
سامانه معاینات سالمت شغلی
(طب کار)



:ارائه شده توسط

حاصل هم فکری اساتید دانشگاه علوم پزشکی یزد

و جمعی از پزشکان متخصص طب کار مجرب

www.netaa.ir



ارهای ابالغی مرکز سالمت محیط و کمطابقت کامل با آیین نامه

یبر معاینات سالمت شغل« ساده تر»و « سریع تر»، «دقیق تر»با هدف اجرا و نظارت 
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پرونده

تکمیل
پرونده

نظردهی 
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گزارشات
عملکردی

گزارشات
نظارتی

(طب کار)اتوماسیون روند اجرایی معاینات سالمت شغلی 



برد-رابطه برد 

مراکز 
تخصصی 
طب کار

مدیران 
صنایع و 
سازمان ها

شاغلین 
صنایع و 
سازمان ها



مزیت ها برای مراکز تخصصی طب کار



مزیت ها برای مراکز تخصصی طب کار

ه هاافزایش سرعت فرایند اجرایی و تکمیل پروند( 1

تعریف دقیق سطوح دسترسی-

داشبورد کاری اختصاصی-

کاهش چشمگیر حجم کاری پرسنل-

امکان الگوسازی برای فرایندهای تکراری-

-...



هکاهش خطای انسانی در ثبت اطالعات پروند( 2

پذیرش گروهی با فایل اکسل مشخصات-

ثبت گروهی نتایج آزمایش با فایل اکسل آزمایشگاه-

ثبت اتوماتیک پاراکلینیک-

جلوگیری از ثبت داده های نامتعارف-

-...

مزیت ها برای مراکز تخصصی طب کار



افزایش دقت نظردهی پزشکان( 3

نمایش تفسیر رنگی پارامترها-

نمایش روند تغییر پارامترها-

OSHAمحاسبه اتوماتیک تغییرات بر اساس گایدالین -

آالرم دهی هوشمند اختالالت و بیماری های-

پیشنهاد هوشمند توصیه های پزشکی-

-...

مزیت ها برای مراکز تخصصی طب کار



گزارش دهی متنوع، کاربردی و نامحدود( 4

نظارت لحظه ای بر وضعیت پرونده ها-

گزارشات عملکرد مرکز و پرسنل-

حسابدار/ گزارشات مورد نیاز واحد مالی -

آنالیزهای متنوع سالمت سازمانی-

گزارشات درخواستی مرکز سالمت محیط و کار-

-...

مزیت ها برای مراکز تخصصی طب کار



کاهش هزینه ها و افزایش سوددهی( 5

حذف هزینه خرید، تعمیر و نگهداری تجهیزات -

سرور و شبکه

کاهش هزینه های مصرف کاغذ و چاپ-

ITکاهش نیاز در زمینه بکارگیری نیروی متخصص-

-...

مزیت ها برای مراکز تخصصی طب کار



هاافزایش رضایتمندی مدیران صنایع و سازمان( 6

ای از وضعیت پرونده های سازمانآگاهی لحظه-

(CRM)کارشناس صنعت / سیستم ارتباط با مشتری -

سامانه پیامکی هوشمند-

سامانه یکپارچه مدیریت سالمت سازمان-

سامانه یکپارچه پرسنل سازمان-

-...

مزیت ها برای مراکز تخصصی طب کار



زمدیر مرک/ سایر مزیت ها برای پرسنل ( 7

دسترسی به سامانه در هر مکان، در هر زمان و با هر دستگاه-

مشاهده تمام رویدادهای پرونده توسط مدیر مرکز-

دسترسی سریع و آسان به سوابق پرونده ها-

حذف نیاز به بایگانی فیزیکی اسناد کاغذی-

به روزرسانی لحظه ای و بدون زمان خاموشی-

رمزگذاری داده ها و بک آپ گیری مداوم-

-...

مزیت ها برای مراکز تخصصی طب کار



حذف نیاز به ثبت دستی داده ها

فایل اکسل/از پرونده کاغذی در یک نرم افزار

ت، جهت تنظیم آنالیزهای سازمانی، گزارشات مورد نیاز مراکز بهداش

مرکز سالمت محیط و کار و همچنین سازمان تأمین اجتماعی

پرونده/ دقیقه 20حداقل : صرفه جویی در زمان کاری نیروی اداری

محاسبه کاهش حجم کاری نیروی اداری مراکز
(در صورت استفاده از سامانه، در مقایسه با سیستم کاغذی)



پرونده/ دقیقه 20حداقل :کاهش حجم کاری نیروی اداری

(در سال8000)پرونده  666:میانگین تعداد پرونده ها در ماه

ماه/ ساعت 222حداقل :ساعت کاری صرفه جویی شده

ماه/ ساعت 200:حداکثر ساعت کاری نیروی اداری

نفر1حداقل :تعداد نیروی اداری قابل تعدیل

1400سال / میلیون تومان 45حداقل :         هزینه استخدامی صرفه جویی شده



مشتریان



مرکز تخصصی طب کار 33

استان15



استان اصفهان

(اصفهان)مرکز دکتر صفائیان (اصفهان)دکتر غروی -سالمت گستر دانیال 

(اصفهان)دکتر ناظمی -سالمت خوبان (ذوب آهن اصفهان)دکتر تنهایی -آرنا 

(اصفهان)دکتر مستغاثی -مسیحا 

(شهرضا)دکتر رئیس زاده -رایان طب 

(اصفهان)دکتر بهرامی -کوثر 



استان یزد

(یزد)مرکز دکتر دهقان 

(یزد)بیمارستان شهید رهنمون 

دکتر داوری-دکتر مهرپرور 

(یزد)بیمارستان شهید صدوقی 

دکتر افضلی نژاد-دکتر لوک زاده 

(میبد)مرکز دکتر میرمحمدی 

استان تهران

(تهران)دکتر امیدی -میرداماد (تهران)دکتر محمودی افصح -پازند 

(تهران)دکتر ناسوتی فرد -پرانا 



استان خوزستان

(ماهشهر)مرکز دکتر تقی زاده 

(ماهشهر)دکتر رضایی -ایمن پویان 

(ماهشهر)دکتر محمدی دهدزی -سالمت پایش 

(اهواز)دکتر علیزاده -طب شفا خوزستان 

(اهواز)دکتر شفیع زاده -درمانگاه کمیل 

(اهواز)مرکز دکتر ذهبی 

استان بوشهر

(عسلویه)دکتر جامه بزرگی -افق 



استان کرمان

(رفسنجان)مرکز دکتر اسالمی (سیرجان)مرکز دکتر عباسلو 

استان مرکزی

(اراک)دکتر حیدربگی -اترس طب 

(کرمان)مرکز دکتر خسروی 

استان هرمزگان

(بندرعباس)دکتر عسگری -مثبت 



استان فارس

استان زنجان

(زنجان)مرکز دکتر یوسفیان 

(شیراز)مرکز دکتر تراب 

استان البرز

(کرج)دکتر کالهی -سینا 

استان کهگیلویه و بویراحمد

(گچساران)دکتر بحرانی -پردیس 



استان قزوین

(قزوین)مرکز دکتر مرادی (قزوین)دکتر قدیری -آرمین 

استان مازندران

(ساری)دکتر شاکری -پیشتاز طب 

همداناستان 

(همدان)مرکز دکتر خوانساری 



:دسازمان هایی که تاکنون به ما اعتماد کرده ان

سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت

رانشرکت نفت فالت قاره ای



قابلیت های کاربردی



تعریف تعداد نامحدود کاربر

ثبت مهر و امضاء دیجیتال

اختصاص یک یا چند نقش به کاربر

(سطح دسترسی)تعریف تعداد نامحدود نقش 

امکان غیر فعال کردن کاربر



وضعیت پرونده با رنگ های متمایز5

دسترسی سریع هر کاربر به پرونده های 

منتظر ورود اطالعات و منتظر بازبینی

شاختصاص داشبورد کاری متناسب با نق

آمار گرافیکی وضعیت پرونده های مرکز



ثبت عکس شاغل در پرونده

ثبت گروهی مشخصات فردی با فایل اکسل

زاحراز هویت شاغل توسط کاربران مرک

کاهش ازدحام در قسمت پذیرش

جلوگیری از تقلب و فریب کاری



ر هاتعریف بازه ممکن برای تمامی پارامت

یکوزن، قد، فشارخون، نتایج تست های آزمایشگاهی، نتایج تست های پاراکلین

عدم امکان ثبت داده خارج از بازه تعریف شده



الگوسازی شغلی و تکمیل سریع فرم

رتیب ذخیره عبارات ثبت شده و بازیابی هوشمند به ت

دفعات استفاده شده از هر عبارت

بانک جامع عوامل زیان آور شغلی

مدیریت عبارات ذخیره شده توسط کاربر

انتعریف شناسنامه مشاغل سازم



ثبت گروهی نتایج آزمایش با فایل اکسل ارائه شده توسط آزمایشگاه

پارامتر آزمایشگاهی و مارکر بیولوژیک150امکان ثبت بیش از 



X/20یاX/10امکان ثبت با واحد 

NLPو FC ،HM ،LPثبت 

، (دیکدید دور و نز )ثبت نتایج تست حدت بینایی 

دید رنگی، میدان بینایی و عمق دید

و نوع اختالل دید رنگیField Testثبت 



OSHAمحسابه تغییرات بر اساس گایدالین 

محاسبه میانگین در فرکانس های باال و پایین

اختاللترسیم اتوماتیک اودیوگرام با رنگ پس زمینه نمایانگر شدت

ثبت استفاده از سمعک به تفکیک گوش

با درج آیکون در اودیوگرامNRو Maskedثبت 



آالرم عوامل زیان آور شیمیایی

ثبت اتوماتیک نتایج و نمودار اسپیرومتری

محاسبه تغییرات نسبت به اولین پرونده

ثبت تست با برونکودیالتور و آنالیز تغییرات

آالرم دهی رنگی محدوده غیرنرمال پارامترها



ثبت مکاتبات بین پرسنل مرکز

ثبت نامحدود فایل های مرتبط در هر 

قسمت



راهنمای کاربری در تمامی قسمت ها

آموزش کامل و تشریح نحوه استفاده  

به صورت تصویری 



پرونده نهاییPDFپرینت یا خروجی 

صفحه ای 5تطابق کامل با فرمت استاندارد 
مرکز سالمت محیط و کار

تنظیم اتوماتیک خالصه پرونده



پرینت فرم های ضمیمه پرونده



های کاربردیافزونه



هپرینت گروهی شخصی سازی شد

صفحه ای، خالصه پرونده و سایر ضمائم پرونده تنها با یک دستور5پرینت گروهی فرم 

قابلیت تعریف الگوهای متنوع و شخصی سازی شده جهت پرینت گروهی

PDFو یا دریافت فرم های هر پرونده در یک فایل PDFامکان ادغام تمام فرم های پرونده های یک سازمان در یک فایل 



(ازمانس)سیستم ارتباط با مشتری 

زامکان ایجاد حساب کاربری به تعداد نامحدود برای کارشناسان سازمان های طرف قرارداد مرک

اطالع لحظه ای کارشناسان سازمان ها از روند انجام معاینات در مرکز

زمانامکان پیام رسانی آنالین و ارسال فایل میان پرسنل مرکز و کارشناسان سا

امکان انجام گزارش گیری های کاربردی توسط کارشناسان سازمان



سامانه پیامکی

دهامکان ارسال پیامک اطالع رسانی برای شاغل در رویدادهای مختلف پرون

...هایی ، اطالع رسانی تشکیل پرونده، ثبت ارجاع پزشکی، ثبت اقدام تکمیلی، ثبت نظریه ن 



هوشمندسازی



(عالئم، نشانه ها و توضیحات)آالرم دهی نتایج معاینات سال های قبل 



بلآالرم دهی اختالالت اظهارشده توسط فرد در پرسشنامه خوداظهاری سالهای ق



تشخیص هوشمند بیماری ها و پیشنهاددهی اتوماتیک

بر اساس اطالعات اندازه گیری های بالینی، تست های آزمایشگاهی، معاینات، تست های پاراکلینیک



تشخیص هوشمند بیماری ها بر اساس تفاسیر معتبر



...  ، فشارخون، نتایج آزمایشات و نتایج اقدامات پاراکلینیکBMIمشاهده روند تغییرات 



سال آینده10خطرسنجی سکته های قلبی و مغزی در 

خطر کم

%10کمتر از 

خطر متوسط

%19تا 10

ادخطر نسبتًا زی

%29تا 20

خطر زیاد

%39تا 30

دخطر بسیار زیا

و بیشتر% 40



Covid-19 Risk Assessmentماژول 

ویدارزیابی ریسک بر اساس شرایط فردی و بیماری های زمینه ای و محسابه سن کو 



استانداردسازی



«شناخته شده/ جدید »و همچنین « غیرشغلی/ شغلی »ثبت بیماری ها به تفکیک 

ICD-10ثبت بیماری های تشخیصی بر اساس 



به کارگیری استانداری های بین المللی در مقایسه و تفسیر 

پارامترهای اودیومتری و اسپیرومتری



گزارش دهی



گزارش دهی نامحدود بر اساس نیاز مراکز

گزارش 
سازمانی

عملکرد 
پرسنل

نواقص 
پرونده ها

وضعیت 
های پرونده

مرکز

ریز خدمات 
ارائه شده به

سازمان

ارجاعات 
خارج از 
مهلت

ارگزارش گیری بر اساس فرمت های درخواستی مرکز سالمت محیط و ک

...و 
پیگیری های

خارج از 
مهلت

آزمایشات 
تجویز شده

گزارش گیری بر اساس فرمت سازمان تأمین اجتماعی



گزارشات فردی

ارائه تصویر واضح از 

وضعیت سالمت فرد مورد 

نظر

گزارشات گروهی

مشاهده وضعیت سالمت 

سازمان در حوزه های مختلف 

سالمت

گزارشات تحلیلی

ارائه آمار از وضعیت پرسنل 

سازمان دارای وضعیت های 

خاص سالمت



گزارشات فردی



گزارشات فردی



گزارشات گروهی



گزارشات گروهی



گزارشات گروهی



گزارشات گروهی



گزارشات گروهی



گزارشات گروهی



گزارشات گروهی



گزارشات تحلیلی



ارتقاء و توسعه



(در فاز پیاده سازی)بسته خدمات پایه سالمت کارکنان دولت بر اساس ایراپن 

خطرسنجی 
سكته قلبی

و مغزی

غربالگری 
تغذیه ای

غربالگری 
دهان و 
دندان

غربالگری 
سرطان 
پستان

غربالگری 
سرطان 

دهانه رحم 

غربالگری 
سرطان روده 

بزرگ

غربالگری 
فعالیت بدنی

ارزیابی 
مواجهات 
ارگونومیک



( در فاز پیاده سازی)محاسبه گرهای هوشمند 

2درصد احتمال ابتال به دیابت نوع

عدم ابتال به سندروم متابولیک/ابتال

ریسک ابتال به پوکی استخوان

(وضعيت بدن)ارزيابي پوسچر 

...سنجش استرس شغلی، اضطراب، افسردگی و 

...و 



مدل نرم افزاری



SaaS: Software as a Service

موج آینده صنعت نرم افزار

(Cloud)نرم افزار بر روی فضای ابری 

شبیه شبکه برق رسانی



SaaS مثال های رایج

GmailOffice 365Dropbox



SaaS: روند رو به رشد سهم در بازار جهانی

2026
32 Billion $

20202015

8 Billion $

55 Billion $



مشخصات فنی



ین نت قرارگیری سرورهای سامانه بر روی دیتاسنتر شرکت ارتباطات مب

از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات ۱۳-۱-۱با شماره  FWAدارنده پروانه سراسری
رادیویی

(بدون مشکل هنگام قطع اینترنت خارجی)سرور داخلی 



ارائه شده توسط شرکت ابرآروان( Cloud)بهره مندی از سرور ابری 

به روزترین فناوری ها جهت محافظت اطالعات در برابر انواع حمالت سایبری

:نمونه مشتریان ابرآروان



(HTTPS)پروتکل امن انتقال ابرمتن 

(TLS 1.3)پروتکل امنیت الیه انتقال 

(2FA)احراز هویت دو مرحله ای 

کیفیتتأمین امنیت ارتباطات اینترنتی در باالترین سطح و



SSLاز آزمایشگاه +Aگرید امنیتی 



با آرزوی بهترین ها برای شما

www.samanesalamat.com


