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 قسمت سفیران سالمت را برای مراجعه کننده تکمیل کنید؟ -1

 جواب دادن به سواالت-سفیران  سالمت-فهرست مراقبتها←وارد کردن کد ملی ←جستجوی خدمت گیرنده 

 از چه مسیرهایی میتوانید تعداد سفیران سالمت را مشخص کنید؟-2

قبت مینویسم سفیران سالمت تاریخ را مشخص کرده از ساختار در ردیف مرا-گزارش تشخیصها-گزارش  مراقبتها-:گزارشها1مسیر 

 واحد مرکز یا پایگاه را انتخاب کرده و جستجو را میزنیم

 جستجو-فهرست سفیران سالمت -:ثبت نام و سرشماری2مسیر

 تعداد سفیر سالمتی که هر نفر در سامانه ثبت کرده است چگونه به دست می آید؟-3

 ت گزارش تشخیصها وارد می شودکد ملی مراقب سالمت در قسم

 چه سئوالهایی در پر کردن سفیران سالمت از همه مهم تر است و چرا؟-4

آیتم مربوط به دوره های گذرانده شده  کتابهای خود مراقبتی که باید یکی از کتابها را حتما گذرانده باشد تا عبارت اطالعات شما 

 ایدبه عنوان سفیر سالمت ثبت گردید در صفحه بعد بی

 از چه مسیری می توان سفیر سالمت افتخاری برای خانوار انتخاب کرد؟-5

-انتخاب خانوار-سفیری که آیکون تمایل به افتخاری بودن او تیک خورده است -فهرست سفیران سالمت-ثبت نام و سرشماری

 خانوارهایی که سفیر ندارند مشخص میشوند  

 ندارد و یا چه سفیری دارد؟افتخاری یا خانوار؟چگونه می توان فهمید خانواری سفیر سالمت -6

 نام و نوع سفیرکنار سرپرست خانوار ثبت شده است  –فهرست خانوارها  –ثبت نام و سر شماری 

 نام و نام خانوادگی سفیران سالمت از کجا مشخص میشود؟-7

 و نه یا دارند بودن افتخاری سفیر به تمایل هاینک و آنها تحصیالت سطح نیز و اند شده ثبت سالمت سفیر عنوان به که اشخاصی نام

 فهرست و سرشماری و نام ثبت← قسمت از شده گذرانده مراقبتی خود های دوره عناوین نیز و آنها پوشش تحت خانوار تعداد

 است مشخص سالمت سفیران
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 هر سفیرخانوار برای چند خانوار میتواند سفیر افتخاری باشد؟ -8

 خانوار 5برای 

 تعداد سفیران سالمت افتخاری از چه راهی به دست می آید؟-9

 جستجو-گزینه دارد-باکس تمایل به سفیرافتخاری باز شود–فهرست سفیران سالمت  -ثبت نام وسرشماری 

 اگر شخص مراجعه کننده تمایل به سفیر شدن نداشت بوکلت سفیران چگونه پر می شود؟-11

 واجد فرد یک دارای←بود شدن سالمت سفیر شرایط واجد او خانواده اعضای از یکی ولی نداشت تمایل کننده مراجعه شخص اگر

 پیگیری نظرو مورد شخص توسط ها دوره گذراندن هماهنگی←سالمت سفیر شرایط

 اگر شخص تحصیالت مناسب نداشته باشد چگونه تحت پوشش سفیران سالمت قرار میگیرد؟ -11

 اطالعات ثبت←باشند نداشته را شدن سالمت سفیر شرایط خانواده اعضای از یک هیچ و باشد داشته ابتدایی تحصیالت اگرشخص

 خانواده این برای افتخاری سالمت سفیر شناسایی و

 داردباید چه کرد؟ پوشش تحت خانواررا کدام و خانوار چند سالمت سفیر هر شویم متوجه اینکه برای-12

 جستجو ←ردن کد ملی وارد ک←فهرست سفیران سالمت←ثبت نام و سرشماری

 منظور از گزارش عالئم و نشانه هاچیست واز چه طریقی میتوان دسترسی پیدا کرد؟-13

 ها نشانه و عالئم گزارش←مراقبتها گزارش←خدمات←اند زده عالمت بوکلتها در مراقبین که خیری و بله سوالهای بررسی  جهت

 کرد؟ گزارش اقدام چیست واز چه مسیری میتوان دسترسی پیدا-14

 گزارش اقدامها و منظور دستور نهایی است که سامانه در صفحه آخر بوکلت میدهد←گزارش مراقبتها←خدمات

  است؟ استخراج قابل سامانه بخش کدام از سالمت سفیران آمار -15

 .نمود استخراج سالمت سفیران فهرست سرشماری، و نام ثبت منوی از را آمار این میتوان

 


