
 (روستایی و شهری سالمت مراکس و پسشک سالمت، بهورز،مراقب) محیطی واحذهای - جوانان و نوجوانان سالمت پانل های شاخص

 استان آرربایجان شرقی 

 شاخص مسیر استخراج محل استخراج نام شاخص ردیف 

1 
تعذاد مذارس تحت پوضص)بر 

 حسب ضیفت(
 فرم الف

مذرسه هر ضیفت از نظر آموزش و مراقبت یک 

 محسوب می ضود
 

  - فرم الف تعذاد مذارس مروج سالمت 2

3 
تعذاد مذارس مروج سالمت 

 ستاره دار
  - ممیسی مذارس مروج سالمت

4 
 92تا  81تعذاد کل جوانان 

 سال
 سامانه سیب

 -ساخت گسارش افراد تحت پوضص - مذیریت سامانه

در  "سال 29الی  18تعذاد کل جوانان  "تایپ عبارت 

در باکس سن از و  "18"تایپ عذد  -عنوان باکس

مطاهذه   -ثبت  -در باکس سن تا  "33"تایپ عذد

 گسارش

 

5 
تعذاد کل دانطجویان  تحت 

 سال(92تا  81پوضص )

 سیب سامانه از استخراج قابل غیر

6 

تعذاد مراکسی که خذمات 

ادغام یافته سالمت جوانان را 

 انجام می دهنذ.

 واحذ گسترش

 واحذهای فعال ارائه دهنذه خذمتتعذاد 

  

7 

درصذ پوضص مراقبت 

دانطجویان گروه هذف مراقبت 

 سال ( 92تا  81دوره ای  )

 سیب سامانه از استخراج قابل غیر

8 

درصذ پوضص مراقبت دانص 

آموزان گروه هذف مراقبت 

 سال( 81تا  5دوره ای )

 سیب سامانه از استخراج قابل غیر

9 

درصذ پوضص مراقبت 

نوجوانان) دانص آموز و غیر 

دانص آموز( گروه هذف 

 81تا  5مراقبت دوره ای )

 سال(

 سامانه سیب

انتخاب  -گسارش مراقبت ها  -صورت : گسارش ها 

  - 95اسفنذ  29تا  95فروردین  1تاریخ مراقبت)مثال 

در باکس سن هنگام ارائه خذمت  18تا   5تایپ عذد 

 مطاهذه عذد -جستجو  -

 

 

ساخت گسارش افراد تحت  -مذیریت سامانه مخرج: 

 18الی  5تعذاد کل نوجوانان  "تایپ عبارت  -پوضص

در باکس سن  "5"تایپ عذد  -در باکس عنوان "سال

  -ثبت  -در باکس سن تا  "18"از و تایپ عذد

 مطاهذه گسارش

 

 
درصذ پوضص: از تقسیم عذد صورت به مخرج  و 

 آیذبه دست می  133ضرب آن در عذد 
 

 

 مرکس بهذاشت استانسوپروایسر سامانه سیب  و  و مذارس جوانان  ،سالمت نوجوانانو گروه کارشناسان تهیه و تنظیم: 

 


