واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺘﺎد اﺟﺮاﯾﯽ ﻓﺮﻣﺎن ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره(

ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از  460ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻬﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ در راﺳﺘﺎي اﺳﺘﻘﺮار ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻠﯽ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮاي
ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺑﯿﺶ از  220ﻫﺰار ﮐﺎرﺑﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺎرﺑﺮان  ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و
ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺨﺶ درﻣﺎن  ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ و داوﻃﻠﺒﯿﻦ ﺳﻼﻣﺖ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺗﺎ ﮐﻨﻮن
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺶ از  29ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﺳﯿﺼﺪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .
ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ،ﭘﯿﺎده
ﺳﺎزي و ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري رﺳﯿﺪه اﺳﺖ  .ﺑﺨﺸﻬﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﺳﺮﺷﻤﺎري ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،ﺧﺎﻧﻮار و ﻧﻔﺮات ،
اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎرﺑﺮان  ،اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ،وﯾﺰﯾﺖ ﭘﺎﯾﻪ  ،ﺗﻌﯿﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﯿﻤﻪ و....
ﭘﺲ از اﺑﻼغ اﻟﺰام ورود اﻃﻼﻋﺎت ﻃﺮح ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﺑﯿﻤﺎري ﻓﺸﺎر ﺧﻮن در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ
اﯾﺮاﻧﯿﺎن و ادﻏﺎم ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﺎون ﻣﺤﺘﺮم ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﻋﻼم
ﮔﺮدﯾﺪ ،ﻓﺮم ﻫﺎي ورود اﻃﻼﻋﺎت در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ آﻣﺎده ﮔﺮدﯾﺪ 460 .ﮐﺪ ﮐﺎرﺑﺮي ﺑﺮاي
ورود اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻓﺮﻣﺖ ﮐﺎﻏﺬي ﺑﻪ دﯾﺠﯿﺘﺎل آﻣﺎده ﺷﺪ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﻋﻠﻮم
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

ﻧﺣوه ﮐﺎر ﺑﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ):از اﯾﻧﺗرﻧت اﮐﺳﭘﻠورر  ٩اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﺎﯾﯾد(.
ﺑرای ھر ﯾﮏ از ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی ﺑﮭداﺷت و درﻣﺎن ﯾﮏ ﺳﺎﯾت اﺧﺗﺻﺎﺻﯽ ﺗوﻟﯾد ﺷده اﺳت ﮐﮫ دارای ﻓرﻣت
زﯾر اﺳت .
 http://ﻧﺎم ﺷﮭرﺳﺗﺎن  .ﻧﺎم داﻧﺷﮕﺎه.iehs.ir
ﺑرای ورود اطﻼﻋﺎت ﺟﻣﻌﯾت ھر ﺷﮭرﺳﺗﺎن وارد ﺳﺎﯾت اﺧﺗﺻﺎﺻﯽ آن ﺷﮭرﺳﺗﺎن ﺷوﯾد.
ﺑﻌﻧوان ﻣﺛﺎل http://ramshir.ahvaz.iehs.ir

-٢در ﺑﺧش ﺳﻣت راﺳت ﺻﻔﺣﮫ ،ﮐد ﮐﺎرﺑری و رﻣز ﻋﺑور ﺧود را ﮐﮫ ﻗﺑﻼً ﺗوﺳط ﺳوﭘرواﯾزرھﺎی داﻧﺷﮕﺎھﯽ
ﺣوزه ﮔﺳﺗرش ﺷﺑﮑﮫ ﺗﺣوﯾل ﮔرﻓﺗﮫ اﯾد وارد ﻧﻣوده و روی ﻋﻼﻣت ورود ﮐﻠﯾﮏ ﮐﻧﯾد.

 -٣در ﺑﺧش ﺳﻣت راﺳت و ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺣﮫ ﺳﮫ ﻋﻧوان در اﺧﺗﯾﺎر ﺷﻣﺎ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .
ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ
ﻣﺣﯾط ﮐﺎر
ﮔزارﺷﺎت
در ﻣﻘﺎﺑل ھر ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻓﻠش ﻗﮭوه ای وﺟود داردروی ﻓﻠش ﻗﮭوه ای رﻧﮓ در ﻣﻘﺎﺑل ﻋﻧوان
)ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ(ﮐﻠﯾﮏ ﻧﻣﺎﯾﯾد .در زﯾر ﮐﺷوی ﺑﺎز ﺷده ﺳﮫ ﻋﻧوان ﻧﻣﺎﯾش داده ﺷود.

ﮐﺎرھﺎی اﻧﺟﺎم ﺷده
ﮐﺎرھﺎی اﻧﺟﺎم ﻧﺷده
ﺗﻐﯾﯾر رﻣز ﻋﺑور

ﺑﻌﻧوان اوﻟﯾن اﻗدام روی ﺗﻌوﯾض ﮐﻠﻣﮫ ﻋﺑور ﮐﻠﯾﮏ ﮐﻧﯾد و ﺑﺎ ﺑﺎز ﺷدن ﻓرم ﺗﻐﯾﯾر رﻣز در ﻣﺣﯾط ﮐﺎرﺗﻐﯾﯾر
رﻣز را ﺑﮫ دﻟﺧواه ﺗﻐﯾﯾر داده و روی ﻋﻧوان ))ﺗﻌوﯾض ﮐﻠﻣﮫ ﻋﺑور(( ﮐﻠﯾﮏ ﻧﻣﺎﯾﯾد ﺗﺎ ﭘﯾﻐﺎم ﺗﻐﯾﯾر رﻣز ﺑرای
ﺷﻣﺎ ﻧﻣﺎﯾش داده ﺷود.

ﺑر روی ﻓﻠش ﻗﮭوه ای رﻧﮓ در ﻣﻘﺎﺑل ﻋﻧوان ﻣﺣﯾط ﮐﺎر ﮐﻠﯾﮏ ﻧﻣﺎﯾﯾد ﺗﺎ دو ﻋﻧوان در زﯾر ﮐﺷوی
ﻣرﺑوطﮫ ﻧﻣﺎﯾش داده ﺷود.
ﺛﺑت اطﻼﻋﺎت ھوﯾﺗﯽ
طرح ﻣﻠﯽ ﭘﺎﯾش ﻓﺷﺎر ﺧون
ﺑر روی ﻋﻧوان ﺛﺑت اطﻼﻋﺎت ھوﯾﺗﯽ ﮐﻠﯾﮏ ﻧﻣﺎﯾﯾد  .در ﻓرم ﻣﺣﯾط ﮐﺎر ﻓﯾﻠدھﺎی ورود اطﻼﻋﺎت
ﺷﻧﺎﺳﻧﺎﻣﮫ ای ھر ﯾﮏ از واﺟدﯾن ﺷراﯾط ﻧﻣﺎﯾش داده ﺷود .ﺳﭘس ﮐدﻣﻠﯽ ده رﻗﻣﯽ ﻓرد را در اوﻟﯾن ﻓﯾﻠد
وارد ﻧﻣوده و روی ﻋﻼﻣت ذره ﺑﯾن ﮐﻠﯾﮏ ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﻣﺷﺧﺻﺎت ﻓرد در دﯾﺗﺎﺑﺎﻧﮏ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺳﺗﺟو ﺷود .

در ﺻورت وﺟود اطﻼﻋﺎت ﻗﺑﻠﯽ در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ،ﮐﻠﯾﮫ ﻓﯾﻠدھﺎی اطﻼﻋﺎﺗﯽ در اﺧﺗﯾﺎر ﺷﻣﺎ ﻗرار ﺧواھد
ﮔرﻓت .در اﯾﻧﺻورت اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ ﺗﮑﻣﯾل ﺷده ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷود .در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﮐد ﻣﻠﯽ ﺑﮫ ﻓﯾﻠد دوم
ﻣﻧﺗﻘل ﺷود و ﻋﻼﻣت ﺗﯾﮏ ﺳﺑز رﻧﮓ در ﮐﻧﺎر آن ﻧﻣﺎﯾش داده ﺷود اﻣﺎ ﺑﻘﯾﮫ ﻓﯾﻠدھﺎ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﻧد .ﺑﺎﯾد
اطﻼﻋﺎت را ﺗﮑﻣﯾل ﻧﻣود .

در اﻧﺗﮭﺎ روی ﻋﻼﻣت ﺛﺑت ﮐﻠﯾﮏ ﮐرد ﺗﺎ اطﻼﻋﺎت ﺷﻧﺎﺳﻧﺎﻣﮫ ﻓرد ﺑﺻورت دﯾﺟﯾﺗﺎل ﺑﮫ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ وارد
ﺷود .

-۶ﻣﺟدداً ﺑﮫ زﯾر ﮐﺷوی ﻣﺣﯾط ﮐﺎر رﻓﺗﮫ و روی ﻋﻧوان )) طرح ﭘﺎﯾش ﻣﻠﯽ ﻓﺷﺎرﺧون(( ﮐﻠﯾﮏ
ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﻓرم ﻣﺧﺻوص دﯾﮕری ﺑﺎز ﺷود .در اﺑﺗدا در اوﻟﯾن ﻓﯾﻠد ﻣﺟددا ﮐد ﻣﻠﯽ را وارد ﻧﻣوده و
ﺟﺳﺗﺟو ﮐﻧﯾد .در ﺻورت ﺗﮑﻣﯾل اﻧﺟﺎم ﻣرﺣﻠﮫ اول ،ﻣﺷﺧﺻﺎت ﻓرد ﻧﻣﺎﯾش داده ﻣﯽ ﺷود .

-٧در ﺑﺧش ﭘﺎﯾﯾﻧﯽ ھﻣﯾن ﻓرم ﯾﮏ آﯾﮑون )ﺗﺎﯾﯾد و اداﻣﮫ( دﯾده ﻣﯽ ﺷود روی آن ﮐﻠﯾﮏ ﻧﻣﺎﯾﯾد ﺗﺎ ﻓرم ورود
اطﻼﻋﺎت ﺑﺎز ﺷود.

-٨ھﻔت ﻓﯾﻠد اطﻼﻋﺎﺗﯽ را ﻣﺷﺎھده ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗرﺗﯾب ﺑﺎﯾد ﭘر ﺷوﻧد .ﺑرای ھر ﻓﯾﻠد ﯾﮏ
ﻓﻠش ﺳﺑز رﻧﮓ ﮐوﭼﮏ در ﺳﻣت ﭼپ ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت .ﺑﻌد از ورود اطﻼﻋﺎت در ھر ﻓﯾﻠد
،ﻓﻠش ﺳﺑز رﻧﮓ را ﮐﻠﯾﮏ ﺗﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﺑﺧش ﭘﺎﯾﯾﻧﯽ ﻓرم ﻣﻧﺗﻘل ﺷود.

ﻓﯾﻠدھﺎی ورود اطﻼﻋﺎت:
-١ﻓﯾﻠد اول :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﺑر اﺳﺎس ﺗﺷﺧﯾص ﭘزﺷﮏ ﺑﮫ ﻓﺷﺎرﺧون ﺑﺎﻻ ﻣﺑﺗﻼ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﯾد؟
ﺟواب  :ﺑﻠﯽ ﯾﺎ ﺧﯾر

در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺟواب ﻓﯾﻠد اول ﺑﻠﯽ ﺑﺎﺷد ﺳوال ﺟدﯾدی ﭘس از ﮐﻠﯾﮏ روی ﻓﻠش ﺳﺑز رﻧﮓ ،ﺑﺻورت
اﺗوﻣﺎﺗﯾﮏ اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ در واﻗﻊ ﻣوﺟب اﻓزاﯾش ﺗﻌداد ﺳواﻻت ﮐل از ھﻔت ﺑﮫ ھﺷت ﻣﯽ ﺷود .
اﯾن ﺳوال ﻋﺑﺎرت اﺳت از ) :آﯾﺎ ﺑرای درﻣﺎن ﻓﺷﺎرﺧون ﺑﺎﻻ ﺗﺣت ﻧظر ﭘزﺷﮏ ھﺳﺗﯾد؟ﺟواب  :ﺑﻠﯽ
ﯾﺎ ﺧﯾر ( در ﺻورت ﭘﺎﺳﺦ ﺧﯾر در ﻓﯾﻠد اول ،ﺳوال دوم ﻧﻣﺎﯾش داده ﻧﻣﯽ ﺷود.

ﻓﯾﻠد دوم  :ﺑر اﺳﺎس ﻧظر ﭘزﺷﮏ ﺳﺎﺑﻘﮫ ﮐدام ﯾﮏ از ﻣوارد زﯾر را دارا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﯾد؟
ﺟواب  :ﺳﮑﺗﮫ ﻗﻠﺑﯽ ﺳﮑﺗﮫ ﻣﻐزی ھﯾﭼﮑدام
ﻣﻣﮑن اﺳت ﻓرد ھم ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺳﮑﺗﮫ ﻗﻠﺑﯽ و ھم ﻣﻐزی داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد در اﯾن ﺣﺎﻟت ﯾﮏ ﺑﺎر ﺳﮑﺗﮫ ﻗﻠﺑﯽ
را از داﺧل ﺑﺎﮐس اﻧﺗﺧﺎب ﻧﻣوده و روی ﻓﻠش ﺳﺑز رﻧﮓ ﮐﻠﯾﮏ ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﻋﻧوان ﺳﮑﺗﮫ ﻣﻐزی ﺑﮫ
ﺑﺧش ﭘﺎﯾﯾﻧﯽ ﻓرم ﻣﻧﺗﻘل ﺷود ،ﺳﭘس ﻣﺟدداً ﺳﮑﺗﮫ ﻣﻐزی را از داﺧل ﮐﻣﺑوﺑﺎﮐس اﻧﺗﺧﺎب ﻧﻣوده و
روی ﻓﻠش ﺳﺑز رﻧﮓ ﮐﻠﯾﮏ ﮐﻧﯾد ﺗﺎ در ﺑﺧش ﭘﺎﯾﯾﻧﯽ ﻓرم ھر دو ﻣورد ﻣﺷﺎھده ﺷود.

-٣آﯾﺎ ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺑﯾﻣﺎری ﻓﺷﺎر ﺧون ﺑﺎﻻ در اﻓراد درﺟﮫ ﯾﮏ ﺧﺎﻧواده )واﻟدﯾن،ﺧواھر ،ﺑرادر (
دارﯾد؟
ﺟواب ﺑﻠﯽ و ﯾﺎ ﺧﯾر
-۴ﻓﺷﺎر ﺧون ﺳﯾﺳﺗوﻟﯾﮏ)ﻣﯾﻠﯾﻣﺗر ﺟﯾوه( در اﯾن ﺑﺧش ﺑر ﺧﻼف ﻓﯾﻠد اول ،دوم و ﺳوم ﮐﮫ از
داﺧل ﮐﻣﺑوﺑﺎﮐس ﭘﺎﺳﺦ ھﺎ اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯽ ﺷوﻧد  ،ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺎﯾپ ﻣﯽ ﺷود .دﻗت ﮐﻧﯾد ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺎﯾد ﺑر
اﺳﺎس ﻣﯾﻠﯾﻣﺗر ﺟﯾوه وارد ﺷود .
-۵ﻓﺷﺎر ﺧون دﯾﺎﺳﺗوﻟﯾﮏ )ﻣﯾﻠﯾﻣﺗر ﺟﯾوه(  :ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ در ﻣورد ﻓﺷﺎر ﺧون ﺳﯾﺳﺗوﻟﯾﮏ ذﮐر
ﺷد ﻋﻣل ﮐﻧﯾد .
-۶اﻧدازه ﻗد ﺑر ﺣﺳب ﺳﺎﻧﺗﯽ ﻣﺗر :ھﻣﺎﻧﻧد ﺑﻧد  ٤و  ٥ﻋﻣل ﮐﻧﯾد.
-٧ﻣﯾزان وزن ﻓرد ﺑر ﺣﺳب ﮐﯾﻠوﮔرم :ھﻣﺎﻧﻧد ﺑﻧد  ٤و  ٥ﻋﻣل ﮐﻧﯾد.

ﺑﺎ آرزوی ﻣوﻓﻘﯾت

