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به تنمشخصات سيستم جامع طب صنعتي   
ثبت اطالعات پايه كارفرما 
 اطالعات پرسنل 
اطالعات معاينات 
سوابق شغلي 
ارزيابي عوامل زيان آور شغلي 
بررسي ارگانهاي مختلف بدن 
اپتومتري 
اديومتري 
اسپيرومتري 
ثبت مشاوره ها و ارجاعات 
ساير اقدامات پاراكلينيك 
اطالعات آزمايشگاه 
 كارنطريه نهايي پزشك طب 
بررسي روان شناسي 
 و... 

 

و ثبت موارد بيماري هايي  كه توسط سيستم تشخيص داده نميشود و بايد توسط 
 پزشك تشخيص داده شود 
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اطالعات پرسنلثبت   

 :كه شامل موارد زير مي باشد 
   

كد ملي 
شماره پرسنلي 
 نام و نام خانوادگي 
فايل ضميمه 
  نام پدر 
وضعيت تاهل 
جنسيت 
تعداد فرزند 
آدرس محل كار 
وضعيت نظام وظيفه 
انتخا ب كارخانه مربوطه 
 شماره تلفن محل كار ، همراه 
معافيت پزشكي و علت مربوطه آن 
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 اطالعات قرارداد

قابليت ثبت اطالعـات قـراردادهـا براي هـركـارفرما بصورت مجزا، با ذكر تمام مشخصات پايـه 
 :  ايشان، مانند 

 ،عنوان قرارداد 
،شمـاره قرارداد 
،تعداد نفرات در هر قرارداد 
، تاريخ شروع و پايان قرارداد 
 آزمايشگـاه هاي طرف قرارداد 
،شناسه ملي و اقتصادي كارفرما 

 
بانك اطالعاتي ايجاد شده، مرجعي براي كنترل هاي مديريتي مركزطب صنعتي و جلوگيري از انجام 

 ، چابك سازي تخصصي در حيطه مديريتي”به تن“سامانه .   عمليات مكرر غيرضروري خواهد بود 
 امكان ايجاد گروه هاي مختلف شغلي ، پيمايش و جستجو در بانك. را به شما هديه مي دهد            
 قابليت ،Excelاطالعاتي ،گزارش گيريهاي متنوع،  امكان انتقال مشخصات پرسنل ازفايل             

 .تعـريف متنهاي پيش فرض،گوشه اي  از  توامندي هاي  سامانه است              
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 ثبت اطالعات معاينات
براي هر شخص اطالعات   

معاينات مربوطه ، طبق فرم 

بهداشت حرفه اي كه شامل  

شامل  (تاريخ ، دوره معاينات 

، نام ...) دوره اي ، بدو استخدام ، 

پزشك و تاريخ معاينه 

 پزشك    مي باشد ،  ثبت  

 .مي گردد       
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 ثبت اطالعات سوابق شغلي
سوابق شغلي هر شخص 

اطالعات مشاغل : شامل 

قبلي  و فعلي آنها  و مدت 

زمان فعاليت آنها در اين 

 .قسمت ثبت مي گردد
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 ثبت اطالعات عوامل 
 زيان آور شغلي

عواملي كه ممكن است در مشاغل فعلي 
و قبلي  زيان آور باشد در اين قسمت  

انتخاب مي گردد و همچنين توضيحات و  
اي نيز  نظريه كارشناس بهداشت حرفه 

الزم به توضيح است كه  . ثبت مي گردد
 مالحظات و نظريه بهداشت حرفه اي 

در برنامه ، قابليت ثبت پيش فرض  
براي  بتوان ، كه ) Ctrl+Enter(دارد

و آيتم هاي  گردد متفاوت ثبتاشخاص 
 .عوامل نيز قابل اضافه شدن مي باشد

 طراحي ها به نحوي  انجام شده كه براي
دقيقا شبيه فرم  كاربر، راحتي 

 .بهداشت حرفه اي مي باشد
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 ثبت اطالعات بررسي ارگانها
 به صورت پيش فرض ،    BMIاطالعات وزن ، قد ، محاسبه 

 .فشارخون ، تعداد نبض در دقيقه ثبت مي گردد
 و مواردي كه ممكن است در بخش هاي 

 عمومي•
 چشم •
 ناخنپوست ، مو ،  •
 گوش و حلق و بيني•
 سر وگردن   •
 ريه و تنفس•
 قلب و عروق •
 شكم و لگن•
 كليه و مجاري•
 اسكلتي و عضالني •
 اعصاب و روان•

 .شخص داراي فاكتورهايي باشد ، انتخاب مي گردد
 

آيتم بدون عالمت در  هر سرفصل پيش فرض انتخاب شده است و اگر در : قابليت 
براي تسريع در سرعت  گردد، اي غير از بدون عالمت انتخاب گزينه سرفصل آن 

 .شود بصورت خودكار برداشته مي كاربر، گزينه بدون عالمت  ثبت 
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 ثبت اطالعات اپتومتري
 :اطالعات اپتومتري كه شامل موارد زير مي باشد ثبت ميگردد 

ضعف بينايي دور چشم راست با اصالح 
  بدون اصالحبينايي دور چشم راست ضعف 
  اصالحبا چپ بينايي دور چشم ضعف 
  اصالحبدون بينايي دور چشم چپ ضعف 
  چشم راست با اصالحنزديك بينايي ضعف 
  چشم راست بدون اصالحنزديك بينايي ضعف 
  چشم چپ با اصالحنزديك بينايي ضعف 
  اصالحچشم چپ بدون نزديك بينايي ضعف 
ديد رنگ چشم راست 
ديد رنگ چشم چپ 
ثانيه ، آرك(ديد عمق( 
    نام اپتومتريست 
توضيحات پزشك 
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 ثبت اطالعات اوديومتري       
 براي فركانس هاي  AC،BCچپ براي موارد و اطالعات اوديومتري اشخاص كه شامل گوش راست 

•500 
•1000 
•2000 
•3000 
•4000 
•6000 
 ثبت مي گردد      8000•
 

 الزم به توضيح است سيستم 
 قابليت دارد كه عدد پيش فرض

 راثبت كند كهفركانسها براي 
 ممكن است در اغلب نفرات 

 ،  )راحتي كاربربراي( ثابت باشد 
 همچنين موارد زير نيز در فرم  

 :ثبت مي گردد 
 نام اوديولوژيست ، تاريخ انجام ،
 و نتيجه تفسير كه به صورت آيتم

 تعريفقابل وپيش فرض انتخابي  
 مي باشد 
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 ثبت اطالعات اسپيرومتري       
به سيستم جامع طب صنعتي   Excelقابليت انتقال اطالعات از نرم افزار اسپيرومتري به صورت فايل 

شامل موارد را دارا مي باشدكه به تن و همچنين قابليت ثبت اطالعات اسپيرومتري براي هر شخص 
 :است زير 

 
1-Fev1/Per1 
2- FVC 
3-FEV1/FVC% 
4-FEF 25-75% 
5- PEF 
6- VEXT 
 نرم افزار تفسير-7



 
 ثبت اطالعات ساير اقدامات پاراكلينيك

قابليت ثبت انواع سونوگرافي، نوار قلب و ساير اقدامات پاراكلينيك و فايل هاي مربوط 
و اطالعات و توضيحات مربوط به هر قسمت ، از ديگر ويژگي هاي خاص   هركدام به 

 .سامانه به تن مي باشد
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آزمايشگاه    ثبت اطالعات   
 اطالعات مربوط به آزمايش انجام شده براي هر شخص در اين قسمت

 ثبت مي گردد سپس سيستم بر اساس رنج آيتم هاي آزمايش كه 
 براي هر آزمايشگاه با تفكيك زن و مرد ثبت شده و قابل 

 تعريف توسط كاربر نيز مي باشد ،مقادير غير نرمال را تشخيص
 .داده و آيتم مربوطه را به رنگ ديگري تغيير مي دهد 
 

 سپس سيستم بر اساس مقادير وارد شده بيماريهاي مربوطه 
 را تشخيص داده و در قسمت بيماريهاي 

 شناسايي شده آيتم مربوطه را
 انتخاب مي نمايد و همچنين در  

 خالصه پرونده هر شخص نيز
 .مقادير غير نرمال مي آيد 
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نظريه نهايي پزشك طب كارثبت   

 .نظريه نهايي پزشك طب كار  و توضيحات مربوطه اش در اين قسمت ثبت مي گردد
 نظريه هاي ثابت كه ممكن است براي اشخاص متفاوت تكرار شوند قابل ذخيره  : قابليت 

 .شدن دارد 
 .همچنين از اين قسمت نيز يك سري گزارشات آماري گرفته مي شود
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 بررسي روانشناسي 
 امكان اضافه كردن انواع سواالت روانشناسي به سيستم و تحليل پاسخ اشخاص توسط 

 .سيستم از ديگر قابليت هاي به تن است 
 .همچنين  نتيجه  تفسير را نيز مي توان به سيستم انتقال داد
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 چاپ خالصه پرونده و چاپ كل فرم بهداشت حرفه اي 
 

 سيستم طب كار صنعتي به تن براساس اطالعات وارد شده در قسمت هاي كه در باال ذكر شده،
 چاپ مي نمايد ، A4 َ ،A5كليه اطالعات را جمع آوري و به صورت فرمت 

 همچنين سيستم كليه اين فايل ها را به صورت فرمت هاي متفاوت از جمله 
 PDFمي تواند تبديل نمايد. 

 پس از آماده شدن خالصه پرونده كليه بيماريهاي شخص شناسايي شده 
 ماري آو آيتم مربوط به بيماريها انتخاب مي گردد و در گزارشات 

 .بيماريهاي شناسايي شده براي كل اشخاص استفاده مي گردد
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 گزارش هاي خروجي از سامانه  به تن
گزارش گيري از اطالعات تهيه شده وتحليل، ميزان تأثير شرايط محيط و شغل بر روي 

 .  نيروي انسـاني و بسيـاري حاشيه هـاي خاكستري ديگر، از امكانات نرم افزار مي باشد
با توانمندي ساخت گزارشات متعدد و امكان اينكه مرزهاي صحت، توسط ”به تن“

كاربـرمعرفي گردد، مديـران كارفرمـا را بـا عوارض شغلي و زمينه هاي هزينه ساز آشنا  
سامانه ميتواند با تحليلهاي پزشكي دقيق ،متناسب با موقعيت شغلي كاركنان اين .سازدمي 

و يا تغيير آستانه، شروع بيماري، نيروهاي در آستانه خطر را شناسايي و به كارفرما  
پيش بيني انجام شده باعث افزايش بهره وري كاركنان و كاهش هزينه  .  گزارش دهد

 .هاي مرتبط با منابع انساني خواهد شد
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 مي باشد، با پيشنهادات  ” به تن“سرمايه ما اعتماد شما به سامانه 
 .سازنده خود، ما را در اين امر ياري نمائيد

 
 همسفر سالمتي جامعه هستيم

 و
 ....همراه هميشگي شما
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