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 ...، سالمگرامی همکار

سالمت همکاران و دانش آموزان از مهمترین وظایف  ءو ارتقا حفظ

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

با شما از طریق نسخه آنالین راه اصلی ارتباط ما ، مجتمع معلّم

نسیم  :یعنی  .خواهد بودنرم افزار 
  توسط شما(پزشکی پرونده اطالعات تماس و ثبت( 

 و ورزشی زمونآ ،هامشاوره  ،زمایش هاآ ،معاینات گزارش 

 )توسط واحد پزشکی( مراجعات به واحدپزشکی

 های  و غربالگری تغییر در سبک زندگی ،ورزشی پیشنهاد برنامه

 )توسط واحدپزشکی( به شما الزم

 

پس از  ،خودسالمت شخصی صفحهورود به برای   

 زیر اقدام نمائید:راهنمای طبق  ال به اینترنتاتص

 nasim.moallem.sch.irآدرس مرورگر  نوار در *

  .را تایپ کنید

 یا

 جعبه قرمزرنگ ،مسامانه داخلی مجتمع معلّ در *

   .(شکل صفحه بعد) را انتخاب نمایید سامانه نسیم
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 عبور کلمه و کاربری نام شما از ورود صفحهدر 

 . شودمی درخواست

 

کد  ،عبور رمزهم برای نام کاربری و هم اولیه پیشفرض 

میرق  کلمه روی کلیک و آن تایپ با کهشماست  10ملی 

  .دویشمی  وارد خود شخصی سالمت صفحه به "ورود"
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 صفحه سالمت شخصی در نسیم

 زیر شکلخود را به  کاری میز ،در صفحه اول پس از ورود

 :مشاهده می کنید

 

سربرگ  6 و (به رنگ قرمز) ی مهمهشدارها ،کاریمیزدر 

یکون باال آ از طریقهمچنین  .کنید مشاهده میرا  اصلی 

و سمت چپ می توانید به پروفایل خود دسترسی پیدا 

رمز عبور کنید و 

خود را تغییر 

 دهید.
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 اطالعات تماس -الف

تغییر اشتباه درج شده و یا  شماتلفن ثابت یا همراه اگر  

نید توا می ،ویرایشدکمه کرده است با کلیک روی 

 اطالعات را به روزرسانی کنید. 

 

 

در دسترسی شما نیست  سایر اطالعات این بخشتغییر ا امّ

حد پزشکی تماس االزم است با و ،و درصورت نیاز به اصالح

  بگیرید.
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 پرونده پزشکی -ب
 ،لوضعیت تاهّشما به سواالتی در مورد این قسمت در 

و سوابق پزشکی  ها بیماری ،سبک زندگی ،عادتها ،سالمت

که ثبت می کنید همیشه اطالعاتی  خود پاسخ می دهید.

  است.قابل مشاهده و ویرایشبرای شما 

 
مدت طوالنی تاکنون پرونده ای ثبت نکرده و یا برای اگر 

 ،نکرده باشید خود را به روزرسانی اطالعات پرونده پزشکی

مشاهده ی به رنگ قرمز هشدار (فحه اصلیص)در میز کار 

 خواهید کرد.
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 زمایش هاآو  معاینات -ج
  :قابل مشاهده استمورد  چهاراطالعات این بخش در 

   (پزشکی واحد در فشارخون و قند ،وزن و قد بررسی)معاینه اولیه

  

 مشاوره با متخصص

مثل دندانپزشکی یا )تخصصی معاینات  به مواردی کهمربوط 

 .می شود در مدرسه انجامبرای همکاران  (بینایی سنجی

 زمایش آ

در  ،زمایشهایی که به واحدپزشکی ارائه دادیدآکلیه نتایج 

قابل مشاهده  (از جدید به قدیم)این قسمت به ترتیب تاریخ 
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رنگ  بهتمام موارد غیرطبیعی برای شما است. همچنین 

  :نمایش داده می شود قرمز

 

پاراکلینیک 

 :شود می شامل را چنینی این موارد و پزشکی تصویربرداری
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 مراجعات به واحدپزشکی -د
 ،معاینهمربوط به ت با جزئیاشما  پزشکی مراجعاتتمام 

 (قدیم به جدید) تاریخ ترتیب به ها و توصیه ییی داروتجویزها

 است. مشاهده قابل در این بخش

 

کادر باالی هر بخش تاریخ مراجعه و در  رنگکادر قرمزدر 

را  (حادثهت تنفسی یا مشکال مثالً)علت اصلی مراجعه   زردرنگ

 .مشاهده می کنید

 (سیستول و دیاستول)فشارخون  و ستون برای ثبت وزنسه 

 ،یا درخواست شماشکایت درنظر گرفته شده و همچنین 

پزشک مجتمع هم به ترتیب جزئیات معاینه و تجویزهای 

نتیجه -معاینه -مشکل .ثبت شده است در ستون های 
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 فتابآطرح  -ه

فتاب شرکت آطرح  در  اگر مادگی جسمانیآزمون آ

کارشناس  پیشنهادیو برنامه زمون آ هیجنت ،دیا داشته

 :می بینیدرا  ورزشی
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 توصیه های پزشکی به شما -و
 ونده پزشکیپر :سوالی به این مضمون وجود داردبخش در 

به شما  یشنهادیپ یها شیو آزما ناتیمعا دیهست لیما ایآ
 ؟شود یادآوری

ین سوال به امیل کرده و کپرونده پزشکی خود را تاگر 

 نهیمورد معا کیحداقل  همچنین ،بدهید پاسخ مثبت

در  ،برای شما ثبت شده باشد یدر واحدپزشک هیاول

درمورد  یپزشک یها هیاز توص ی، خالصه ااین قسمت

 ،یضرور یها یغربالگر ،یبدن تیفعال ،ییغذا میرژ

 رانهیشگیو پ یاقدامات درمان ریو سا ونیناسیواکس

 کرد.  دیمشاهده خواه

 ،یا نهیزم یهایماریب ت،یها با توجه به سن، جنس هیتوص

موارد مندرج در پرونده هر  ریو سا شهایآزما نات،یمعا

لذا  ،می شود نیتدوهر شخص یبرا یاختصاصهمکار و   

  .صبور باشید ،ستاگر هنوز توصیه ای درج نشده ا
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 :ضروریتوضیح  (نکارکنابخش )نسیم کلیه اطالعات 
ن دسترسی آبه  محرمانه بوده و فقط شما و پزشک مجتمع

طبق راهنمای  ،حفظ محرمانگی اطالعاتدارید. برای 
 ییر دهید.کلمه عبور خود را تغ 3صفحه

واحد پزشکی مجتمع آموزشی فرهنگی پسرانه معلَم 

 
 ت بدنیتربی ی.تی وآ با همکاری واحد


