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 ...، سالمگرامی دانش آموز لیو

فرزندان مان، از مهمترین مسائل  حفظ سالمت بر این باوریم که

شما عزیزان با  و ارتباط مستمرّ است آموزش و پرورش در کنار

ما را در جهت نیل به این مقصود  ،واحدپزشکی مجتمع معلّم

 یاري می کند. 

بر همین اساس از سالهاي اولیه تشکیل واحدپزشکی در مجتمع 

ارتباط دوسویه براي  (نسیم)درسه مار یالمت سرم افزار نمعلّم، 

با  1400-1401از ابتداي سال تحصیلی  .ما و شما طراحی شد

 آنالین، م، این ارتباطادغام نسیم در سامانه اداري و مالی معّل

 :آسان تر از همیشه در دسترس شماست

ü  (توسط شما) دانش آموزثبت پرونده پزشکی 

ü (توسط واحد پزشکی) دانش آموز نتایج معاینات گزارش 

ü  (توسط واحدپزشکی) توصیه هاي پیوست به معایناتارسال 

ü (توسط شما) گزارش مراجعه به متخصص در موارد ارجاع 

ü (توسط واحدپزشکی) مراجعات دانش آموز به واحدپزشکی ثبت  
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براي دسترسی و ثبت داده هاي سالمت دانش آموز 

 یو مال يسامانه اداراتصال به اینترنت، به  باکافی است 

به آدرس  معلم یآموزش یمجتمع فرهنگ

)http://signup.moallem.sch.ir( جعه کنید و مرا

  کلیک کنید پزشکی واحد سربرگبعداز ورود، روي 

I  توجه کنید )چپ و باال( زنگولهبه پیام هاي هشدار 

 مشاهده می کنید:  عنوانزیر 4 واحدپزشکی صفحهدر 
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 مشخصات اولیه -الف

مثل نام، تلفن تماس، گروه  داده هایی ،در این بخش

 و نیست کامل اطالعات خونی و... ثبت شده است. اگر

 . اییدنم اصالح و تکمیل را آن دارد مغایرت یا

I نام و نام خانوادگی قابل ویرایش نیستند. 

 پزشکیپرونده  -ب

ورود به مقطع  با به مجتمع معّلم و نیز سال وروددر 

ضرورت  پزشکیپرونده  ثبت، (سوم، هفتم و دهم) باالتر

 4هر  به سواالت کلیک کنید.ویرایش . روي گزینه دارد

با  (خانواده، سبک زندگی، روانشناسی و سوابق پزشکی)صفحه 

 .گزینه ثبت را انتخاب کنید ،پاسخ دادهدّقت 

I فقطمحرمانه و فقط در اختیار واحدپزشکی قرار دارد.  پرونده 

 .پاسخ شما به سوال آخر در اختیار کادر مدرسه قرار می گیرد
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 معاینات -ج

از شما را  و زیرصفحه است 8شامل معاینات  بخش

  .کندآگاه می فرزندتان  نتیجه معاینات

 

 : سالیانه براي همه دانش آموزان انجام می شودرشد

 2و 1: سالیانه براي دانش آموزان متوسطه فشارخون

 انجام می شود

: براي دانش آموزان دبستانی سالیانه و دندانپزشکی

براي دانش آموزان دبیرستانی در پایه هاي ورودي 

 (هفتم و دهم) انجام می شود

 .شود انجام می 2و 1دبستان  در: سالیانه بینایی
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دهم انجام  -هفتم-: براي پایه هاي سومساختار قامتی

 .می شود

 .پیش دبستان انجام می شود در: فقط براي تکامل

انجام  (پایه هاي ورودي): یکبار در هر مقطع قلب و ریه

  .می شود

 (پایه هاي ورودي): یکبار در هر مقطع وضعیت عمومی

  .انجام می شود

 در بخش معاینات به اطالع رسانی نتایج اکتفا نشده است

 و ممکن است برخی از موارد زیر را مشاهده کنید:

ü توصیه هاي الزم به صورت فایل ؛ توصیه کتبی

 پی.دي.اف قابل دانلود است.

ü ؛ بهتر است همراه با فرزند خود به توصیه به ویزیت

 واحدپزشکی مراجعه نمایید
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ü از  آزمایش ؛ امکان ثبت نتیجهدرخواست آزمایش

 طریق همین صفحه فراهم است.

ü ؛ بعداز مراجعه، امکان ثبت نتیجه ارجاع به متخصص

 فراهم است. از طریق همین صفحه

ü ؛ موارد الزم در ستون توضیحات درج سایر توصیه ها

 می شود.

I .مندرجات ستون نتیجه، درشت تر نمایش داده می شود 

 مراجعات -د

به ترتیب تمام مراجعات فرزند شما به واحدپزشکی 

تاریخ و با ذکر جزئیات از جمله:  (از جدید به قدیم)تاریخ 

داروهاي تجویزي و مراجعه، اقدامات انجام شده، 

 .در این بخش قابل رویت است توصیه هاي الزم
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نسیم راه ارتباطی آنالین ما با شماست، هر پرسش یا 

 مادر ساعات اداري با  ،مشکلی در این مورد داشتید

 ) تماس بگیرید.88575955(

 واحد پزشکی مجتمع آموزشی فرهنگی پسرانه معَلم

 


