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  زیست محیطی روستا -شناخت جمعیتی
 

  زیست محیطی روستا-جراي برنامه شناسایی جمعیتیهدفهاي ا
 

 شناخت جمعیتی مردم روستا به منظور شناسایی گروههاي هدف برنامه هاي بهداشتی 
 شناخت عوامل زیست محیطی مختلفی که ممکن است به نوعی برسالمت این جمعیت موثرباشد. 
 

د ، بـاروري ، مـرگ ، رشـد جمعیـت ، توزیـع      شناسایی جمعیت روستا ، به مفهوم شناخت جمعیت روستا از نظر تعـدا 
عالوه بر این یکی دیگـر از  .سنی وجنسی ، مهاجرت  وبه ویژه شناسایی جمعیت هدف گروههاي بهداشتی مختلف است

  .کاربردهاي اطالعات جمعیتی تهیه آمارهاي زیستی وشاخصهاي بهداشتی است
  

  جمعیت یا گروه هدف برنامه هاي بهداشتیتعریف 
گروهی از جمعیت که به دلیل موقعیت خاصش در معرض بروز یک یا چند مشـکل از مشـکالت سـالمت     عبارتست از 

  )مانند جمعیت زیر یک سال. (هستند
  محیط زیستتعریف 

محیط زیست را میتوان به منطقه جغرافیایی ، محل سکونت یا کار . به همه آنچه بیرون افراد وجود دارد اطالق میشود 
. تمامی این عوامل می توانند بر وضعیت تندرستی جمعیت تاثیر گذارنـد . وفرهنگی تقسیم کرد افراد ومحیط اجتماعی
  .ت را شناخت زیست محیطی می گویندشناسایی عوامل جمعی

  
 زیست محیطی روستا-اهداف اختصاصی برنامه شناسایی جمعیتی

،مهاجرت وجمعیت ثابـت  مشخص کردن جمعیت ازنظر تعداد باروري،مرگ،رشدجمعیت ،توزیع سنی،توزیع جنسی .1
 وسیار

  مشخص کردن روستاهاي کوچک وبزرگ وتعیین محل وراههاي ارتباطی آنها برروي نقشه .2
  تعیین شرایط جوي واقلیمی وموقعیت منطقه ازنظر آب وهوا .3
  آشنایی با طوایف وتیره هاي مختلف عشایرتحت پوشش .4
  تعیین آبهاي سطحی وزیرزمینی درمنطقه .5
  اتعیین تسهیالت عمومی روست .6
  تعیین وضعیت کاروفعالیت اهالی روستا .7
 بررسی محل زیست خانواده ها ازنظرمسائل بهداشتی وبرخورداري ازتسهیالت .8
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زیست محیطی  –شناسایی جمعیتی 
 روستا

 شناسایی جمعیتی روستا ست محیطی روستاشناسایی زی

 سرشماري بهداشتی

 شماره گذاري منازل وخانوارها

درج اطالعات سرشماري در زیج 
 حیاتی

درج اطالعات بهداشت محیط وحرفه اي 
 در بازدید از منزل در پرونده خانوار

درج اطالعات سرشماري در پرونده 
 خانوار

 اتهیه کروکی روست بازدید از منزل

درج اطالعات بهداشت محیط وحرفه اي  تکمیل فرم اطالعات روستا
 خانوار در بازدید از منزل در پرونده

زیست محیطـی   –مراحل اجراي برنامه شناسایی جمعیتی 
   روستا
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  زیست محیطی روستا-تعریف برخی اصطالحات مورداستفاده درشناسایی جمعیتی
 

  سته که خارج ازمحدوده شهر واقع شده باشندبه مجموعه یک یا چند مکان واراضی به هم پیو  : آبادي
  لیه محلهاي سرپوشیده که به طورطبیعی یا مصنوعی موجودندک : مکان

به یک یا چندنقرکه زیر یک سرپناه زندگی می کنند،بایکدیگرهم خرج هستند ،فردي که به تنهایی زندگی می  :خانوار
  کندیک خانوارتلقی می شود

  بیشتراست که ازطریق پیوندخونی یا زناشویی با هم متحدند گروهی شامل دونفریا : خانواده
  ک ازاعضاي خانوارکه درخانواربه همین عنوان شناخته می شود ی: سرپرست خانوار

  همسر،فرزند،مادر،پدر،برادروخواهر : خویشاوندان درجه یک
  

  زیست محیطی روستاشناخت 
  تهیه نقشه منطقه .1

 .ختصات جغرافیایی ،آبادي هاي موجوددرمنطقه وجاده هاستنشان دادن م،  هدف ازتهیه نقشه منطقه 

 تهیه کروکی روستا .2

  .نمایش محله ها،اماکن،خیابانها،کوچه ها ومعابرموجود درروستاست،  هدف از تهیه کروکی
 تکمیل فرم اطالعات روستا .3

بهداشـت قـرار    هدف از تکمیل این فرم جمع آوري اطالعات عمومی مربوط به روستاهایی است که تحت پوشش خانه
اطالعات این فرم به بهورز اجازه میدهد تا نمایی کلی از وضعیت وامکانات موجود ) .روستاي اصاي ، قمر وسیاري.(دارند

تصـحیح اطالعـات   .تکمیل این فرم بالفاصله پس از شروع به کار خانه بهداشت صورت میگیرد. در روستا داشته باشد
  .این فرم در طول زمان ضروري است

  رج اطالعات مربوط به بهداشت محیط وحرفه اي منازل در پرونده خانوارد -4
بازدیداز منزل ممکن است براي نخستین باردر جریان تشکیل پرونده  بهداشتی براي یـک خـانوار    : بازدید منزل -5

بـا هـدف   امـا در اغلـب مـوارد بازدیـد از منـزل      . جدید یا آغاز به کا ریک خانه بهداشت در یک روستا صورت گیرد
در بازدید از نزل هدف شناسایی گروههاي هدف برنامه هاي .پیگیریهاي بهداشتی یا سرشماري سالیانه صورت میگیرد

پس از این . بهداشتی وارزیابی وضعیت سالمت افراد ، در مورد برخی مراقبتهاي خاص ونیز بهداشت محیط منازل است 
اي بهداشتی را تکمیل کرده در پرونده خانوار قـرار دهـدواطالعات   بازدید بهورز می بایست فرمهاي مربوط به مراقبته

  .مربوطه را در دفاتر مراقبتی نیز ثبت کند
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  : شناخت جمعیتی روستا
اطالعات . شناخت جمعیتی روستا شامل شماره گذاري منازل  وخانوارها ونیز سرشماري وبازدید منازل در ابتداي سال است

عالوه بر این اطالعات جمعیتی بدست آمده از سرشـماري  .ي وبازدید در پرونده خانوار ثبت میشودبدست آمده از سرشمار
جمع آوري این اطالعات نخستین گام در شناسایی گروههاي هدف موجـود در روسـتا   . نهایتا به زیج حیاتی منتقل میشود

  .است
  :شناخت جمعیتی روستا شامل مراحل زیر است 

 وارهاشماره گذاري منازل وخان .1

 تکمیل فرم بازدید سالیانه خانوار .2

 درج اطالعات سرشماري در پرونده خانوار .3

 درج اطالعات  سرشماري در زیج حیاتی .4
 

  : شماره گذاری منازل وخانوارھا
     بهورز می بایست براي سرشماري ، منازل وخانوارها را شماره گذاري کند وشـماره اختصـاص داده شـده را روي درب

به این ترتیب  که شماره ساختمان را در صورت خط کسري وشماره خانوار را در زیر خـط  .ی بنویسدمنازل با مداد شمع
وتاریخ بازدیـد منـزل جهـت     1/1: مثال براي نخستین ساختمان ونخستین خانوار نوشته  می شود. کسري می نویسیم

 .تکمیل واصالح فرم  نیز کنار شماره ساختمان وشماره خانوار نوشته می شود
 ي شروع شماره گذاري چنانچه ساختمان خانه بهداشت دولتی باشد از سمت راست خانه بهداشت شروع به شـماره  برا

ودرصورتی که بهورز در خانه بهداشـت   1/1درصورتی که بهورز در خانه بهداشت زیست دارد اولین شماره . گذاري کند
 .خواهد بود 1/0زیست ندارد اولین شماره 

 ستیجاري باشد سرشماري از سمت راست راه اصلی ورود به روسـتا از شـهري کـه آن را تحـت     اما اگر خانه بهداشت ا
 . در روستاهاي اقماري نیز به همین ترتیب باید عمل شود.پوشش دارد آغاز می شود

     چنانچه در ساختمان دو خانوار یا بیشتر سکونت داشته باشند شماره ساختمان تکرار می شود ولی شـماره خـانوار بـه
 .وبه همین ترتیب ساختمانها وخانوارهاي بعدي شماره گذاري می  شود. یب اعداد ادامه می یابدترت
   درمورد ساختمانی که در طول فاصله بین دو شماره گذاري ساخته می شود شماره فرعی داده می شود وشماره خـانوار

خانوار سکونت دارنـد سـاختمانی بـین     251مثال چنانچه در روستایی که . آنها آخرین شماره خانوار روستا خواهد بود
 252وشماره خانوار 1/32ساخته شود وخانوار جدیدي در آن ساکن شود شماره ساختمان  33و32ساختمانهاي شماره 

درصورتی که خانواري که از روستا مهاجرت نماید .آخرین شماره خانوار روستاست  252می شودکه در این میان شماره 
 .آنها شود شماره ساختمان وشماره خانوار مهاجر به خانوار جدید داده می شود وخانوار جدیدي جایگزین

 .شماره خانوار هیچ وقت ممیز نمیگیرد: نکته 
  سال از شماره گذاري با توجه به وجود تعدادي ساختمان با شماره هاي فرعی ونیـز بـه دلیـل    5پس از گذشت حداکثر

ي آنها با خانوارهاي مجاور همخوانی ندارد ،اقدام به تصحیح شـماره  جابجایی ومهاجرت برخی خانوارها که ترتیب عدد
 . گذاري ساختمانها وخانوارها نماید

   درصورتی که تعداد ساختمانهایی که شماره فرعی گرفته اند ویا تعداد خانوارهایی که شماره آنها درردیف خانوارهـاي
سال اقدام بـه شـماره   5وستا باشد می بایست قبل از مجاور نیست بیش از بیست درصد کل ساختمانها یا خانوارهاي ر

 .گذاري مجدد نماییم
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 تکمیل فرم بازدید سالیانه خانوار
 : ، فرم اولین بازدید خانوار باید درنظر گرفت به این صورت است 2نکاتی که در تکمیل فرم شماره 

 قسمت باالي فرم ) الف 
  : موارد زیر تکمیل گردد 

  
  
  
  

  
  
  
   

بـراي   2منظور تاریخی است که براي اولین بار فرم شماره و ثبت میشوداین تاریخ با خودکار آبی :   تاریخ اولین سرشماري
  .خانوار تکمیل شده است

بدیهی اسـت  . درب منازل تکمیل شده است 2تاریخی که در هرسال براي سرشماري فرم شماره :  فعلی سر شماريتاریخ 
  .تکمیل شده است ، این تاریخ با تاریخ اولین سرشماري یکسان خواهد بود 2اولین باري که فرم شماره 

  

  اطالعات جمعیتی ) ب
   ردیف -1
  :نام ونام خانوادگی   -2

 : افراد خانواده به این شرح است  ترتیب نوشتن نام 
 سرپرست خانوار .1
درصورتی که سرپرست بیش از یک همسر دارد و دریک محل زندگی می کنند از قدیم بـه  (همسر سرپرست  .2

  .)جدید بنویسید
در مورد فرزندانی که متعلق به یک یاز زوجین  ویا هیچکدام از آنها نیسـت در  ( فرزندان از بزرگ به کوچک  .3

  .ات کلمه فرزند مرد یا فرزند زن ویا فرزند خوانده ذکر گرددستون مالحظ
  )در صورت عدم استقالل (عروس وداماد سرپرست  .4
  نوه ونتیجه سرپرست  .5
  پدر ومادر سرپرست خانوار .6
  خواهر وبرادر سرپرست .7
  سایر خویشاوندان سرپرست .8
 غیر خویشاوندان .9

ماه وسال از روي شناسنامه نوشته .بر حسب روز  خانوارافراد همه شودکه در ثبت تاریخ تولد افراد ، دقت : تاریخ تولد  -3
زیرا گاهی تاریخ .سال تنها به شناسنامه اکتفا نکنید  وسعی کنید تولد واقعی را درج نمایید 6درمورد کودکان زیر . می شود

  .تولد واقعی با تاریخ مندرج در شناسنامه تفاوت دارد
  .ملی ثبت میشودکد ملی افراد از روي کارت :  کد ملی -4
  . جنسیت مارك دارشود در مورد همه افراد خانواده باید.زن ومرد بودن شخص مارك دار می شود:  جنس -5
سرپرست خانوار، : در صورتی که این شخص سرپرست می باشد در این قسمت نوشته می شود :  نسبت با رییس خانوار -6

  .نوشته می شود... دارند  ، همسر ،فرزند ،براي افراد دیگر با توجه به نقشی که در خانواده 

  :         نام روستا 
  :خانه بهداشت 

  :مرکز بهداشتی درمانی 

  شماره ساختمان
  شماره خانوار

  تاریخ سرشماري فعلی  سرشماري اولین تاریخ 
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شغل عبارت است از هر فعالیت فکري یا بدنی که قانونا مجاز باشد وبه منظور . شغل افراد خانواده نوشته می شود :  شغل-7
  .ودیگر فعالیتها صورت می گیرد مثل کشاورزي ،آموزگاري ،مکانیکی ، )نقدي یا غیر نقدي (کسب درآمد 

  .جو یا محصل شغل نیستدانش:  1نکته 
  .خانه دار شغل نیست: 2نکته 
  .درصورتی که هرکدام از اینموارد یا سرباز باشد درستون شغل خط تیره ثبت میشود:  3نکته 

  .سال است که بر اساس گفته آنها ثبت نوشته می شود6میزان سواد افراد باالي :  میزان سواد-8
  .نوز به مدرسه نمی رونده: سال باید نوشته شود 6براي کودکان زیر 

  :نوع بیمه  -9
باید دقـت نمـود کـه ممکـن اسـت همـه افـراد داراي بیمـه یکسـان          .دراین قسمت نوع بیمه افراد خانوار ذکر می شود 

  .بنابراین به طور مجزا نوع بیمه همه افراد مشخص ونوشته می شود.نباشند
تحت پوشش بیمه دیگري نیز قرار دارد ، نوع بیمه افـراد بیمـه   درصورتی که افراد یک خانوار به جز بیمه روستایی   1 نکته

  .)بیمه اي که بیشتر از آن استفاده میشود.( روستایی ذکر شود
  وضعیت تاهل  -10

مربـوط بـه آن تیـک     باتوجه به وضعیت افـراد گزینـه  :  همسردار ، همسر مرده ، همسر جدا شده ، هرگز ازدواج نکرده   
  .میخورد

  :  دهتنظیم خانوا -11
  .باتوجه به وضعیت افراد گزینه مربوط به آن تیک میخورد  :جلوگیري میکند ، جلوگیري نمی کند باردار است ، 

  .نوع وسیله پیشگیري از بارداري در این قسمت نوشته میشود: نوع جلوگیري 
ـ .دختران عقد کرده جز زنان همسردار محسوب می شوند: 1نکته  وگیري آنـان مشـخص   پس باید در این قسمت وسیله جل
  .شود

حتی اگر وسیله پیشگیري مردانـه  .باید دقت کرد که وسیله پیشگیري حتما روبروي نام مادر خانواده نوشته شود :  2نکته 
  .باشد
سال بوده وهمسردار باشند جز زنان واجـد شـرایط تنظـیم    10 -49زنانی که هیسترکتومی کرده اند درصورتی که :  3نکته 

  شوندخانواده محسوب می 
  :  نوع بیماري یا معلولیت -12

اخـتالالت  (دیابت ، فشار خون ، بیماریهاي شدید روانی ، بیماریهاي خفیف روانی ، صرع ، عقب ماندگی ذهنی، سایر موارد 
  ...) رفتاري کودکان و

  .به وضعیت افراد گزینه مربوط به آن تیک میخورد
تکمیل ، بهورز فرم پرسشهاي بیماریابی را با خود برده وآنهـا را بـه    براي مشخص شدن معلولیت روانی باید هنگام:  1نکته 

گونه اي که فرد پاسخ دهنده احساس شرم یا خجالت نکند آنها را بپرسد ودرصورتی که حتی یک پاسـخ بـراي پرسشـها    
شته باشد آن همچنین در صورتی که معلولیت جسمی دا.مثبت باشد درقسمت معلولیت روانی روبروي نام آن فرد تیک بزند

  )پرسشهاي بیماریابی. (را تیک بزند
  .نوع معلولیت نوشته میشود: نوع معلولیت جسمی 

فرم پرسشهاي میزان  خود اگاهی بیمـاران   2جهت مشخص شدن این دو بیماري ،بهورز هنگام تکمیل فرم شماره :  2نکته
ودرصورت وجود عالیم  وتاییـد  . پاسخ دهنده می پرسدفشار خون باال ودیابت را با خود به درب منزل برده وآنها را از فرد 

  . پزشک مبنی بروجود بیماري روبروي نام آن فرد را تیک می زند
  درصورت وجود عالیم. ستون مربوط به سایر وارد فقط تیک میخورد: 3نکته 
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  اطالعات بهداشت محیط وحرفه اي)  ج  
وبراساس نوع آن خشتی    چوبی   آجـر وتیـر   .ررسی می شود در این قسمت ساختمان از نظر ساخت ب:  نوع ساختمان-1

بهـورز  . در صورتی که ساختمانی جزء هیچکدام نباشد در قسمت غیره با ذکر نام مشخص مـی شـود  .آهن  تیک می خورد
 .سپس نوع ساختمان را تیک بزند.حتما باید داخل ساختمان را ببیند

   :اطاقهاي مسکونی  -2
  :  نور کافی
 در طراحی ساختمان بایست وسعت پنجره ها .اطاقها باید ازنور طبیعی کافی و مناسب برخوردار باشند :نور طبیعی

در هر حال بایستی سعی شود پنجرة اتاق ها طوري ساخته .درصد سطح کف اتاق در نظر گرفته شود20تا15حداقل
 .شوند که نور خورشید بتواند به آسانی به داخل اتاق ها بتابد

 بهترین منبع روشنایی مصنوعی برق است که میزان آن باید مناسب وبه حد کـافی باشـد تـا     :روشنایی مصنوعی
بهتراست در اتاق نشیمن حداقل از سه نقطه وبراي سایراتاق هاي دیگر از . اینکه چشم ها خسته و ناراحت نشوند

 .دونقطه روشنایی به اتاق داد
کف اتاق بایـد  . وش بودن،زیر آن به دقت بررسی شودصورت مفردر.،دقیقا بررسی شدهوضعیت کف اتاق: وضعیت کف اتاق 

 .به گونه اي باشد که راهی براي نفوذ حشرات وجود نداشته باشد و رطوبت هم نداشته باشد
  از کاهگل استفاده نشده باشد .(دیوار باید کامال صاف وسفید باشد: وضعیت دیوارها 

راهی براي نفوذ حشـرات وجـود   . .)غیر بهداشتی هستند... یري وسقفهاي چوبی ،حص. (صاف وسفید باشد: وضعیت سقف 
  نداشته باشد

 .::نسبت مساحت اطاقهاي مسکونی به جمعیت استفاده کننده 
         سطح زیر بناي مسکن و ظرفیت اتاق ها باید متناسب با تعـداد افـرادي کـه مـی خواهنـد در آن زنـدگی کننـد

مترمربـع و بـراي هـر فـرد     7شـود بـراي یـک نفـر حـدود      فضایی که براي اتاق خواب درنظر گرفته مـی .باشد
 مترمربع مساحت مورد نیازاست17بنابراین براي اتاق سه نفره حداقل. مترمربع است5اضافی

نفره  3براي اتاق خواب . متر مربع زیربنا در نظر گرفته می شود 10تا 8متر مربع وبراي هرنفر اضافی  15تا  14براي یک نفر  
  .فضا نیاز استمترمربع  17حداقل 

  : محوطه حیاط منزل -3
اسـتفاده شـده    ...درصورتی که از مصالح قابل شستشو نظیر موزاییک ،سیمان، سـنگ فـرش و  : بهداشتی وغیر بهداشتی 

باشد،فاضالب درون حیاط جاري نباشدوکود وفضوالت حیوانات نیز داخل حیاط نباشد  بهداشتی ودر غیر این صورت غیـر  
  ودبهداشتی محسوب می ش

درصـورت  .(نوع سوخت  مصرفی بر اساس نفت ، گاز ، فضوالت حیوانی ،ویا انواع دیگر تیـک مـی خـورد   : نوع سوخت -4
واز ذکر مواردي که .مصرف دو یا سه نوع سوخت ،فقط نوع سوختی که بیشتر اوقات مورد استفاده قرار می گیرد ذکر شود 

  .)شودبه طور استثنایی وگاه گاه استفاده می شود خودداري 
 : شبکه لوله کشی آب -5

  )داخل کوچه.(شیر برداشت آب بیرون از محوطه خانه است: انشعاب عمومی 
  .)هر ساختمان یک کنتور آب مخصوص دارد. (شیر برداشت آب داخل محل سکونت است: انشعاب خصوصی 

مستقیما یا از طریق شبکه آب لولـه  شامل برکه ، چشمه ، قنات ، چاه داخل منزل وچاه خارج از منزل است و:  منابع دیگر 
  .کشی مورد استفاده قرار می گیرد

در صورتی که منابع مذکور بهسازي شده باشد در ردیف بهسازي شده ودر صورتی که بهسـازي نشـده باشـد در ردیـف      
  .بهسازي نشده عالمت گذاري می شود
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  منبع آب آشامیدنی  -6
  خارج از منزل ، سایر برکه ، چشمه ، قنات ، چاه داخل منزل ، چاه 

  .وبهسازي شده یا نشده آن نیز مشخص میگردد. باتوجه به وضعیت موجود هرکدام از گزینه ها تیک میخورد
  :تعریف بهسازي شده 

 پس از حفر چاه ورسیدن به آب، جدار چاه را با آجر ومالت سیمانی ویا حلقه هاي بتـونی تـا عمـق    : بهسازي چاه
) سـانتیمتر 25به ضخامت(سانتیمتر 30- 70پوشانند وعملیات آجر چینی را تا ارتفاعمتر از سطح زمین ب 3حداقل 

روي دهانـه چـاه را درپوشـی قـرار مـی دهنـدتااز ورود آبهـاي سطحی،اشـیاء         .باالتر از سطح زمین ادامه دهند
ویـا   به داخل چاه جلوگیري به عمل آید وسپس روي درپوش،تلمبه دستی... خارجی،گرد وخاك وموجودات زنده و

 100- 200متر ودر زمین هـاي آهکـی    30- 50حریم چاه در زمین هاي رسی وشنی حدود     .موتور نصب می کنند
 . متر درنظر گرفته      می شود

 دربهسازي چشمه،آب دریک مخزن بتونی و سیمانی جمع آوري شده و توسط لولـه خـارج مـی    : بهسازي چشمه
براي بهسازي کردن چشمه ها الزم است اطـراف  .حی وارد آن نشودشود،روي مخزن را می پوشانند تاآب هاي سط

متر از دیوار جانبی حفرگردد تا از ورود آب هاي سطحی به داخل حوضچه  7- 10آن جوي هاي انحرافی به فاصله  
 .از ساختن منازل مسکونی ویا آغل حیوانات در اطراف چشمه باید خوداري شود.چشمه جلوگیري شود

 صورتی که روي چا ههاي قنات کامال پوشیده باشد ودر طول مجراي زیرزمینـی آلـوده نگـردد    در :بهسازي قنات
 .معموال آب آن سالم است

  .همچنین فاصله رفت تا محل برداشت آب کمتر ازربع ساعت پیاده روي نیز تیک میخورد
  :حمام داخل منزل  -7

فراد خانوار از آن استفاده نمایند پاسخ سـوال مثبـت   درصورتی که درمحل سکونت خانوار حمام وجود داشته باشد وتنها ا
واگر این حمام داراي دوش وکف ودیوارهاي قابل شستشـو باشـد واز آب   )حمام داخل منزل وجود دارد. ( تلقی خواهد شد

سالم ومطمئنی استفاده شود وفاضالب ان به صورت بهداشتی دفع گردد بهداشتی تلقی خواهـد شـد ودر خانـه مربوطـه     
  .در غیر این صورت غیر بهداشتی محسوب می شود.زده می شودعالمت 

  .لطفا آموزش الزم در خصوص بازبودن در حمام وخشک کردن وسایل حمامبراي جلوگیري از رطوبت  داده شود : نکته 
  : آشپزخانه  -8

شتی یا غیر بهداشـتی  درصورتی که در محل سکونت خانوار آشپز خانه مجزا از اتاقهاي مسکونی وجوددارد با مشاهده بهدا
در ... بودن آن مانند قابل شستشو بودن کف ودیواره ها ، کف شور ، ظرفشویی ، سیستم دفع فاضـالب ، آب لولـه کشـی و   

ودرصورتیکه آشپزخانه مشترك با اتاقهـاي مسـکونی باشـد در خانهمربوطـه عالمـت      .خانه مربوطه عالمت گذاري میشود
  .گذاري شود

  :محل پخت نان  -9
یکه درمحل سکونت خانوارها مکانهایی مخصوص پخت نان وجود دارد قرار داشتن این مکان درفضاي بـاز یـا   درصورت

 بسته مشخص و در خانه مربوطه عالمت گذاري شود
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  :مستراح  -10
ی یا چنانچه ساکنین یک محوطه در روستا از یک مستراح استفاده می نمایند در ردیف مستراح عمومی با مشاهده بهداشت

ـ . غیر بهداشتی بودن ان عالمت گذاري شود تراح در داخـل محوطـه سـکونت خـود     وچنانچه فقط افراد یک خانوار از مس
  .استفاده می کنند در قسمت خصوصی ذکر میشود

  :براي تشخیص بهداشتی بودن باید به نکات زیر توجه کرد 
پارچه ضخیم ،حصیري با پوشش ( که باشد  درب مستراح از هرنوعی .مستراح باید داراي دیوار،سقف ودرب باشد )1

براي جلوگیري از ورود مگس وحشرات باید بدون درز وشکاف بوده وبـا نصـب   ...)پارچه اي ،جاجیم ،گلیم ،چوب و
 فنر خود بخود قابل بسته شدن باشد

 .باشد)داراي شیب مناسب به طرف سره(مستراح باید داراي کف قابل شستشو )2
درمستراحهایی کـه داراي دستشـویی    .سانتیمتر قابل شستشو باشد 15کف تا ارتفاع حداقل دیوارهاي داخلی مستراح از 

 .متر ضرورت دارد 1.5هستند قابل شستشو بودن دیوار تا ارتفاع 
 ).پنجره یا منفذ خروجی هوا داشته باشد.(جریان طبیعی هوا در اتاقک مستراح برقرار باشد )3
باعث (ک،مخزن آبی،ویا لوله جمع آوري فاضالب روستا تخلیه شودمدفوع از طریق سره درچاه جاذب،سپتیک تان )4

 ).آلودگی محیط نشود و متعفن و بدنما نباشد
 .در داخل مستراح ویا مجاورت آن آب جهت شستشو به مقدار الزم در دسترس باشد  )5
 .سنگ نشیمن بدون ترك وشکستگی وبه رنگ روشن باشد )6
این پنجره باید در محل مناسبی به ارتفاع حـداقل  .امین نور نصب شودبه منظور تهویه وت40*50پنجره اي به ابعاد  )7

 .سانتی متر از دیوار قرار گرفته ومجهز به توري باشد160
   ..فضاي خالی اطراف اتاقک نباید به عنوان انباري ، مرغداري ویا محل نگهداري اشیا زاید نگهداري شود )8

  :دفع فاضالب -11
 :توضیح

ایـن  .شی از فاضالب خانگی است که مواد مدفوعی ویا فاضالب مستراح در آن وجـود نـدارد  فاضالب ناشی از شستشو،بخ
در روستاها یا مناطقی که .فاضالب را باید به وسیلۀ چاهک هاي جذبی ویا اینکه توسط شبکۀ جمع آوري فاضالب دفع نمود

شیب مناسب، فاضالب منـازل را جمـع   آب زیر زمینی باال است ویا منطقه سنگالخی وسخره اي است،توسط کانال هایی با 
  .آوري وبه داخل سپتیک تانک هدایت میکنند

فاضالب ناشی از شستشو باید به وسیله چاهکهاي جذبی ویا شبکه جمع آوري فاضالب دفع نمود ودر روستاهایی که سطح 
ب منازل را جمـع اوري  آب زیرزمینی باالست و یا منطقه سنگالخی وصخره اي است توسط کانالهایی با شیب مناسب فاضال

در این صورت دفع فاضالب بهداشتی ودر غیر این صورت غیـر بهداشـتی مـی    . وبه داخل سپتیک تانک هدایت می کنند
  .باشد

  :  ودفع زباله جمع آوري -12
  .چنانچه موارد زیر در جمع اوري زباله رعایت شده باشد بهداشتی ودر غیر این صورت غیر بهداشتی محسوب می شود

  جمع اوري توسط شهرداري ویا دهیاري روستا -1
  جداسازي ودفن زباله  براي تغذیه دام وطیور -2
  سوزاندن زباله -3
  دفن بهداشتی زباله  -4
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  :  )داخل حیلط محل سکونت ( نگهداري دام وطیور-13
  خـارج از روسـتا   در مورد محل نگهداري دام و طیور باید به مردم آموزش داد که بهتر است محل زندگی حیوانات

 . قرارگیرد، اما چنانچه وضعیت اقتصادي مردم اجازه ندهد تعدادحیوانات نیز کم باشد
 بهتر است در طویله اي که درب آن جدا از رفت و آمد خانوار باشد نگهداري شوند.  
 طویله باید داراي مشخصات زیر باشد: 
 20تمیز شـده هـر از چنـد گـاهی بـا آب آهـک        دیوارها  وکف، قابل شستشو واز سیمان باشد و به طور روزانه %

 .ضدعفونی شود
 نور کافی داشته باشد. 
 داراي چاه فاضالب باشد. 
 آبشخور به شیر آب سالم وصل باشد و مرتباً آب در آن جریان داشته باشد. 
 براي تغذیۀ دام ها از مواد غذایی ویا ظروف آلوده استفاده نشود. 
 شته باشددرب مناسب وغیرقابل نفوذ حشرات دا. 
 تهویۀ مناسب داشته باشد. 
 واکسیناسیون دام ها به موقع انجام شود. 
           هر چند روز یک بار بدن حیوان با برس تمیـز شستشـو شـده وقبـل از شـیر دوشـی پسـتان گـاو ضـدعفونی

 )در هزار 2باهاالمید.(شود
 هنگام تمیزکردن طویله از کفش و روپوش جداگانه و ماسک استفاده شود. 
 انه جمع آوري شده و به روشی که توضیح داده خواهد شد مورد استفاده قرار گیردفضوالت روز. 

 
براي اینکه مشخص شود هر خانوار دام نگهداري میکند یا طیور لطفا زیر هرکدام که توسط خانوار نگهداري می شود : نکته 

  .خط کشیده شود
  :جمع آوري ودفع فضوالت دام وطیور  -14

به عمق یک (فضوالت حیوانی و انسانی را داخل گودالی :به این صورت است که  یوانی و انسانیدفع صحیح فضوالت حروش 
  .ماه از آن به عنوان کود استفاده می کنند6دفن نموده و حدود نیم متر خاك روي آن می ریزند و پس از)متروعرض مناسب

  :محل استقرار کارگاه خانگی -15
  .ودر صورت مشترك بودن با اتاقهاي مسکونی در قسمت مربوطه تیک می خورد.محل کارگاه بررسی می شود 

  
 .بسته به نوع کارگاه موارد زیر بررسی شده وتیک می خورد:   وضعیت کارگاه-16

  تهویه مناسب        وسایل حفاظت فردي        رطوبت        نور کافی 
  رد وغبار بیش از حدگ           وضعیت ساختمانی

 :تعداد شاغلین -17
  ، کار میکندخود شخص در کارگاه : خویش فرما  
  اعضا خانواده

  کارگر 
  .جمع شاغلین در کارگاه ثبت میشود:  جمع شاغلین
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  وضعیت استفاده از نمک یددار -18
در صـورت آبـی   . زمایش میشـود نمک مصرفی خانوار با استفاده از کیت یدسنج آ:نتیجه آزمایش از نمک مصرفی خانوار  

  .شدن داراي ید وچنانچه بدون تغییر رنگ باشد فاقد ید محسوب می شود
لطفا دقت شود روي بسته نمک مصرفی نوشته شده باشـد تصـفیه   . بعد از ازمایش نمک ، بسته نمک نیز بررسی می شود 

  .ه از نمک تصفیه شده بدهددر غیر این صورت آموزش الزم را بهورز به خانواده در خصوص استفاد. شده 
  .یددار بودن نمک در قسمت مربوطه تیک میخورد وکلمه تصفیه شده در ستون مالحظات نوشته شود

گهداري نمک باید در ظرف درب دار ودور از نور ن.(بهورز باید اموزش الزم را در مورد نگهداري نمک ید داربه خانواده بدهد 
  .)ه شودوترجیحا در پایان پخت غذا اضاف. شود

  
  ..ر سفره استفاده میشود را بیاوردبراي تست یددار بودن نمک  باید از خانوار خواسته شود که نمکی که د: نکته 

  
  وضعیت مصرف روغن -19

  روغن مایع       روغن جامد     روغن مایع وجامد    پیه ودنبه     روغن مخصوص سرخ کردنی   سایر          :براي پخت غذا 
  روغن مایع       روغن جامد     روغن مایع وجامد    پیه ودنبه     روغن مخصوص سرخ کردنی   سایر: کردن غذا  براي سرخ

  
  
  
  
  

  :اصالحات انجام شده با ذکر تاریخ 
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  و اطالعات بھداشت محیط وحرفه ای درج اطالعات سرشماری
  درپرونده خانوار دربازدید ازمنازل

 
براي هرخانواري که در روستا ساکن است یک پوشه پرونـده  .وار از یک پوشه وچند فرم تشکیل شده استخان پرونده 

اختصاص می یابد وسپس بسته به نوع خدمتی که به افراد خانوار می بایست ارائه شود فرم مربوطه در آن قـرار   خانوار
  .میگیرد

گیرد تا تصحیح اطالعات آن در زمانهاي بعـدي مقـدور   ثبت اطالعات پرونده خانوار می بایست به وسیله مداد صورت 
  .باشد

  راهنماي پرکردن اطالعات پرونده خانوار
  : روي جلد پوشه ) الف 

دانشکده علوم پزشکی  وخدمات بهداشتی درمانی ومرکز بهداشت شهرستان  براي /روي جلد پوشه نام دانشگاه 
  .کلیه خانوارها نوشته میشود

  .رکز بهداشتی درمانی روستایی ونام روستاي محل سکونت در محل مربوطه نوشته میشودنام خانه بهداشت ونام م
  .شماره خانوار یا پرونده   براساس شماره گذاري که در روستا انجام شده ، نوشته میشود

  .قسمت مربوط به آدرس وزمان تشکیل پرونده نیز ثبت میشود
  . ست که در سرشماري به خانه ها داده شده استشماره ساختمان در روستا مطابق شماره اي ا: نکته 

  :صفحه دوم ) ب
  .اولین بازدید خانوار تکمیل میشود 2از روي فرم شماره 

  :صفحه پشت جلد ) ج
  .تکمیل مشود 2شامل اطالعات مربوط به بهداشت محیط وحرفه اي ، طبق فرم شماره 

  وارراهنماي پرکردن اطالعات مربوط به صفحه اول ودوم پرونده خان
به منظور پرکردن اطالعات مربوط به ایـن  . منظور از صفحه اول ودوم پرونده خانوار ،روي جلد پوشه وصفحه پشت آن است

  :صفحات به ترتیب زیر اقدام نمایید
  روي جلد پوشه ) الف 

دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی ومرکـز بهداشـت شهرسـتان را    /روي  جلد پوشه نام دانشگاه  .1
 راي کلیه خانوارها بنویسدب

نام مرکز بهداشتی درمانی ) خانوارهاي روستایی(براي خانوارهایی که از خانه بهداشت خدمات دریافت می نمایند  .2
روستایی که آنها را تحت پوشش دارد ونام خانه بهداشت ونام روسـتاي   –ویا احیانا مرکز بهداشتی درمانی شهري 

  .ومقابل نام مرکز بهداشتی درمانی شهري وپایگاه بهداشت خالی می ماندمحل سکونت خانوار تکمیل می شود 
  .ثبت نمایید) 2فرم شماره (شماره خانواریا پرونده را بر اساس شماره گذاري روستا  .3
پس از تکمیل  اطالعات فوق اقدام به درج نشانی محل سکونت خانوار در روستا ونیز شـماره تلفـن وکـد پسـتی      .4

در انتهـا  . ود نبودن هریک از اطالعات مربوط به تلفن یا کد پستی جاي آن را خالی بگذاریددر صورت موج. نمایید
  .به تکمیل بخش مربوط به زمان پرونده نمایید

توجه داشته باشید که شماره ساختمان در روستا مطابق شماره اي است  که در سرشـماري بـه سـاختمانها داده مـی     
که شماره خانوار یا پرونده خانوار یا پرونده را یک بار دیگر درگوشه سمت چـپ   عالوه بر این توجه داشته باشید.شود

تمـامی اطالعـات منـدرج در    .باالي پوشه یادداشت  نمایید تا درهنگام پیداکردن پوشه در فایل دچار مشکل نشـوید 
تصـحیح آن بـه سـادگی    پرونده خانوار از جمله شماره ساختمان وخانوار را می بایست با مداد مشکی نرم ثبت کرد تا 

  .صورت پذیرد
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  صفحه دوم ) ب
  .تکمیل میشود 2طبق فرم شماره 

  صفحه پشت جلد ) ج
این صـفحه در  . شامل اطالعات مربوط به وضعیت محل سکونت وکارگاه خانگی از نظر بهداشت محیط وحرفه اي است

  .تکمیل می شود 2نخستین بازدید منزل واز روي فرم شماره 
  

یکبار هنگام سرشماري پایان سال تکمیل میشود وممکن است کـه   2یل اینکه فرم شماره به دل:   1نکته
در طول سال افراد یک خانوار تغییر یابد ، این تغییرات در ستون مالحظات پرونده خانوار میبایسـت  

  .تا هنگام سرشماري مواردي که درستون مالحظات نوشته شده اصالح شود.نوشته شود 
  

  .خانوار باید با مداد تکمیل شود پرونده:  2نکته 
  
  
  

  درج اطالعات در زیج حیاتی
  

بهورز می بایست اطالعات جمعیتی بدسـت  . از جمع بندي آمار سرشماري یک عدد زیج خام تحویل بهورز میشودپس 
بـه دلیـل اینکـه    .آمده را پس از تایید کارشناس آمار شبکه ، درجدول جمعیت بر حسب سن وجنس زیج ثبـت کنـد  

  .تتا پایان سال تغییر نمیکند باید با خودکار آبی این جدول تکمیل شودجمعی
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  :سایرنکات 
  
 .درمراکز باید یک جلسه هماهنگی در خصوص سرشماري برگزار شودقبل از سرشماري ، می بایست    .1
 .سرشماري به صورت خانه به خانه انجام می شود .2
 .میباشداردیبهشت ماه  10ردین تافرو15تاریخ سرشماري خانه به خانه از  .3
به  2مهمترین فرم در بازدید خانوار است ،هنگام سرشماري  میبایست فرمهاي شماره  2به دلیل اینکه فرم شماره  .4

 .نحو صحیح تکمیل گردد
 .با مداد تکمیل  شود 2فرمهاي شماره  .5
 درب خانه بهداشت بنویسدبهورز می بایست هنگام خروج از خانه بهداشت جهت سرشماري مسیر خودرا روي  .6
 .فرمهایی که به شبکه ارسال  می شود می بایست مهر وامضا مسئول مرکز وتایید کاردان را داشته باشد  .7
فرم داخل 30هر.فرمها باید در پوشه هاي پالستیکی ارسال شده قرارداده شوند. نباید پانچ شوند  2فرمهاي شماره  .8

 .یک پوشه نگهداري شود
چنانچه یک ساختمان خالی از سکنه یا مغازه . بایست بر اساس شماره ساختمان بایگانی شوندمی 2فرمهاي شماره  .9

 .باشد روي فرم نوشته می شودمغازه یا خالی از سکنه
10.  
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  استخراج آمار
، براي بدست آوردن جمعیت روستا می بایست اطالعات به صورت چوب خط در فرمهـاي زیـر    2پس از تکمیل فرم شماره 

  .وارد شود
  

  چوب خط جمعیت  -1
 چوب خط بهداشت محیط -2
 چوب خط بهداشت حرفه اي -3
  چوب خط سواد -4

  .آمده است  م چوب خط  در پیوسته فرننمو
  

  .پس از تکمیل چوب خط سر جمع اطالعات بدست آمده در فرمهاي زیر وارد میشود
یک برگ بـا مـداد تکمیـل    .استازهرکدام فرمهایی که در ادامه ذکر میشود سه برگ به خانه بهداشت ارسال شده : 1نکته 

فرم نوشته شده با خودکار به . میشودوپس از جمع بندي وتصحیح  اطالعات روي دو برگ دیگر همراه کاربن منتقل میشود
  .واحد آمار مرکزبهداشت ارسال می شودو فرم کاربنی در خانه بهداشت بایگانی میشود

خانوار ، نام وامضا تکمیل کننده ، ایرانی یا غیر خانه بهداشت ، تعدا  لطفا دقت شود تمامی قسمتهاي فرم اعم از نام:  2نکته 
  .تکمیل شود.... ایرانی بودن جمعیت و

 فرم جدول جمیعت بر حسب سن وجنس 
 فرم گروههاي هدف 
 فرم بهداشت محیط 
 فرم بهداشت حرفه اي 
 فرم بررسی روغن ونمک مصرفی خانوار 
 فرم سواد 
  فرم بیمه 
  بتفشار خون ودیا 5شماره 

  : بهداشت حرفه اي 4نکات فرم شماره 
  .که در فرم به آنها اشاره نشده است.... منظور سبدبافی ،قلمزنی ،جاجیم بافی و: سایر 

  .....مانند نجاري ،جوشکاري ،دروپنجره سازي و.منظور صنایعی که از یک ماده ، ماده دیگر را تولید میکند: صنایع تولیدي 
  .کاشت وبرداشت محصول ارتباط دارد-با داشت هرنوع فعالیتی که: کشاورزي 

  مثل برق کشی. خدماتی که فرد براي انجام آن احتیاج به مهارت خاصی دارد:  خدمات فنی 
  شامل دانش آموزان ،زنان خانه دار ،پیرمردهایی که دیگر کار نمی کنند ، فروشندگان وصنوف مختلف: سایر خدمات 

ذکر شده در فرم جدول جمعیت بر حسب سن وجنس  در همان رنـج   ید با جمعیتنج سنی در این فرم باستون جمع هر ر
  .یکسان باشدوگروه 
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  : بهداشت محیط3نکات فرم شماره 

  .با شرایط زیر احراز می گرددآزمایشگاهی ،سالمت آب در صورت عدم دسترسی به تشخیصهاي -1
  .وشور نباشد ورنگ وطعم وبویی نداشته باشدمنابع آب بهسازي شده داشته باشد وآب مورد نظر صاف باشد 

  دسترسی یعنی حداکثر یک ربع ساعت پیاده روي تا محل برداشت آب  -2
  :توالت بهداشتی باید حداقل شرایط زیر را داشته باشد -3**

  .چاه فاضالب یا مخزن دفع داشته باشد ویا به شبکه جمع آوري عمومی فاضالب متصل باشد -1
 .ودر باشدداراي دیوار ، سقف ،  -2
 اتاقک مستراح داراي نور وجریان هوا بوده ومتعفن وبد نما نباشد -3
 سره سالم ، بدون شکستگی وقابل شستشو باشد -4
 کف توالت به سمت سره داراي شیب وقابل شستشو باشد                                           -5
 .سانتی متر قابل شستشو باشد 15دیواره ها حداقل تا ارتفاع  - 6
 )شیر آب ،منبع آب ،با استفاده از آفتابه (راي شستشو به آب دسترسی داشته باشد ب - 7
 .فا پیوست بهداشت محیط مطالعه شودفرم لط 15تا 11جهت تکمیل بند  -8

  .همچنین فرم وضعیت مستراحهاي روستایی نیز می بایست در سر شماري اصال شوند
وبراي معیار بهداشتی نیز باید داراي کارت بهداشـتی  .ررسی می شونداماکن داراي معیار بهسازي از نظر ساختمانی ب: نکته 

  .،کارت سالمت وروپوش باشد
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  :بررسی وهمخوانی فرمها 
  :نکاتی که براي تکمیل وبررسی فرم باید به آن دقت شود

معیـت غیـر ایرانـی بایـد فـرم      براي ج.دقت شود تحت هیچ شرایطی جمعیت غیر ایرانی با جمعیت ایرانی جمع زده نشود
  .جداگانه تکمیل شود

جمعیت زیر یکسال در فرم جدول جمعیت بر حسب سن وجنس  باید با جمعیت زیر یکسال فرم گروههاي هـدف   -1
 .یکسان باشد

سال گروههـاي هـدف یکسـان     1-4سال فرم جدول جمعیت بر حسب سن وجنس   باید با جمعیت  1-4جمعیت  -2
 .باشد

سال فرم گروههاي 10-49جدول جمعیت بر حسب سن وجنس  باید با جمعیت زنان ال فرم س 10-49جمعیت زنان  -3
 .هدف یکسان باشد

ساله همسردار 10-49جدول جمعیت بر حسب سن وجنس  باید با زنان  ساله همسردار در فرم 10-49نان جمعیت ز -4
 .فرم گروههاي هدف یکسان باشد

فرم جدول جمعیت بر حسب سـن وجـنس  میبایسـت از      ساله همسرداردرهرگروه سنی در10-49جمعیت زنان  -5
 .ساله در هرگروه سنی در همین فرم کوچکتر یا مساوي باشد10-49جمعیت زنان 

کل خانوار ،خانوار روستاي اصلی وخانوار روستاي قمر ثبت شده در فرم جدول جمعیت بـر حسـب سـن وجـنس       - 6
 .میباست با فرم گروههاي هدف یکسان باشد

در زیج حیاتی سال جدید باید با جمعیت ثبت شده در فرم جـدول جمعیـت بـر حسـب سـن      جمعیت ثبت شده  - 7
 .یکسان باشدوجنس  

جمع کل جمعیت به تفکیک مرد وزن در فرم سواد بایدبا جمع کل جمعیت به تفکیک مـرد وزن در فـرم جـدول     -8
 .جمعیت بر حسب سن وجنس   یکسان باشد

می بایست بـا همـین   بهداشت حرفه اي  4باالتر  در فرم شماره سال و65سال ، 15-64سال ، 15جمعیت کمتر از  -9
 .جمعیت در فرم جدول جمعیت بر حسب سن وجنس  یکسان باشد

در فرم روغن مصرفی خانوار ، جمع کل خانوارهایی که از روغن هاي مختلف در پخت وپز استفاده میکنند باید بـا   -10
همچنین براي نـوع روغـن سـرخ    . یکسان باشد جمعیت کل خانوار در فرم جدول جمعیت بر حسب سن وجنس 

 .کردنی
 .یکسان نباشدحتما باید توجیه قابل قبولی در پایین فرم نوشته شود 10در صورتی جمعیت ذکر شده در بند : نکته 

به اضافه تعداد خـانواري کـه نمـک     اري که از نمک یدار استفاده میکننددر فرم نمک مصرفی خانوار تعداد خانو -11
تعداد خانواراستفاده کننده از نمک یددار تصفیه  .دار نیست باید با جمعیت کل خانوار یکسان باشدمصرفیشان ید

 .شده میبایست کمتر یا مساوي جمیعیت کل خانوار روستا باشد
در فرم بیمه روستایی جمعیت داراي دفترچه هاي بیمه متفاوت به اضافه افراد فاقد هرگونه بیمه باید بـا جمعیـت    -12

  .ر باشدروستا براب
 .تعداد موالید ثبت شده در فرم گروههاي هدف باید با تعداد موالید زیج یکسان باشد -13
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  :تکمیل زیج حیاتی 
  :برسی صحت زیج پایان سال جهت ارسال به شبکه 

  : در جدول تولد بر حسب سن وجنس نوزاد ،سن مادر وشرایط زایمان-1
 .با وزن هنگام تولد وجنس نوزاد یکسان باشدتعداد نوزاد زنده به دنیا آمده -          
  .تعداد نوزاد زنده به دنیا آمده باید با سن مادر در این تولد زنده وشرایط زایمان یکسان باشد-          
  شرایط زایمان یک مورداما در. مورد تیک می خورددودر صورتی که مورد دوقلو باشد ، در سن مادر -          
تولدهاي ثبت شده در جدول تولد با تعداد تولدهاي ثبت شده در گردونه در ماههاي مختلف بایـد یکسـان    تعداد-          

  .باشد
به طور مجـزا در روسـتاهاي اصـلی    (. جدول مرگ بر حسب سن وجنس باید با گردونه در ماههاي مختلف یکسان باشد-2

  )وقمر
سال ثبت شده باشد ،باید در جدول علـت مـرگ   5یر در صورتی که در جدول مرگ بر حسب سن وجنس موارد فوتی ز-3

  سال ثبت شده باشد و همچنین با گردونه نیز همخوانی داشته باشد5کودکان کمترر از 
  یکسان باشد 85جمعیت ثبت شده در جدول مربوطه باید با فرمهاي ارسالی به شبکه در فروردین -4
تنظـیم خـانواده در ماههـاي    108شش تنظیم خانواده در فـرم  باید با جدول افراد تحت پو جدول پوشش تنظیم خانواده-5

  .خرداد ،شهریور ،آذر واسفند یکسان باشد
  

  تکمیل شناسنامه روستا 
این فرم با مداد تکمیل میشودتا هنگام تغییر اطالعات اصـالح  .فرم اطالعات شناسنامه روستا می بایست تکمیل شود 

  :این فرم الزم به ذکر است نکاتی که در خصوص .فرم به سهولت انجام گیرد
 تعدادمحصلین باید در مهرماه وپس از باز گشایی مدارس اصالح شود .1
وضعیت واحدهاي غیر دولتی وافراد خصوصی ارائه کننده خدمات بهداشتی  درمانی وواحدهاي  11در قسمت  .2

ذکـر  دولتی ارائه کننده خدمات بهداشتی ودرمانیکه تحـت پوشـش مرکـر بهداشـت شهرسـتان نیسـتند ،      
 ....)مانند واحدهاي تحت پوشش تامیا اجتماعی ،سازمان بهزیستی ،وزارت نفت و.(شود

 .سعی کنید فعالیتهاي اقتصادي روستا را با توجه به اولویت واهمیت مسئله توضیح دهید 13در قسمت  .3
 .یسیدتاریخ آخرین بازنگري فرم را بر اساس زمانی  که آخرین تغییرات را در فرم لحاظ کرده اید بنو .4
 .سایر قسمتهاي فرم با توجه به اطالعات خواسته شده تکمیل شود .5

هدف از تکمیل فرم شناسنامه اطالعات روستا ،جمع آوري اطالعات عمومی مربوط به روستایی است که تحت پوشش خانه 
تـا نمـایی کلـی از    اطالعات این فرم به بهورز اجـازه میدهـد   )روستاي اصلی ،روستاي قمر یا سیاري .(بهداشت قرار دارند

  .وضعیت وامکانات موجود در روستا داشته باشد
  .تصحیح اطالعات این فرم در طول سال ضروري است

  
  :بایگانی فرهاي سرشماري

  .فرمهاي استخراج آمار باید در زونکنی تحت عنوان آمار سرشماري بایگانی شود
  

فـروردین مـاه میبایسـت    22بهداشت شهرسـتان تـا   پس از تکمیل فرمهاي سرشماري وارسال فرمها به واحد آمار مرکز 
  .به روز رسانی اطالعات پرونده خانوار باید تا پایان خرداد ماه به اتمام برسد.اطالعات پرونده خانوار نیز به روز شود
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ه در دقت شود که جمعیتی ک. پس از پایان سرشماري بعضی از جمعیتها می بایست در فرمهاي آماري ماهیانه استفاده شود
  .این فرمها ثبت می شود بر طبق سرشماري پایان سال باشد وتا پایان سال تغییر نکند
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 ٩٤دستورالعمل سرشماری  روستایی پایان سال 
شروع  25/11/93امسال سرشماري به صورت خانه به خانه از طریق مراجعه به درب منازل انجام می شود و از تاریخ -

  .انجام شود  10/1/94می گردد و استخراج اطالعات تا 
آمارگیري مطابق با دستورالعمل مربوطه بایستی بصورت خانه به خانه و با مراجعه به داخل منزل و بازدید از محل -

  .صورت گیرد... سکونت خانوار و مصاحبه با افراد اصلی خانوار نظیر سرپرست خانوار ،همسر و 
  .خانوار و ساختمان در خانه بهداشت بایگانی شود به صورت منظم و به ردیف شماره  2فرم هاي شماره  -
  .تایی قرار داده شود  50خوانا و خوش خط نوشته شود  و در دسته هاي ترجیحا  2کلیه فرم هاي شماره -
در ستون بیماري :تغییرات این فرم عبارت است از .به صورت قبل می باشد  2فرم شماره  –فرم اولین بازدید خانوار -

بر حسب صالحدید  در کنار فرم هاي قدیمی در صورتی که الزم بود . قلبی و سرطان اضافه شده است ها ، بیماري 
براي کلیه خانوارهاي جدید فرم .بیماري قلبی و سرطان ذکر شود در غیر این صورت فرم قدیم قابل قبول است 

رم هاي قدیمی که پاره شده اند از به جاي ف.جدید استفاده شود  2الکترونیک تکمیل گردد و همچنین از فرم شماره 
فرم خام مهاجرت براي ثبت مهاجرت هاي  (.همچنین وضعیت مهاجرت فرد  مشخص شود .فرم جدید استفاده شود 

  .)سال آینده به همراه سایر فرم ها ارسال می شود
بیمه تامین  -1( یمه نوع ب. در خصوص نوع بیمه ،بایستی همه بیمه هاي فرد ،به ترتیب بیشترین استفاده ثبت شود -

- خویش فرما- بیماري خاص- هنرمندان- نویسندگان–قالیبافان  –رانندگان –باغداران - اختیاري- اجباري(اجتماعی
)  اصلی(عادي-زنان سرپرست خانوار- کارگران باربر- کارگر ساختمانی- همکار سازمان- مشاغل آزاد- مستمري بگیران

 -  5بیمه کمیته امداد – 4بیمه نیروهاي مسلح  - 3)کارکنان دولت-ماخدمات درمانی خویش فر( بیمه سالمت ایرانیان-2
درب منزل پرسیده شود و به ترتیب از سمت چپ کد هاي بیمه براي هر فرد  نوشته ) بیمه روستایی - 7ندارد -6سایر   

  .شود 
  .ک زده شود به منظور امکان استخراج تعداد بیمه هاي روستایی ،بیمه روستایی جدا از بقیه بیمه ها تی**

  .با پرونده الکترونیک همسان شود 2فرم هاي شماره ....)شغل ،میزان تحصیالت ،(کلیه اطالعات  اعم از -
و پرونده الکترونیک خانوار براي کلیه  2تاکید می گردد در مناطق روستایی تکمیل و بروز رسانی فرم هاي شماره -

  .الزامی است )یر ایرانی اعم از ایرانی و غ(خانوارهاي ساکن در این مناطق 
  .کلیه اطالعات جمعیتی و همچنین زیج حیاتی  بایستی به تفکیک ایرانی و غیر ایرانی گزارش شود-
استخراج اطالعات جمعیتی مانند سال گذشته پس از تیک زدن فرم هاي چوب خط به تفکیک جنس و سن و  -
  .گزارش شود ...
  .اي میرصفایی  و با نظارت کاردان مبارزه با بیماري ها تکمیل گرددچک لیست ایمنی در منزل با هماهنگی با آق-
  .ذکر شود ..در قسمت نوع شغل دقیقا نام شغل فرد ذکر شود و خانه دار ، محصل ،دانشجو و-
با توجه به ارائه خدمت با رویکرد سنی ، در فرم گروه هدف چند گروه سنی جدید اضافه شده که اطالعات آنها  بر -

  .ذکر شده است  3ت و سن باید استخراج شود البته سال تولد مورد نظر در دستورالعمل شماره حسب جنسی
  .فرم بهداشت حرفه اي مانند سال گذشته است و فقط جمعیت بیکار هم اضافه شده است -
  .به واحد آمار تحویل گردد 20/12/93کلیه اطالعات زیج حیاتی با دفاتر مربوطه بررسی شود و تا تاریخ -



 ٢٢

پس از خاتمه آمارگیري و استخراج اطالعات جمعیتی باید پس از کنترل و بررسی و تایید ناظر سرشماري ،توسط -
کاردان و پزشک مسئول مرکز هم کنترل و تایید شود و یک نسخه به واحد آمار ارسال گرددو یک نسخه در خانه 

  .مرکز بایگانی شود /
  .ل گردد و نام و نام خانوادگی و امضا تکمیل کننده ضروري است کلیه قسمت هاي فرم هاي سرشماري باید تکمی-
مقداري از نمک مصرفی خانوار با محلول کیت ید سنج ارزیابی و یددار بودن یا نبودن آن بررسی شود ،همچنین -

  .مشاهده شود )تصفیه شده یا نشده (بسته نمک مصرفی خانوار نیز به منظور مشخص شدن نوع نمک یددار 
  .ن بیماري یابی را به صورت فعال  درب منازل طبق دستور العمل واحد بهداشت روان انجام دهند بهورزا-
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 ٩٤دستورالعمل سرشماری  شھری  پایان سال 
  .می باشد   25/12/93تا  30/10/93زمان سرشماري در شهر از تاریخ - 
براي تکمیل فرم .تایی گذاشته شود  50ترونیک تکمیل شود و در بسته هاي براساس پرونده خانوار، کلیه فرم هاي الک-

  .هاي الکترونیک از رابطین فعال استفاده نمایید 
مهاجرت –مهاجرت به  –بومی و ساکن (روي تک تک فرم هاي الکترونیک تکمیل شده چهار وضعیت زیر نوشته شود -

  )فوت شده –از 
  .انه به خانه  می باشد و براي هر خانوار فرم الکترونیک تکمیل گرددسرشماري در مرکز بیدهند به صورت خ-
  .تایی قرار داده شود  50کلیه فرم هاخوانا و خوش خط نوشته شود  و در دسته هاي ترجیحا -
تاکید می گردد در مناطق شهري تکمیل و بروز رسانی پرونده خانوار  و پرونده الکترونیک خانوار براي کلیه -

  .الزامی است )اعم از ایرانی و غیر ایرانی (ساکن در این مناطق خانوارهاي 
  .کلیه اطالعات جمعیتی و زیج حیاتی بایستی به تفکیک ایرانی و غیر ایرانی گزارش شود-
  .بایگانی شود )شماره خانوار (فرم هاي الکترونیک  به صورت منظم و به ردیف  -
 تایی 50به صورت دسته هاي (از تیک زدن فرم هاي چوب خط  استخراج اطالعات جمعیتی مانند سال گذشته پس -
  .گزارش شود ...به تفکیک جنس و سن و )
  .ذکر شود ..در قسمت نوع شغل دقیقا نام شغل فرد ذکر شود و خانه دار ، محصل ،دانشجو و-
  .در خصوص نوع بیمه ،بایستی همه بیمه هاي فرد ،به ترتیب بیشترین استفاده ثبت شود  -
وجه به ارائه خدمت با رویکرد سنی ، در فرم گروه هدف چند گروه سنی جدید اضافه شده که اطالعات آنها  بر با ت-

  .حسب جنسیت و سن باید استخراج شود البته سال تولد مورد نظر به شرح زیر می باشد

  )1383- 1344متولدین سال هاي (ساله  10-49
  )1387-1381متولدین سال هاي (ساله 6-12
  )1387-1376متولدین سال هاي (له سا6-18

  )1375-1364متولدین سال هاي (ساله 18-29
  )1363-1334متولدین سال هاي (ساله 30-59
  )1373-1328متولدین سال هاي (ساله  20-65

با دفاتر مربوطه بررسی شود ،تاریخ تحویل  زیج  25/12/93تا تاریخ ) غیر ایرانی  –ایرانی (کلیه اطالعات زیج حیاتی -
  .تعاقبا اعالم خواهد شد م
  .فرم فرمول جمعیت به تفکیک جنسیت تکمیل گردد - 
پس از خاتمه آمارگیري و استخراج اطالعات جمعیتی باید پس از کنترل و بررسی و تایید ناظر سرشماري ،توسط -

هم  بایگانی  کاردان و پزشک مسئول مرکز هم کنترل و تایید شود و یک نسخه به واحد آمار ارسال گرددو یک نسخه
  .شود 

  کلیه قسمت هاي فرم هاي سرشماري باید تکمیل گردد و نام و نام خانوادگی و امضا تکمیل کننده ضروري است -


