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 کننده واحد هدايت

 درمان و آموزش پزشکی، وزارت بهداشت -

 مجريان و همكاران برنامه

 درمان و آموزش پزشکی، معاونت بهداشت وزارت بهداشت -

 درمان و آموزش پزشکی، معاونت درمان وزارت بهداشت -

 درمان و آموزش پزشکی، توسعه و مدیریت منابع وزارت بهداشتمعاونت  -

 درمان و آموزش پزشکی، معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت -

 درمان و آموزش پزشکی، معاونت آموزشی وزارت بهداشت -

 درمان و آموزش پزشکی، معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت -

 درمان و آموزش پزشکی، رت بهداشتمعاونت تحقیقات و فناوری وزا -

 درمان و آموزش پزشکی، معاونت پرستاری وزارت بهداشت -

 شورای عالی سالمت و امنیت غذاییدبیرخانه  -

 سازمان اورژانس کشور -

 درمان و آموزش پزشکی، سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت -

  دبیرخانه شورای عالی بیمه سالمت -

 مردم نهاد و خیرین سالمتی هاسازماناداره کل  -

 درمان و آموزش پزشکی، وزارت بهداشتالملل بینهای اداره کل همکاری -

 درمان و آموزش پزشکی، مرکز مدیریت آمار و فناوری اطالعات وزارت بهداشت -

 ی علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانیهادانشگاه -

 اداره کل بهداشت و درمان ستاد کل نیروهای مسلح -

 سازمان بسیج جامعه پزشکی کشور -

 سازمان نظام پزشکی  -

 ماماییسازمان نظام پرستاری و  -

 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران -

 موسسه ملی تحقیقات سالمت -

، دیابت، فشار خون، قلب وعروق) علمی مرتبطهای مراکز تحقیقات و انجمن، هاپژوهشکده، هاپژوهشگاه -

 ( داروسازی
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 خیریههای انجمن -

 دانشجوییهای تشکل -

 معاونت بهداشت و درمان ارتش جمهوری اسالمی ایران -

 معاونت بهداشت و درمان سپاه پاسداران انقالب اسالمی -

 جمهوری اسالمی ایران معاونت بهداشت ودرمان نیروی انتظامی -

 احمرهاللسازمان  -

 اجتماعیتأمین سازمان  -

 ( ره) خمینی کمیته امداد امام -
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 تهیکمشورا و 

 شورای راهبری -1

 : ترکیب اعضاء

  درمان و آموزش پزشکی، محترم بهداشت ریوز: سیرئ

 درمان و آموزش پزشکی، وزارت بهداشت بهداشت محترم معاون: ریدب

 درمان و آموزش پزشکی ، محترم وزارت بهداشت معاونین یشورا مشاور محترم عالی مقام محترم وزارت و: اعضا

 اجراییکمیته  -2

 : ترکیب اعضاء

 درمان و آموزش پزشکی، وزارت بهداشت بهداشت محترم معاون: سیرئ

  ریرواگیغهای محترم بیماریکل  ریمد: ریدب

وزارت  نیمعاون یشورامحترم  ندگانینما، وزارت بهداشت معاونت بهداشتمحترم  رانیمد یشورا: اعضا

 شورای عالی سالمت و امنیت غذایی، رئیس محترم دبیرخانه بهداشت

 دبیرخانه کمیته اجرایی -3

درمان و آموزش ، معاونت بهداشت وزارت بهداشت ریرواگیغهای محترم دفتر مدیریت بیماریکل  ریمد: سیرئ

 پزشکی

، توزارت بهداش معاونت بهداشتغیرواگیر های و کارشناسان دفتر مدیریت بیماری هاگروهسای ؤر، معاونین: اعضا

 درمان و آموزش پزشکی

 

 ی ذيل کمیته اجرائیهاگروهکار

 رسانیاطالعو کارگروه ارتباطات  -8

 بهداشت وزارت رسانیاطالعرئیس مرکز روابط عمومی و : رئیس

 : اعضاء

 وزارت بهداشت رسانیاطالعنماینده مرکز روابط عمومی و  -

 بهداشت وزارت بهداشت معاونت یعموم روابطمدیر  -
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 نماینده سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی -

 معاونت آموزشی وزارت بهداشت ندهینما -

 حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشتنماینده معاونت  -

 نماینده معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت -

 تیریمد دفتر نماینده، جمعیت و مدارس، نماینده دفتر سالمت خانواده، شبکه تیریمد مرکز هندینما -

 و نماینده دفتر بهبود تغذیه حوزه معاونت بهداشت رغیر واگیهای یماریب

 

 : رسانیاطالعارتباطات و  کارگروهشرح وظایف  

 رسانیاطالع پایگاه وها خبرگزاری، هارسانه، اصدا و سیم طریق از هافعالیترسانی اطالع -

 شدهتعیین یسخنگو توسط او سیم صدا از «نبسیج ملی کنترل فشار خو»های برنامه اعالم جهت یهماهنگ -

  برنامهاجرای  طول در هو مصاحب یمطبوعات زگردیم لیتشک -

  جراید در روزشمار عناوین، بیانیه درج -

بسیج » موضوع با و ستاد برگزاری نماز عید فطر جمعه نمازهای خطبه موضوع اختصاص جهت هماهنگی -

 ( تهیکم مصوب موضوع) «نملی کنترل فشار خو

ها یهدر مساجد و حسین نبسیج ملی کنترل فشار خو رسانیاطالعهماهنگی با سازمان تبلیغات اسالمی جهت  -

 در ماه مبارک رمضان

و  نجهت اجرای برنامه بسیج ملی کنترل فشار خو( ره) هماهنگی با ستاد اجرایی مراسم ارتحال امام -

 در این خصوص رسانیاطالع

 سراسری و استانی یمایس رد نبسیج ملی کنترل فشار خو شاخصهای برنامه پخش یهماهنگ -

 ( ی و فضای مجازیشهردار توسط یشهر غاتیتبلهای نمایشگر از پخش جهت) زریت هیته -

 و تهیه و تدوین محتوای آموزش  رسانیاطالعهمکاری و هماهنگی با کارگروه آموزش جهت طراحی بسیج  -

بر اساس محتوای ها آنو چاپ ( بروشور و سایر مواد آموزشی، بنر، پوستر) طراحی مواد آموزشی مورد نیاز -

 آموزش کارگروهشده توسط تهیه

 یو تصویب در کمیته اجرای کارگروهتهیه برنامه عملیاتی و بودجه مورد نیاز برای اجرای برنامه  -

 به کمیته اجرایی هو ارائ کارگروهتهیه گزارش عملکرد  -

 درمان کارگروه -2

  بهداشت وزارتمعاونت درمان : رئیس
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 : اعضاء

 بهداشت وزارتمعاونت درمان نماینده  -

  بهداشت وزارت یمعاونت پرستارنماینده  -

 نماینده دفتر مامایی وزارت بهداشت -

 سازمان غذا و دارو نماینده  -

 نماینده سازمان اورژانس کشور -

 زارت بهداشتو جلسنماینده معاونت حقوقی و امور م -

 دبیرخانه شورای عالی بیمه سالمت -

 تیریمد جمعیت و مدارس و مرکز، فتر سالمت خانوادهد، ریرواگیغهای گان دفتر مدیریت بیماریندینما -

 بهداشت حوزه معاونت بهداشت وزارت شبکه

  درمان کارگروهشرح وظایف  

 و بخش دولتی و خصوصی 2تهیه راهنمای درمان موارد ارجاع به سطح  -

 های عمومی و دولتیدرمانگاه وها بیمارستانی شناسایی در هاگروهساماندهی  -

 ی مراقبت و درمان در مراکز درمانی دولتی و خصوصیهاگروهساماندهی  -

 2خصوصی در سطح های تهیه راهنمای همکاری بخش -

 تهیه فراخوان برای جلب همکاری پزشکان متخصص در بخش دولتی و خصوصی -

 اجراییه و تصویب در کمیت کارگروهتهیه برنامه عملیاتی و بودجه مورد نیاز برای اجرای برنامه  -

 و ارائه به کمیته اجرایی کارگروهتهیه گزارش عملکرد  -

 کارگروه آموزش -3

  بهداشت وزارت یمعاونت آموزش: رئیس

 : اعضاء

 نماینده معاونت آموزشی وزارت بهداشت -

 وزارت بهداشت رسانیاطالعنماینده مرکز روابط عمومی و  -

 نماینده معاونت آموزشی وزارت بهداشت -

 نماینده معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت -

 وزارت بهداشت یپرستار معاونتنماینده  -
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 دفتر، معهجا هیتغذ بهبود دفتر، سالمت ارتقاء و آموزش دفتر، رغیر واگیهای یماریب تیریمد دفتر ندگانینما -

 متسال مرکز و شبکه تیریمد مرکز، ادیاعت و یاجتماع، یروان سالمت دفتر، مدارس و تیجمع، خانواده، سالمت

 حوزه معاونت بهداشت کار و طیمح

 آموزش کارگروهشرح وظایف  

 نو خانواده افراد مبتال به فشار خو نبه فشار خو تهیه محتواهای آموزشی برای افراد سالم و بیماران مبتال -

 باال

 هاسازمانهماهنگی با واحدهای آموزشی  -

 ارتباطات جهت تهیه و تدوین محتواهای آموزشی کارگروههماهنگی با  -

  اجراییتهیه برنامه عملیاتی و بودجه مورد نیاز برای اجرای برنامه کارگروه و تصویب در کمیته  -

 به کمیته اجرایی هو ارائ کارگروهتهیه گزارش عملکرد 

 پشتیبانی  کارگروه -4

 بهداشت وزارت منابع و تیریمد توسعه معاونت: رئیس

 : اعضاء

  بهداشت وزارت منابع و تیریمد توسعه معاونتنماینده  -

 بهداشت وزارت درمان معاونت ندهینما -

  دارو و غذا سازمان ندهینما -

  بهداشت معاونت اجرایی معاون -

 بهداشت معاونت حوزه رغیر واگی یهایماریب تیریمد دفتر، شبکه تیریمد مرکز ندگانینما -

 پشتیبانی کارگروهشرح وظایف 

 برنامه یاجرا یبرا الزمهای نهیهز یمالتأمین  و برآورد -

 ( ازین مورد موارد ریسا و فشارسنج دستگاه) ازین مورد زاتیتجهتأمین  -

  برنامه یاجرا یبرا الزم منابعتأمین  یبرا( ... و ییداروهای شرکت، نیخیر) یاحتمال یمالهای تیحما جلب -

، احمرهالل) ی مورد نیازهادستگاهتجهیزات و تأمین برای همکاری در ها سازمانهماهنگی و مشارکت با سایر  -

 ( ذیربطی هاسازمانسایر  وسازمان اورژانس کشور ، اجتماعیتأمین سازمان ، بهداشت و درمان وزارت نفت

 ازین مورد یآموزش مواد ریتکث و چاپ جهت الزم منابعتأمین  -

 برنامه یاجرا در ازین مورد هینقل وسایل یبانیپشت وتأمین  -

 برنامه یاجرا در الزم تدارکاتتأمین  جهت یهماهنگ و یبانیشتپ -
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 اجرایی تهیکم در بیتصو و کارگروه برنامه یاجرا یبرا ازین مورد بودجه و یاتیعمل برنامه هیته -

 ییاجرا تهیکم به ارائه و کارگروه عملکرد گزارش هیته -

 اجتماعیهای مشارکت کارگروه -5

 محترم مقام محترم وزارت بهداشت یمشاور عال: رئیس

 : اعضاء

 بهداشت وزارتفرهنگی و دانشجویی  معاونتنماینده  -

 نماینده معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت -

 غذایینماینده دبیرخانه شورای عالی سالمت و امنیت  -

 سالمت وزارت بهداشت نمردم نهاد و خیریی هاسازماننماینده اداره کل  -

ی هاسازمان، بسیج جامعه پزشکی، نظام پرستاری، نظام پزشکی) ی مرتبطهاسازماننمایندگان نهادها و  -

 ( ... انجمن کاردیولوژی و، انجمن نفرولوژی، هاشورای عالی استان، گربیمه

نیروهای مستتلح، معاونت بهداشتتت و درمان ارتش جمهوری نمایندگان اداره بهداشتتت و درمان ستتتاد کل  -

شت ودرمان نیروی  سالمی و معاونت بهدا سداران انقالب ا سپاه پا شت و درمان  سالمی ایران، معاونت بهدا ا

 انتظامی جمهوری اسالمی ایران

 وزارت بهداشت رسانیاطالعمرکز روابط عمومی و  -

 هندینما و مدارس و تیجمع، خانواده سالمت دفتر ندهینما، ریواگ ریغهای یماریب تیریمد دفتر ندهینما -

  و دفتر آموزش و ارتقای سالمت حوزه معاونت بهداشت شبکه تیریمد مرکز

 

 اجتماعیهای مشارکت کارگروهشرح وظایف 

دستگاه اجرایی در سطح ملی توسط دبیرخانه شورای  2۲استفاده از ظرفیت دبیرخانه های ثابت سالمت در  -

 سالمت عالی

 برگزاری مجمع ملی سالمت با شعار کنترل پرفشاری خون توسط دبیرخانه شورای عالی سالمت  -

عمده شهرستان ها که همطراز شورای  کلیه استان ها و استفاده از ظرفیت کارگروه سالمت و امنیت غذایی در-

ا معاون ی و به ریاست استاندار عالی سالمت و امنیت غذایی متشکل از نمایندگان دستگاه های ذیربط در استان

 سیاسی ایشان تشکیل می گردد توسط دبیرخانه شورای عالی سالمت

استفاده از کانون های سالمت و رابطین سالمت محله متشکل از نمایندگان منتخب مردم در سطح محله  -

 توسط دبیرخانه شورای عالی سالمت
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استان با حضور استاندار، ائمه جمعه، نمایندگان  استفاده از ظرفیت مجامع سالمت در سطح شهرستان و -

مجلس و مدیران کل استان و فرماندهان نظامی و انتظامی و نمایندگان تشکل های مردم نهاد و خیرین، و 

تعیین تکالیف استانداران و فرمانداران مصوب شورای عالی سالمت، برای فرهنگ سازی و ایجاد فرصت حمایت 

 بسیج ملی کنترل فشارخون، توسط دبیرخانه شورای عالی سالمت طلبی برای اجرای موثرتر

 سالمت و امنیت غذایی )ساغ( استان  های راهبردی دبیرخانه کارگروهاستفاده از ظرفیت -

های اجرایی عضو کارگروه ها، شهرداریها و دستگاههای در اختیار سایر سازمانها و محیطشناسایی ظرفیت -

ها، برای های سالمت فعال در سطح استان و شهرستانعضو خانه مشارکت وکانون های مردمیو نیز شبکه

های سیار سنجش فشار خون با هدف تحقق پوشش حداکثری، توسط دبیرخانه شورای عالی استقرار ایستگاه

 سالمت

 «نبسیج ملی کنترل فشار خو»دولتی و خصوصی جهت مشارکت در اجرای ی هاسازمانجلب حمایت  -

 و «خون فشار کنترل یمل جبسی» اجرای در مشارکت جهت نخیری ومردم نهاد ی هاسازمان تیحما جلب -

 منابع در صورت لزومتأمین 

 «نبسیج ملی کنترل فشار خو»همکار حین اجرای ی هاسازماننظارت بر عملکرد  -

های ارکتمشات به دست آمده از طریق مکانجهت ساماندهی نیروها و ا شناساییثبت و  کارگروههماهنگی با  -

 اجتماعی

 اجراییو تصویب در کمیته  کارگروهتهیه برنامه عملیاتی و بودجه مورد نیاز برای اجرای برنامه  -

 به کمیته اجرایی هو ارائ کارگروهتهیه گزارش عملکرد  -

 شناسایی و ثبت بیماری کارگروه -6

 کهبرئیس مرکز مدیریت ش: رئیس

 : اعضاء

 وزارت بهداشت پرستاری معاونتنماینده  -

 وزارت بهداشت درمان معاونتنماینده  -

 وزارت بهداشت  غذا و دارو نماینده سازمان -

  بهداشت وزارت یآموزش معاونتنماینده  -

  نماینده معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت -

، مرکز سالمت و محیط کار، سالمت خانواده و جمعیتدفتر ، رغیر واگی یهایماریب تیریمد دفتر ندگانینما -

  بهداشت وزارت بهداشت معاونت حوزه
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 شناسایی و ثبت کارگروهشرح وظایف 

  باال و ابالغ آن نفشار خو ارزیابیتدوین راهنمای  -

اقبت و شروع مر شناساییطراحی سامانه الکترونیک مورد نیاز جهت ثبت کلیه اقدامات انجام شده در راستای  -

 آموزش کارگروهمجازی انجام شده در هماهنگی با های و آموزش نفشار خو

به سامانه  نبه دست آمده از بسیج ملی کنترل فشار خوهای مناسب برای انتقال دادهسازوکار طراحی  -

  الکترونیک سالمت

 ناجرای بسیج ملی کنترل فشار خوبندی زمانتدوین جدول  -

نیروی انسانی مورد نیاز برای اجرای برنامه و استفاده از همه ظرفیت نظام شبکه برای دهی سامانبرآورد و  -

  اجرای بهینه برنامه

داوطلبی موجود جهت اجرای های اجتماعی جهت استفاده از ظرفیتهای مشارکت کارگروههماهنگی با  -

 برنامه 

 جهت اجرای برنامه  هاگروهکارسایر  هماهنگی با -

 اجراییو تصویب در کمیته  کارگروهتهیه برنامه عملیاتی و بودجه مورد نیاز برای اجرای برنامه  -

 به کمیته اجرایی هو ارائ کارگروهتهیه گزارش عملکرد  -

 پایش و ارزشیابی کارگروه -7

 ی وزارت بهداشت و فناور قاتیتحق معاون: رئیس

 : اعضاء 

  بهداشت وزارت نماینده مشاور عالی مقام محترم -

 ی وزارت بهداشتفناور و قاتیتحق معاونتنماینده  -

  سسه ملی تحقیقات سالمتؤنماینده م -

  بهداشت وزارت یآموزش معاونتنماینده  -

 وزارت بهداشتالملل بینهای نماینده اداره کل همکاری -

 حوزه معاونت بهداشت رغیر واگی یهایماریب تیریمد دفتر و شبکه تیریمد مرکز ندگانینما -

  

 

 پایش و ارزشیابی کارگروهشرح وظایف 

 پایش و ارزشیابی های تدوین شاخص -
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 تدوین و تصویب دستورالعمل پایش و ارزشیابی اجرای برنامه -

 تعیین تیم نظارتی داخلی و خارجی  -

 اجرای برنامهاجرایی در طول های فرایند دتدوین استانداردهای نظارتی جهت بهبود در عملکر -

 بینی شده در طول اجرای برنامهپیش هایفعالیت یاجرا حسن بر نظارت -

 اجراییو تصویب در کمیته  کارگروهتهیه برنامه عملیاتی و بودجه مورد نیاز برای اجرای برنامه  -

 به کمیته اجرایی هو ارائ کارگروهتهیه گزارش عملکرد  -

 

کمیته راهبری

کمیته اجرائی

کارگروه آموزش  کارگروه ارتباطات و 
کارگروه مشارکت کارگروه پشتیبانیکارگروه درماناطالع رسانی

های اجتماعی

کارگروه پایش و 
ارزشیابی

کارگروه شناسائی و 
ثبت بیماری

ساختار تشكیالتی بسیج ملی کنترل فشارخون 

ستاد اجرائی 
دانشکده/ دانشگاه دبیرخانه کمیته اجرائی

 
 

 ساختار کشوری

 کمیته راهبری کشوری -1

 کمیته اجرایی کشوری -2

شناسایی و ثبت ، اجتماعیهای مشارکت، پشتیبانی، آموزش، درمان، رسانیاطالعو ارتباطات ی هاگروهکار -3

 پایش و ارزشیابی، بیماری
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 وظایف کمیته اجرایی کشوری  -1

  هاگروهکاراعضای ، دبیرخانه، ای ستادتهیه و ابالغ اعض -

 هماهنگی با کمیته راهبری کشوری -

 وها سازمانارتش، نیروی انتظامی، سپاه پاسداران، ، وزارتخانه) داوطلبی هاسازمانهماهنگی با نمایندگان  -

برای تهیه نامه ابالغیه برای سطوح کشوری و استانی به منظور همکاری با طرح و پذیرش ( ادارات کل کشوری

  ارزیابیهای تیم

ارتش، نیروی انتظامی، سپاه ، هادولتی و غیر دولتی با هماهنگی با وزارتخانههای استفاده از ظرفیت بخش -

 و ادارات کل کشوری ها سازمانپاسداران، 

 مراکز تحقیقاتی، هاانجمن، خصوصیهای هماهنگی با نمایندگان بخش -

 و مراکزها سازمانبه  ارزیابیهای هماهنگی با نیروی انتظامی برای مراجعه تیم -

 تعیین نحوه اجرای برنامه  -

 همگانی های هماهنگی با سازمان صدا و سیما و سایر رسانه -

 علوم پزشکیهای دانشکده/ هادانشگاهابالغ برنامه و دستورالعمل اجرایی به  -

 بری کشوری برنامه نظارت دقیق بر روند اجرای برنامه و ارائه بازخورد به محیط و گزارش به شورای راه -

 کننده برای ایجاد هماهنگی با مراجع ذیربط و ابالغ برای ایشانتعیین یک نفر هماهنگ -

 مختلفی هاگروهکارتعیین حداقل یک نماینده از دبیرخانه کمیته اجرایی برای همکاری در  -

 ناظرین دانشگاهیتعیین ناظرین برای نظارت بر برنامه و هماهنگی با ناظرین کالن مناطق و  -

 وظایف دبیرخانه کمیته اجرایی کشوری -2

  پیگیری و اجرای مصوبات کمیته اجرایی کشوری -

 تخصصیی هاگروهکارو نحوه اجرای برنامه در ارتباط با بندی زمانتهیه برنامه عملیاتی و برنامه  -

 علوم پزشکیی هادانشگاهبندی شده بر اجرای برنامه در تدوین برنامه نظارت سطح -

تخصصی و ستاد ی هاگروهتهیه گزارش پیشرفت آمادگی و اجرای برنامه از طریق دریافت گزارش از کار -

 هادانشگاهاجرایی 

 سایر مطالب و مواد آموزشی و غربالگری جمعیت هدف و مراقبت بیماران های و راهنماتهیه دستورالعمل  -

 مورد نیاز و تجهیزات به ازای جمعیت گروه هدف های و تیمها بینی تعداد ایستگاهپیش -

 و تجهیزات مورد نیاز غربالگریهای ایستگاههای تعیین استاندارد -

 برآورد منابع مالی و تجهیزات مورد نیاز اجرای برنامه  -
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 ها برگزاری کارگاه آموزشی و آشنایی با برنامه برای مدیران گروه مبارزه با بیماری -

 زمانی برای شروع ارزیابی و شناسایی بیماران تنظیم برنامه -

  هادانشگاهپایش و نظارت توسط ناظرین های لیستتهیه چک -

 ارتباط مستقیم با ناظرین کالن مناطق دانشگاهی و پیگیری اقدامات انجام شده -

 دریافت گزارش روزانه پیشرفت از ناظرین دانشگاهی و پیگیری اقدامات انجام شده -

 هادانشگاهارسالی از های بندی گزارشجمع -

  معرفی ناظرین کشوری برای هماهنگی و همکاری با ناظرین کالن مناطق و ناظرین دانشگاهی -

 دانشكده علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی/ ساختار دانشگاهی

 استانی / ستاد اجرایی دانشگاهی -1

این ستاد به ریاست رئیس دانشگاه و دبیری معاون بهداشتی با عضویت افراد زیر و با صدور ابالغ کتبی تشکیل 

 : شودیم

 هیئت رئیسه دانشگاه -

 : اعضای زیر حسب مورد در جلسات دعوت و همکاری خواهند کرد

 فرماندارها شهرستاننماینده استاندار و در  -

 مدیر روابط عمومی دانشگاه -

 حسب مورد به تشخیص رئیس دانشگاهها سای دانشکدهؤر -

 هابیماریمدیرگروه  -

 های غیرواگیر یماریبول مبارزه با رئیس گروه و کارشناس مسئ، مدیر گروه -

 آموزش و ارتقای سالمت معاونت بهداشتمدیرگروه  -

 مدیریت شبکه مدیرگروه  -

 بهداشت محیط و کارمدیرگروه  -

 سالمت خانواده و جمعیت مدیرگروه  -

 یا کارشناسان دیگر حسب تشخیص ریاست دانشگاه یا معاونت بهداشتمدیرگروه  -

 مسئول حراست دانشگاه -

 مسئول دفاتر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی -

 مدیره نظام پرستاری شهر مربوطهرئیس هیئت -
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 پاسدارانرئیس ادارات بهداشت و درمان ارتش، نیروی انتظامی و سپاه  -

 رییس بسیج جامعه پزشکی شهر مربوطه -

 رئیس هیئت مدیره نظام پزشکی -

 رئیس سازمان پزشکی قانونی -

 نماینده اداره کل ارشاد -

 نماینده صدا و سیما -

 ارتش، سپاه پاسداران، نماینده نیروی انتظامی -

 گربیمهی هاسازماننماینده بیمه سالمت و سایر  -

 اجتماعیتأمین نماینده سازمان  -

 احمرهاللنماینده  -

 نماینده شهرداری -

 خصوصی همکارهای نماینده بخش -

 سایر موارد به تشخیص رئیس ستاد دانشگاه -

 

 . گرددمی ستاد اجرایی متناظر با ستاد دانشگاهی تشکیلها شهرستاندر : توجه

 دانشکده/ وظایف ستاد اجرایی برنامه در سطح دانشگاه -2

 تهیه و ابالغ برای اعضاء ستاد و اعضای دبیرخانه  -

 هماهنگی با کمیته و دبیرخانه اجرایی کشوری برنامه  -

  شهرستانابالغ برای رئیس ستاد اجرایی  -

 فرماندار و انجام مکاتبات الزم/ هماهنگی با استاندار -

 و ادارات کل استانی ها سازمانهماهنگی با  -

 مربوطههای هماهنگی با انجمن -

 ی بهداشت و درمان تابعههاشبکهابالغ برنامه اجرایی به  -

 دولتی و غیر دولتیهای هماهنگی با بخش -

نظارت دقیق بر روند اجرای برنامه مطابق با دستورالعمل کشوری در زمان مقرر و ارائه بازخورد به محیط و  -

 ( شت وزارت بهداشتمعاونت بهدا) گزارش به دبیرخانه کمیته اجرایی کشوری برنامه

 ( کالن مناطق) معرفی یک نفر ناظر به دبیرخانه کمیته اجرایی کشوری و به دانشگاه معین منطقه -
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 هماهنگی با ناظرین کالن منطقه مربوطه  -

 و پیشگیری از حوادث و رخدادهای غیرمترقبهها هماهنگی با نیروی انتظامی در زمینه امنیت ایستگاه -

لوازم و تجهیزات مورد نیاز اجرای برنامه مطابق با ، مواد، نیروی انسانی، منابع مالیتأمین و بینی پیش -

 کشوری اجراییدستورالعمل ارسالی از کمیته 

موقت ثابت و سیار در سطح شهرها مطابق با دستورالعمل ارسالی از کمیته های تعیین محل استقرار ایستگاه -

 کشوری اجرایی

درخواست دبیرخانه درصورت تجهیزات تهیه شده ، هااعضای تیم، هااستقرار ایستگاهارسال مشخصات محل  -

 ( 3پیوست ) کشوری اجراییکمیته 

 در سطح دانشگاه 2تهیه نقشه ارجاع به سطح  -

 مقطعی و نهاییهای تهیه گزارش -

 . باشدمی وظایف ستاد اجرایی متناظر با ستاد دانشگاهیها شهرستاندر : توجه

 دانشکده/ دبیرخانه ستاد اجرایی دانشگاه -3

 ی و هماهنگی با ایشانشهرستاندرخواست معرفی ناظرین  -

 همکاری با ناظرین کالن منطقه مربوطه و ناظرین کشوری -

های دانشکدهالتحصیالن فارغسازماندهی نیروی انسانی اجرای طرح متشکل از داوطلبین و دانشجویان و  -

 نفره مطابق برنامه عملیاتی دانشگاهسههای در تیم...  ،ی و ماماییپرستار، بهداشت، پزشکی

ی هادانشگاهکاردانان و کارشناسان بهداشتی شاغل در حوزه ، ماماها، مراقبین سالمت، ورزانبهسازماندهی  -

 علوم پزشکی

 هماهنگی با ستاد اجرایی برنامه در سطح کشوری -

  و ادارات تابعهها سازمانفرماندار برای ابالغ همکاری به / هماهنگی با استاندار -

ز ا ارزیابیهای تشکیل تیمارزیابی و یا های و ادارات کل استانی برای مراجعه تیمها سازمانهماهنگی با  -

 و اداراتها سازمانکارکنان بهداشتی درمانی شاغل در مراکز بهداشتی درمانی تحت پوشش 

فشارسنج ی هادستگاههماهنگی با پزشکان خصوصی داوطلب مجری برنامه و آموزش و اطمینان از سالمت  -

 دیجیتالیی هادستگاهو گوشی یا 

شبکه بهداشت و درمان قبل از شروع طرح و در حین اجرا طبق های شدن کلیه فشارسنجاطمینان از کالیبره -

 دستورالعمل کشوری

برای مشارکت مردم و انجام اقدامات نمادین برای جلب مشارکت و باال  رسانیاطالع ریزی تبلیغاتی وبرنامه -



   

 18 کمیته اجرائی بسیج ملی کنترل فشارخون  | 

 

1398بسیج ملی کنترل فشار خون   

 بردن حساسیت مردم نسبت به بیماری فشار خون باال مطابق دستورالعمل کشوری

ته مطابق آنچه از سوی کمیفشار خون و لیست خطی ثبت فشار خون گیری اندازهثبت نتیجه های تهیه کارت -

  کشوری ابالغ شده به تعداد کافی اجرایی

 تنظیم و اجرای برنامه آموزش دو ساعته پرسشگران و اعطای گواهینامه مربوطه به پرسشگران  -

 دولتی و غیر دولتیهای استفاده از ظرفیت بخش -

 نظارت دقیق بر روند اجرای برنامه و ارائه بازخورد به محیط و گزارش به ستاد اجرایی دانشگاه  -

 داوطلبی هاسازماناهنگی با نمایندگان هم -

 اطالعاتی ارسالی از دبیرخانه کمیته اجراییهای تکمیل فرم -

 مقطعی و نهاییهای تهیه گزارش -

 8331/ 2/ 22قبل از پایان وقت اداری روز  کشوری تا اجراییناظرین به کمیته / معرفی ناظر -

 . باشدمی با ستاد دانشگاهیاجرایی متناظر وظایف ستاد ها شهرستاندر : توجه
 

 دانشکده علوم پزشکی/ حدود وظایف ناظر ستاد دانشگاه -4

دانشگاه  /غیرواگیر دانشکدههای خبره و ترجیحاً از گروه مبارزه با بیماری ناظر یا ناظرین بایستی فرد یا افرادی

ف ناظرین وظای. داشته باشندارتباط ( رییس ستاد اجرایی) با رییس دانشگاه ماًیمستقعلوم پزشکی باشند و 

 : شامل

 برنامه با دبیرخانه کمیته اجرایی کشوری و ستاد اجرایی دانشگاهی هماهنگی  -

  شهرستانتعیین محدوده فعالیت به تفکیک هر  -

یه آموزش و توج، دانشکده/ هر دانشگاه شهرستانحسب تعداد ر بشهرستان )تعیین ناظرین مورد نیاز در هر  -

 ( هماهنگی برای صدور ابالغ مربوطهو ها آن

  شهرستانبه تعداد مورد نیاز برای هر گیری اندازهتعیین وسایل  -

کشوری در زمان مقرر و  اجراییمطابق دستورالعمل کمیته  لوازم و تجهیزات مورد نیاز اجرای برنامهتأمین  -

  موجودهای فشارسنج و گوشیی هادستگاهکردن و هماهنگی برای بررسی و کالیبرهها آننظارت بر توزیع 

 شهرستاننظارت بر حسن اجرای طرح در هر  -

مل نحوه راهنمایی و تعا، هاساعت کار ایستگاه، نیروی انسانی، آموزش، هااطمینان از رعایت استاندارد ایستگاه -

 کشوری اجراییبا مراجعین مطابق دستورالعمل کمیته 

شده توسط راهبر سامانه سیب در در سامانه معرفیها و اعضای تیمها ایستگاهمشخصات تکمیل اطمینان از  -
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کشوری حداکثر تا پایان وقت  اجراییکمیته  درصورت درخواست توسطو ارسال لیست دانشکده / دانشگاه

  8331/ 3/ 7اداری روز 

 مقطعی و نهایی عملکرد دانشگاهی های همکاری در تهیه گزارش -

 یشهرستانر ناظحدود وظایف  -5

 تعیین جمعیت هدف -

 ،ناظر بایستی فهرست مراکز مجری طرح در محدوده فعالیت خود را تهیه کرده و به خصوصیات جغرافیایی 

ل از قب بارکبا منطقه آشنا بوده و حداقل ی کامالًاو باید . قومی و جمعیتی این نقاط اشراف کامل پیدا کند

از آمادگی کامل ایستگاه برای شروع برنامه اطمینان حاصل  انجام پرسشگری به محل ایستگاه مراجعه کرده و

 . کند

 شناسایی افراد کلیدی  -

بخواهد ها آنداده و از ها آنخصوص طرح به ر ی اطالعاتی را دستیبایم ناظر ضمن تماس با افراد معتمد محلی

ناظر باید روی مسایل اخالقی و  از طرف دیگر. حمایت نمایندها آنکرده و از  گروه بررسی همکاریا که ب

با  هماهنگی. نمایدتأکید ها آنصحیح بودن نحوه برخورد پرسشگران نظارت کامل داشته و به حفظ و رعایت 

 . د استمحلی و تهیه کارت شناسایی از دیگر وظایف این افرانیروی انتظامی 

 ی مورد نیازهامیتتعیین تعداد  -

 وضعیت جغرافیایی منطقه، و مراکز مجری طرح شهرستانناظر باید با توجه به تعداد جمعیت تحت پوشش هر 

نفر شامل دو خانم و یک آقا تشکیل  3 ازهر تیم . را تعیین کند هامیتو مدت زمان بررسی تعداد مورد نیاز 

 . آن باید باشد سطح تحصیالت اعضای تیم حداقل کارشناس یا معادل. شده است

 تعیین تعداد جمعیت مورد بررسی برای هر تیم -

ثبت ی هاکارتی برای هر تیم تعداد جمعیت مورد بررسی را تعیین کنند و تعداد مورد نیاز ستیبایمناظرین 

یع توز دهند و باید ازر تیم قرا اختیار هرر را دفشار خون و لیست خطی ثبت فشار خون گیری اندازهنتیجه 

 . بررسی اطمینان حاصل کننداعضای تیم مساوی و مناسب حجم کار در بین 

 آموزش تکمیلی پرسشگران  -

کامل با  طوربه( ساعته 2) دوره آموزشیقبل از اجرای برنامه ارزیابی در یک یا پرسشگران باید ها اعضای تیم

و گواهی آموزشی ( خودآموز/ مجازی حضوری یا) آشنا شوندفشار خون گیری اندازهروش اجرای برنامه و 
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 . دریافت کنند

 مکانبررسی تجهیزات و  -

دو ، و آقایانها برای حفظ حریم شخصی خانم باید ساکت و آرام باشد و ترجیحاً اتاق معاینه، برای پرسشگری

آقایان  وها فضای بررسی خانم، با پاراوان، فضای جداگانه در نظر گرفته شود یا در صورتی که فضا محدود است

و  تعیین، لوازم و تجهیزات مورد نیاز اجرای برنامه باید طبق جدول و دستورالعمل برنامه، مواد. جداسازی شود

دستگاه  3به ازای هر تیم . فشارسنج قبل و در طول اجرای برنامه هفتگی بررسی و کالیبره گردندی هادستگاه

برای پرسشگران میز و صندلی مناسب و برای مراجعین صندلی راحت و زیرپایی و برای . گرددبینی پیش

 . گرددبینی پیشصندلی  6مراجعین در صف انتظار حداقل 

 ارزیابی کارایی پرسشگران  -

  .خوراند دهدپس، ی انجام شدههاثبتروزانه به پرسشگران برای اصالح مصاحبه و صورت بهناظر بایستی 

کارت پرسشگری که توسط دانشگاه علوم ، معتبر شناساییباید کارت ها زمان اجرای برنامه اعضای تیمدر مدت

 . کاور و گواهی دوره آموزشی را در حین حضور در ایستگاه همراه داشته باشند، پزشکی صادر شده

 ارائه بازخورد -

 ،اجرایی طرح و افراد تحت نظارتخصوص اشکاالت ( و دانشگاهی باید درهامیت) یشهرستانروزانه ناظرین 

 . ردیقرار گبازخورد مناسبی را به مسئولین سطوح باالتر خود ارائه دهند تا مورد بازنگری 

 

 فشار خون بسیج ملی کنترل  ريزی اجرایچک لیست کلی برنامه

 دانشکده /تشکیل ستاد اجرایی و برگزاری جلسات به ریاست رئیس دانشگاه و دبیری معاون بهداشتی دانشگاه .1

 ( 8331/ 2/ 86تا روز )

و سایر مراکز درمانی و ها بیمارستانهماهنگی با معاونت درمان و آموزشی دانشگاه برای اجرای طرح در  .2

 ( 8331/ 2 /38تا روز ) مامایی و پزشکی و سایر دانشجویان پیراپزشکی، بکارگیری دانشجویان پرستاری

شگاه نو حوزه معاونت بهداشتی دا رئیس ستادی با انتخاب شهرستانتعیین ناظر یا ناظرین ستادی دانشگاهی و   .3

 ( 8331/ 2/ 28تا ) علوم پزشکی

در مناطق روستایی توسط کارکنان خانه ) و سازماندهی برای تعیین و توزیع نیروهای انسانیریزی برنامه .4

و در مناطق شهری توسط نیروهای بهداشتی درمانی و کارکنان ، روستاییبهداشت و مراکز بهداشتی درمانی 

 ( 8331/ 3/ 8روز  تا) شودمی بهداشتی درمانی شهری با هماهنگی اعضای ستاد اجرایی دانشگاه انجام
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 برنامه ریزی و جلب مشارکت ادارات سایر سازمان ها، انجمن ها و داوطلبین .5

 ( 8331/ 3/ 8۲و مجریان تا  8331/ 2/ 22ناظرین تا روز ) طرحآموزش ناظرین و مجریان طبق راهنمای  .6

توسط راهبر سامانه سیب در ( شدهدر سامانه معرفی) هاو اعضای تیمها نظارت بر تکمیل مشخصات ایستگاه .7

 ( 8331/ 3/ 7تا روز ) کشوری اجراییدرصورت درخواست توسط کمیته ها آندانشکده و ارسال لیست / دانشگاه

 مراکز بهداشتی درمانی و سایر مین آن از...( و تأ، گوشی، فشارسنج) برای برآورد تجهیزات موردنیازریزی برنامه .8

 وزر تا) مطابق دستورالعمل کشوری( ی)فشارسنج دیجیتال بازوی خرید تجهیزاتو یا  احمرهاللمراکز مانند 

7 /3 /8331 ) 

تهیه پالکارد با عنوان ، استفاده از رسانه استانی، دانشکده/ دانشگاههمگانی در حوزه رسانی اطالعفراخوان و  .9

ا ثبت ب( به رنگ قرمزفشار خون کلمه ) زرد و با خط به رنگ مشکی با زمینه «فشار خونبسیج ملی کنترل »

 . که در معرض دید همگان باشد، ی طرحمجرهای و ایستگاهها پایگاه، عناوین مجریان برای مراکز

عایت درخصوص رو تهیه پالکارد رسانی اطالع، ... بنر و، ید پوستراینترنتی و تولهای فراخوان از طریق پایگاه  .11

مطابق با ) 8331خرداد  87از فشار خون گیری اندازهو اعالم تاریخ شروع فشار خون گیری اندازهشرایط 

 ( 8331/ 3/ 8۲تا روز  دستورالعمل طرح

 8331/ 3/ 87از فشار خون گیری اندازهو شروع مرحله  8331/ 2/ 27از روز طرح  مرحله اول ابالغ شروع .11

 ( 8331/ 2/ 26) بهداشت و درمان تحت پوششهای توسط معاون بهداشتی به شبکه

)با  مجری طرحهای در مراکز و پایگاه( زنان باردار و بیماران کلیوی، سال 3۲االی ب) پذیرش افراد گروه هدف .12

 ( طبق راهنمای طرحفشار خون گیری رعایت شرایط اندازه

 (در صورت بروز اختالل سراسری سامانه الکترونیک) نشده احتمالیبینی پیشکسب آمادگی الزم برای شرایط  .13

کارکنان ، ماماها، توسط پرستارانکه فشار خون ی اطالعات به طریق تکمیل لیست خط آوریجمعبرای 

 ( تیرماه 81خرداد تا پایان طرح  87از روز اند )هتکمیل شد...  دانشجویان گروه پزشکی و، بهداشتی درمانی

ی کارکنان بهداشت، ماماها، های آموزشی به افراد و بیماران مبتال به فشار خون باال توسط پرستارانارائه برگه .14

 ( کشوری اجراییمطالب آموزشی مندرج در این راهنما و سایر مطالب ارسالی از سوی کمیته طبق ) درمانی

پزشکان خانواده و سایر پزشکان مراکز بهداشتی درمانی و جلب ، هماهنگی با پزشکان بسیج جامعه پزشکی .15

 ( 8331/ 3/ 8۲تا روز ) همکاری ایشان برای پذیرش بیماران ارجاعی از طرح

پزشکان مراکز ) یکهماهنگی با پزشکان متخصص داخلی و قلب برای پذیرش بیماران ارجاعی از سطح  .16

 ( 8331/ 3/ 8۲تا روز ( )بهداشتی درمانی و بسیج جامعه پزشکی

 وریاجرایی کش کمیتهبه ستاد اجرایی دانشگاه و از آن طریق به دبیرخانه  شهرستانارائه گزارش روزانه ستاد  .17

 ( ... نام ایستگاه و پایگاه و شهرهای بازدید شده و گزارش تعداد و)

ر همه دها لیستبندی و نگهداری کلیه چکطبقهتوسط ناظرین طبق برنامه ارسالی و ها لیستتکمیل چک .18

 . کشوری ابالغ خواهد شد اجراییکه توسط کمیته ( ارزشیابی -نظارت) سطوح جهت اقدامات آتی
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/ 2/ 81تا روز ) و ارسال به ستاد مرکزی اجرایی دانشگاه از روند اجرای کارتهیه گزارش نهایی توسط ستاد  .19

8331 ) 

و اعطای گواهی فشار خون گیری اندازهآموزش دو ساعته به کلیه داوطلبان و همکاران جهت پرسشگری و  .21

 ( 8331/ 3/ 8۲تا روز ) آموزش به پرسشگران

گونه برخورد با کارکنان بهداشتی درمانی بروز هر حت پوشش دانشگاه در صورتدر مراکز بهداشتی درمانی ت .21

 . مجری و بالعکس مدیر مرکز مسئول است و باید به حراست دانشگاه گزارش کند

 

 فشار خون روش اجرای بسیج ملی کنترل 

 مقدمه -8

با هدف افزایش شناسایی و کنترل بیماری ، درمان و آموزش پزشکی جمهوری اسالمی ایران، وزارت بهداشت

با مشارکت و تعامل نموده است که  «فشار خونبسیج ملی کنترل » اقدام به برگزاری، باالخون  فشار

 وعلوم پزشکی کشور  یهادانشکده/ هادانشگاهکلیه درمان و آموزش پزشکی و ، وزارت بهداشتهای معاونت

ر و گبیمهی هاسازماننظام پزشکی و های پرستاری و مامایی و هیئت مدیره، بهداشت، ی پزشکیهادانشکده

فشار خون مصادف با روز جهانی  8331 اردیبهشت 27همکار و داوطلبین این برنامه را از ی هاسازمانسایر 

شناسایی و مراقبت و درمان بیماران مبتال به ، ارزیابیبه در این طرح . در دو مرحله به اجراء خواهد گذاشت

 فشارقلبی عروقی شامل عامل خطر بیماری  نیترمهم یهاپردازش و تحلیل داده، گردآوریباال و فشار خون 

و امید است نتایج ارزشیابی طرح و گزارش این برنامه در مهرماه سال جاری مصادف  شودیمخته رداباال پخون 

الب جاری در قهای دنبال آن این برنامه با همان اهداف و تقویت بیشتر برنامههبا روز جهانی قلب ارائه گردد و ب

غیرواگیر در نظام های یافته مجموعه مداخالت اساسی پیشگیری و کنترل بیماریبرنامه یکپارچه و ادغام

 . ادامه یابد، (ایراپن) اولیه بهداشتی وزارت بهداشتهای مراقبت

 عنوان برنامه -2

 فشار خونبسیج ملی کنترل 

 برنامهف اهدا -9

 اهداف کلی 3 -1

 باال در کشور فشار خون و شروع مراقبت و درمان در بیماران مبتال به  شناساییافزایش نسبت  -3 -8 -8
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فشار پیامدها و اهمیت تشخیص زودرس و کنترل ، افزایش آگاهی جامعه نسبت به عوامل خطر -3 -8 -2

 باالخون 

 اهداف اختصاصی -3 -2

 ( میلیون نفر 2۲ تقریباً) جمعیت هدف % 1۲میزان  سال و باالتر به 3۲افراد فشار خون گیری اندازه -3 -2 -8

 ( میلیون نفر 2تقریبا ) باالفشار خون افراد با احتمال ابتال به  شناسایی -3 -2 -2

 % 1۲به میزان ، اندباال داشتهفشار خون گیری اندازهدر افرادی که در فشار خون شروع مراقبت  -3 -2 -3

 ( میلیون نفر 8 تقریباً )

، مصرف نمک) باالفشار خون سال و باالتر از عوامل خطر اصلی  3۲افزایش نسبی آگاهی افراد  -3 -2 -2

 وضع موجود % 1۲به میزان ( مصرف سیگار و الکل، اختالل چربی، چاقی، تحرکیکم

های سکته) باالفشار خون سال و باالتر جامعه از پیامدهای اصلی  3۲افزایش نسبی آگاهی افراد  -3 -2 -1

 وضع موجود % 1۲به میزان ( مرگ زودرس، مغزیهای سکته، قلبی

 وضع موجود % 1۲به میزان فشار خون سال و باالتر از میزان طبیعی  3۲افزایش نسبی آگاهی افراد  -3 -2 -6

 جمعیت هدف % 1۲زنان باردار به میزان فشار خون گیری اندازه -3 -2 -7

 جمعیت هدف % 1۲مبتال به نارسایی کلیه به میزان بیماران فشار خون گیری اندازه -3 -2 -1

 سال و باالتر دارای سابقه سکته قلبی 3۲شناسایی افراد  -3 -2 -9

 سال و باالتر دارای سابقه سکته مغزی 3۲شناسایی افراد  -3 -2 -8۲

 سال و باالتر دارای سابقه دیابت 3۲شناسایی افراد  -3 -2 -88

 گروه هدف -4

ی هاگروهبیماران کلیوی و زنان باردار در همه ، ساکن در کشورو غیر ایرانی ایرانی سال و باالتر  3۲کلیه افراد 

 سنی

و  یبهداشتهای پایگاه، بهداشتهای خانهمراجعه به  ساله و باالتر هستند که با 3۲افراد ، جمعیت هدف

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی متعلق به  salamat. gov. irسایت وبموقت و یا از طریق های ایستگاه

سال و باالتر در سامانه  81برای افراد فشار خون ثبت  مکانا) .خود مطلع شوندفشار خون از وضعیت باید 

 سال 3۲ها رسانیاطالعدر . سال و باالتر هستند 3۲خوداظهاری وجود دارد ولی جمعیت هدف این طرح افراد 

 ( .کید قرار گیردمورد تاًو باالتر 

کلیه  یمبتال به نارسایبه تشخیص پزشک ساله و باالتری است که بنا  81ظور از بیماران کلیوی کلیه افراد من
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  اند.هشناخته شد

 . در هر زمان از دوران بارداری استساله و باالتر  81باردار های ر کلیه خانمبارداهای منظور از خانم

  اجرازمان  -5

  در دو مرحله، 31/ 2/ 81لغایت  31/ 2/ 27از تاریخ  

  تا پایان برنامه 8331/ 2/ 21از  رسانیاطالعمرحله آموزش و 

  8331/ 2/ 81لغایت  8331/ 3/ 87مرحله غربالگری از 

  بهداشتی درمانی در قالبهای باال در شبکهفشار خون و شناسایی بیماران مبتال به  ارزیابیادامه طرح 

 ( ایراپن برنامه) برنامه خطرسنجی قلبی عروقی

  ه بهداشتی درمانی در قالب برنامهای باال در شبکهفشار خون ادامه پیگیری و مراقبت بیماران مبتال به

 ( برنامه ایراپن) خطرسنجی قلبی عروقی

 اطالعات آوریجمع نظام -6

 : ردیگیانجام م ریطریق زبه اطالعات در این مطالعه  آوریجمع

 با مصاحبه حضوری در سامانه الکترونیک تکمیل پرسشنامه 

 فشار خون گیری اندازهبالینی با  همعاین 

  در سامانه الکترونیکفشار خون ثبت میزان 

 های دهو دانشک هادانشگاهدر سطح ستاد کشوری به تفکیک ها و تهیه داشبورد گزارشاطالعات  تحلیل

 ها آنعلوم پزشکی و زیرمجموعه 

 ارزشیابیهای شاخص -7

 . اندازه گرفته شده استها آنسال و باالتر که فشار خون  3۲نسبت افراد  -7 -8

 شده به مورد انتظارشناساییباالی فشار خون نسبت بیماران مبتال به  -7 -2

یص و بیمار تشخاند هباال داشتفشار خون ، گیریاندازهدر افرادی که در فشار خون نسبت شروع مراقبت  -7 -3

  باالفشار خون ان به به کل مبتالیاند هاده شدد

کم ، مصرف نمک) باالفشار خون سال و باالتر از عوامل خطر اصلی  3۲نسبت افزایش آگاهی افراد  -7 -2

 ( مصرف سیگار و الکل، اختالل چربی، چاقی، تحرکی

های هسکت، قلبیهای سکته) باالفشار خون سال و باالتر جامعه از پیامدهای اصلی  3۲نسبت آگاهی افراد  -7 -1

  (هامرگ زودرس و معلولیت ناشی از آن، مغزی
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 فشار خونسال و باالتر از میزان طبیعی  3۲نسبت افزایش آگاهی افراد  -7 -6

 سال و باالتر که از اجرای طرح اطالع دارند 3۲نسبت افراد  -7 -7

 اندازه گرفته شده استها آننسبت زنان باردار که فشار خون  -7 -1

 و باالتر 82۲/ 3۲فشار خون نسبت زنان باردار با  -7 -3

 نسبت بیماران مبتال به نارسایی کلیه با فشار خون باال  -7 -8۲

 سال و باالتر با سابقه سکته قلبی 3۲نسبت افراد -7 -82

 باال فشار خون سال و باالتر با سابقه سکته قلبی و  3۲نسبت افراد -7 -83

 باالفشار خون سال و باالتر با سابقه سکته مغزی و  3۲نسبت افراد -7 -82

 باالفشار خون سال و باالتر مبتال به دیابت و دارای  3۲نسبت افراد -7 -81

 نحوه اجراء -1

  هادر سطح کشور و استانها همگانی از طریق رسانه ملی و سایر رسانهرسانی اطالعفراخوان و 

 بنر و، پوستر، اینترنتی و فضای مجازی و تولید پالکاردهای فراخوان از طریق پایگاه  ... 

 روش اجرای حضوری -1 -8

 شبکه بهداشت و درمان کشورهای مراجعه حضوری به واحد( الف

 بهداشت و افراد ساکن شهر در های پذیرش افراد ساکن روستا در خانه) پذیرش افراد گروه هدف

پارچه و ثبت اطالعات در سامانه یک( جامع سالمت مجری طرحسالمت و مراکز خدمات های پایگاه

 در خانه یا پایگاه بهداشتی یا مراکز خدمات جامع سالمت ( سیب) بهداشت

 گیری اندازهمبنی بر الزامی بودن  ورزانهبمراقبین سالمت و ، ارسال پیام در سامانه سیب به پزشکان

زنان ، سال و باالتر 3۲برای کلیه افراد فشار خون جرای بسیج ملی کنترل در طول افشار خون و ثبت 

 باردار و بیماران مبتال به نارسایی کلیه

 سایر، ماماها، سالمت مراقبین، ورزانبهمشخصات فردی و تاریخچه بیماری توسط ) پرسشگری 

 ( بهداشتی درمانی کارکنان

 شتی کارکنان بهدا سایر، ماماها، مراقبین سالمت، ورزانبهتوسط فشار خون گیری اندازه) معاینه بالینی

 ( درمانی

  ویژه این برنامه تهیه شده و در ایام ( 1262کد ) «فشار خونپرسشنامه بسیج ملی کنترل »خدمت

مراقب ، بهورزخون توسط  این خدمت برای ثبت ارزیابی فشار. اجرای بسیج ملی در دسترس است
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 . خواهد شدسایر افراد طی مدت اجرای برنامه ارائه پزشک و ، سالمت

 باال و بیماران مبتال به فشار خون فشار خون مشکوک به ، تحویل مواد آموزشی متناسب به افراد سالم

  (کارکنان بهداشتی درمانی و داوطلبین همکار سایر، ماماها، مراقبین سالمت، ورزانبهتوسط )باال 

 باال به پزشک مرکز خدمات خون  ارجاع فوری یا غیر فوری افراد مشکوک و بیماران مبتال به فشار

، ماماها، مراقبین سالمت، ورزانبهتوسط ) جامع سالمت یا پزشکان همکار و سایر مراکز همکار

 خون و تحویل کارت ثبت میزان فشار( سایرکارکنان بهداشتی درمانی و داوطلبین همکار

 توسط پزشک ( 7372کد ) باالفشار خون کمیل خدمت تشخیص و درمان پذیرش موارد ارجاع شده و ت

ار فشبیمار مبتال به عنوان بهثبت فرد ، در مراکز خدمات جامع سالمت و در صورت تشخیص قطعی

 باال توسط پزشک در سامانه سیبخون 

  طبق پروتکل اعالم شده از کارگروه درمان 2ارجاع موارد نیازمند خدمات تخصصی به سطح 

 امانج بهداشتی اولیه خدمات ارایه یک سطح درفشار خون  مراقبت جاری روند مطابق همگی فوق موارد: توجه

در سامانه سیب  جاری روال اساس برارائه خدمت شامل تشخیص، ثبت و مراقبت  روند ادامه و شد خواهد

 کد و پزشک 7372 خدمت کد) پیوستهای فلوچارت طبق( مشکوک مورد/ جدید مورد/ شده شناخته بیمار)

شکان در سطح یک مطابق بدیهی است که پزخواهد بود. ( سیب سامانه در غیرپزشک 7378 خدمت

 کنند.اولیه( در سامانه ثبت میفشارخون را ) I8۲بیماری فشارخون باال کد ها در صورت تشخیص دستورالعمل

شود و ثبت بیماران یکی از کید میأفوق ت ICDدر مورد ثبت موارد بیماری پس از تائید پزشک تحت کد 

 های علوم پزشکی کشور است. ارزیابی عملکرد دانشگاههای مالک

 سنجش موقتهای ایستگاه یا درمانی بهداشتی خدمات کنندهارائههای واحد سایر به حضوری مراجعه( ب

 فشار خون

 ایجاد دسترسی برای پزشکان در بخش خصوصی مطابق خدمات جاری سامانه سیب 

 جهت ثبت اطالعات افراد ارزیابی شدهو پرسشگران ها ایجاد دسترسی برای ایستگاه 

  به آدرس استفاده از سامانه الکترونیک تهیه شده توسط شرکت دانش پارسیانsalamat. gov. ir 

را ون فشار ختکمیل و ثبت اطالعات فرم بسیج ملی  مکانکه با گوشی هوشمند یا رایانه یا تبلت ا

 . سازدمیسر می

 و ها شهردر سطح کالن...  وها سازمان، هاوزارتخانه، ادارات غربالگریهای پذیرش افراد در ایستگاه

 معرفی شده سایت وبشهرها و ثبت در 

 این) معرفی شدهسایت وبموقت همکار مجری طرح و ثبت اطالعات در های پذیرش افراد در ایستگاه 
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 ( شوندتوسط دانشگاه علوم پزشکی مستقر و مدیریت میها ایستگاه

 کارکنان بهداشتی درمانی و داوطلبین  فردی و تاریخچه بیماری توسط سایرمشخصات ) پرسشگری

 ( همکار

 (کارکنان بهداشتی درمانی و داوطلبین همکار توسط سایرفشار خون گیری اندازه) معاینه بالینی  

  به همان ترتیب که در سامانه سیب «فشار خوننامه بسیج ملی کنترل پرسش»خدمت سایت وبدر این 

 . باشدمی تفاوت این دو تنها در نحوه ورود اطالعات کاربری. شودتکمیل می وجود دارد

 باال و بیماران مبتال به فشار خون فشار خون مشکوک به ، تحویل مواد آموزشی متناسب به افراد سالم

 ( کارکنان بهداشتی درمانی و داوطلبین همکار باال توسط سایر

 ری و پیگی نیاز بهبه افرادی که فشار خون بررسی رسانی و اعالم نتیجه کوتاه اطالعهای ارسال پیام

 . بررسی بیشتر دارند

 ریزی یا سایر مراکز دولتی طبق برنامه ثبت نتیجه بیماریابی توسط پزشکان همکار در بخش خصوصی

 . گرددمتعاقباً تعیین می اجراییکمیته 

 

 ( خوداظهاری در سایت) روش اجرای غیرحضوری -1 -2

 در ( تلفن هوشمند، تبلت، رایانه) از طریق تکمیل پرسشنامه الکترونیک( غیر حضوری) ارزیابیخود

  وبسایت معرفی شده

  جهت آشنایی هرچه بیشتر و تشویق  ثر در مورد درگاه تخصیص داده شدهمؤ رسانیاطالعتبلیغات و

 ( دسترسی به درگاه از طریق کامپیوتر و موبایل مکانا) جمعیت هدف به ثبت در درگاه

  برای گروه هدف جهت سایت وبدر صفحه اول فشار خون در اختیار قرار دادن راهنمای نحوه سنجش

 فشار خون و ثبت دقیق میزان گیری اندازه

 کد ملی شناسه ) برای ورود به سامانه تاریخ تولد توسط فرد در درگاه معرفی شده، ثبت کد ملی

 ( باشدمی ی و تاریخ تولد رمز عبورکاربر

 دیابت نارسایی کلیه و ثبت بارداری، باالفشار خون های ثبت سوابق بیماری 

 فشار خون سنجش خانگی ی هادستگاهتوسط خود فرد و یا اطرافیان با فشار خون گیری اندازه

 ( خوداظهاری)

 ر د. )سامانه سیب بر اساس کد ملی افرادشده در درگاه و برقراری ارتباط بین اطالعات فردی ثبت

 (شودصورت عدم وجود داده از ثبت احوال فراخوانی می
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 ری و پیگی به افرادی که نیاز بهفشار خون رسانی و اعالم نتیجه بررسی کوتاه اطالعهای ارسال پیام

 . بررسی بیشتر دارند

 

 : ی تکمیلیراهنما

در این صفحه فشار خون گیری اندازه راهنمای ساده و مهم، salamat. gov. irپس از ورود به صفحه وب 

 .شودمی رعایت شود توضیح دادهفشار خون گیری اندازهبارگزاری گردیده و موارد مهمی که باید قبل از 

وسط شده تگیری اندازهفشار خون االت پرسشنامه پاسخ داده و در نهایت یک یا دو نوبت میزان ؤپس به سس

 : شودمی ثبتفرد در این صفحه 

 ثبت بارداری 

 یا مغزی ثبت سابقه سکته قلبی 

 ماری دیابتکلیه و یا بینارسایی باال و یا فشار خون سابقه  ثبت 

  (با دقت سه رقم طبق دستورالعملفشار خون )ثبت میزان 

رسال اگردد که شامل می توصیه و راهنمایی به فرد ارایه( یا میانگین دو نوبت) شدهبر اساس نتیجه ثبت

یا در صورت لزوم ...  ارسال پیامک یا ارسال مطالب در فضای مجازی و، مطالب آموزشی در همان صفحه

 . است مصرفیهای مراجعه به پزشک جهت تشخیص بیماری و یا اصالح دارو

 : نكته مهم

ه حوادث کلیبینی پیشاما جهت  ؛شودمی صورت الکترونیک اجراءهباال کامالً بفشار خون بسیج ملی کنترل 

، پذیر نباشدمکانا غیرمترقبه اگر به هر دلیلی سامانه الکترونیک به شکل سراسری قطع شود و دسترسی به آن

 1تا  3) کافیتعداد ها افراد تهیه شده و در همه ایستگاهفشار خون یک لیست خطی برای ثبت مشخصات و 

. ئه خدمات و ثبت موارد دچار اختالل نگرددموجود خواهد بود تا درصورت وقوع اخالل در سیستم ارا( برگ

 .صورت سراسری دچار اختالل شودهشود که این فرم تنها برای زمانی مورد استفاده است که سامانه بکید میتاً

 تحت عنوان «فشار خونلیست خطی ثبت »نمونه این فرم که در فرمت اکسل تهیه شده است تحت عنوان 

پورتال »این دستورالعمل موجود است و فایل آن در مجموعه مواد مورد نیاز اجرای برنامه در ( 2پیوست )

 . بارگزاری گردیده است «غیرواگیر

شود استفاده از فایل اکسل فوق و ورود مستقیم اطالعات در فرم یی که از کامپیوتر استفاده میهادر ایستگاه

در چنین شرایطی از فایل فوق استفاده شود و هیچ تغییری . اکسل نسبت به تکمیل فرم کاغذی ارجحیت دارد

 . فرم ایجاد نگرددهای در فرمت خانه
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 فشار خوند اطالعات بسیج ملی کنترل رداشبو -3

  ساخت داشبورد مدیریتی مجزا وRealtime  هااهدانشگبه تفکیک فشار خون برای بسیج ملی کنترل 

 ...  و جمعیت شهری روستایی و

  انشهرستتا سطح  هادانشگاهعملکرد ایستگاه در داشبورد مالحظه خواهد شد و اطالعات به تفکیک 

  .را از سطوح محیطی تا مرکز نشان خواهد دادها این داشبورد عملکرد ایستگاه. در دسترس خواهد بود

  شده گیری اندازهتعداد فشار خون 

 ( شناخته شده قبل از اجرای این طرحبیماران ) تعداد افراد مبتال به فشار خون باال 

  ( و باالتر 82۲/ 3۲فشار خون اند )هشد شناساییباال که در طول بسیج ملی فشار خون تعداد افراد با 

  تعداد ارجاع فوری به پزشک 

  تعداد ارجاع غیرفوری به پزشک 

 باالفشار خون باردار مشکوک به های تعداد خانم 

 خون طبیعی باردار با فشارهای تعداد خانم 

 باالفشار خون باردار با های تعداد خانم 

  فشار خونتعداد افراد دچار نارسایی کلیوی با کنترل مطلوب 

  فشار خونتعداد افراد دچار نارسایی کلیوی با کنترل نامطلوب 

  باالفشار خون تعداد مبتالیان به دیابت با 

مدیریتی وجود نداشته باشد و در قالب  برخی موارد فوق ممکن است در دوره غربالگری در داشبورد) 

 ( گزارش پس از اتمام طرح در دسترس قرار گیرد
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مراجعه به سایت 
Salamat.gov.ir

.به سامانه بسیج ملی کنترل فشارخون خوش آمدید) نام و نام خانوادگی(هموطن گرامی 
لط ا جهت اطالع رسانی از طری  پیام   پیگیری و ارایه مراقبت های  زم شماره همراه خود "

".هزینه پیام  ها رایگان می باشد. را وارد نمایید
ثبت تل ن همراه-1 

ثبت اطالعات پرشسنامه-2

:ص حه ثبت نام
ثبت کد ملی

)سال/ماه/روز(ثبت تاری  تولد 
CAPTCHAکد 

اقدامات/طب ه بندی

ارسال پیام  با فواصل زمانی مش   
و محتواهای متناسب با هر طب ه بندی

فلو ارت فرآیند بسیج ملی کنترل 
خوداظهاری در سایت -فشارخون

بدانیم و اقدام کنیم: شعار

تایید نهایی

هموطن گرامی 
خواهشمند است قبل از ورود و ثبت اطالعات  راهنمای 
تکمیل پرسشنامه بسیج ملی کنترل فشارخون را با 

.دقت مطالعه نمایید
"متن راهنما"

:نکات مهم

سال به با  در ن ر گرفته  18سن از  -
.شود

امکان ثبت رکورد تکراری وجود نداشته  -
.باشد

امکان خروجی گرفتن به صورت 
 ا  و یا  خیره کردن از خالصه 
اطالعات فرد شامل مش صات 
هویتی  موارد عالمت زده شده  

طب ه بندی و اقدام

. لوگو و شعار در تمام ص حات سایت لحا  شود -
متن راهنما در همان ص حه اول نمایش داده  -

. شود
. لین  فیلم آموزشی در ص حه اول لحا  شود -
در ص حه اول لین  سایت آموزشی در مورد -

.فشارخون با  لحا  خواهد شود

آیتمی جداگانه در ص حه دوم برای خانم باردار  در ن ر 
سال به با   18گرفته شود تا بر اسا  آن فیلتر سن از 

لحا  شود و برای افراد با ساب ه ابتال به نارسایی کلیه نیز 

.سال به با  در ن ر گرفته شود 18  فیلتر سن از

 

 ی اجرای برنامه ارزيابی و مراقبتهامكان -81

 در شهرها -8-8۲

 فشار خونارزیابی از نظر ی سالمت برای هاگاهیپا -

 ارزیابی و پذیرش ارجاعاتمراکز خدمات جامع سالمت شهری برای  -

 و پذیرش ارجاعات ارزیابیی دولتی و خصوصی برای هابیمارستان -

 و پذیرش ارجاعات ارزیابیبرای  دولتی و خصوصیهای درمانگاه -

 پزشکان همکارهای مطب -

 همکارهای و آزمایشگاهها داروخانه -

 ها و کارخانهها کارگاه -

 خصوصیو ادارات دولتی و ها سازمان -

  مساجد و مدارس، سالمت شهرداریهای خانه/ هاکانون -

، یبانک مل، شرکت نفت، رکت مخابراتش) هاسازمانتحت پوشش های بیمارستانمراکز بهداشتی درمانی و  -

 ( ... اجتماعی وتأمین سازمان ، شرکت نفت، هاشهرداری، سپاهمراکز نظامی و انتظامی ارتش و 
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از قبیل اماکن  ؛حضور مردم را فراهم کند مکانسایر مراکزی که او فشار خون موقت سنجش های ایستگاه -

میادین و نظایر آن که توسط ستادهای ، های مسافریپایانه، فرودگاه، مراکز تجمعی مانند نماز جمعه، زیارتی

ت شماره فایل اکسل پیوسطبق  اجراییکمیته  طبق برآورد اعالم شده از) .شوندی تعیین میشهرستاناستانی و 

 ( برآورد شده است 8331بر اساس جمعیت شهری سرشماری ها تعداد ایستگاه -این دستورالعمل یک

 در روستاها -2-8۲

 ارزیابیی بهداشت برای هاخانه -

 پذیرش ارجاعاتو  ارزیابی مراکز خدمات جامع سالمت روستایی برای -

 و نظایرنماز جمعه ، اماکن زیارتی، مساجد، حضور مردم را فراهم کند از قبیل مدارس مکانسایر مراکزی که ا -

)بهورز در این اماکن مشارکت . شوندی و شورای روستا تعیین میشهرستانآن که توسط ستادهای استانی و 

در مراکز فوق اندازی یک ایستگاه و منظور راه نمایدعموم را برای انجام ارزیابی در خانه بهداشت جلب می

 نیست(

 

 مجريان محیطی  -88

ام نظ، بسیج جامعه پزشکی، آزاد، دولتیهای پرستاری و مامایی دانشکده، بهداشت، دانشجویان پزشکی -

 ...  پزشکی و

در مراکز خدمات جامع ( مراقبین سالمت) و بهداشت خانواده هایماریبکاردانان و کارشناسان مبارزه با  -

 ی سالمت شهری هاگاهیپاسالمت و 

 ی علوم پزشکی کشورهادانشکدهو  هادانشگاهی بهداشتی هامعاونتی بهداشت روستایی هاخانه در ورزانبه -

 بیمارستانی دارای مراکز بهداشتی درمانی و هاسازمانکارکنان بهداشتی درمانی تحت پوشش  -

 همکارهای کارکنان آزمایشگاه، هاداروسازان داروخانه، ماماها، پرستاران -

 احمرهاللداوطلبین سازمان  -

 تحت پوشش دارندهای بیمارستانیی که مراکز بهداشتی درمانی و هاسازمانکارکنان بهداشتی درمانی  -

 ،شرکت نفت، هاشهرداری، مراکز نظامی و انتظامی ارتش و سپاه، بانک ملی، شرکت نفت، رکت مخابراتش)

 ( ... اجتماعی وتأمین سازمان 
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 فشار خون بسیج ملی در  پرسشگراندستورالعمل اجرايی 

 روستاهادر 

در صفحه ( 1262 با کد) «امه بسیج ملی کنترل فشار خونپرسشن»خدمت جدید ، طی مدت اجرای برنامه

در محل خانه بهداشت انجام و  ورزانبههای سامانه سیب قرار خواهد گرفت و ارزیابی توسط فهرست مراقبت

به مراکز خدمات جامع سالمت  با ارجاع باالفشار خون پیگیری بیماران و موارد مشکوک به . خواهد شد

 . روستایی و توسط پزشک انجام خواهد شد

استثنائاً برای پزشکان ( 1262کد ) باال دسترسی به خدمت فوقفشار خون در طول دوره بسیج ملی کنترل 

 . پذیر خواهد بودمکانارزیابی توسط پزشکان نیز اباشد و لذا می مراکز خدمات جامع سالمت نیز میسر

خدمت تشخیص فشار ، در ادامه مسیر و در صورت ارجاع افراد جهت تشخیص قطعی بیماری و ثبت در سامانه

قسمت ثبت  درفشارخون اولیه  ICDو تشخیص با کد  توسط پزشک ارائه خواهد شد( 7372کد ) خون باال

 ثبت خواهد شد. I8۲وقایع تحت عنوان 

 در شهرها 

 : گوناگون زیر انجام خواهد شدهای ارزیابی به روش

 بهداشتی درمانیهای ارزیابی در شبکه -1

مسیر ارائه خدمت همچون مناطق . شودمی سالمت انجامهای ارزیابی توسط مراقبین سالمت در پایگاه -

 .روستائی خواهد بود

شود. مسیر ارائه خدمت همچون مناطق خدمات جامع سالمت انجام میارزیابی توسط پزشکان در مراکز  -

 روستائی خواهد بود.

با مراجعه به مراکز خدمات جامع سالمت شهری توسط پزشک ، باالفشار خون پیگیری موارد مشکوک به  -

 . انجام خواهد شد، مرکز مطابق آنچه در روستا توضیح داده شد

 هاو مطبها بیمارستانو ها انند درمانگاهم شدهتعیینارزیابی در مراکز  -2

خصوصی توسط پزشک انجام خواهد های ارزیابی توسط نیروهای بهداشتی تحت پوشش همان مراکز و در مطب

بیماری موارد مشکوک و مراقبت بیماران نیز در همان مراکز یا با ارجاع و مراجعه به مراکز تأیید پیگیری و . شد

شرکت دانش برنامه که توسط سایت وبدر طول مدت اجرا با استفاده از . خواهد شد خدمات جامع سالمت انجام
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امانه دسترسی به س مکانا پزشکان همچنین برای. کنندگان ارائه خواهد شدبه مراجعه پارسیان تهیه شده است

 . نماینداستفاده  قادر خواهند بود از کلیه خدمات سامانه سیب، سیب میسر شده و در صورت درخواست

  و مراکزها سازمانتحت پوشش های و درمانگاهها بیمارستانارزیابی در  -3

ا ب نیروهای بهداشتی همان مراکز: (... امی ارتش و سپاه ومراکز نظ، بانک ملی، شرکت نفت، مانند شرکت مخابرات)

کنندگان را طبق خدمت مراجعه، برنامه که توسط شرکت دانش پارسیان تهیه شده استسایت وباستفاده از 

ت بیماری موارد مشکوک و مراقبتأیید پیگیری و . ارزیابی خواهند نمود «پرسشنامه بسیج ملی کنترل فشار خون»

 . بیماران نیز در همان مراکز یا با ارجاع و مراجعه به مراکز خدمات جامع سالمت توسط پزشک مرکز انجام خواهد شد

 سیار/ ثابتموقت های ارزیابی در ایستگاه -4

ها نآیابی مکانو  شدهتعیینبرنامه از قبل  اجراییدر هر شهر بر مبنای دستورالعمل ها تعداد این ایستگاه

تردد همچون میادین اصلی در مناطق پر) .انجام خواهد شد شهرستاندانشگاه و ستاد  اجراییتوسط ستاد 

های مسافربری و نظایر آن که توسط پایانه، فرودگاه، جمعهمراکز تجمعی مانند نماز، اماکن زیارتی، شهرها

حصیالن الت)فارغ توسط نیروهای آموزش دیدهفشار خون ارزیابی ( شودی تعیین میشهرستانستادهای استانی و 

 رسشنامه بسیج ملی کنترلپ»طبق خدمت ( و بهداشتی مامایی، پرستاری، پزشکیهای انشجویان رشتهو د

بیماری موارد مشکوک نیز با تأیید پیگیری و . انجام خواهد شد، salamat. gov. irسایت وبدر  «فشار خون

ثبت مشخصات کید بر نظارت و تأ. ارجاع به مراکز خدمات جامع سالمت توسط پزشک مرکز انجام خواهد شد

 یبسامانه سفوق توسط راهبران سایت وبدر ( ... و نام ایستگاه ،اعضای تیم ،آدرس) و پرسشگرانها ایستگاه

، فوقسایت وبمنظور ایجاد دسترسی به به( 31خرداد  7) ر زمان مقررد( 3پیوست ) دستورالعمل ارسالیمطابق 

 . ترین وظایف ناظرین استیکی از مهم

 کار های ارزیابی در محل -5

نیروهای بهداشتی تحت سالمت کارگری توسط های در مراکز بهداشت یا خانهها و کارخانهها ارزیابی در کارگاه

بیماری و مراقبت بیماران تأیید پیگیری و ها مکانانجام و در صورت وجود پزشک در این ها پوشش همان خانه

افراد واجد شرایط به ، سالمت نداشته باشندهای یی که خانههادر کارگاه. توسط پزشک انجام خواهد شد

عزامی دیده اتوسط نیروهای آموزش ارزیابی. رجاع خواهند شدموقت اهای ترین پایگاه سالمت یا ایستگاهنزدیک

 هرستانشاساس تصمیم ستاد دانشگاه یا بر( ایستگاه سیار) و استقرار در محل کارگاه شهرستاناز مرکز بهداشت 

بیماری موارد مشکوک و مراقبت بیماران با ارجاع به مراکز خدمات تأیید پیگیری و . پذیر خواهد بودمکانا

نیز طبق ها بدیهی است ارزیابی در کارگاه و کارخانه. سالمت نزدیک محل زندگی فرد انجام خواهد شدجامع 
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 ( 3پیوست ) .در وبسایت فوق ثبت خواهد شد «یج ملی کنترل فشار خونپرسشنامه بس»خدمت 

 ادارات دولتی و خصوصیهای ارزیابی در محل -6

یماری بتأیید پیگیری و . بهداشتی انجام خواهد شدهای در این مراکز با هماهنگی و اعزام و استقرار تیم ارزیابی

این مراکز : نکته مهم. موارد مشکوک و مراقبت بیماران ارجاع به مراکز خدمات جامع سالمت انجام خواهد شد

. نددهرا انجام فشار خون اجرای طرح ارزیابی  ،شوند حتی اگر در کل دورهعنوان ایستگاه موقت محسوب نمیبه

خواهد  فوق ثبتسایت وبدر  «یج ملی کنترل فشار خونپرسشنامه بس»طبق خدمت  نیزها این محلارزیابی در 

در  شهرستاندر هر در ادارات فوق نیز توسط راهبر سامانه فشار خون ارزیابی های ثبت مشخصات محل. شد

 ( 3پیوست ) .انجام خواهد شدسایت وب

 

مسئول حسن ها مجری طرح و سایر درمانگاه بیمارستان، پایگاه سالمت، رئیس مرکز خدمات جامع سالمت

گونه مشکل ضروری است به حراست دانشگاه و ستاد اجرایی ر در مرکز است و در صورت بروز هرانجام کا

 . دانشکده گزارش کند/ دانشگاه

 راهنمای پرسشگری 

شده قبل از ساعت شروع با کارت شناسایی و با پوشیدن ی تعیینهامحلان در پرسشگر 8331/ 3/ 87روز در 

به مراکز رسانی اطالعگروه هدف از طریق . شودیآغاز مکاور حضور خواهند یافت و از زمان مراجعه مردم کار 

بیماران کلیوی و زنان باردار در ، سال و باالتر 3۲این گروه شامل تمام افراد . مراجعه خواهند کردها و ایستگاه

 . سنی هستندی هاگروههمه 

پرسشگر باید خود را معرفی کند و اهداف این بررسی را به زبان ساده برای فرد واجد شرایط حاضر در  در ابتدا

و قبل از 8361متولدین ) و باالتر سال 31گروه سنی در  فردکه آیا دهد و سپس در مورد اینتوضیح مرکز 

سؤال  ،(سال و باالتر 81) بودن آیا باردار استیا در صورت زن قرار دارد یا مبتال به بیماری کلیوی است( آن

بل از ق، است یا سابقه بیماری کلیوی دارد یا زن باردار استکند و در صورتی که فرد در گروه سنی مورد نظر 

 گیریاندازهپرسشگری و »را برای شرکت در  افرادرضایت  و بودن اطالعات را یادآوری کندمحرمانه، مصاحبه

از شما بپرسم و سؤال دهید چند که اجازه میبا بیان عبارتی مشابه این) اخذ کند ش اهی طوربه «جسمی

 ( گیری کنم؟تان را اندازهفشار خون

صورت در . به او داده نشودی جسمی هاسنجشنمودن فرد از نتایج جز آگاهی بهاوعده گونهچیدر ضمن ه

 یهاقرار مالقاتدر صورت لزوم تشکر و قدردانی شود و ها آناز ، شوندههمکاری و مشارکت افراد مصاحبه
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دقت بفرمایید که نحوه برخورد همکاران عزیز با مردم دیدگاه . گذاشته شودی تکمیلی هایبررسبرای بعدی 

لب اعتماد مردم برقراری ارتباط های جراه ترینلذا یکی از مهم، کندرا نسبت به نظام سالمت ترسیم میها آن

توسط پرسشگران زن و مصاحبه با آقایان توسط پرسشگران مرد ها مصاحبه با خانم. هاستام با احترام به آنتؤ

 . انجام شود

از همکاری و مشارکت افراد . محرمانه خواهد بودها آنکید شود که اطالعات أتمجدداً شونده به افراد مصاحبه

 . شونده تشکر و قدردانی شودمصاحبه

ادآور کنند باید به ایشان یکنندگان شماره تلفن همراهی است که معرفی میآنجا که وسیله ارتباط با مراجعه از

 . آموزشی به این شماره تلفن ارسال خواهد شدهای شد که پیام

فوق و گردد و اگر افرادی در گروه سنی سؤال  خانوادهدر  سال و باالتر 3۲الزم است در مورد وجود سایر افراد 

 . برای بررسی دعوت شوند، در خانواده وجود داشته باشندیا مبتال به بیماری کلیوی و یا زن باردار 

های مکلیه خان. شودیمی باردار و بیماران کلیوی نیز در این بررسی انجام هاخانمدر فشار خون گیری اندازه -8

اما هر دو گروه الزم ، وشش این برنامه قرار خواهند گرفتدر هر گروه سنی تحت پ باردار و بیماران کلیوی

 . ی شوندیا مرکز خدمات جامع سالمت راهنمایبه پایگاه سالمت فشار خون است جهت ارزیابی 

فشار خون باید ، سال سن دارد 3۲فردی که کمتر از فشار خون گیری اندازهدرصورت مراجعه و درخواست  -2

اما به یاد . سال در سامانه وجود دارد 81افراد باالی فشار خون ثبت میزان  مکانا. و ثبت گرددری گیاندازه

 . گرددعملکرد پرسشگران محسوب نمیعنوان بهداشته باشید 

مچون هفشار خون گیری اندازهو شرایط آمادگی برای  در ابتدا از فرد بخواهید بر روی صندلی آرام بنشیند -3

 . ال کنیدرا سؤ ... قهوه و/ دخانیات یا نوشیدن چایعدم استعمال 

طبق راهنمای ) فرد رافشار خون  و شود از وی بپرسیدمشاهده می االت را به ترتیبی که در سامانهسؤ -2

 . و ثبت کنیدگیری اندازه( پیوست

ده دستگاه فشارسنج دیدقیقاً اعدادی که در نمایشگر . را گرد نکنیدگیری اندازهوجه اعداد حاصل از به هیچ -1

 . رقمی ثبت نمائید 3صورت هشود را بمی

رقمی  3صورت هب را دقیقاً فشار خون شده میانگین چکی که برای ارائه به افراد تهیهکوهای در کارت -6

  .برحسب نتیجه ارزیابی روی کارت نوع ارجاع را تیک بزنید و کارت را به فرد بدهید. یادداشت نمائید

های فشارسنج و گوشی باید از نظر سالمت بررسی گردند. در ایستگاه ها فشارسنج های  روزانه دستگاه -7

دیجیتال، نیاز به استفاده از گوشی را مرتفع میسازند اما بررسی سالمت آن ها و تست باتری و استفاده از 

 آداپتور ضروری است.
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 د.شویده به پهلوی چپ انجام میدرازکش گیری فشارخون در وضعیت نشسته یاهای باردار اندازهدر خانم -1

 3۲/82۲اقدامات در زنان باردار و افراد معمولی مشتتابه استتت. یعنی در صتتورتی که میانگین فشتتارخون  -3

و باالتر بعد از هفته  88۲روی  86۲فشارخون  باشد، باید به پزشک ارجاع شوند.متر جیوه و بیشتر میلی

بالفاصله با اورژانس برای انتقال خانم باردار به بیمارستان بیست بارداری یک اورژانس پزشکی است و باید 

 تماس گرفت.

صیه  -8۲ ستند تو سالمت ه شک خارج از مرکز خدمات جامع  ست به افرادی که مایل به مراجعه به پز الزم ا

به مرکز خدمات جامع ستتتالمت نزدیک محل زندگی خود که تحت  که نتیجه بیماریایی خود را شتتتود

 اطالع دهند.پوشش آن هستند، 

سانی قبل از مراجعه به مراکز ارزیابی میدر اطالع  -88 سال پیامک، های اطالعتوان از روشر سانی مانند ار ر

های هدف استتتتفاده کرد. در این پیام ها شتتترایط قبل از .. برای آگاهی گروهنصتتتب پالکارد و .تیزر، 

باشند و همراه داشتن کارت ملی باید هایی که دارای آستین گشاد ارخون، پوشیدن لباسگیری فشاندازه

 رسانی گردد. اطالع

 

 فشار خونگیری اندازه

 .استفاده کردها آناز  یخوببه توانیو م کنندیدرست کار مگیری اندازه یدر ابتدا باید مطمئن شد ابزارها 

. شودیتکمیل مدر پرسشنامه ، االتؤمربوط به س یهاو نتایج آن در محل شودیگیری انجام مسپس اندازه

 . گردد ثبتو  گیری به دقت انجامسعی شود تا اندازه

 وسیله مورد نیاز 

 هادستگاه. شودمتوسط یا بزرگ استفاده می کافبا ( دیجیتالی) از فشارسنج الکترونیکها در کلیه ایستگاه 

باید خریداری  8331خرداد  7قبل از روز شود تا العمل مالحظه میشده که در این دستورمطابق استاندارد اعالم

 . و توزیع شوند

 فشار خون گیری اندازهنحوه  

 . مراجعه شودفشار خون گیری اندازهبه راهنمای فشار خون گیری اندازهروش برای آشنایی با 

 فشار خونگیری اندازهپرسش در مورد رعایت شرایط قبل از  -8

االت پرسشنامه را ؤتوان سمی در طی این زمان) .دقیقه آرام بنشیند 1خواسته شود شونده معاینهاز فرد  -2

 ( تکمیل کرد
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 نوبت اول فشار خون گیری اندازه -3

متر جیوه و میلی 82۲سیستول فشار خون در صورتی که در نوبت اول ) نوبت دومفشار خون گیری اندازه -2

 ( باشدمتر جیوه و بیشتر میلی 3۲دیاستول فشار خون یا بیشتر 

 ( گرددشود و طبق آن راهنمایی انجام میافزار محاسبه میتوسط نرم)فشار خون محاسبه میانگین  -1

 

 و ثبت خدمتفشار خون گیری اندازهاقدامات بعد از 

زیر توسط سامانه پیشنهاد های یکی از حالتبر حسب نتایج ، ثبت خدمتو فشار خون گیری اندازهبعد از 

 : شودمی

 : در این وضعیت دو حالت مفروض است، باشد متر جیوهمیلی141/ 91کمتر از نوبت اول فشار خون اگر  -الف

ه ارجاع نیاز ب، کنترل شده استبیمار فشار خون چون ، با  باشدفشار خون فرد مبتال به بیماری اگر  -8

لبی بیماری ق در معرض خطر فردچنین و هم) باالفشار خون عنوان یک بیمار مبتال به ولی به ،بیمار نیست

 . سالم به وی آموزش داده شودشیوه زندگی بندی به درمان و رعایت در مورد اهمیت پایباید ( عروقی

باال ون فشار خاز نظر بیماری  فرد سالمعنوان یک به، با  نباشدفشار خون فرد مبتال به بیماری اگر  -2

 . به وی آموزش داده شود نامناسب اصالح شیوه زندگیحفظ شیوه زندگی سالم یا  در مورد اهمیتباید 

برای  بارهر سال ی ، به وی توصیه شودمتر جیوه باشد میلی 82۲/ 1۲کمتر از فشار خون اگر  -2 -8

 . به پزشک مراجعه کندفشار خون گیری اندازه

متر جیوه باشد یعنی در مرحله پیش میلی 833/ 13متر جیوه و میلی 82۲/ 1۲بین فشار خون اگر  -2 -2

ری گیاندازهوی فشار خون  درخواست کند، در هر مراجعه به پزشک به وی توصیه شود، باال قرار دادفشار خون 

 باال هستند مستعدفشار خون افرادی که در وضعیت پیش . به پزشک مراجعه کند حداکثر سا نهشود یا 

 اصالح شیوه زندگی شامل افزایش تحرک بدنی و رعایت تغذیه سالمابتال به پرفشاری خون هستند و لذا 

 .یدتوصیه نمایها آنعالوه اجتناب از دخانیات و الکل را به هب

متر جیوه میلی 82۲/ 3۲کمتر از ها آننوبت اول یا میانگین دو نوبت اول و دوم فشار خون به افرادی که  -3

 . تحویل داده شود هاگروهی آموزشی مخصوص این هابرگه، عالوه بر آموزش اصالح شیوه زندگی، است

در این وضعیت دو حالت مفروض ، باشد متر جیوه و بیشترمیلی 141/ 91فشار خون میانگین  اگر -ب

 : است

 ا بفشار خون مبتال به بیماری یا از قبل ست با فشار خون به بیماری ء فرد مشکوک به ابتالیا 
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 . تشخیص داده شده است

 : با  نباشدفشار خون از قبل مبتال به اگر فرد  این وضعیتدر 

بیشتر  برای بررسی، متر جیوه باشدمیلی 873/ 8۲3جیوه تا  مترمیلی 82۲/ 3۲فشار خون در صورتی که  -8

مرکز  نیترکیآینده به پزشک نزد روز طی هفت اًحتم، توصیه کنید، باالفشار خون و تعیین ابتالء به بیماری 

 . مراجعه کندمحل زندگی خود خدمات جامع سالمت 

متر جیوه و بیشتر میلی 88۲دیاستولفشار خون ا یمتر جیوه و بیشتر و میلی 81۲سیستولفشار خون گر ا -2

درمانگاه یا ، خدمات جامع سالمتمرکز ، پزشک نیترکیزدنبه  همان روزطی  اًحتمتوصیه کنید ، باشد

 .مراجعه کند بیمارستان

جیوه و بیشتر متر میلی 83۲دیاستولفشار خون ا یمتر جیوه و بیشتر و میلی 22۲سیستولفشار خون  اگر -3

 . با اورژانس تماس بگیرید، باشد

آموزشی مخصوص افراد مشکوک به بیماری های برگه، عالوه بر آموزش اصالح شیوه زندگی، به این افراد -2

 . باال تحویل داده شودفشار خون یا بیمار مبتال به ، باالفشار خون 

 : اگر فرد بیمار قبلی باشد

به فرد توصیه شود ، جیوه باشدمتر میلی 873/ 8۲3جیوه تا  مترمیلی 82۲/ 3۲فشار خون در صورتی که  -8

 نیترکیبه پزشک نزد آینده طی ه ت روز اًحتممنظم مصرف کند و توصیه کنید  طوربهداروهای خود را 

 . مراجعه کندمحل زندگی خود خدمات جامع سالمت مرکز 

جیوه و متر میلی 88۲ دیاستولفشار خون ا یجیوه و بیشتر و متر میلی 81۲ سیستولفشار خون گر ا -2 

، خدمات جامع سالمتمرکز ، پزشک نیترکیبه نزدطی همان روز  ترتا هرچه سریع دشوتوصیه ، بیشتر باشد

 . مراجعه کند بیمارستاندرمانگاه یا 

جیوه و بیشتر متر میلی83۲دیاستولفشار خون جیوه و بیشتر و یا متر میلی 22۲سیستولفشار خون  اگر -3

 . با اورژانس تماس بگیرید، باشد

آموزشی مخصوص های برگه، عالوه بر آموزش اصالح شیوه زندگی، باالفشار خون به بیماران مبتال به  -2

 . بیماران تحویل داده شود

 

 فشار خونبندی طبقه

همراه برای افراد های بندی آستانه فشار خون بدون در نظر گرفتن سایر عوامل خطر و بیماریدر این طبقه

 ( 8جدول ) .سال و باالتر تعیین شده است 81 بزرگسال
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. جیوه استمتر میلی 82۲/ 1۲کمتر از فشار خون در یک فرد سالم در حال استراحت : طبیعیفشار خون 

 . جیوه استمتر میلی 1۲و دیاستول کمتر از  82۲یعنی فشار سیستول کمتر از 

جیوه متر میلی 3۲تا  1۲یا فشار دیاستول بین  833تا  82۲نی فشار سیستول بین یع: با فشار خون  پیش

 . باال استفشار خون ی است که ما بین مقدار طبیعی و مقدار فشار خونمنظور مقدار . است

متر میلی 33و  3۲یا فشار دیاستول بین  813و  82۲یعنی فشار سیستول بین : با ی مرحله ی فشار خون 

حله باالی مرفشار خون باز هم ، اگر فقط فشار سیستول یا فقط فشار دیاستول در این حد باشد. جیوه است

 . شوندمی یک محسوب

متر میلی 8۲۲یا فشار دیاستولجیوه و بیشتر متر میلی 86۲یعنی فشار سیستول : فشار خون با ی مرحله دو

باالی ون فشار خباز هم ، اگر فقط فشار سیستول یا فقط فشار دیاستول در این حد باشد. جیوه و بیشتر است

 . شوندمی مرحله دو محسوب

یز کرعنوان بهجیوه و بیشتر متر میلی 88۲یا فشار دیاستولجیوه و بیشتر متر میلی 81۲سیستول فشار خون 

 . شود و اقدام اورژانسی نیاز داردمی محسوبفشار خون 

( میلیمتر جیوه یا بیشتر 82۲) سیستولی باالتر از حد طبیعی باشدفشار خون در بعضی افراد ممکن است فقط 

ون فشار خ. گویندمی تنها با ی سیستولیفشار خون جیوه که به آن متر میلی821/ 12فشار خونمانند 

 . شودمی سالمند دیده تنها بیشتر در افرادباالی سیستولی 

( میلیمتر جیوه یا بیشتر 3۲) دیاستولی باالتر از حد طبیعی باشدفشار خون در بعضی افراد ممکن است فقط 

 . گویندمی با ی دیاستولی تنهافشار خون جیوه که به آن متر میلی 832/ 36فشار خونمانند 

. هستندفشار خون در معرض خطر افزایش ، باالستفشار خون در محدوده پیش ها آنفشار خون افرادی که 

، یدر افراد مبتال به بیماری قلبفشار خون اگر همچنین . باال زیاد استفشار خون در این افراد احتمال ابتالء به 

مان باید تحت درشود و می باال محسوبفشار خون عنوان بهسکته مغزی و دیابت در این محدوده باشد ، کلیوی

  .طبیعی کمتر از مقداری است که برای سایر افراد در نظر گرفته شده استفشار خون در این افراد . قرار گیرند

شده گیری اندازهجداگانه و در طول یک دوره های که در موقعیتگیری اندازهاساس چند باید برفشار خون 

خل دا، بیمارستان، در هر شرایطی مانند مطبفشار خون گیری اندازهدر زمان . تشخیص داده شود، است

 . به دقت مورد توجه قرار گیردفشار خون گذار بر آمبوالنس و خانه باید عوامل تأثیر

که در مورد اغلب پزشکان قبل از این. باال مبتال استفشار خون کند فرد به بیماری تأیید تواند می فقط پزشک

گر فرد ا. کنندمی بار در روزهای مختلف فشار خون فرد را کنترلچندین، ندتصمیم بگیرفشار خون بودن باال

کند و زیر نظر پزشک تحت گیری اندازهخود را فشار خون منظم  طوربهالزم است ، باال داشته باشدفشار خون 

 . درمان قرار گیرد
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 در افراد بزرگسالفشار خون بندی طب ه: 1جدول 

 ( mmHg) دیاستول  ( mmHg) سیستول  

 6۲کمتر از  و  3 ۲کمتر از پایینفشار خون 

  (6۲ -73) 1۲کمتر از  یا (3۲ -883) 82۲کمتر از  فشار خون طبیعی یا مطلوب

 1۲ -13 یا  82۲ -833 پیش فشار خون با 

 3۲ -33 یا  82۲ -813 1فشار خون با  مرحله 

 یا بیشتر 8۲۲ یا  یا بیشتر 86۲ 2فشار خون با  مرحله 

 3۲کمتر از  و یا بیشتر 82۲ (تنها) سیستولی ایزولهفشار خون 

 یا بیشتر 3۲ و 82۲کمتر از  (تنها) دیاستولی ایزولهفشار خون 

 

میلیمتر جیوه باشد و فشار دیاستول هم  3۲دهد که فشار سیستول کمتر از می زمانی رخ: ینیپافشار خون 

 . طبیعی هر فرد باشدفشار خون میلیمتر جیوه کمتر از مقدار  21جیوه یا متر میلی 6۲پایین تر از 

اگر  .ای از موارد جدی مثل شوک است که یک وضعیت تهدیدکننده زندگی استپایین گاهی نشانهفشار خون 

فوراً باید ، وی هم کمتر از حد طبیعی استفشار خون حالی دارد و فرد سر گیجه دارد یا احساس ضعف و بی

 . پزشک خود تماس بگیرد با

ار دی فشبنتواند در دستهها میفشارگیری اندازهدقتی در شود که کمی بیمی با مالحظه جدول فوق معلوم

ا متوسط فیف یصورت خهکه فشار بحسب اینپرفشاری خون بر خورد درمانی باتغییر ایجاد کند از آنجایی که بر

و  صحیح فشار سیستولگیری اندازهراحتی اهمیت جدول فوق به. شدید باشد متفاوت استیا شدید یا خیلی

شار فگیری اندازهها در کلینیکها گیریاندازهترین اما در همین حال یکی از نادرست. دهدمی دیاستول را نشان

 . خون است

ول سیستول و دیاستهای صحیح فشار خون از آن جهت است که هر یک از فشارگیری اندازهاهمیت دیگر  

 . دهندمی دستهاطالعات بسیار مهمی از وضعیت بالینی بیمار ب

 

 در افراد بزرگسال فشار خون بندی اقدامات و پیگیری بر حسب طبقه

فشار بار الزم است هر سال یک( جیوهمتر میلی 82۲/ 1۲کمتر از ) طبیعی دارندفشار خون افرادی که  -8

 . شودگیری اندازهها آنخون 

متر میلی 82۲ -833/ 1۲ -13) باال دارندفشار خون باالتر از حد طبیعی یا پیش فشار خون افرادی که  -2

ها آنبار در شرایط مختلف فشار خون هفته چندین 6الی  2الزم است در طول حداقل ( جیوه
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فشار خون شده بدست آید و در صورتی که گیری اندازههای فشار خونشود و متوسط گیری اندازه

جیوه و بیشتر بود به متر میلی 3۲دیاستول فشار خون جیوه و بیشتر و یا متر میلی 82۲سیستول 

 . پزشک مراجعه کنند

جیوه و متر میلی 3۲دیاستول فشار خون جیوه و یا متر میلی 82۲سیستول فشار خون افرادی که  -3

 ( 2جدول ) .باید تحت نظر پزشک قرار گیرند، بیشتر دارند

 

 در افراد بزرگسالفشار خون بندی اقدامات و پیگیری بر حسب طب ه: 2جدول 

 اقدام 

 سال 2۲بار در افراد باالی سال یک مجدد هرگیری اندازه مطلوبفشار خون طبیعی یا 

 سال بعد 8مجدد گیری اندازه پیش فشار خون با 

 روز آیندهباال طی هفتفشار خون تأیید  -  *1فشار خون با  مرحله 

 2فشار خون با  مرحله 

 ساعت آینده 22ارجاع به پزشک طی  -

 اقدام اورژانسی انجام، جیوه باشدمتر میلی 81۲/ 88۲فشار خون در صورتی که  -

 . شودمی

 کالیبراسیون تجهیزاتدستگاه های مناسب برای استفاده در بسیج ملی فشارخون و 

 فشار خون مناسب برای است اده در بسیج ملی ی هادستگاه

، تیدولهای بیمارستانو ها درمانگاه، در شبکه بهداشتی درمانی کشورها جویی و کاهش هزینهمنظور صرفهبه

صورت هبهداشتی دارند و مطب پزشکان هر نوع دستگاهی که بهای همکار که درمانگاه یا واحدی هاسازمان

 هاستگاهدشرط اصلی استفاده از این . استفاده شودفشار خون گیری اندازهتواند برای می، شودروتین استفاده می

مستندات کالیبراسیون باید برای استفاده در ارزشیابی طرح بایگانی . قبل از اجرای طرح استها آنکالیبراسیون 

 . شود

دیجیتال بازویی با مجوز اداره کل تجهیزات و دارای استاندارد های برنامه فقط از فشارسنجهای برای ایستگاه

FDA شکی به گوشی پزفشار خون که برای تعیین  هادستگاهوجه از سایر به هیچها در ایستگاه. استفاده شود

 . استفاده نشود، نیاز است

ا آن کنندگان بمصرف ای است که اغلبدغدغه ای تقریباًیا جیوهای عقربه، نتخاب بین فشارسنج دیجیتالا

 علت خطرات جیوه کمتر توصیهز دقت باالتری برخوردارند، اما بهاای هجیوهای فشارسنج اصوالً. رو هستندهروب

 طوربه هااین فشارسنج. های دیجیتالی پیشرفته و بسیار دقیقی به بازار آمده استامروزه فشارسنج. گردندمی
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راین برای استفاده عموم مردم و یا سالمندان بسیار کاربردی بناب، پردازندمی آن اعالم و فشار گرفتن به اتوماتیک

ای هدست آمده از فشارسنجبه اما نتایج. های دیجیتالی در دو نوع مچی و بازویی وجود دارندفشارسنج. است

نقل آسان و بودن و حمل و دلیل کوچکهای مچی بهسنجشاردر عین حال ف. شده استتر اعالم بازویی دقیق

دیجیتالی بازویی نیز دو نوع اتوماتیک و های فشارسنج. قابلیت استفاده در هر شرایط طرفداران زیادی دارد

که  هاییفشارسنج. دارند( اندبا پمپ دستی منسوخ شدهی هادستگاه، شودمی پمپ هوا دستی انجام) دستی

ی معتبر پزشکی جهان هستند و هاسازمانییدیه از أشوند اغلب دارای تهای معروف تولید میتوسط شرکت

  .تضمین شده استها آندقت 

 اف دستگاهک -1

آن  اما زمانی که کاف، ترین دستگاه را بخریدزیرا ممکن است پیشرفته، اندازه کاف دستگاه بسیار مهم است

بعضی از . خوردمی های مچی کمتر به چشماین مشکل در مورد فشارسنج. کارایی ندارد، سایز شما نباشد

 های بازوییدر فشارسنج. شوندمی فشارسنج برای استفاده هر نوع اندازه بازو یا مچ دستی طراحیهای کاف

اما در بازار برخی از سازندگان سایز را به دو بخش تقسیم کرده . متر استسانتی 22تا  22اف استاندارد بین ک

سایز بنابراین الزم است قبل از اقدام برای خرید به . 22تا  32 و سایز 32تا  22سایز : رسانندو به فروش می

 . آن توجه کنید

  .بدون التکس برای جلوگیری از بروز حساسیت انتخاب شوندهای بهتر است کاف. جنس کاف هم مهم است

وع نتعیین ، (کوچک، متوسط، یزرگ) یی که دارای عالئم مشخص برای نشان دادن اندازه بازوبندهادستگاه

محل قراردادن ، برای بستن بازوبند( Range) منطقه محدوده و خط Index( )شاخصخط ، بازوی راست یا چپ

 امالً کباید این منطقه  حتماً، ی دیجیتالی چون دارای سنسور هستندهادستگاه در) کاف بر روی شریان بازویی

 . ارجحیت دارند، هستند( با عالمت مشخص باشد

 دقت و حساسیت -2

 برای تشخیص دقت درست دستگاه. دقت باالی آن است، ترین مسئله در خرید دستگاه فشار خونمهم

ماه ر شششود ههمچنین توصیه می. ای استای یا عقربهیک راه مقایسه نتیجه آن با فشارسنج جیوه، دیجیتالی

 . ای سالم مقایسه شودنتایج با فشارسنج جیوه

 حاف ه -3

ه از آن جایی ک. سازی نتایج تا معاینات استذخیره مکانهای دیجیتالی افشارسنجهای مهم یکی از قابلیت

اکثر موارد بهتر است  ،کندفشار خون تغییر پیدا می...  استرس و، غذا، ثیر برخی عوامل چون خوابأتحت ت

 . شده را داشته باشدگیری اندازهماه اطالعات نج شما توانایی نگهداری حداقل یکسفشار
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 سازی نتایج فشار خونذخیره. در ساعات مختلف انجام شودگیری اندازهشدن فشار خون دقیق باید روشنبرای 

 و هستند حافظه دارای هادر حال حاضر فشارسنج. کنددر اعالم دقیق فشار خون به پزشک و بیمار کمک می

 شروع از قبل است کافی فقط. کنند ذخیره را نتایج خانواده در بیمار سه تا یک برای جداگانه طوربه توانندمی

حالت مهمان برای افراد ، هااز مدل برخی در. داد قرار سه یا دو یا یک کاربر وضعیت در را دکمه، استفاده

 . کرد منتقل کامپیوتر به توانمی را اطالعات هامدل از برخی در. متفرقه نیز تعبیه شده است

 منبع تغذیه -4

توجه به میزان باتری و کیفیت آن ، مصرف باالیی دارد اًباد کردن کاف توسط دستگاه تقریب از آن جایی که

در برخی از . باطری پس از اتمام دوره عمرشان نیز بسیار مهم استتهیه  مکانامیزان دوام باتری و . مهم است

 برای ویژهبه و شودمی تمام دستگاه باتری که مواقعی در. دارند استفاده قابلیت دو هر آداپتور و باتری هامدل

 هنگام رد همچنین. هستند گزینه بهترین آداپتورها، است سخت جدید باتری تهیه و دسترسی مکانا سالمندان

 . گرفت کمک هااز ذخیره باتری توانمی که است مشکل کمی آداپتور حمل منزل از بیرون یا سفر

 سنجفشاردستگاه نامه ضمانتیا  گارانتی -5

 . نامه معتبر و خدمات پس از فروش باشددارای ضمانت در هنگام خرید دقت کنید فشارسنج حتماً

 ص حه نمایش -6

 . پس به آن دقت کنید ؛بینایان کمک بزرگی استصفحه نمایش بزرگ برای سالمندان و کم

گری دهنده دیهای هشداررنگر باال و پایین با و فشا سبز رنگ به معمولی فشار ی دیجیتالیهادر برخی از مدل

 نگوسخ هامدل برخی همچنین. سواد بسیار مناسب استسواد یا کمشوند که برای استفاده افراد بیاعالم می

 خوبی سیارب گزینه سالمندان و نابینایان برای نیز جهت این از ؛کنندمی اعالم فارسی زبان به را نتایج و هستند

 . رودمار میش به

 آریتمی قلبیتش ی   -7

پردازند اما تنها برخی از انواع آن قابلیت تشخیص ضربان قلب میگیری اندازههای دیجیتال به تمام فشارسنج

تشخیص این نامنظمی در برخی از بیماران . گویندضربان نامنظم قلب را آریتمی می. آریتمی قلبی را دارند

 . ممکن است فرد دچار آریتمی باشد، ددر صورتی که دستگاه خطا اعالم کن. قلبی اهمیت دارد

  فشارسنجمحل ساخت  -8

ستگاه به کیفیت د، کید بر روی کشور سازندهأولی بیشتر از ت، باشندمی کشورهای زیادی سازنده فشارسنج

ساخت کشور چین و تحت لیسانس ها فشارسنج اًعموم. فشارسنج و گارانتی و خدمات آن توجه نمایید

 . می باشند...  اتریش و، فرانسه، آلمانکشورهای دیگر نظیر 
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 FDAتأیید دارابودن  -9

دقت و کیفیت ، را دارند به علت آزمایش در فیلد از ارزش FDAسازمان تأیید ی فشارسنجی که هادستگاه

 . باالتری برخوردارند

وزارت سازمان استاندارد و اداره کل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و داروی تأیید بودن دارا -11

 بهداشت

اداره کل تجهیزات تأیید که به  FDAییدیه بازویی دارای تأ( دیجیتالی) سنج الکترونیکیخونفشاری هادستگاه

گرفتن سنسور بازوبند بر روی شریان و دارای مشخصات محل قرار، پزشکی وزارت بهداشت نیز رسیده است

 . گرددمی توصیههستند گیری اندازهبازویی و نوع بازوی چپ یا راست برای 

 

 گیری فشارخونکردن( تجهیزات اندازه)تنظیم کالیبراسیون

گیری فشارخون است. دستگاه فشارخون مربوط به تجهیزات اندازهگیری یکی دیگر از خطاهای اندازه

 خون و گوشی ممکن است به علل زیر دچار مشکل شوند، لذا باید برای موارد زیر مورد بررسی گیری فشاراندازه

 قرار گیرند:

  نشت هوا در حین پمپ کردن -

 تخلیه سریع هوا از بازوبند -

 کنترل پیچ پمپ هوا و تخلیه هوای کیسه هوا -

 های اتصالکیسه هوا و محل ها،لوله وضعیت پمپ، -

 بندی مانومتروضوح درجه -

 ایای یا جیوه در مانومتر جیوهآلودگی لوله شیشه -

 امنیت مخزن جیوه -

ها باید در تنظیم این دستگاه گیری فشارخون باید با فواصل منظم تنظیم و یا کالیبره شوند.های اندازهدستگاه

ظیم مانومتر و افزایش دقت های تنهایی را برای استفاده از روشتوان توصیهجام شود، اما میآزمایشگاه ان

 .کار برده گیری در منزل یا مراکز بهداشتی درمانی باندازه

استفاده کنید. انتهای لوله را به پمپ و یک سر دو شاخه را به مانومتر  Yاز یک لوله الستیکی رابط به شکل 

نجید سکنید و یک سر لوله را به مانومتر مرجع که به عنوان مقایسه با آن میارزیابی می دستگاهی که آن را

 د.وصل کنی
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 یری فشارگطور معمول برای اندازههسالم باشد و ب امالً اید الکترونیکی با کیفیت و کب دستگاه مرجع ترجیحاً

متر جیوه با یکدیگر مقایسه میلی 8۲۲خون روزانه استفاده نشود. در این روش فشار مانومترها در صفر و 

کند. به دستگاه مرجع نگاه کنید در ها تغییر میدر هر دو مانومتر، فشار مانومتر کردن هواشوند. با پمپمی

های هوا خالی است، مانومتر دستگاه مرجع باید پیچ تنظیم هوا در هر دو دستگاه باز است و کیسه حالتی که

متر میلی 2۲۲روی صفر باشد. فشار دستگاه دیگر را هم یادداشت کنید. سپس به دستگاه مرجع نگاه کنید و تا 

 8۲۲و وقتی مانومتر مرجع به جیوه سریع پمپ کنید و بعد پیچ پمپ را باز کنید تا با سرعت کم کاهش یابد 

 در همان لحظه به دستگاه دیگر نگاه کنید و فشار آن را یاداشت کنید. متر جیوه رسید، پیچ را ببندید.میلی

متر جیوه در ثانیه در مانومترکاهش یابد. در همین حین به سهولت میلی 2-3را باز کنید تا با فشار پیچ پمپ 

را  فشار دستگاه دیگر فشار مانومتر مرجع به صفر برسد. نگاه کنید تا مجدداًجیوه در لوله حرکت عقربه یا 

 دستگاه مرجع را جمع کنید و فقط برای کالیبراسیون نگهداری کنید. یادداشت کنید.

)کمتر یا بیشتر(  متر جیوه و بیشتر اختالفمیلی 3شده را با هم مقایسه کنید اگر بین دو مانومتر فشارهای ثبت

 3تگاه نیاز به تعمیر و تنظیم یا جایگزینی با دستگاه جدید دارد. اگر اختالف با دستگاه مرجع کمتر از بود، دس

توان ای داشته باشد، دستگاه قابل تطبیق است و میای یا عقربهاگر دستگاه مانومتر جیوه متر جیوه بود،میلی

)در صورتی که اختالف  دست آمده اضافههخون ب گیری فشارخون افراد، مقدار اختالف را به فشاردر زمان اندازه

)در صورتی که اختالف از دستگاه مرجع کمتر باشد( کرد و تصحیح انجام  از دستگاه مرجع بیشتر باشد( یا کم

متر میلی 3داد. اما اگر دستگاه الکترونیکی یا دیجیتالی باشد باید توسط تعمیرکار درست شود. البته اختالف 

باال  خون خون و افزایش یا کاهش تشخیص بیماران دارای فشار بب تخمین نادرست فشارجیوه ممکن است س

متر جیوه یا میلی 8، در حد اختالف شود در صورت امکان خطای شاخص فشار دستگاهشود. لذا توصیه می

فشارسنج  هایماه باید دستگاه 6شته باشند. هر های خوب باید حداکثر در این حد خطا داکمتر باشد. دستگاه

راسیون زمانی کالیبیید شود. فواصل د هر سال در آزمایشگاه تنظیم و تأتنظیم گردند. دستگاه مرجع نیز بای

ا باید شده رنتایج ثبت شده بستگی به شرایط استفاده از دستگاه و هزینه آن دارد.های توصیهعالوه بر زمان

 برای مقایسه در دفعات بعد نگهداری کنید.

های گوشی باید مورب باشند و طوری در گوش قرار کالهک طور مداوم کنترل شود.هنیز باید بگوشی پزشکی 

 37لوله های الستیکی باید ضخیم و سالم و بیشتر از  گیرند که از ورود صداهای خارجی جلوگیری کنند.

 سانتیمتر نباشند. 
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y 
  

 (Calibrationکالیبراسیون ) 

 

اید کالیبره شوند ضمناً توصیه ب ارزیابیهای فشارسنج قبل از شروع برنامه دستگاهدر این توجه: 

بار تا پایان برنامه کالیبره گردند.ای ی گردد به علت حجم زیاد کار  ه تهمی

 مورد آزمایش جفشارسن فشارسنج مرجع

ا 

ااااااااااااااازمای3خهنهتهته0اا

پمپ  ششازمایش

 ی

 لوله رابط
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 هاپیوست
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 ها تعداد ایستگاه: 1پیوست 

 

 ( .لیست کلی به ت کی  شهر در قالب فایل اکسل پیوست گردیده است) 

 
 

استان  جمعیت شهری

 تعداد 

ایستگاه ها 

در کل 

شهرها

 تعداد 

سنجشگران 

در هر شی ت

 تعداد 

سنجشگران 

در دو شی ت

آ ربایجان 

شرقی
 2,809,424              130                390               780                

آ ربایجان 

غربی
 2,136,203                110                 330               660                 

اردبیل  866,034                  51                 153               306                 

اص هان  4,507,309               206               618               1,236             

البرز  2,512,737              88                264              528               

ایالم  395,263                  38                114                228                

بوشهر  835,955                 64                 192               384               

تهران  12,452,230             264              792              1,584            

 هارمحال 

وب تیارئ
 607,444                  55                165               330                

خراسان 

جنوبی
 453,827                 40                 120                240                 

خراسان 

رضوئ
 4,700,924               178              534              1,068             

خراسان 

شمالی
 484,346                 36                 108               216                 

خوزستان  3,554,205              198               594              1,188             

زنجان  711,177                    35                105                210                  

سمنان  560,502                   42                 126               252                

سیستان 

وبلو ستان
 1,345,642              88                264              528               

فار   3,401,675               180               540               1,080              

قزوین  952,149                   47                141                282                

قم  1,229,964               27                 81                 162                 

کردستان  1,134,229                73                219               438               

کرمان  1,858,587             138              414               828               

کهگیلویه 

وبویراحمد
 397,461                  30                 90                  180                 

کرمانشاه  1,468,615               64                 192               384               

گلستان  995,615                   58                174               348               

گیالن  1,603,026                 100                 300                600                  

لرستان  1,134,908                61                  183              366                

مازندران  1,897,238              113                339              678               

مرکزی  1,099,764                68                204               408                

هرمزگان  971,822                  64                 192               384               

همدان  1,097,217                65                 195               390                 

یزد  971,355                  49                 147               294                

پیوست 1: جمع کل تعداد ايستگاه ها در هر استان
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 فشار خونبرای سنجش  ی مورد نیازهاول برآورد تعداد افراد و تیمجد

 

  بیمارستان  مراکز خدمات سالمت  بدون محاسبه خانه و پایگاه بهداشت) برآورد تعداد ایستگاه در هر شهر کشور

 ( ن امی و غیره و دولتیهای نهادهای پایگاه  درمانگاه

 

 تعداد پرسشگر تعداد ایستگاه تعداد ایستگاه تعداد شهر هاشهر

هر  برای یک میلیون نفر + 2۲ 1 و با تر ن ر ی  میلیون

 هزار نفر یک ایستگاه8۲۲

213 8732 

 82۲۲ 2۲۲ 2۲ 8۲  رن هزار تا ی  میلیونپانصد

 21۲۲ 1۲۲ 8۲ 1۲ ن رپانصدهزار صد تا 

 8166 268 3 17 ن ر هزار تا صدهزارپنجاه

 8121 3۲1 2 812 هزار ن رپنجاهبیست تا 

 1281 3۲3 8 3۲3 ن ر هزارزیر بیست

 86166 2768  8222 جمع کل
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 و دستورالعمل تکمیل آن لیست خطی ثبت مراجعین: 2 وستپی

 

کد دانشگاه
کد شهرستان

کد ایستگاه
کد پرسشگر

نام 

پرسشگر
نام ناظر

شماره 

ردیفصفحه
نام

نام خانوادگی
تاریخ تولد

کدملی
تلفن همراه

جنس

اگر مراجعه 

کننده خانم 

است، آیا در 

حال  حاضر 

باردار است؟

سابقه سکته 

قلبی

سابقه 

سکته مغزی

 فشارخون 

باال
 دیابت

 نارسایی 

کلیوی

 آیا برای  

بیماری 

فشارخون 

باال ، تحت 

درمان 

دارویی 

هستید؟

  فشارخون 

سیستولیک

 فشارخون 

دیاستولیک

  فشارخون 

سیستولیک

 فشارخون 

دیاستولیک

  فشارخون 

سیستولیک

 فشارخون 

دیاستولیک
سالم

مشکوک به 

فشارخون

بیمار 

شناخته 

شده قبلی

ارجاع 

غیرفوری
ارجاع فوری

اورژانس
هیچکدام

حضوری
تحویل 

پمفلت
سایر

123456789101112131415

آموزش
نتیجه

اقدام
آیا سابقه وقایع زیر وجود 

دارد؟

در حال حاضر به کدام یک از بیماری 

های ذیل مبتال هستید؟

میانگین فشارخون نوبت 

اول و دوم
فشارخون نوبت دوم

فشارخون نوبت اول

پرسشنامه بسیج ملی کنترل فشارخون باال سال 1398
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 1398 -فشار خون بسیج ملی کنترل  «فشار خونلیست خطی ثبت »دستورالعمل تکمیل 

 

پرسشگران الزم است قبل از شروع پرسشگری ، (سال و باالتر 3۲افراد ) افراد واجد شرایط بررسیمراجعه بعد از 

 . کمیل نمایندتقسمت باالی پرسشنامه را 

 کلی و شناسایی  ا تسؤ

نام  .کنید ثبت( پرسشنامه) پیوستفایل در  پرسشگر را طبق لیست موجود، ایستگاه، شهرستان، کد دانشگاه

 .شودپرسشگر و ناظر نیز در محلی که مشخص شده ثبت می

 . این سؤال درج کنید در شناسنامه فرد ثبت شده است را ذیلنامی که : نام

 . را ذیل این سؤال درج کنیدنام خانوادگی کامل که در شناسنامه فرد ثبت شده است را : نام خانوادگی

  .درج کنیدسؤال این  ذیلفرد ثبت شده است را ( کارت ملی) تاریخ تولدی که در شناسنامه: تاریخ تولد

 . یادداشت کنیدمرد یا زن های را در خانهفرد مورد مصاحبه  جنس: جنسیت

 . تنوشتن کد ملی الزامی اس. ثبت کنیدو بدون فاصله یا خط دقیق  کامل، طوربهشماره ملی را در این محل : کد ملی

از  تلفنی فرد یا یکیشماره تماس . بعدی الزامی استهای ثبت شماره تلفن همراه برای پیگیری: لفن همراهت

ام حتماً ن، درصورتی که شماره متعلق به خود فرد نیست. شودمی آشنایان یا خویشان وی در این قسمت درج

شار فیی متناسب با میزان هاو به فرد توضیح داده شود که پیامدر همین قسمت درج گردد  و نسبت آن فرد

 . وی ارسال خواهد شدخون 

آیا باردار است؟ در صورتی که فرد باردار باشد ، شودسؤال از فرد ، کننده خانم استدر صورتی که فرد مراجعه

 . انجام شودفشار خون گیری اندازهسال است برای وی پرسشنامه را تکمیل و  3۲حتی اگر سن او کمتر از 

 ساب ه حوادث قلبی

 . شودسؤال ، باشدپزشک رسیده مله قلبی و یا سکته قلبی که به تأیید در مورد سابقه بروز ح

 . شودسؤال ، پزشک رسیده باشدتأیید در مورد سابقه بروز سکته مغزی که به 

 ساب ه بیماری 

ب نوع حسو برسؤال و بیماری نارسایی کلیوی باال فشار خون های ابتالء به بیماریدرخصوص در ابتدا از فرد  

ک رسیده است پزشتأیید شود که آیا بیماری به تأکید در این مورد باید ، اگر پاسخ بلی باشد. پاسخ ثبت کنید

 . و پزشک به وی گفته است که مبتال به این بیماری است

شود آیا برای این بیماری تحت درمان سؤال از بیمار ، باالفشار خون در صورت پاسخ مثبت و ابتالء به بیماری 

  .درج شودشونده اظهار فرد مصاحبه خ باید با توجه بهپاس. کندمی دارو مصرف دارویی است و در حال حاضر
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فشار گیری اندازهسال است پرسشنامه برای وی تکمیل و  3۲اگر سن فرد مبتال به بیماری کلیوی کمتر از 

 . شودمی انجامخون 

زشک رسیده پتأیید شود که آیا بیماری به تأکید در این مورد باید . آیا مبتال به دیابت است، شودسؤال از فرد  

 ؟است

 جسمیهای سنجش

 فشار خونگیری اندازه

 .استفاده کردها آنخوبی از هتوان بمی کنند ومی درست کارگیری اندازههای ر ابتدا باید مطمئن شد ابزارد

مربوط به های شود و نتایج آن در محلمی انجام( فشار خونگیری اندازهطبق راهنمای )گیری اندازهسپس 

 . دقت انجام شودهبگیری اندازهسعی شود تا . شودمی تکمیلسؤاالت 

در صورت وجود مشکالت جسمی از دست چپ  .شودگیری اندازهباید از دست راست فشار خون در این بررسی 

 . شودمی استفاده

 در صورتی. شودگیری اندازهنوبت اول فشار خون ، دقیقه استراحت فرد 1بعد از : فشار خونسنجش بار اول 

متر میلی 3۲کمتر از  دیاستولجیوه و هم فشار خون متر میلی 82۲فرد کمتر از  سیستولکه هم فشار خون 

بر حسب باشد و مقدار آن نمی مجددگیری اندازهطبیعی است نیاز به در حد فشار خون چون ، جیوه باشد

از گردکردن . ثبت گرددسؤال این های قسمت پاسخ دررقمی  3صورت هجیوه بمتر میلیسیستول و دیاستول و 

 . اعداد جداً خودداری شود

 82۲ سیستولفشار خون یا که  بعد از ثبت فشار خون نوبت اول در صورتی: فشار خوندوم  سنجش بار

دقیقه بعد از  یک الی دو جیوه و بیشتر باشدمتر میلی 3۲ دیاستولیا فشار خون  ،جیوه و بیشترمتر میلی

 گیریاندازهفشار خون از همان دست  اً مجدد، داشتن دست راست فردباال نگه با ثانیه 6الی  1یا  استراحت فرد

این های قسمت پاسخ دررقمی  3صورت هحسب میانگین دو نوبت سیستول و دیاستول ببرو مقدار آن شود 

 . کردن اعداد جداً خودداری شوداز گرد. ثبت گرددسؤال 

 تقسیم 2دست آمده از دو نوبت را با هم جمع و بر هب سیستولفشار خون  مقدار: دو نوبتفشار خون  میانگین

 دستههم به همان ترتیب بدیاستول میانگین فشار خون . دست آیدهب سیستولتا میانگین فشار خون  شودمی

 . جیوه در قسمت پاسخ ثبت کنیدمتر میلینتیجه را بر حسب . آیدمی

 فشار خون ماکزیمم نوبت اول + نوبت دوم  = سیستولمیانگین فشار خون  

2 

 نیمم نوبت اول + نوبت دوم می فشار خون = دیاستولمیانگین فشار خون  

       2  
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بر ، شودمی طبق راهنما انجامفشار خون گیری اندازهاساس نتیجه پرسشنامه و هر اقدامی که بر: اقدامات 

 . گرددمی این بخش مشخصارجاع فوری و غیرفوری به پزشک در ، حسب آموزش

 : ذکر مهمت

با همراه  باید مجدداً، داندنمی فرد کد ملی خود راکه  صورتیدر ، از آنجا که ثبت کد ملی ضروری است -

 . داشتن کارت ملی مراجعه کند

 . ثبت تلفن همراه ضروری است، برای پیگیری نتایج غربالگری -

 

 1398( فشار خونلیست خطی ثبت )فشار خون بسیج ملی کنترل پرسشنامه نکته مهم درباره 

 کلیه حوادثبینی پیششود اما جهت می صورت الکترونیک اجراءهکامالً بفشار خون بسیج ملی کنترل  

، پذیر نباشدمکانا شکل سراسری قطع شود و دسترسی به آنه الکترونیک بهغیرمترقبه اگر به هر دلیلی سامان

برگ از  1تا  3تعداد ها افراد تهیه شده و در همه ایستگاهفشار خون یک لیست خطی برای ثبت مشخصات و 

صورت وقوع اخالل در سیستم ارائه خدمات و ثبت موارد در ساعات اولیه  موجود خواهد بود تا درها این فرم

راسری صورت سهستفاده است که سامانه بشود که این فرم تنها برای زمانی مورد اکید میتأ. دچار اختالل نگردد

ار فشلیست خطی ثبت »نمونه این فرم که در فرمت اکسل تهیه شده است تحت عنوان . دچار اختالل شود

موجود است و در مجموعه مواد مورد ( 2فایل پیوست شماره ) به پیوست این دستورالعمل تحت عنوان «خون

 . بارگزاری گردیده است «پورتال غیرواگیر»نیاز اجرای برنامه در 

  کنندگان محلی جهت ثبت نوع ارجاع در نظر گرفته شده است.در کارت ثبت میزان فشارخون مراجعه

چاپ  شود ازاست و جداً توصیه می شهرستانناظر با کارت ثبت فشارخون مدیریت تکثیر و توزیع لیست و 

در زمان اضطرار از قبل ها آنتکثیر فوری سازوکار غیر ضروری به تعداد زیاد خودداری شود اما در مورد 

 . ریزی گرددبرنامه

 

 و اسامی پرسشگران  هاسایر نهادهای مراکز و پایگاه  هاثبت مش صات ایستگاه راهنمای: 3پیوست 

 راهبر ایستگاه سنجش فشار خونراهنمای 

کنند، راهبران ها فعالیت میاین ایستگاه های بسیج ملی کنترل فشار خون و کاربرانی که دربرای تعریف ایستگاه

 ند.ها و کاربران نمایتوانند برابر راهنمای زیر اقدام به ایجاد و تعریف ایستگاهها میسامانه در سطح شهرستان

 ورود

  .شودمی صفحه زیر نمایش داده https://admin.salamat.gov.irبا وارد کردن آدرس 
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توانند وارد کردن کد ملی و رمز عبور سامانه سیب خود میها با واردشهرستانه سیب در سطح راهبران سامان

 سامانه شوند.

 

 ص حه اصلی

 
 . کاربر جدید تعریف کرد یاتوان ایستگاه در این قسمت می
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 هاتعريف ايستگاه

 
 

 شوید.به صفحه زیر منتقل می «هاتعریف ایستگاه»با انتخاب 

 
 

شوند، الزم است جهت تعریف ایستگاه ها ذیل مراکز خدمات جامع سالمت تعریف میبا توجه به اینکه ایستگاه

ترین سطح )زیر به پایین «واحدهای زیرمجموعه»بسیج ملی کنترل فشار خون جدید با استفاده از کلید 

 مجموعه مراکز خدمات جامع سالمت( ساختار بروید. 
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مرکز خدمات جامع سالمت الزم است اطالعات مورد نیاز جهت تعریف ایستگاه را وارد نمایید. بعد از انتخاب 

ابتدا الزم است نوع واحد انتخاب شود. انواع ایستگاه در شکل زیر نمایش داده شده است. مقادیر این فیلد فقط 

 شود.می ترین سطح و در جایی که امکان تعریف ایستگاه وجود دارد، نمایش دادهدر پایین
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 شود. با انتخاب نوع واحد، وضعیت فعالیت بصورت اتوماتیک فعال انتخاب می

 

 
 

بعد از انتخاب نوع واحد و درج اتوماتیک وضعیت فعالیت الزم است عنوان ایستگاه و شماره تلفن همراه مسئول 

 ایستگاه ثبت گردد.
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ها را ثبت نمایید )راهنمای نحوه وانید مقادیر آنتدر صورت موجود بودن طول و عرض جغرافیایی ایستگاه می

ثبت طول و عرض جغرافیایی به پیوست ارائه شده است(. بعد از طول و عرض جغرافیایی )این فیلدها اختیاری 

/ روستا محل استقرار ایستگاه را انتخاب نمود و سپس آدرس آن را کلیک بر روی شهر هستند(، الزم است با

 وارد کرد.
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 شود.نهایت نوع منطقه محل استقرار ایستگاه انتخاب میدر 

 
کنیم. با ذخیره اطالعات، نام ایستگاه در فهرست ذیل کلید ثبت نمایش کلیک می «ثبت»سپس روی گزینه 

 شود.داده می
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 : تعريف کاربران

 
 

 شوید.به صفحه زیر منتقل می «تعریف کاربران»با انتخاب 

 

 
 

 شود.کردن کد ملی و سال تولد کاربر صفحه زیر نمایش داده میدر این قسمت با وارد
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اگر ارتباط با سامانه ثبت احوال برقرار شود و سال تولد با کد ملی مطابقت داشته باشد، اطالعات کاربر از 

 شود.ثبت احوال فراخوانده شده و صفحه زیر نمایش داده می

 
ش روستا صفحه زیر نمای ی شود و سپس با انتخاب گزینه شهر/در این صفحه ابتدا شماره تلفن همراه ثبت م

 شود تا محل استقرار/ سکونت کاربر ثبت شود.داده می
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 سپس الزم است شغل و وابستگی سازمانی کاربر مطابق زیر انتخاب شوند.

 

 
 بعد از ثبت تمام اطالعات باید با انتخاب کلید ثبت، اطالعات را ذخیره نمود.
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 شود.از ذخیره اطالعات پنجره زیر نمایش داده میبعد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نتخاب ه تعریف کاربر را ااگر گزینه خیر انتخاب شود، برای تعیین نقش کاربر الزم است در صفحه اصلی گزین

 شوید.تا با ثبت کد ملی و سال تولد به صفحه تعیین نقش هدایت نموده 
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 شود.داده میبا انتخاب گزینه بلی صفحه زیر نمایش 

 
در اینجا الزم است با کلیک بر روی کلید انتخاب واحد، ایستگاهی که قرار است این کاربر در آن فعالیت نماید، 

 انتخاب شود.

 شودبعد از انتخاب ایستگاه مورد نظر صفحه زیر نمایش داده می

 
 شوند. صورت اتوماتیک ثبت میهنقش کاربر و تاریخ اعتبار ب گروه نقش،
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 شود.با انتخاب گزینه ذخیره پیام زیر نمایش داده می

 

 :کاربرانفهرست 

 
 شوید.به صفحه زیر منتقل می «فهرست کاربران»با انتخاب 

 
 توانید با استفاده از انواع فیلترهای موجود به فهرست مورد نظر خود دست یابید.در این صفحه شما می
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های بسیج ملی کنترل فشار عرض جغرافیایی ایستگاه : راهنمای است راج و درج طول و4پیوست 

  خون

وارد https://www.google.com را تغییر داد. برای این کار، به صفحه googleابتدا باید زبان جستجو در 

را انتخاب  settingsاز قسمت پایین صفحه سمت راست، گزینه  googleشوید. سپس جهت تغییر زبان 

 کنید.

 
 را انتخاب کنید. Search settingsاز منوی نمایش داده شده مطابق شکل زیر گزینه 

 

 کلیک کنید. Saveمطابق شکل، زبان انگلیسی را انتخاب کرده و بر دکمه  Languagesبا استفاده از گزینه 
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را خواهید دید که با کلیک روی  «ماتتنظی»توجه: اگر در مرحله زبان فارسی باشد، در پایین صفحه گزینه 

ا کلیک کنید و ب «هازبان»کلیک نمایید و سپس بر روی  «جووتنظیمات جست»روی گزینه  بایستآن می

 گزینه ذخیره را انتخاب نمایید. «English»انتخاب زبان 

 (8) .مراجعه کنید https://www.google.com/mapsبه آدرس  اکنون

مکان آن  ،توانید با واردکردن بخشی از آدرس واحد مورد نظر( می2) Search Google Mapsدر قسمت 

رد نظر خود را توانید مکان موهمچنین با حرکت موس بر روی نقشه نیز می ؛شه مشاهده کنیدقنرا بر روی 

 روی نقشه بیابید.

( استفاده 3) Satelliteتوانید از گزینه می ،که به محدوده مکان مورد نظر خود آشنایی کامل داریددر صورتی

 مکان دقیق واحد را مشخص کنید. ،ای گوگلکنید و با استفاده از نقشه ماهواره
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روی نقشه  ید، در این حالت نقطه مورد نظرروی آن کلیک کن روی نقشه،پس از یافتن مکان مورد نظر 

 (2شود. )( و مختصات آن در کادری در پایین صفحه نمایش داده می8گذاری شده )نشانه
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لینک آبی ( مختصات جغرافیایی مکان مورد نظر شما با 2طور که در تصویر باال مشخص شده است )همان

در سمت چپ نقشه، مختصات جغرافیایی و اطالعات مکان ، نمایش داده شده است، با کلیک روی آن، رنگ

شود. اطالعات مشخص شده با کادر قرمز در تصویر زیر، مختصات مورد نیاز جهت مورد نظر نمایش داده می

ی این باشد که بایستیم ها در سامانه بسیج ملی کنترل فشار خونثبت در طول و عرض جغرافیایی ایستگاه

 شت یا کپی و در محل مورد نظر با دقت وارد و ذخیره شود. درستی یادااطالعات به

 باشد.میعرض جغرافیایی نشانه  Nو حرف طول جغرافیایی نشانه  E: حرف نکته

 

 
 

 

 

در نقشه گوگل مشخص شده باشد، با رنگ قرمز نمایش داده  که مکان مورد نظر شما قبالًدر صورتینکته: 

کلیک راست کرده و گزینه  جهت رویت و دریافت مختصات جغرافیایی کافی است روی عالمت  .خواهد

What’s here? .را انتخاب نماید تا مختصات مربوطه در پایین صفحه نمایش داده شود 
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شود شده در پایین صفحه نمایش داده میمختصات مکان انتخاب ?What’s hereپس از کلیک روی گزینه 

 لینک آبی رنگ کلیک کنید. سپس روی
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ون از خ ثبت اطالعات در سامانه بسیج ملی کنترل فشار خون با نقش راهبر سامانه بسیج ملی کنترل فشار

 باشد. گزینه تعریف ایستگاه قابل دسترس می

نه دست آمده در نقشه گوگل در سامابه E,Nدرستی و با توجه به حروف قت داشته باشید اطالعات نقاط، بهد

 درج و ثبت شود.

 : راهنمای کاربر سامانه بسیج ملی کنترل فشار خون5پیوست 
م کاربری نام شده است و دارای ناتوسط راهبر سامانه ثبت بسیج ملی کنترل فشار خون که قبالً  کاربران ایستگاه

انه ایستگاه را در سامگیرندگان به توانند اطالعات پرسشنامه خدمتباشند، برابر این راهنما میو رمز عبور می

 ثبت نمایند.

 ورود 

ورود »شود که با انتخاب گزینه صفحه زیر نمایش داده می https://salamat.gov.irبا وارد کردن آدرس 

  شود.پنجره جدیدی وسط صفحه باز می «اعضا
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نه توانید وارد سامامیبا واردکردن کد ملی و رمز عبور دریافتی از راهبر سامانه بسیج ملی کنترل فشار خون 

 شوید.

 

 صفحه اصلی

 
 (. 8شود )عنوان کاربر در سمت راست کادر نمایش داده میدر این پنجره مشخصات شما به

1 

2

÷ 



 

73    |  کمیته اجرائی بسیج ملی کنترل فشارخون 

 

1398فشار خون بسیج ملی کنترل  1398بسیج ملی کنترل فشار خون    

 روی راهنمای تکمیل پرسشنامه، آن ر ا مطالعه نمایید.شود قبل از ثبت، با کلیک صیه میتو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرمایید:لطفا به نکات ذیل توجه 

 شود.سال به باال بارگذاری می 3۲پرسشنامه برای افراد 

ه ب ها قابل ویرایش هستند.اند، در ایستگاهصورت خوداظهاری اطالعات را تکمیل نمودههاطالعات افرادی که ب

 جود نخواهد داشت.وها امکان ویرایش محض ویرایش در یک ایستگاه، در سایر ایستگاه

 باشد.در یک ایستگاه ثبت شده است، فقط و فقط در همان ایستگاه قابل ویرایش می بالًاطالعات افرادی که ق

توانند در اند، میهای بسیج ملی کنترل فشار خون حاضر شدهیا در ایستگاه اظهاری نمودهافرادی که خود

 های بهداشت نیز اطالعات بسیج ملی کنترل فشار خون را وارد نمایند.های سالمت و یا خانهپایگاه

 ککننده وارد شود. در نهایت با کلیاه و سال تولد مراجعهروز، م ،سپس در مرکز صفحه نیز الزم است کد ملی

 شوید. منتقل می «خون باال پرسشنامه بسیج ملی کنترل فشارتکمیل »به صفحه  «انتخاب»روی گزینه 
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 شودنمایش داده می «باشدشماره ملی واردشده صحیح نمی»اگر شماره ملی اشتباه تایپ شود پیغام 

 
 

 

 شود.در باالی صفحه نمایش داده می «باشدتاریخ تولد معتبر نمی»اگر تاریخ تولد صحیح وارد نشود پیغام 
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 پرسشنامه:

 
 

  



   

 76 کمیته اجرائی بسیج ملی کنترل فشارخون  | 

 

1398بسیج ملی کنترل فشار خون   

ی ال باردارگیرنده زن باشد و پاسخ وضعیت تأهل، متأهل ثبت شده باشد، سؤکه جنسیت خدمتدر صورتی

 شود.مطابق شکل زیر پرسیده می

  
 

گیرنده به مدت خدمتمتر جیوه و یا بیشتر باشد، الزم است میلی 82۲در صورتی که فشارخون سیستولیک 

گیری شده و در سامانه ثبت شود. توجه داشته فشار خون اندازه استراحت نموده و بعد از آن مجدداً  دو دقیقه

ولیک خون دیاست همچنین اگر فشار متر جیوه در سامانه ثبت گردد.خون باید بر حسب میلی باشید که فشار

گیرنده به مدت دو دقیقه استراحت نموده و بعد از آن تمتر جیوه یا بیشتر باشد، الزم است خدممیلی 3۲

 گیری شده و در سامانه ثبت شود. فشار خون اندازه اًمجدد
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 شوید.به صفحه بعدی هدایت می «ییدتأ»اطالعات با کلیک بر روی گزینه بعد از ثبت تمام 

 
 

 شود. پرسش انجام میخیره اطالعات مجدداً در این مرحله برای اطمینان از ذ

 
 

 شود.بندی و اقداماتی که باید انجام شود به شما نمایش داده میطبقه «بله»با کلیک بر روی گزینه 
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 گیرنده پیامک ارسالشود و برای شماره تلفن همراه اظهاری خدمتئید، اطالعات ثبت میأبا انتخاب گزینه ت

 شود. می

 درمانی مراجعه نماید. رنده، توصیه نمایید به مراکز بهداشتی/گیبودن فشار خون خدمتدر صورت باال

 

 ( پايگاه و ايستگاه) سنجش فشار خوندر محل فشار خون گیری اندازههای پیام

 

  ورت صبههمگانی اعالم شود یا های باید از طری  رسانهفشار خون گیری اندازهپیامی که قبل از

 : مجری طرح نصب شودپالکارد در کنار مراکز بهداشتی درمانی 

 

  :باید شرایط زیر را رعایت کنندفشار خون گیری اندازهقبل از  شودمیگیری اندازهها آنفشار خون افرادی که 

 : فشار خونگیری اندازهنیم ساعت قبل از  -8

 و الکل و مصرف محصوالت دخانی خودداری کنند( قهوه و چای) از مصرف کافئین . 

  انجام ندهندفعالیت بدنی شدید . 

 . ناشتا نباشند -2

 . خالی باشدها آنمثانه فشار خون گیری اندازهقبل از  -3

 . استراحت کنند و با هیجان صحبت نکنندفشار خون گیری اندازهدقیقه قبل از  1به مدت  -2

 . لباس دارای آستین گشاد به تن داشته باشند ترجیحاً -1

 . کارت ملی خود را به همراه داشته باشید به هنگام مراجعه حتماً -6
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 فشار خون سنجش های ایستگاههای استاندارد: 6 پیوست

 

 
 

 

توضیحاتتعداد برای  هرشی تاستاندارد ایستگاه سنجش فشارخون

1
مساحت ایستگاه ارزیابی فشارخون  حداقل 25 متر مربع 

)مس ف و مست ر در طب ه همکف ( - تهویه مناسب و ....

محل ایستگاه در مکان های پر 

جمعیت  پر تردد و در معرض دید

 2  خانم و ی  آقا3 ن ر  پرسشگر  آقا  و  خانم2

برای هر 3 ن رگواهی دوره آموزش پرسشگران3

تعداد برای  هر پایگاهوسایل مورد نیاز 

1پاراوان4

درصورت ارزیابی خانم ها و آقایان 

در اتاق های جداگانه لزومی به 

وجود پاراوان در ایستگاه نیست

3 )مشترک برای هر دو شی ت( فشارسنج الکترونی 5

1میز مناسب برای پرسشگران6

10صندلی7

3زیرپائی مناسب8

3کارت شناسائی و کاور برای هر پرسشگر9

به تعداد پرسشگران3 )مشترک برای هر دو شی ت( تبلت/کامپیوتر/....10

کاربران از تل ن هوشمند  تبلت و 

لپتا  ش صی میتوانند است اده 

نمایند

به تعداد مراجعه کنندگانکارت ثبت فشارخون11

مطاب  دستورالعمل لیست خطی ثبت مش صات مراجعه کنندگان و فرم ارجاع12
از تکثیر زیاد این فرم ها جداً 

خودداری شود

1پوستر اطالع رسانی برنامه13

14
بنر یا پالکارد یا استند راهنمای رعایت شرایط قبل از اندازه 

گیری فشارخون
1

1پوستر راهنمای عوامل خطر ابتال به فشارخون15

1پوستر راهنمای پیشگیری و کاهش میزان فشارخون16

حداقل ی  عنوانپم لت 17
به تعداد مورد نیاز برحسب 

جمعیت

سایر موارد

1آب سرد کن یا تامین آب سرد 18

10 در هر شی تلیوان ی  بار مصرف و  ای19

3 در هر شی تنیم  اشت)میوه-بیسکوئیت(20

بر اسا  ساعت کار و منط ه3 در هر شی تغذا )ناهار-شام(21

22
 آب- ای و .... برای مراجعه کنندگان برحسب امکانات 

دانشگاه
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)جهت  دشون شناسايیو تعداد افرادی که مورد انتظار است که در طول برنامه  جمعیت ثبت شده در سامانه سیب

 اطالع(

 

واحد

جمعیت ثبت 

شده در سیب 

و کل جمعیت 

خراسان و 

گلستان

باالی 30 

سال

استان ها )  

)S T E P S 2016

شیوع فشارخون 

140/90 و باالتر

 هدف بسیج ملی 50 

درصد جمعیت 

باالی 30 سال

 تعداد مورد انتظار 

افراد با فشارخون 

باال در جمعیت هدف

             611214267097Khuzestan26.9133,549           35,925دانشکده آبادان

               10084553522Hamadan21.6726,761             5,799دانشکده اسد آباد

               13029665267Khorasan, North30.0232,634             9,797دانشکده اسفراین

1176136400622دانشکده ایرانشهر
Sistan and 

Baluchistan19.37200,311           38,800             

             194887103260Khuzestan26.951,630             13,888دانشکده بهبهان

             289418120555Khorasan, Razavi25.1860,278             15,178دانشکده تربت جام

               8313646122Ardabil34.5423,061             7,965دانشکده خلخال

               10708661827Markazi29.5230,914             9,126دانشکده خمین

             348748172543Azerbaijan, West27.3986,272             23,630دانشکده خوی

             303700166486Markazi29.5283,243             24,573دانشکده ساوه

               12683266963Azerbaijan, East29.0633,482             9,730دانشکده سراب

             272167140480Kerman24.3170,240             17,075دانشکده سیرجان

             20400995600Khuzestan26.947,800             12,858دانشکده شوشتر

               4514822784Fars22.2711,392             2,537دانشکده گراش

             251885132767Fars22.2766,384             14,784دانشکده الرستان

             257259137728Azerbaijan, East29.0668,864             20,012دانشکده مراغه

             518523256964Khorasan, Razavi25.18128,482           32,352دانشکده نیشابور

             934067537755Markazi29.52268,878           79,373دانشگاه اراک

           1197346623858Ardabil34.54311,929           107,740دانشگاه اردبیل

           28729191397721Azerbaijan, West27.39698,861           191,418دانشگاه ارومیه

           41443182397833Isfahan25.081,198,917        300,688دانشگاه اصفهان

           22208881287979Alborz28.41643,990           182,957دانشگاه البرز

           33639251697776Tehran23.34848,888           198,130دانشگاه ایران

             554740286005Ilam26.39143,003           37,738دانشگاه ایالم

             512788301207Mazandaran33.12150,604           49,880دانشگاه بابل

             747314349966Khorasan, North30.02174,983           52,530دانشگاه بجنورد

             303372127602Kerman24.3163,801             15,510دانشگاه بم

             1692056750467Hormozgan26.21375,234           98,349دانشگاه بندرعباس

             1028665512160Bushehr22.99256,080           58,873دانشگاه بوشهر

             807424381806Khorasan, South25.1190,903           47,917دانشگاه بیرجند

           33964981847740Azerbaijan, East29.06923,870           268,477دانشگاه تبریز

دانشگاه تربت 

حیدریه
367573176897Khorasan, Razavi25.1888,449             22,271             

جمعیت هدف بسیج ملی کنترل فشارخون باال 1398 - تعداد مورد انتظار شناسائی افراد با فشارخون باال
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واحد

جمعیت ثبت شده 

در سیب و کل 

جمعیت خراسان و 

گلستان

باالی 30 سال
استان ها )  

)S T E P S 2016

شیوع فشارخون 140/90 

و باالتر

 هدف بسیج ملی 50 درصد 

جمعیت باالی 30 سال

 تعداد مورد انتظار افراد با 

فشارخون باال در جمعیت 

هدف

           18729281031331Tehran23.34515,666           120,356دانشگاه تهران

دانشگاه 

جندی شاپور
28950741292447Khuzestan26.9646,224           173,834           

             213497118950Fars22.2759,475             13,245دانشگاه جهرم

             674329290386Kerman24.31145,193           35,296دانشگاه جیرفت

             705463330233Khuzestan26.9165,117           44,416دانشگاه دزفول

             307320167894Kerman24.3183,947             20,408دانشگاه رفسنجان

382956161500دانشگاه زابل
Sistan and 

Baluchistan19.3780,750             15,641             

1135584412487دانشگاه زاهدان
Sistan and 

Baluchistan19.37206,244           39,949             

             1046509545316Zanjan20.7272,658           56,440دانشگاه زنجان

           25730011536953Mazandaran33.12768,477           254,519دانشگاه ساری

             446136226781Khorasan, Razavi25.18113,391           28,552دانشگاه سبزوار

             378946224512Semnan35.19112,256           39,503دانشگاه سمنان

             243483134373Semnan35.1967,187             23,643دانشگاه شاهرود

966778477257دانشگاه شهرکرد
Chahar Mahaal 

and Bakhtiari28.38238,629           67,723             

دانشگاه شهید 

بهشتی
33310311741116Tehran23.34870,558           203,188           

           40621742258934Fars22.271,129,467        251,532دانشگاه شیراز

             205843111905Fars22.2755,953             12,461دانشگاه فسا

             1182848633677Qazvin24.64316,839           78,069دانشگاه قزوین

             1090773605954National26.4302,977           79,986دانشگاه قم

             409830243241Isfahan25.08121,621           30,502دانشگاه کاشان

           1551315794970Kurdistan34.78397,485           138,245دانشگاه کردستان

             1171893613657Kerman24.31306,829           74,590دانشگاه کرمان

           1791983962770Kermanshah26.57481,385           127,904دانشگاه کرمانشاه

           1900000900000Golestan31.8450,000           143,100دانشگاه گرگان

               12197363389Khorasan, Razavi25.1831,695             7,981دانشگاه گناباد

           22492291350961Gilan31.3675,481           211,425دانشگاه گیالن

           1756963886690Lorestan31.21443,345           138,368دانشگاه لرستان

           50260002406800Khorasan, Razavi25.181,203,400        303,016دانشگاه مشهد

             1576568849940Hamadan21.67424,970           92,091دانشگاه همدان

687678319040دانشگاه یاسوج
Kohgiluyeh and 

Boyer-Ahmad21.74159,520           34,680             

             1076125564032Yazd30.66282,016           86,466دانشگاه یزد

       4,953,011     721994123724485518,622,428مجموع
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 فشارخون کنترل یمل جیبس یاجرا یزمانبند جدول: 7 وستیپ

 

 مهر شهريور مرداد تیر خرداد ارديبهشت  

 4 9 2 8 4 9 2 8 4 9 2 8 4 9 2 8 4 9 2 8 4 9 2 8 فعالیت رديف

                         تدوین طرح پویش 8

                         تائید و تصویب در شورای معاونین 2

                         طرح در شورای مدیران 9

                         هادانشگاهبه ها نهائی سازی و ابالغ برنامه 4

                         و فراهم کردن تدارکات هاگروهجلسات کاربرگزاری  5

                         راسم شروع پویش برگزاری م 6

                         آموزشی و حسا  سازیهای ی برنامهاجرا 7

 بیماران شناساییو گیری فشار خون اندازهاجرای برنامه  1

 در سراسر کشور

                        

                         هاپایش برنامه 3

                         هاارزشیابی برنامه 81

                         گزارش نهائی اجرای برنامه و نتیجه ارزشیابی 88
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 گواهی آموزش -شناساییکارت  -نمونه کارت مراجعین: 8پیوست 

 : فشار خوننمونه کارت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : شناسایینمونه کارت 
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 :نمونه گواهی آموزش

 نمونه گواهی آموزش:

 آموزشی مهارت سنجشگرانگواهی 
 «بسیج ملی کنترل فشارخون»

 اترخی:               
 شماره:

 ......................... جناب آاقی/سرکار خانمگواهی می شود 
  نموده اند. ساعت شرکت 2رد اترخی ............ هب مدت  بسیج ملی کنترل فشارخون وژیه سنجشگران رد کارگاه آموزشی

     .... دکتر 
شت و ردمان شهرستان......  رئیس شبکه بهدا
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  و مطالب آموزشیها پیامهای نمونه: 9پیوست 

 : گیردمرحله صورت میباال در چهار فشار خون آموزش در مورد بیماری 

 گری برای عموم مردمآموزش توجیهی قبل از غربال (8

 کنندگان گری برای مراجعهآموزش حین غربال (2

 هاها برای بیماران و خانواده آنها و بازدیدآموزش در مراقبت (3

  آموزش مستمر برای عموم مردم (2

 فشار خون های مهم برای پیشگیری از افزایش توصیه

  باال و عوارض آن فشار خون  مردم درمورد پیشگیری ازافزایش آگاهی 

  اعضای تیم سالمتهای و اجرای پیشنهادفشار خون گیری اندازهتشویق به 

 گیری اندازهباال ازجمله آموزش نحوه فشار خون  آموزش خودمراقبتی و گسترش آن برای پیشگیری از

 ( منزل درفشار خون 

 کردن محیط برای رفتارهای سالم فراهم 

 کاهش مصرف نمک 

 وعده  1سبزیجات حداقل  کردن رژیم غذایی و مصرف میوه ومتعادل 

  ترک مصرف الکل 

 نکردن دخانیات مصرف 

 ( دقیقه درهفته 81۲یا ) اکثر روزهای هفته اعت درسفعالیت بدنی منظم باشد؛ متوسط حداقل نیم 

 کنترل وزن 

 ( پیداکردن افراد مبتال و پیگیری و درمان آن) غربالگریرس ازطریق تشخیص زود 

  روانی  –سازگاری با فشارهای روحیrelaxation  

 م یا پتاسیم خودداری شودییزمن، مانند کلسیمها تجویز مکمل از. 

( تغذیه نامناسب  تحرکیکم  مصرف دخانیات) زندگی های  زم به بیمار جهت اصالح شیوهتوصیه

 . گرددهای مربوط به عامل خطر انجام میآموزشی برنامهبر اسا  محتوی 

  راهنمای تغذیه -1

 ولی باید به یاد . مقدار زیاد استمقدار متعادل بهتر از خوردن یک وعده غذا اما بهخوردن سه وعده غذا به

امل شع و کلی غذاهای مصرفی باید متنو طوربهتر از مقدار آن است و داشته باشید که نوع غذا خیلی مهم

 . ی باشندانواع گوناگون مواد غذای

 از مصرف زیاد نمک خوداری کرده و از گذاشتن نمکدان سر سفره پرهیز کنید . 
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 المقدور پز یا کبابی تهیه کنید و حتیبخار، آب پزصورت بهرا بیشتر  غذاهای کم چربی را انتخاب کنید و غذا

 . داری کنیدکرده خوداز خوردن غذاهای سرخ

  چربی و مرغ بدون پوست مصرف کنیدگوشت کم، چربیلبنیات کمکنید سعی . 

 مقدار زیاد مصرف کنیدجات بهساالد و میوه، از سبزیجات . 

 مقدار متعادل مصرف زمینی بههای غالت با پوست و سیبدانه، ماکارونی، مثل نانای هغذاهای نشاست

 . کنید

 های گازدار شیرین اجتناب کنیداز مصرف نوشابه . 

 کاهش دهیدکیک و بیسکویت را شدیداً ، شکالت، شیرینی، مصرف شکر . 

 های مایع استفاده کنیدهای جامد یا دنبه از روغنروغن، جای کرههب . 

 و کله و پاچه را کمتر مصرف کنید( قلوه، دل، مغز، جگر) امعاء و احشاء، گوشت . 

 لپه و لوبیا را بیشتر مصرف کنید، حبوبات مثل عدس . 

 دار مصرف کنیداالمکان نان تهیه شده از آرد سبوسحتی . 

 راهنمای ترک سیگار -2

 : یدرای کمک به فرد سیگاری به او بگویب

 کار دشواری نیست، ترک . 

  دهنده باشدماند که ممکن است آزارهفته باقی می 8 -2عتالئم ترک . 

 ماهه اول به مصرف بقی در طول سهماو اند در همان هفته اول اکثر افرادی که مصرف سیگار را ترک کرده

 . اشدهای روانی شدید ببینی نشده یا فشارآورند که ممکن است به دالیل شرایط پیشمجدد سیگار رو می

 توان آن را کنار گذاشتعادتی که می، کشیتدن یک عادت استختتتتتاطر داشته باشید سیگار هب . 

 شوندموفق به تتتترک می، بار تالشاز چندین پس به یاد داشته باشید اکثر افراد سیگتتتاری . 

 : ترک سیگار دارای مراحل زیر است

 برای ترک تصمیم بگیرید.  .8

دن شمثالً برای بهبود سالمتی، برای بهتر) دالیل ترک خود فکر کنید هر شب قبل از خواب به یکی از .2

 (. …و ظاهر

 از خستگی، استراحت کنید، مصرف کنیدمایعات بیشتری ، ورزشی را آغاز کنید -یک برنامه نرمشی .3

 . بپرهیزید

رای یک روز ب فقط به فکر تعیین. نخواهید کرد هیچ وقت به این فکر نکنید که هرگز سیگار مصرف .2

 . باشید کردنترک
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کند بتتخواهتید که با هم برای ترک مصرف سیگار از یتتکتی از دوستانتان که او هم سیگار مصرف می .1

 . کنید تان را پس اندازپول سیگار روزانه کنید وریزی برنامه

 . دوستان و اطرافیان اطالع دهید، به کلیه افراد خانواده تاریخ برای ترک انتخاب کنید و روز ترک را .6

 . کار را انجام دهید کنم و اینید امروز سیگار مصرف نمیدر روز ترک به خودتان بگوی .7

 . ار خالص شویدهای خود را تمیز کنید تا از بوی بد سیگلباس .1

 . برای مثال شیر بنوشید ؛خود را تغییر دهید تا به کاهش تعداد مصرف سیگار کمک کند ایهعادت تغذی .3

 . جای آن یک لیوان آب بنوشید یا میوه میل کنیدهدر موقع میل به مصرف سیگار ب .8۲

 . در طول روز خود را مشغول کنید .88

 . از افراد خانواده کمک بخواهید .82

 فعالیت بدنیراهنمای  -3

 ورزشی است که استقامت بدن را ، ها برای بدن مفید هستند ولی بهترین ورزش برای قلبتمام ورزش

 پیاپی برای مدتی طوربهحرکات بدنی ها آنکنند که در هایی استقامت بدن را زیاد میورزش. افزایش دهد

 . زدنی و طنابسواردوچرخه، شنا، دویدن، مثل راه رفتن سریع، ادامه داشته باشند

 زدن بهترین نوع ورزش هستندراهپیمایی و طناب، شنا، سواریدوچرخه ، 

 تثر در ابتالء به بیماری قلبی اسو فعالیت بدنی کم یکی از عوامل مؤنکردن باید به خاطر داشت که ورزش . 

 سعی کنید فعالیت بدنی جزئی از زندگی روزانه باشد . 

 تدریج افزایش یابدهآرامی شروع شود و بباید به یادداشت که ورزش به . 

 که از پا ای هنه به انداز، وجود آیتتتدهورزش کنید که احساس خستگی مطبوعی در شما بای هبه انتتداز

  .نفس زدن بتوان صحبت کردحین ورزش ضمن نفس که درسطح مطلوب ورزش یعنی این. بیفتید

 ورزشی مالیم و نرمش گرم کنیدخود را با حرکات ، هتمیشه قبل از شروع ورزش . 

 تر به دقیقه با حرکات مالیمسعی کنید برای چند. ناگهانی ورزش را تمام نکنید طوربه، برای خاتمه ورزش

 . ورزش ادامه دهید

 تا یک ساعت بعد از صرف غذا ورزش را شروع نکنید . 

 ورزش کافی است!» گویدمی «بدن» در واقع . درد عضتالت در حیتتتتن ورزش را نتتتتادیده نگیرید» . 

 جا در صورتی که نتوانید یک. دقیقه فعالیت بدنی انجام شود 3۲روز و روزانه  1 ایبهتر است حداقل هفته

 . تقسیم کردای هدقیق 8۲ نوبت 3توان فعالیت بدنی را در طول روز به دقیقه فعالیت کنید می 3۲
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 در سامانه سیب و وبسایتفشار خون روند ارزیابی : 11پیوست 
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به تش ی  پزش  
مبتال به نارسائی 
کلیه هستید 

بله

یا  125/80فشارخون 
با تر است 

بله

ارجاع فوری به 
پزش  جهت 
بررسی بیشتر

کنترل نامطلوب 
فشارخون در بیمار 

کلیوی

خیر
نارسائی کلیوی با 
کنترل قابل قبول 

فشارخون

توصیه به 
پایبندی به 
درمان و 
مراجعه به 
پزش  در 
فواصل 
مش   

ارجاع (
غیرفوری 
درصورت 
)لزوم

خیر ادامه غربالگری پرسش از کلیه مراجعان
فشارخون
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مراقب /فرد ارجاع شده توسط بهورز
سالمت جهت تائید ابتال به پرفشاری 

)7974کد (خون 

آیا میانگین دو نوبت اندازه گیری 
/180فشارخون مساوی یا بیش از 

است  110

آیا میانگین دو نوبت اندازه گیری 
/179 تا 160/100فشارخون مساوی 

است   109

خیر خیر

انجام اقدامات -1
اولیه جهت کاهش 
تدریجی فشارخون 
مطاب  دستورالعمل

ارجاع به سطح  -2
دودرصورت نیاز

آموزش -3

بله
بله

آیا میانگین دو نوبت اندازه گیری فشارخون 
است   159/99 تا 140/90مساوی 

بله

آیا میانگین دو نوبت اندازه گیری 
/139 تا 120/80فشارخون مساوی 

است   89

میانگین دو نوبت 
اندازه گیری 

فشارخون کمتر از 
است  120/80

بررسی مجدد توسط 
مراقب سالمت /بهورز

هنگام ارائه مجدد 
7043خدمت 

پره هایپرتنشن-
آموزش اصالح شیوه   -

زندگی
بررسی مجدد توسط  -

مراقب سالمت /بهورز
ی  سال بعد

بله

خیر

خیر

:عروقی-بررسی وجود عالئم خطر بیماری های قلبی* 
در زنان 55 در مردان و بیش از 45 سن با ی -1

مصرف دخلنیات -2
دیس لیپیدمی -3

اختالل قند ناشتا -4
سانتیمتر و بیشتر 90 دور کمر -5

مردان (ساب ه خانوادگی بیماری قلبی عروقی زودر -6
)سال 65 سال و زنان کمتر از 55 کمتر از

بیماری قلبی عروقی یا کلیوی یا دیابت تثبیت شده* 

بیماری قلبی عروقی 
یا کلیوی یا دیابت 
تثبیت شده همراه 
عوامل خطر یا بدون 

آنها

شروع درمان 
داروئی بعالوه اصالح 

شیوه زندگی 
معمو  درمان 
داروئی در این 

مرحله حداقل با دو 
.دارو شروع میشود

شروع فوری درمان 
داروئی و اصالح 
شیوه زندگی

وجود حداقل سه 
عامل خطر یا دیابت

شروع درمان 
داروئی بعالوه اصالح 

شیوه زندگی 

وجود ی  یا دو 
عامل خطر

اصالح شیوه زندگی  به 
 8 تا 4(مدت  ند ه ته 

و در صورت عدم  )ه ته
کنترل فشارخون شروع 

درمان داروئی

بدون بیماری یا 
عوامل خطر

اصالح شیوه زندگی  به 
ماه و در صورت  3مدت 

عدم کنترل فشارخون 
ماه شروع درمان  6 طی

داروئی

ویزیت هر دو ه ته تا کنترل فشارخون-
ویزیت هر دو ه ته تا زمان ویزیت روتین 

ماه  3بعدی توسط پزش  در فاصله 
در صورت عدم کنترل فشارخون .بعد

علیرغم درمان دارویی ارجاع به سطح دو

فواصل ویزیت طی  ن ر -
پزش  تا کنترل 

فشارخون
بررسی ماهانه توسط  -

بهورز
ماهه پزش   3بررسی -

پس از تثبیت فشارخون

بله

بله

بله

خیر

خیر

خیر

140/90 سال کمتر از 60هدف کنترل فشارخون در افراد کمتر از 
 قابل قبول است 150/90 ساله و با تر میزان فشارخون 60در افراد 

پیگیری سه 
ماه بعد

 "پزش -تش ی  و درمان فشارخون با " به 7974نام خدمت 
پزش  جدای  -خدمت مراقبت سه ماهه فشارخون با . اصالح گردد

.از این خدمت می باشد

فشارخون : تش ی 
خیلی با 

فشارخون : تش ی 
2با ی مرحله 

: تش ی 
فشارخون با ی 
مرحله ی 

پره : تش ی 
هایپرتنشن

فشارخون : تش ی 
طبیعی

در سامانه به 
ه ته  4 تا 2اشتباه 

.درج شده است

به اشتباه ارجاع 
فوری به سطح دو 
. درج شده است

عبارت قرمز رن  
.جایگزین گردد

اقدام به صورت  
عبارت قرمز رن  
اصالح گردد و 
 3تاری  پیگیری 

. ماه بعد لحا  شود

عبارت اقدام 
.اصالح گردد
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 هاکد دانشگاه :11وست پی

 کد ایستگاه کد شهرستان کد دانشگاه دانشگاه ردیف 

توسط راهبر سامانه سیب قابل  salamat.gov.irنکته: کلیه مش صات ایستگاه ها در وبسایت 

طرح به ت صیل توضیح داده  7.1پیش نویس اجرائی نس ه  3دسترسی و ثبت است. در پیوست 

شده است. لط ا اگر در آن سامانه کد تعل  میگیرد همان کد را در برگه بنویسید. کد سامانه به 

زمانی هم در همه برگه این سیستم کد گذاری ارجحیت دارد. نام ایستگاه و آدر  و وابستگی سا

 ها باید ثبت شود.

 به با   111از  به با  برحسب ترتیب ال بایی نام شهرستان 11از  11  ایران  1

 به با   111از  به با  برحسب ترتیب ال بایی نام شهرستان 11از  12 اردبیل 2

 به با   111از  به با  برحسب ترتیب ال بایی نام شهرستان 11از  13 اسدآباد 3

 به با   111از  به با  برحسب ترتیب ال بایی نام شهرستان 11از  14 اس راین 4

 به با   111از  به با  برحسب ترتیب ال بایی نام شهرستان 11از  15 اص هان 5

 به با   111از  به با  برحسب ترتیب ال بایی نام شهرستان 11از  16 البرز 6

 به با   111از  به با  برحسب ترتیب ال بایی نام شهرستان 11از  17 اهواز 7

 به با   111از  به با  برحسب ترتیب ال بایی نام شهرستان 11از  18 ایرانشهر 8

 به با   111از  به با  برحسب ترتیب ال بایی نام شهرستان 11از  19 ایالم 9

 به با   111از  ال بایی نام شهرستانبه با  برحسب ترتیب  11از  11 آبادان 11

 به با   111از  به با  برحسب ترتیب ال بایی نام شهرستان 11از  11 آ ربایجان غربی 11

 به با   111از  به با  برحسب ترتیب ال بایی نام شهرستان 11از  12 بابل 12

 به با   111از  به با  برحسب ترتیب ال بایی نام شهرستان 11از  13 بم 13

 به با   111از  به با  برحسب ترتیب ال بایی نام شهرستان 11از  14 بهبهان  14

 به با   111از  به با  برحسب ترتیب ال بایی نام شهرستان 11از  15 بوشهر 15

 به با   111از  به با  برحسب ترتیب ال بایی نام شهرستان 11از  16 بیرجند 16

 به با   111از  به با  برحسب ترتیب ال بایی نام شهرستان 11از  17 تبریز 17

 به با   111از  به با  برحسب ترتیب ال بایی نام شهرستان 11از  18 تربت جام 18

 به با   111از  به با  برحسب ترتیب ال بایی نام شهرستان 11از  19 تربت حیدریه 19

 به با   111از  ترتیب ال بایی نام شهرستانبه با  برحسب  11از  21 تهران 21
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 به با   111از  به با  برحسب ترتیب ال بایی نام شهرستان 11از  21 جهرم 21

 به با   111از  به با  برحسب ترتیب ال بایی نام شهرستان 11از  22 جیرفت 22

 به با   111از  انشهرست به با  برحسب ترتیب ال بایی نام 11از  23  هار محال و ب تیاری  23

 به با   111از  به با  برحسب ترتیب ال بایی نام شهرستان 11از  24 خراسان شمالی 24

 به با   111از  به با  برحسب ترتیب ال بایی نام شهرستان 11از  25 خل ال 25

 به با   111از  به با  برحسب ترتیب ال بایی نام شهرستان 11از  26 خمین 26

 به با   111از  به با  برحسب ترتیب ال بایی نام شهرستان 11از  27 خوی 27

 به با   111از  به با  برحسب ترتیب ال بایی نام شهرستان 11از  28 دزفول 28

 به با   111از  به با  برحسب ترتیب ال بایی نام شهرستان 11از  29 رفسنجان 29

 به با   111از  ترتیب ال بایی نام شهرستان به با  برحسب 11از  31 زابل 31

 به با   111از  به با  برحسب ترتیب ال بایی نام شهرستان 11از  31 زاهدان 31

 به با   111از  به با  برحسب ترتیب ال بایی نام شهرستان 11از  32 زنجان 32

 به با   111از  به با  برحسب ترتیب ال بایی نام شهرستان 11از  33 ساوه 33

 به با   111از  به با  برحسب ترتیب ال بایی نام شهرستان 11از  34 سبزوار 34

 به با   111از  به با  برحسب ترتیب ال بایی نام شهرستان 11از  35 سراب 35

 به با   111از  به با  برحسب ترتیب ال بایی نام شهرستان 11از  36 سمنان 36

 به با   111از  به با  برحسب ترتیب ال بایی نام شهرستان 11از  37 سیرجان 37

 به با   111از  به با  برحسب ترتیب ال بایی نام شهرستان 11از  38 شاهرود 38

 به با   111از  به با  برحسب ترتیب ال بایی نام شهرستان 11از  39 شهیدبهشتی 39

 به با   111از  ال بایی نام شهرستانبه با  برحسب ترتیب  11از  41 شوشتر 41

 به با   111از  به با  برحسب ترتیب ال بایی نام شهرستان 11از  41 شیراز 41

 به با   111از  به با  برحسب ترتیب ال بایی نام شهرستان 11از  42 فسا 42

 به با   111از  به با  برحسب ترتیب ال بایی نام شهرستان 11از  43 قزوین 43

 به با   111از  به با  برحسب ترتیب ال بایی نام شهرستان 11از  44 قم 44

 به با   111از  به با  برحسب ترتیب ال بایی نام شهرستان 11از  45 کاشان 45

 به با   111از  به با  برحسب ترتیب ال بایی نام شهرستان 11از  46 کرمان 46

 به با   111از  به با  برحسب ترتیب ال بایی نام شهرستان 11 از 47 کرمانشاه 47

 به با   111از  به با  برحسب ترتیب ال بایی نام شهرستان 11از  48 کردستان 48
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 به با   111از  به با  برحسب ترتیب ال بایی نام شهرستان 11از  49 کهگیلویه و بویراحمد 49

 به با   111از  برحسب ترتیب ال بایی نام شهرستانبه با   11از  51 گراش 51

 به با   111از  به با  برحسب ترتیب ال بایی نام شهرستان 11از  51 گلستان 51

 به با   111از  به با  برحسب ترتیب ال بایی نام شهرستان 11از  52 گناباد 52

 به با   111از  انشهرستبه با  برحسب ترتیب ال بایی نام  11از  53 گیالن 53

 به با   111از  به با  برحسب ترتیب ال بایی نام شهرستان 11از  54  رستان 54

 به با   111از  به با  برحسب ترتیب ال بایی نام شهرستان 11از  55 لرستان 55

 به با   111از  به با  برحسب ترتیب ال بایی نام شهرستان 11از  56 مازندران 56

 به با   111از  به با  برحسب ترتیب ال بایی نام شهرستان 11از  57 مراغه 57

 به با   111از  به با  برحسب ترتیب ال بایی نام شهرستان 11از  58 مرکزی 58

 به با   111از  به با  برحسب ترتیب ال بایی نام شهرستان 11از  59 مشهد 59

 به با   111از  برحسب ترتیب ال بایی نام شهرستانبه با   11از  61 نیشابور 61

 به با   111از  به با  برحسب ترتیب ال بایی نام شهرستان 11از  61 هرمزگان 61

 به با   111از  به با  برحسب ترتیب ال بایی نام شهرستان 11از  62 همدان 62

 به با   111از  به با  برحسب ترتیب ال بایی نام شهرستان 11از  63 یزد 63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


