<<گروه خدمت(بلوک بندی) در سامانه سیب>>

مرحله اول "تعریف گروه ها":

برای تعریف گروه ها الزم است توسط مدیر سیستم از منوی مدیریت سامانه زیر منوی تعریف ساختار شبکه وارد شده و
دکمه گروه خدمت روبروی واحد مورد نظر انتخاب شود.

فرم تعریف گروه ها همانگونه که در تصویر زیر مشاهده می نمایید باز می شود ،در قسمت عنوان نام گروه را تایپ نموده
و سپس روی دکمه ذخیره کلیک می نماییم .امکان حذف یا ویرایش گروه تا زمانی که جمعیتی به آن تخصیص داده نشده وجود
دارد.

مرحله دوم "تخصیص جمعیت به گروه ":

پس از تعریف گروه ها توسط مدیر سیستم  ،خدمت دهندگان سطح  4در فهرست خدمت گیرندگان مانند تصویر زیر
دکمه بلوک بندی را مشاهده می نمایند

با کلیک روی آن از بین گزینه های تعریف شده توسط مدیر سیستم می توان خدمت گیرنده مورد نظر را در بلوک
مربوطه قرار داد ،امکان ویرایش و حذف خدمت گیرنده از بلوک ها همواره وجود دارد.

مرحله سوم " جستجوی بر اساس بلوک":

پس از تخصیص جمعیت به بلوک ها با استفاده از جستجوی پیشرفته در فهرست خدمت گیرندگان می توان افراد را بر
اساس بلوک بندی مانند تصویر زیر جستجو نمود:

جابجایی جمعیت بر اساس گروه توسط مدیر سیستم
امکان جابجایی جمعیت بر اساس گروه توسط مدیر سیستم در جمعیت تحت پوشش واقع در فرم تعریف ساختار مانند
تصویر زیر وجود دارد ،از ستون سمت چپ (سطح  )4می توان گروه مورد نظر را جستجو و انتخاب کرده و جمعیت آن گروه را از
تحت پوشش پایگاه/خانه بهداشت خارج نمود .مدیر سیستم می تواند در سطح  3گروه فرضی تعریف کرده تا جمعیت موجود در
گروه تعریف شده در ستون سمت چپ را به گروه فرضی در ستون سمت راست انتقال دهد و بلعکس.
مراحل انجام جابجایی جمعیت از گروه سطح پایین به گروه سطح باالتر:
 .1انتخاب گروه موجود در ستون سمت چپ
 .2کلیک روی دکمه جستجو
 .3انتخاب خدمت گیرندگان از لیست نمایش داده شده در ستون سمت چپ
 .4انتخاب نام گروه مورد نظر در ستون سمت راست (ابتدا باید طبق مرحله اول "تعریف گروه" برای سطح باالتر تعریف شده
باشد)
 .5کلیک روی دکمه نارنجی رنگ حذف

مراحل انجام جابجایی جمعیت از گروه سطح بالتر به گروه سطح پایین:
 .1انتخاب گروه موجود در ستون سمت راست
 .2کلیک روی دکمه جستجو
 .3انتخاب خدمت گیرندگان از لیست نمایش داده شده در ستون سمت راست
 .4انتخاب نام گروه مورد نظر در ستون سمت چپ
 .5کلیک روی دکمه آبی رنگ افزودن

توجه :الزم به ذکر است که افرادی که برایشان جابجایی و مهاجرت صورت می گیرد  ،نیازمند گروه بندی مجدد می باشند.

