
  داشبورد زیج حیاتی:

  شده است  جداول زیج حیاتی بارگذاري در منوي گزارشات می باشد در این داشبورد این داشبورد

  

اعداد داخل این جداول بر اساس داده هایی می باشد که کاربران براي جمعیت تحت پوشش خود در فرمهاي مختلف ویا قسمت 

ثبت اطالعات فردي  وارد نموده اند. براي مشاهده اعداد داخل جداول وبه روز رسانی این اعداد الزم است کاربران گرامی چارت 

نتخاب فیلترها(بعنوان مثال ملیت و...در صورت نیاز) جدول مورد نظر انتخاب شود و اجراي مورد نظر را انتخاب نموده و پس از ا

اجراي گزارش کلیک گردد . براي آپدیت زیج حیاتی در ابتداي هر ماه و پس از اعالم واحد آمار استان جهت تمامی واحد ها 

 با انتخاب فیلترها و جداول انجام گردد.گزارش 

  

  

فیلترھای مورد پس از انتخاب 
نظر ، اجرای گزارش کلیک 

 گردد



  جدول استفاده از نمک یددار:

  تعداد کل خانوار تعداد خانوارهاي موجود در ابتداي سال می باشد منظور از 

  خانوارهایی که از لحاظ مصرف نمک یددار بررسی شده اند:

برایشان تکمیل شده است و سوال نوع نمک مصرفی نیز در سال گذشته  خانوارهایی شمارش می شوند که فرم دارت در این گروه  

  پاسخ داده شده باشد

  تعداد خانوارهایی که از نمک یددار استفاده می کنند: 

سوال نوع نمک مصرفی براي پاسخ به برایشان تکمیل شده است و  در سال گذشته  خانوارهایی شمارش می شوند که فرم دارت

 شده تیک خورده باشدنمک ید دار تصفیه 

 اعداد این جدول تا پایان سال تغییر نمی کند.

  

  جمعیت برحسب سن وجنس:

  بر اساس جمعیت روز آخر سال قبل می باشد و اعداد این جدول تا پایان سال ثابت است.



  

  وفرزندآوريجدول تولد بر حسب وزن وجنس نوزاد ،سن مادر ،شرایط زایمان ،نوع زایمان 

  مرده زایی: 

  از فرم پس از زایمان   قلم تاریخ زایمان و  نتیجه زایمان ،مرده به دنیا آمده دختر و مرده به دنیا آمده پسر گزارش گرفته می شود

  زنده به دنیا آمده دختر و پسر:

 نه بر اساس تاریخ ثبت گرفته می شودبراساس تاریخ تولد  ثبت می شود به عنوان ثبت به دلیل تولد  در سامانه از مواردي که-1

می باشد به  8/1/97با گزینه تولد  در خانواري اضافه شده است و تاریخ تولدش در  20/2/97اگر نوزادي در تاریخ  مثال:

  متولدین فروردین ماه اضافه می شود.

  چارت لینک بوده است. درهمه موارد اضافه شدن تولد به چارتی می باشد که خانوار کودك در زمان تولد به آن-2

درصورتی که کودك بعد از تولد،فوت یا مهاجرت نماید باید تاریخ تولد در ماه خودش ثبت گردد وباقی بماند وتاریخ فوت یا -3

  مهاجرت در زمان خودش درجدول فوت یا مهاجرت  زیج اضافه شود

الب خانوار می باشند یعنی افرادي که بدون خانوار کلیه افرادي در این قسمت وسایر قسمتهاي زیج محاسبه می شوند که در ق-4

  هستند در هیچ جا محاسبه نمی شوند.

تولد ها و موارد فوت براساس تاریخ تولد وتاریخ ثبت می باشد یعنی اگر تاریخ ثبت تولد پس از اسفند هر سال باشد جزء  -5

ممکن است تا پایان فروردین سال بعد ثبت شود فرمول تولدهاي آن سال محسوب نمی شود اما براي اینکه تولد ومرگ اسفند ماه 

باشد اما تاریخ ثبت  96زیج هرسال به این صورت داده شده است که اگر فردي بعنوان مثال تاریخ تولد یا فوتش مربوط به سال 

فرادي که از تاریخ یعنی کل ا 96محاسبه می شود.( توضیح اینکه زیج  96باشد در وقایع سال  97واقعه تا پایان فروردین سال 

  باشد) 31/1/97تا  1/1/96بدنیا آمده باشند یا فوت نموده باشند  وتاریخ ثبت شان بین  29/12/96تا  1/1/96



  وزن هنگام تولد:

  از کلیه متولدین زنده که در فرمول قبل آمده است هرنوزادي که شرایط زیر را دارا باشد:

 فرم غربالگري هایپوتیروئیدي برایش تکمیل شده باشد و نوبت نمونه گیري اول تیک خورده باشد 

 وبیشتر  2,5و        2,5(وزن هنگام تولد)  به تفکیک دختر وپسر  وبه تفکیک مقدار کمتر از 

  و وزن نشده(یعنی هر نوزادي که در این فرم جلوي وزن هنگام تولدش خالی باشد)

  ین تولد زنده:سن مادر در ا

در صفحه ثبت اطالعات فردي شان اگر کد ملی مادر دارند سن آن  محاسبه شده اندزنده به دنیا آمده جدول دقیقا نوزادانی که در 

فرد محاسبه شود در صفحه ثبت اطالعات فردي کودك باید دقت شود کد ملی مادر واقعی کودك ثبت شود (جهت موارد فرزند 

  خوانده)

  :شرایط زایمان

  ازفرم غربالگري هیپوتیروئیدي جهت متولدین زنده  -1

  فرم پس از زایمان جهت موارد مرده زایی -2

 قلم محل زایمان درنظرگرفته می شود 

در صورتی که زایمان در بیمارستان یا تسهیالت زایمانی تیک بخورد بعنوان زایمان در بیمارستان در زیج محسوب گردد شرط 

  رم پس از زایمان گرفته شده استتاریخ زایمان نیز از ف

  ماماي تحصیلکرده

 درصورتی که عامل زایمان ماما انتخاب گردد.

  ماماي دوره دیده

  درصورتی که عامل زایمان ماما روستا یا بهورز ماما انتخاب گردد.

  ماماي دوره ندیده

  درصورتی که عامل زایمان فرد دوره ندیده یا سایر انتخاب گردد.

  نوع زایمان:

رم پس از زایمان  وقلم  تاریخ زایمان وقلم نوع زایمان براي مرده زایی وبراي متولدین زنده از فرم غربالگري هایپوتیروئیدي قلم از ف

  نوع زایمان



  سال شوهردار بی  فرزند 49تا 10تعداد زنان 

فرد تکمیل شده است، احصاء می گردد  از آخرین فرم مشاوره فرزندآوري که (از ابتداي سامانه) تا پایان اسفند ماه سال قبل، براي

به شرط اینکه بعد از تکمیل این فرم، فرم شروع مراقبت بارداري تکمیل نشده، یا کد تشخیصی بارداري و یا کد تشخیصی سقط 

  براي وي در سامانه ثبت نشده باشد:

  تعداد بارداري = صفر 

  و

  ماه از شروع زندگی مشترك می گذرد = بلی 24حداقل 

  سال شوهردار تک فرزند 49تا 10زنان تعداد 

از آخرین فرم مشاوره فرزندآوري که (از ابتداي سامانه ) تا پایان اسفند ماه سال قبل، براي فرد تکمیل شده است، احصاء می گردد 

سامانه ثبت  به شرط اینکه بعد از تکمیل این فرم، فرم شروع مراقبت بارداري تکمیل نشده و یا کد تشخیصی بارداري براي وي در

  نشده باشد:

  1تعداد فرزند زنده =

  ماه24سن آخرین فرزند بزرگتر مساوي 

 



  جدول مهاجرت بر حسب نفر:

تعداد  ،در سطح خانه بهداشت منظور از مهاجرت به داخل  به این مفهوم کهدر این جدول مهاجرت در هر سطح تعریف شده است 

به علت خانه بهداشت جمعیت که به سطح خانه بهداشت اضافه شده اند و مهاجرت به خارج یعنی افرادي که از است افرادي 

 .خارج شده اند بدیهی است مهاجرت ها در سطح مرکز نباید با جمع مهاجرت در واحدهاي تحت پوشش برابر باشدمهاجرت 

ت پوشش مرکز به علت مهاجرت  اضافه شده اند و مهاجرت به مهاجرت به داخل در مرکز  یعنی تعداد افرادي که به جمعیت تح

 .خارج  در مرکز یعنی افرادي که از جمعیت تحت پوشش مرکز خارج شده اند

  

  
  

  جدول تولد ومرگ برحسب ماه:

مایش متولدینی که در جداول قبل محاسبه شده بودرا به تفکیک ماه تولدو همچنین موارد فوت را برحسب گروه سنی و ماه فوت ن

  می دهد. 

 



  جدول مرگ برحسب سن وجنس:

  موارد فوت در جدول قبل را بر حسب سن و جنس متوفی نمایش می دهد.

  


