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 شود؟ می ثبت سامانه بخش درکدام مدارس اسامی. 1

 در و کرده جستجو را مدرسه نوع مدرسه، عنوان شامل پوشش تحت مدارس فهرست سرشماري و نام ثبت منوي از

 .شود اقدام باشد جدید مدرسه نام افزودن به نیاز که صورتی

 شود؟ می استفاده مسیري چه از است شده هارائ خدمت آنها به کاربر یک توسط که افرادي لیست استخراج براي. 2

 کننده ثبت جمعیتی، مشخصات تفکیک به – گیرندگان خدمت گزارش – ها مراقبت گزارش – ها گزارش منوي از

 جستجو سپس...  و خدمت

 از مرکز یک(  نوجوانان سنی گروه)  گیرنده خدمت تعداد به شده انجام هاي مراقبت کل تعداد استخراج براي. 3

 شود؟ می استفاده گزینه کدام

 نوع ثبت – مرکز هاي مراقبت انتخاب – سنی بازه ثبت – شده انجام هاي مراقبت گزارش – ها گزارش منوي از

 جستجو سپس و خدمت

 .دهید توضیح را اند گرفته خدمت یکبار حداقل که نوجوانانی و جوانان جمعیت پوشش استخراج نحوه. 4

 از سپس سنی گروه تفکیک به گزارش – اند گرفته خدمت یکبار حداقل که جمعیتی گزارش – جمعیت منوي از

 می استفاده زیر فرمول از سپس – سنی گروه تفکیک به گزارش – ها شده نام ثبت جمعیت گزارش – جمعیت منوي

 : شود

 111*اند گرفته خدمت یکبار حداقل که جمعیتی گزارش

 ها شده نام ثبت جمعیت گزارش

  گردد؟ ثبت سامانه در مدارس اطالعات ویرایش هنگام در آموزان دانش اطالعات است الزم آیا. 5

 .شود فراهم سامانه از گیري گزارش امکان تا گردد روز به و کامل آموزان دانش و مدارس اطالعات. بله

 را شود، می داده روان سالمت حوزه در مشکل عدم تشخیص روان، سالمت مراقبت در سامانه در  که نوجوانی آیا. 6

 داد؟ ارجاع روانشناس به باید

 مهارتهاي ، زندگی مهارتهاي آموزش خصوص در رسانی اطالع باید سامانه، در موارد گونه این اقدام بخش به توجه با

 معیارهاي بودن دارا و آموزش دریافت براي آنها تمایل  صورت در و گیرد انجام فرد این بستگان به پروري فرزند

 .شوند داده ارجاع روان سالمت کارشناس به ، آموزش دریافت
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 نوجوانان براي مراقبت این اشتباه ثبت باعث اغلب ،که دارد وجود  نوجوانان گروه در فرزندآوري مشاوره فرم چرا. 7

  گردد؟

 محترم کاربران لذا. گیرد انجام بایستی شرایط واجد افراد براي فرزندآوري مشاوره ابالغی هاي بخشنامه اساس بر

 گروه در است ممکن ضمن در. گردد تکمیل شرایط واجد افراد براي فقط فرم این و نموده دقت است الزم سامانه

 .باشند باروري مشاوره شرایط واجد افراد نیز نوجوانان سنی

 

  شود؟ می باز نوجوانان مراقبت فرم کنیم، می باز را ساله 5 کودك مراقبتی فرم وقتی چرا. 8

 سنی گروه در ها ساله پنج. است روز نه و بیست و ماه یازده و چهارسال تا صفرروزه از کانکود سنی هاي گروه

 .گردد تکمیل باید ایشان مراقبتی فرم و گیرند می قرار نوجوانان

 باالتر پایه به و یابد می تغییر آموزان دانش فهرست در وي تحصیلی پایه گیرنده، خدمت سن رفتن باال با آیا. 9

 شود؟ می منتقل

 .دهد تغییر سامانه در  را آن مقدار آموز، دانش تحصیلی پایه بنابر سال هر باید کاربر خیر،

 هستند؟ ویرایش قابل اند شده ثبت سامانه در که مدارسی آیا. 11

 .نیست ویرایش امکان اما وجوددارد مدارس براي اضافه و حذف امکان حاضر درحال.خیر 

 باشد؟ می استخراج قابل ستادي کارشناس سامانه بخش کدام از آموزان دانش در وزپدیکل به آلودگی موارد آمار.11

 تعیین – سال 18 تا 6 از سن محدوده تعیین – ها تشخیص گزارش – ها مراقبت گزارش – ها گزارش منوي از

 سپس اقبتمر باکس در گال و پدیکلوز بیماري موارد اطالعات ورود فرم آیتم انتخاب – نظر مورد زمانی محدوده

 جستجو

 چگونه ستادي کارشناس سیب سامانه از مشخص زمانی بازه یک در جوانان فوت موارد تعداد استخراج نحوه.12

 است؟

 بازه ثبت – سال 31 تا 18 سنی بازه ثبت – شده ثبت هاي مرگ – شده ثبت وقایع گزارش – وقایع ثبت منوي از

 جستجو سپس فوت زمانی
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 کرد؟ استفاده توان می مراحلی چه از ستادي کارشناس سامانه در شده ثبت هاي ريبیما گیري گزارش براي. 13

– سنی بازه تعیین – بیماري ثبت – شده ثبت هاي بیماري آمار – شده ثبت وقایع گزارش – وقایع منوي از: اول روش

 جستجو سپس

 – سنی بازه ثبت – بیماري عنوان ثبت – پوشش تحت افراد گزارش ساخت – سامانه مدیریت منوي از: دوم روش

 ثبت گزینه سپس بیماري نام ثبت

 استخراج قابل ستادي کارشناس سامانه بخش کدام از کنند می استفاده D3 ویتامین قرص از که جوانانی آمار.14

 است؟

 تخابان – نظر مورد زمانی بازه ثبت – D3 ویتامین انتخاب و ثبت – پزشک غیر داروهاي – اقالم و داروها منوي از 

 جستجو سپس و سال 31 تا 18 سن ثبت – نظر مورد واحد

 چگونه پزشک توسط فوت علت حسب بر و مشخص زمانی بازه یک در نوجوانان فوت موارد تعداد استخراج نحوه.15

 است؟

 مرگ تاریخ ثبت -  سال 18 تا 5 از فوت هنگام سن ورود – شده فوت افراد فهرست – سرشماري و نام ثبت منوي از

 جستجو سپس پوشش تحت واحد تعیین –

 است؟ مشاهده قابل مواردي چه فرد یک الکترونیک پرونده خالصه هاي سابقه قسمت در.16

 گزارش ، شده انجام هاي اقدام فهرست ، شده انجام هاي مراقبت تعداد ، شده انجام هاي ویزیت فهرست:  پاسخ

 کارت ، ها پیگیري فهرست ، ارجاعات فهرست ، دندان و دهان هاي درمان فهرست ، ها آزمایش گزارش ، داروها

 غذایی برنامه فهرست و واکسیناسیون

  


