ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮش ﺑﯿﻤﺎران در داﺧﻞ ﺗﮫﺮان و ﺷﮫﺮﺳﺘﺎﻧﮫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮ
اﺳﺘﺎﻧﮫﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺧﺼﻮص ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ ﺣﻀﻮری ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺤﻞ ﺑﺨﺶ ﻗﺎرچ ﺷﻨﺎﺳﯽ
اﻧﺴﺘﯿﺘﻮﭘﺎﺳﺘﻮراﯾﺮان اﺧﺬ ﺷﺪه و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی و رﻣﺰ
ﻋﺒﻮر اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﺛﺒﺖ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .ﺑﯿﻤﺎرﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻧﺘﯿﺠﻪ آزﻣﺎﯾﺶ ﺧﻮد ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ
ﺳﯿﺴﺘﻢ آﮔﺎھﯽ ﯾﺎﺑﺪ .

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ  ٢۴ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ﮐﺸﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ
 ٣٠روز ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎھﺪه ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد  .در ﺧﺼﻮص ﻧﻤﻮﻧﻪ ھﺎی ارﺳﺎﻟﯽ از
ﺷﮫﺮﺳﺘﺎﻧﮫﺎ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻮاﻟﻌﻤﻞ راھﻨﻤﺎی ارﺳﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ،ﻣﺸﺨﺼﺎت
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﺷﺨﺼﺎ وارد ﻧﻤﻮده و ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻧﻤﺎﯾﺪ ﭘﺎﺳﺦ آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ارﺳﺎﻟﯽ از ﻃﺮف ﺑﯿﻤﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎھﺪه ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد

در ﺿﻤﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ھﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﻔﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﯾﮏ ھﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ از ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ
ارﺳﺎل ﺷﻮد.

درﺻﻮرت ﻋﺪم ارﺳﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺪت ﻣﻘﺮر اﻃﻼﻋﺎت ﺛﺒﺖ ﺷﺪه از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﺬف ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ھﺰﯾﻨﻪ را ﭘﺲ از اﺳﺘﺨﺮاج از ﺟﺪول ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎ وارﯾﺰ ﻧﻤﻮده و ﺷﻤﺎره ﻓﯿﺶ را در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ وارد ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و
اﺻﻞ ﻓﯿﺶ را ﻓﮑﺲ ﯾﺎ اﯾﻤﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ

راھﻨﻤﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮی اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ

ﻣﺮﺣﻠﻪ  – ١اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﺎ ﺑﺤﺎل ﻋﻀﻮ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻧﺸﺪه اﯾﺪ ﻟﻄﻔﺎ روی ﻟﯿﻨﮏ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻢ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻋﻀﻮ
ﺷﻮم ﯾﺎ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻋﻀﻮ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ

١

١

ﻣﺮﺣﻠﻪ  -٢ﭘﺲ از ﮐﻠﯿﮏ در ﻣﺮﺣﻠﻪ  ١وارد ﺻﻔﺤﻪ ﻓﺮم ورود اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺮ ﮐﺮدن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﯿﻠﺪھﺎی ﺳﺘﺎره دا ر اﻟﺰاﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ در ﭘﺮ ﮐﺮدن ﻓﺮم ﺑﻪ ﻣﻮارد ذﯾﻞ دﻗﺖ
ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ
 .١در ﭘﺮ ﮐﺮدن ﻓﯿﻠﺪھﺎی ﺗﺎرﯾﺦ روی ﻋﮑﺲ ﮐﻨﺎر ﻓﯿﻠﺪ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮده وﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ
ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ وﯾﺮاﯾﺶ ﻧﯿﺰ دارد.
 .٢ﮐﺪﭘﺴﺘﯽ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ  ١٠رﻗﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ

٢

٣
ﻣﺮﺣﻠﻪ  -٣روی دﮐﻤﻪ درج ﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺛﺒﺖ ﮔﺮدد

ﻣﺮﺣﻠﻪ  -۴ﺑﻌﺪ از ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ روی دﮐﻤﻪ درج وارد ﻓﺮم ورود ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎ اﻋﻼم ﺛﺒﺖ ﻣﻮﻓﻖ اﻃﻼﻋﺎت
ﺧﻮاھﯿﺪ ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی و رﻣﺰ ﻋﺒﻮری ﮐﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ اﻃﻼﻋﺎﺗﺘﺎن را ﺛﺒﺖ ﮐﺮدﯾﺪ
وارد ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ و دﮐﻤﻪ ورود را ﮐﻠﯿﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ

۴

ﻣﺮﺣﻠﻪ  -۵ﭘﺲ از ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ روی دﮐﻤﻪ ورود وارد ﺻﻔﺤﻪ ﻓﺮم ورود اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻠﯿﻨﯿﮑﯽ ﺑﯿﻤﺎر ﺧﻮاھﯿﺪ ﺷﺪ
در ﭘﺮ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻓﺮم ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ دﻗﺖ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ
 .١ﻓﯿﻠﺪ ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی را ﺑﺎ ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی ﮐﻪ وارد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﺪﯾﺪ ﭘﺮ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ
 .٢ﭘﺮﮐﺮدن ﻓﯿﻠﺪھﺎی ﺳﺘﺎره دار اﻟﺰاﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
 .٣ﻓﯿﻠﺪ ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﺎﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎﺷﺪ
 .۴در ﭘﺮ ﮐﺮدن ﻓﯿﻠﺪھﺎی ﺗﺎرﯾﺦ روی ﻋﮑﺲ ﮐﻨﺎر ﻓﯿﻠﺪ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮده وﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
وﯾﺮاﯾﺶ ﻧﯿﺰ دارد ،اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ

ھﺰﯾﻨﻪ آزﻣﺎﯾﺶ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺷﻤﺎره ﺣﺴﺎب وارﯾﺰی از
ﺟﺪول ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎ در ﻣﻨﻮی اﺻﻠﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺨﺮاج اﺳﺖ

۵

۶
ﻣﺮﺣﻠﻪ  -۶روی دﮐﻤﻪ درج ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻠﯿﻨﯿﮑﯽ ﺷﻤﺎ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدد

ﻣﺮﺣﻠﻪ  -٧ﭘﺲ از درج اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻠﯿﻨﯿﮑﯽ در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻی ﻓﺮم ﺧﻼﺻﻪ ای از اﻃﻼﻋﺎت درج ﺷﺪه
ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ روی ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺗﻤﺎم اﻃﻼﻋﺎت ﺛﺒﺖ ﮐﺮده را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺸﺎھﺪه
ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ روی ﺟﺰﺋﯿﺎت وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ  ٨ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ

٧

ﻣﺮﺣﻠﻪ  -٨ﺑﻌﺪ از ﮐﻠﯿﮏ روی ﺟﺰﺋﯿﺎت وارد ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺸﺎھﺪه اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺰﺋﯽ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ
در ﻣﺮﺣﻠﻪ  ٨-١در زﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻠﯿﻨﯿﮑﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﻃﺒﻖ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪی ﮐﻪ
در اﺑﺘﺪا ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ ﺷﻤﺎ در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر ﺑﺎ ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی و رﻣﺰ ﻋﺒﻮر وارد ﺷﺪه و در ﻗﺴﻤﺖ
ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﺮﺣﻠﻪ  ٨-٢ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺟﻮاب آزﻣﺎﯾﺶ ﺧﻮد را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ

٨-١

٨-٢

در اﻧﺘﮫﺎ ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ دﻓﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪد وارد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﺪه اﯾﺪ ﺑﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺳﭙﺮدن ﻧﺎم
ﮐﺎرﺑﺮی و رﻣﺰ ﻋﺒﻮر اﻟﺰاﻣﯽ ﺑﻪ وارد ﮐﺮدن اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﯽ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﻧﯿﺴﺖ و ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از
ﻣﺮﺣﻠﻪ  ۴ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺷﺮوع ﺑﮑﺎر ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ

