
  شناسنامه شاخص هاي سالمت رواني/اجتماعي و اعتياد
  مراقب سالمت : قبل از استخراج  تاريخ مورد بررسی در همه موارد مشخص شود

  سالمت مراقب

  كسر مخرج استخراج مسير  مسير استخراج صورت كسر  مخرج كسر  صورت كسر  عنوان شاخص  رديف

1 

تعدادموارد ارجاع جهت 

دريافت خدمات آموزش 

  گروهي

به خاطر اينكه تعداد مد نظر است نيازي به صورت 
  و مخرج ندارد

سالگي و  ١٨-١٥سالگي، مراقبت از نظر سالمت روان  ١٥-٥مراقبت از نظر سالمت روان "فرم  ٣گزارشها /گزارش مراقبت  ها/ گزارش اقدام ها/ درباكس مراقبت :مسير 
جستجو و گزينه هاي  ارجاع به روان شناس براي آموزش گروهي و ارجاع به روان شناس براي آموزش مهارتهاي به صورت جداگانه وارد كرده و  "ارزيابي سالمت روان

  زندگي و فرزند پروري انتخاب شود  و با هم جمع گردد.

2 

تعدادموارد ارجاع جهت 

دريافت خدمات آموزش 

  گروهي

به خاطر اينكه تعداد مد نظر است نيازي به صورت 
  و مخرج ندارد

سالگي و  ١٨-١٥سالگي، مراقبت از نظر سالمت روان  ١٥-٥مراقبت از نظر سالمت روان "فرم  ٣گزارشها /گزارش مراقبت  ها/ گزارش اقدام ها/ درباكس مراقبت :مسير 
به روان شناس براي آموزش مهارتهاي  به صورت جداگانه وارد كرده و جستجو و گزينه هاي  ارجاع به روان شناس براي آموزش گروهي و ارجاع "ارزيابي سالمت روان

  زندگي و فرزند پروري انتخاب شود  و با هم جمع گردد.

٣ 
درصد پوشش غربالگري 

  سالمت روان

تعداد افراد غربالگري 
 شده

تعداد جمعيت تحت 
  سال به باال)  ٥پوشش(

باكس خدمت را گزارش/گزارش مراقبت ها/ گزارش مراقبت هاي انجام شده / در  -١
را انتخاب  سال (غيرپزشك) ١٥تا  ٥ارزيابي سالمت روان نوجوان : نماييدانتخاب 

  و جستجو مي كنيم 
باكس خدمت را گزارش/گزارش مراقبت ها/ گزارش مراقبت هاي انجام شده / در  -٢

 راسال (غيرپزشك) ١٥: ارزيابي سالمت روان نوجوان باالي انتخاب نماييد
 كنيم مي جستجو و  انتخاب

باكس خدمت را قبت ها/ گزارش مراقبت هاي انجام شده / در گزارش/گزارش مرا -٣
 ارزيابي سالمت روان جوانان گزينه:  نويسيم مي غربالگري گزينه: انتخاب نماييد

 كنيم مي جتسجو و  انتخابپزشك) ريسال) (غ ٢٩تا  ١٨(

باكس خدمت را گزارش/گزارش مراقبت ها/ گزارش مراقبت هاي انجام شده / در  -٤
 -انساالنيسالمت روان م يابيارز گزينه:  نويسيم مي روان كلمه:نماييدانتخاب 

 كنيم مي جتسجو و  انتخاب را رپزشكيغ

باكس خدمت را گزارش/گزارش مراقبت ها/ گزارش مراقبت هاي انجام شده / در  -٥
 يافسردگ يغربالگر  گزينه:  نويسيم مي افسردگي كلمه: انتخاب نماييد

 كنيم مي جتسجو و  انتخاب راپزشك) ريسال و باالتر) (غ ٦٠سالمندان(

  را با هم جمع مي كنيم  ٥تا١اعداد حاصل از موارد

مديريت سامانه : ساخت گزارش افراد تحت پوشش: درج عنوان: تعداد جمعيت 
سن  تا : عددي ثبت نشود: ثبت: مشاهده  - ٥سال به باال: درقسمت سن از :   ٥

  گزارش

٤ 

درصد موارد غربالگري مثبت 

اوليه سالمت روان به كل 

افراد غربال شده سالمت 

روان (گروه سني كودك و 

  سال ) ١٨تا  ٥نوجوان  

تعداد موارد غربالگري 
مثبت اوليه سالمت 

روان (گروه سني 
تا  ٥كودك و نوجوان  

 سال ) ١٨

تعداد  كل افراد غربال 
شده سالمت روان 

(گروه سني كودك و 
سال  ١٨تا  ٥  نوجوان

(  

گزارش :گزارش مراقبت ها: گزارش تشخيص: در باكس مراقبت: كلمه روان مي -١
 ريسال (غ ١٥تا٥سالمت روان نوجوان  يابيارز سالگي : ١٥تا  ٥نويسيم: براي گروه سني 

  را انتخاب  و جتسجو مي كنيم تعداد موارد غربال مثبت را باهم جمع مي كنيم )پزشك 
گزارش:گزارش مراقبت ها: گزارش تشخيص: در باكس مراقبت: كلمه مراقبت از نظر -٢

سال (غير پزشك  ١٥ارزيابي سالمت روان نوجوان باالي سالمت روان مي نويسيم: گزينه 
  جو مي كنيم تعداد موارد غربال مثبت را  با هم جمع مي كنيمترا انتخاب  و جس)

باكس بت هاي انجام شده / در گزارش/گزارش مراقبت ها/ گزارش مراق -١
 ١٥تا  ٥ارزيابي سالمت روان نوجوان گزينه : خدمت را انتخاب نماييد

  را انتخاب  و جستجو مي كنيم سال (غيرپزشك)
باكس گزارش/گزارش مراقبت ها/ گزارش مراقبت هاي انجام شده / در  -٢

 ١٥ارزيابي سالمت روان نوجوان باالي گزينه : خدمت را انتخاب نماييد
 كنيم مي جستجو و  انتخاب راسال (غيرپزشك)



  

٥ 

درصد موارد غربالگري مثبت 

اوليه سالمت روان به كل 

افراد غربال شده سالمت 

  روان (گروه سني جوانان)

تعداد موارد غربالگري 
مثبت اوليه سالمت 
روان (گروه سني 

 جوانان)

تعداد  كل افراد غربال 
شده سالمت روان  
  (گروه سني جوانان)

گزارش: گزارش مراقبت ها: گزارش تشخيص: در باكس مراقبت: كلمه روان مي نويسيم: 
را پزشك ) ريسال (غ٢٩تا١٨سالمت روان جوانان  يابيارزبراي گروه سني جوانان: 

  انتخاب  و جتسجو مي كنيم تعداد موارد غربال مثبت را با هم جمع مي كنيم 

باكس خدمت گزارش/گزارش مراقبت ها/ گزارش مراقبت هاي انجام شده / در 
ارزيابي سالمت روان  گزينه:  نويسيم مي غربالگري گزينه: را انتخاب نماييد

 كنيم مي جتسجو و  انتخابپزشك) ريسال) (غ ٢٩تا  ١٨جوانان (

  

٦ 

درصد موارد غربالگري مثبت 

اوليه سالمت روان به كل 

شده سالمت افراد غربال 

روان (گروه سني ميانساالن: 

  سال) ٥٩تا  ٣٠

تعداد موارد غربالگري 
مثبت اوليه سالمت 
روان (گروه سني 

 ٥٩تا  ٣٠ميانساالن: 
 سال)

تعداد  كل افراد غربال 
شده سالمت روان 

(گروه سني ميانساالن: 
  سال) ٥٩تا  ٣٠

گزارش :گزارش مراقبت ها: گزارش تشخيص: در باكس مراقبت: كلمه روان مي نويسيم:  
غيرپزشك  را انتخاب  -ميانساالن براي گروه سني ميانسال: گزينه ارزيابي سالمت روان 

 و جتسجو مي كنيم تعداد موارد غربال مثبت را جمع مي كنيم 

باكس خدمت ده / در گزارش/گزارش مراقبت ها/ گزارش مراقبت هاي انجام ش
سالمت روان  يابيارز گزينه:  نويسيم مي روان كلمه:را انتخاب نماييد

 كنيم مي جتسجو و  انتخاب را رپزشكيغ -انساالنيم

  
   

٧ 

درصد موارد غربالگري مثبت 

اوليه سالمت روان به كل 

افراد غربال شده سالمت 

  روان (گروه سني سالمندان)

تعداد موارد غربالگري 
اوليه سالمت مثبت 

روان (گروه سني 
 سالمندان )

تعداد  كل افراد غربال 
شده سالمت روان 

(گروه سني سالمندان 
(  

گزارش :گزارش مراقبت ها: گزارش تشخيص: در باكس مراقبت: كلمه روان مي نويسيم: 
سال و باالتر)  ٦٠غربالگري افسردگي سالمندان (براي گروه سني سالمند:گزينه 

  را انتخاب  و جتسجو مي كنيم تعداد موارد غربال مثبت را جمع مي كنيم  غيرپزشك

باكس خدمت گزارش/گزارش مراقبت ها/ گزارش مراقبت هاي انجام شده / در 
 يافسردگ يغربالگر  گزينه:  نويسيم مي افسردگي كلمه: را انتخاب نماييد

 كنيم مي جتسجو و  انتخاب راپزشك) ريسال و باالتر) (غ ٦٠سالمندان(

  

٨ 

تعداد موارد ارجاع فوري 

(اورژانس روانپزشكي / 

  مشكالت اجتماعي) به پزشك

تعداد موارد ارجاع 
فوري (اورژانس 

روانپزشكي / مشكالت 
 اجتماعي) به پزشك

    نياز نيست 

٩ 

درصد پوشش غربالگري 

عوامل خطر سالمت 

تعداد كل موارد غربال   اجتماعي
  شده سالمت اجتماعي 

 ٥٩تا  ٥كل جمعيت 
  سال 

  

نوع مراقبت  در باكس گزارش/گزارش مراقبت ها/ گزارش مراقبت هاي انجام شده / 
مراقبت از نظر "-٢ )سال ١٨تا  ٥مراقبت از نظر سالمت اجتماعي("-١تايپ فرم هاي 

 -٤ زنان جوان-مراقبت از نظر سالمت اجتماعي -٣مردان جوان -سالمت اجتماعي
  خشونت خانگي

  به صورت جداگانه تايپ / جستجو و مقدار غربالگريها با هم جمع شود 
  

/ مشخص  ٥٩تا  ٥ مديريت سامانه /ساخت گزارش/مشخص نمودن دامنه سني
  نمودن منطقه /ثبت 

  سپس مشاهده ميزان جمعيت مشخص شده 

١٠ 

درصد موارد غربالگري مثبت 

اوليه همسرآزاري به كل 

جمعيت غربال شده در 

سالمت  عوامل خطر

تا  ١٥اجتماعي (زنان متاهل 

  سال ) ٥٩

تعداد كل موارد غربال 
  مثبت همسر آزاري

تا  ١٥((جنس زن /سن 
٥٩(  

تعداد كل موارد غربال 
  شده سالمت اجتماعي 

تا  ١٥(جنس زن /سن 
٥٩(  

  فرم هايمراقبت    باكسگزارش/ گزارش مراقبت ها/ گزارش تشخيص / در 
و جنس زن  ١٨تا  ١٥( دامنه سني  سال) ١٨تا  ٥مراقبت از نظر سالمت اجتماعي( -١

 مشخص شود) ، 

 ، ب زنان جوان-مراقبت از نظر سالمت اجتماعيفرم  -٢

تايپ  به صورت جداگانه "( جنس زن تيك زده شود )  خشونت خانگي "فرم  -٣
با   موردهاي خشونت هاي خانگي و خشونت فيزيكيشود و جستجو شود و فقط 

  جمع گرددهم 

مراقبت    باكسگزارش/گزارش مراقبت ها/ گزارش مراقبت هاي انجام شده / در 
تا  ١٥( دامنه سني  سال) ١٨تا  ٥مراقبت از نظر سالمت اجتماعي( "-١فرم هاي

  و جنس زن مشخص شود) ، ١٨
  ،  زنان جوان-مراقبت از نظر سالمت اجتماعيفرم  -٢
تايپ شود  ت جداگانه به صور "( جنس زن تيك زده شود ) خشونت خانگي -٣

  و با هم جمع گردد. و جستجو شود



١١ 

درصد موارد غربالگري مثبت 

اوليه كودك آزاري به كل 

جمعيت غربال شده در 

عوامل خطر سالمت 

  اجتماعي

تعداد كل موارد 
غربالگري مثبت اوليه  

  سال ١٨-٥سن

تعداد كل موارد غربال 
 ١٨تا  ٥اجتماعي سن 
  سال

  فرم مراقبت    باكسگزارش/ گزارش مراقبت ها/ گزارش تشخيص / در 
مورد تايپ شود و جستجو شود و فقط ) سال ١٨تا  ٥مراقبت از نظر سالمت اجتماعي( 

  انتخاب شود  كودك آزاري 

مراقبت    باكسگزارش/گزارش مراقبت ها/ گزارش مراقبت هاي انجام شده / در 
  شود تايپ شود و جستجو )  سال ١٨تا  ٥مراقبت از نظر سالمت اجتماعي( "فرم 

١٢ 

غربالگري اوليه درصد

اختالالت مصرف دخانيات، 

  مواد و الكل

جمع تعداد غربالگري 
اختالالت مصرف 

  مواد و الكل ات،يدخان
  

 ٦٠سال تا  ١٦جمعيت 
  سال

  بعد از مشخص نمودن  تاريخ هاي مورد نظر 
باكس خدمت را گزارش/گزارش مراقبت ها/ گزارش مراقبت هاي انجام شده / در  -١

، مواد و الكل  اتيبا مصرف دخان يريدرگ هياول يغربالگر " گزينه -١  انتخاب نماييد.: 
با مصرف  يريدرگ هياول يغربالگر -٢ و جستجو شود  پيتا "سال) غيرپزشك ١٨تا  ١٦(

 يغربالگر- ٣-و جستجو شود   پيتا "پزشك) ريجوانان (غ -، مواد و الكل  اتيدخان
و  تايپ  سال) غيرپزشك ٦٠تا  ٣٠، مواد و الكل ( اتيبا مصرف دخان يريدرگ هياول

  جستجو شود 
   همه موارد با هم جمع شود -

 تيسامانه : ساخت گزارش افراد تحت پوشش: درج عنوان: تعداد جمع تيريمد
: ثبت: مشاهده سال ٦١سن  تا   -١٦: درقسمت سن از :  سال ٦٠سال تا  ١٦

  گزارش

١٣ 

درصد موارد مثبت غربالگري 

اوليه اختالالت مصرف 

كل دردخانيات، مواد و الكل 

  موارد غربالگري شده

غربال جمع تعداد 
اختالالت مصرف مثبت 
  مواد و الكل ات،يدخان

  
  

  
  

جمع تعداد غربالگري 
اوليه اختالالت مصرف 
  دخانيات، مواد و الكل

  بعد از مشخص نمودن  تاريخ هاي مورد نظر 
  باكس مراقبت :/ در  تشخيص ها گزارش/گزارش مراقبت ها/ گزارش 

 ١٨تا  ١٦، مواد و الكل ( اتيبا مصرف دخان يريدرگ هياول يغربالگرگزينه  -١
، مواد و  اتيبا مصرف دخان يريدرگ هياول يغربالگر -٢ "سال) غيرپزشك

با مصرف  يريدرگ هياول يغربالگر -٣ "پزشك) ريجوانان (غ -الكل 
  و جستجو شود  تايپ سال) غيرپزشك  ٦٠تا  ٣٠، مواد و الكل ( اتيدخان

   غربال هاي مثبت همه موارد با هم جمع شود -

  مورد نظر  يها خيبعد از مشخص نمودن  تار
باكس گزارش/گزارش مراقبت ها/ گزارش مراقبت هاي انجام شده / در  -١

 اتيبا مصرف دخان يريدرگ هياول يغربالگر " گزينه -١ خدمت را انتخاب نماييد
 يغربالگر -٢و جستجو شود   پيتا "سال) غيرپزشك ١٨تا  ١٦، مواد و الكل (

 و  پيتا "پزشك) ريجوانان (غ -، مواد و الكل  اتيبا مصرف دخان يريدرگ هياول
 ٣٠، مواد و الكل ( اتيبا مصرف دخان يريدرگ هياول يغربالگر- ٣-شود  جوجست

  و جستجو شود   پيسال) غيرپزشك تا ٦٠تا 
  همه موارد با هم جمع شود  -

  


