
کارگاه کنترل و راستی آزمایی اطالعات در سامانه سیب

1400مهر –واحد آمار شهرستان خوانسار 



:ثبت تولد در سامانه سیب 

سیب  فرزندانی که زیر یکماه هستند  را در خانوار خود ثبت نام کنید و در سامانه

.برایشان معرف انتخاب کنید تا به صورت تک عضوی ثبت نام نشوند

ی اقدام اگر در زمان ثبت نام کد ملی ندارند در اولین فرصت برای پیگیری کد مل

.نمایید



ه کودکانی که کد ملی آنها پس از ثبت نام  هنوز  اصالح نشد

(  زمان برای اصالح اطالعات حداکثر یک ماه است )است



 را حتما حتما برای کلیه مراجعین زده شوددریافت اطالعات از ثبت احوال.
، نیاز بررسی و در صورت...،شغل ،وضعیت سواد،بیمه و تلفن همراه نوع جمعیت ،وضعیت تاهل ،آدرس

.اصالح انجام شود

:بروز رسانی اطالعات دموگرافیک



اولین اقدام پس از ورود خدمت گیرنده اصالح اطالعات است



بروزرسانی اطالعات از ثبت احوال



پیگیری افراد فاقد تلفن همراه 



الح صاحب تلفن تعیین نشده در سامانه سیب در اسرع وقت اص

شود



:اشکاالت رایج در ثبت اطالعات  افراد در سامانه سیب



افراد بارداری که وضعیت تاهل آنان مجرد ثبت شده است 



سال مشخص شود و نباید موضوعیت ندارد 10وضعیت تاهل برای  سن باالی 

انتخاب شود 



.سال می تواند موضوعیت ندارد انتخاب شود 10تا 4وضعیت تاهل 



نسبت در خانوار سرپرست ,سال 15سن بین یک روز تا 



نسبت در خانوار همسر ,جنسیت مرد 



خانوار تک عضوی,سال 15سن کمتر از 



افراد بدون کد خانوار 



روستایی: نوع جمعیت ,شهری : نوع مرکز



شهری: نوع جمعیت ,روستایی : نوع مرکز



...سطح سواد دبستان و,سال 6مثال سن زیر : عدم تناسب بین سن و سطح سواد 
سال چک شود20تا 17مقطع راهنمایی انتخاب و سن :مثال 



.مقطع متوسطه انتخاب شود و رده سنی بررسی شود :2مثال 



:تعریف غیر دانش آموز در سامانه سیب

. هستند و تحصیل را ترک کرده اند انتخاب می شود (سال 18-6)فقط برای افرادی که در سن تحصیل 





سطح سواد آنها تعیین نشده است که سال  7افراد باالی 



تعیین نشده است نوع بیمه آنها افرادی که 



مرد مجردکه نسبت در خانوار همسر تعریف شده 



نسبت در خانوار همسر تعریف شده دارای همسر که مرد 



نسبت در خانوار همسر تعریف شده زن  مجردکه 



خانوار تک عضوی با نقش غیر از سرپرست 



بررسی اطالعات جدول تولد با سامانه سیب





بررسی وزن تولد ها  در سامانه سیب



بهورز باید موارد فوتی منطقه خود را  به /هر مراقب 

در زمانی که .)صورت ماهیانه در سامانه ثبت نماید 

(سرعت سامانه مطلوب است



فهرست افراد فوت شده در سامانه سیب



بررسی گزارش ارجاعات و بازخورد ها دریافتی



راستی آزمایی خدمات انجام شده 




