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 دستورعمل تکمیل زیج حیاتی مناطق روستایی و شهر ی

 4زیج حياتي 
 ي فارسی زیگ و به معناي تعيين احوال ستارگان، و جدولی است كه از آن به حركات سيارات معرفت یابند.  زیج در لغت، معرب كلمه

یابد اطالق شدده و بدارهره بده مناسدبت مشدابهت      می اي از آنها تشکيلهاي موازي كه تارهاي پارچهاصل فارسی كلمه، به معناي ریسمان )زه( بوده و بتدریج بر سبيل توسع به رشته

 شود این گونه جداول نيز زیج هوانده شد.هطوط یك جدول عددي به رشته تارهایی كه در كارگاه بافندگی تنظيم می

قطدا  ) هدر قطدا  بدراي یدك       21ي چند دایره متحدالمركز و بهداشت و مراكز بهداشتی درمانی شهري( كه دارا یگاه هايدر پا” هاي بهداشت )ومتعاقبازیجهاي مورد استفاده در هانه

” حيداتی ”شدود پسدوند   گيرد وام گرفته است و چون از آن براي ثبت و نمایش آمارهاي حياتی بهره گرفته میها مورد استفاده قرار میماه( است نام هود را از جداولی كه در رصد هانه

 دارد. 

افتداد، فدراهم آمدد و بتددریج در جریدان كدار، از       سانتيمتر كه در آغاز فقط براي نمایش وقایعی كه در زمينه تولد و مرگ اتفاق می 07و  07 اي است با طول و عرضزیج حياتی ورقه

 آمادگی یافت.  ( جدید هاين دادهدهاي پيشين و چه افزوچه در تکميل داده)ها هاي دادسویی كارآیی و سهولت كاربرد هود را نشان داد و از سوي دیگر براي افزودن پاره

شدد ولدی بتددریج بدا اثبدات      به روش اوزاليد و سياه و سفيد تهيه می” هاي اوليه غالبا هاي بهداشت كشور بکار گرفته شد. زیجنمونه اوليه زیج حياتی در هانه 2630بار در سال  يناول

   ميسر گردید.كارآیی این ابزار، چاپ و سپس چاپ رنگی آنها 

 

پوستر مربوط بهه  به بعد  4931از سال  گردید و  حياتي برای مناطق شهری و روستایي در یک پوسترثبت مي اطالعات زیج 4939تا سال  به ذکر است کهالزم :  توجه
اطالعات مناطق شهری ستاها و به رو ات مناطق روستایي در پوستر مربوطو توجه به این امر ضروریست که اطالع ،يک گردیدهمناطق روستایي از مناطق شهری تفک

 در پوستر مربوط به مناطق شهری ثبت گردد.
 

 

 

 

                                                           
 مورد بازنگري قرار گرفته است. ،اضافه شدن جداول جدید به آنو  دستور عمل براي نسخه قبلی زیج مورد استفاده بوده است كه با توجه به تغييرات این  2
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 م زیج حياتي راهنمای تنظي

ري و مراكز بهداشتی درمدانی شدهري )پایگداه    این فرم از ابتدا تا پایان سال باید به دیوار هانه بهداشت  یا پایگاههاي بهداشت روستایی در روستا و پایگاههاي بهداشت غير ضميمه شه

 بهداشت ضميمه( در شهرها نصب باشد و فرم سال بعد بر روي آن قرار گيرد. 

بهداشدتی هدر هانده بهداشدت، پایگداه       –ل این فرم داشتن اطالعات آماري بهنگام و دقيق از جمعيت تحت پوشش روستایی و شهري و محاسدبه شاهصدهاي جمعيتدی    هدف از تکمي

نتيجه فعاليتهاي واحدهاي ارائه است تا در نهایت كل جمعيت روستایی و جمعيت شهري تحت پوشش بدست آید و بتوان هرسال  / روستاییبهداشت یا مركز بهداشتی درمانی شهري

هاي بهداشت و پایگاههاي بهداشت( را به صورت كمی ارزیابی كرد و براي تحقيقات علمی اطالعات كامدل و بهنگدامی در اهتيدار داشدت. بدراي      كننده هدمات بهداشتی درمانی )هانه

 ارند اهميت دارد. رسيدن به این هدفها، عملکرد درست همه كسانی كه به نوعی در این كار دهالت د

 

شت ضدميمه یدا غيرضدميمه(    صفحه زیج نام دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی و هدمات بهداشتی درمانی، مركز بهداشت شهرستان و واحد مربوط )هانه بهداشت، پایگاه بهدا يدر بار

   شود.قيد می

 

 مثال:  

 دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی و هدمات بهداشتی درمانی فسا   

 كز بهداشت شهرستان فسا مر 

 مرگ در هانه بهداشت علی آبادآمار جمعيت، تولد و  

   2آمار جمعيت، تولد و مرگ در پایگاه بهداشت شماره  

 و نيز برحسب جمعيت ایرانی یا غيرایرانی 

 

 توجه: 

شود. بنابراین، كليه هانوارهایی كه پددر هدانوار،  ایراندی اسدت جدزو      یرانی صادر میبراساس نظرهواهی از سازمان ثبت احوال، فقط براي متولدینی كه پدر آنها ایرانی است شناسنامه ا

غيراینصورت به عنوان اتبا  بيگانده بده حسداب آمدده و اطالعدات آنهدا در زیدج         گردد و درشوند و اطالعات آنها در زیج حياتی هانوارهاي ایرانی درج میهانوارهاي ایرانی محسوب می

 شود. نی ثبت میحياتی جمعيت غيرایرا

 گردد.  براي تعداد كم جمعيتهاي غيرایرانی )حتی یك هانوار( هم زیج حياتی جداگانه تهيه می 

شود و براي ورود به رایانه بده مركدز بهداشدت شهرسدتان تحویدل      آوري میزیجهاي حياتی هاص جمعيت غيرایرانی نيز همانند زیجهاي حياتی جمعيت ایرانی در پایان هر سال جمع 

 شود تا بر روي دیوار آن واحد باقی بماند.  كننده آن عودت داده میبه واحد تهيه” گردد و سپس، مجددامی

 شود.  گيرد و براساس آن زیج تنظيم میچنانچه در وسط سال مهاجر غيرایرانی به منطقه وارد شد، در آن سال زیج جداگانه ندارند و فقط سرشماري در آغاز هرسال انجام می 
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 آید.  گردد و به عنوان جمعيت روستایی به حساب میها در ستونهاي مربوط به روستاي اصلی ثبت میپایگاههاي بهداشت روستایی، داده در 

در  واقدع  ( حاشديه شدهر  شهر )بر اساس تعاریف دستور عمدل   ر زیج مناطق روستایی ) شامل روستاي اصلی، قمر ( و درمناطق شهري ) شامل شهر و حاشيهد عالوه بر توجه به راهنما

 و زیرنویسهاي هریك از جداول، توجه به نکات زیر ضرورت دارد: گردونه وسطسمت چپ راهنماي همچنين و  برگه زیج حياتیسمت راست باري 

از داهل به هارج بترتيب سفيد )براي ثبت سال(، هاي رنگی شود. دوایر متحدالمركز در نسخهجدول و پنج دایره متحدالمركز است كه در چهار رنگ چاپ می 8زیجهاي كنونی داراي 

 22سدال و   4ماه تمام تدا    21یعنی بين  ،ساله 4تا  2(، سبز )براي ثبت مرگهاي روز تمام 12ماه و  22 از بدو تولد تا زیر یکسال ، یعنی)ثبت مرگهاي صورتیزرد )ثبت مواليد زنده(، 

، سبز و آبی یك مربدع و  صورتیگانه و در محدوده هریك از رنگهاي چهارگانه زرد،  21شود. در درون قطاعهاي و بارتر( چاپ میهلسا 0(، و آبی )براي ثبت مرگهاي روز تمام12 ماه و 

/ ا روسدتاهاي قمدر   ید و دایره براي ثبت رقم اتفاقداتی اسدت كده در روسدتا ید     آپيش می / شهربراي ثبت ارقام اتفاقاتی است كه در روستاي اصلیمربع بينی شده است یك دایره پيش

 شود.  هاي آنها در همان یك دایره ثبت میداشته باشد مجمو  داده /منطقه حاشيه بيش از یك روستاي قمر / پایگاه بهداشتشود. اگر هانه بهداشتحادث میحاشيه شهر 

 ج مجزا تهيه شود. در صورتی كه پایگاه و یا مركز داراي دو نو  جمعيت تحت پوشش ) روستایی و شهري( باشد باید دو زی

دهنده هدمات بهداشتی درمانی هسدتند )هانده بهداشدت، پایگداه بهداشدت و      همين مفاهيم در جمعيتهاي شهري و روستایی براي جمعيت غيرایرانی هم كه در پوشش واحدهاي ارائه

 ربرد دارد.  مركز بهداشتی درمانی شهري(كا

اعداد در درون این دوایدر بایدد طدوري نوشدته شدود كده بددون         شود. دقت در ثبت آنها ضرورت دارد. یر جداول كنترل و چك میهركدام از اعداد درون دوایر زیج حياتی با ساتوجه: 

 چرهش دایره براحتی از روبرو قابل هواندن باشد.  

 و به شرح ذیل می باشد.نحوه شماره گذاري جداول به ترتيب از بار به پایين  توجه :

 :دارجدول استفاده از نمک ید  -4

تحت پوشش هر واحد مدی   هانوار هاياولين جدول سمت راست صفحه زیج، جدول استفاده از نمك ید دار می باشد. هدف این جدول ارایه آمار از وضعيت استفاده از نمك ید دار در 

در زمدان سرشدماري و یدا    هدانوار  مصدرفی  نمك یند انجام ید سنجی فراتوجه به سرشماري اول سال تعداد هانوارهاي تحت پوشش ثبت می گردد و بر اساس  در این جدول باباشد.  

 مشخص می شود كه چه تعداد هانوار از نمك یددار استفاده می كنند.بازدید از منزل، 

 

 

 استفاده از نمک ید دار: -4شماره  دولج       

 تعداد كل هانور     منطقه         
تعددداد هددانوار هددایی كدده از  

 ميکنند نمك ید دار استفاده 

   روستاي اصلی شهر / 

   قمر حاشيه /  
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 دول جمعيت برحسب سن و جنس  ج -2

دهد. مبناي این جدول سرشدماري اول سدال بهدورز در روسدتا یدا سرشدماري اول سدال پایگاههداي         معيت تحت پوشش را نشان میجدول ججدول سمت راست صفحه زیج،  دومين

به تفکيك روسدتاي اصدلی و    ت. پس از اتمام سرشماري، در آغاز اطالعات جمع آوري شده برحسب سن و جنس جمعيت تحت پوشش وبهداشت یا مراكز بهداشتی درمانی شهري اس

ضمنا در گردد. شود و به این جدول وارد میبندي مییا روستایی در واحدهاي مستقر در شهر دسته / حاشيهروستا یا روستاهاي قمر در جمعيت روستایی و به تفکيك جمعيت شهري

سن این گروه ها همان مقطدع زمدانی   جمع آوري داده هاي  كه مبنايكمتر از یکماه و یکماه تا یکسال تفکيك شده اند  یك سال به گروه هاي سنیطراحی زیج حاضر گروه سنی زیر 
 حاشيهرند، ستون دوم )یعنی ستونی كه عنوان آن ندادر پوشش هود  حاشيه، جمعيت )پایگاه بهداشت( چنانچه واحدهاي مستقر در شهر است كه سرشماري اول سال انجام می شود.

رزم اسدت زیدج   رندد،  داواسطه هانه بهداشدت در پوشدش هدود     ، جمعيت روستایی به طور مستقيم و بدون)پایگاه بهداشت( چنانچه واحدهاي مستقر در شهرماند. باشد( هالی میمی

  روستایی مخصوص این جمعيت روستایی استفاده شود.

. الدی آهدر بده دو    …سدال   14تدا   17سدال،   22تا  20سال،  24تا  27سال، در هریك از سطرهاي  42تا  27توجه داشته باشيد كه ستونهاي مربوط به جمعيت زنان در فاصله سنی 

چدپ  سدمت  اي نوشتن كل جمعيدت زندان، سدتون    قسمت تقسيم شده است. همان طور كه در زیرنویس جدول هم آمده است، درهر سطر ستون سمت راست )یعنی ستون سفيد( بر

 )یعنی رنگی( براي ثبت رقم جمعيت زنان همسردار در آن گروه سنی است. 

در هانده پددري هدود سداكن هسدتند جدزو زندان        هنوز اي كه یگر دهتران عقدكردهكند به عبارت دتوجه: منظور از زن همسردار، زنی است كه در هانه همسر هود زندگی میمهم : 

 دار به حساب می آیند.  همسر

 

 جمعيت برحسب سن و جنس -2شماره دول ج
 منطقه و جنس     

 

 سن )سال(
  روستای اصلي/ شهر

 

  حاشيه /  قمر     

 

 کل

 زن مرد زن مرد زن مرد

       كمتر از یکماه

       یکسال  یکماه تا 

        4تا  2

        2تا  0

           24تا  27

           22تا  20

           14تا  17

           12تا  10
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 جمعيت برحسب سن و جنس -2شماره دول جادامه 

           64تا  67

           62تا  60

          44تا  47

           42تا  40

        04تا  07

        02تا  00

         34تا  37

         32تا  30

        04تا  07

        02تا  00

        84تا  87

       و بيشتر  80

          جمع  

 

 

 جدول مرگ مادران به دليل عوارض بارداری و زایمان برحسب سن مادر و علت مرگ   -9

سب سن مادر به تفکيك منطقه و با اشاره به علتهداي  را برح پس از هتم بارداري روز  41مرگ مادران به دليل عوارض حاملگی، زایمان و تا ،  صفحه زیج جدول سمت راست  سومين

   نشان می دهد ، بيماریهاي قلبی و سایر علل(پره اكالمپسی عمده مرگ مادران)هونریزي، عفونت بعد از زایمان، 

 

  اسدت  ممکدن علدل درج شدده    كده   گدردد  درج جددول  در تده يكم نید ا در شده اعالم علتمطابق   و مادر مرگ یبررسدانشگاهی   تهيموارد مرگ در كم یبررسبا  مرگ  عللتوجه: 

 در گدردد  یمد  اعدالم  مدادر  مرگ یبررس یدانشگاه تهيكم توسط كهاز علل فوق  ريغ بهعلل مرگ مادر  ریباشد.  سا یقلب يها يماريب ،یپره اكالمپس مان،یعفونت پس از زا ،يزیهونر

 شود یم ثبت "علل ریسا" نهیگز

 

روز پدس   41در در طول دوران بارداري، حين زایمان و یا تا توجه داشته باشيد كه اگر مرگ ما

به علتهاي دیگري مثل حوادث پيش آمده باشد نبایستی به عنوان مدرگ مدادر    از هتم بارداري

 گردد.  ( ثبت می)زیر گردونه( پنجمثبت شود و فقط در جدول كل مرگها )جدول 
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 گایمان برحسب سن مادر و علت مرز مرگ مادران به دليل عوارض بارداری و -9شماره جدول 

 سن )سال(                                                   

 

 

 منطقه و علت مرگ

تا  27

24 

تا  20

22 

تا  17

14 

تا  10

12 

تا  67

64 

تا  60

62 

تا  47

44 

40 

تا 

42 

07 

سال و 

 بارتر

شدددهر / روسدددتاي 

 اصلی  

          هونریزي  

          عفونت بعد از زایمان  

            پره اكالمپسی

          بيماریهاي قلبی 

          سایر علل 

          هونریزي   قمر  حاشيه / 

          عفونت بعد از زایمان  

          پره اكالمپسی

          بيماریهاي قلبی 

          سایر علل 

 

 :  ، نوع زایمان و فرزند آوریو شرایط زایمانسن مادر  ،جدول تولد برحسب وزن و جنس نوزاد -1

حاشيه روستاهاي اصلی و شهر/ به ثبت اطالعات دقيق تر مربوط به مواليد اهتصاص دارد. در این جدول نيز همه ارقام برحسب جنس نوزاد و به تفکيك ،  جدول صفحه زیجچهارمين 

 گرم و بيشتر، وزن نشده(، سن مادر در این تولد زندده  1077گرم،  1077ها، وزن هنگام تولد )كمتر از زنده به دنيا آمدهها، شود. در زیجهاي كنونی رقم مرده بدنيا آمدهقمر ثبت می/ 

 گردد.  ؛ زیرنظر: ماماي تحصيل كرده، ماماي دوره دیده، یا ماماي دوره ندیده( منعکس میو شرایطی كه زایمان در آن صورت گرفته است) در بيمارستان؛ در منزل

 

 آید:  شود. در دو حالت، نوزاد مرده بدنيا آمده به حساب میتعداد دهتران و پسران مرده بدنيا آمده در برگه زیج حياتی به روش چوب هطی عالمت زده می خش اول:ب

 هم نکشيده و گریه نکرده است( حاملگی بدنيا آمده است و هيچيك از عالئم حياتی را ندارد )حتی یك نفس  دوم و ستيب هفتهشرو  الف( نوزادي كه بعد از 

 گرم )بدون احتساب وزن جفت( بدنيا آمده و در زمان تولد فاقد عالئم حياتی است.  077ب( نوزادي كه با وزن بيش از 

 باشد.  مربوط به تعداد كل نوزادان زنده متولد شده و جنس آنها برحسب منطقه می بخش دوم:
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توانيد وزن روز دهم تولد را اندازه بگيرید. زیرا بعد از تولد، تدا روز هفدتم   د برحسب جنس اوست. چنانچه وزن هنگام تولد دردست نبود میمربوط به وزن هنگام تولد نوزا بخش سوم: 

 باشد.  گذارد به طوري كه درست روز دهم تولد، وزن او معادل وزن روز تولدش میروبه افزایش می” شود و بعد مجدداوزن كودك اندكی كم می

شدود. در دو  گرم یا بيشتر اسدت در دو سدتون بعددي عالمدت زده مدی      1077گرم باشد در دو ستون اول این قسمت و آنهایی كه وزنشان  1077د نوزادانی را كه وزنشان كمتر از تعدا

 ایم.  شود كه موفق به وزن كردن آنها نشدهبخش، تعداد نوزادانی ثبت می اینستون آهر 

یا چند نوزاد است )دوقلو یا بيشتر( باید براي هریدك از تولددهاي زندده در     1در در هر تولد زنده نوزاد اوست. توجه داشته باشيد كه اگر حاصل زایمان مربوط به سن ما بخش چهارم:

ر نهایت مجمو  ارقدام درون سدتونهاي ایدن    شود زیرا در این بخش از جدول تعداد تولدها مطرح است. دبار عالمت زده می 1قسمت سن مادر، یك عالمت زده شود یعنی براي دوقلو، 

   بخش با ارقام بخشهاي سوم و دوم این جدول مساوي هواهند بود. 

 تسهيالت زایمانی انجدام شدده باشدد تعدداد آنهدا در سدتون      واحد در برگيرنده شرایط زایمان در بيمارستان یا منزل زائو است. چنانچه زایمان در بيمارستان، زایشگاه یا  بخش پنجم: 

گذاریم. دقدت  انجام گرفته باشد، برحسب اینکه كمك كننده به زایمان چه كسی است در ستونهاي زیر آن عالمت می یا بين راه شود و اگر زایمان در منزل زائومربوط، عالمت زده می

توان درصدد  مادر هر دو نوزاد یکی است و به این ترتيب میمان مطرح است و تعداد زایشود زیرا دوقلو یا چندقلو باشد در این بخش، فقط یك بار ثبت می ،كنيد كه اگر حاصل زایمان

 دهد(نده و مرده بدنيا آمده از این ستون، تعداد دوقلو یا چندقلوها را بدست میچند قلوزایی را هم بدست آورد )در واقع اهتالف بين مجمو  نوزادان ز

 همدين محدل    درنيدز   پزشدك  توسدط  منزل درموارد زایمان  . )اند گذرانده را یمامائ یكارشناس ای و یكاردان دوره كه ستنده یدانشگاه ليالتحص فارغ ییماماها: كرده ليتحص يماما

 (.شود ثبت

 :دهید دوره مامای

 :اند شده نامهيگواه افتیدر به موفق و گذرانده را یماماروستائ ماهه 3 دوره كه  روستا در یهائ هانم ماما روستا 

 شوند یم شناهته بهورزماما عنوان به اند شده دوره انیپا نامهيگواه افتیدر به موفق و كرده شركت بهورزماما  آموزش دوره در كه یزانبهور :ماما بهورز. 

 دوره مامداي  عندوان  بده  مانیزا عامل باشد شده  انجام(  لکردهيتحص ای دهید دوره يماما كمك بدون) مادر انياطراف ای و یمحل يماماها توسط مانیزا یصورت در :دهیند دوره مامای

 می شود.  تلقی ندیده

 تسهيالت زایمانی و یا مطب پزشك انجام شده است. واحد  شود كه زایمان در داهل بيمارستان، زایشگاه، به مواردي اطالق می زایمان در بيمارستان یا زایشگاه:

  شود.  ه، تسهيالت زایمانی و مطب پزشك، انجام گرفته باشد، زایمان در منزل حساب میهر زایمانی كه در محلی غير از بيمارستان، زایشگا زایمان در منزل: 

  مانیزا كانال از مرده ای زنده بصورت يباردار 11 هفته شرو  از پس نوزاد تولد :يعيطب مانیزا

 .گرددیم هارج مادر رحم و شکم وارهید در یبرش جادیا با نوزاد آن در كه یمانیزا :نیسزار
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 تك فرزند( به شرح زیر اضافه شود: -سال شوهردار)بی فرزند 42تا  27ریف تعداد زنان تع

 تعریف تک فرزندی: 

 روز( باشد و هنوز تصميمی براي بارداري مجدد نداشته باشد.  12ماه و  22سال و 1تا  هسال 1در صورتی كه زوج داراي یك فرزند )با سن 

 استخراج می گردد و رزم است بر اساس آن این جدول زیج تکميل شود"يري از بارداري تخاب و آغاز استفاده از روش پيشگمشاوره، ان"از فرم  يفرزند تك اطالعات 

از ارائه انجام شده با اداره سالمت كودكان تا زمان چاپ فرم هاي جدید هاي هماهنگی به ماهگی با توجه  63 - 67 -14در زمان مراجعه مادر براي مراقبت كودك در سن توجه : 

 ماه سوال زیر به دستی به فرم اضافه شود: 63و  67، 14فرم هاي مراقبت  دهندگان هدمت مراقبت كودك هواسته می شود تا در

  "هير –آیا تصميمی براي فرزندآوري مجدد دارید؟ بلی  "

 "طبق دستور العمل اداره باروري سالمرزم به توضيح است كه م ارجا  می شود. مادر براي مشاوره فرزند آوري ذیل هدمت باروري سالباشد، هير  سوال فوق پاسخ ی كه در صورت

 ماهه در طول مدت یکسال حداقل یك بار مشاوره فرزند آوري صورت بگيرد. 63تا  14رزم است كه براي مادران داراي كودك  "11/0/2626د مورخ 27468/671نامه شماره 

  .ثبت می گردد )به صورت عددي ( با مداد  تجميعیدر برگه زیج حياتی به روش عدد استخراج شده پرونده هانوار استخراج می شود. و تك فرزندي از  جدولبا كمك این اطالعات 

 : تعریف بی فرزندي

د و در حال حاضر باردار نباشد ثبت اطالعات باشماه گذشته باشد و زن سابقه سقط یا مرده زایی نداشته  14پرونده هانوار  اطالعات در صورتی كه از زندگی مشترك زوجين بر اساس

 مورد نظر بر اساس موارد زیر می بایست انجام شود: 

 استخراج می گردد. "مشاوره ، انتخاب و آغاز استفاده از روش پيشگيری از بارداری"فرم از تعداد فرزند  . 2

 است.و استخراج اضافه هواهد شد و بر اساس آن مطابق تعریف قابل محاسبه  "ی از بارداریمشاوره ، انتخاب و آغاز استفاده از روش پيشگير"تاریخ ازدواج به فرم . 1

 .شرح حال قابل دستيابی است – 2بخش  -مرده زایی از فرم مراقبت بارداري وسقط . 6

 :  1در خصوص ثبت تولد و زایمان در جدول شماره  مثال چند

شدود. در  عالمدت زده مدی   1شود. در ستون متولدین زنده برحسب جدنس ندوزاد،   زایی هيچ عالمتی زده نمیا آمدند، در ستون مردهچنانچه مادري دوقلو زائيد و هردو زنده بدني الف(

 شود.  عالمت با توجه به سن مادر و در ستون شرایط زایمان برحسب محل و كمك كننده به زایمان فقط یك عالمت زده می 1ستون سن مادر در این تولد زنده، 

شود، در ستون متولدین زنده، هيچ عالمتی ندارد، در ستون سدن مدادر   عالمت زده می 1زایی برحسب جنس، انچه مادري دوقلو زائيد و هردو مرده بدنيا آمدند، در ستون مردهچن ب(

 شود.  المت زده مییك ع شود و در ستون شرایط زایمان برحسب محل زایمان و فردكمك كننده فقطدر این تولد زنده نيز عالمتی زده نمی

زایی برحسب جنس نوزاد مرده بدنيا آمده، یك عالمت؛ در ستون متولدین زنده نيز چنانچه مادري دوقلو زائيد و یکی از نوزادان مرده بدنيا آمد و دیگري زنده بود، در ستون مرده پ( 

 شود.  در ستون شرایط زایمان نيز یك عالمت زده میو  عالمت برحسب جنس نوزاد زنده متولد شده، یك عالمت؛ در ستون سن مادر فقط یك

 شود. زایمان آهرین تولد ثبت می چنانچه به طور استثنایی در یك زایمان دوقلو یکی از تولدها در منزل و دیگري در زایشگاه اتفاق افتاد، در ستون شرایط زایمان، فقط محل ت(

 تاده ولی جفت در بيمارستان یا مركز زایمانی هارج شده باشد زایمان در بيمارستان یا مركز زایمانی محسوب می شود. در صورتی كه زایمان در منزل یا بين راه اتفاق اف ث(
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 ، نوع زایمان و فرزند آوریسن مادر و شرایط زایمان ،تولد برحسب وزن و جنس نوزاد -1شماره جدول 
 

 

 

  منطقه 

 سال شوهردار  42تا  27تعداد زنان  نو  زایمان شرایط زایمان سن مادر در این تولد زنده و جنس نوزاد   وزن هنگام تولد زنده بدنيا آمده  مرده بدنيا آمده
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 :جدول مرگ برحسب سن و جنس -5

به تفکيك منطقه سکونت فرد و برحسب جنس و سن به صورت چوب هطی بدر روي برگده    ش اصلی / قمریا روستاهاي تحت پوش/ حاشيه در این جدول آمار مرگ در مناطق شهري

” كمتدر از یکمداه  ”شدود،  ، ثبت گردد. دقت كنيد وقتی گفته میفتداد بهداشتی درمانی اتفاق میتوجه داشته باشيد كه باید همه مرگهایی كه در محدوده واحشود. زیج حياتی ثبت می

یعندی درسدت از   ” سال 4تا  2” روز برسد و یا در مورد  12ماه و  22روزگی تا وقتی كه سن كودك به  12یعنی از ” یکماه تاكمتر از یکسال”و  –روزگی كامل  18یعنی از بدو تولد تا 

 . روزگی او باشد و به همين ترتيب براي بقيه گروههاي سنی 12ماه و  22سال و  4روز از تولد كودك گذشته باشد)روزتولدیك سالگی او( تا زمانی كه  630وقتی 

 

 سمرگ برحسب سن و جن - 5شماره جدول 
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                      مرد  :شهر / روستاي اصلی
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                      زن 
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 جدول مهاجرت بر حسب نفر :-6

/ ز روسدتا  كه ا مهاجرت كردند و نيز از افرادي كه به روستا/ منطقه شهري تحت پوشش در طول سال از افرادي/ مراقب سالمت پایگاه  با توجه به اینکه بهورز هانه بهداشت 

 هانه ها و پایگاههداي بهداشدت  مهاجرت كردند باید اطال  داشته باشند و این اطالعات در دفتر / فرم  گزارش  مهاجرت دهی و مهاجرت پذیري  منطقه شهري تحت پوشش

" مهداجرت بدر حسدب   "جدول در  فصل در پایان هراد )به صورت عددي ( و با مد تجميعی ه صورت و ب استخراجدفتر و فرم اشاره شده از اطالعات مهاجرت  ،ثبت می گردد

/ منطقه شهري تحدت  روستا را تحت عنوان مهاجرت به هارج از  / منطقه شهري تحت پوششروستا تعداد افراد هارج شده از بر این اساس  گردد.ميثبت پوستر زیج  درنفر 

در سدتون مربوطده بده تفکيدك      / منطقه شهري تحت پوششروستا عنوان مهاجرت به داهل را تحت  / منطقه شهري تحت پوششروستا و تعداد افراد وارد شده به  پوشش

 قمر ثبت می گردد. روستاي اصلی و حاشيه/ شهر/

 

 مهاجرت بر حسب نفر -6شماره جدول 

  مهاجرت به داهل ازمهاجرت به هارج  منطقه  

   شهر / روستاي اصلی  

   حاشيه / روستاي قمر  

 

   سالخانواده برحسب نوع روش در آخرین روز جدول پوشش تنظيم -7

و منطقده مسدکونی   پایدان سدال   عدات  جدول ششم كه بعدها در تکامل و اصالح زیج حياتی به آن اضافه شد، به درج رقم فعاليتهاي تنظيم هانواده اهتصاص دارد. در این جددول اطال 

 شود.  جمعيت تحت پوشش و برحسب روش تنظيم هانواده ثبت می

كنندد در دفتدر مربدوط، شدمارش شدده و در محدل       اسفند(، تعداد افرادي )یا زن و شوهرهایی( كه از هرنو  وسيله یا روش پيشدگيري از حداملگی اسدتفاده مدی     12)سال هر در روز آ

گيرد. چنانچه فدرد در آهدرین   مالك قرار می ،سال  كامل نيست بلکه فقط ماه آهر سال شود. در تنظيم این جدول، هدف وضعيت یك مخصوص به هود در برگه زیج حياتی ثبت می

سدالگی زن ادامده دارد و بعدد از آن،     42شود. تمام آمار ثبت شده در این قسمت تا سن )اسفند( هنوز تحت پوشش روش تنظيم هانواده باشد، به عنوان یك مورد ثبت میروز آن ماه 

 ردد.  گشود و آمار او ثبت نمیمی فرد از گروه زنان واجد شرایط حذف

بسته قرص دریافت كرده باشدند   0قراص كاندوم و یا  0اگر زن یا شوهري ” شود نه تعداد وسایلی كه از آنها استفاده شده است. یعنی مثالكه تعداد افراد ثبت می توجه داشته باشيد

 نفر.  0آید نه فقط یك نفر به حساب می

كنند باید در محل مخصوص هود ثبت شوند، نه فقط تعدداد افدرادي كده در آن زمدان     ز وسيله یا روش مورد نظر استفاده میقت كنيد كه در زمانهاي تعيين شده، تعداد افرادي كه اد

 در پركردن این جدول اطمينان بهورز یا كارمند بهدداشتی نسبت به استفاده از هریك از وسایل یا روشها شرط اصلی است. اند. وسيله دریافت كرده
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)در مدورد وازكتدومی مدردان    شود، در ستون مربوط، ثبت میسال تعداد كل آنها نيز در آهرین روز  اندكردهبه روش جراحی در زن / مرد  دي كه اقدام به بستن لولهر مورد تعداد افراد

زهایی كه امکان باروري وجود داشته باشدد، گویندد. اندوا     روش طبيعی به استفاده از روشهاي غيردارویی و غيرمکانيکی براي پيشگيري از بارداري در رو،نيز باید سن زن مطرح باشد( 

اي پایه بدن و روش نزدیکدی  این روشها عبارتند از: روش ریتميك یا تقویمی، روش موكوس گردن رحم )یا روش تخمك گذاري(، روش شيردهی، روش هودداري از نزدیکی، روش دم

 كنند.  اند، استفاده میوشها و وسایلی غير از آنها كه ثبت شدهشود كه از رقسمت سایر، تعداد افرادي نوشته می رمنقطع. د

 تبصره:  

رادي كه از روشدهاي دائمدی تدر مثدل     در ثبت اطالعات تنظيم هانواده جمعيت عشایر در زیج حياتی در زمان یيالق آنها كه در دسترس واحدهاي ارائه دهنده هدمت نيستند، براي اف

اي كه عشایر در منطقه تحت پوشش واحد بهداشتی درمانی نيستند نيز آمار آنها را به حساب آورد و در زیج توان در دورهكنند، مینت استفاده میو نورپال IUDتوبکتومی، وازكتومی، 

ش مستقيم نظام شبکه نيستند، در اهتيدار  شود تعدادي بسته قرص یا كاندوم براي ماههایی كه افراد در پوشص و كاندوم پيشنهاد میكنندگان از قردر مورد استفادهحياتی ثبت كرد. 

هداي صدحيح از زمدان    ادهي بدراي یدافتن د  آنها قرار داده شود. اميدواریم كه همکاران محترم دست اندركار بررسی ارائه هدمات به عشایر هرچه زودتر موفق به یافتن راه حلی كداربرد 

 یيالقی آنها شوند.  

 

نوع روش در  پوشش تنظيم خانواده برحسب - شمارهجدول 

 سالآخرین روز 
 

 زمان                                                     

 

 منطقه و روش  

 اسفند 12

 

 

 اصلیوستاي / ررهش

 

  قرص  

  كاندوم  

  آي یو دي 

بده روش  بستن لوله 

 جراحی در زن / مرد

  نز

  ردم

  سه ماهه آمپول 

  ماهه كی آمپول 

  سایر  

  طبيعی 
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پوشش تنظيم خانواده برحسب نوع  -7شماره جدول امه اد

 سالروش در آخرین روز 

 

 حاشيه / روستاي قمر

  قرص  

  كاندوم  

  آي یودي  

بده روش  بستن لوله 

 جراحی در زن / مرد

  نز

  ردم

  سه ماهه آمپول 

  آمپول یك ماهه 

  سایر  

  طبيعی 

 

 : پنجسال جدول علت مرگ درکودکان کمتر از-8

و منطقه و در هریك از این دو براي سنين كمتدر از یدك مداه،    علت مرگ علت مرگ در كودكان كمتر از پنجسال رادر هود دارد. در این جدول نيز اطالعات به تفکيك  هشتم،جدول 

بهورزان تنها علتهایی ازمرگ كودكان زیر پنجسدال در   علمیتوان ت واقع بينی و شود. به رعایآمد( ثبت می 0ساله )با همان تعاریفی كه در جدول شماره  4تا  2ماهه و  22یك ماه تا 

سدوهتگيها؛ عارضده كمبدود وزن     این جدول گنجانيده شده است كه رسيدن به تشخيص آنها در هانه بهداشت ميسر است): عفونتهاي تنفسی؛ اسهال و استفراغ؛ حوادث، مسموميتها،

 و سایر علل(.  هاي قابل پيشگيري با واكسن، مرگ نوزاد از صدمات زایمانی، ناهنجاري هاي مادرزادي نارسی نوزاد، بيماري هنگام تولد، 

 تر مشخص شده است. باشد، در این جدول با رنگ تيرهبراي ثبت علل مرگ در كودكان، محلهایی كه بروز مرگ به علتی هاص در سنين مربوطه ناممکن می

 : توجه

  زن هنگام تولد:مرگ ناشي از عارضه کمبود و

گرم یا كمتر به دنيا آمده است و حداكثر تا پایان اولين ماه زنددگی بده دليدل عدوارض ناشدی از ایدن        1077مرگ نوزادي كه بعد از هفته سی و هفتم بارداري مادر با وزن هنگام تولد 

 شود.  كمبود وزن هنگام تولد مرده باشد در این قسمت ثبت می

پایان اولين مداه زنددگی بده    تا مرگ نوزادي كه قبل از هفته سی و هفتم بارداري مادر بدنيا آمده باشد )هواه با وزن زمان تولد كم یا طبيعی( و حداكثر  د:مرگ ناشي از نارسي نوزا 

 گردد.  دليل عوارض ناشی از این تولد زودرس، مرده باشد، در این قسمت ثبت می

 ، دیفتري و سل است.  Bشامل مرگ به علت سرهك، سياه سرفه، كزاز، فلج اطفال، هپاتيت  ن:مرگ ناشي از بيماریهای قابل پيشگيری با واکس 
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بده  چنانچه نوزادي با عالئم حياتی )زنده( بدنيا آید، ناهنجاري مادرزادي آشکاري نداشته باشد ولی عالئم حيداتی او ضدعيف باشدند بده طدوري كده        مرگ نوزاد از صدمات زایماني: 

 شود.  اء نوزاد پاسخ ندهد و حداكثر تا یك ساعت پس از زایمان بميرد، در این قسمت عالمت زده میاقدامات اوليه احي

مرگ كودكان تا پنجسال كه با عالئم حياتی بدنيا آمده باشد )زنده بدنيا آمدده(. چنانچده پدس از تولدد، ناهنجداري واضدح و       در جدول علت  مرگ ناشي از ناهنجاریهای مادرزادی: 

ماهگی به دليل ناهنجاري مادرزادي ثبت گردد. در صورتيکه ناهنجاري واضدح و آشدکار نداشدت،     ته باشد كه منجر به مرگ نوزاد گردد باید در قسمت مرگ كمتر از یكمشهودي داش

 تشخيص مرگ به علت ناهنجاري فقط با پزشك هواهد بود. 

الی به دليل حادثه، مسموميت یا سوهتگی فوت كرد هرچند كه زمينه بيماریهاي دیگري هدم داشدته   چنانچه كودك زیر پنجس مرگ ناشي از حوادث، مسموميتها و سوختگيها: 

 باشد باید در این قسمت، ثبت گردد.  

 

 علت مرگ در کودکان کمتر از پنجسال -8شماره جدول 
                                    

 علت مرگ                                                       
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 منطقه و سن  

شددددهر یددددا  

 روستاي اصلی  

          كمتر ازیکماه  

          یکماه تا كمتر از یکسال  

          یکسال تا كمتر از پنجسال  

روسدددددددتاي 

 مستقيم / قمر

          كمتر از یکماه  

          یکماه تا كمتر از یکسال  

          یکسال تا كمتر از پنجسال  
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 : توجه

جدول تعدداد  و  "مهاجرت بر حسب نفر، ""سن و جنس بر حسب جمعيت  ، "" استفاده از نمك یددار "ول مربوط بهادقت كنيد كه در واحدهاي بهداشتی درمانی به غير از جد -

دوایدر متحددالمركز زیدج    ، همچندين  "تولد بر حسب وزن و جنس نوزاد، سن مادر، شرایط زایمان، نو  زایمان و فرزند آوري"ساله شوهر دار از زیرمجموعه جدول  42تا  27زنان 

شهرسدتان و   شتگردد. ولی در مراكز بهداشود در بقيه جداول اطالعات به صورت چوب هطی ثبت میدر آنها ثبت می يعددصورت ها به و جدول تنظيم هانواده كه دادهحياتی 

 شود. مراكز بهداشت استان زیج نهایی پس از استخراج از رایانه براي تمام جداول با عدد و رقم نوشته می

” آوري گردد و عيندا از تمام آن مراكز جمع / روستاییهاي بهداشت، یا پایگاههاي بهداشت و مراكز بهداشتی درمانی شهريسال باید زیجهاي حياتی سال قبل هانهدر ابتداي هر   -

 شت، درمان و آموزش پزشکی ارسال گردد.  هاي بهداشتی درمانی وزارت بهداوارد رایانه شود و دیسکت اطالعاتی آن حداكثر تا پایان اردیبهشت ماه به مركز گسترش شبکه

 تمامی اطالعات زیجهاي حياتی بایستی توسط مسوول بهداشت هانواده و مسوول واحد گسترش شهرستان كنترل و تایيد گردد.    -

نماید. تجربه نشان داده است كه بهدورزان  كارها اساسی می ریزي، پایش عمليات و نظارت بر نحوه پيشرفتهایی است كه از نظر برنامهزیج حياتی وسيله مناسب براي ثبت و ارائه داده

كننددگان  ت. نظدارت ها بر زیج با مشکل روبه رو نيستند و هرگاه كه نظارت بر كار آنان بدرستی انجام گرفته، دقت اطالعات ثبت شده نيز قابل اعتماد بدوده اسد  در ثبت كردن این داده

هاي سهل و سریع، صحت و دقت اطالعات زیج را كنترل كنند و حتدی بدا پيگيدري منشداء ایدن اطالعدات در       مقایسه سلهادرند با یك سلهاي بهداشت و درمان بخوبی قآگاه در شبکه

كنندده  ليد ننده هدمت و توكیر واحدهاي عرضههاي دیگر كار و فعاليت هانه بهداشت و بهورز در مناطق روستایی و ساهاي هانوار و دفاتر عملياتی، ابعاد نظارت هود را به جنبهپرونده

كنندگان زیج هاي بسيار براي آموزش و راهنمایی ثبتگيرد همير مایهدر تمام مواردي كه این كار با حوصله و دلسوزي انجام می” زیج حياتی در مناطق شهري گسترش دهند. تقریبا

 آید.  حياتی فراهم می

 شاخصهای زیج حياتي  

از پيش تعيين شده و مهم داده هاي زیجهاي حياتی مربوط به جمعيت تحت پوشش یك واحد از هر سطح تنظيم شده است. این شاهصدها   این بخش براي بدست آوردن شاهصهاي 

 ست، عبارتند از: به تفکيك جمعيت شهري و روستایی و نيز جمعيت ایرانی و غيرایرانی محاسبه می شود. شاهصهاي قابل محاسبه كه فرمول هریك در پيوست آمده ا

 شاخصهای جمعيتي شامل :   –الف 

   درصد گروههاي سنی و جنسی مختلف 

   ساله  42تا  20ساله و  42تا  27درصد زنان شوهردار 

   نسبت جنسی 

  درصد سرباري 

   رشد طبيعی جمعيت 

  نمودار هرم سنی جمعيت 

  مهاجرت 
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 شاخصهای باروری و مواليد شامل:   –ب 

    ميزان باروري كلی 

 ميزان باروري عمومی  

    ميزان تجدید نسل ناهالص 

  ميزان هام مواليد 

   ميزانهاي باروري اهتصاصی سنی 

   شاهصهاي مربوط به شرایط زایمان 

 

 شاخصهای تنظيم خانواده شامل:   –ج 

   درصد افراد تحت پوشش تنظيم هانواده به تفکيك هر روش 

  سال شوهر دار بی فرزند 42تا  27در صد زنان 

 ال شوهر دارتك فرزندس 42تا  27ر صد زنان د  

 نسبت استفاده كننده از هر روش 

 

 شاخصهای مرگ شامل:  –د 

    ميزان هام مرگ 

   ميزانهاي مرگ به تفکيك گروههاي سنی و جنسی 

    ميزانهاي مرگ كودكان زیر پنجسال، زیر یکسال و زیر یکماه 

  در سطح كشوري معنی دار می باشد(   )توجه: این شاهص ميزان مرگ در مادران حاصل از عوارض بارداري و زایمان  

   توجه: این شاهص در سطح كشوري معنی دار می باشد(  ميزانها و نسبتهاي مرگ اهتصاصی علتی در كودكان و مادران(  

 

 سایر شاخصهای بهداشتي شامل:   –ه 

   درصد نوزادان وزن شده در بدو تولد 

   درصد نوزادان با وزن مناسب بدو تولد 
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 خصهایي که از زیج حياتي قابل محاسبه است. شا – 5پيوست 

 
 ميزانهای جمعيتي :  –الف 

 

 درصد گروه سنی زیر یکسال    -

 جمعيت زیر یکسال        

 دددددددددددددددددددددددددددددددد×        277

 كل جميعت  

 

 سال   0درصد گروه سنی زیر   -

 سال   0جمعيت زیر       

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددد×     277    

 كل جميعت        

 سال   20درصدگروه سنی زیر  -

 سال   20جمعيت زیر       

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددد×    277    

 كل جمعيت        

 سال   34تا  20درصدگروه سنی  -

 سال   34تا  20جمعيت       

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد×     277    

 كل جمعيت        

 سال و بارتر   30درصد گروه سنی  -

 سال و بارتر   30جمعيت       

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد×   277    

 كل جمعيت         

 نسبت درصد سرباري   -

 ساله و بارتر   30ساله + جمعيت  24جمعيت صفر تا              

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ×  277    

 سال   34تا  20جمعيت        
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 سال   42تا  27درصد زنان شوهردار در هر گروه سنی از  -

 

 جمعيت زنان شوهردار در هر گروه سنی      

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد×    277    

 

 كل جمعيت زنان در همان گروه سنی      

 ساله به كل زنان   42تا  27درصد زنان شوهردار  -

 

 ساله   42تا  27 جمعيت زنان شوهردار      

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد×   277    

 ساله   42تا  27كل جمعيت زنان      

 

   بی فرزندساله  42تا  27درصد زنان شوهردار  -

 بی فرزند ساله 42تا  27جمعيت زنان شوهردار      

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد×   277    

 شوهر دارساله  42تا  27كل جمعيت زنان      

 

   تك فرزندساله  42تا  27درصد زنان شوهردار  -

 تك فرزندساله  42تا  27جمعيت زنان شوهردار      

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد×   277    

 شوهر دارساله  42تا  27كل جمعيت زنان      
 

 رشد طبيعی جمعيت  -

 ميزان هام تولد = رشد طبيعی جمعيت   –ميزان هام مرگ     

 

 ميزانهای مربوط به رفتار باروری :  –ب 
 

 ميزان هام تولد   -

 تعداد مواليد زنده یکسال       

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددد×        2777   

 جمعيت همان سال       
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 ميزان باروري عمومی  -

 تعداد مواليد زنده یکسال       

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد     ×  2777   

 ساله   42تا  20جمعيت زنان              

 

 ميزانهاي باروري اهتصاصی سنی  -

 تعداد مواليد زنده یکسال در هر گروه سنی     

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد×       2777  

 جمعيت زنان همان گروه سنی در همان سال      

 

 ميزان باروري كلی   -

 مجمو  ميزانهاي باروري اهتصاصی سنی  × 0

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد     

   2777   

 

 دوره دیده در منزل انجام شده است   درصد زایمانهایی كه توسط شخص -

 

 تعداد زایمانها در منزل توسط شخص دوره دیده      

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد      ×  277  

 كل زایمانها        

 

 درصدزایمانهایی كه بوسيله شخص دوره ندیده انجام شده است   -

 

 منزل توسط شخص دوره ندیده  تعداد زایمانها در     

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد      ×  277  

 

 كل زایمانها        
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 درصد زایمانهایی كه در بيمارستان انجام شده است   -

 

 تعداد زایمانهاي انجام شده در بيمارستان      

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد×        277  

 كل زایمانها       

 

 

 تعداد زایمانهاي چند قلو   -

 

 )نوزادان مرده بدنيا آمده + نوزادان زنده بدنيا آمده( = تعداد متولدین چندقلو   –جمع ستونهاي شرایط زایمان 

 

 درصد چند قلوزایی   -

 تعداد زایمانهاي چند قلو             

 دددددددددددددددددددددددددددددد ×  277  

 تعداد كل زایمانها    

 

 درصد مرده زایی به تفکيك پسر و دهتر و كل   -

 

 تعداد متولدین مرده به دنيا آمده     

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ×  277  

 متولدین زنده به تفکيك جنس و كل                   

 

 نسبت جنسی در بدو تولد   -

 

 تعداد تولدهاي زنده پسر       

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد    

 تعداد تولدهاي زنده دهتر      
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 به تفکيك پسر و دهتر و كل  در بدو تولد  گرم  1077كمتر از درصد متولدین با وزن  -

 

 گرم   1077كمتر از  وزن/ كل با دهتر  /متولدین پسر    

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد         ×     277 

 وزن شده   / كلدهتر/ كل متولدین زنده پسر    

 

 به تفکيك پسر و دهتر و كل  در بدو تولد  گرم و بيشتر  1077 درصد متولدین با وزن -

 

 گرم و بيشتر  1077وزن   / كل بادهتر  /متولدین پسر   

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد         ×     277 

 وزن شده  / كل دهتر/ كل متولدین زنده پسر    

 

 

 درصد متولدین وزن شده به تفکيك پسر و دهتر و كل  -

 

 تعداد كل متولدین وزن شده      

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ×  277  

 كل متولدین زنده  تعداد     

 

 ميزان تجدید نسل ناهالص   -

 

 ميزان باروري كلی  × تعداد متولدین دهتر      

 Gross Reproduction Rate (G.R.R.)ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد = 

 تعداد كل متولدین       

 

   آهرین روز سالدرصد افراد تحت پوشش برنامه تنظيم هانواده در  -

 

 سالكل جمعيت استفاده كننده از كل وسایل مختلف پيشگيري از بارداري در آهرین روز                

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد×      277

 سال   42تا  27زنان شوهردار در گروههاي سنی    



21 
 

 

 

   آهرین روز سالنامه تنظيم هانواده برحسب نو  وسيله در درصد افراد تحت پوشش بر -

 

   آهرین روز سالكل جمعيت استفاده كننده از هریك از وسایل پيشگيري از بارداري در                               

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد×      277

   ن سالساله هما 42تا  27ر گروههاي سنی زنان شوهردار د   

 

 

 نسبت كسانی كه از یك وسيله استفاده می كنند به كل استفاده كننده  -

 

 تعداد افرادي كه از یك وسيله هاص استفاده می كنند    

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد×       277 

 كل استفاده كنندگان      

 

 ميزانهای مربوط به مرگ:  -ح 

 
 ميزان هام مرگ براي هردوجنس و كل   -

 تعداد مرگ در یك سال        

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددد×      2777    

 جمعيت همان سال        

 

 ميزان مرگ نوزادان )كمتر از یکماه( براي هردوجنس و كل   -

 

 مرگ نوزادان در مدت یك سال  تعداد      

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد×     2777   

 مواليد زنده همان سال        
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 ميزان مرگ كودكان كمتر از یکسال براي هردوجنس و كل   -

 

 تعداد مرگ كودكان زیریکسال در مدت یك سال      

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد×     2777  

 مواليد زنده همان سال       

 

 ساله براي هردوجنس و كل   4تا  2ميزان مرگ كودكان  -

 

 ساله در مدت یك سال   4تا  2تعداد مرگ     

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد      ×  2777  

 در همان سال  ساله  4تا  2جمعيت     

 

 سال براي هردوجنس و كل كه به دو روش محاسبه می شود:  0ميزان مرگ كودكان كمتر از  -

 

 سال است:   0الف( وقتی مخرج كسر جمعيت كودكان زیر 

 

 سال در مدت یك سال   0تعداد مرگ كمتر از    

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد×      2777 

 جمعيت همان گروه سنی در همان سال     

 

 ب( وقتی مخرج كسر مواليد زنده می باشد:  

 

 سال در مدت یك سال   0تعدا مرگ كمتر از    

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد×      2777 

 مواليد زنده همان سال      

 

 كل  ميزان مرگ اهتصاصی سنی براي هردوجنس و -

 

 تعداد مرگ در هر گروه سنی در مدت یك سال     

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد         ×  2777 
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 جمعيت همان گروه سنی در همان سال        

 

 درصد مرگ مادران از هریك از علل مرگ در هر گروه سنی   -

 

 تعداد مرگ مادران از علت هاص      

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد      × 277  

 كل مرگ مادران      

  

 سال   0ميزان مرگ اهتصاصی علتی در گروه سنی كمتر از  -

 

 سال در یك سال   0تعداد مرگ مربوط به علت مورد نظر در كودكان كمتر از   
k27       ×ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

 سال در همان سال   0جمعيت كمتر از    

 

 سال   0نسبت مرگ از علت هاص در گروه سنی كمتر از  -

 

 سال در یك سال   0تعداد مرگ مربوط به علت مورد نظر در كودكان كمتر از       

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد       

 سال     0كل مرگ در مدت یك سال در گروه سنی كمتر  از   

  

 

 

 

 

 

 

 


