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 سیب شروع کار با سامانه
 

 الف(  ورود به سامانه

ر شما به یک این کاد.برای انه شویبرای بهره برداری از سامانه سیب باید از طریق آدرس اینترنتی که از طریق مسئوالن ذیربط شبکه بهداشت خود دریافت می کنید، وارد سام

باالتر ، یا و  10سپلورر نسخه نترنت اکاز مرورگرهای ای سیب پیشنهاد می شود برای بهره برداری بهینه از سامانه دستگاه کامپیوتر که به شبکه اینترنت متصل است نیاز دارید.

 نمایید.کروم استفاده یا فایرفاکس و 

 ی کنید، صفحه ی زیر بعنوان صفحه ی ورود به سامانه برای شما نمایش داده می شود.وقتی که آدرس سامانه را در مرورگر خود وارد م

 

د سیستم لمه عبور واروط به کدر صورتی که شما در سامانه سیب ثبت نام شده باشید، کافی است با وارد کردن کدملی خود در محل مربوط به کد ملی و همچنین در محل مرب

 ست.(شوید.)کلمه عبور هم کدملی شما
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 ب(  تغییر کلمه عبور در اولین حضور در سامانه

در صورتی که کدملی خود را بطور صحیح در قسمت کدملی و قسمت کلمه عبور وارد کرده باشید، سامانه شما را به صفحه زیر هدایت می کند.

 

مت یدی را در قسعبور جد یو کلمه  کلمه عبور فعلیخود را در قسمت  کدملیبرای امنیت بیشتر، شما موظف به تغییر کلمه عبور خود هستید برای این کار کافی است که 

ز ر جدید شما ابت کلمه عبوکلیک کنید. در صورت موفقیت در ث تغییر کلمه عبوروارد کنید و در پایان روی کلید  تکرار کلمه عبور جدیدو  کلمه عبور جدیدمربوط به 

 سیستم خارج می شوید و باید با استفاده از کدملی و کلمه عبور جدید خود وارد سیستم شوید.

 د مه عبور جدیثبت کل کلمه عبور جدید و تکرار کلمه عبور جدید باید دقیقا یکسان باشند، در صورت وجود هرگونه مغایرت، سیستم از

 جلوگیری خواهد کرد.

 ج(  تغییر کلمه عبور 

پ منو تا از سمت چ افی استکتغییر کلمه عبور در فواصل زمانی مشخص باعث افزایش امنیت و کاهش خطر سوء استفاده از حساب کاربری شما می شود. لذا برای این منظور 

 می باشد.( بور در اولین حضور در سامانهعتغییر کلمه  -ب د کار مانند قسمت را کلیک کنید.) باقی رونتغییر رمز عبور ، منوی نام کاربر ، زیرمنوی 

 

 د(  نکاتی مهم در مورد حساب کاربری

  ترکیبی از اعداد و حروف باشد تا از سطح امنیت باالتری برخوردار باشد. کاربران ،توصیه می شود کلمه عبور 

 وارد ود خه مختص ب حساب کاربری باهر شخص  تا دارند باید به ازای هر نفر حساب کاربری جداگانه ای تعریف شود پزشکرای مجموعه ای که بیش از یک ب

 (ی باشد.مسامانه شود. )استفاده همزمان چند نفر از یک حساب کاربری اکیدا ممنوع می باشد و عواقب ناشی از این عمل متوجه اشخاص متخلف 

 بدیهی است . شماست توسط این حساب کاربری متوجه شخصشما بوده و مسئولیت کلیه فعالیت های انجام شده  یت الکترونیکساب کاربری شما به منزله هویح 

ر دی شود که توصیه ماکیدا   تخلف محسوب می شود و با شخص خاطی برخورد قانونی خواهد شد از این رو ، افشای اطالعات جمعیت تحت پوشش هرگونه

 د دقت نموده و آنرا در اختیار غیر قرار ندهید.نگهداری کلمه عبور خو

 ه هیچ عنوان کلمه عبور خود را در مرورگر ذخیره نکنید.ب 

 ،س بگیرید.مانه تمابا پشتیبان سادر اسرع وقت  در صورتی که کلمه عبور خود را فراموش کرده اید و یا به هر دلیلی نمی توانید وارد سامانه شوید  
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 و ابراز موافقتزیج حیاتی و شرایط نقش  شرح وظایفط(  مشاهده 

، با  رح وظایفش پس از مطالعه هدایت خواهد شد. کاربر ، مربوطهبعد از تغییر کلمه عبور و ورود موفقیت آمیز به سامانه ، کاربر به صفحه ی شرح وظایف مربوط به نقش 

 .ودمی شد سامانه اید و وارنممی موافقت خود را با شرح وظایف اعالم  ر شده اعالم می دارممطالب فوق را مطالعه نمودم و موافقت خود را با شرایط ذکانتخاب گزینه 

ت های سامانه به سایر قسم د کاربربدیهی است که ورود به سیستم و بهره برداری از آن منوط به قبول شرایط و وظایف مربوط به نقش کاربر است و در صورت عدم قبول، از ورو

 جلوگیری خواهد شد.

 را نمایش می دهد. کاربر زیج حیاتیتصویر زیر شرح وظایف 

 

 د شد. ( در سامانه فعال خواهزیج حیاتیکلیه امکانات مربوط به نقش کاربر ) تایید و ورود به سیستملیک بر دکمه کبعد از تایید شرح وظایف و 
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 سیب سامانه آشنایی با محیط کاربری

 متوالی (بار  3الف(  ثبت کلمه عبور اشتباه ) 

را )بدون  تصویرد  داخل اعدا، کادری حاوی حروف و اعداد برای شما ظاهر می گردد. برای ورود باید حروف و نماییدکلمه عبور خود را اشتباه وارد  در صورتی که سه بار متوالی

 بر روی آیکون       کلیک کنید تا تصویر جدیدی نمایان شود. . اگر اعداد و حروف خوانا نیستنماییدتوجه به بزرگ یا کوچک بودن حروف( در کادر مربوطه وارد 

 

 ب(  ورود کاربر با نقش های مختلف

یگر هر کاربر در . به عبارت دتخاب کندتعریف شده باشد در ابتدای ورود باید یکی از نقش ها را ان اوهنگامی که کاربر وارد سامانه می شود، در صورتیکه بیش از یک نقش برای 

 اهد شد.خوامانه شود. بدیهی است اگر برای یک کاربر تنها یک نقش تعریف شده باشد، بطور مستقیم وارد س سامانهد تنها می تواند با یک نقش وارد آن واح
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 (  منوی کاربری سامانهج

هر  مورد رح مختصری درش ،نایی بیشترد شد که برای آشکاربری زیر مواجه خواه منویبا  شدوارد سامانه کاربر ، ، بعد از اینکه نمایید همانطور که در تصویر زیر مشاهده می 

 ارائه خواهیم داد. هاآن یک از

 

 خانه 

رای ب( Shortcut) مشخص شده است به صفحه خانه منتقل خواهید شد. در این قسمت کلیدهای میانبر          با که گزینه این بوسیله

 هد.دایش می را نم زیج حیاتیدسترسی سریع و آسان به قسمت های پر کاربرد برنامه تعبیه شده است. تصویر زیر میز کار کاربر 

 

 کلید خروج 

عات خدمت نیت اطالبرای خروج از سیستم از این گزینه استفاده می کنیم. توصیه می شود برای جلوگیری از سوء استفاده و حفظ ام

 و بیماران ، هنگام ترک سیستم حتما با این گزینه از سامانه خارج شوید. گیرندگان

  



 27 از 9 صفحه            

 

 
 

 (1.0)نسخه زیج حیاتیراهنمای سامانه سیب ویژه 

 www.dapa.ir                              8748 - 43992000  تلفن :     10بهرامی ، پالک دانش پارسیان :تهران ، بلوار آفریقا )جردن( ، خیابان شهید بابک 

 دسترسی به زیج حیاتی

یر بایست از مس خود ، می زیر مجموعه شبکه خانه های بهداشتیا  پایگاه های سالمت همانطور که در تصویر زیر مشاهده می فرمایید برای دسترسی به بخش زیج حیاتیِ

 (یستمس)توسط مدیر  ج حیاتییک کاربر زی امکان تعریف الزم به ذکر است که به ازای هر شبکه بهداشت تنهاروی زیر منوی ساختار شبکه کلیک نمایید. ،منوی شبکه خدمت 

 .می باشدمقدور 

 

 بعد از کلیک بر روی زیر منوی ساختار شبکه صفحه زیر نمایش داده می شود.

 

لیک ک ای زیر مجموعهواحدهد بعنوان مثال برای ورود به بخش زیج حیاتی پایگاه سالمتی که زیر مجموعه مرکز سالمت جامعه شهری امام صادق )ع( است کافی است روی کلی

 نید تا صفحه زیر نمایش داده شود.ک
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شت( یا خانه بهداپایگاه) با کادر قرمز رنگ مشخص شده است می توانید به بخش زیج حیاتیهمانطور که در تصویر باال مشخص است با کلیک بر روی کلید زیج حیاتی که 

 مربوطه وارد شوید.

 محیط کاربری زیج حیاتی
 شما می توانید محیط کاربری زیج حیاتی را در تصویر زیر مشاهده فرمایید .
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 پوستر زیج حیاتی
یب متناظر بری سامانه سنوی کارمبا  ه اعدادلبوسی همانطور که مشاهده می فرمایید جدول های موجود در پوستر زیج حیاتی تصویر زیر  پوستر زیج حیاتی را نمایش می دهد .

 گردیده اند.

 

 (موجود در منوی سامانه 1جمعیت بر حسب سن و جنس)جدول شماره (1

 (موجود در منوی سامانه 2شماره جدول)دار ید نمک از استفاده (2

 (موجود در منوی سامانه 3شماره جدول)مرگ علت و مادر سن حسب بر زایمان و حاملگی عوارض دلیل به مادران مرگ (3

 (موجود در منوی سامانه 4شماره جدول)جنس و سن حسب بر مرگ (4

 (موجود در منوی سامانه 5شماره جدول)سال 5 از کمتر کودکان در مرگ علت (5

 (موجود در منوی سامانه 6شماره جدول)سال روز آخرین در روش نوع حسب بر خانواده تنظیم پوشش (6

 (موجود در منوی سامانه 7شماره جدول)نفر حسب بر مهاجرت (۷

 (8تولد بر حسب زنده یا مرده متولد شدن)جدول شماره (8
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 (9تولد بر حسب وزن نوزاد)جدول شماره (9

 (10تولد بر حسب سن مادر)جدول شماره (10

 (11زایمان)جدول شمارهتولد بر حسب شرایط  (11

 (12تولد بر حسب نوع زایمان)جدول شماره (12

 (13سال شوهر دار )جدول شماره 49تا  10تولد بر حسب تعداد زنان  (13

 

 منوی کاربری زیج حیاتی

 زیج ایرانی

 ثبت اطالعات شهر و حاشیه
 (1جمعیت بر حسب سن و جنس)جدول شماره 

 (2استفاده از نمک ید دار)جدول شماره 

 (3مرگ مادران به دلیل عوارض حاملگی و زایمان بر حسب سن مادر و علت مرگ)جدول شماره 

 (4مرگ بر حسب سن و جنس)جدول شماره 

  (5سال)جدول شماره 5علت مرگ در کودکان کمتر از 

 (6پوشش تنظیم خانواده بر حسب نوع روش در آخرین روز سال)جدول شماره 

 (7مهاجرت بر حسب نفر)جدول شماره 

 (8بر حسب زنده یا مرده متولد شدن)جدول شماره تولد 

 (9تولد بر حسب وزن نوزاد)جدول شماره 

 (10تولد بر حسب سن مادر)جدول شماره 

 (11تولد بر حسب شرایط زایمان)جدول شماره 

 (12تولد بر حسب نوع زایمان)جدول شماره 

  (13سال شوهر دار )جدول شماره 49تا  10تولد بر حسب تعداد زنان 

 عات روستا و قمرثبت اطال
 (1جمعیت بر حسب سن و جنس)جدول شماره 

 (2استفاده از نمک ید دار)جدول شماره 

 (3مرگ مادران به دلیل عوارض حاملگی و زایمان بر حسب سن مادر و علت مرگ)جدول شماره 

 (4مرگ بر حسب سن و جنس)جدول شماره 

  (5سال)جدول شماره 5علت مرگ در کودکان کمتر از 

 (6انواده بر حسب نوع روش در آخرین روز سال)جدول شمارهپوشش تنظیم خ 

 (7مهاجرت بر حسب نفر)جدول شماره 

 (8تولد بر حسب زنده یا مرده متولد شدن)جدول شماره 

 (9تولد بر حسب وزن نوزاد)جدول شماره 

 (10تولد بر حسب سن مادر)جدول شماره 

 (11تولد بر حسب شرایط زایمان)جدول شماره 

 (12ایمان)جدول شمارهتولد بر حسب نوع ز 
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  (13سال شوهر دار )جدول شماره 49تا  10تولد بر حسب تعداد زنان 

 اطالعات شهر و حاشیهنمایش 
 (1جمعیت بر حسب سن و جنس)جدول شماره 

 (2استفاده از نمک ید دار)جدول شماره 

 (3مرگ مادران به دلیل عوارض حاملگی و زایمان بر حسب سن مادر و علت مرگ)جدول شماره 

 (4مرگ بر حسب سن و جنس)جدول شماره 

  (5سال)جدول شماره 5علت مرگ در کودکان کمتر از 

 (6پوشش تنظیم خانواده بر حسب نوع روش در آخرین روز سال)جدول شماره 

 (7مهاجرت بر حسب نفر)جدول شماره 

 (13و12و11و10و9و8جدول های )آوری فرزند و زایمان زایمان،نوع مادر،شرایط نوزاد،سن جنس و وزن حسب بر تولد 

 اطالعات روستا و قمر نمایش
 (1جمعیت بر حسب سن و جنس)جدول شماره 

 (2استفاده از نمک ید دار)جدول شماره 

 (3مرگ مادران به دلیل عوارض حاملگی و زایمان بر حسب سن مادر و علت مرگ)جدول شماره 

 (4مرگ بر حسب سن و جنس)جدول شماره 

  (5جدول شمارهسال) 5علت مرگ در کودکان کمتر از 

 (6پوشش تنظیم خانواده بر حسب نوع روش در آخرین روز سال)جدول شماره 

 (7مهاجرت بر حسب نفر)جدول شماره 

 (13و12و11و10و9و8جدول های )آوری فرزند و زایمان زایمان،نوع مادر،شرایط نوزاد،سن جنس و وزن حسب بر تولد 

 زیج غیرایرانی

 ثبت اطالعات شهر و حاشیه
  (1حسب سن و جنس)جدول شمارهجمعیت بر 

 (2استفاده از نمک ید دار)جدول شماره 

 (3مرگ مادران به دلیل عوارض حاملگی و زایمان بر حسب سن مادر و علت مرگ)جدول شماره 

 (4مرگ بر حسب سن و جنس)جدول شماره 

  (5سال)جدول شماره 5علت مرگ در کودکان کمتر از 

  (6آخرین روز سال)جدول شمارهپوشش تنظیم خانواده بر حسب نوع روش در 

 (7مهاجرت بر حسب نفر)جدول شماره 

 (8تولد بر حسب زنده یا مرده متولد شدن)جدول شماره 

 (9تولد بر حسب وزن نوزاد)جدول شماره 

 (10تولد بر حسب سن مادر)جدول شماره 

 (11تولد بر حسب شرایط زایمان)جدول شماره 

 (12تولد بر حسب نوع زایمان)جدول شماره 

  (13سال شوهر دار )جدول شماره 49تا  10بر حسب تعداد زنان تولد 

 ثبت اطالعات روستا و قمر
 (1جمعیت بر حسب سن و جنس)جدول شماره 

 (2استفاده از نمک ید دار)جدول شماره 
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 (3مرگ مادران به دلیل عوارض حاملگی و زایمان بر حسب سن مادر و علت مرگ)جدول شماره 

 (4رهمرگ بر حسب سن و جنس)جدول شما 

  (5سال)جدول شماره 5علت مرگ در کودکان کمتر از 

 (6پوشش تنظیم خانواده بر حسب نوع روش در آخرین روز سال)جدول شماره 

 (7مهاجرت بر حسب نفر)جدول شماره 

 (8تولد بر حسب زنده یا مرده متولد شدن)جدول شماره 

 (9تولد بر حسب وزن نوزاد)جدول شماره 

 (10رهتولد بر حسب سن مادر)جدول شما 

 (11تولد بر حسب شرایط زایمان)جدول شماره 

 (12تولد بر حسب نوع زایمان)جدول شماره 

  (13سال شوهر دار )جدول شماره 49تا  10تولد بر حسب تعداد زنان 

 اطالعات شهر و حاشیهنمایش 
 (1جمعیت بر حسب سن و جنس)جدول شماره 

 (2استفاده از نمک ید دار)جدول شماره 

 (3عوارض حاملگی و زایمان بر حسب سن مادر و علت مرگ)جدول شماره مرگ مادران به دلیل 

 (4مرگ بر حسب سن و جنس)جدول شماره 

  (5سال)جدول شماره 5علت مرگ در کودکان کمتر از 

 (6پوشش تنظیم خانواده بر حسب نوع روش در آخرین روز سال)جدول شماره 

 (7مهاجرت بر حسب نفر)جدول شماره 

 (13و12و11و10و9و8جدول های )آوری فرزند و زایمان زایمان،نوع مادر،شرایط نوزاد،سن جنس و وزن حسب بر تولد 

 اطالعات روستا و قمر نمایش
 (1جمعیت بر حسب سن و جنس)جدول شماره 

 (2استفاده از نمک ید دار)جدول شماره 

 (3مرگ مادران به دلیل عوارض حاملگی و زایمان بر حسب سن مادر و علت مرگ)جدول شماره 

  (4بر حسب سن و جنس)جدول شمارهمرگ 

  (5سال)جدول شماره 5علت مرگ در کودکان کمتر از 

 (6پوشش تنظیم خانواده بر حسب نوع روش در آخرین روز سال)جدول شماره 

 (7مهاجرت بر حسب نفر)جدول شماره 

 (13و12و11و10و9و8جدول های )آوری فرزند و زایمان زایمان،نوع مادر،شرایط نوزاد،سن جنس و وزن حسب بر تولد 
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 نحوه ورود اطالعات 

 (1جمعیت بر حسب سن و جنس)جدول شمارهالف(  

 در تکمیل فرم باال به نکات زیر توجه نمایید: 

 تعداد کل مرد و زن  بصورت خودکار تکمیل می گردد. بعد از تکمیل هر یک از فیلدها (1

 می شود.بعد از تکمیل یک فیلد جمع کل موجود در انتهای جدول بروز  (2

ی مبه تعداد کل زنان  سال( ستون های صورتی رنگ مربوط به تعداد زنان شوهردار و ستون های سفید رنگ مربوط 49تا  10در ستون های مربوط به زنان)بین  (3

 باشد.
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 (2استفاده از نمک ید دار)جدول شمارهب(  

 

 کلیک نمایید.بعد از درج مقادیر درخواستی ، برای ثبت تغییرات بر روی کلید ذخیره 
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 (3زایمان بر حسب سن مادر و علت مرگ)جدول شماره و حاملگی عوارض دلیل به مادران مرگج(

 

 :مهمته نک

 الزامی است. ب سن مادر و علت مرگمرگ مادران به دلیل عوارض حاملگی و زایمان بر حس 3 جدولقبل از  مرگ بر حسب سن و جنس 4تکمیل فرم 
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 (4شماره جدول)جنس و سن حسب بر مرگ(د

 

 8 شود به توضیحات جدول شماره رجوع * 
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 (5سال)جدول شماره 5علت مرگ در کودکان کمتر از ر(

 

 8 شود به توضیحات جدول شماره رجوع * 
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 (6شمارهپوشش تنظیم خانواده بر حسب نوع روش در آخرین روز سال)جدول ط( 
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 (7مهاجرت بر حسب نفر)جدول شمارهع( 

 

  



 27 از 22 صفحه            

 

 
 

 (1.0)نسخه زیج حیاتیراهنمای سامانه سیب ویژه 

 www.dapa.ir                              8748 - 43992000  تلفن :     10بهرامی ، پالک دانش پارسیان :تهران ، بلوار آفریقا )جردن( ، خیابان شهید بابک 

 (8تولد بر حسب زنده یا مرده متولد شدن)جدول شمارهف( 

 

 :داده ها در جداول مرتبطمغایرت 

 را نمایش می دهد. 11و  8زیر خطای مغایرت داده بین جداول تصویر 

 

حسب    تولد بر 9دول شماره جدر صورتی که است الزم می باشند و در هنگام ذخیره اطالعات با هم مقایسه می شوند ، دارای مقادیر مرتبط  11و  8آنجایی که جداول از 

  اهید شد.وق روبرو خوغیر اینصورت با پیغام خطای فدر  را انتخاب کنید.گزینه ذخیره حتی در صورت مغایرت داده ها با سایر جداول  تکمیل نشده شرایط زایمان

 هنوز تکمیل نشده است. 11نشانگر این است که جدول شماره  در منطقه شهری می باشد عدد( 0)  11در جدول در عبارت  (عدد 0)* 

 باشد.نیازمند توجه و بررسی ویژه می  دهدی مپیغام خطا نمایش در  را صفر مواردی که عددی غیر از است بدیهی * 
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 (9تولد بر حسب وزن نوزاد)جدول شمارهق( 

 

 8 شود به توضیحات جدول شماره رجوع * 
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 (10تولد بر حسب  سن مادر)جدول شمارهک( 

 

 8 شود به توضیحات جدول شماره رجوع * 
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 (11شرایط زایمان)جدول شمارهتولد بر حسب گ( 

 

 8 شود به توضیحات جدول شماره رجوع * 
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 (12زایمان)جدول شمارهتولد بر حسب نوع م( 
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 (13سال شوهر دار )جدول شماره 49تا  10تولد بر حسب تعداد زنان ن( 

 


