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 دهید؟ توضیح را است کرده دریافت فردی روانشناختی آموزش که فردی برای خدمت ثبت مراحل -1

 ثبت( توضیحات/ بعدی پیگیری تاریخ/ اقدام)و( الزم های آموزش ارایه)اقدام – خدمت ارایه-نظر مورد فرد انتخاب

 ارجاع روان سالمت کارشناس به را وی ، مرد سالمت مراقب و بوده مثبت ای ساله 54 مرد اعتیاد اولیه غربال -2

 بنویسید؟ را وی سیب اقدامات ثبت. است داده

 آزمون نشده انجام های مراقبت قسمت در بعدا( انتخاب) نظر مورد فرد مشاهده/  دریافتی ارجاعات/  ها پیام ابتدا

 میکنیم پر را نظر مورد فرم و انتخاب را( تکمیلی ارزیابی) ومواد ،سیگار الکل با درگیری غربالگری

 بنویسید؟ را( باال یا متوسط پایین،)اعتیاد خطر ارزیابی ازسطوح هریک برای را سیب سامانه طبق الزم اقدامات -3

  روانشناختی گروهی آموزشی جلسات در شرکت به ترغیب و تشویق:  پایین

 مختصر مداخله جهت روان کارشناس به ارجاع: متوسط

 رمانیود تخصصی مراکز به ارجاع: باال

 کند؟ می توجیه را مراجع برای اجتماعی سالمت خطر عوامل ارزیابی فرم ثبت مواردی چه -5

 برای نظر مورد تحصیالت عدم خانواده معلول عضو/کار کودک...( /و مالی ، روانی ، فیزیکی/ )خانگی خشونت/ طالق

  خانواده اعضای دیگر دانزن سابقه/ وفقر مالی شدید مشکالت/  خانواده اعضای سایر اعتیاد/ کودکان

 دهید؟ توضیح سیب سامانه در را تلفنی و سیستمی پیگیری نحوه -4

  ثبت/  نظر مورد فرد انتخاب/ ها پیگیری فهرست/  خدمت ارایه

 ثبت/  نظر مورد فرد انتخاب/ ها تماس فهرست/  خدمت ارایه

 دهید؟ توضیح را( ای دوره ای ماهیانه روزانه،)پرسنل شده انجام خدمات آمار استخراج چگونگی -6

 جستجو/  خدمت عنوان/ کد و( زمانی بازه) تاریخ ثبت/ شده انجام خدمات گزارش/ها مراقبت گزارش/ ها گزارش
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 بنویسید؟ را سیب سامانه در میهمان گیرنده خدمت یا جدید عضو کردن وارد و ثبت مراحل -7

 خدمت انتخاب/ گیرنده اطالعاتخدمت دریافت/ شخص کدملی ثبت/  گیرنده جستجوی/ وسرشماری  نام ثبت

 ورود/ فرد اختصاصی کد حاوی پیامک دریافت برای انتظار/ انتخاب/ شخص ملی شماره مجدد ثبت/ مهمان گیرنده

 گیرنده خدمت یا مراجع شخصی صفحه به

 چیست؟ ارتباط قطع عوامل و گیرنده خدمت با پیگیری یا ارتباط قطع چگونگی -8

 نتیجه ثبت/  پیگیری نوع ثبت/  چپ سمت رنگ سبز تیک نظر مورد فرد انتخاب ها پیگیری رستفه/  خدمت ارایه

 ذخیره/ پیگیری

 فوت/ مهاجرت/ بهبودی/  خدمت دریافت از انصراف/  پاسخگویی عدم

 توضیح را است کرده دریافت( آموزشی کارگاه)گروهی روانشناختی آموزش که فردی برای خدمت ثبت مراحل -9

 دهید؟

 ثبت/ اقدام/  خدمت ارایه/  مهمان گیرنده خدمت بعنوان وی ثبت یا پوشش تحت جمعیت از نظر مورد فرد انتخاب

   ثبت/  توضیحات ثبت/  بعدی پیگیری تاریخ ثبت/  الزم های آموزش ارایه

 ؟ساخت گزارش یک  سیب، سامانه آمار طبق(افسردگی مثال)خاصّی اختالل یا مشکل از توان می چگونه -11

 اطالعات سایر کردن وپر افسردگی مثال خاص بیماری انتخاب/  پوشش تحت افراد گزارش ساخت/  سامانه مدیریت

  ثبت/  شده خواسته

 را شود، می داده روان سالمت حوزه در مشکل عدم تشخیص روان، سالمت مراقبت در سامانه در  که نوجوانی آیا-11

 داد؟ ارجاع روانشناس به باید

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

 معیارهای بودن دارا و آموزش دریافت برای آنها تمایل  صورت در و گیرد انجام فرد این بستگان به پروری فرزند

 .شوند داده ارجاع روان سالمت کارشناس به ، آموزش دریافت

 گردند؟ ثبت است الزم سامانه بخش کدام در شوند می ویزیت پزشک توسط که روان و اعصاب مارانبی -12
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(  اجتماعی ، روانی مشکالت-عصبی شکایت مثال) اصلی شکایت ویزیت، قسمت در گیرنده خدمت انتخاب از بعد

 درج و صتشخی گزینه انتخاب ضمن تشخیص بخش در سپس. شود ذخیره و نوشته توضیحات شود، انتخاب

 تشخیصی معاینه یا مصاحبه گزینه و کرده تایپ را معاینه کلمه اقدام، بخش در. گردد می ذخیره توضیحات

 منوی در ایشان بیماری ثبت فرد بیماری تائید درصورت. گردد می ذخیره شده، درج توضیحات و انتخاب روانپزشکی

 می ثبت و تائید نهایت در و  گردد می انتخاب یماریب عنوان گزینه جدید بیماری ،ثبت بیماریها ثبت وقایع، ثبت

 .شود

 دارد؟ وجود دهنده خدمت برای افسردگی یا صرع بیماری از گیری گزارش امکان آیا-13

 و سنی گروه انتخاب با و بنویسید را افسردگی یا صرع عنوان بندی طبقه بخش در تشخیص، ها، گزارش منوی از بله

 .باشد می مشاهده بلقا نتایج مشخص زمانی محدوده


