
سامانه جامع

مدیریت سالمت سازمان



آشنایی با سامانه



Healthy Line: سامانه جامع

مشاوره پزشکان و 

مجربکارشناسان 

سازمانیمشاوره مدیران 

و بخش صنعت

بهره مندی از مدل 

SaaS

استفاده بر روی تمامی 

سیستم های عامل



برخی از قابلیت ها

کاربر به تعداد نامحدود با نقش های متعددتعریف 

نقشتعریف سطوح دسترسی متفاوت برای هر 

ثبت مهر و امضاء دیجیتال برای هر کاربر

مرحله ای2سیستم پیشرفته احراز هویت 

ثبت قابل پیگیری مکاتبات بین کاربران

آپلود فایل های مرتبط به تعداد نامحدود

مدیریترصد تمام اقدامات کاربران توسط امکان 



مدیریتیگزارشات 



گزارش دهی سامانه مدیریت سازمان

گزارشات متنوع و کاربردی

با هدف

سالمتبهتر مدیریت 

پرسنل سازمان



گزارشات مدیریتی

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



نمونه گزارشات فردی

سوابق پرونده های فرد

جزئیات نتایج هر پرونده

روند تغییرات سالمت فرد



نمونه گزارشات گروهی



نمونه گزارشات گروهی



نمونه گزارشات گروهی



نمونه گزارشات گروهی



نمونه گزارش تحلیلی

که با عوامل زیان آمار پرسنلی 

آور خاصی مواجه یا به بیماری 

خاصی دچار یا اختالل خاصی در 

سال 40لیست پرسنل مرد باالی دارند.. شنوایی، بینایی یا 

واحد تولید که در معرض عوامل 

و در مرحله ارگونومی زیان آور 

پیش دیابت هستند



محاسبه گرهای هوشمند

سال آینده10تعیین احتمال بروز حوادث کشنده و غیر کشنده قلبی عروقی طی 

(بر اساس جنسیت، سن، مصرف سیگار، کلسترول، فشارخون  و ابتال به دیابت)

خطر کم

%10کمتر از 

خطر متوسط

%19تا 10

ادخطر نسبتًا زی

%29تا 20

خطر زیاد

%39تا 30

خطر بسیار زیاد

و بیشتر% 40



Covid-19

Covid-19فرم بازگشت به کار 

Covid-19 Risk Assessmentماژول 

Covid-19فرم خوداظهاری بازگشت به کار 

ارزیابی ریسک بر اساس شرایط فردی و 
دبیماری های زمینه ای و محسابه سن کووی



محاسبه گرهای هوشمند

2احتمال ابتال به دیابت نوعدرصد 

انابتال به پوکی استخوریسک 

لیکبه سندروم متابو ابتال یا عدم ابتال 

MMPI-71شخصیت تست ابعاد 

سنجش میزان استرس، اضطراب و افسردگی

(وضعيت بدن)پوسچر ارزيابي 

پرسشنامه ارزیابی خواب



زیست یکپارچه ایمنی، بهداشت و محیط سامانه مدیریت 

ماتریس عوامل زیان آورارزیابی هاثبت حوادث

بازدیدها و تذکراتاستعالجی هاآموزش

...و 



مزیت های مدیریتی

پرسنل« پرونده الکترونیک سالمت»تشکیل 

بدون محدودیت چارت سازمانی تعریف 

شغلی سازمانسمت های /عناوینتمامی تعریف 

به هر سازمانها و فرایندهای سالمت، منحصر پروتکلتعریف 

HSEتوسط کارشناسان بهداشت و وضعیت سازمان بررسی سهولت 

کاغذی سالمتنیاز به بایگانی فیزیکی اسناد حذف 



الکترونیک سالمتمزایای پرونده 

 یکپارچه سالمتاطالعات دسترسی همیشگی به

 کاغذیپرونده های حذف اسناد و

 تکراریکاهش نسخ و آزمایشات

 درماننتایج و بهبود خطاهای پزشکی کاهش

 و هزینهجويي در زمان صرفه

افزایش مشارکت فرد در خودمراقبتی

 با کادر درماناطالعات گذاری راحت اشتراک



خدمات پایه سالمت کارکنان دولت



پایه سالمت کارکنان دولتبسته خدمات 

ابالغ شده طی نامه مقام محترم وزارت

97/ 4/ 2مورخ 100/ 1375به شماره 

ا و شامل کليه کارکنان شاغل در دستگاه ه

سازمان های دولتی



منطبق با برنامه ملی ایراپن

برنامه های 

آموزشی

خطرسنجی 

و قلبی سكته 

مغزی

معاینات 

سالمت شغلی

سالیانه

اسکرین 

تغذیه ای

اسکرین 

سلبیماری 

اسکرین 

دهان و دندان
واکسیناسیون

اسکرین  

سرطان 

پستان

اسکرین  

سرطان دهانه 

رحم 

اسکرین  

سرطان روده 

بزرگ

اسکرین  

فعالیت بدنی

اسکرین 

اسکلتی 

عضالنی

ارزیابی عوامل 

زیان آور 

شغلی

ارزیابی و 

اصالح 

ارگونومی



سامانه پرسنل سازمان



سامانه پرسنل سازمان

پرونده الکترونیک سالمت

داشبورد شخصی مدیریت سالمت

کارت عضویت نرم افزار



با آرزوی بهترین ها برای شما

www.healthyline.ir


