادن آن علت را تايپ كنيددر صورت انجام، درصد پيشرفت فعاليت ، هزينه  و محل اعتبارآن ر

  

 عملكرد فعاليت هاي برنامه عملياتي مرگ كودكان

اين صفحه وضعيت عملكرد فعاليت هاي برنامه عملياتي مرگ كودكان را نشان ميدهد كه واحد فعاليت ، نوع فعاليت ، عنوان فعاليت ، گروه هدف، 
تعداد، مدت وزمان اتمام فعاليت بارگذاري شده است و بايد براساس زمان اتمام فعاليت ، وضعيت انجام آن هر سه ماه يكبار تكميل گردد وسپس 

امشخص كنيد يا در صورت عدم انجام يا تاخير افتادن آن علت را تايپ كنيددر صورت انجام، درصد پيشرفت فعاليت ، هزينه  و محل اعتبارآن ر  

  off lineگزارش اطالعات برنامه كودك سالم 
كه اطالعات فرم جمع در اين صفحه گزارش . اين گزارش را زماني مي توانيد ببينيد كه اطالعات فرم جمع بندي كودك سالم ثبت شده باشد

روند تعداد كودك ويزيت شده، نمودار مقايسه تكميل گرديده بود بصورت نمودار فرم جمع بندي كودك سالم كه قبالٌ در  بندي كودك سالم
ليست مالحظه مي گرددبصورت وهمچنين  درصد شيوع طبقه بندي ها  
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  off lineماه  2گزارش اطالعات برنامه مانا كمتر از 
كه اطالعات فرم جمع بندي در اين صفحه گزارش . ثبت شده باشد مانااطالعات فرم جمع بندي اين گزارش را زماني مي توانيد ببينيد كه 

تكميل گرديده بود بصورت نمودار روند تعداد كودك ويزيت شده، نمودار مقايسه درصد شيوع فرم جمع بندي كودك سالم كه قبالٌ در  مانا
 طبقه بندي ها وهمچنين بصورت ليست مالحظه مي گردد

  off lineسال 5ماه تا  2اطالعات برنامه مانا گزارش 
كه اطالعات فرم جمع بندي در اين صفحه گزارش . ثبت شده باشد مانااين گزارش را زماني مي توانيد ببينيد كه اطالعات فرم جمع بندي 

شده، نمودار مقايسه درصد شيوع  تكميل گرديده بود بصورت نمودار روند تعداد كودك ويزيتفرم جمع بندي كودك سالم كه قبالٌ در  مانا
 طبقه بندي ها وهمچنين بصورت ليست مالحظه مي گردد

  off lineگزارش اطالعات شير مصنوعي
كه قبالٌ  شيرمصنوعيكه اطالعات در اين صفحه گزارش . ثبت شده باشدشيرمصنوعي اين گزارش را زماني مي توانيد ببينيد كه اطالعات فرم 

 لعل، نمودار مقايسه درصد توزيع شيرمصنوعي تجويزشده سه ماههگرديده بود بصورت نمودار روند تعداد  تكميل شيرمصنوعيفرم در 
درصد توزيع شيرمصنوعي به  ،، درصد توزيع شيرمصنوعي به تفكيك كامل وكمكيشيرمصنوعي علل وهمچنين بصورت ليست شيرمصنوعي

تعداد  درصد توزيع شيرمصنوعي به تفكيك نوع مكان وشهرستان، ومكان،درصد توزيع شيرمصنوعي به تفكيك نوع  تفكيك شهروروستا،
  .مالحظه مي گرددنوع ومكان  كودك شيرمصنوعي به تفكيك
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   on lineاز سايت ت فرم جمع بندي كودك سالم درياف

به اين فايل انجام مي شود و مسئول بررسي وي اين قسمت انتقال فرم تكميل شده  جمع بندي كودك سالم با زدن كليك بر ر
 .  سالمت كودكان دانشگاه مي تواند گزارش را به تفكيك شهرستان و سال رويت نمايد 

 

  
   on lineاز سايت ماه 2ت فرم جمع بندي  مانا كمتر از درياف

به اين فايل انجام مي شود و مسئول بررسي ماه 2وي اين قسمت انتقال فرم تكميل شده  جمع بندي مانا كمتر ازبا زدن كليك بر ر
 .  سالمت كودكان دانشگاه مي تواند گزارش را به تفكيك شهرستان و سال رويت نمايد 

 

   on lineاز سايت سال  5ماه تا2ت فرم جمع بندي  مانا درياف
ن فايل انجام مي شود و مسئول به ايسال  5ماه تا2 وي اين قسمت انتقال فرم تكميل شده  جمع بندي مانا با زدن كليك بر ر

 .  بررسي سالمت كودكان دانشگاه مي تواند گزارش را به تفكيك شهرستان و سال رويت نمايد 

  
   on lineاز سايت ت فرم جمع بندي  اطالعات شير مصنوعي درياف

به اين فايل انجام مي شود و مسئول وي اين قسمت انتقال فرم تكميل شده  جمع بندي اطالعات شير مصنوعي با زدن كليك بر ر
 .  بررسي سالمت كودكان دانشگاه مي تواند گزارش را به تفكيك شهرستان و سال رويت نمايد 

  
   on lineاز سايت ت فرم جمع بندي حوادث درياف

ل بررسي سالمت به اين فايل انجام مي شود و مسئووي اين قسمت انتقال فرم تكميل شده  جمع بندي حوادث با زدن كليك بر ر
  كودكان دانشگاه مي تواند گزارش را به تفكيك شهرستان و سال رويت نمايد

  
  

   on lineاز سايت عملكرد فعاليت هاي برنامه ت درياف
را به تفكيك  عملكرد فعاليت هاي برنامه مسئول بررسي سالمت كودكان دانشگاه مي تواند گزارش وي اين قسمتبا زدن كليك بر ر

  شهرستان و سال رويت نمايد
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