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 ورود به سامانه

 

 

در صورتی که مدیر سیستم قبال در سامانه برای شما ثبت نام کرده باشد، جهت ورود به سامانه می توانید از نام کاربری )آدرس 

 استفاده نمائید. ایمیل( خود در سامانه

 اگر رمز عبور خود را فراموش کرده باشید می توانید از لینک پایین صفحه جهت بازیابی آن اقدام نمائید.

جهت بازیابی رمز عبور، آدرس ایمیل خود را وارد می نمائید، سپس سامانه، آدرس تغییر رمز عبور را برای شما ارسال می کند 

 عبور خود را بازیابی نمائید. که به این ترتیب می توانید  رمز

  



 داشبورد

 

در صفحه داشبورد، برخی از اطالعات ضروری مورد نیاز قرارداده شده است تا با اوین ورود به سامانه در یک نگاه کلی به برخی 

 از اطالعات آن دسترسی پیدا کنید.

که آن را انتخاب نمائید تمام اطالعات موجود در در قسمت باالی داشبورد، امکان انتخاب سال گزارش وجود دارد و در صورتی 

 داشبورد بر مبنای سال گزارش انتخابی نمایش داده خواهند شد.

 .موارد ثبت شده، نمایانگر کلیه مواردی است که در سال گزارش در آن دانشگاه یا شهرستان ثبت شده است 

 موارد ثبت شده انتخاب شده است. کد های پوچ مربوط به کد هایی است که در قسمت علل زمینه ای برای 

  شده اند و سامانه  شما ثبت کرده  موارد تکراری ، مواردی هستند که از اطالعات نرم افزار قبلی وارد  بین اطالعاتی که 

 اید با دیگر ثبت کننده ها مشترک می باشد.

  سمت علل زمینه ای برای موارد ثبت ست که در ق ست اما از کد های غیر ممکن مربوط به کد هایی ا شده ا شده انتخاب 

 نظر جنس یا سن امکان وقوع آن وجود ندارد.



 اطالعاتثبت و ویرایش 

 

ثبت اطالعات مرگ و میر دفترچه های باالی هفت روز و زیر هفت روز به 

که جزئیات  می باشد. فوت یگواه برگهصورت جداگانه بر اساس فرمت 

 به آن اشاره می شود:برخی از موارد که نیاز به توضیح دارد در زیر 

  ،کد ملی: در صوووورتی که اتصوووال با سوووامانه ثبت احوال برقرار باشووود

 اطالعات هویتی فرد از ثبت احوال دریافت و در فرم تکمیل می گردد.

  سال داشته  5نام و نام خانوادگی مادر متوفی: در صورتی که متوفی زیر

 باشد، اطالعات این قسمت تکمیل می گردد.

 رقمی و کامل نوشووته می شووود، به  8فوت به صووورت عدد  تاریخ تولد و

 10/10/0931طور مثال 

  سال باشد و  61تا  01وضعیت بارداری: در صورتی که سن متوفی بین

 جنسیت آن زن باشد، امکان ثبت این مورد فراهم می شود.

  شده شته  شی از علت نو سمت می توانید بخ علل فوت: جهت تکمیل این ق

نموده و آن را از لیست علل انتخاب نمائید. در این  توسط پزشک را تایپ

، نام فارسوووی و یا نام ICD10قسووومت امکان جسوووتجو بر اسووواس کدهای 

 ی علت فوت به صورت همزمان وجود دارد.سانگلی

  علت زمینه ای: امکان انتخاب علت زمینه ای در بین علت هایی که ثبت

 خاب شود.شده اند وجود دارد، که بر اساس قوانین باید انت

پس از تکمیل نمودن فرم، از دکمه بررسی تکرار جهت جلوگیری از ثبت 

موارد تکراری استفاده کنید، در صورتی که مواردی به عنوان تکراری 

پیشنهاد می شود، اگر در میان آنها مورد تکراری وجود دارد، آن مورد را 

 انتخاب کرده ، سپس ذخیره کنید.

  



 گزارشات

 امکان گزارش گیری بر اساس آیتم های مختلف وجود دارد. که به برخی از آنها اشاره می شود:در این قسمت 

 نمودار تفکیک سنی:

 

مشاهده   ICD10در این نمودار بر اساس فیلتر های انتخابی می توان وقوع فوت در سنین مختلف را بر اساس انواع گرو های 

 نمود.

 

 جدول ده علت اصلی فوت:

 

 .باشد یم یجنس یبر اساس ده علت فوت بر حسب گروه ها یجدول اطالعات یستمس یش هااز گزار یکی

 .باشد یدر هر زمان قابل انجام م ینبه صورت آنال که



 

 :اینموار میله

 

 این گزارش بر اساس علل فوت و به تفکیک جنسیت قابل استخراج می باشد.

 

 ای تفکیکی:نمودار میله

 

 بر اساس تفکیک واحدهای زیر مجموعه هر واحد نمایش داده می شود.در این نمودار گزارشات 

  



 :نمودار دایره ای

 

 های سنی، که میزان موارد ثبت شده هر گروه را بصورت درصد نمایش میدهد. ای براساس جنسیت و گروهگزارش دایره

 .باشد یم یاطالعات جدول گزارش مانند نمود، استفاده توان یم که ییها لتریف

 

 :کدهای غیرممکن

 در این گزارش موارد غیرممکن که در سامانه ثبت شده است به کاربر یادآوری میشود.

 

 :کدهای پوچ

در این گزارش تعداد موارد ثبت شده با علت فوت کدپوچ و لیست پزشکانی که آنها را ثبت کرده اند به همراه تعداد آن نمایش داده 

 میشود.

 

 کد پوچ پزشک:

 د های پوچ ثبت شده، به تفکیک پزشکان و تعداد موارد پوچ ثبت شده آن قابل مشاهده می باشد.در این گزارش ک

 

 ثبت شده کاربران:

 در این گزارش موراد ثبت شده توسط کاربرهای زیر مجموعه واحدها نمایش داده می شود.



 شده ثبتجستجو در اطالعات 

 یک جستجوی کامل از موارد ثبت شده که با استفاده از فیلترینگ ویژه در اختیار کاربر قرار میگیرد. 

 در این جستجو عالوه بر فیلترینگ پیشرفته، میتوان نتیجه جستجو را براساس هریک از فیلدهای اطالعاتی مرتب نمود.

 

  



 مدیریت کاربران و واحدهای ثبت کننده

 :کاربران و واحدهامشاهده لیست 

 

 

 

 

 :افزودن کاربر جدید

 

  



 تغییر رمز عبور کاربران:

 

با استفاده از این قسمت، کاربران دانشگاهی قادر خواهند بود، رمز عبور تمامی کاربران زیر مجموعه خود را مدیریت کنند و در 

 نمایند.صورت فراموش کردن رمز عبور بتوانند برای آنها رمز عبور جدیدی ایجاد 

 

 انتقال کاربران:

 

با استفاده از این قسمت کاربران دانشگاهی قادر 

خواهند بود، تا کاربران خود را از یک واحد به 

 واحد دیگر منتقل کنند.

 

 

  



 تکرارگیری

 و تکرارگیری موارد ثبت شده را میتوان انجام داددر این بخش امکان بررسی 

 

 

اصلی و تکراری را مشخص نموده سپس در صفحه ادغام موارد را با هم ترکیب و سپس ذخیره  جهت انجام تکرارگیری ابتدا موارد

 می شود.


