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 سالمت نوجوانان و مدارس الكترونيك دستورالعمل پرونده 

 AMS-m(ver1)مركز بهداشتي درماني 
 : عبارتست ازآن  ظاهري نمايباز مي شود كه  «انتخاب موقعيت»پنجره  فايل نرم افزار، با كليك بر روي

 (اسامي دانشگاههاي علوم پزشكي كشور) نام دانشگاه -1

 (شهرستان هاي تابعه هر دانشگاه) نام شهرستان -2

 (اسامي با ذكر شماره فهرست شده است) مركز بهداشتي -3

 .شهر انتخاب مي شود ،مراكز شهري روستاييبراي . (روستا/ شهر)نام مكان -4

 (به بعد 22از سال ) سال -5

 (ماه به تفكيك 12) ماه -6

 .كاربر به صفحه اصلي وارد مي شودبا كليك بر روي آن، : كليد سالمت نوجوانان و مدارس -7

 (ver1 1323)  1131نسخه اول سال   -8

 با عنوان   «صفحه اصلي»، انتخاب موقعيت پس از تكميل اطالعات صفحه

Adolsence Management Health surveillance system  شاملاين صفحه  محتواي . نمايان مي شود: 

در باالي صفحه به منظور انتقال اطالعات ثبت شده مركز به « D:\AMS-c(ver1)انتقال كليه اطالعات به »كليد  -1

 .مي باشد شهرستان

نرم ( جديد)چنانچه در آينده نسخه دوم . در پايين صفحه «D:\AMS-m(ver2)انتقال كليه اطالعات به »كليد  -2

 .تعبيه شده است( جديد) دوم  افزار مركز تهيه شود، اين كليد به منظور انتقال اطالعات نسخه اول به نسخه

  .براي مواردي است كه نام كاربر تغيير مي كند عبارت تغيير كاربر در گوشه باال سمت چپ -3

كه با كليك روي آن،  در گوشه پايين سمت چپ كاربر «سايت نظام مراقبت نوجوانان و مدارس»عبارت  -4

  .نمايان مي شود اداره سالمت نوجوانان و مدارس 2212سامانه پورتال نسخه 

بهتر است پيش از انتقال اطالعات از مركز به سايت، يكبار روي اين عبارت كليك شود و پس از اطمينان از  :نكته

 .برقراري ارتباط با سايت، نسبت به انتقال اطالعات مراكز به سايت اقدام شود

پوشه با عناوين سازماندهي، برنامه ريزي، پايش و ارزشيابي و گزارش دهي  4در قسمت مياني صفحه،  -5

 . تعريف شده است

ات پرونده سالمت مدارس و ليست عپوشه سازماندهي شامل فرم اطالعات عمومي مركز بهداشتي، فرم اطال( الف

 .باشد و فرم اطالعات عمومي دانش آموزان مدارس و ليست آن مي آن

 .پوشه برنامه ريزي شامل فرم فعاليت هاي برنامه نوجوانان و مدارس و ليست آن مي باشد( ب

 .پوشه پايش و ارزشيابي شامل فرم ارزيابي ايمني و بهداشت محيط مدارس و ليست آن مي باشد( ج

و سوانح و ليست پوشه گزارش دهي شامل فرم اطالعات مراقبت نوجوانان و ليست آن، فرم اطالعات حوادث ( د

 .آن و فرم اطالعات مرگ نوجوانان و ليست آن مي باشد

با كليك بر روي هر . مي شود كليك بر روي هر پوشه در باالي صفحه، پوشه باز و عناوين فرمها مشخصبا 

به شرح زير  فرم هر حاوي اطالعات مربوط به آن فرم نمايان مي شود كه جزئيات اطالعات عنوان فرم، صفحه

 .ح داده مي شودتوضي
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 :چند نكته

برنامه نرم افزار پرونده الكترونيك سالمت نوجوانان به صورت زيپ شده كاربرد ندارد و بايد از زيپ خارج  -

 .شود

 كه با طراحي شده است share pointسيستم پورتال برنامه نرم افزار پرونده الكترونيك سالمت نوجوانان در  -

internet explorer بازگشايي مي شود. 

 .ذخيره شود Dالزم است اطالعات دريافت شده، در درايو  -

 

 پوشه سازماندهي
 فرم اطالعات عمومي مركز بهداشتي( الف

  منوي باالي صفحه

به اين  «انتخاب موقعيت»نام دانشگاه، شهرستان، مركز بهداشتي و مكان كه اطالعات آن از صفحه  :اسامي -

 .اين قسمت قابل اصالح نيز مي باشد. قسمت منتقل مي شود

، انتقال آن به سايت (record)اطالعات  نوبت ثبت هر در پايان الزم است :كليد انتقال اطالعات به سايت -

 .شود و ارسال ثبت( ركورد)بعدي  نوبت صورت گيرد و سپس اطالعات

 . اين فرم در ابتداي ورود به پرونده حتماً تكميل شود: نكته

 جدول مياني صفحه 

 .در اين قسمت جمعيت تحت پوشش هر مركز نوشته مي شود :جمعيت -

 .تعداد متولدين هر سال تحت پوشش اين مركز نوشته مي شود :متولدين -

سال مد نظر مي باشد كه تا زمان تصحيح اطالعات آن،  18تا  6تعداد جمعيت در رده سني  :سال 11تا  6تعداد  -

 .سال ثبت مي شود 12تا  5رده سني 

 .تعداد كل دانش آموزان تحت پوشش مركز نوشته مي شود :تعداد دانش آموز -

  مركز تعداد مدرسه تحت پوشش :مدرسه -

 مركز تعداد پايگاه تحت پوشش :پايگاه -

 مركز تعداد خانه بهداشت تحت پوشش :انه بهداشتخ -

 . تعداد مدارس تحت پوشش مركز كه امتياز مروج سالمت را دريافت كرده اند :مدارس مروج سالمت -

 .تعداد نوجوانان تحت پوشش مركز كه به هر دليل فوت كرده اند :سال 11تا  6مرگ  -

 دچار حادثه شده اند  طي يكسال يتعداد نوجواناني كه به دليل :سال 11تا  6حوادث  -

 . تعداد نوجواناني كه اعم از دانش آموز و غير دانش آموز طي يكسال مراقبت شده اند :سال 11تا  6مراقبت  -

 ليست خطي پايين جدول 

اين ليست تمامي اطالعات مندرج در خانه هاي باالتر خود را به صورت خطي نشان مي دهد و اطالعات را نبايد 

 .ليست وارد كرد در اين 

 پايين صفحه )record(ثبت اطالعات

 .كليدهاي نشانگر، اطالعات قبلي يا بعدي را نشان مي دهدنمايانگر تعداد موارد ثبت است و با 
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نكته: 

  (ابتداي هر سال اطالعات سال قبل وارد مي شود. )اين فرم ساالنه يكبار تكميل مي شود -1

كه در گوشه باال سمت راست قرار داده شده است، كاربر از فرم خارج خارج با كليك بر روي ضربدر كوچكي  -2

 .مي شود

نام . با كليك بر روي انتقال اطالعات به سايت، پنجره اي ظاهر مي شود كه حاوي نام كاربر و رمز است -3

سايت منتقل تأييد آن اطالعات به كاربري ورمز تعريف شده براي مركز در قسمتهاي مربوط ثبت مي شود و با 

، كاربر از انتقال اطالعات مطلع «انتقال به سايت انجام شد»از طريق باز شدن يك پنجره داراي عبارت . مي شود

 .مي شود

 

 فرم اطالعات پرونده سالمت مدارس و ليست آن( ب

 منوي باالي صفحه 

 مشخصات كلي -پرونده سالمت مدرسه: عنوان -

، انتقال آن به سايت (record)الزم است در پايان ثبت هر نوبت اطالعات  :كليد انتقال اطالعات به سايت -

 .ثبت و ارسال شود( ركورد)صورت گيرد و سپس اطالعات نوبت بعدي 

به اين قسمت منتقل  «انتخاب موقعيت»نام دانشگاه، مركز، شهرستان و مكان كه اطالعات آن از صفحه  :اسامي -

  .مي باشد اين قسمت قابل اصالح نيز. مي شود

 .مي شود تعيين( 2كد )و روستا  (1كد ) شهر ن به تفكيكقسمت مكا :نكته

 جدول مياني صفحه 

 .نام استان انتخاب مي شود :آموزش و پرورش استان -

 . منطقه تعريف شده براي آموزش و پرورش، انتخاب مي شود :منطقه -

مدرسه اي كه اطالعات مربوط به آن تكميل است، مجتمع يا در اين قسمت نام  :مدرسه/ نام مجتمع آموزشي -

 .نوشته مي شود

 .كد شناسه مدرسه وارد مي شود :مدرسهكد شناسه  -

 .به تفكيك دخترانه، پسرانه و مختلط عالمتگذاري مي شود :نوع مدرسه -

       عالمتگذاري (سال 3)متوسطه دوم  -(سال 3)متوسطه اول  -(سال 6)ابتدايي به تفكيك  :مقطع تحصيلي -

 .مي شود

 2است 3متوسطه دوم پيش دانشگاهي به منزله  :نكته

 .به تفكيك روزانه، شبانه روزي و شبانه عالمتگذاري مي شود :نوبت -

 .به تفكيك دولتي و غير دولتي عالمتگذاري مي شود :نوع مديريت -

 .انتخاب مي شود 12تا  1برحسب زمان تكميل از عدد  :ماه تكميل -

 .انتخاب مي شود 1324تا  1322برحسب زمان تكميل از سال  :تكميل سال -

 پايين صفحه )record(ثبت اطالعات

 .كليدهاي نشانگر، اطالعات قبلي يا بعدي را نشان مي دهدنمايانگر تعداد موارد ثبت است و با 

 نكته: 
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 .يكبار تصحيح مي شوداگر اطالعات آن تغيير كند، سالي  .اين فرم يكبار تكميل مي شود -1

با كليك بر روي ضربدر كوچكي كه در گوشه باال سمت راست قرار داده شده است، كاربر از فرم خارج خارج  -2

 .مي شود

نام . با كليك بر روي انتقال اطالعات به سايت، پنجره اي ظاهر مي شود كه حاوي نام كاربر و رمز است -3

قسمتهاي مربوط ثبت مي شود و با تأييد آن اطالعات به سايت منتقل كاربري ورمز تعريف شده براي مركز در 

، كاربر از انتقال اطالعات مطلع «انتقال به سايت انجام شد»از طريق باز شدن يك پنجره داراي عبارت . مي شود

 .مي شود

 سرهم را به صورت خطي و پشت ( ركورد)تمامي اطالعات ثبت شده  ،يست اطالعات پرونده سالمت مدارسل

  .نمايان مي كند

 

 فرم اطالعات عمومي دانش آموزان مدارس و ليست آن( پ

 منوي باالي صفحه 

 اطالعات تعداد دانش آموزان: عنوان -

 «انتخاب موقعيت»از صفحه  بجز مدرسه كه اطالعات آنو مدرسه  سال ،شهرستان نامنام دانشگاه،  :اسامي -

از اين قسمت مدرسه در با توجه به تكميل فرم اطالعات پرونده سالمت مدارس، نام  .به اين قسمت منتقل مي شود

  .است انتخاب مشاهده و قابلروي فهرست 

، انتقال آن به سايت (record)الزم است در پايان ثبت هر نوبت اطالعات  :كليد انتقال اطالعات به سايت -

 .ارسال شودثبت و ( ركورد)صورت گيرد و سپس اطالعات نوبت بعدي 

 جدول مياني صفحه 

به بنابراين در صورت مختلط بودن مدرسه، در دو نوبت . براساس جنسيت طراحي شده است :نوع مدرسه -

  .مي شود ثبتتفكيك دخترانه، پسرانه 

    .عالمتگذاري مي شودصبح و عصر و شب به تفكيك  :نوبت -

 (سال 3)متوسطه دوم  -(سال 3)متوسطه اول  -(سال 6)ابتدايي  به تفكيكتعداد دانش آموز  :مقطع تحصيلي -

 .مي شود ثبت

 ليست خطي پايين جدول 

اين ليست تمامي اطالعات مندرج در خانه هاي باالتر خود را به صورت خطي نشان مي دهد و اطالعات را نبايد 

 .در اين ليست وارد كرد

 پايين صفحه )record(ثبت اطالعات

 .كليدهاي نشانگر، اطالعات قبلي يا بعدي را نشان مي دهدنمايانگر تعداد موارد ثبت است و با 

 نكته: 

  .تكميل مي شود پس از اطالع از وضعيت هر مدرسه هر سال تحصيلياين فرم يكبار  -1

     فرم  خارجبا كليك بر روي ضربدر كوچكي كه در گوشه باال سمت راست قرار داده شده است، كاربر از  -2

 .مي شود
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نام . با كليك بر روي انتقال اطالعات به سايت، پنجره اي ظاهر مي شود كه حاوي نام كاربر و رمز است -3

كاربري ورمز تعريف شده براي مركز در قسمتهاي مربوط ثبت مي شود و با تأييد آن اطالعات به سايت منتقل 

، كاربر از انتقال اطالعات مطلع «انتقال به سايت انجام شد»رت از طريق باز شدن يك پنجره داراي عبا. مي شود

 .مي شود

 را به صورت خطي و پشت ( ركورد)تمامي اطالعات ثبت شده  ،مدارس عمومي دانش آموزانيست اطالعات ل

  .سرهم نمايان مي كند

 

 پوشه برنامه ريزي
   آن فرم فعاليت هاي برنامه نوجوانان و مدارس و ليست( الف

 منوي باالي صفحه 

 جدول فعاليتهاي برنامه نوجوانان و مدارس: عنوان -

به اين قسمت  «انتخاب موقعيت»نام دانشگاه، نام شهرستان، مركز بهداشتي كه اطالعات آن از صفحه  :اسامي -

  .منتقل مي شود

انتقال آن به سايت  ،(record)الزم است در پايان ثبت هر نوبت اطالعات  :كليد انتقال اطالعات به سايت -

 .ثبت و ارسال شود( ركورد)صورت گيرد و سپس اطالعات نوبت بعدي 

 مياني صفحه  ليست خطي

 .شده است تعيين 1322تا  1322از سال  :سال -

كد )تدوين دستورالعمل  -(4كد )جلسه  -(3كد ) كالس -(2كد )سمينار  -(1كد )به تفكيك كارگاه  :واحد فعاليت -

 -(2كد )نظارت  -(8كد )خريد تجهيزات  -(7كد )پخش از رسانه ها -(6كد )چاپ و تكثير كتاب، پمفلت  -(5

 . تعيين مي شود -(11كد ) ساير -(12كد )برگزاري مسابقه 

 .درس انجام شده استدر كالس ( آموزشي)منظور از كالس اين است كه فعاليت مورد نظر : 1نكته 

 .است .....هايي مانند برپايي نمايشگاه كتاب، شركت در يك فعاليت اجتماعي وفعاليت ساير،منظور از : 2نكته 

 -بهداشت بلوغ -تغذيه سالم -حوادث -بهداشت محيط -ده كليد سالمتي -به تفكيك هماهنگي :عنوان فعاليت -

كمك هاي  -مهارتهاي زندگي -رفتارهاي پرخطر -روان گردان عوارض مواد مخدر و -تاالسمي و ازدواج فاميلي

اين عناوين صرفاً حيطه هاي فعاليت را مشخص مي كند و نوع  .بررسي مرگ تعيين مي شود -اوليه و احياء

 .فعاليت در اين ستون، قابل تايپ كردن است

دانش  -دانش آموزان متوسطه اول -دانش آموزان ابتدايي -فرهنگيان -پزشك -مسئولين به تفكيك :گروه هدف -

اين عناوين  .جامعه تعيين مي شود -كاركنان بهداشتي -نوجوانان غير دانش آموز -والدين -آموزان متوسطه دوم

 .صرفاً حيطه هاي فعاليت را مشخص مي كند و نوع فعاليت در اين ستون، قابل تايپ كردن است

  .تعداد شركت كنندگان نوشته مي شود :تعداد -

اختياري بر حسب موضوع فعاليت تكميل آن  .تعيين مي شود( 2كد ) دخترو ( 1كد ) پسربه تفكيك  :جنسيت -

 .است

 .تكميل آن بر حسب موضوع فعاليت اختياري است .تعيين مي شود( 2كد )و روستا ( 1كد )به تفكيك شهر  :مكان -
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دو  -(7كد )يك هفته  -(3كد ) چند روز -(2كد )دو روز  -(1كد )يك روز  -(2كد ) چند ساعتبه تفكيك  :مدت -

پنج  -(122كد )چهارماه  -(22كد ) سه ماه  -(62كد )دو ماه  -(32كد )يك ماه  -(21كد )سه هفته  -(14كد )هفته

     تعيين ( 222كد )بيش از يكسال  -(362كد ) ساليك   -(272كد )نه ماه  -(182كد ) شش ماه  -(152كد ) ماه 

 .  مي شود

 . ساعت در روز است 6چند ساعت به معناي زير  :1نكته 

 .........در يك هفته عالمتگذاري مي شود ودو هفته،  مدت زير :2نكته 

يك  به طور مثال تدوين يك دستورالعمل. برحسب نوع فعاليت، زمان هاي طوالني مي تواند انتخاب شود :1نكته 

 .سال طول بكشد

  .تعيين مي شود( 12ماه )تا ماه اسفند (  1ماه )به تفكيك از ماه فروردين  :زمان اتمام -

برحسب اينكه فعاليت در مركز انجام شده است يا در  .نام مدرسه نوشته مي شود :(اختياري)نام مدرسه  -

  .مدرسه، اين قسمت تكميل مي شود

 پايين صفحه )record(ثبت اطالعات

 .كليدهاي نشانگر، اطالعات قبلي يا بعدي را نشان مي دهدنمايانگر تعداد موارد ثبت است و با 

 نكته: 

  .تكميل مي شود طي سال برحسب اجراي فعاليتاين فرم  -1

با كليك بر روي ضربدر كوچكي كه در گوشه باال سمت راست قرار داده شده است، كاربر از فرم  خارج      -2

 .مي شود

نام . با كليك بر روي انتقال اطالعات به سايت، پنجره اي ظاهر مي شود كه حاوي نام كاربر و رمز است -3

كاربري ورمز تعريف شده براي مركز در قسمتهاي مربوط ثبت مي شود و با تأييد آن اطالعات به سايت منتقل 

، كاربر از انتقال اطالعات مطلع «سايت انجام شدانتقال به »از طريق باز شدن يك پنجره داراي عبارت . مي شود

 .مي شود

 را به صورت خطي و پشت ( ركورد)تمامي اطالعات ثبت شده  ،فعاليت هاي برنامه نوجوانان و مدارسيست ل

  .سرهم نمايان مي كند

 

 پوشه پايش و ارزشيابي
 فرم ارزيابي ايمني و بهداشت محيط مدارس و ليست آن ( الف

 منوي باالي صفحه 

 اطالعات ايمني و بهداشت محيط :عنوان -

به اين قسمت  «انتخاب موقعيت»نام دانشگاه، نام شهرستان، سال و مدرسه كه اطالعات آن از صفحه  :اسامي -

  .نيز مي باشدو اصالح  انتخاباين قسمت قابل  سال و مدرسه. منتقل مي شود

، انتقال آن به سايت (record)الزم است در پايان ثبت هر نوبت اطالعات  :كليد انتقال اطالعات به سايت -

 .ثبت و ارسال شود( ركورد)صورت گيرد و سپس اطالعات نوبت بعدي 
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 مياني صفحه  جدول

«  هيچ وسيله گرمايشي وجود ندارد -وجود نداردبازديد  -وجود دارد»به تفكيك  :سيستم گرمايش بازديد -

 .شودعالمتگذاري مي 

«  هيچ وسيله گرمايشي وجود ندارد -وجود ندارد -وجود دارد»به تفكيك  :استاندارد سيستم گرمايش -

 .عالمتگذاري مي شود

 .عالمتگذاري مي شود«  هيچ وسيله اي وجود ندارد -وجود ندارد -وجود دارد»به تفكيك  :وسايل اطفاء حريق -

 .عالمتگذاري مي شود«  هيچ وسيله اي وجود ندارد -وجود ندارد -وجود دارد»به تفكيك  :شارژ اطفاء حريق -

 .عالمتگذاري مي شود«  وجود ندارد -وجود دارد»به تفكيك  :مهارت اطفاء حريق -

 .عالمتگذاري مي شود«  هيچ مكاني وجود ندارد -وجود ندارد -وجود دارد»به تفكيك  :محل سوخت -

 .عالمتگذاري مي شود«  وجود ندارد -وجود دارد»به تفكيك  :برقبازبيني سيستم  -

 .عالمتگذاري مي شود«  وجود ندارد -وجود دارد»به تفكيك  :جعبه كمك هاي اوليه -

 .عالمتگذاري مي شود«  وجود ندارد -وجود دارد»به تفكيك  :آموزش كمك هاي اوليه -

 .عالمتگذاري مي شود« هيچ مكاني وجود ندارد -وجود ندارد -وجود دارد»به تفكيك  :دستورالعمل ايمني كار -

 .تعداد وسيله مورد نظر نوشته مي شود :تعداد بخاري نفتي -

 .تعداد وسيله مورد نظر نوشته مي شود :تعداد كپسول اطفاء حريق -

 .عالمتگذاري مي شود«  نداردهيچ مكاني وجود  -وجود ندارد -وجود دارد»به تفكيك  :ايمن سازي محيط -

 .عالمتگذاري مي شود«  هيچ مكاني وجود ندارد -وجود ندارد -وجود دارد»به تفكيك  :حفاظ مكان -

 .عالمتگذاري مي شود«  هيچ راه فراري ندارد - يك راه -دو بيشتر»به تفكيك  :راه فرار -

 .ذاري مي شودعالمتگ«  وجود ندارد -وجود دارد»به تفكيك  :آموزش هاي ايمني -

 .عالمتگذاري مي شود«  هيچ مكاني وجود ندارد -وجود ندارد -وجود دارد»به تفكيك  :استاندارد ورزشي -

 .عالمتگذاري مي شود«  هيچ مكاني وجود ندارد -وجود ندارد -وجود دارد»به تفكيك  :ايمني محل بازي -

دارد  -(1كد ) مكان و موادغذايي هر دو غير بهداشتيدارد  -(2كد ) هيچ مكان ندارد» به تفكيك  :پايگاه تغذيه -

دارد  -(3كد ) دارد مكان غير بهداشتي و موادغذايي بهداشتي -(2كد ) مكان بهداشتي و موادغذايي غير بهداشتي

 . تكميل مي شود «(4كد ) مكان و موادغذايي هر دو بهداشتي

دارد مكان  -(1كد )كان و آب هر دو غير بهداشتيدارد م -(2كد )مكان نداردهيچ  » به تفكيك :آب آشاميدني -

دارد مكان و آب هر دو  -(3كد )دارد مكان غير بهداشتي و آب بهداشتي -(2كد )بهداشتي و آب غير بهداشتي

 .تكميل مي شود« (4كد )بهداشتي

 -(1كد )دارد توالت و دستشويي هر دو غير بهداشتي -(2كد )مكان نداردهيچ  »به تفكيك  :سرويس بهداشتي -

 -(3كد )دارد توالت غير بهداشتي و دستشويي بهداشتي -(2كد )دارد توالت بهداشتي و دستشويي غير بهداشتي

 .تكميل مي شود «(4كد )دارد توالت و دستشويي هر دو بهداشتي

 -(3كد )دارد غير بهداشتي -(2كد )بهداشتي ناقصدارد  -(1كد )دارد بهداشتي كامل»به تفكيك  :سيستم فاضالب -

 . تكميل مي شود «(4كد )ندارد

 -(3كد )مشترك است -(2كد )دارد با تجهيزات ناقص -(1كد )كامل تجهيزات با دارد»به تفكيك  :اتاق بهداشت -

 . تكميل مي شود «(4كد )ندارد
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 -(3كد )ستمشترك ا -(2كد )ناقص آموزشدارد با  -(1كد )كامل آموزش با دارد»به تفكيك  :مراقب بهداشت -

 .تكميل مي شود «(4كد )ندارد

 -(3كد )ستمشترك ا -(2كد )ناقص آموزشدارد با  -(1كد )كامل آموزش با دارد»به تفكيك  :مربي ورزش -

 . تكميل مي شود «(4كد )ندارد

رابط  -(1كد )مراقب بهداشت -(2كد )بهورز) برحسب فرد بازديد كننده، از فهرست تعيين شده :بازديد كننده -

 -(5كد )بهداشت محيط شهرستان -(4كد )بهداشت خانواده مركز -(3كد )بهداشت محيط مركز -(2كد )بهداشت

فرد مورد  ،(8كد )بهداشت خانواده دانشگاه –(7كد )بهداشت محيط دانشگاه -(6كد )بهداشت خانواده شهرستان

 .نظر انتخاب مي شود

 پايين صفحه )record(ثبت اطالعات

 .كليدهاي نشانگر، اطالعات قبلي يا بعدي را نشان مي دهدنمايانگر تعداد موارد ثبت است و با 

 نكته: 

  .اين فرم ساالنه يكبار تكميل مي شود -1

با كليك بر روي ضربدر كوچكي كه در گوشه باال سمت راست قرار داده شده است، كاربر از فرم  خارج      -2

 .مي شود

نام . با كليك بر روي انتقال اطالعات به سايت، پنجره اي ظاهر مي شود كه حاوي نام كاربر و رمز است -3

كاربري ورمز تعريف شده براي مركز در قسمتهاي مربوط ثبت مي شود و با تأييد آن اطالعات به سايت منتقل 

، كاربر از انتقال اطالعات مطلع «ام شدانتقال به سايت انج»از طريق باز شدن يك پنجره داراي عبارت . مي شود

 .مي شود

 را به صورت خطي و پشت ( ركورد)تمامي اطالعات ثبت شده  ،مدارسارزيابي ايمني و بهداشت محيط يست ل

  .سرهم نمايان مي كند

 

 پوشه گزارش دهي
 فرم اطالعات مراقبت نوجوانان و ليست آن( الف

 منوي باالي صفحه 

 سالمت نوجواناناطالعات : عنوان -

   به اين قسمت منتقل  «انتخاب موقعيت»كه اطالعات آن از صفحه  سالنام دانشگاه، نام شهرستان،  :اسامي -

  .مي شود

، انتقال آن به سايت (record)الزم است در پايان ثبت هر نوبت اطالعات  :كليد انتقال اطالعات به سايت -

 .ثبت و ارسال شود( وردرك)صورت گيرد و سپس اطالعات نوبت بعدي 

 جدول مياني صفحه 

 .نام و نام خانوادگي هر نوجوان ثبت مي شود :نام و نام خانوادگي -

 . در صورت دسترسي به آن ثبت مي شود :كد ملي -

 . مي شود از فهرست انتخابنام مدرسه :مدرسه -
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 –( 2تا  7كد )متوسطه اول  -(6تا  1كد )و مقاطع تحصيلي ابتدايي ( 2كد)مدرسه نمي رود به تفكيك  :كالس -

 . مي شود تكميل( 12تا  12كد )متوسطه دوم 

 .عالمتگذاري كد صفر به معناي غير دانش آموز بودن است :نكته

 .گفته شخص نوشته مي شود براساسسن  :سن -

 .به تفكيك دختر يا پسر عالمت گذاري مي شود :جنس -

وزن و قد اندازه گيري شده، ثبت مي  :(BMI)وضعيت نمايه توده بدني -(BMI)نمايه توده بدني -قد  -وزن  -

همچنين وضعيت  .نياز به محاسبه نمايه توده بدني نيست و با ثبت وزن و قد، اين قسمت تكميل مي شود. شود

 .اطالعات خود به خود محاسبه و منظور مي شود نمايه توده بدني با ثبت

بيماري ژنتيك  -صرع -آسم -بيماري قلبي عروقي -فشارخون باال  -ديابت  –به تفكيك ندارد :سابقه خانوادگي -

  .تكميل مي شود -استعمال مواد دخاني -اختالل چربي خون -اختالل روانپزشكي -آلرژي -و مادرزادي

 -(3كد)بيماري قلبي عروقي -(2كد)صرع -( 1كد)ديابت –(2كد)به تفكيك ندارد . :يژهبيماري نيازمند مراقبت و -

 . تكميل مي شود( 8كد)ساير -(7كد)تاالسمي -(6كد)هموفيلي -(5كد)آلرژي -(4كد)آسم

 .عالمتگذاري مي شود« ندارد -مشكوك -يك طرفه -دوطرفه» كبه تفكي :اختالل بينايي -

 .عالمتگذاري مي شود« ندارد -مشكوك -يك طرفه -دوطرفه» كبه تفكي :اختالل شنوايي -

 .عالمتگذاري مي شود« ندارد -مشكوك -دارد» كبه تفكي :مشكل دنداني -

 .عالمتگذاري مي شود« ندارد -ناقص -كامل» كبه تفكي :واكسيناسيون -

 .عالمتگذاري مي شود« ندارد -مشكوك -دارد»به تفكيك  :اختالل رفتاري -

 .عالمتگذاري مي شود« طبيعي -22باالي صدك »به تفكيك  :فشارخونوضعيت  -

 .عالمتگذاري مي شود« مشكلي ندارد -مشكلي دارد»به تفكيك  :معاينه فيزيكي - 

 -پوستي -عصبي -ادراري -خوني -گوارشي -ريوي -قلبي -به تفكيك عوارض پديكولوز :ليست مشكالت -

  .شناسايي و ثبت مي شود -حركتي -غددي

 صفحهپايين  جدول

 .عالمتگذاري مي شود« نداردپيگيري، ارجاع، درمان، مراقبت ويژه، »به تفكيك  :اقدام - 

 .متناسب با اقدام، توضيح داده مي شود :شرح اقدام -

 .عالمتگذاري مي شود« ندارد -تشديد -بدون تغيير -بهبود» به تفكيك :نتيجه اقدام -

 پايين صفحه )record(ثبت اطالعات

 .كليدهاي نشانگر، اطالعات قبلي يا بعدي را نشان مي دهدنمايانگر تعداد موارد ثبت است و با 

 نكته: 

  .تكميل مي شود طي سال براي هر نوجواناين فرم  -1

با كليك بر روي ضربدر كوچكي كه در گوشه باال سمت راست قرار داده شده است، كاربر از فرم  خارج      -2

 .مي شود

نام . با كليك بر روي انتقال اطالعات به سايت، پنجره اي ظاهر مي شود كه حاوي نام كاربر و رمز است -3

كاربري ورمز تعريف شده براي مركز در قسمتهاي مربوط ثبت مي شود و با تأييد آن اطالعات به سايت منتقل 
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، كاربر از انتقال اطالعات مطلع «ام شدانتقال به سايت انج»از طريق باز شدن يك پنجره داراي عبارت . مي شود

 .مي شود

 را به صورت خطي و پشت سرهم نمايان ( ركورد)تمامي اطالعات ثبت شده  ،مراقبت نوجوانانيست اطالعات ل

  .مي كند

 فرم اطالعات حوادث و سوانح و ليست آن( ب

 منوي باالي صفحه 

 حوادث نوجواناناطالعات : عنوان -

به اين قسمت  «انتخاب موقعيت»كه اطالعات آن از صفحه  ماهو  سالنام دانشگاه، نام شهرستان،  :اسامي -

 .نيز مي باشدو انتخاب در اين قسمت قابل اصالح و ماه سال . منتقل مي شود

، انتقال آن به سايت (record)الزم است در پايان ثبت هر نوبت اطالعات  :كليد انتقال اطالعات به سايت -

 .ثبت و ارسال شود( ركورد)ت گيرد و سپس اطالعات نوبت بعدي صور

 جدول مياني صفحه 

 .نام و نام خانوادگي هر نوجوان ثبت مي شود :نام و نام خانوادگي -

 . در صورت دسترسي به آن ثبت مي شود  :كد ملي -

 . مي شود از فهرست انتخابنام مدرسه  :مدرسه -

 –( 2تا  7كد )متوسطه اول  -(6تا  1كد )و مقاطع تحصيلي ابتدايي ( 2كد)به تفكيك مدرسه نمي رود  :كالس -

 . تكميل مي شود( 12تا  12كد )متوسطه دوم 

 .گفته شخص نوشته مي شود براساسسن  :سن -

 .به تفكيك دختر يا پسر عالمت گذاري مي شود :جنس -

 .به تفكيك ايراني يا غيرايراني عالمت گذاري مي شود :مليت -

 .به تفكيك شهر يا روستا عالمت گذاري مي شود :محل سكونت -

-(4كد)تصادف با وسيله نقليه -(3كد)سقوط -(2كد)ضربه -(1كد) خوردن افتادن يا ليز»به تفكيك  :نوع حادثه -

برق  -(2كد) گزش خزندگان و حشرات -(8كد)غرق شدن -(7كد)خفگي -(6كد)مسموميت -(5كد)سوختگي

  .ي شودتكميل م« (11كد)ساير -(12كد)گرفتگي

 .به طور مثال در يك حادثه ترافيكي، عامل ايجاد حادثه انحراف خودرو است :عامل ايجاد حادثه -

حادثه به طور مثال در يك حادثه ترافيكي، موارد عدم ايمني عامل ايجاد  :موارد عدم ايمني عامل ايجاد حادثه -

 .كه منجر به انحراف خودرو شده است خواب بودن راننده است

به طور مثال در يك حادثه ترافيكي، عوامل خطر مرتبط با حادثه، استفاده از مواد  :عوامل خطر مرتبط با حادثه -

 .مخدر توسط راننده كه منجر به خواب رفتن وي شده است

جاده خارج  -جاده داخل منطقه مسكوني -حريم منطقه مسكوني -منزل -مدرسه» به تفكيك :محل وقوع حادثه -

 .عالمتگذاري مي شود« ساير -منطقه مسكوني

 .منظور از حريم يا جاده منطقه سكوني، اطراف خانه يا شهر محل سكونت نوجوان است  :نكته

    عالمتگذاري« عمدي آسيبهاي -زخم ها و جراحات -آسيبهاي سرمايي -سوختگي ها»به تفكيك  :نوع آسيب -

 .مي شود
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 .عالمتگذاري مي شود« ساير -بستري -ارجاع و درمان سرپايي -درمان سرپايي در محل»به تفكيك  :مداخالت -

               عالمتگذاري« فوت -نقص عضو -غيبت بيش از دو هفته -بهبودي زودرس»به تفكيك  :نتيجه حادثه -

   .مي شود

 پايين صفحه )record(ثبت اطالعات

 .كليدهاي نشانگر، اطالعات قبلي يا بعدي را نشان مي دهدنمايانگر تعداد موارد ثبت است و با 

 نكته: 

  .تكميل مي شود طي يك سالاين فرم  -1

با كليك بر روي ضربدر كوچكي كه در گوشه باال سمت راست قرار داده شده است، كاربر از فرم  خارج      -2

 .مي شود

نام . با كليك بر روي انتقال اطالعات به سايت، پنجره اي ظاهر مي شود كه حاوي نام كاربر و رمز است -3

كاربري ورمز تعريف شده براي مركز در قسمتهاي مربوط ثبت مي شود و با تأييد آن اطالعات به سايت منتقل 

، كاربر از انتقال اطالعات مطلع «ام شدانتقال به سايت انج»از طريق باز شدن يك پنجره داراي عبارت . مي شود

 .مي شود

 را به صورت خطي و پشت سرهم نمايان ( ركورد)تمامي اطالعات ثبت شده  ،حوادث و سوانحيست اطالعات ل

  .مي كند

 

 فرم اطالعات مرگ نوجوانان و ليست آن ( پ

 منوي باالي صفحه 

 بررسي مرگ نوجواناناطالعات : عنوان -

، انتقال آن به سايت (record)الزم است در پايان ثبت هر نوبت اطالعات  :اطالعات به سايتكليد انتقال  -

 .ثبت و ارسال شود( ركورد)صورت گيرد و سپس اطالعات نوبت بعدي 

 جدول مياني صفحه 

 . به اين قسمت منتقل مي شود «انتخاب موقعيت»نام دانشگاه، نام شهرستان، كه اطالعات آن از صفحه  :اسامي -

    .نام و نام خانوادگي نوجوان فوت شده نوشته مي شود :نام و نام خانوادگي متوفي -
 .كد ملي نوجوان متوفي نوشته مي شود :كد ملي متوفي -

 .مشخص مي شود (2كد)و پسر  (1كد)جنسيت متوفي به تفكيك دختر  :جنس متوفي -

انتخاب ( 1322تا  1322سال )و سال ( ماه 12)ماه و ( روز31)زمان فوت به تفكيك روز  :فوت/ سال/ ماه/ روز -

       .مي شود

 .سن متوفي به سال تعيين مي شود :متوفي سن -

                           .انتخاب مي شود (1كد ) و غير ايراني (2كد) به تفكيك ايراني :متوفي مليت -

مراكز -(3كد )در راه انتقال  -(2كد )منزل  -(1كد)بيمارستان  -(2كد )به تفكيك مدرسه  :مكان وقوع فوت -

ساير  -(7كد )محل وقوع حادثه  -(6كد )خانه بهداشت  -(5كد )مراكز درماني خصوصي  -(4كد )درماني دولتي 

 .مشخص مي شود (8كد )

 .مشخص مي شود( 3كد )ر عشاي -(2كد )روستا  –( 1كد )به تفكيك شهر  :محل سكونت -
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    .نام دانشگاه از فهرست انتخاب مي شود :محل سكونت نام دانشگاه -

   . نام شهرستان از فهرست انتخاب مي شود :نام شهرستان محل سكونت -

ناهنجاريهاي  -(علل خارجي مرگ و مير) حوادث و سوانحاز فهرست به تفكيك  :(گروه بندي اصلي)علت مرگ  -

بيماريهاي عفوني و  -بيماريهاي سيستم تنفسي -حاالت معين با منشأ حول تولد -مادرزادي و كروموزومي

بيماريهاي  -بيماريهاي سيستم گوارشي -بيماريهاي سيستم عصبي -بيماريهاي سيستم قلبي و عروقي -انگلي

 -بيماريهاي سيستم ادراري تناسلي -هاي غدد، تغذيه و متابوليكبيماري -سيستم خونساز و دستگاه ايمني

 ساير -حاالت بد تعريف شده -رفتاري اختالالت رواني و -سرطانها

 .است (sepsis)تنفسي و عفونت سراسري بدن  -ايست قلبي مثل يمنظور از حاالت بد تعريف شده، مورد :1نكته

 .و هم حاالت بد تعريف شده نيست ICD12 هرستفمنظور از ساير، مواردي است كه هم در  :2نكته

. با كليك بر روي هر يك از اجزاي فهرست علل مرگ، اين قسمت فعال مي شود (: زير گروه اصلي)علت مرگ  -

 .كه منطبق با مستندات انتخاب مي شود اجزاي زير گروه علت مرگ را نشان مي دهد

، اين (زير گروه اصلي) هر يك از اجزاي فهرست علل مرگبا كليك بر روي (: زير گروه زير گروه)علت مرگ  -

      كه منطبق با مستندات انتخاب را نشان مي دهد زير گروه علت مرگزير گروه اجزاي . قسمت فعال مي شود

 .شود مي

 (پيوستICD12 براساس گروه بندي علت مرگفايل ) .نيست ICD12فهرست  مواردي است كه در: ساير -

 .به طور مثال در يك حادثه ترافيكي، عامل ايجاد حادثه انحراف خودرو است :حادثهعامل ايجاد  -

به طور مثال در يك حادثه ترافيكي، موارد عدم ايمني عامل ايجاد حادثه  :موارد عدم ايمني عامل ايجاد حادثه -

 .خواب بودن راننده است كه منجر به انحراف خودرو شده است

به طور مثال در يك حادثه ترافيكي، عوامل خطر مرتبط با حادثه، استفاده از مواد  :حادثهعوامل خطر مرتبط با  -

 .مخدر توسط راننده كه منجر به خواب رفتن وي شده است

 .به كار مي رود( ركورد)در صورت نياز به حذف اطالعات ثبت شده  :كليد حذف -

 .روددر صورت نياز به خروج از صفحه به كار مي : كليد خروج -

 پايين صفحه )record(ثبت اطالعات

 .كليدهاي نشانگر، اطالعات قبلي يا بعدي را نشان مي دهدنمايانگر تعداد موارد ثبت است و با 

 نكته: 

  .تكميل مي شود طي  يك سال به ازاء هر مورد مرگ نوجواناين فرم  -1

داده شده است، كاربر از فرم  خارج     با كليك بر روي ضربدر كوچكي كه در گوشه باال سمت راست قرار  -2

 .مي شود

نام . با كليك بر روي انتقال اطالعات به سايت، پنجره اي ظاهر مي شود كه حاوي نام كاربر و رمز است -3

كاربري ورمز تعريف شده براي مركز در قسمتهاي مربوط ثبت مي شود و با تأييد آن اطالعات به سايت منتقل 

، كاربر از انتقال اطالعات مطلع «انتقال به سايت انجام شد»شدن يك پنجره داراي عبارت  از طريق باز. مي شود

 .مي شود

 را به صورت خطي و پشت سرهم نمايان ( ركورد)تمامي اطالعات ثبت شده  ،مرگ نوجوانانيست اطالعات ل

  .مي كند


