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 ...، سالمگرامی دانش آموز لیو

علیم ت فرزندان مان، از مهمترین مسائل در کنار از انجا که حفظ سالمت

و به دلیل لزوم ارتباط مستمر شما عزیزان با واحد پزشکی  و تربیت است

راه اصلی و مشاوره ی مجتمع معلّم و نیز حفظ سرمایه های ملی، 

ارتباط ما )واحدپزشکی و واحد مشاوره( با شما از طریق نسخه 

 .آنالین نرم افزار نسیم خواهد بود

 :یعنی 

  دانش آموز )توسط شما(ثبت پرونده پزشکی 

 توسط واحد پزشکی( دانش آموزان نتایج معاینات گزارش( 

 )ارسال توصیه های پیوست به معاینات )توسط واحدپزشکی 

 )گزارش نتیجه مراجعه به متخصصین )توسط شما 

 )انجام تست های روانشناسی )توسط شما 

  مشاوره(ارائه نتایج تست ها )توسط واحد 

 )نوبت گیری واحد مشاوره )توسط شما 

 ....و 

  .انجام می شودو از طریق نسیم بصورت آنالین 
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نمای راهدر اولین فرصت، طبق  پس با مطالعه دقیق این دفترچه راهنما

 زیر اقدام نمائید: گام به گام

 ورود به صفحه سالمت شخصی دانش آموز در نسیم

 ال به اینترنت در نوار آدرس مرورگر خود،  پس از اتص

med.moallem.sch.ir .را تایپ کنید 

  ودشمی درخواست عبور کلمه و کاربری نام شما از ورود صفحهدر .

 کدملی عبور، کلمه هم و کاربری نام هم اولین حضور، در

 هب "ورود" کلمه روی کلیک و آن تایپ با که است فرزندتان

)ارقام صفر  .شد خواهید وارد فرزندتان شخصی سالمت صفحه

 سمت چپ و خط تیره را وارد نکنید(.
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 عبارتند از:  مشاهده می کنید کهسربرگ  7زیر هدر آبی رنگ 

احد و -واحدپزشکی -پرونده سالمت -مشخصات اولیه -صفحه اصلی

 تغییر رمز -مسابقات -مشاوره

 صفحه اصلی -الف

ید و توجه نماینیز به هشدارها  فرمایید.مطالعه متن این صفحه را دقیق 

 اقدامات الزم را انجام دهید.

 مشخصات اولیه -ب

 و تکمیل را آن دارد مغایرت یا و نیست کامل اطالعات درصورتیکه

 را انتخاب کنید.  "ثبت"گزینه سپس  نمایید اصالح

  ایر سنام و نام خانوادگی قابل ویرایش نیستند و توجه فرمایید که

ابلیت ، فقط یکبار ق(شماره تلفن والدین و منزل استثنایبه )گزینه ها 

 ویرایش دارند.
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 پرونده سالمت -ج

ان به ورود فرزندت باروبرو میشوید.  ویرایشو  ثبت، مشاهدهبا سه عنوان 

 :اگرمقطع باالتر، تکمیل پرونده سالمت جدیدی الزم است پس 

  نکرده اید تکمیلتاکنون پرونده پزشکی فرزندتان را  

 ع باالتر شده استیا فرزند شما وارد مقط 

و اطالعات خواسته شده در هر مرحله  کلیک کنید "ثبت" روی گزینه

 صفحه هر سواالت به دقیق پاسخ از پس را کامل کنید.)پنج صفحه( 

 آخر هصفح انتهای در و کنید کلیک "بعد مرحله و ثبت" گزینه روی

 . کنید کلیک را "نهایی ثبت" گزینه هم
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که انتخاب اشتباه قابل اصالح  در انتخاب مقطع و پایه دقت نمایید

  . نیست

 اگر در مرحله آخر .تا قبل از ثبت نهایی، امکان ویرایش وجود دارد 

 . ثبت نهایی را بزنید دیگر امکان ویرایش وجود نخواهد داشت

  اگر قبالً پرونده سالمت مرتبط با مقطع فعلی فرزندتان را تکمیل کرده

 .را مشاهده نخواهید کرد "ثبت"گزینه باشید. در این بخش 

  برای مشاهده پرونده یا پرونده های ثبت شده قبلی الزم است عالوه

قطع تحصیلی دانش آموز را نیز انتخاب ، م"مشاهده"بر انتخاب منوی 

 کلیک کنید "تایید"کرده و روی گزینه 

 واحد پزشکی -د

 روی این سربرگ کلیکفرزندتان برای آگاه شدن از نتیجه معاینات 

 .قابل انتخاب است "کارنامه سالمت"و  "کارت سالمت"دو منوی  کنید

نتایج معاینات یک سال تحصیلی به انضمام اقدامات  کارت سالمت:* 

رد مو "پایه"انجام شده و توصیه های الزم را پیش روی شما قرار میدهد. 

 کلیک کنید. "تایید"نظر را انتخاب و روی 

 .نتایج معایناتی که غیرطبیعی باشد با رنگ قرمز نمایش داده می شود   
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 که  ر نظر گرفته شده استدر برخی موارد توصیه کتبی برای شما د

 تبط می توانید آن را مطالعه کنید.با کلیک روی آیکون مر

              

  در مواردی هم که ارجاع به متخصص توصیه شده است امکان ثبت

ر مواردی که د نتیجه مراجعه با کلیک روی آیکون مرتبط وجود دارد.

کارت  "یریپیگ"این جدول )تصویر صفحه بعد( ثبت می کنید در ستون 

 سالمت قابل مشاهده است.
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با انتخاب این منو شما مروری ازمعاینات انجام گرفته  کارنامه سالمت:

طی مقطع و یا نکات مهم پرونده سالمت فرزندتان را مشاهده خواهید 

 کرد.

 که غیرطبیعی باشد با رنگ قرمز نمایش داده می شود. نتایج معایناتی   

 واحدمشاوره -ه

 :در این سربرگ با سه منو آشنا می شوید

برای  ،توجه به سن فرزندتان با و به تدریج به آزمونها دسترسی :تست ها

 خواهد شد. امکان پذیرمعلم ایشان  -دانش آموز  - شما
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صورت آنالین و برخی دیگر ببرخی از این نتایج بصورت  :نتیجه تست ها

 به اطالع شما خواهد رسید. حضوری

: از طریق این منو می توانید برای دریافت نوبت نوبت دهی مشاوره

مشاوره بصورت آنالین اقدام نمایید. در قسمت نوبت های مشاوره فلش 

  سمت چپ جدول را باز کرده و از میان نوبت ها یکی را انتخاب نمایید.

 

دوباره وارد نسیم شده  ،صورت عدم امکان حضور در آن نوبتلطفا در 

 نمایید. گزینه کنسل را انتخابو 

 

 

 مسابقات -و

 برای ورود به بخش مسابقات دانش افزایی واحد مشاوره، روی منوی

 را انتخاب نمایید. مورد نظرکلیک کرده ومسابقه  مسابقات
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 تغییر رمز -ز

عبور خود را تغییر دهید ولی توجه با انتخاب این بخش می توانید نام 

لی و همیشه همان کد م ام کاربری تغییری نمی کندداشته باشید که ن

فرزندتان باقی خواهد ماند. کلمه عبورتغییر یافته را به خاطر بسپارید تا در 

 مراجعه بعدی دچار مشکل نشوید.

  شاوره م باز شدن دسترسی به تستهای واحدمعاینات واحد پزشکی و

ه هرچندوقت یکبار به نسیم مراجعالزم است  پس تدریج انجام می شود به

 جدید قرار بگیرید. تغییرات و نتایجتا درجریان  کنید

  اگر حین کار با سایت مشکلی پیش آمد از شنبه تا چهارشنبه

این شماره  ( تماس بگیرید. 55878588)  مادر ساعات اداری با 

 ت.مشترک واحدپزشکی و واحدمشاوره اس

 واحد پزشکی مجتمع آموزشی فرهنگی پسرانه معلَم

 

 با همکاری واحد مشاوره


