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 چیست؟ سیب سامانه استقرار از حاصل نتایج ترین عمده -1

  ایرانیان سالمت الکترونیک پرونده تشکیل

 در شده مدیریت و کیفیت با سالمت خدمات به شهروندان عموم عادالنه دسترسی و اجتماعی عدالت برقراری

 کشور سراسر

 خانوادگی ،(… و بارداری بیماری، جنسیت، سن،) فردی های ویژگی اساس بر افراد به سالمت خدمات هوشمند ارائه

 نیازمند های گروه دائم رصد امکان با فعال صورت به سالمت ملی های برنامه مبنای بر( محیطی و ژنتیکی عوامل)

 ...(و سالمندان باردار، مادران کودکان، و نوزادان) بیشتر مراقبت

 امکان سیب سامانه اطالعات( Online) برخط تجمیع با کشور سالمت و درمان و بهداشت حوزه در اطالعات مدیریت

 به شایانی کمک که کرده فراهم را امر متولیان و گزاران سیاست مدیران، برای درمانی و بهداشتی اطالعات مدیریت

 بر مبتنی کشور جغرافیایی مناطق از یک هر در سالمت حوزه تهدیدهای و مشکالت و نیازها موقع به تشخیص

 .نماید می را یدانیم صحیح اطالعات

 و ارجاع نظام و خانواده پزشک برنامه جمله از درمان و بهداشت و سالمت حوزه در ملی های طرح اجرای به کمک

 و درمان بهداشت، وزارت حوزه در مستقر های سامانه سایر با اطالعات ستد و داد و ارتباط طریق از ها طرح سایر

 .پزشکی آموزش

 و سالمت مراقبین متخصصان، و پزشکان) سالمت نظام کاربران دسترسی جهت سالمت هحوز اطالعات منابع تجمیع

 نظام مثل بهداشت وزارت در موجود اطالعاتی کدینگهای کشور، رسمی دارونامه جمله از( … و بهورزها کارشناسان،

 … و( ICD-10) مرگ علل و پزشکی تشخیصهای و بیماریها ،( RVU) سالمت های مراقبت و خدمات نسبی ارزش

 قالب در خدمت ارائه واحدهای( خدمات ارائه نحوه) افزاری نرم و( امکانات و تجهیزات مکان،) افزاری سخت مدیریت

 . درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم های دانشگاه مجموعه زیر بهداشت های شبکه

 واحدهای ادارات،  ها، دانشگاه ارس،مد  ها، مهدکودک جمله از جمعیتی مراکز به یافته نظام خدمات ارائه امکان

 ارائه واحدهای توسط … و ها پادگان سالمندان، و توان کم افراد از نگهداری مراکز و ها آسایشگاه صنعتی، و تولیدی

 خدمت دهنده

 پژوهشی و علمی مطالعات اجرای برای کاربردی اطالعات تامین
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 چیست؟ سیب سامانه افزاری نرم های ویژگی -2

 (آسان کاربری و درونی پیچیدگی)  باال تکنولوژی

 (فرایندها مجوزها، خدمات،) وقوع محل در رخدادها ثبت

 (زاید فرایندهای حذف و الزم فرایندهای حفظ) فرایندها مجدد مهندسی

 ساز گزارش سیستم و کامل و جامع های گزارش

 ارتباطی بسترهای و افزاری سخت امکانات حداقل اساس بر کاربری خدمات

 برخط مدیریتی بوردهایداش

 کاربران دسترسی و  اجرا طراحی، در امنیتی الزامات و ها ویژگی رعایت

 بانک و سامانه این که است اطالعات و ها داده پیچیده و پرشتاب انبوه، تولید سامانه این های ویژگی از یکی

 .گیرد می قرار( Big data) داده کالن گروه در آن اطالعاتی

 کنید؟ رابیان سیب سامانه اهداف -3

 مردم عموم برای سالمت الکترونیک پرونده ایجاد نمودن اجرایی

 بهداشت و سالمت حوزه اطالعات ملی پایگاه ایجاد

 در شهرها حاشیه و برخوردار کم نقاط ویژه به کشور سراسر در ایرانیان عموم به سالمت خدمات یکپارچه ارائه

 مردم آحاد سالمت ینتضم و اجتماعی عدالت سطح افزایش راستای

 کشور سالمت ملی های برنامه آخرین با منطبق خدمات سازی استاندارد طریق از سالمت خدمات کیفی سطح ارتقاء

 ، مادران) خطر معرض در های گروه ویژه به سنی های گروه اختصاصی نیازهای اساس بر سالمت خدمات ارائه

 (سالمندان و کودکان

 درمان و بهداشت خشب در ارجاع نظام سازی فراهم

 روستایی و شهری خانواده پزشک حوزه در خدمات ارائه
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 معمول عملیاتی خطاهای بروز کاهش و سامانه توسط هوشمند صورت به خدمات اراده

 کشور در سالمت خدمات دهنده ارائه مراکز در اطالعات سازی یکپارچه

 مراکز متخصصان، سایر و پزشکان شامل سالمت خدمات دهنده ارائه اشخاص و مراکز ارتباط برای بستری ایجاد

 افراد سالمت الکترونیک پرونده با ارتباط امکان با ها حوزه سایر و پاراکلینیکی و کلینیکی

 در سرزمین آمایش به کمک و ای منطقه نیازهای حسب بر مادی و انسانی منابع و امکانات مدیریت امکان برقراری

 سالمت حوزه

 جهت کشور نیازهای و قوت نقاط شناسایی منظور به بهداشت و سالمت حوزه یافته میعتج های گزارش استخراج

 سالمت بخش در کالن های ریزی برنامه

 هزینه کمترین با و ممکن زمان ترین کوتاه در بهداشت و سالمت ملی های برنامه رسانی روز به امکان

 بخش این جهانی های برنامه و دهادستاور جدیدترین با سالمت حوزه ملی های برنامه سازی همگام 

 

  چیست؟ ها مراقبت از بعضی مجوز عدم علت -4

 گیرنده خدمت فعلی شرایط و سن تناسب  عدم معنی به میشود داده نمایش مجوز عدم که سامانه از قسمتی هر در

  نمیباشد پذیر امکان گیرنده خدمت برای فعلی شرایط در خدمت آن انجام امکان و است

 است؟ داده انجام کسی چه را مراجعین قبلی  های مراقبت که شویم متوجه اکج از -5

 گزارش بخش یا فرد الکترونیک پرونده خالصه یا  شده انجام های مراقبت بخش به مراجعه گیرنده، خدمت انتخاب با

 .گردد می مشاهده خدمت دهنده ارائه نام مراقبتی یا ارزیابی فرم هر صفحات باالی در خدمات

 کرد؟ ثبت سامانه در باید چگونه را هستند ملی کارت فاقد که ایرانی افراد -6

 را افراد این. شود پیگیری احوال ثبت اداره طریق از ،تا اعالم شبکه ستادگسترش به افراد این مشخصات و اسامی

 از بعد. نمایید دداشتیا و دهید انجام را ایشان مراقبت. نمایند اقدام ملی کارت دریافت برای تا نمایید راهنمایی

 تکمیل درسامانه ایشان مراقبتی فرمهای سامانه، در ایشان خدمات ثبت امکان شدن فراهم و ملی کارت دریافت

 .گردد
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 شود؟ تکمیل سامانه در چگونه و چیست پیگیری انواع-7

 سامانه در. گیرد می انجام افراد بهداشتی خدمت دریافت و مراجعه برای و گیرندگان خدمت مراقبت برای پیگیریها

 را پیگیری و جستجو را گیرنده خدمت ها پیگیری فهرست در. شود می مشخص بعدی پیگیری تاریخ خودکار بطور

 .میشوند داده نمایش قرمز رنگ به نشده انجام پیگیرهای و سبز رنگ به شده انجام های پیگیری. دهید انجام

 می جایگزین مراقبتی فرمهای در ، تاهل وضعیت مانند گردد می رجد فرد اولیه نام ثبت فرم در که اطالعاتی آیا -8

 شود؟ سوال مجددا باید یا گردد

 .گردد تکمیل سواالت کلیه باید مراقبتی فرمهای از هریک در خیر،

 را آنها توان می نمایند، نمی مراجعه بهداشتی خدمات دریافت جهت مکرر های پیگیری رغم علی که افرادی آیا -9

 ؟زد خروج

 .گردد ثبت شده انجام پیگیری و باشند خدمات گیرندگان فهرست در کماکان است الزم خیر،

 شود؟ می محسوب خدمت جزء واکسن و آزمایشات آیا-11

 محسوب خدمت جزو اقدام و ویزیت  ها، مراقبت فقط شود، نمی محسوب خدمت جزو واکسن ثبت و آزمایش ثبت

 .شوند می

 دارند؟ را گیرندگان خدمت برای یماریب ثبت امکان نقشهایی چه -11

 ثبت را بیماری وقایع ثبت در تواند می باشد شده ثبت سامانه در او پزشکی نظام شماره که  ای دهنده خدمت هر

 .میشود داده نمایش گیرنده خدمت پرونده خالصه در شده ثبت بیماری و کند

 امکان یا پذیرد انجام میشود ذکر مراقبتها انتهای در که پیگیری های تاریخ براساس حتما باید ها پیگیری آیا-12

  دارد؟ وجود نیز آن تغییر

 اساس بر کاربران است الزم و باشد می فرض پیش بصورت روتین مراقبتهای پیگیری های تاریخ سامانه در خیر

 .نمایند انتخاب را بعدی پیگیری و مراقبت تاریخ باردار مادر وضعیت

 اطالعات است گردد،الزم می ثبت ازدواج وقایع،ثبت ثبت بخش در وی اطالعات و کند می ازدواج که فردی آیا-13

  خیر؟ یا گردد اصالح نیز ایشان اولیه نام ثبت

 .گردد اصالح باید نیز اولیه نام ثبت اطالعات حاضر حال در ازدواج ثبت بر عالوه بله
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 دارد؟ وجود آن تکمیل امکان شد، تکمیل ناقص مراقبتی اگر-14

  .کرد تکمیل و انتخاب نشده انجام های مراقبت خدمت، ارائه منوی از  را مراقبت توان می بله

  نمود؟ اقدام آنها حذف به نسبت خدمات، برخی کردن غیرفعال جای به توان می آیا -15

 مورد رفعالغی مراقبتهای مراقبتها، سایر بخش از مجددا لزوم صورت در و کرد غیرفعال را خدمات این توان می خیر

 .نمود فعال را نظر

 کنیم؟ اقدام باید سیب سامانه در طریقی چه از کند نمی مراجعه سالمت پایگاه به که فردی پیگیری ثبت برای -16

  .شود ثبت گیرنده خدمت نکردن مراجعه علت ها، پیگیری فهرست خدمت، ارائه منوی از

 کرد؟ شاهدهم توان می سامانه بخش کدام در را ارجاع بازخورد -17

 .نمود مشاهده را بازخوردها توان می دریافتی بازخوردهای مجموعه زیر پیامها، منوی از

  ؟ کرد تکمیل را قسمت کدام بایستی بیمار ارجاع جهت -18

 بیمار سامانه، تشخیص و بیمار مشکل به توجه با باید مراقبت پایان در شود، تکمیل بیمار برای مربوطه مراقبت ابتدا

 داد فوری غیر یا و فوری جاعار را

  نمود؟ ثبت درسامانه را شده انجام های پیگیری توان می چگونه-19

 کلیک پیگیری انجام روی بر و نمایید جستجو را گیرنده خدمت ملی ها،کد پیگیری فهرست خدمت، ارائه منوی در

 .دهید انجام را پیگیری و نمایید

 یا هفته و کنند می زندگی درشهر فرزندانشان تحصیل علت به که تاییروس خانوارهای مراقبت سامانه در چگونه-21

 گردد؟ می ثبت برمیگردند روستا به یکبار ماهی

 . باشند می خود خانواده پزشک پوشش تحت جمعیت جزء جمعیت این

 ثبت بخش در که...( و باال خون چربی و فشارخون به مبتال بیماران داروهای مانند) بیماران مصرفی  داروهایی-21

 است؟ مشاهده قابل سامانه بخش کدام در گردد، می  ثبت  وقایع

 داروهای دربخش  فرد، الکترونیک پرونده خالصه در وقایع، ثبت بخش در بیماران شده ثبت مصرفی داروهای

 .است مشاهده قابل مصرفی
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  گردد؟ می ثبت خدمت دریافت از انصراف پیگیریها، قسمت در زمانی چه-22

 و ها توصیه رغم علی و باشد نداشته خدمت دریافت و مراجعه برای تمایلی فرد آمده، بعمل پیگیری با که یصورت در

 .نماید می امتناع مراجعه از ها آموزش

 دارد؟ وجود اطالعات ویرایش امکان آیا مراقبتی فرمهای در اشتباه ثبت صورت در-23

  .دارد وجود اطالعات اصالح و ویرایش امکان مراقبت، انجام از پس ساعت 24 تا بله،

  کرد؟ فعال توان می چگونه را گردیده فعال غیر خدمت گیرنده برای که مراقبتها یا ارزیابی فرمهای-24

 با و گردیده انتخاب فعال غیر ،مراقبت مراقبتها سایر دربخش خدمت، ارائه منوی از گیرنده خدمت  انتخاب بعداز

 .کنیم می فعال را مراقبت آن مراقبت روی بر کلیک

 شود؟ می گفته فعال کاربر کاربری، چه به-25

 .میگردد تلقی فعال کاربر باشد شده آنالین امروز، احتساب با گذشته روز سه طی که کاربری هر

 است؟ صورت چه به پیامک ارسال پروتکل مهمان، عنوان به گیرنده خدمت انتخاب یا ورورد هنگام در-26

 نامی ثبت اطالعات فرم در وی همراه تلفن شماره اگر میکند، تالش گیرنده خدمت به پیامک ارسال برای ابتدا سامانه

  .شود می ارسال دهنده خدمت به پیامک صورت این غیر در شود؛ می ارسال برایشان پیامک باشد، شده ثبت

 وی نامی ثبت طالعاتا در همسرش موبایل شماره یا باشد، نداشته همراه را موبایلش مهمان گیرنده خدمت اگر-27

 داد؟ ارائه خدمات ایشان به میتوان ،چطور باشد شده ثبت

 کنید؛ وارد را تایید کد تا میدهد مهلت دقیقه یک و میکند ارسال گیرنده خدمت موبایل شماره به را پیامک سامانه

 به پیامک ارسال تخابان با کاربر دقیقه یک از پس باشد، نداشته دسترسی موبایلش به گیرنده خدمت که صورتی در

 .میکند دریافت را پیامک دهنده، خدمت

 است الزم نیز همراه تلفن شماره ثابت، تلفن شماره درج بر ،عالوه سامانه در افراد اطالعات ویرایش جهت آیا -28

  گیرد؟ انجام باید اقدامی چه هستند ثابت یا همراه تلفن شماره فاقد که سالمندانی برای گردد؟ ثبت

 مطمئن تلفن یک دارد ضرورت اما  است الزم تلفن شماره درج سالمت الکترونیک پرونده در مندرج موارد اساس بر

 پیامک دریافت جهت به همراه تلفن شماره ثبت ضمنا. شود فردثبت  بعدی های پیگیری و فرد به دسترسی برای
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 مانند ایشان بستگان از یکی تلفن مارهش باشند می تلفن فاقد که سالمندانی. میباشد الزامی گیرنده خدمت برای

 .باشند پیگیری قابل تا کرد ثبت باید سامانه در را ایشان فرزندان

 مشاهده قابل دیگر ماما-سالمت مراقب توسط شده، ثبت ماما-سالمت مراقب یک توسط که هایی بیماری آیا-29

 کند؟ ثبت را بیماری دوباره باید  ماما-سالمت مراقب هر  یا است

 ماند می باقی شان پرونده در ایشان بیماری سوابق و گرفته قرار بیماران لیست در گیرنده خدمت نام بیماری، ثبت با

 .است مشاهده قابل کنند مراجعه پایگاهی هر به و

 کنیم؟ ثبت باید کجا را وریدی تزریق-31

  .باشد می ثبت قابل اقدام قسمت در سالمت مراقبت نقش با

 گیرد؟ می انجام سامانه بخش کدام در  خون مدفوع، ادرار، خلط، نمونه ثبت-31

 ادرار، خون،)نمونه گرفتن عنوان با گزینه دومین ، اقدام بخش خدمت، ارائه منوی از خدمت، گیرنده انتخاب از بعد

 شده مشخص بعد پیگیری تاریخ لزوم درصورت و گردیده درج الزم توضیحات و و گردیده انتخاب...(  و خلط مدفوع،

 گردد می ذخیره و

 باشد؟ داشته دسترسی سالمت مراقب توسط شده انجام های مراقبت به میتواند قسمت کدام از پزشک-32

 .نمود مشاهده شده انجام های مراقبت پرونده، خالصه از توان می را شده انجام های مراقبت

 چیست؟ علت شود نمی داده نمایش کاربر نام دیگران، برای پیگیری ویزیت، قسمت در-33

  .نماید تعریف را سالمت پایگاه یا بهداشت خانه ارجاع، ساختار شبکه، ساختار منوی در باید سیستم، مدیر

 قابل پزشک توسط ولی. است شده ارسال پزشک وبرای تکمیل بهورز یا سالمت مراقب توسط ارجاع فرم-34

 کنید؟ راهنمایی لطفاً. نیست  سالمت مراقب به بازخورد ثبت امکان و نیست مشاهده

 پزشک برای تا کند ارسال پزشک به را ارجاعات باید پذیرش نقش و شوند می ارسال مرکز پذیرش به ابتدا ارجاعات

 دهنده، ارجاع توسط شده تکمیل های مراقبت مشاهده و ارجاع دریافت از پس پزشک سپس. باشد مشاهده قابل

 دهنده ارجاع برای ارجاع بازخورد کند، نهایی تایید و کند تکمیل را ویزیت سپس و کند انتخاب را ویزیت گزینه اگر

  .شد خواهد ارسال خودکار بصورت
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 است؟ الزامی پزشک ویزیت بخش در شکایت تکمیل آیا-35

  .است الزامی شکایت بخش تکمیل ویزیت، امکانات به دسترسی برای بله،

 دهد؟ می انجام کاری چه خودم برای پیگیری گزینه ویزیت، بخش در-36

 خدمت، ارائه منوی از و کرد ثبت آن برای پیگیری تاریخ میتوان باشد، مجدد پیگیری به نیاز بیمار، ویزیت از پس اگر

  .کرد پیدا دسترسی ها آن به ها پیگیری فهرست

 دهد؟ می انجام کاری چه دیگران برای پیگیری گزینه ویزیت، در -37

 کند؛ محول دیگری کاربر به را پیگیری این تواند می پزشک باشد، وی مجدد پیگیری به نیاز بیمار، ویزیت از پس اگر

 .کند مشاهده را پیگیری آن ها، پیگیری فهرست خدمت، ارائه منوی از میتواند دوم کاربر و

 دارد؟ وجود کار میز در ماما و پزشک های ویزیت فهرست مشاهده امکان آیا-38

 ، اصلی شکایت تفکیک به ویزیت ،فهرست ها ویزیت گزارش ها، گزارش منوی از نهمچنی دارد وجود کار میز در بله

 .است مشاهده و گزارشگیری قابل زمانی محدوده در...  و جنس ، سن ، تشخیص

 کرد؟ حذف یا ویرایش میشود را است شده نهایی ثبت که ویزیتی-39

 امکان دیگر نهایی تایید دکمه زدن از پس اما کرد شویرای را اطالعات میتوان نهایی تایید دکمه زدن از قبل تا. خیر

  .ندارد وجود ویزیت ویرایش یا حذف

 ؟ شود تکمیل کسی چه توسط باید سالمت پایگاه و بهداشت ،خانه سالمت مرکز هر پوشش تحت مناطق فرم -41

 .میشود تعریف گسترش کارشناس نقش توسط پوشش تحت مناطق

 نیروی فهرست بخش از میتوان  آیا ،...و سالمت مراقب ماما،: ،مانند باشد تهداش نقشی سامانه در فردی اگر-41

 کرد؟ حذف را کاربر این انسانی،

 نمی و است فعال نقش دارای کاربر این) پیام با حذف برای تالش صورت در و کرد حذف را کاربر این نمیتوان خیر،

  .میشوید مواجه( کرد حذف توان

 کرد؟ باید کاری چه سامانه از کاربر یک حذف برای-42

 از سپس. نمود حذف را وی شده تعریف های نقش و کرده جستجو را فرد ملی کد کاربران، فهرست منوی از باید ابتدا

 .نمود حذف را ،کاربر انسانی نیروی فهرست منوی
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 چیست؟ فرض پیش پسورد میشود تعریف سیستم در بار اولین برای کاربری  که زمانی-43

 تغییر پیغام سامانه به ورود اولین از بعد میباشد،  کاربر ملی کد  عبور کلمه و  کاربری کد سامانه به ورود اولین در

 .باشد کاراکتر 8 حداقل و حروف و اعداد از ترکیبی باید جدید پسورد که میدهد نمایش را عبور رمز

  باشد؟ فعال سامانه در ها نقش همه در باید روزانه باشد، داشته نقش یک از بیش کاربر یک اگر آیا-44

 کاربر آن نباشند فعال روز 3 نقشی در اگر و باشند فعال سامانه در ها نقش کلیه با باید دارند نقش چند که افرادی

  .دهد می نشان افزایش شبکه فعال غیر کاربر درصد و شده محسوب فعال غیر نقش آن برای

 دارد؟ وجود سامانه در ردف ارجاعات فهرست از گیری گزارش امکان آیا-45

 .باشد می مشاهده قابل صفحه چپ سمت و ،پائین پرونده خالصه ها، گزارش منوی در بله

  دارد؟ وجود درسامانه افراد های پیگیری فهرست از گیری گزارش امکان آیا-46

 پیگیری فهرست در همچنین و است مشاهده قابل صفحه چپ سمت و پائین پرونده، خالصه ، ها گزارش منوی در بله

  .دارد وجود گیرنده خدمت فرد های پیگیری فهرست به دسترسی امکان ها

 ؟ ببینیم توانیم می کجا از را شده ثبت ما برای که خدماتی تعداد -47

  شده انجام های مراقبت گزارش ها، گزارش منوی در

 نمود؟ مشخص سامانه از را اند نکرده دریافت خدمتی هنوز که افرادی تعداد توان می چگونه-48

  .اند نکرده دریافت خدمتی که افرادی ،گزارش ها گزارش منوی در

 کنیم؟ استخراج سامانه از چگونه را ماه سه مصرفی داروهای-49

  ها دارو گزارش ها، گزارش منوی از

 ؟ کنیم اجعهمر باید سامانه قسمت کدام به داده انجام سالمت مراقب کدام را مراقبت یک بدانیم اینکه برای-51

 گزارش ها گزارش در همچنین-مراقبت جزئیات شده، انجام های مراقبت الکترونیکی، پرونده خالصه ها، گزارش

  باشد می مشاهده قابل مراقبت جزئیات شده انجام های مراقبت
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 پایگاه پوشش تحت افراد تعداد به شده، ثبت وقایع گزارش قسمت در شده گزارش گیرندگان خدمت تعداد-51

 وقایع؟ کننده ثبت واحد به یا است وابسته

  .میباشد وقایع کننده ثبت واحد به وابسته

 دارد؟ وجود سالمت مراقب توسط غیره و فصلی ماهانه، زمانی محدوده در ها مراقبت گیری گزارش امکان آیا-52

 .دارد وجود زمانی محدوده در خدمت تفکیک به-شده انجام  های مراقبت گزارش-ها گزارش منوی در بله

  دارد؟ وجود سامانه در کاربر شده انجام اقدامهای فهرست از گیری گزارش امکان آیا-53

 .کرد گیری گزارش شده ثبت های اقدام از توان می شده، انجام های اقدام فهرست خدمت، ارائه منوی در

 در مشکلی شوند، می محسوب کاربر ود و دارند فعالیت بهداشت خانه دو در بهورزان از تعدادی اینکه به توجه با-54

 نماید؟ نمی ایجاد سامانه و آمار

 سامانه در و گرفته انجام واحد همان کارکنان توسط باید واحد هر در خدمات ارائه کرد نخواهد ایجاد مشکلی خیر

 .گردد ثبت

 است؟ چگونه سامانه در جمعیت به خدمت نسبت شاخص محاسبه نحوه-55

  واحد یا شبکه آن کل جمعیت تعداد بر تقسیم واحد یا شبکه در شده ثبت خدمت کل تعداد

 است؟ چگونه سامانه در خدمت میانگین محاسبه نحوه-56

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

 دارد؟ وجود امانهس در نقش بدون کاربران فهرست از گیری گزارش امکان آیا-57

 پیشرفته، قسمت از انسانی، نیروی  ،فهرست سامانه کاربران سامانه، مدیریت منوی سیستم، مدیر کار میز در بله

 .کنید انتخاب نقش بدون را سامانه در نقش فیلتر

 بر را اند گرفته خدمت بار یک حداقل که جمعیتی گزارش ستادی کارشناس یا سیستم مدیر نقش با توان می آیا-58

 آورد؟ دست به نام ثبت تاریخ اساس

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

  .نمود مشاهده را گزارش این نام ثبت



  

 

 (سواالت عمومی) سواالت متداول سامانه سیب
 

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

 24952745 -4 شماره تماس واحد:

 باشد؟ می پذیر انجام سامانه بخش کدام از میانساالن، تغذیه ارزیابی فرم از گیری گزارش سیستم، مدیر نقش با-59

 تایپ پزشک غیر  تغذیه ارزیابی و سنجی تن عنوان خدمت درفیلد سامانه، کاربران فعالیت خدمت، شبکه منوی از

 .نمایید جستجو و شده،

 از را پایگاه در( اسمیر پاپ مانند) شده گرفته های آزمایش نمونه تعداد میتوان چگونه ستادی، کارشناس نقش با-61

 کرد؟ راجاستخ سامانه

 غیر های اقدام فهرست/خدمات از ستادی کارشناس توسط( اسمیر پاپ مانند) شده گرفته های آزمایش نمونه تعداد

 خلط، ،مدفوع، ادرار خون،) آزمایش نمونه گرفتن گزینه و کنید جستجو را نمونه ،گرفتن اقدام قسمت در و پزشک

  .کنید انتخاب را( سرویکس و واژن اسمیر ترشحات، و مایعات

 مشاهده قابل سامانه بخش کدام در سیستم مدیر و ستادی کارشناس نقش با دندان و دهان فعالیتهای آمار-61

 است؟

 مورد گزارش.. و تاریخ و دهنده خدمت ملی کد اساس بر توان می دندان، و دهان فعالیتهای آمار خدمات، درمنوی

 .آورد دست به را نظر

 دارد؟ وجود سامانه در عروقی قلبی بیماریهای ساله11 خطر رزیابیا از گیری گزارش امکان آیا-62

 .نمایید انتخاب را  عروقی قلبی بیماریهای خطر ارزیابی نمودار سیستم مدیر داشبورد صفحه در

 خدمت محل و نقش تفکیک به را هستند( برخط) آنالین که کاربرانی فهرست توان می سیب سامانه در آیا-63

 کرد؟ مشاهده

 کاربران فهرست مشاهده امکان تاریخ تعیین با کاربران فهرست سامانه، مدیریت منوی سیستم، مدیر کار میز در بله

 .دارد وجود ایشان کار محل و نقش تعیین با

 کرد؟ مشاهده سیستم مدیر نقش با را شده حذف های نقش توسط شده ارائه خدمات توان می آیا-64

 تفکیک قابلیت بخش این.نمود انتخاب را شده حذف نقش- سامانه ربرانکا فعالیت خدمت، شبکه منوی از بله

 .دارد را شده حذف های نقش خدمات
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 زیر وارد ولی دهد می نمایش را بیماری 5 مرکز سطح در شده، ثبت بیماریهای آمار در ستادی، کارشناس نقش با-65

 ؟ چیست علت باشد، می 1 تعداد شویم می که مجموعه

  .است شده ثبت مرکز در بیماری 5 هر

  شود؟ می گیری گزارش سیب سامانه در...  و اجتماعی تامین مانند هایی بیمه چگونه-66

. کنید مشاهده را بیمه هر پوشش تحت افراد تعداد توانید می بیمه تفکیک به شده نام ثبت جمعیت بخش از

 .کرد مشاهده را گزارش و کرد انتخاب را نظر مورد بیمه گیرندگان خدمت فهرست در میتوان همچنین

 کرد؟ گیری گزارش سامانه از را فعلی باردار زنان تعداد آمار ستادی  کارشناس نقش با توان می چگونه-67

 را فعلی باردار زن تعداد توانید می سنی، گروه تفکیک به باردار مادران جمعیت گزارش بخش جمعیت، منوی از

 وجود  نیز مجموعه زیر واحدهای در باردار مادران تعداد اطالعات هب دسترسی امکان بخش همین در. آورید بدست

  .دارد

  کرد؟ گیری گزارش  سیستم مدیر و ستادی کارشناس کار میز در را ماما عملکرد توان می چگونه-68

 . مودن مشاهده را خدمات گزارش توان می ماما ملی کد نمودن وارد با سامانه، کاربران فعالیت خدمت، شبکه منوی از

 چگونه سامانه از عروقی، قلبی بیماریهای خطر ارزیابی مراقبت تعداد استخراج نحوه ستادی، کارشناس نقش در-69

  است؟

 را شده انجام مراقبت تعداد توان می مربوطه مراقبت انتخاب با سامانه، کاربران فعالیت خدمت، شبکه منوی از

 .نمود مشاهده

 شود؟ می تلقی فعال غیر یا ،فعال واحد یک شرایطی هچ در مراکز، فعالیت گزارش در-71

 سیب سامانه از گذشته روز سه طی( بهداشت خانه یا سالمت پایگاه سالمت، مرکز) واحد یک کاربران از یک هیچ اگر

  .شود می شناخته فعال غیر واحد آن باشند نکرده استفاده

 سامانه از شبکه تفکیک به اند گرفته خدمت ربا یک حداقل که را جمعیتی گزارش بخواهیم که صورتی در-71

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

  شبکه تفکیک به اند گرفته خدمت بار یک حداقل که جمعیتی گزارش ، جمعیت
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 چیست؟ در تشخیص و اقدام ها، نشانه و عالئم گزارش تفاوت-72

 فرمهای ابتدای شده ثبت عالئم نتیجه ها نشانه و عالئم در که است این آنها تفاوت تنها. هستند مشابه حهصف سه هر

 اقدام عنوان به مراقبتی فرم تکمیل دوم بخش در سامانه در که مواردی اقدام گزارش در. شود می داده نشان ارزیابی

 در که ارزیابی فرمهای پایان در شده مشاهده بندی طبقه نتایج نیز تشخیص گزارش در. شود می مشخص کاربر برای

  .میشود داده نمایش میگردد مشخص افراد برای سامانه

 است؟ مشاهده قابل سامانه بخش کدام از ماما و پزشک های بررسی و ارزیابی نتایج مشاهده -73

 دهندگان ارائه کلیه توسط دهش ارائه خدمات تمام لیست/ خدمات آیتم انتخاب/ ها مراقبت گزارش/ ها گزارش منو از

 .دهد می نشان را خاص فرد یک برای خدمات

 است؟ داده انجام کسی چه را مراجعین قبلی مراقبت که شویم می متوجه کجا از-74

 گزارش بخش یا فرد الکترونیک پرونده خالصه یا شده انجام های مراقبت بخش به مراجعه خدمت، گیرنده انتخاب با

 .گردد می مشاهده خدمت دهنده ارائه نام مراقبتی یا ارزیابی فرم هر حاتصف ،درباالی خدمات

 اند؟ کرده ارائه مراجعین به کامل بطور را خدمات کاربران که شوند متوجه چگونه ستادی کارشناسان -75

 رصفحهد(ب. شود می داده نشان نشده انجام مراقبت تعداد خدمت ارائه منوی خدمت،از گیرنده انتخاب از بعد( الف

 از هریک نام مقابل در شده مشاهده عدد نمایند انتخاب را خدمات تعداد مقابل ،باکس گیرندگان خدمت فهرست

 .است نشده انجام مراقبت تعداد دهنده نشان افراد

 ؟ نمود مشاهده را سالمت مراقب شده انجام مراقبتهای توان می پزشک میزکار در آیا-76

 می مشاهده سالمت پایگاه پوشش تحت جمعیت سالمت مراقب و پزشک راقبتهایم مجموع درسامانه حاضر حال در

 قابل تفکیک به بزودی که است گرفته انجام کاربر دو نقش با مراقبتی اطالعات گزارش تفکیک پیگیری ، گردد

 .باشد گیری گزارش

 ؟ داد انجام باید اقدامی چه پوشش تحت جمعیت از فرد نام خروج برای-77

-خانوارها فهرست-سرشماری و نام ثبت منوی به ،ورود مربوطه خانواده پزشک با الزم های هماهنگی مانجا از پس

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

 .گردد ثبت خارج به مهاجرت نیز مهاجرت بخش در.فرد نام
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 ؟ داد انجام باید اقدامی چه پوشش تحت خانوار اعضای به فرد امن افزودن برای-78

-خانوارها فهرست-سرشماری و نام ثبت منوی به ،ورود مربوطه خانواده پزشک با الزم های هماهنگی انجام از پس

 فرد،تعیین کدملی ،ثبت خانوار تعریف در-کدخانوار باکس انتخاب-جستجو-خانوار اعضای از یکی کدملی ورود

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

 .گردد تکمیل

 ؟ گردد می ثبت سامانه در چگونه افراد شده انجام پیگیری و تماس-79

 آخر باکس برروی کلیک و گیرنده خدمت تعیین-گیرندگان خدمت فهرست سرشماری، و نام ثبت منوی به ورود

 دریافت برای مراجعه)پیگیری موضوع تعیین– پیگیری،ساعت تاریخ تعیین-(تماس ثبت)فرد نام مقابل

-پاسخگویی عدم) پیگیری نتیجه تعیین-...( و حضوری-تلفنی) پیگیری نوع تعیین-....( و بیماری مراقبت،پیگیری

 ثبت-لزوم صورت در توضیحات نوشتن-پاسخگو شخص نام نوشتن -...( و بهبودی

 نمود؟ تکمیل توان می سامانه در کسانی چه برای بالیا ارزیابی فرم-81

 کنند می زندگی تنهایی به که ،زنانی اند گرفته طالق یا کرده فوت آنها همسران که خانوار،زنانی همسردار زنان برای

 ..هستند خانوار سرپرست و

 کرد؟ فعال مجددا توان می است،چگونه گردیده فعال غیر خدمات گیرندگان برای که مراقبتی و ارزیابی فرمهای-81

 فعال و گردیده انتخاب غیرفعال ،مراقبت مراقبتها سایر دربخش  خدمت ارائه منوی ،از خدمت گیرنده انتخاب از بعد

 .نمایید

 هستند؟ کسانی چه  سامانه فعال کاربران-82 

 فعال کاربران(  روانشناس و تغذیه کارشناس ، ماما سالمت، مراقب بهورز، پزشک، شامل) خدمت دهند ارائه کاربران

 . نمایند می اقدام نیز درسامانه خدمات ثبت به نسبت ، خدمت ارائه ضمن افراد این شوند می محسوب سامانه

 است؟ مشاهده قابل سامانه بخش کدام در ماما و پزشک ویزیت فهرست-83

– اصلی شکایت تفکیک به ویزیت فهرست-ها تویزی گزارش-ها گزارش منوی در و  کار میز داشبورد درصفحه 

 .است گیری گزارش قابیل زمانی محدوده در و... و  جنس و سن-تشخیص


