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  دستورالعمل وارد کردن فرم هاي سرشماري در سامانه سالمت ایرانیان

  )ورژن جدید( 

وجود دارد  desktopکه با نام سامانه سالمت ایرانیان روي  internet  explorerابتدا مرورگر 
براي ورود به سامانه  نام کاربرو کلمه عبور که در .را کلیک  کرده و تا صفحه سامانه باز شود 

اختیار کلیه  مراکز و پایگاهها قرار داده شده را در قسمت مربوطه  تایپ کنید و روي گزینه 
  :ورود کلیک کنید 

  : نام کاربر-)الف

  :کلمه عبور)ب

  

کلیک کرده و از قسمت باز شده + در قسمت سمت راست صفحه باز شده ،روي عالمت )ج
  .کلیک  کنید)ورژن جدید (سرشماري خانوار  روي گزینه 

  براي ورود اطالعات براي  فرم مشخصات پرونده الکترونیک براي خانوار
مراحل زیر را  مهاجرت کرده به یک مرکز شهري یا خانوار جدید ایجاد شده

  :می دهیم  انجام

رقمی را از روي 10) کدپستی(ابتدا  در قسمت جستجو در کادر روبه روي شماره ساختمان - 1
سپس  در بخش اطالعات .فرم هاي سرشماري  تایپ کرده و روي گزینه جستجو کلیک کنید 

  .پر می شود به طور اتوماتیک  کد پستی ساختمان 

ابتدا چند حرف .شود  تایپ مرحله بعد باید منطقه قراردادي که ساختمان در آن قرار دارد ، - 2
منطقه قراردادي شهري پایگاه   عبارت با تایپ چند حرف ابتداي(اول را مانند نمونه  بنویسید 

نام منطقه قراردادي می آید و شما آنرا )ستاره دار سنگ شیر مرکز شهید رجایی بیدهند
  .نید تا در باکس زرد رنگ زیرین قرار داده شود انتخاب ک

Op.. 

.. 

 ورود
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آدرس ساختمان بصورت کامل  تایپ شود زیرا ناقص پر کردن آن مشکالت بعدي را به - 3
بر روي عنوان ثبت اطالعات این ساختمان یکبار کلیک کنید ، در این صورت به شما .) دنبال دارد 

  .پیغام می دهد که ساختمان ایجاد گردید

  . اطالعات کلی خانوار می باشد که شامل هفت باکس است کامل  ثبتبخش بعدي - 4

اول کد خانوار است که قابل ثیت نمی باشد و براساس کد ملی  سرپرست خودبخود  باکس 
انتهاي  که در یک  همراه عدد بهرقمی است و کد ملی سرپرست  11این کد تولید می شود 

گر استفاده یآن اضافه شده است در صورتی که از کد ملی سرپرست قبال بعنوان سرپرست د
تشکیل کد بصورت اتوماتیک در سیستم می (لحاظ می شود   2شود در انتهاي شماره خانوار کد 

   .)باشد

  .وضعیت مالکیت از کرکره کشویی انتخاب می شود 

  تایپ می شود  خانوار در آن زندگی می کند ، که ساختمانو یا واحدي از  طبقه شماره 

  تلفن ثابت و پیش شماره تلفن تایپ می شود 

  تلفن همراه سرپرست خانوار تایپ شود 

  کدملی سرپرست خانوار تایپ شود

روي ثبت اطالعات این خانوار کلیک کنید در این صورت به شما پیغام می دهد که خانوار جدید 
کد خانوار در جدول میانی صفحه که عنوان خانوار هاي  ایجاد  شد و به طور خود به خود 

موجود دراین ساختمان دارد پر می شود و از شما می خواهد اطالعات شناسنامه اي  سرپرست 
  . بعد ثبت کنید را در صفحه 

روي گزینه تایید کلیک کنید تا به صفحه ثبت اطالعات شناسنامه اي سرپرست افراد مرحله بعد 
  .دیگر خانوار  بروید 

طبق فرم هاي پر شده از مورد  نسبت با سرپرست تا وضیت بیمه  تک  باکس هاي زرد رنگ  
رستان محل تولد کافی تک باید از کرکره کشویی انتخاب شود فقط براي بخش جستجوي شه
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است چند حرف از نام شهرستان تایپ شود و از کرکره اسامی شهرستان ها نام مورد نظر 
انتخاب شود تا به طور اتوماتیک نام شهرستان مورد نظر در باکس زرد رنگ شهرستان محل 

  .تولد پر شود 

رپرست می باشد روي گزینه ثبت اطالعات این فرد کلیک کنید با ثبت اولین فرد که همان س
نام خانوادگی و . ،در قسمت باالي صفحه و در یک جدول سه ستونی ، کد ملی سر پرست ، نام 

  .نسب با سرپرست به طور اتوماتیک ثبت  خواهد شد و نمایش داده می شود 

در ...)همسر ، فرزند و(کافی است کد ملی فرد مورد نظر بقیه اعضاي خانوار وارد کردن  برا ي
در این صورت اگر فرد براي .طه وارد کنید و روي گزینه جستجو کلیک کنید قسمت مربو

اولین بار در بانک اطالعاتی تعریف می شود ،باکس هاي ورود اطالعات خالی است و در صورتی 
که اطالعات قبال در خانوار دیگري بعنوان عضو وارد شده باشد ،تمامی باکس هاي بصورت 

–اصلی (اکس اول یعنی نسبت با سرپرست و موقعیت در خانوار البته ب.اتوماتیک پر می شود 

که براي این فرد می بایست در خانوار جدید مجددا تعیین شود باز می ماند و قابل )غیر اصلی 
  .تکمیل است

  پس از تکمیل اطالعات هر فرد جدید ،روي آیکون ثبت اطالعات این فرد کلیک کنید 

خانوار روي گزینه بار گزاري مجدد در سمت راست صفحه پس از اتمام ثبت اطالعات افراد 
  .کلیک کنید 

 اضافه کردن یک یا چند فرد به یک خانوار 

  .مراحل الف تا ج را  انجام دهید 

سپس کد پستی ساختمان مورد نظر که فردي به آن اضافه شده است را تایپ کرده و روي 
  .گزینه جستجو کلیک کنید 

طالعات آن به طور  اتوماتیک  در باکس هاي مربوطه پر می شود چون ساختمان قبال بوده و ا
  .کلیک کنید )که نشانگر رفتن به مرحله بعد است(روي گزینه تایید 
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کدملی فرد جدید را در .دریک جدول اطالعات افراد موجود در خانوار  نمایش داده می شود 
العات شناسنامه اي فرد را سپس اط.کادر مربوطه تایپ کرده و روي گزینه جستجو کلیک کنید 

  .در باکس هاي زیرین تکمیل کنید 

فرد به این در این صورت پیغام می دهد که .روي گزینه ثبت اطالعات این فرد کلیک کنید 
  .گردیدخانوار اضافه 

 حذف فرد یا افرادي از یک خانوار 

  مراحل الف تا ج را انجام دهید
خ داده است را تایپ کنید و روي گزینه ساختمانی که در آن این تغییر رسپس کدپستی 

  .جستجو کلیک کنید 

چون ساختمان قبال بوده و اطالعات آن به طور  اتوماتیک  در باکس هاي مربوطه پر می شود  
  .کلیک کنید )که نشانگر رفتن به مرحله بعد است(روي گزینه تایید 

روي کدملی .  دریک جدول اطالعات افراد موجود در خانوار  نمایش داده می شود
فردي که فوت کرده  یا به هر دلیلی از خانوار جدا شده است کلیک کرده تا اطالعات 

  .آن در بخش ثیت اطالعات خانوار بیاید 
در این  .،روي آیکون حذف این فرد از خانوار کلیک کنید براي حذف این فرد از خانوار 

پیغام می دهد که آیا از حذف این فرد از خانوار مطمئن هستید ؟با کلیک روي صورت 
  .سپس روي بارگزاري مجدد کلیک کنید .این فرد از خانوار حذف می شود  okگزینه 

  :حالت خاص 
اگر فردي که می خواهید از خانوار حذف کنید سرپرست خانوار باشد مراحل حذف یک 

گزینه  حذف این فرد از خانوار کلیک کنید  به شما فرد را انجام دهید و سپس  روي 
فرد کل خانوار حذف می اخطار می دهد که این فرد سرپرست می باشد و با حذف این 

  . شود
  )کاري نداریم 3تا 1پس به مراحل ( د اطالعات ساختمان که هست به صفحه اول می روی
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تایپ کرده روي کد ملی سرپرست جدید را  را  انجام می دهیم و 4سپس مرحله 
گزینه ثبت اطالعات این خانوار کلیک کرده تا خانوار جدید ایجاد گردد و با کلیک بر 

  .کلیک کنید روي گزینه تایید 
  .سپس اطالعات سرپرست  جدید و بقیه افراد خانوار مانند قبل وارد می شود 

  انتقال ساختمان به ساختمان دیگر: 

ک ساختمان ثبت شده و متعلق  به ساختمان دیگر در صورتی که خانواري به اشتباه در ی
  :است یا جابه جایی در محل سکونت آن رخ داده است مراحل زیر را انجام می دهید

  مراحل الف تا ج را انجام دهید 
سپس به بخش اطالعات خانوار قسمت انتقال خانوار می روید و کدپستی ساختمان  

 4رقمی است براي  10پستی ساختمان ها کد(رقمی است وارد کنید  14جدید را که کد 
سپس روي گزینه انتقال این خانوار به )صفر متوالی وارد کنید  4رقم باقی مانده 

به شما پیغام می دهد که آیا از انتقال خانوار مطمئن هستید .ساختمان دیگر کلیک کنید 
ساختمان دیگر را بزنید انتقال رخ می دهد وپیغام می دهد که انتقال به  okاگر گزینه 
  .انجام شد 

  .روي گزینه بار گزاري مجدد کلیک کنید 
  :ویرایش یا حذف اطالعات ساختمان یا افراد خانوار 

مثال شماره طبقه ،تلفن یا آدرس (اگر  خواستید اطالعات ساختمان یا خانواررا اصالح کنید 
گزینه و روي  کافیست روي  بخش مربوطه بروید اطالعات مورد نظر را اصالح کنید....)

ویرایش اطالعات   کلیک کنید در این صورت پیغام می دهد اطالعات شما بروز رسانی 
  .شد 

  :حذف ساختمان 
پیغام می اگر در بخش اطالعات ساختمان روي گزینه حذف  این ساختمان کلیک کنید 

کلیک کنید به شما okدهد که آیا از حذف این ساختمان مطمئن هستید ؟اگر روي 
می دهد که این ساختمان داراي خانوار می باشد قبل از حذف نسبت به انتقال اخطار 

یعنی حذف در صورتی امکان پذیر است که از قبل .(خانوار به ساختمان دیگر اقدام کنید 
  .)آن ساختمان حذف شوندخانوار هاي تعریف شده در 


