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 مشکلی  بزنیم خروج را نیستند ما پایگاه پوشش تحت دیگر و اند کرده مکان نقل دیگري منطقه به که افرادي اگر-1

 آید؟ نمی پیش

 تا کنید ثبت( خروج) مهاجرت برایشان میتوانید را باشند نمی شما منطقه پوشش تحت که جمعیتی. نیست مشکلی

  .کنند اضافه خودشان پوشش تحت افراد به بتوانند ندداشت نیاز افراد این به که وقت هر دیگر مراکز

 ثبت مجدد فرد باید آیا دهد انجام را فرد خروج مرکز آن و باشد دیگري مرکز پوشش تحت اي گیرنده خدمت اگر-2

  شود؟ نام

 نمایید ثبت را فرد ورود - گیرنده خدمت ورود - مهاجرت - سرشماري و نام ثبت منوي در باید شما - خیر

 خروج فرد این براي باید ،آیا نباشد ما پایگاه پوشش تحت جمعیت جزء که اي گیرنده خدمت نام ثبت صورت رد-3

 کرد؟ ثبت

 شود ارائه خدمت و شود نام ثبت مهمان عنوان به گیرنده خدمت

 آن از دیگري فرد یا گردد درج خانوار افراد فهرست در آیا کند،  زندگی دیگري شهر در خانوار سرپرست اگر-4

  گردد؟ مشخص سرپرست عنوان به خانوار

 درسامانه و ارائه ایشان بهداشتی خدمات محل یک در فقط اما کرد ثبت شهر هردو در توان می را خانوار سرپرست

 .گردد می ثبت

 کنیم؟ ثبت سیب سامانه در را است نگردیده اعالم و شده فوت  پیش سال یک که کسی چگونه -5

 . شود خارج پوشش تحت جمعیت از تا شود انجام وي مرگ بتث وقایع، ثبت منوي از 

 هست؟ خانوار از ایشان نام خروج به نیاز متوفی، مرگ ثبت با آیا -6

 .گردد می حذف سامانه در گیرندگان خدمت لیست از ایشان نام مرگ، ثبت از پس خیر

 تا کرد حذف پوشش تحت جمعیت زا( هستند زندان در مثال) دارند موقت غیبت که را افرادي توان می آیا -7

 نیاید؟ پائین جمعیتی پوشش

 . کرد حذف را آنها توان نمی و شوند می محسوب شما جمعیت جزء.  خیر
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 نیست؟ یکی گیرندگان خدمت فهرست  از جمعیت با خانوارها فهرست از واحد جمعیت چرا -8

 را خانوار در نسبت ویرایش، قسمت از بایست می و ندارند خانوار کد دالیلی به شما پوشش تحت جمعیت از تعدادي

 باشد شده ثبت خانوار دو در سرپرست است ممکن همچنین گیرد، تعلق آنها به خانوار کد که کنید انتخاب آنها براي

 .باشد داشته اختالف نیز نظر این از جمعیت و

  کنیم؟ نام ثبت چگونه را نیست هم ما جمعیت جزو و نشده ثبت سامانه در که اي گیرنده خدمت -9

  شود انجام میهمان گیرنده خدمت بعنوان نام ثبت

 کنیم؟ ثبت بدن مختلف نقاط به آسیب را مرگ علت باشد، شده فوت چاقو ضربات اثر در فردي اگر -11

 (سینه قفسه  به آسیب:مثال براي)کنید مشخص نیز را موضع نام باشد مشخصی موضع به آسیب اگر

 گردد؟ مشخص عنوان چه با سامانه در سن لتکهو اثر بر فوت علت -11

 بستگان از حال شرح گرفتن با را متوفی  مرگ بروز اي زمینه هاي علت است الزم و نیست مرگ علت سن کهولت

 فوت به مربوط مدارك همراه به متوفی بستگان. گردد تعیین پزشک توسط باید مرگ احتمالی علت. کرد تعیین وي

 .میگردد  مشخص مرگ علت و نموده مراجعه غیره و دارویی اقالم شامل شده

 سامانه در باید ملی دریافتکد از پس چگونه است، شده نام ثبت سامانه در ملی کد بدون که ماه سه زیر نوزاد -12

 شود؟ ثبت

 و یدکن وارد ملی کد قسمت در را جدید ملی کد و کنید ویرایش را اطالعات کردند، دریافت را نوزاد ملی کد که زمانی

 .کنید کلیک احوال ثبت از اطالعات دریافت روي

 باشد؟ می حذف یا و  ویرایش قابل وقایع ثبت بخش در شده ثبت وقایع از یک کدام -13

 .مرگ جز به باشد می حذف و ویرایش قابل گردد می ثبت وقایع ثبت بخش در که مواردي کلیه

 ؟گردد ثبت عنوانی چه با ماژور تاالسمی علت به مرگ -14

 توضیحات بخش در و شده انتخاب استخوان مغز سندرمهاي دیگر و ها خونی کم سایر و  اپالستیکه خونی کم عنوان

 .شود داده شرح
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 گردد؟ ثبت عنوانی چه با  گلوله اصابت اثر در مرگ -15

 به یا شود می ثبت عمدي خودآزاري حالت دراین در که باشد خودکشی قصد به و عمدي  تواند می گلوله اصابت

 هیچ به که صورتی در. کرد مشخص حمله را علت توان می نیز حالت آن در که باشد دیگري فرد توسط حمله دلیل

 آسیب که عضوي هر یا  بدن متعدد مناطق به مربوط هاي آسیب علت به توان می نباشد مربوط ها گزینه این از یک

 .شود داده شرح توضیحات بخش در و نموده تعیین  دیده

  چیست؟ سامانه در فرد اطالعات ویرایش فرم در حاضر دائم اقامت از منظور -16

 غائب...  و سربازان دانشجویان، براي. دارد حضور نیز حاضر درحال و داشته دائم سکونت منطقه درآن فرد یعنی

 .گردد می درج موقت

 است؟ چگونه سامانه در زایی مرده ثبت نحوه -17

 .کنید ثبت و انتخاب مرده را نوزاد وضعیت مان،زای ثبت وقایع، ثبت منوي از

 طور چه است، شده ثبت دانشگاه در قبالً که میدهد پیغام سامانه کنم نام ثبت  را خانواري خواهم می وقتی -18

  کنم؟ اضافه خود جمعیت به را خانوار این میتوانم

 ورود را خانوار اعضاي تک به تک باید گیرنده، خدمت ورود قسمت مهاجرت، بخش در سرشماري و نام ثبت منوي در

 .زد

 باشند؟ شده ثبت ملی کد یک با سامانه در نفر دو که دارد امکان آیا -19

 هنگام در لذا میباشد، نفر یک مختص کدملی هر زیرا نیست پذیر امکان گیرنده خدمت دو براي ملی کد یک وجود

 .است الزامی احوال ثبت از ملی کد استعالم نام ثبت

 دهید؟ می مختصري توضیح  بندي بلوك خصوص رد-21

 خود جمعیت فقط هرکدام و باشند می بکار مشغول درآن سالمت مراقب چندین که سالمت پایگاه براي بندي بلوك

 تحت بهورز یا مراقب هر جمعیت بعد میدیم انجام را بندیها بلوك ابتدا ما.باشد می پرکاربرد دهند می خدمت را

 . میگیرد رقرا بلوك همان پوشش

 افرادتحت براحتی میتوانند کدام هر و دارند دسترسی خود پوشش تحت افراد به راحتی به بهورزان و مراقبین پس

 .دهند ارایه خدمات و کرده شناسایی را خود پوشش
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 در بندي بلوك در اینکه یا شوند؟ ثبت بلوك یک در باید خانوار اعضاي تمام سامانه در بندي بلوك مورد در-21

 در باید اند نگرفته خدمتی هیچ که هم کسانی یا شوند بندي بلوك باید اند گرفته خدمت که افرادي فقط خانوار

 ؟ شوند بندي بلوك سامانه

 و داشته مشخصی بلوك بایستی نیز اند نگرفته خدمتی هیچ که افرادي.شوند ثبت بلوك یک در خانوار اعضاي کلیه

 گردد اقدام لفمخت طرق به ایشان خدمت ثبت به نسبت

 کرد؟ پیدا را مربوطه خانوار باید چگونه خودشان خانوارهاي به خانوار، کد بدون افراد افزودن براي -22

 بر و کنید جستجو را خانوار اعضاي از نفر یک یا سرپرست نام خانوار، فهرست بخش از مربوطه خانوار یافتن براي

 .نمایید اضافه خانوار به را ملی کد و نمایید کلیک خانوار به فرد افزودن  دکمه روي

 کنم؟ عوض را ایرانی گیرنده خدمت تولد تاریخ چگونه -23

 ندارد ویرایش امکان احوال ثبت سازمان از استعالم دلیل به تولد تاریخ

 دارد؟ وجود گیرنده خدمت جنسیت ویرایش امکان آیا است، شده ثبت مرد جنسیت با اشتباه به خانمی -24

 بر و دهید انجام را گیرنده خدمت اطالعات ویرایش و نمایید جستجو را فرد ملی کد گیرندگان متخد فهرست در

 کرده فوت آنها همسر که زنانی براي خانوار، همسردار زنان براي.  نمایید کلیک احوال ثبت از اطالعات دریافت روي

  .هستند خانوار سرپرست و کنند می زندگی خانوار دریک تنهایی به که زنانی اند، گرفته طالق یا

 کرد؟ گیري گزارش نام ثبت  تاریخ با را شده نام ثبت جمعیت توان می آیا -25

 .آورد دست به را گزارش این توان می سنی هاي گروه و جنسیت تفکیک به شده نام ثبت جمعیت گزارش در بله

 جداگانه شهري، و روستایی و عشایري جمعیت تفکیک به را گرفته خدمت جمعیت تعداد توان می چگونه -26

 نمود؟ مشاهده

 و کنید وارد را نظر مورد جمعیت جمعیت، فیلد در گیرندگان، خدمت ،گزارش ها مراقبت گزارش ها، گزارش منوي از

  کنید مشاهده را نتایج

 است؟ چگونه سامانه در جمعیت به خدمت نسبت شاخص محاسبه نحوه -27

  واحد یا شبکه آن کل جمعیت تعداد بر تقسیم واحد یا شبکه در شده ثبت خدمت کل تعداد
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 است؟ چگونه سامانه در خدمت میانگین محاسبه نحوه -28

 واحد یا شبکه آن در خدمت گیرندگان تعداد بر تقسیم نظر مورد واحد یا شبکه در شده ثبت خدمت کل تعداد

 بر را اند گرفته خدمت بار یک حداقل هک جمعیتی گزارش ستادي کارشناس یا سیستم مدیر نقش با توان می آیا -29

 آورد؟ دست به نام ثبت تاریخ اساس

 تاریخ اساس بر میتوان سنی گروه و جنسیت تفکیک به اند گرفته خدمت بار یک حداقل که افرادي گزارش در بله

  .نمود مشاهده را گزارش این نام ثبت

 کارشناس و سیستم مدیر کار میز در مجموعه زیر حدهايوا و مراکز ي خانوارها تعداد از گیري گزارش امکان آیا -31

 دارد؟ وجود سامانه در ستادي،

 گزارش قابل  و است گرفته قرار پوشش تحت خانوار گزینه ستادي، کارشناس و سیستم مدیر داشبورد صفحه در بله

 .باشد می گیري

 سامانه از شبکه تفکیک به اند گرفته خدمت بار یک حداقل که را جمعیتی گزارش بخواهیم که صورتی در -31

 کنیم؟ اقدام منو کدام از ،باید شود شامل هم را مهمان افراد که اي گونه به کنیم استخراج

  شبکه تفکیک به اند گرفته خدمت بار یک حداقل که جمعیتی گزارش ، جمعیت

  گرفت؟ گزارش سامانه از مهاجرت تاریخ اساس بر را مهاجرتها گزارش توان می آیا -32

 .کرد جستجو نظر مورد تاریخ  اساس بر شده، ثبت مهاجرتهاي گزارش جمعیت، منوي از بله

 آید؟ می بدست چطور جنس و سن تفکیک به بهداشت خانه جمعیت -33

 میتوانید سنی گروه و جنسیت تفکیک به را شده نام ثبت جمعیت گزارش شبکه، جمعیت گزارش ها، گزارش منوي

 .آورید دست به

 داد؟ اختصاص خانوار کد وي به توان می چگونه باشد داشته صفر خانوار کد فردي که ورتیص در -34

 گیرد می تعلق خانوار کد وي به تایید و نامی ثبت اطالعات ویرایش و گیرندگان خدمت فهرست از وي انتخاب با
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 چه تا ایرانی کودکان يبرا( سامانه توسط شده ارایه فرضی)اصلی ملی کد به یونیک ملی کد ویرایش امکان  -35

 است؟ زمانی

 ماهگی 1 تا

 چیست؟ سرشماري و نام ثبت منو از مهاجرت گزارش کاربرد -36

/ دهنده خدمت نقش/ خاص دهنده خدمت انتخاب/ گیرنده خدمت فرد انتخاب اساس بر را شده ثبت هاي مهاجرت 

 .دهد می نشان شده ثبت مهاجرت بازه(/ خروج یا ورود)مهاجرت نوع

 است؟ چگونه پایگاه از خانوار یک خروج نحوه -37

 کدملی همان با خانوار جستجوي به خانوار در سپس و قید را اعضا از یکی ملی کد خانوار خروج مهاجرت قسمت از

 شود می کامل خانوار خروج تایید با و پرداخته

 ت؟چیس جدید پایگاه به دیگر پایگاهی از شده منتقل خانوار کردن اضافه نحوه  -38

 خانوار کد نداشتن صورت در.)شود می ثبت خانوار کد همراه به اعضا از یکی ملی کد خانوار ورود مهاجرت قسمت از

 (است دستیابی قابل خانوار کد اعضا، از یکی ملی کد جستجوي با گیرنده، خدمت جستجوي مسیر از

 است؟ چگونه خانوار از فرد یک حذف نحوه -39 

 فرد حذف، تایید و قرمز ضربدر عالمت زدن با سرشماري، و نام ثبت منو خانوار فهرست از فرد خانوار انتخاب از پس

 خدمت فهرست در خارج به مهاجرت ثبت زمان تا شده یادآور البته) میشود خارج حاضر خانوار از نظر مورد

 اقدام گیرنده تخدم خروج -مهاجرت بخش از جمعیت از فرد قطعی خروج براي( ماند می باقی پایگاه گیرندگان

 جمعت از خروج سپس و ضربدري حذف با فرد باید ابتدا حتما خانوار عضو یک فردي خروج براي: نکته. )میشود

 از ابتدا یابد انتقال پوشش تحت پایگاه همان در دیگري خانوار به خانواري از فردي است قرار اگر حال شود خارج

 .شود می اضافه جدید خانوار به+  عالمت با سپس و خارج اول خانوار از ضربدر عالمت با خانوار فهرست مسیر

  است؟ چگونه خانوار به فرد یک کردن اضافه نحوه  -41

 یکی ملی کد ثبت با و اقدام نام ثبت براي سرشماري، و نام ثبت مسیر از ابتدا نشده، نام ثبت سیب در قبال اگر( الف

 .شود می اضافه رخانوا همان به معرف عنوان به خانوار اعضاي از
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 کند می پیدا حالت 2 باشد شده نام ثبت قبال اگر( ب

 جمعیت به ملی کد ثبت و گیرنده خدمت ورود -مهاجرت بخش از ابتدا شده، انجام حاضر پایگاه غیر در نام ثبت( 1

 و شده جستجو خانوار خانوار، کد یا اعضا از یکی ملی کد ثبت با خانوار فهرست از سپس و شده اضافه حاضر پایگاه

 و تعیین خانوار در نسبت همراه به گردد اضافه است قرار که فردي ملی کد خانوار، کد کنار+  عالمت انتخاب با سپس

 گردد ثبت

 فرد خانوار، فهرست از استفاده با شود، می محسوب آن پوشش تحت جمعیت وجزء است حاضر پایگاه در اگرثبت( 2

 می اضافه جمعیت به+  عالمت ثبت با خانوار فهرست همان از سپس و حذف رضربد عالمت زدن با قبلی خانوار از

 شود

 قبلی خانوار از باید لذا و باشد دیگري خانوار جز گیرنده خدمت یک نباید جدید خانوار به شدن اضافه براي: نکته

 (باشند همسري چند که خانوار سرپرست مردان مگر)شود خارج

 نام ثبت زندگی محل پایگاه در قبل از و کند مراجعه پایگاه به خدمتی دریافت ايبر مهمانی فرد که صورتی در -41

 جمعیت در هم و باشد وي براي خدمت ثبت امکان هم که نموده نام ثبت را او توان می صورتی چه به باشد نشده

 نگیرد؟ قرار ما پوشش تحت

 پوشش تحت مرکز انتخاب براي مهمان فرد نام تثب هنگام در. است الزامی نام ثبت فردي چنین به خدمت ارائه براي

 دانشگاه این جمعیت جز ولی کرده دریافت خانوار کد نام، ثبت نوع این با فردي چنین شود، انتخاب مهمان ثبت آیتم

 شده داده اختصاص خانوار کد و ملی کد حتما افاغنه با رابطه در. ) گیرد نمی قرار فعلی خدمت دهنده ارائه مرکز یا

 .نشود نام ثبت مجددا تا شده ارایه اصلی پایگاه به مراجعه زمان تا گردد تاکید و شده داده وي به سامانه توسط

 ؟ است چگونه سیب درسامانه جمعیتی پوشش محاسبه نحوه براي -42

 محاسبه را پوشش و گرفته خروجی توان می روش بدین اما گرفت شاخص توان نمی سیب سامانه از حاضر حال در

 نظر مورد واحد پوشش تحت جمعیت تعداد صفحه باالي و راست سمت در خدمت گیرندگان فهرست بخش از: نمود

 گزارش گزارش، بخش از سپس. دهد می نشان پوشش محاسبه براي مارا کسر مخرج عدد این. شود می رویت

 تعداد. نمود مالحظه خدمت دهگیرن افراد تعداد براي شده انجام مراقبتهاي تعداد توان می ، شده انجام مراقبتهایس

 خدمت گیرندگان تعداد حاصلضرب از.دهد می تشکیل را پوشش این محاسبه براي کسر صورت خدمت گیرندگان

 .نمود محاسبه را نظر مورد واحد جمعیت پوشش توان می جمعیت کل تعداد بر تقسیم و درعددصد



  

 

 (واحد آمار و جمعیت) سواالت متداول سامانه سیب
 

 aranbidgol.kaums.ac.ir:  آدرس پرتال           aranbidgol@kaums.ac.ir: آدرس پست الكترونيكي 

 24952745 -4 شماره تماس واحد:

 است؟ چگونه سامانه در زایی مرده ثبت نحوه -43

 .شود می زده تیک زایی مرده زایمان، وقایع،ثبت ثبت منوي در

 جمعیت از خروج توان می نمایند نمی مراجعه خدمت دریافت براي مکرر پیگیریهاي رغم علی که افرادي آیا -44

 زد؟ پوشش تحت

 دریافت براي آنها جلب ،پیگیري متعدد راهکارهاي با داشته قرار خدمات گیرندگان فهرست در بایستی کماکان.خیر

 .گیرد انجام خدمت

 1394 سال به مربوط هاي ازدواج و طالق مرگ، مانند وقایعی سامانه، جمعیتی اطالعات کردن روز به براي آیا -45

 گردد؟ ثبت سامانه در است الزم نیز

 امین ثبت جمعیت لیست در فرد آن نام و افتاده اتفاق مرگی اگر(الف: شود توجه زیر موارد به است الزم رابطه این در

 سرپرست خانوار آن در و نموده اقدام پزشک تشخیص به بنا مرگ علت ذکر با ایشان مرگ ثبت است وجودداردالزم

 اطالعات( ب. گردد فراهم ایشان براي خانوار سرپرست به مربوط خدمات ثبت و ارائه امکان تا شود تعریف نیز جدید

 تغییرات و شده ثبت است الزم باشد می 94 سال ابنداي مبناي بر سامانه در کماکان اگر نیز طالق و ازدواج به مربوط

 .گردد اعمال سامانه در الزم

 چیست؟ آن تفسیر و نمود محاسبه درسامانه را جمعیت به خدمت نسبت توان می چگونه -46

 بدست جمعیت به خدمت نسبت شده نام ثبت جمعیت کل تعداد بر سامانه در شده ثبت خدمات کل تعداد تقسیم از

 شده داده چندخدمت میانگین بطور نامی ثبت جمعیت افراد از هریک  به که است این شاخص این از منظور.آید می

 مراقبت یکبار حداقل که جمعیتی تعداد به خدمت تعداد اگر اما است کشوري پایش و رصد مورد شاخص این. است

 اند نکرده مراجعه که جمعیتی براي زیرا یدآ می بدست تري صحیح عدد شود گرفته میانگین و شده تقسیم اند شده

 .ندارد درستی معناي خدمت میانگین ایم نداده آنها به خدمتی ما و

 وجوددارد؟ درسامانه قمر روستاي جمعیت گزارش،براي ساخت ازبخش گیري گزارش امکان آیا -47

 .شود می پیگیري اما خیر حاضر حال در

 ؟ داد انجام باید اقدامی چه ششپو تحت جمعیت از فرد نام خروج براي -48
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-خانوارها فهرست-سرشماري و نام ثبت منوي به ،ورود مربوطه خانواده پزشک با الزم هاي هماهنگی انجام از پس

 مقابل قرمز باکس در ضربدر عالمت ثبت و خروج براي فرد نام انتخاب-جستجو-خانوار اعضاي از یکی  کدملی ورود

 .گردد ثبت خارج به هاجرتم نیز مهاجرت بخش در.فرد نام

 ؟ داد انجام باید اقدامی چه پوشش تحت خانوار اعضاي به فرد نام افزودن براي - 49

-خانوارها فهرست-سرشماري و نام ثبت منوي به ،ورود مربوطه خانواده پزشک با الزم هاي هماهنگی انجام از پس

 فرد،تعیین کدملی ،ثبت خانوار تعریف در-رکدخانوا باکس انتخاب-جستجو-خانوار اعضاي از یکی کدملی ورود

 نیز داخل به مهاجرت است کرده مهاجرت دیگري محل از فرد اگر.گیرد می انجام ثبت نهایت در و ایشان نسبت

 .گردد تکمیل

 آید؟ می بدست چطور جنس و سن تفکیک به بهداشت خانه جمعیت-51

 میتوانید سنی گروه و جنسیت تفکیک به را شده نام ثبت جمعیت گزارش شبکه، جمعیت گزارش ها، گزارش منوي

 .آورید دست به

 کرد؟ دریافت سامانه از را مرکز جمعیت سنی هرم توان می چگونه -51

 جمعیت سنی هرم سرشماري، و نام ثبت منوي

 انهسام در باید ملی دریافتکد از پس چگونه است، شده نام ثبت سامانه در ملی کد بدون که ماه سه زیر نوزاد -52

 شود؟ ثبت

 و کنید وارد ملی کد قسمت در را جدید ملی کد و کنید ویرایش را اطالعات کردند، دریافت را نوزاد ملی کد که زمانی

 .کنید کلیک احوال ثبت از اطالعات دریافت روي

 ؟کرد پیدا را مربوطه خانوار باید چگونه خودشان خانوارهاي به خانوار، کد بدون افراد افزودن براي -53

 بر و کنید جستجو را خانوار اعضاي از نفر یک یا سرپرست نام خانوار، فهرست بخش از مربوطه خانوار یافتن براي

 .نمایید اضافه خانوار به را ملی کد و نمایید کلیک خانوار به فرد افزودن  دکمه روي

 شود؟ می ثبت مرگ علت عنوان به علت کدام مرگ، ثبت قسمت در -54

 باید دیابت اي زمینه علت کرده فوت قلبی سکته اثر بر و داشته دیابت قبال فردي اگر مثال عنوانب اي زمینه علت

 .گردد ثبت



  

 

 (واحد آمار و جمعیت) سواالت متداول سامانه سیب
 

 aranbidgol.kaums.ac.ir:  آدرس پرتال           aranbidgol@kaums.ac.ir: آدرس پست الكترونيكي 

 24952745 -4 شماره تماس واحد:

 است؟ چگونه سامانه در زایی مرده ثبت نحوه-55

 .کنید ثبت و انتخاب مرده را نوزاد وضعیت زایمان، ثبت وقایع، ثبت منوي از

 آورد؟ بدست را خدمت گروه فاقد جمعیت گزارش توان می چگونه-56

 فاقد گزینه خدمت، گروه منوي پیشرفته، منوي پوشش، تحت گیرنده خدمت انتخاب گیرنده، خدمت انتخاب منوي

   خدمت گروه

 آورد؟ بدست را  عضوي تک جمعیت گزارش توان می چگونه-57

   عضو 1 ینهگز خانوار، منوي پیشرفته، منوي پوشش، تحت گیرنده خدمت انتخاب گیرنده، خدمت انتخاب منوي

 آورد؟ بدست را خانوار کد بدون جمعیت گزارش توان می چگونه-58

 کد بدون گزینه خانوار، منوي پیشرفته، منوي پوشش، تحت گیرنده خدمت انتخاب گیرنده، خدمت انتخاب منوي

   خانوار

 آورد؟ بدست را زنان  گرفته خدمت بار یک حداقل جمعیت گزارش توان می چگونه -59

 تفکیک به گزارش اند، گرفته خدمت بار یک حداقل که جمعیتی گزارش شبکه، جمعیت گزارش رش،گزا منوي

 جنسیت

 آورد؟ بدست را روستا و شهر برحسب ها شده نام ثبت جمعیت گزارش میتوان نحوي چه به-61

 جمعیت نوع تفکیک به جمعیت ها، شده نام ثبت جمعیت شبکه،گزارش جمعیت گزارش گزارش، منوي 

 است؟ پذیر امکان سامانه در کسانی چه براي ازدواج بتث -61

 اینصورت غیر در شد خواهد انجام مشکل بدون ازدواج ثبت باشد، شده نام ثبت سامانه در قبال همسر که صورتی در

 . شود نام ثبت پایگاه این در همسر باید و شد خواهد داده نمایش"است اشتباه ملی کد" پیغام

  است؟ گیري گزارش قابل سامانه بخش کدام در است نشده تعیین تاهلشان ضعیتو که افرادي اسامی-62

 .تاهل وضعیت تفکیک به پوشش تحت جمعیت گزارش بخش-ها گزارش منوي در
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 کرد؟ گیري گزارش توان می سامانه بخش کدام از را همسردار مونث افراد لیست-63

  از و گردد انتخاب همسر داراي تاهل، وضعیت فیلد زا پوشش، تحت افراد گزارش ساخت سامانه، مدیریت منوي از

 خدمت فهرست در همچنین. شود ساخته گزارش تا شود انجام ثبت بعد و گردد انتخاب نیز زن جنسیت فیلد

 .باشد می استخراج قابل نیز همسر داراي تاهل وضعیت و زن جنسیت گیرندگان

 گردد؟ می شخصم نقطه سه عنوان با تاهل وضعیت سنی گروه چه براي-64

  سال 11 زیر هاي گیرنده خدمت


