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مراحل وروداطالعات خانوار به صورت آنالین
 )9ابتدا با کلیک بر روی عالمت اینترنت صفحه ای باز می شود که باید در آدرس سایت درقسمت سمت چپ باال آدرس
سامانه  babol.babol.iehs.irنوشته و دکمه ( اینتر (Enterرا کلیک کنید.

 )2پس از باز شدن صفحه سامانه« شبکه بهداشت ودرمان مجازی شهرستان بابل» نام کاربری و رمز عبور رانوشته شده و برروی دکمه
ورود کلیک کنید

.

 )3پس از ورود به سامانه صفحه ای باز می شود که دارای سه گزینه " محیط کار" و" سامانه " و" گزارشات " می باشد.

 )4دراین مرحله برروی عالمت جلوی " محیط کار" کلیک کرده تا صفحه ای باز شود که دارای سه گزینه به نام های " انتخاب
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پزشک خانواده " و" تعیین وضعیت بیمه " و " سرشماری خانوار" می باشد.

 )5با کلیک بر عالمت جلوی " سرشماری خانوار" صفحه ای باز می شود که در آن می توان اطالعات هویتی خانوارها را ثبت کرد.
 )6برای ایجاد ساختمان درقسمت جستجوی کد جغرافیایی دو جدول دیده می شود که درجدول سمت چپ کد پستی نصب
شده درب منازل نوشته وبروی عالمت ذره بین

کلیک نمایید.

با انتخاب منطقه

ونوشتن آدرس درقسمت ادامه آدرس

برروی دکمه ثبت کلیک می نماییم.
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سامانه پیام " ساختمان ایجاد گردید " را نشان می دهد که با تا ئید پیام ،ساختمان ایجاد می گردد .

 )7برای ایجاد خانوارابتدا به پائین صفحه رفته دکمه " خانوارجدید " را کلیک می کنیم

با این انتخاب در قسمت نسبت کلمه " سرپرست " و درقسمت موقعیت " اصلی " نوشته می شود .

وضعیت مالکیت ( ملکی/شخصی –استیجاری – سازمانی-سایر) طبقه –واحد خانوار ،شماره وکد تلفن را درقسمت های مربوطه ثبت می کنیم
.

درقسمت جستجوی کد ملی ،شماره ملی فرد را ورادکرده برروی دکمه جستجو کلیک می نماییم.

برروی عالمت

کلیک کرده واطالعات هویتی فرد را درکادرهای مربوطه ثبت می نماییم.
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درجستجوی شهرستان محل تولد نام شهرستان راتایپ کرده ودر زیرکادر،شهر محل تولد راانتخاب می نماییم

پس از ورود اطالعات هویتی افرادبرروی دکمه ثبت کلیک کنید

پس ازمشاهده پیام روبرو ،برروی دکمه  Okکلیک نمایید

.
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درقسمت نسبت « سرپرست» ودر قسمت موقعیت«اصلی» را انتخاب نموده برروی دکمه ثبت کلیک کنید.

پس از مشاهده پیام برروی دکمه  Okکلیک نمایید.
 )8برای اضافه نمودن همسر،فرزندان وسایر اعضای خانوار ابتدا برروی دکمه فردجدید کلیک کرده ،با تایپ شماره ملی فرد در قسمت
جستجوی کد ملی وکلیک برروی ذره بین  ،اطالعات فرد را درقسمت های مربوطه تکمیل ودکمه ثبت راکلیک کنید  .وپس از مشاهده پیام
« اطالعات فرد موردنظر ثبت گردید» برروی دکمه  okکلیک نمایید.
درقسمت نسبت ،نسبت با سرپرست (همسر،فرزند و )...ودر قسمت موقعیت( اصلی /غیراصلی) را انتخاب کرده برروی دکمه ثبت کلیک
نمایید.
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پس از مشاهده پیام

برروی دکمه  Okکلیک نمایید.

برای بررسی درستی ثبت به قسمت« خانوارهای موجود دراین مجموعه» رفته واسامی سرپرست وسایر اعضای خانوار را مشاهده نماید

روش پیداکردن یک خانوار در سامانه:
روش اول:در قسمت « جستجوی کد جغرافیایی» کدپستی ساختمان خانوار مورد نظر رانوشته و برروی ذره بین کلیک کنید.
روش دوم :درابتدای صفحه سرشماری خانواردرقسمت " جستجوی شماره خانوار " شماره ملی سرپرست خانواررا دراین قسمت وارد کرده
ودر انتهای شماره ملی سرپرست عدد  1اضافه کرده برروی ذره بین کلیک کنید.

درکادر« خانوارهای موجود در این مجموعه » برروی عالمت

کلیک کرده تا اعضای این خانوار مشخص گردند.
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اضافه نمودن یک فرد به خانوار:
با استفاده از یکی ازدوروش فوق خانوار مورد نظر را پیدا کرده و برروی دکمه ثبت کلیک کنید.

برروی دکمه  Okکلیک نمایید.در ادامه به انتهای
پس از مشاهده پیام
صفحه رفته برروی دکمه «خانوار جدید» کلیلک کنید.سپس برروی شماره خانوار کلیک نمایید تا شماره خانوار ،وضعیت مالکیت،طبقه –
واحد وتلفن در قسمت های مربوطه تکمیل گردد.
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پس از آن با کلیک برروی «فرد جدید» در انتهای صفحه در قسمت جستجوی کد ملی ،شماره ملی فرد را ورادکرده برروی دکمه جستجو
کلیک می نماییم.

پس از ثبت اطالعات هویتی فرد وکلیک دکمه ثبت درقسمت نسبت ،نسبت با سرپرست (همسر،فرزند و )...ودر قسمت موقعیت( اصلی
/غیراصلی) را انتخاب کرده برروی دکمه ثبت کلیک نمایید.

روش حذف نمودن یک فرد از خانوار:
پس از پیدا نمودن خانواربا روشهای ذکر شده  ،با کلیک برروی عالمت ضربدر ومشاهده پیام زیر برروی دکمه  okکلیک نمایید.
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روش حذف نمودن یک خانوار:
پس از پیدا نمودن خانواربا روشهای ذکر شده  ،با کلیک برروی عالمت ضربدرروبروی سرپرست خانوار ومشاهده پیام زیر برروی دکمه
 okکلیک نمایید.

تعین وضعیت بیمه در

سامانه:

برروی دکمه« تعین وضعیت بیمه» در قسمت محیط کار کلیک نمایید تا صفحه تعین وضعیت بیمه باز شود.
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درقسمت «جستجوی کد ملی» کد ملی فرد را وارد کرده دکمه جستجو را بزنید

اگرفرد تحت پوشش یکی ازصندوق های بیمه سالمت بود در قسمت استعالم از بیمه سالمت برروی دکمه جستجو کلیک نمایید.

درصورت داشتن سوابق بیمه ای اطالعات فرد به شکل زیر مشاهده می گردد.

درقسمت انتخاب نوع بیمه با تایپ نوع بیمه (خدمات درمانی /تامین اجتماعی/روستایی  ) ...لیستی از صندوق های بیمه ای بازشده که با
انتخاب صندوق بیمه ای مورد نظر(مثل خدمات درمانی کارکنان دولت) در قسمت عنوان بیمه ثبت می گردد
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شماره بیمه فردرا در کادر مربوطه تایپ نمایید.
در قسمت تاریخ اعتبار  ،تاریخ اعتباربیمه فرد را با فرمت روز/ماه/سال تایپ کرده
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راکلیک و پس از مشاهد پیام زیر آنرا تایید نمایید

روش انتخاب پزشک خانواده :
لیست پزشکان مرکز باز شده

با کلیک برروی گزینه «انتخاب پزشک خانواده» وکلیک برروی

برروی اسم پزشک مورد نظر کلیک کرده تا نام پزشک درکادر سمت چپ ثبت گردد..

در قسمت «جستجوی کد ملی سرپرست خانوار» فقط کد ملی سرپرست خانوار راثبت ودکمه جستجو راکلیک نمایید .پس از مشاهده شماره خانوار
برروی (عالمت جمع سبزرنگ)

کلیک کنید.
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آنرا تایید کنید.

پس ازمشاهده پیام

روش مشاهده گزارش :
درقسمت گزارشات عالمت جلوی " گزرشات " راانتخاب تا صفحه ای باز شود که دارای گزینه هایی می باشد.
برای مشاهده آمار پس از انتخاب هرکدام با انتخاب عالمت جلوی آنها صفحه های مربوطه باز شده و با تیک زدن مربع جلوی منطقه
خانوار وتعداد خانوار و لیست خانوارها قابل رویت می باشد.

یادآوری:
راهنمای برنامه جهت ثیت اطالعات در سامانه خدمات سالمت ایرانیان بصورت آفالین را می توانید با باز نمودن فایل آفالین

وبازنمودن فایل

مشاهده نمایید.

باتقدیرو تشکر از جناب آقای روح اله جعفرزاده –بهورزخانه بهداشت شیخ محله که در تدوین متن آموزشی همکاری ومشارکت نموده اند
با آرزوی موفقیت
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