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 سالم و آرزوی شادکامیبا 

شده است  امانه آمادهاست در آغاز یادآور شویم این راهنما بر اساس آشنایی همکاران با سامانه در دوره قبل و برای آشنایی با تغییر تنظیمات سالزم 

 عدم آشنایی با موارد قبلی بهتر است به راهنماهای قبلی مراجعه نمایید.و در صورت 

 

 دستگاهاولیه آماده سازی .الف

ز هرگونه انجام شده است. لطفا اهایی که در اختیار شما قرار گرفته است افزارهای مورد نیاز در دستگاهنرمراه اندازی تنظیمات اولیه سیستم عامل و 

افزاری دستگاه خارج از موارد یاد شده در این راهنما بدون هماهنگی با تیم پشتیبانی سامانه به طور جدی خودداری دستکاری در تنظیمات ویژه و نرم

 بری سامانه و فرآیند کاری مورد انتظار خللی ایجاد نگردد. نمایید تا در روند کار

 

 سيماتصال به شبكه بي

 

شویم. می (Settings)برای این کار نخست از صفحه اصلی وارد بخش تنظیمات 

های مانیم تا لیستی از شبکهمینماییم و منتظر می را انتخاب  Wi-Fiسپس بخش 

 . آن را روشن نمایید( ،Wi-Fi )در صورت خاموش بودن موجود به نمایش درآید

در صورتی که این شبکه  انتخاب میکنیم.خود را  مورد نظردر این زمان شبکه 

این کد را وارد نماییم. در ادامه دستگاه در صورت عدم وجود مشکل  شددارای کد امنیتی باشد الزم است هنگامی که پنجره محاوره مورد نظر باز 

 دارد.اعالم میای در نوار باالیی صفحه این مطلب را بکه متصل شده و با نمایش یك چك مارك در کنار نام آن و نمایهبه این ش
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 هاب. استفاده از سامانه ارزيابی بیمارستان

 

آوری باشد. سامانه مرکزی مدیریت کننده مبتنی بر فناین سامانه دارای یك بخش مرکزی و مستقر بر روی سرور و یك بخش محیطی می

Sharepoint 2013 و با تجهیزات مختلف مورد استفاده قرار گیرد که این تجهیزات مشتمل بر رایانه  اشکالتواند به است، اما بخش محیطی می

باشد. بهتر است بدانید دستگاهی که در حال حاضر برای کاربری در می IOSهای عامل های تلفن همراه با سیستمو گوشیبل حمل(  )ثابت و یا قا

 هایو نسخه برنامه کاربردی انتخاب شده بر روی کلیه ویرایش ی باشدم IOSو دارای سیستم عامل آیپد  تجاری تبلت اپل با نامسامانه توصیه میگردد 

ند آخرین نسخه تهیه شده برنامه که دارای امکانات و قابلیتهای جدیدی بر اساس ر چهباشد این سیستم عامل قابل نصب و کاربری می 4.2پس از 

و نسخه های پس از آن می  این سیستم عامل 7.0.1نسخه  بر روی دستگاههای دارای نیازهای استخراج شده از دوره قبل اعتباربخشی می باشد تنها

 .باشد

 

 نحوه ورود به سامانه

با نمایه   Shareplusای با نام نظر صفحات مختلف موجود بر روی دستگاه را پیمایش نمایید تا در آن برنامهبرای یافتن نمایه یا آیکون برنامه مورد 

 را بیابید، سپس با انتخاب آن وارد محیط کاری این برنامه گردید.

 Add siteو خالی خواهد بود و برای انجام تنظیمات مورد نظر الزم است گزینه  زیرصفحه آن مطابق شکل  ،پیش از تنظیم برنامه برای کار با سامانه

 یا … .را انتخاب نماییمعالمت 
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 تنظيمات اتصال به سرور سامانه ارزيابي بيمارستاني

 

 باشد. های مختلفی برای برقراری ارتباط با سامانه باید تنظیم گردند که شامل آدرس سامانه و اطالعات مورد نیاز برای احراز هویت کاربر میبخش

 

 Nameباشد(.یم "عتباربخشی بیمارستانیا"ش نهادی ما پی ت می تواند قرار گیرد )اما نام: در این قسمت هر نامی که مورد نظر شما اس 

 URL شامل دو بخش است:: در این قسمت الزم است شما آدرس اینترنتی سامانه را وارد نمایید که 

  معادل اول که برای همه دانشگاهها مشترك و یکسان است و بخشhttp://ha.health.gov.ir/ باشدمی. 

  اس است که بر اسآن دانشگاه اختصار نام اختصاصی و معادل علوم پزشکی دانشگاه یك از رای هر بخش دوم باما

 لیسیزشکی ایران با نام انگاختصار انتخاب شده وب گاه هر دانشگاه انتخاب شده است مثال اختصار دانشگاه علوم پ

Iran University of Medical Sciences  و آدرس وب گاهiums.ac.ir  معادلiums .لیست  خواهد بود(

 واژگان اختصاری دانشگاهها ضمیمه این راهنما می باشد.(

 ی به شکل نهایدو بخش  ننهایت ترکیب ایر دhttp://ha.health.gov.ir/iums .خواهد بود 

 Mode بدون تغییر و با پیش فرض بر روی  باید: این قسمتWindows Based .تنظیم گردد 

 گردیم. عریف نام کاربری میوارد بخش ت Accountبا انتخاب گزینه حال 
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 Alias :در این قسمت وارد گردد  ارائه شده نام کاربریهمان باشد )اما توصیه می گردد در این بخش مجدد هر نام دلخواهی قابل ورود می

 تا امکان شناسایی بعدی تسهیل شود(.

 Domain نام دامنه اما بهتر است برای آن نیست: ورود اطالعات برای این بخش اجباری نیست و نیازی به ورود اطالعات health  را

 .وارد نمایید

 Username.در این بخش نام کاربری که برای استفاده از سامانه در اختیار شما قرار گرفته است را وارد نمایید : 

 Password.در این بخش کلمه عبوری که برای استفاده از سامانه در اختیار شما قرار گرفته است را وارد نمایید : 

 Use Certificate این قسمت را به صورت خاموش یا :off .رها نمایید 

 Use As Defaultشن نمایید آن را در حالت روچه برای استفاده از سامانه بر روی این دستگاه تنها از یك نام کاربری استفاده می: چنان

نمایند آن را در حالت خاموش قرار دهید تا در  های کاربری مختلف برای ورود به سامانه استفاده میقرار دهید اما اگر افراد متعدد از نام

 هر بار استفاده نام کاربری مورد نظر در آن جلسه کاری پرسیده شود.

 را انتخاب نمایید. Doneدر پایان گزینه انجام یا 
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چه تنظیمات انجام شده را برگزینید، چنان Test Connectionحال گزینه ارزیابی ارتباط یا 

م به ذکر است در )الزنی بر تایید مشخصات هویتی برای شما نمایان می گردد. صحیح باشد پیغامی مب

 دستگاه شما به اینترنت متصل باشد(است طی انجام این بخش از کار الزم 

 

 استفاده نمایید. Doneدر انتهای انجام تنظیمات نیز از گزینه انجام یا 

 

حه نیز تغییر شکل فبخش سمت چپ و پایین صبخش انجام تنظیمات پایان یافته و پورتال اعتباربخشی بیمارستانی آماده کاربری است. همچنین این ر د

 به روز رسانی نیز برای شروع آیتمی  ظاهر می شود. (offline)غیر متصل و یا  (online) سامانه در حالت برخط ی تنظیمداده و بخشی برا

(Synchronization)  نیز وجود دارد.و هماهنگی با سرور مرکزی اطالعات 
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 ورود به سامانه

 توانید به سامانه وارد گردید. پس از ورود، عنوان صفحه بهگردد که از طریق آن میافزار اضافه میپس از انجام تنظیمات بخشی به صفحه خانه نرم

 گردید.باز بلیقتوانید به صفحه می و چپ کادر کاری در باال المت برگشتعیابد و شما در هر زمان با انتخاب عنوان وارد شده به وسیله شما تغییر می

 

 

و جابجا کردن ترتیب نمایش ها Favoriteهای دلخواه برای نمایش در مجموعه امکان عالمت گذاری لیست Editبا انتخاب گزینه ویرایش یا 

 د.تثبیت خواهند گردی Doneها را پیدا خواهید نمود و تغییرات اعمال شده پس از انتخاب لیست

  .شویمها وارد آن میبا انتخاب هر یك از لیستادامه ر د

صفحه ورود  . درددگرمی راهمفایجاد یك مورد جدید  مکاناگونه در سمت راست نوار باالیی  پس از ورود به هر لیست با انتخاب نمایه 

 نمایید.  رداوتوانید با انتخاب هر فیلد اطالعاتی مقداری متناسب برای آن باشد و شما میاند اجباری میاطالعات مواردی که با ستاره مشخص شده
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که دارای  draftنویس یا به صورت پیشامکان ذخیره اطالعات  Save as Draft ذخیره پیش نویس پس از ورود اطالعات با استفاده از گزینه

ذخیره در سرور را خواهید و نهایی اطالعات شما امکان ذخیره  Saveسازی یا ذخیرهو با انتخاب باشد امکان تکمیل و تغییر بدون انتقال به سرور می

 داشت.
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 عناوين اختصاری دانشگاههاليست 

 نام دانشگاه علوم پزشكي
آدرس 

 سايت

 
 آدرس سايت نام دانشگاه علوم پزشكي

 fums د ع پ  فسا  arums د ع پ  اردبیل

 qums د ع پ  قزوین  esfmu د ع پ  اسفراین

 muq د ع پ  قم  mui د ع پ  اصفهان

 kmu د ع پ  کرمان  abzums د ع پ  البرز)کرج(

 yums د ع پ  کهگیلویه و بویر احمد)یاسوج(  ajums د ع پ  اهواز

 kaums د ع پ  کاشان  irnums د ع پ  ایرانشهر

 muk د ع پ  کردستان  iums د ع پ  ایران

 kums د ع پ  کرمانشاه  medilam د ع پ  ایالم

 goums د ع پ  گلستان  hn-abn د ع پ  آبادان

 gmu د ع پ  گناباد  umsu د ع پ  آذربایجان غربی)ارومیه(

 gums د ع پ  گیالن  mubabol د ع پ  بابل

 lums د ع پ  لرستان  mubam د ع پ  بم

 mazums د ع پ  مازندران  bpums د ع پ  بوشهر

 maragheh د ع پ  مراغه  hn-bhn د ع پ  بهبهان

 arakmu د ع پ  مرکزی)اراك(  tbzmed د ع پ  تبریز

 mums د ع پ  مشهد  thums د ع پ  تربت حیدریه

 nums د ع پ  نیشابور  tums د ع پ  تهران

 hums د ع پ  هرمزگان)بندرعباس(  jums د ع پ  جهرم

 umsha د ع پ  همدان  jmu د ع پ  جیرفت

 ssu د ع پ  یزد  skums چهارمحال بختیاری )شهرکرد(د ع پ  

    bums د ع پ  خراسان جنوبی )بیرجند(

    nkums د ع پ  خراسان شمالی)بجنورد(

    dums د ع پ  دزفول

    zbmu د ع پ  زابل

    zaums د ع پ  زاهدان

    zums د ع پ  زنجان

    savehmu د ع پ  ساوه

    medsab د ع پ  سبزوار

    semums د ع پ  سمنان

    shmu شاهرودد ع پ  

    sbmu د ع پ  شهیدبهشتی

    sums د ع پ  فارس)شیراز(

 


