
( یبس)کار با سامانه یکپارچه بهداشت 

ویژه کارشناسان ستادی و ناظرین





ساخت گزارش افراد تحت / مدیریت سامانه 
پوشش

ید ، برای این فرم به شما این امکان را می دهد که گزارش هایی پویا و انعطاف پذیر ایجاد نمای

وسیله ی آنها این کار کافی است تا برای گزارش خود یک نام انتخاب کنید و فیلتر هایی که به

اختار گزارش گزارش خود را می سازید را انتخاب کنید و سپس روی کلید ثبت کلیک کنید تا س

ید برای ویرایش ساختار گزارش خود کافی است بر روی کل. درخواستی شما ذخیره شود

ویرایش کلیک نمایید





لیست مناطق تحت پوشش واحد بهداشتی درمانی



مشاهده مشخصات واحد و زیر مجموعه های آن



انیتکمیل اطالعات مشخصات واحد بهداشتی درم



اعضای خانوار بدون کد خانوار در تعداد جمعیت تحت پوشش محاسبه نمی شود



شبکه خدمت



قش ، گزارش گیری فعالیت کاربران سامانه بر اساس ن
شبکه، تاریخ ،گروه خدمت و نوع خدمت در واحدهای 

زیر مجموعه



مت مرکز برتر استانی در ارائه خد20



مت کاربر برتر استانی در ارائه خد20



توزیع خدمت ارائه شده 
واحدهای زیر مجموعه در هفته







یر فعالیت مراکز به تفکیک واحدهای ز
kمجموعه بر اساس ضریب 



ای زیر فعالیت کاربران به تفکیک واحده
kمجموعه بر اساس ضریب 



تعداد خدمات روزانه در واحدهای 
زیرمجموعه























بررسی وضعیت تأهل جمعیت تحت پوشش بر اساس
گروههای سنی و نوع جمعیت







گزارش جمعیت حداقل یکبار خدمت گیرنده
درصد جمعیت تحت پوشش90: مورد انتظار 



تعداد جمعیت مادران باردار 
جمعیت کودکان زیر یکسال9/12: مورد انتظار 



گزارش مهاجرت های ثبت شده  در واحدهای 
زیر مجموعه بر اساس نوع مهاجرت، تاریخ 

مهاجرت و ثبت کننده



گزارش خدمات ارائه شده به جمعیت در واحدهای
تحت پوشش



خدمات انجام شده برای ارائه دهنده خدمت 
گزارش می دهد



ر گزارش مراقبتهای انجام و ثبت شده در واحدهای زی

...مجموعه بر اساس خدمت دهنده،ساختار ، مراقبت و 



آمار کل مراقبت های انجام شده به تفکیک
گروههای سنی در واحدهای زیر مجموعه







گزارش اقدامهای غیر پزشک



گزارش آمار فعالیتهای دهان و دندان

... فلوراتراپی و 



هگزارش وقایع ثبت شده در واحدهای زیر مجموع









بیماری به تفکیک تعداد و–گزارش بیماریهای ثبت شده 
در واحدهای زیر مجموعه



گزارش داروهای ثبت شده در سامانه به تفکیک 
داروهای ثبت شده توسط پزشک و غیر پزشک



گزارش داروهای ثبت شده توسط غیر پزشک 
بر اساس نام دارو ، تاریخ تجویز ، نام واحد و 

ثبت کننده



گزارش داروهای ثبت شده توسط پزشک 
بر اساس نام دارو ، تاریخ تجویز ، نام واحد و 

ثبت کننده


