
 استاى آررتایجاى شرقی  دستورالعول شاخص های قاتل استخراج از ساهانه سیة ترای پنل خانه تهذاشت )تهورز و هرتی( و هراقة سالهت
 

 مراقة سالمت –خانه تهداشت 
 توضیحات

 مسیر استخراج محل استخراج مخرج کسر صورت کسر شاخص

مادران باردار و درصد 

که پس از ارجاع  شیرده 

به سطح دو، خدمات 

سالمت دهان و دندان را 

 دریافت کرده اند

هادراى تاردار و شیرده 

ارجاع داده شذه 

 دریافت کننذه خذهت

 

 سامانه سیة

 :هادراى تاردار کسر  صورت

گزارش  -گزارش

-گزارش اقدام-مراقبتها

تایپ مراقبت بار دوم 

مادر باردار ) غیر 

در باکس پزشک(

انتخاب بازه –مراقبت 

 جستجو –زمانی 

 :هادراى شیرده کسر  صورت

ساخت  -مدیریت سامانه

تایپ کودک  -گزارش

 -زیر یکسال در عنوان

ماه  13روز تا  1سن از 

مشاهده  -جستجو-ثبت–

 جستجو –گزارش 

** مجوع اعداد به 

دست آمده از مادران 

 بارار و شیرده

 
هادراى تاردار و شیرده 

 ارجاع داده شذه

 –پیامها  کسر: هخرج

 –بازخوردهای دریافتی 

 –نقش بازخورنده ارجاع 

مجموع اعداد دندانپزشک 

و کاردان بهداشت دهان و 

  دندان
 

 مراقة سالمت –خانه تهداشت  
 توضیحات

 مسیر استخراج محل استخراج مخرج کسر صورت کسر شاخص

 2کودکان صفر تا درصد 

که پس از ارجاع به سال 

خدمات سالمت سطح دو، 

دهان و دندان را دریافت 

 کرده اند

 سال 2کودکاى صفر تا 

ارجاع داده شذه 

 دریافت کننذه خذهت

 

 سامانه سیة

ساخت  کسر : صورت

عنوان تعداد  –گزارش 

 –کودکان ارجاع داده شده 

انتخاب سن )باکس اول  

را به  3خالی و باکس دوم 

 –سال انتخاب می کنیم( 

  مشاهده گزارش –ثبت 
 

 
 سال 2کودکاى صفر تا 

 ارجاع داده شذه

 –پیامها  کسر: هخرج

 –بازخوردهای دریافتی 

 –نقش بازخورنده ارجاع 

مجموع اعداد دندانپزشک 

و کاردان بهداشت دهان و 

 دندان 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 استاى آررتایجاى شرقی  هراقة سالهتدستورالعول شاخص های قاتل استخراج از ساهانه سیة ترای پنل خانه تهذاشت )تهورز و هرتی( و 
 

 

 مراقة سالمت –خانه تهداشت 
 توضیحات

 مسیر استخراج محل استخراج مخرج کسر صورت کسر شاخص

 5تا  3کودکان درصد 

که پس از ارجاع به سال 

سطح دو، خدمات سالمت 

دهان و دندان را دریافت 

 کرده

 سال 5  تا 3کودکاى 

ارجاع داده شذه 

 خذهت دریافت کننذه

 

 سامانه سیة

ساخت  کسر : صورت

عنوان تعداد  –گزارش 

 –کودکان ارجاع داده شده  

 3انتخاب سن )باکس اول  

را  6به سال و باکس دوم 

 –به سال انتخاب می کنیم( 

 مشاهده گزارش –ثبت 
 

 
 سال 5تا  3کودکاى 

 ارجاع داده شذه

 –پیامها  کسر: هخرج

 –بازخوردهای دریافتی 

 –نقش بازخورنده ارجاع 

مجموع اعداد دندانپزشک 

و کاردان بهداشت دهان و 

  دندان

 مراقب سالمت –خانه بهداشت 
 توضیحات

 مسیر استخراج محل استخراج مخرج کسر صورت کسر شاخص

مادران باردار و درصد 

شده از  ارجاع  شیرده 

 سطح یک خدمات به

خدمات سالمت  سطح دو

 دهان و دندان

هادراى تاردار و شیرده 

 ارجاع داده شذه 
 

 سامانه سیة

 –پیامها  کسر : صورت

نقش  – ارجاعات ارسالی

 –بازخورنده ارجاع 

مجموع اعداد دندانپزشک 

و کاردان بهداشت دهان و 

  دندان

برای استخراج 

مادرباردار باید تیک 

بارداری در قسمت 

ساخت گزارش زده 

شود و برای تعیین 

مجموع مادر شیرده ، 

کودکان زیر یکسال به 

عنوان مادر شیرده 

 .انتخاب می شود
 

هادراى تاردار و کل 

 شیرده 

ساخت  کسر: هخرج

مجموع   –گزارش 

تعداد مادر باردار و 

مشاهده  –ثبت  –شیرده 

 گزارش
 

 مراقب سالمت –خانه بهداشت 
 توضیحات

 مسیر استخراج محل استخراج مخرج کسر صورت کسر شاخص

 2کودکان صفر تا درصد 

شده از  ارجاع  سال 

 سطح یک خدمات به

خدمات سالمت  سطح دو

 دهان و دندان

 سال 2کودکاى صفر تا 

 ارجاع داده شذه 
 

 سامانه سیة

ارزیابی  کسر : صورت

وضعیت کودک از نظر 

 وضعیت دهان و دندان

 

 
 2کودکاى صفر تا کل 

  سال

ساخت گزارش  کسر: هخرج

 –عنوان تعداد کودکان  –

انتخاب سن )باکس اول  

را به  3خالی و باکس دوم 

 –سال انتخاب می کنیم( 

 مشاهده گزارش –ثبت 

 

  

 

 

 



 استاى آررتایجاى شرقی  دستورالعول شاخص های قاتل استخراج از ساهانه سیة ترای پنل خانه تهذاشت )تهورز و هرتی( و هراقة سالهت

 سالمتمراقب  –خانه بهداشت 
 توضیحات

 مسیر استخراج محل استخراج مخرج کسر صورت کسر شاخص

 5تا  3کودکان درصد 

شده از  ارجاع سال 

 سطح یک خدمات به

خدمات سالمت  سطح دو

 دهان و دندان

 سال 5  تا 3کودکاى 

 ارجاع داده شذه 
 

 سامانه سیة

ارزیابی دهان  کسر : صورت

 و دندان )غیرپزشک(

 

 سال 5تا    3کل کودکاى  

ساخت گزارش  کسر: هخرج

 –عنوان تعداد کودکان  –

 3انتخاب سن )باکس اول  

را  6به سال و باکس دوم 

 –به سال انتخاب می کنیم( 

 مشاهده گزارش –ثبت 

 

 مراقب سالمت –خانه بهداشت 
 توضیحات

 مسیر استخراج محل استخراج مخرج کسر صورت کسر شاخص

 41تا  6کودکان درصد 

شده از  ارجاع سال 

 سطح یک خدمات به

خدمات سالمت  سطح دو

 دهان و دندان

 سال 44  تا 6کودکاى 

 ارجاع داده شذه 
 

 سامانه سیة

مراقبت  کسر: صورت

ازنظر وضعیت دهان 

 و دندان نوجوان
 11تا  6منظور از 

سال همان دانش 

آموزان ابتدایی می 

  سال 44تا    6کل کودکاى   .باشد

ساخت  کسر: هخرج

عنوان تعداد  –گزارش 

انتخاب سن  –کودکان 

به سال  6)باکس اول  

را به  11و باکس دوم 

سال انتخاب می کنیم( 

مشاهده  –ثبت  –

 گزارش
 

 مراقب سالمت –خانه بهداشت 
 توضیحات

 مسیر استخراج محل استخراج مخرج کسر صورت کسر شاخص

ماهه   6کودکان درصد 

انگشتی دریافت مسواک 

 کرده اند

هاهه   6کودکاى 

دریافت کننذه هسواک 

  انگشتی

 

 سامانه سیة

گزارش ها  کسر : صورت

 –گزارش مراقبتها  –

گزارش عالیم و نشانه 

تایپ سن مورد  –ها 

ماه   6نظر )باکس اول  

را به  7و باکس دوم 

  -ماه انتخاب می کنیم(  

تایپ مسواک در 

 –قسمت عالمت 

انتخاب آیا مسواک 

انگشتی تحویل والدین 

 -کودک شده است؟ 

 جستجو

 

  هاهه  6کودکاى کل  

ساخت  کسر: هخرج

عنوان تعداد  –گزارش 

انتخاب سن  –کودکان 

ماه و باکس  6)باکس 

را به ماه   7دوم 

 –انتخاب می کنیم( 

 مشاهده گزارش –ثبت 

 



 در استان آذربایجان شرقی  سیة ترای پنل خانه تهذاشت )تهورز و هرتی( و هراقة سالهت دستورالعول شاخص های قاتل استخراج از ساهانه

 مراقب سالمت –خانه بهداشت 
 توضیحات

 مسیر استخراج محل استخراج مخرج کسر صورت کسر شاخص

 42کودکان درصد 

ماهه  مسواک انگشتی 

 دریافت کرده اند

هاهه   42کودکاى 

دریافت کننذه هسواک 

 انگشتی 

 

 سامانه سیة

گزارش ها  کسر: صورت

 –گزارش مراقبتها  –

گزارش عالیم و نشانه 

تایپ سن مورد  –ها 

 12نظر )باکس اول  

را  13ماه و باکس دوم 

به ماه انتخاب می کنیم(  

تایپ مسواک در   -

 –قسمت عالمت 

انتخاب آیا مسواک 

انگشتی تحویل والدین 

 -کودک شده است؟ 

 جستجو

 

  هاهه  42کودکاى کل  

ساخت  کسر: هخرج

عنوان تعداد  –گزارش 

انتخاب سن  –کودکان 

ماه  و  12)باکس اول  

را به  13باکس دوم 

ماه  انتخاب می کنیم( 

مشاهده  –ثبت  –

 گزارش

 

 مراقب سالمت –خانه بهداشت 
 توضیحات

 مسیر استخراج محل استخراج مخرج کسر صورت کسر شاخص

 41کودکان درصد 

ماهه  مسواک انگشتی 

 دریافت کرده اند

هاهه   48کودکاى 

دریافت کننذه هسواک 

 انگشتی 

 

 سامانه سیة

به  کسر: صورت

توضیحات مراجعه 

 شود 

وجود عدم به علت 

سوال توزیع مسواک 

انگشتی برای کودک 

ماهه مجموع  11

توزیع مسواک 

 12و  6انگشتی 

ماهه از کل توزیع 

مسواک انگشتی کم 

 میشود

  هاهه  48کل کودکاى  

ساخت  کسر: هخرج

عنوان تعداد  –گزارش 

انتخاب سن  –کودکان 

ماه  و  11)باکس اول  

را به  11باکس دوم 

ماه  انتخاب می کنیم( 

مشاهده  –ثبت  –

 گزارش

 

 

 

 

 

 

 

 



 در استان آذربایجان شرقی  قاتل استخراج از ساهانه سیة ترای پنل خانه تهذاشت )تهورز و هرتی( و هراقة سالهتدستورالعول شاخص های 

 

 مراقة سالمت – خانه تهداشت
 توضیحات

 مسیر استخراج محل استخراج مخرج کسر صورت کسر شاخص

تا  6کودکان درصد 

ماهه  مسواک  41

انگشتی دریافت کرده 

 اند

هاهه   48تا  6کودکاى 

دریافت کننذه هسواک 

 انگشتی

 

 سامانه سیة

 –گزارش ها  کسر : صورت

 –گزارش مراقبتها 

گزارش عالیم و نشانه ها 

 6تایپ سن )باکس اول   –

ماه   11ماه  و باکس دوم 

  -را انتخاب می کنیم(  

تایپ مسواک در قسمت 

انتخاب آیا  –عالمت 

مسواک انگشتی تحویل 

 -است؟  والدین کودک شده

 جستجو

 

 
  48تا  6کودکاى کل 

  هاهه

ساخت  کسر: هخرج

عنوان تعداد  –گزارش 

انتخاب سن  –کودکان 

ماه  و  6)باکس اول  

ماه را  11باکس دوم 

 –ثبت  –انتخاب می کنیم( 

 مشاهده گزارش

 

 

 مراقب سالمت –خانه بهداشت 
 توضیحات

 استخراجمسیر  محل استخراج مخرج کسر صورت کسر شاخص

 5تا  3کودکان  تعداد

که خدمت سال 

وارنیش فلورایدتراپی 

 را دریافت کرده اند

سال   5تا   3کودکاى 

تراپی  وارنیش فلورایذ

 شذه

 

 سامانه سیة

ارایه  کسر : صورت

خدمت  –خدمت 

نیازهای درمانی دهان 

انتخاب سن  –و دندان 

سال و  3) باکس اول 

 –سال(   6باکس دوم 

 –انتخاب باکس اقدام 

انتخاب وارنیش 

فلوراید )مجموع نوبت 

 اول و نوبت دوم(

 

  سال 5تا    3کل کودکاى  

ساخت  کسر: هخرج

عنوان تعداد  –گزارش 

انتخاب سن  –کودکان 

به سال  3)باکس اول  

را به  6و باکس دوم 

سال انتخاب می کنیم( 

مشاهده  –ثبت  –

 گزارش

  

 

 



 در استان آذربایجان شرقی  های قاتل استخراج از ساهانه سیة ترای پنل خانه تهذاشت )تهورز و هرتی( و هراقة سالهتدستورالعول شاخص 

 مراقب سالمت –خانه بهداشت 
 توضیحات

 مسیر استخراج محل استخراج مخرج کسر صورت کسر شاخص

تا  6کودکان  تعداد

که خدمت سال  41

وارنیش فلورایدتراپی 

 کرده اندرا دریافت 

سال   44تا   6کودکاى 

تراپی  وارنیش فلورایذ

 شذه

 

 سامانه سیة

ارایه  کسر : صورت

خدمت  –خدمت 

نیازهای درمانی دهان 

انتخاب سن  –و دندان 

سال و  6) باکس اول 

سال(   11باکس دوم 

انتخاب باکس اقدام  –

انتخاب وارنیش  –

فلوراید )مجموع نوبت 

 اول و نوبت دوم(
 

 
 44تا   6کودکاى کل 

 سال

ساخت  کسر: هخرج

عنوان تعداد  –گزارش 

انتخاب سن  –کودکان 

به سال  6)باکس اول  

را به  11و باکس دوم 

سال انتخاب می کنیم( 

مشاهده  –ثبت  –

 گزارش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 در استاى آررتایجاى شرقی  ترای پنل خانه تهذاشت )تهورز و هرتی( و هراقة سالهت ناهاب  403 -4فرم دستورالعول شاخص های قاتل استخراج از 

 

 مراقب سالمت –خانه بهداشت 
 توضیحات

 مسیر استخراج محل استخراج مخرج کسر صورت کسر شاخص

مادران باردار و درصد 

شده از  ارجاع  شیرده 

 سطح یک خدمات به

خدمات سالمت  سطح دو

 دهان و دندان

هادراى تاردار و شیرده 

 ارجاع داده شذه 
 

 101 -1فرم 

 ناماب

ستون سوم  کسر : صورت

زنان  103 -1از فرم 

باردار و شیرده ارجاع 

 داده شده

مادران  باردار حدود 

درصد کل  1/1

جمعیت آن شهرستان 

 را شامل می شود.

حدود  شیرده  انمادر

درصد کل  7/1

جمعیت آن شهرستان 

 را شامل می شود و یا

مجموع کودکان زیر 

شهرستان را یکسال 

به عنوان می توان 

مادر شیرده انتخاب 

 .نمود

 هادراى تاردار و شیرده  

، 103 -1فرم  کسر: هخرج

جدول جمعیت تحت 

پوشش، تعداد کل زنان 

 باردار و شیرده 

 

 

 درصد گروه هدف41میزان مورد انتظار: 

 

شده از  ارجاع ( را سال  6و  5تا  3سال  و  2تا  1سال تعیین گردیده است می توان دو ردیف )کودکان  7گروه هدف زیر  413-4در فرم  شاخص : 

 :محاسبه نمود خدمات سالمت دهان و دندان سطح دو سطح یک خدمات به

 مراقب سالمت –خانه بهداشت 
 توضیحات

 مسیر استخراج محل استخراج مخرج کسر صورت کسر شاخص

تا  صفر کودکان درصد 

شده از  ارجاع سال  6

 سطح یک خدمات به

خدمات سالمت  سطح دو

 دهان و دندان

 سال 6  تا صفر کودکاى 

 ارجاع داده شذه 
 

 101 -1فرم 

 ناماب

ستون اول از  کسر : صورت

کودکان زیر  103 -1فرم 

  سال ارجاع داده شده 7

 

 
 6کودکاى صفر  تا  کل 

  سال

، 103 -1فرم  کسر: هخرج

جدول جمعیت تحت 

پوشش، تعداد کل کودکان 

  سال 7زیر 

 
 

 درصد گروه هدف41میزان مورد انتظار: 

 

 مراقب سالمت –خانه بهداشت 
 توضیحات

 مسیر استخراج محل استخراج مخرج کسر صورت کسر شاخص

 41تا   7کودکان درصد 

شده از  ارجاع سال 

 سطح یک خدمات به

خدمات سالمت  سطح دو

 دهان و دندان

 سال 44  تا  7کودکاى 

 ارجاع داده شذه 
 

 101 -1فرم 

 ناماب

ستون اول از  کسر : صورت

کودکان زیر  103 -1فرم 

ساله ارجاع داده  11تا  7

  شده

تا  7منظور از کودکان 

سال دانش آموزان  11

ابتدایی می باشد که 

کل درصد  1حدود 

جمعیت هر شهرستان 

 .را شامل می شود
 

 44 تا   7کودکاى کل 

  سال

، 103 -1فرم  کسر: هخرج

جدول جمعیت تحت 

پوشش، تعداد کل کودکان 

 سال 11تا  7

 

 درصد گروه هدف41میزان مورد انتظار: 

 

 



 

 مراقة سالمت – خانه تهداشت
 توضیحات

 استخراجمسیر  محل استخراج مخرج کسر صورت کسر شاخص

 2کودکان زیر درصد 

سال  که  مسواک 

انگشتی دریافت کرده 

 اند

هاهه   48تا  6کودکاى 

دریافت کننذه هسواک 

)مسواک  انگشتی

 انگشتی توزیع شده(

 101 -1فرم  

 ناماب

  کسر : صورت
سال  2کودکان زیر 

درصد کل  1حدود 

جمعیت شهرستان را 

 شامل می شود.
 

 هاهه  48تا  6کل کودکاى 

 سال( 2)زیر 
  کسر: هخرج

 

 سال 2درصد کودکان زیر  411میزان مورد انتظار : 

 1316مقادیر شاخص به تفکیک فصل در سال 

 )هاه(  42هاهه دریافت کننذه هسواک انگشتی یا هواى هسواک انگشتی توزیغ شذه ضرتذر   48تا  6صورت کسر : کودکاى 

 )هاه(3درصذ(  ضرتذر  5پوشش )یا جوعیت کل ضرتذر تحت  هاهه  48تا  6هخرج کسر: کل کودکاى 

 

 مراقب سالمت –خانه بهداشت 
 توضیحات

 مسیر استخراج محل استخراج مخرج کسر صورت کسر شاخص

 6تا  3کودکان  تعداد

سال که خدمت وارنیش 

فلورایدتراپی را دریافت 

 کرده اند

سال   6تا   3کودکاى 

دریافت کننذه وارنیش 

 فلورایذ

 

 ناماب 101 -1فرم 

ستون اول از  کسر : صورت

 7کودکان زیر  103 -1فرم 

 سال فلورایدتراپی شده
 

ساله در  6تا  3کودکان 

 1سال،  7جمعیت زیر 

گروه سنی را  شامل می 

 شود.
 

 6تا    3کل کودکاى 

  سال

، 103 -1فرم  کسر: هخرج

جدول جمعیت تحت پوشش،  

سال  6تا  3تعداد کل کودکان 

 نوبت( 2) 2ضربدر 

 
 

 دو نوبت در سال ساله  6تا  3درصد کودکان  411میزان مورد انتظار : 

سال می باشد. با توضیحات جدول می توان شاخص را محاسبه  7سال تعریف نشده است و فقط شامل زیر  5تا  3ناماب گروه سنی  413 -4در فرم 

 نمود.
 

 مراقب سالمت –خانه بهداشت 
 توضیحات

 مسیر استخراج محل استخراج مخرج کسر صورت کسر شاخص

 41تا  7کودکان  تعداد

سال که خدمت وارنیش 

فلورایدتراپی را دریافت 

 کرده اند

سال   44تا   7کودکاى 

دریافت کننذه وارنیش 

 فلورایذ

 

 ناماب 101 -1فرم 

ستون دوم از  کسر : صورت

تا  7کودکان  103 -1فرم 

 تراپی شدهسال فلوراید 11

)مجموع نوبت اول و نوبت 

سال همان دانش  11تا  7 دوم(

 آموزان ابتدایی می باشند.

 
 44تا   7کل کودکاى 

  سال

، 103-1فرم  کسر: هخرج

 ،جدول جمعیت تحت پوشش

 11تا   7تعداد کل کودکان 

 نوبت( 2) 2سال ضربدر 

 

 

  .سالدرصد دانش آموزان ابتدایی دو نوبت در  411میزان مورد انتظار : 

 تهیه و تنظین: گروه سالهت تهذاشت دهاى دنذاى و سوپروایسر ساهانه سیة هرکس تهذاشت استاى 


