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 هوالمصور

 مقدمه  

علم كامپيوتر(رايانه ) و كاربردهاي آن در علوم مختلف با سرعت باور نكردنيدر حال پيشرفت مي باشد به طوري كه امروزه 

اطالعات و رايانه اي كردن آنها ، بخش جدانشدني و بلكه مهم ترين بخش از سرمايه هر سازمان به شمار مي آيد .همه سازمانها  به 

ويژه معتبرترين آنها در تمام دنيا هزينه هاي زيادي را جهت آموزش و ارتقاء سطحدانش و اطالعات كاركنان خود مي پردازند. همه 

افراد با هر شغل و تخصصي و هر ميزان تحصيالت مي توانند  با داشتن اطالعات رايانه اي و تسلط  بر آن در حرفه ي خود ، پله 

 هاي ترقي را سريعتر پيموده و در شغل و كسب خود موفق تر باشند .

در راستاي هدف فوق و طبق دستور جناب آقاي دكتر مدبر -  رييس محترم مركز بهداشت شهيد بلنديان شهرستان قزوين  - كليه 

واحد هاي ستادي موظف به تهيه فرم هاي آماري مربوطهبراي جمع آوري اطالعات آماري مراكز تحت پوشش در قالب برنامه 

اكسل شدندو به دنبال آن واحد هاي گسترش و  بهداشت خانواده  بر آن شدند تا كالسهايي را در زمينه هاي آموزش رايانه براي 

 كاركنان محيطي  وبهورزان برگزار كنند .

با توجه به نياز كاركنان و بهورزان مراكز و شروع به كار با كامپيوتر براي ورود اطالعات آماري ماهيانه ، جزوه آموزشي كار با رايانه 

 به بياني بسيار ساده ، كاربردي و مقدماتي براي استفاده در مراكز بهداشتي درماني ، تدوين و گردآوري شده است .

 در جزوه حاضربخش هاي زير آورده شده است:

 - كامپيوتر و نحوه اتصال اجزا ي كامپيوتر به يكديگرو همچنين آشنايي با مفاهيم فايل ، پوشه ،درايو و نوار ابزارهاي كاربردي1

 - با توجه به اجراي برنامه پزشك خانواده،نحوه ورود اطالعات پرونده الكترونيك خانوار در سامانه خدمات سالمت ايرانيان2

  و كار بامودمCD- نرم افزار اكسل، نحوه خاموش كردن كامپيوتر، نحوه رايت اطالعات روي3

الزم به ذكر است كار با كامپيوتر ، به اين موارد خالصه نمي شود ، لذا مواردي كه انتخاب شده اند صرفا َ براي كار روزمره شما 

براي ورود اطالعات آماري ماهيانه تدوين شده و به بيان بسيار ساده در اختيار كليه همكاران ، از خانه هاي بهداشت تا مراكز 

 .بهداشتي درماني قرار مي گيرد

 زهرا معصومي زاده-كارشناس كاميپوتر
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 كامپيوتر چيست ؟

  قسمت اصلي تشكيل شده است . 4كامپيوتر يك مجموعه است كه از 

 يا قسمت اصلي كامپيوتر كه كليه قطعات براي استفاده بايد به كيس متصل باشند در غير اينصورت )Caseكيس ( .1

 كارنمي كنند. كيس وظيفه برق رساني رانيز به عهده دارد.

 كه وظيفه نمايش را به عهده دارد . مانيتور يا صفحه نمايش .2

 براي تايپ و ورود اطالعات است . )keyboardصفحه كليد ( .3

بار پشت سر هم فشردن آن ، 2 است كه كليد چپكه از دو كليد (چپ و راست) تشكيل شده است . كليد اصلي ، موس  .4

 مي گوئيم .راست كليك گفته مي شود،وبه فشردن كليد راست ،كليك كردن

 اتصال اجزا 

 كليه قطعات براي استفاده بايد به كيس وصل شوند كه اتصاالت عبارتند از:

 هر يك فقط يك كابل دارند،انتهاي كابل صفحه كليد بنفش رنگ است ،انتهاي كابل موس سبز يا موس و صفحه كليد-1

 مشكي است . 

 شامل دو عدد كابل است:مانيتور -2

 كه يك سر به پشت مانيتور و سر ديگر به پريز برق متصل شود،كابل برق ، 

 دو سر آن آبي رنگ است . يك سر به پشت مانيتوروصلمي شودكه با دو عدد پيچ كوچك ثابت شده و كابل تصوير ،

 سر ديگر به پشت كيس وصل مي شودكه اين قسمت نيز با دو پيچ كوچك ثابت مي شود . 

 كه در قسمت پشت و باالي كيس قرار مي گيرد و زير آن دكمه صفر و يك(مربوط به روشن و خاموش كابل برق كيس-3

 كردن كيس) است و هميشه بايد روي روشن (يك) قرار داشته باشد. اين كابل نيز مستقيم به پريز برق متصل مي شود. 
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-سايرتجهيزات از جمله چاپگر،اسكنر،بلند گو و.....كه هر كدام يك كابل برق دارند ويك كابل ديگر كه  به كيس وصل        4

 مي شود.

 Reset دكمه مشكي وجود دارد. يك دكمه مربوط به روشن و خاموش كردن كيس است و دكمه بعدي 2قسمت جلوي كيس 

 (ريست) است كه در مواقع ضروري از آن استفاده مي شود . 

My computer)و درايو ها drives(  

بعد از روشن كردن كامپيوتر صبر مي كنيم تا ويندوز فعاليت خود را شروع كند آيكن هاي روي دسكتاپ (صفحه اصلي ويندوز) 

  دقيقه صبر مي كنيم تا آنتي ويروس سيستم فعال شود . 3نمايش داده شوند وبعد از آن حداقل به مدت  

 صفحه اصلي شامل قسمت هاي زير است : 

  (شروع) قرار دارد. Start كه گوشه سمت راست آن ساعت و گوشه سمت چپ آن دكمه نوار ابزار پايين صفحه-1

2 -My computer  كه در صفحه اصلي به شكل آيكون قرار دارد .  ، سطل آشغال و ... 

 است كه اطالعات ما به صورت جداگانه و تفكيك شده در  درايوها ي آن قرار مي My computerقسمت اصلي ويندوز 

 و E ، درايو D ، درايو C نمايش داده مي شود  كه شامل درايو My computerگيرد  و هر درايو با نام مخصوص خودش در 

  . CD ROMدرايو مخصوص 

 نمايش داده مي My computer نيز در Removable diskدر صورت اتصال فلش به كيس ، نام فلش تحت عنوان 

 شود . 

 

 ) file    &    folderفايل و فولدر (

اطالعات ما روي فايل ها قرار مي گيرند . فايل ها به منظور سازماندهي اطالعات ما در محيط هاي مختلف طراحي مي شوند . 

هر فايل براي انجام كارهاي مخصوص به همان فايل مورد استفاده قرار مي گيرد . به عنوان مثال از فايل هاي صوتي براي 
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 براي تايپ و از فايل اكسل براي wordپخش موسيقي و از فايل هاي تصويري و ويدئويي براي نمايش فيلم ، از فايل هاي 

 ورود اطالعات در جداول مخصوص استفاده مي شود . 

 از نوع جداول اكسل طراحي شده است يا وقتي مي گوييم فايل a ، اكسل است يعني فايل با نام aمثالً وقتي مي گوييم فايل 

a اكسل است وبه طور مثال در درايو ، D قرار دارد ، يعني براي باز كردن فايل aو ديدن محتويات آن بايد ابتدا به   

computer My برويم و درايوD و بعد فايل a . را باز كنيم  

 قرار دهيم تا مرتب شوند و پيدا كردن آنها براي ما پوشه يا فولدرمي توانيم مجموعه اي از فايل هاي مشابه را در يك 

راحت تر شود . مثالً مي توانيم فايل هاي مربوط به موسيقي را در پوشه يا فولدري با نام موسيقي ذخيره كنيم و آنها را در درايو 

D قرار دهيم و فايل هاي مربوط به تايپ را در فولدري به نام تايپ و فايل هاي مربوط به اكسل را در فولدر جداول اكسل قرار 

 قرار دهيم ، اين كار باعث دسترسي راحت به فايل ها مي شود . همانگونه كه در ابتدا توضيح داده Fداده و آنها را مثالً در درايو 

شد ، به فشردن پشت سر هم روي دكمه چپ موس (كليك) گفته مي شود . براي ورود به هرفولدر ، درايو و حتي براي 

  بار كليك روي هر كدام از آنها انجام دهيد كه به صورت عملي آموزش داده مي شود . 2بازكردن فايل ها بايد 

شما با كليك كردن روي فايل ها و فولدر ها فقط مي توانيد آنها را باز كنيد ، اما با كليك روي دكمه سمت راست كه اصطالحاً 

 تغيير نام با FolderNewبه آن (راست كليك) گفته مي شود ، امكانات ديگري در اختيار مي گيريد. مانند ايجاد فولدر با 

Rename ، Copy (براي ايجاد يك فايل مانند فايل مورد نظرتان) و cut براي انتقال فايل مورد نظرتان به مكان ديگر در 

 .درايو ديگر و ... 

لطفاً مراحل زير را دنبال كنيد و نكات آموزشي هر يك را از روي جزوه آموزشي انجام دهيد (كليه مراحل زير به صورت عملي 

 نيز آموزش داده مي شود).

 *My computer.(چپ كليك) را با دو بار كليك باز كنيد  

  شما درايوها را مي بينيد . My computer*پس از باز كردن 

 كه فايل هاي اكسل در آن D*با توجه به اينكه داخل هر درايو كدام فايل ها را قرار داده ايد ، درايو مورد نظرتان مثالً درايو 

 قرار دارند را باز كنيد . 
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* حاال شما فايل ها و پوشه هاي خود را مي بينيد . همان طور كه قبالً گفته شد ، تفاوت فايل و فولدر در ماهيت آنهاست . 

فولدر مكاني است براي قرار دادن فايل هاي ما كه همگي از يك نوع هستند و جستجو را براي پيدا كردن فايل ها راحت مي 

يا فايل موسيقي از آن استفاده مي كنيم و با wordكند .اما فايل همان اطالعاتي است كه ما به صورت فايل هاي اكسل يا 

 دوبار كليد چپ (كليك چپ) مي توانيد فايل ها يا فولدر ها را باز كنيد . 

 نوار ابزار

 را باز مي كنيد در قسمت باالي صفحه يك نوار ابزار مشاهده مي كنيد . اين نوار ابزار شامل گزينه My computerوقتي 

 هايي است كه همگي كاربردي نيستند در ذيل به توضيح مفاهيم مهم آن مي پردازيم . 

  . paste و cut ، copy شامل : Editمنوي 

  نحوهCut با انتخاب گزينه  كردن -cut مي توانيد يك فايل يا تعدادي فايل يا يك يا چند فولدر را از يك مكان 

به مكان ديگر انتقال دهيد . براي انجام اين عمل ابتدا يك بار با كليد چپ موس روي فايل يا پوشه مورد نظر كليك 

رفته و  Edit گفته مي شود . سپس به گزينه Selectانتخاب يا مي كنيد تا به رنگ آبي درآيد به اين حالت ، حالت 

 كليك مي كنيم  و پس از انجام آن به مكان مورد نظر انتقال مي دهيم ،  به عنوان مثال شما مي خواهيد cutروي 

 يك بار كليك كرده و a شده روي فايل D انتقال دهيد .ابتدا وارد درايو B داخل پوشه E به درايو D را از درايو aفايل 

 مي رويم و B ، داخل پوشه E كليك مي كنيم ،سپس به مقصد مورد نظر  درايو cut رفته روي Editسپس به منوي 

 كليك مي كنيم، مشاهده مي كنيد كه  (چسباندن، اتصال)pasteگزينه  رفته حاال روي Editدوباره به منوي 

  انتقال مي يابد . E در درايو B به فولدر D از درايو aفايل مورد نظر 

  نحوهCopy كردن  -Copy كردن نيز كامالً شبيه cut كردن است با اين تفاوت كه به جاي انتخاب گزينه cut 

  استفاده مي كنيد . copy از گزينه Editدر منوي 

 عدد توليد مي شود يكي خود فايل 2در اين است كه وقتي شما فايل را كپي مي كنيد در واقع از آن فايل cut  وcopyتفاوت

فايل فقط در مكان مقصد قرار cut  يكي كپي فايل و فايل هم در مكان اصلي خودش هم در مكان مقصد قرار مي گيرد. اما در

 مي گيرد و از جاي اصلي خودش حذف مي شود (انتقال مي يابد) . 
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 )كار باصفحه كليد(كيبورد

 صفحه كليد ابزار ورود اطالعات است كه از كليد هاي مختلف تشكيل شده است . 

 از سمت راست به چپ به  توضيح كليد ها مي پردازيم : 

 روشن باشد اين Num) روشن و خاموش مي شود . در صورتي كه چراغ 7 ( باالي عدد Numمجموعه اعداد  كه با كليد  -1

 در گوشه اين مجموعه كاربردهاي مختلفي دارد كه كالس آموزشي Enterمجموعه اعداد قابل استفاده مي باشند . كليد 

 توضيح داده مي شود . 

-كليد هاي              جهت(مكان نما)، براي حركت بين جداول و رفتن به باال ، پايين ، چپ و راست در نرم افزارهاي 2

 مختلف استفاده مي شود.

 براي رفتن به End براي پاك كردن . كليد هاي Delete كليد وجود دارد كليد 6 در قسمت باالي اين كليد هاي جهت 

 براي page down براي رفتن به صفحه باال و كليد page up براي رفتن به ابتداي متن ، كليد Homeانتهاي متن . كليد 

 رفتن به صفحه پايين مورد استفاده قرار مي گيرد.

 براي پاك كردن ، كليد Back space-كليد هاي مربوط به حروف براي تايپ و ورود اطالعات، در اين قسمت كليد هاي 3

 براي تايپ با حروف بزرگ مورد استفاده قرار مي گيرد، كليد Caps lockكنترل براي انتخاب دسته جمعي، كليد 

space.(كليد بزرگ در قسمت پايين كيبورد) براي فاصله انداختن بين حروف مورد استفاده قرار ميگيرد  

 Excelنرم افزار 

 نرم افزار اكسل شامل جداولي است كه به منظور محاسبه دقيق و رسم نمودارهاي كنترل مورد استفاده قرار مي گيرد . 

 شما مي توانيد مطابق با فايل هايي كه در اختيار داريد براي ورود آمارهاي خود از اين برنامه كمك بگيريد . 

 براي باز كردن اين برنامه چنانچه آيكن آن روي دسكتاپ وجود نداشت ، مسير ذيل را دنبال كنيد : 

Start ----> all program ---microsoftoffice  ---->microsoft excel 
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بعد از باز كردن اين برنامه يك صفحه سفيد كه جدول بندي شده است نمايش داده مي شودكه به صورت مختصر منوهاي 

 مربوط به اين برنامه را توضيح مي دهيم : 

 و ... به صورت رديف افقي و A ، B ، C ،  Dهمان طور كه مالحظه مي كنيد در قسمت باالي جداول حروف الفباي انگليسي 

 الي آخر به صورت عمودي نشان داده شده اند كه براي آدرس دهي خانه هاي جدول مورد استفاده قرار مي گيرند . 1اعداد از 

 به خانه بعدي (پايين) برويد و اطالعات را در آن خانه Enterداخل هر خانه شما مي توانيد اعداد و حروف را وارد كنيد . با كليد

 نيز وارد كنيد و به همين ترتيب ادامه دهيد . 

 با كليد هاي در كيبورد به خانه هاي كناري (سمت راست و چپ ، باال و پايين) برويد و اطالعات را كامل كنيد . 

 كيبورد، اطالعات را در فواصل زماني دلخواه s (كنترل) و كليدctrl پس از ورود اطالعات با فشردن همزمان كليد : نكته*

 ) كه در نوار ابزار باال ديده مشود نيز مي توانيد  انجام دهيد . در قسمت saveذخيره كنيد . اين كار را با استفاده ازكليدذخيره (

 ها يا صفحات را مي بينيد هر صفحه نام مخصوص خودش را دارد با كليك روي هر صفحه sheetپايين صفحه شما 

sheet . مي توانيد اطالعات آن را ببينيد و به ورود اطالعات آن همان گونه كه توضيح داده شد بپردازيد  

ها ، سايز قلم شما و همه گزينه ها از رنگ  ها براي ورود اطالعات مورد نظر شما از قبل تنظيم شده اند . sheetصفحات يا 

قبل تنظيم شده و آماده براي ورود اطالعات است . شما فقط كافي است با اشاره گر موس به خانه مورد نظر برويد و آمار خود را 

 طبق فرم هاي كاغذي كه در طي ماه جمع آوري كرده ايد وارد كنيد . 

 براي ذخيره شدن اطالعاتي كه تا آن لحظه وارد كرده ايد saveفراموش نكنيد كه حتماً در فواصل زماني از دكمه ذخيره 

استفاده كنيد  براي بستن هر صفحه يا فايل از عالمت × در گوشه سمت راست باالي صفحه استفاده كنيد . اگر قبل از بستن 

 فايل عمليات ذخيره را انجام نداده باشيد، سوالي مبني بر اينكه مي خواهيد ذخيره كنيد يا خير از شما پرسيده مي شود:

 

Do you want to save changes you made to ? 

 YES      NO     CANCEL    ادامه دهيد تا صفحه بسته شود .                               yesبا 

 نحوه خاموش كردن كامپيوتر 
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  نحوه خاموش كردن رايانه مطابق مراحلذيل انجام دهيد:

 كليك كنيد در صفحه هايي كه  نمايش دادهمي Shut Down كليك كنيددر منوي باز شده، روي گزينه startروي  منوي 

 كنيد OK را انتخاب كنيد و Shut Down كليك كنيد .اگر نمايش به صورت ليست بود ، از ليست Turn offشود روي 

 كامپيوتر پس از لحظاتي خاموش مي شود . 

  CDنحوه رايت اطالعات بر روي 

 رايت  cd) قرار دهيد،سپس فايل مورد نظر را كه ميخواهيد روي DVD-ROM ي كيس( cd خام را داخل درايو   cdابتدا 

 گزينه  editكنيد (مطابق آموزش كپي كردن كه در جزوه آمده است) را انتخاب كرده تا به رنگ آبي درآيد،سپس از منوي 

copy را انتخاب كنيد به my computer  برويد، درايو cd  را باز كنيد  و دوباره از منوي edit  گزينه paste  را انتخاب 

  منتقل شود. cdكنيد تا فايل مورد نظر شما به درايو 

 كليك كنيد و در  next را انتخاب كنيد در پيا م ظاهر شده روي  write this file to cdحاال از منوي سمت چپ گزينه 

 حاوي اطالعات خود به خود از درايو بيرون مي آيد و پيغامي مبني بر اينكه عمليات  cd ظاهر شده و  finish آخر گزينه 

  نمايش داده مي شود.successful)رايت موفقيت آميز بود (

   كار با مودم 

مودم دستگاهي است مشكي رنگ كه براي برقراري اتصال اينترانت مركز شما مورد استفاده قرار مي گيرد.مودم با استفاده از 

 تعدادي چراغ كه در روي آن قرار دارد به شما كمك ميكند تا وضعيت برقراري اتصال خود را كنترل كنيد .

 اسامي چراغ ها به ترتيب از چپ به راست : 

Power چراغ پاور مربوط به اتصال مودم به برق مي باشدهنگاميكه مودم را با استفاده از آداپتور مخصوص به خودش روشن  -

 ميكنيد و دكمه روشن ، خاموش را به داخل فشار مي دهيد ، اين چراغ روشن مي شود و به رنگ سبز در مي آيد.

USB  -. اين چراغ معموال خاموش است 
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LAN اين چراغ مربوط به اتصال مودم به كامپيوتر است .كابل اتصال مودم به كيس كابلي است ، پهن تر از كابل تلفن و دو سر  -

انتهايي آن مانند كابل تلفن سوكت دارد .البته سوكت كابل مودم ( شبكه )بزرگ تر از سوكت تلفن است،يك سر به پشت كيس و 

  نصب مي شود. LANيك سر به پشت مودم در قسمت 

ADSL اين چراغ مربوط به برقراري ارتباط با مركز مخابرات است و بايد هميشه روشن و ثابت و  به رنگ سبز باشد .اين چراغ  -

 نبايد چشمك زن شود چنانچه از حالت ثابت بودن خارج شود ارتباط اينترنتي شما با اختالل روبرو مي شود.

Internet اين چراغ در بعضي موارد روشن و در بعضي موارد خاموش است.چنانچه شما از كانكشن براي وصل شدن به اينترنت - 

 استفاده كنيد ، اين چراغ خاموش ميشود.در غير اين صورت روشن است .

 را به واحد انفورماتيك مستقر درستاد مركز بهداشت شهيد  ADSL ,internet هرگونه اختالل در وضعيت چراغ هاي -تذكر

  اطالع دهيد . 254 داخلي 3680970-2بلنديان با تلفن 

 كار با سامانه خدمات سالمت ايرانيان 

 

  آبي رنگ) از منوي استارت را باز كنيد . eبراي ورود اينترنت اكسپلورر ( شبيه به 

 در قسمت آدرس در باالي صفحه آدرس سامانه را تايپ كرده و اينتر كنيدتا صفحه اصلي سامانه نمايش داده شود.

صفحه اصلي شامل نام كاربري و كلمه عبور مي باشد، كه به صورت مجزا در اختيار كليه اعضاي تيم سالمت ( پزشك، ماما ، بهورز  

 اپراتور و ...)  قرار داده شده است.

همانطور كه ميدانيد در طرح پزشك خانواده ، خانه هاي بهداشت تحت عنوان مناطق سالمت روستايي و پايگاه هاي بهداشت تحت 

عنوان مناطق سالمت شهري شناخته مي شوند . با توجه به هر مركز شهري يا روستايي يا شهري روستايي نام هاي كاربري 

متعددي در اختيار همكاران قرارگرفتهاست ، به عنوان مثال براي مراكز شهري روستايي ، براي همكاران شاغل در خانه هاي 

 و براي همكاران شاغل در پايگاه  بهداشتي ضميمه مركز نام m-behvarz-Xبهداشت ( بهورزان) نام كاربري بهورز تحت عنوان 

 اختصاص داده مي شودشما ميتوانيد نام كاربري خود را ازكارشناس سامانه شهرستان دريافت  operator- Xكاربري با عنوان 

 كنيد.

 http://ghazvin.ghazvin.iehs.ir :آدرس ورود به سامانه
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براي انجام امور مربوطه پس از اينكه با نام كاربري و كلمه عبور خود وارد سامانه مي شويد در قسمت محيط كار ، محيط كار -  

 امكاناتي كه در اختيار داريد براي شما نمايش داده مي شود.

 از اين قسمت براي اتصال (لينك) جمعيت به پزشك استفاده مي شود . هنگامي كه انتخاب پزشك خانواده  -

اعضاي يك خانواده سرشماري شدند و اطالعات آنها در سامانه ثبت شد، بايد جمعيت آن خانواده به جمعيت تحت پوشش 

 پزشك اضافه شود، اين كار به روش زير انجام مي شود:

را كليك كنيد، در صفحه روبرو ، روي عالمت + كنار پزشكان مركز كليك كنيد تا اسامي انتخاب پزشك خانوادهعبارت

پزشكان نمايش داده شود روي اسم پزشك مربوطه كليك كنيد  و در قسمت پايين ، كد ملي سرپرست خانوار را در مستطيل سفيد 

اين خانوار پزشك  "رنگ وارد كرده و روي عالمت جستجو ( ذره بين كوچك) كليك كنيد تا اطالعات اين خانوار تحت عنوان 

 در زير مستطيل نشان داده شود.سپس روي عالمت + سبز رنگ كليك كنيد تا اين خانوار به جمعيت پزشك " خانواده ندارد

 اضافه شود .پس از اين كار پيغامي نمايش داده ميشود كه به شما ميگويد اين خانوار به جمعيت پزشك اضافه شد.

 به " اين خانوار داراي پزشك خانواده است "توجه: چنان اين خانوار قبال به جمعيت پزشك اضافه شده باشد ، جمله ي 

 رنگ قرمز نمايش داده مي شود.

 با توجه به اينكه اين قسمت كامال در كالس عملي آموزش داده ميشود مراحل زير را براي ثبت سرشماري خانوار  -

 نام يك خانوار در سامانه دنبال كنيد.

-در قسمت كد جغرافيايي ، كد پستي را وارد كنيد و روي عالمت جستجو ( ذره بين كوچك) را كليك كنيد،تيك سبز 1

 رنگ كنار مستطيل كد جفرافيايي نشانه صحت اطالعات شماست.

 "ساختمان ايجاد گرديد "-آدرس ساختمان را در قسمت آدرس تايپ كرده و روي دكمه ثبت كليك كنيدپيغام 2

 نشان داده مي شود.

  در قسمت انتهايي صفحه كليك كنيد.خانوار جديدقبل از ادامه ابتدا روي دكمه  -3

 وضعيت مالكيت ، تلفن و طبقه را وارد كنيد. -4

در قسمت جستجوي كد ملي ، ابتدا كد ملي سرپرست را وارد كرده و روي عالمت جستجو كليك كنيد تيك سبز  -5

نشان دهنده معتبر بودن كد ملي است،  سپس فلش سبز رنگ زير مستطيل كد ملي را باز كرده و اطالعات شناسنامه 
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اي را مطابق برگه هاي پر شده پرونده الكترونيك خانوار وارد كنيد  و روي دكمه ثبت كليك كنيد،  پيغام 

 نشان داده مي شود."اطالعات فرد مورد نظر ثبت گرديد"

دو مستطيل نسبت و موقعيت در انتهاي كار وجود دارد كه براي سرپرست به صورت اتوماتيك با عناوين نسبت  -6

(سرپرست،همسر،فرزند و......) و موقعيت (اصلي وغير اصلي) پر شده اند. روي ثبت آخر و مهم ترين ثبت كليك كرده 

نمايش داده شود،   در واقع اين ثبت   باوصل كردن سرپرست خانوار به آدرسي " خانوار ايجاد گرديد"تا پيغام 

 كه در باال وارد كرده بوديد ، يك خانوار ايجاد مي كند.

 به بعد را ادامه دهيد كه نيازي به ثبت آدرس نيست، در مستطيل 5حاال به كليك روي دكمه فرد جديد مراحل  -7

براي نفربعد از سرپرست ، عنوان همسر نوشته شده است چنانچه شما مشخصات همسر را وارد مي كنيد  اين نسبت

 عنوان را تغيير ندهيد ، اما براي نفرات بعدي كه فرزندان هستند دقت كنيد كه عبارت همسر را به فرزند تغيير دهيد.

براي ثبت برگه بعدي ، مجدداً روي سرشماري خانوار كليك كنيد تا همه مستطيل ها خالي شوند كه مراحل را از يك  -8

 دوباره شروع كنيد ....

 

 اين قسمت براي ورود اطالعات بيمه افراد مي باشد دقت كنيد كه براي تك تك افراد تعيين وضعيت بيمه -

خانوار بايد اين قسمت تكميل شود،كد ملي فرد را وارد كرده و روي ذره بين كليك كنيد تا اطالعات نشان داده 

شود، سپس در مستطيل هاي پاييني ابتدا عنوان بيمه فرد را وارد كنيد و در قسمت تاريخ اعتبار ، تاريخ اعتبار 

دفترچه شخص و در قسمت شماره بيمه ، شماره بيمه شخص را از روي دفترچه بيمه او وارد كنيد و روي فلش 

سبز كوچك كليك كنيد تا اطالعات بيمه شخص ثبت شود كه بعد از آن سوالي در مورد صحت تاريخ تولد فرد 

  ادامه دهيد.بلهمطمئن هستيدپرسيده ميشود،پس از  آن مراحل را با 

در ورود اطالعات ، در قسمت شماره خانوار چيزي تايپ نكنيد، اين شماره به صورت اتوماتيك توسط سامانه نكته -

توليد مي شود ، كه همان كد ملي سرپرست خانوار است كه عدد يك به انتهاي آن اضافه شده است  و تبديل به يك عدد 

يازده رقمي شده است .در پيگيري هاي اعضاي خانوار مانند حذف و اضافه اعضا از اين شماره استفاده مي شودكه در 

قسمت شماره خانوار در قسمت باالي صفحه وارد مي شود، با كليك روي ذره بين ، اطالعات خانوار اعم از آدرس و 

 .اطالعات اعضا نمايش داده مي شود
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 نحوه ورود اطالعات  آمارهاي ماهيانه واحد  بهداشت خانوادهدر نرم افزار اكسل

فايل آمار هاي خام بهداشت خانواده توسط ماما ها در كامپيوتر خانه ها ريخته مي شود و توسط بهورزان به صورت ماهيانه ( در 

 انتهاي هر ماه) به روش ذيل وارد مي شود:

 را انتخاب و با دو بار كليك كردن وارد آن شويد.D دو بار كليك كنيد، بعد از باز شدن آن درايو My computerروي   •

را باز كنيد( به هر خانه يك فايل با   Kh-2 را باز كنيد، سپس فايل اكسل مربوط به خانه شما مثالً Khane-Khفولدر •

  اختصاص داده شده است). 10 تا 1يك شماره از 

 از تغيير نام فولدر و فايل موجود جداً خودداري كنيد.- نكته مهم

در فايل باز شده كه از چند شيت( صفحه) تشكيل شده، آمارهاي بهداشت خانواده قرار داده شده است، اين آمارها به  •

ترتيب شامل : مادران، تنظيم خانواده، كودك، شيرمصنوعي، ميانسال، سالمندو آموزش مي باشد، در پايان هر ماه برگه چوب 

 خط آمار ها كه جمع بندي شده است در پيش رو قرار داده مي شود و به همان ترتيب اعداد وارد كامپيوتر مي شود.

 براي ثبت اعداد روي خانه ها با موس كليك كنيد و اعداد را از طريق اعداد روي كيبورد وارد كامپيوتر نماييد. •

 براي رفتن به پايين و يا هر قسمت ديگر در آمارها حتماً از موس استفاده كنيد.نكته مهم - 

 )در نوار ابزار saveدر فاصله ورود آمارها و اطالعات و در پايان كار ، حتماً آنها را ذخيره نماييد با زدن دكمه ذخيره ( •

 باالوسمت چپ.

در صورتي كه تايپ نوشته ها به انگليسي بود با استفاده از نوار ابزار پايين آن را به فارسي تبديل كنيد به اين ترتيب كه در  •

 كليك كنيد و از قسمت باز شده روي فارسي كليك كنيد( اعداد اگر به ENنوار ابزار پايين گوشه سمت راست مانيتور، روي كلمه

 انگليسي هم تايپ شود اشكالي ندارد).

براي تايپ نوشته هاي الزم در قسمت توضيحات از كليد حروف هاي كيبورد استفاده شود و  براي فاصله انداختن بين  •

  ( كليد بزرگ موجود در قسمت پايين كيبورد) استفاده شود.space كلمات از كليد

 در پايان ثبت هر آمار ماهيانه، نام تكميل كننده و تاريخ تكميل در قسمت مربوطه نوشته شود. •

 كردن نوشته ها مي توانيد از همين دكمه ها كه در نوار ابزار باال هست نيز به روش گفته paste و cut ، copy براي •

 شده در قبل نيز استفاده نماييد.
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موجود در كيبورد استفاده كنيد به اين ترتيب كه Back space يا Deleteبراي پاك كردن نوشته ها از كليدهاي   •

 از براي پاك كردن نوشته Back space  براي پاك كردن نوشته هاي بعد از جايي كه نشانه گر موس قرار دارد وDeleteاز

 هاي قبل از نشانه گر موس استفاده كنيد.

الزم است در شيت شاخص ها، قسمت هايي كه با رنگ تيره مي باشد تكميل شودو در قسمت تعداد افراد گروه هدف،  •

تعداد ابتداي سال نوشته شود و تاآخر سال تغيير داده نشود،   قسمت هاي مربوط به آموزش گروهي از روي فرم هاي آموزشي 

آموزش بهداشت به صورت سه ماهه درآورده و نوشته شود،  قسمت هاي مربوط به تنظيم خانواده نيز از روي زيج  و در پايان 

 هر فصل نوشته شود.

 گفته شد رايت و به مركز مربوطه تحويل داده CDدر پايان هر سه ماهه فايل خانه مربوطه به روشي كه در انتقال به  •

 شود.

  نكات مهم در ورود آمارها

 گذاشته شود.صفرهيچ خانه اي خالي گذاشته نشود،  در صورتي كه عددي براي نوشتن در آمار نيست حتماً  −

 از گذاردن خط تيره يا هر عالمت ديگر و يا نوشتن متني ( حروف) جداً خودداري شود. −

 توضيحات الزم در ستون توضيحات نوشته شود. −

دقت شود كه همه آمارها حتماً تكميل شوند،  بعضي از آمارها سه ماهه يا شش ماهه هستند كه الزم است آن ها نيز  −

 تكميل شوند.
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