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فرزان وریآ موسسه توسعه دانش، پژوهش و فن    

 
 راهنمای کاربران

 دوره آنالین خودمراقبتی سفیران سالمت
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 راهنمای استفاده از سایت

وید. برای استفاده از ش www.farasa.net  ، ابتدا باید وارد سایتسالمتآنالین خودمراقبتی سفیران آموزشی  دوره دسترسی به برای

 Adobe Flash بایت، یک عدد هدست و نرم افزارکیلو 821حداقل  ADSLامکانات سامانه شما نیازمند به یک کامپیوتر، یک خط اینترنت 

Player 15  د نرم افزار به صفحه اصلی سایت فراسا، بخش راهنما مراجعه نمایید.دارید برای دانلو 

 .(8)شکل کلیک نماییدصفحه  وسطدر  "هاورود به دوره"ن وروی آیکبر www.farasa.netدرصفحه اصلی سامانه  برای مشاهده دوره،

 

 حفاظت محیط زیست های آموزش آنالینورود به دورهآیکون  - 1شکل

خود را بصورت کامل و  کدملیدر در هردوکادر شناسه ورود و رمز عبور، در این فرم  . (2)شکل  می شوید "دوره ها ورود به"وارد صفحه 

 .باشدمیعبور کد ملی شما بعنوان شناسه ورود و رمز را کلیک کنید. توجه داشته باشید بدون خط تیره وارد کنید و سپس دکمه ورود 

 

 ورودصفحه  –2شکل 

 

http://www.farasa.net/khatam
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شما بایستی اقدام به تکمیل اطالعات خود کنید. برای این منظور به صفحه ای مانند شکل زیر هدایت خواهید شد. لطفا در  در اولین ورود،

 به دقت تکمیل نموده و بر روی دکمه ذخیره کلیک فرمایید. این صفحه اطالعات خواسته شده را

 

 دوره هایصفحه "نام  بارا مشاهده می کنید. این صفحه ( ۳)شکل  زیرصفحه ای مشابه تصویر اگر همه مراحل را درست انجام داده باشید، 

را مالحظه می  "دوره خود مراقبتی: سفیران سالمت"دوره هایی است که در آن شرکت دارید. در این صفحه، شما فقط آیکون حاوی  ،"من

 (.۳کلیک کنید )شکلآن ، روی آیکون پرداخت هزینه و فعالسازی این دورهکنید. برای 

 

 دوره های منصفحه  -3شکل 
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 پرداخت هزینه فعال سازی دوره

 تجهت پرداخ در این بخش بایستی بر روی دکمه ارسال اطالعات که در تصویر زیر دور آن خط قرمز کشیده شده است، کلیک کنید تا

  به درگاه بانکی وصل شوید.

 

 )تصویر زیر( در این مرحله با استفاده از اطالعات کارت بانکی پرداخت انجام می شود. درگام بعد به درگاه بانک هدایت می شوید 

 

 

گام بایستی دوباره با استفاده از شناسه ورود و . در این )تصویر زیر(پس از پرداخت موفق، شمما دوباره به سمیسمتر فراسا هدایت می شوید   

 ید)کادر قرمز رنگ در تصویر زیر(.رمز عبور که در زمان ثبت نام ساختید، وارد سامانه شو
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   دوره های منصفحه 

دوره حاوی  ،"من دوره هایصفحه "نام  بارا مشاهده می کنید. این صفحه ( 4)شکل  زیر، صفحه ای مشابه تصویر ورود به سامانهپس از 

ود برای ور .را مالحظه می کنید "سالمتخود مراقبتی: سفیران دوره "آیکون شما فقط  ،در این صفحههایی است که در آن شرکت دارید. 

 .(4)شکل ه دوره، روی این آیکون کلیک کنیدب

 

 صفحه دوره های من -4شکل 
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 اصلی دورهورود به صفحه 

امکانات  ،شما در این صفحه .(5)شکل  می شوید "صفحه اصلی دوره"، وارد خودمراقبتی: سفیران سالمت با کلیک بر روی آیکون دوره

 در ادامه به توضیح آنها می پردازیر.  .مامختلفی را مالحظه می کنید 

 

 یصفحه اصلی دوره شامل امکانات و سر فصل ها ی آموزش -5شکل 

 مطالب مرور

عناوین و زیرعنوان های دوره را به صورت درختواره مشاهده می کنید. محتوای دوره در این بخش قابل  "صفحه اصلی من "سمت راست 

نوان یا زیرعنوان را مشاهده کنید آن عمربوط به محتوای آموزشی چندرسانه ای  می توانیدشما  عنوان، کلیک بر روی هربا دسترسی است. 

  .(6)شکل

 

 محتوای آموزشی چندرسانه ایمشاهده  – 6شکل
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که طی آن شما فرصت دارید بر اساس پرسشنامه های  ، فعالیت های عملی در قالب پرسشنامه هایی ندارک دیده شده استدر این دوره

وت ق استاندارد به بینشی عمیقتر در مورد خود و سبک زندگی تان دست یابید. چنین بینشی به شما کمک خواهد کرد تا با شناسایی نقاط

پرسشنامه می باشد که  82پرسشنامه های اصلی زیج خودمراقبتی شامل  و ضعف خود، به اصالح و بهبود سبک زندگی تان اهتمام ورزید. 

 .(7)شکل کلیک کنید  "ورود به آزمون"روی لینک   لطفا در ادامه آنها پرسشنامه های مکمل نیز ارائه شده است. برای ورود به هر آزمون 

 

 پرسشنامه خودمراقبتیورود به  -7شکل

ر زمان ثبت نام وارد کرده درا که  لطفا نام کاربری و رمز عبور خودبا کلیک روی این لینک، وارد صفحه جدیدی می شوید. در این صفحه، 

 .(1)شکل وارد نمایید  بودید را 

 

 نام کاربری و کلمه عبوروارد کردن صفحه ورود به پرسشنامه با  -8شکل 
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شما وارد پرسشنامه های سالمت )سامانه مراقبت های هوشمند سالمت(  می شوید. در نخستین بار، قبل از ورود به پرسشنامه از این طریق 

 .(9)شکل تکمیل نمایید ها باید فرم مشخصات شخصی خود را در این سامانه

 

 برای ورود به بخش پرسشنامه های خودمراقبتیفرم تکمیل ثبت نام  -9شکل 

اکنون با کلیک روی دکمه ثبت نام وارد پرسمشنامه می شوید. به پرسش ها پاس  دهید. سامانه در انتها و متناسب با ویژگی های شخصی  

 (.81ئه می نماید )شکل تان، به شما بازخورد ارا

(، 7 پرسممشممنامه )شممکل  برای تکمیل پرسممشممنامه های بعدی دییر نیازی به تکمیل فرم ثبت نام نیسممت و با کلیک روی لینک ورود به 

 ید و می توانید آن را تکمیل کنید.مستقیما وارد پرسشنامه می شو

 

 تصویر یک پرسشنامه خودمراقبتی -11شکل 
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 و امکانات دوره   ها نوآیک

 کرد.را در ادامه مرور خواهیر  آنها توضیحات قابل دسترسی هستند. دیدید 5در شکل که ن هایی وبه صورت آیک دورهمختلف امکانات 

 آگهی ها  *

 ، از جمله آزمون و نتایج آنها، راهنمایی ها، تغییرات و اخبار مهر کلیه دستورالعملورود به سمامانه، ببینید.  این بخش را حتماً در هر بار 

   در این بخش، اطالع رسانی می شود.

 * واژگان کلیدی  

 مشاهده می کنید.هر یک، همراه با توضیح مختصری درباره را واژگان کلیدی دوره  ،بخشدر این 

 * ذخیره سازی فایل

فهرست  برای دسترسی به آنبرای دانلود در این بخش قرار دارند. ،  PDFبه صمورت فایل  پرسمشمنامه ها    جمله، از های دوره تمامی فایل

با ورود به قسمت ذخیره  این فایل و دییر محتوا های آموزشی می توانید به  "های دوره فایل"در گزینه  ، "فضمای کار "روبروی کشمویی  

 را دانلود نمایید.   هاآن را انتخاب کرده و "های دوره فایل" ،"فضای کار"فهرست کشویی روبه رو سازی فایل و بعد از آن در 

 * لینک ها

 ، برای مطالعه بیشتر قرار داده ایر.  ا و مقاالت معتبر، در زمینه خودمراقبتیاین گزینه را به منظور رجوع به وب سایت ه

 آزمون*

. هستند به صورت چند گزینه ای آزمون در پایان دوره بصمورت آنالین برگزار می شود.زمان آن متعاقبا اطالع رسانی خواهد شد.پرسش ها 

اً دقیق لطفااعالم نتایج، تاری  و ساعت شروع و خاتمه و ... مشخص می شوند. نحوه تعداد دفعات پاسم  به آزمون،  هر آزمون نیز عنوان،  در

آزمون سمه وضعیت در نظر گرفته  هر  برای نمایید.ارسال از مهلت مقرر  قبلو پاسخ را  کنیدآزمون ها توجه زمان شمروع و خاتمه  به 

 شده است. 

 وضعیت در آینده -8

 یعنی هنوز زمان برگزاری آزمون فرا نرسیده است. 

 وضعیت آماده پاسخیویی -2

 . کنیددر آزمون شرکت باید و  استآزمون این حالت به معنای آن است که زمان 

 وضعیت منقضی -۳

 سیده است. است که مهلت پاسخیویی به اتمام ر برای زمانی
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 بازدیدها * 

ان و مدت دقیق آن مشمماهده مطالعه کرده اید، همراه با زمفهرسممت تمامی مطالبی را که قبالً  ،شممما می توانید با مراجعه به این قسمممت

 نمایید.

 *فراموش کردن رمز عبور

 برای سادگی کار رمز عبور شما در بدو ورود به سامانه، کد ملی شما است .

بمه سممماممانمه به آدرس     "ورود"امما ممکن اسمممت رمز عبور خود را فراموی کنیمد. شممممما می توانیمد بسمممادگی و از طریق صمممفحمه       

www.farasa.net/elerning2/login.php    وق روی عبارت رمز عبور خود را مجمددا دریمافت نمایید. به این منظور در صمممفحه ف

 در باالی صفحه کلیک کنید. "رمز عبور خود را فراموی کرده اید؟"

در صممفحه جدید با وارد کردن شممماره موبایل یا آدرس پسممت الکترونیک خود می توانید از طریق پیامک یا ایمیل، نام کاربری و رمز عبور 

 خود را دریافت نمایید.

 

http://www.farasa.net/elerning2/login.php

