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 دیابت مانند خاص بیماری یک دارای افراد اسامی دریافت جهت پوشش تحت افراد برای گزارش ساخت چگونگی -1

  دهید؟ شرح را... و

 بازشده، صفحه در و کرده انتخاب را پوشش تحت افراد گزارش ساخت گزینه و رفته سامانه مدیریت قسمت به ابتدا

 .کنیم می وارد را ...و بیماری نام از اعم نیاز مورد اطالعات

 کنیم؟ مشاهده را گیرنده خدمت قبلی غذایی برنامه چگونه -2

 بازشده، صفحه در و کرده انتخاب را غذایی های برنامه فهرست گزینه و رفته خدمت ارائه قسمت به ابتدا:  اول روش

 .نمایید وارد را گیرنده خدمت کدملی

 به سابقه قسمت در و رقته الکترونیکی پرونده خالصه قسمت به موردنظر گیرنده خدمت انتخاب از پس:  دوم روش

 .کنیم می مشاهده را شخص غذایی برنامه و رفته غذایی های برنامه فهرست

 کرد؟ استخراج توان می چگونه را خاص زمانی بازه یک در مرکز تجویزی های مکمل تعداد آمار-3

 می ، تاریخ ورود با و کرده انتخاب را غیرپزشک داروهای دبع و داروها گزارش سپس و رفته ها گزارش قسمت به ابتدا

 .کرد استخراج را داروهایتجویزی کل آمار توان

 کرد؟ مشاهده توان می سامانه قسمت کدام از را مرکز پوشش تحت مدارس فهرست -4

 .کنیم می انتخاب را پوشش تحت مدارس فهرست گزینه سپس و رفته سرشماری و نام ثبت قسمت به ابتدا

 شرح را گیرنده خدمت شخص مرکز کردن پیدا و دانشگاه درسطح مهمان گیرنده خدمت جستجوی چگونگی-5

 دهید؟

 صفحه در و کنیم می انتخاب را گیرنده خدمت جستجو گزینه سپس و رفته سرشماری و نام ثبت قسمت به ابتدا

 .کنیم می وارد را گیرنده خدمت کدملی بازشده،

 دهید؟ شرح را مرکز پوشش تحت خدمت جستجوی چگونگی -6

 صفحه در و کنیم می انتخاب را گیرندگان خدمت فهرست گزینه سپس و رفته سرشماری و نام ثبت قسمت به ابتدا

 .کنیم می وارد را گیرنده خدمت... و کدملی یا خانوادگی نام از اعم شخص مشخصات بازشده،
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 مانند  خاص سنی گروه یک در... و دیابت مانند بیماری نوع ساسا بر شده ویزیت افراد تعداد آمار توان می چگونه-7

 ؟ کرد دریافت را ماه یک در میانساالن

 انتخاب را ها نشانه و عالئم گزارش انتها در و کرده انتخاب را ها مراقبت گزارش و رفته(  ها گزارش)  قسمت به ابتدا

 وارد را مربوطه سنی گروه به مربوطه مراقبت راقبت،م قسمت در و کرده انتخاب را نظر مورد تاریخ سپس و کنیم می

 .نماییم می مشاهده را آمار و زنیم می را جستجو و کنیم می

  کرد؟ مشاهده را گیرنده خدمت قبلی شده انجام های مراقبت توان می قسمت کدام از-8

 های مراقبت گزارش انتها در و کرده انتخاب را ها مراقبت گزارش و رفته(  ها گزارش)  قسمت به ابتدا: اول روش

 .کنیم می وارد را شخص مشخصات بازشده صفحه در و کنیم می انتخاب را شده انجام

 به سابقه قسمت در و رقته الکترونیکی پرونده خالصه قسمت به موردنظر گیرنده خدمت انتخاب از پس: :  دوم روش

 .کنیم می انتخاب را مربوطه مراقبت و رفته شده انجام های مراقبت فهرست

 گرفته،مادران یکبارخدمت حداقل که ،جمعیتی شده ثبت جمعیت)  پوشش تحت جمعیت گیری گزارش چگونگی-9

 دهید؟ شرح را...( ؛و ملیت ؛ جمعیت ،نوع ؛جنسیت تاهل اساس بر شده فوت وافراد باردار

 را مربوطه گزینه موردنیاز، آمار حسب بر و کرده انتخاب را شبکه جمعیت وگزارش رفته(  ها گزارش)  قسمت به ابتدا

 .نمایید انتخاب

 بیاوریم؟ دست به چگونه را ماه یک در شده تکمیل های وبوکلت گیرندگان خدمت تعداد گزارش-11

 را موردنظر تاریخ بازشده صفحه در و کرده انتخاب را( شده انجام خدمات)گزینه و رفته(  ها گزارش)  قسمت به ابتدا

 .کنیم می وارد

 شود؟ تکمیل مراجعین همه برای باید آیا دارد، وجود غذایی برنامه تغذیه کارشناس کار میز در-11

 تدوین به نیاز تغذیه کارشناس تشخیص به بنا که افرادی سایر و غذایی برنامه تنظیم نیازمند ارجاعی موارد برای خیر

 .شود می تکمیل دارند غذایی برنامه آموزش و

 کند؟ تکمیل را ها مراقبت صورت چه به گیرنده خدمت بعدی مراجعات در تغذیه کارشناس-12
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 .شود اقدام و پرسیده سواالت و زده تکرار را فرم باید فرد بعدی تغذیه مشاوره یا مراقبت برای کاربران سایر مانند

 داده ارجاع آنها به ای دهنده خدمت که زمانی فقط دارند روان بهداشت و تغذیه کارشناس نقش که کاربرانی -13

 کنند؟ ثبت را روان و تغذیه خدمات مراجعین کلیه برای توانند می  یا کنند ثبت خدمت باید میشود

 .میباشند فعال نقش دو این برای مراقبتی های بسته. نمایند خدمت ثبت میتوانند حالت دو هر در

 نمود؟ خراجاست توان می سامانه بخش کدام از را قدی رشد اختالل دچار کودکان آمار-14

 رشد گزینه انتخاب-بندی طبقه  دربخش رشد کلمه نوشتن-تشخیص گزارش-مراقبتها گزارش -ها گزارش ازمنوی 

 جستجو سپس و نامطلوب قدی

 دارد؟ وجود دهنده خدمت برای افراد غذایی برنامه فهرست مشاهده امکان آیا-15

 .دارد قرار صفحه چپ سمت و پائین پرونده، خالصه ها، گزارش منوی در بله

   ؟ کرد استخراج میشود چطور را اول ماهه سه سنجی تن آمار-16

 و تایپ را سنجی تن مراقبت، قسمت در و کنید انتخاب را تاریخ ، شده انجام مراقبتهای ،گزارش گزارشها قسمت از

  .کنید انتخاب

   کرد؟ مشاهده سامانه در را تغذیه سوء دارای کودکان تعداد میتوان آیا-17

 .است مشاهده قابل ها تشخیص گزارش ها، مراقبت گزارش ها، گزارش قسمت از

 نمود؟ استخراج توان می سامانه بخش کدام از را قدی رشد اختالل دچار کودکان آمار-18

 رشد گزینه انتخاب-بندی طبقه  دربخش رشد کلمه نوشتن-تشخیص گزارش-مراقبتها گزارش -ها گزارش ازمنوی 

 جستجو سسپ و نامطلوب قدی


