
 "ارزيابي خطر باليا در نظام شبكه بهداشتي درماني "نحوه تكميل چك ليست 

را تكميل   General فايل بايد... اعم از شبكه، مركز بهداشتي درماني شهري، روستايي و  كليه واحدهاي تحت پوشش -1

بنابراين براي هر   .بايد تكميل گرددهمچنين يك فايل بر حسب نوع تسهيالت بهداشتي كه به همان نام نيز نامگذاري شده  .نمايند

 .خواهد شدتكميل واحد بهداشتي دو فايل 

 Excelنحوه تكميل فايل داده ها در برنامه 

  هر شهرستان بايد دو فايلExcel  با عناوين "Total "  و"Assessment Safety"   كه به پيوست ارسال

  .نمايد گرديده است تكميل

  خودداري نماييد زيرا اين امر موجب حذف برخي داده ها و  7002ورژن هاي كمتر از از فايلهاي اكسل با : توجه

 .انجام مجدد كار خواهد شد

  فايل" Total"  تنها داراي يكSheet   مي باشد( كل)با عنوان . 

  فايلAssessment Safety  9داراي  Sheet   ناخت مخاطراتش"،"مقدمه"، "اطالعات مركز"با عنوان" ،       " 

 .مي باشد ، كل و نتيجه ارزيابي NS  ،2-NS  ،S-1، "آمادگي

  هر شهرستان بايد به تعداد شبكه و مركز بهداشت شهرستان، مركز بهداشتي درماني شهري، مركز بهداشتي درماني

به عنوان مثال چنانچه . تكميل نمايد   Safety Assessmentروستايي، پايگاه بهداشتي ، خانه بهداشت فايل 

پايگاه  4مركز بهداشتي درماني روستايي،  3مركز بهداشتي درماني شهري،  4شهرستاني داراي يك شبكه ، 

وده و به نام كدي كه را تكميل نم Safety Assessmentفايل  11، ضروري است تعداد خانه بهداشت  6بهداشتي، 

 .ده است، نامگذاري نمايدقبال جدول آن براي شما ارسال ش

  با تكميلsheet در  خواهيد ديد كه هاي فوقSheet  "در فايل  " كل ssmentSafety Asse  تا ستون رديف يكSL 

 . مي شود به طور خودكار تكميل

 قابل مشاهده خواهد بود "نمودار" به صورت  "نتيجه ارزيابي "همچنين نتيجه ارزيابي هر تسهيالت در شيت. 

 فايل ابتدا يك بعد در مرحله Total   به نام شهرستان مورد نظر ارسال شده راRename هر فايل سپس در . كنيد 

Safety Assessment    ابتدا sheet "را باز نموده و رديف مورد نظر را پس از كپي كردن در فايل "كل "Total "  

در صورت عدم انجام اين كار ) .اييدنم Pasteاز آن  Valueانتخاب گزينه  و Paste Specialبا انتخاب گزينه 

  Renameكه اكنون به نام شهرستان شما  Totalبنابر اين در انتها در فايل  ( .اطالعات نادرست وارد كپي خواهد شد

شبكه، مركز بهداشتي درماني )تعداد رديفهاي كپي شده برابر با مجموع واحدهاي تحت پوشش شما ، شده است 

اشيد، تعداد واحد تحت پوشش داشته ب 70به عنوان مثال در صورتي كه شما . خواهد بود...( شهري، روستايي و 

 .رديف خواهد بود 70شما  " Total " يلفارديفهاي 

  در پايان كليه فايلهايSafety assessment  و فايل توتال خود را با هم انتخاب نموده و آن را به شكل زيپ شدهSave 

واحد  در  homayousefi@yahoo.com  آدرس ايميلكرده و  به  Renameنام فايل زيپ شده را به اسم دانشگاه خود. نماييد

 .مديريت و كاهش خطر باليا ارسال نماييد

 تماس حاصل نماييد 11444730و  11444779 در صورت هر گونه مشكل در مراحل انجام كار با شماره تلفن. 
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