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 ...، سالمگرامی همکار

پیشگیری و حفظ سالمت همکاران و دانش آموزان از مهمترین وظایف 

ماست و به دلیل لزوم ارتباط مستمر شما عزیزان با واحد پزشکی و 

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

با شما از طریق نسخه آنالین نرم افزار نسیم خواهد ارتباط ما 

 .بود

 :یعنی 

  توسط شما( همکارپزشکی ثبت پرونده( 

 توسط واحد پزشکی( مراجعات به واحدپزشکی معاینات و گزارش( 

 توسط  پیشنهاد برنامه پیشگیری و غربالگری به شما(

 واحدپزشکی(

 )نوبت گیری واحد مشاوره )توسط شما 

  .بودخواهد و از طریق نسیم بصورت آنالین 

 زیر اقدام نمائید: راهنمای گام به گامطبق 

 به صفحه سالمت شخصی در نسیمورود 

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

med.moallem.sch.ir .کاربری نام شما از ورود صفحهدر  را تایپ کنید 

 کلمه هم و کاربری نام هم حضور، اولین در. شودمی درخواست عبور کلمه و
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اختیار شما قرار داده که قبالً به صورت مکتوب در  استرقمی  4کد  عبور،

 خصیش سالمت صفحه به "ورود" کلمه روی کلیک و آن تایپ با که شده است

 .شد خواهید وارد خود

 .اگر این کد را در اختیار ندارید با واحدپزشکی تماس بگیرید 

 
سربرگ مشاهده میکنید که عبارتند از: صفحه اصلی، مشخصات  7پس از ورود 

 معاینات، واحد مشاوره، پیشنهادها، تغییر رمزاولیه، پرونده پزشکی، 

 صفحه اصلی -الف 
 متن این صفحه را دقیق مطالعه فرمایید. اقدامات الزم را انجام دهید.
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معاینه برای یا باشید، نکرده ثبت را خود سالمت حال شرح : اگرهشدارها 

 سال 4 از بیش مورد دو این از یا و باشید نکرده مراجعه پزشکی واحد به اولیه

  :کنید می مثل عکس زیر مشاهده هشداری صفحه همین در باشد گذشته

 مشخصات اولیه -ب
 اصالح و تکمیل را آن دارد مغایرت یا و نیست کامل اطالعات درصورتیکه

 را انتخاب کنید.  "ثبت"وگزینه  .نمایید

  سایر موارد را  "جنسیت"و  "نام خانوادگی"، "نام"به جز: در این بخش

کبار فقط ی "مقطع"و  "گروه خون"توجه فرمایید که  می توانید اصالح کنید.

 د.نقابلیت ویرایش دار

 پزشکیپرونده  -ج
شوید. روبرو می ویرایشو  ثبت، مشاهدهسه عنوان کلیک روی این سربرگ، با با 

 :اگرتکمیل پرونده سالمت جدیدی الزم است پس  ،سال یکبار 4هر 
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  نکرده اید تکمیلرا  خودتاکنون پرونده پزشکی  

  سال می گذرد 4از آخرین پرونده ثبت شده بیشتر از یا 

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

 و نیدک کلیک "بعد مرحله و ثبت" گزینه روی صفحه هر پایان از پس کنید.

 . کنید کلیک را "نهایی ثبت" گزینه هم آخر صفحه انتهای در

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

 نهایی را بزنید دیگر امکان ویرایش وجود نخواهد داشت. 

  تکمیل کرده باشید. در این  خود را پزشکیپرونده  سال اخیر 4در اگر

 .را مشاهده نخواهید کرد "ثبت"گزینه بخش 

   پرونده یا پرونده های ثبت شده قبلی الزم است عالوه بر  مشاهدهبرای

نه روی گزی را نیز انتخاب کرده و تاریخ ثبت پرونده، "مشاهده"انتخاب منوی 

 )به شکل زیر دقت کنید(. کلیک کنید "تایید"

 معاینات -د
، "آزمایشات"، "معاینه اولیه"گزینه های در دسترس عبارتند از: 

 ."معاینه موردی"و  "مشاوره با متخصصین"، "پاراکلینیک"
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 مشاوره واحد -ه
 از طریق این منو می توانید برای دریافت نوبت مشاوره اقدام نمایید. 

 

 د.نمایی را انتخاب "کنسل"گزینه  ،در صورت عدم امکان حضور در آن نوبت و

 

 

 پیشنهادها -و
آیا مایل هستید معاینات و آزمایشهای پیشنهادی به "در پاسخ به سوال  گرا

 جدولی خواهید بود.چنین شما یادآوری شود؟ پاسخ مثبت داده باشید؛ شاهد 
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  ... این جدول هرچندوقت یکبار و با توجه به پرونده پزشکی، معاینات و

 . تکمیل می شود، پس اگر جدولی مشاهده نمی کنید صبور باشید

 تغییر رمز -ز
می توانید نام عبور خود را تغییر دهید ولی توجه داشته باشید که  در اینجا

رقمی اولیه باقی خواهد 4و همیشه همان کد  ام کاربری تغییری نمی کندن

  .ماند. کلمه عبورتغییر یافته را به خاطر بسپارید

  تماس بگیرید.  801با داخلی اگر حین کار با سایت مشکلی پیش آمد 

 واحد پزشکی مجتمع آموزشی فرهنگی پسرانه معلَم

 
 با همکاری واحد مشاوره


