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 مقدمه
م که ارائه یبار دیگر خدا را شکر می کنیم که توفیق خدمتی دیگر در عرصه بهداشت و سالمت هم میهنان عزیزمان، را به ما ارزانی داشت، امیدوار

 اشد.نرم افزار درمانی برای سرویس دهی بهتر به هموطنان عزیزمان ب از کننده استفاده عملکرد کاربراناین کتاب آموزشی گام مثبتی در بهبود 

 شامل مطالب آموزشی متنوعی در مورد بخش های مختلف درمانگاه از جمله : ،کتاب حاضر

 

 جوابدهی تعریف برگه کار پذیرش بیمار

 یریگ بانیپشت جعبه آزمایشات فیتعر برگشت کردن

 گزارشات درمانی تعریف صندوق های متعدد تخفیفات

 درمانی - بداریگزارشات حسا یده نوبت ستمیس نمایش سابقه بیماران

 گزارش عملکرد صندوق سیستم اعالم حضور پزشکان تعریف سازمان های بیمه گر

 تعریف پزشکان

 تعریف آزمایش

 درخواست کاال

 کنترل کیفی

 پذیرش اتگزارش

 گزارشات بیمه با فرمتهای مختلف

 

 که در این کتاب با آنها آشنا خواهید شد. است و ده ها آیتم دیگر

ست تا آنجا که در طول سه سال و حاصل زحمات شبانه روزی گروه برنامه نویسان و طراحان حرفه ای، طراحی و پیاده سازی شده ااین نرم افزار 

 سهولت کار با نرم افزار را برای کاربران در نظر گرفته است. که ممکن بوده تالش شده

کلینیک صدرا با مدیریت جناب آقای دکتر ی دکتر علی اصغر یعقوبی، جناب آقا بیمارستان شفای پردیس به مدیریت تشکر و سپاس فراوان ازبا 

 تمام کسانی که در این راه ما را یاری نمودند. و کامبیز مهران
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 معرفی آیکون های پراستفاده در برنامه
 :    در تمامی بخش های برنامه آیکون های ذیل کار یکسانی را انجام می دهند

 ییدیا تا انتخاب  

  به لیست اضافه کردن 

 ذخیره کردن اطالعات 

 چاپ اطالعات

 اکسل با فرمت خروجی 

 یا مشاهده اطالعات اطالعاتویرایش    

 اطالعات حذف 

 بروز رسانی 

 جستجو 

 XMLجهت تولید فایل   

 طعخارج کردن از حالت ق
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 ثوابت
 کدینگ سازمان های بیمه گر

ه گر از جمله تنظیمات پایه ای برنامه محسوب تعریف سازمان بیم

می شود، لذا بایستی با نهایت دقت این تعریف انجام شود.الزم بذکر 

می باشد که سازمان های بیمه گر برای هر بخش به طور کامال 

 جداگانه تعریف می شوند.

جهت دسترسی به فرم کدینگ سازمان بیمه گر مسیر پایین را 

 انتخاب کنید :

سازمان بیمه  <<تعاریف اولیهثوابت و  <<لی برنامه منوی اص

 کدینگ سازمان بیمه گر. <<گر 

 «لیست سازمان های بیمه گر بخش »  فرمبا انتخاب این گزینه 

برای شما ظاهر می گردد که لیست سازمان های بیمه گر تعریف 

در این قسمت به  می دهد. مایششده از قبل را برای این بخش ن

 .این بخش می پردازیم درسازمان تامین اجتماعی دن نحوه اضافه کر

را دکمه  آزمایشگاهبخش  برای اضافه کردن سازمان بیمه گر در

سازمان تامین اجتماعی را انتخاب کنید و  ، کلیک و از لیست ظاهر شده

 دکمه تایید )دکمه سبز رنگ باالی سمت راست فرم( را کلیک کنید.

تمامی سازمان های بیمه  کنیدنکته : همانگونه که مالحظه می 

گر پایه و تکمیلی توسط شرکت تعریف شده است، در 

صورتیکه سازمان بیمه گر مورد نظر در لیست وجود 

برای ایجاد سازمان  نداشت، می توانید از دکمه 

 بیمه گر جدید استفاده نمایید.

نمایش «  4تصویر » ، پس از انتخاب سازمان بیمه گر مورد نظر 

 شود. داده می

 نام بخش انتخابی در مراحل قبل. بخش :

 سازمان بیمه گر انتخابی در مراحل قبل. سازمان بیمه گر :

ها سازمان بیمه گر به درمانگاه  کد منحصر بفرد که کد سازمانی :

د. برای سازمان های بیمه گری مثل تامین می دهاختصاص 

فایل طریق  اجتماعی، خدمات درمانی، نیروهای مسلح که نسخ را از

XML  می باشد.فیلد اجباری دریافت می کنند، این 

برای ارسال نسخ به  XMLنام فایل  نام فایل ارسالی به سازمان :

 سازمان بیمه گر.

از که  سایت سازمان آدرس آدرس اینترنتی برای تایید نسخ :

 تایید نسخ انجام می شود.طریق آن 

: در این فرم لیست سازمان های تعریف شده در بخش را مشاهده می  1 ریتصو
 کنید.

در این فرم لیست تمام سازمان های تعریف شده در سیستم را :  2 ریتصو

 مشاهده می کنید.

 : در این فرم تنظیمات خاص سازمان بیمه گر در بخش  انجام می شود.   3 ریتصو
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باید نام  نترنتی نسخارسال ایبرای  نام کاربری  و کلمه عبور :

کاربری و کلمه عبوری که سازمان برای ورود به سامانه برای 

 درمانگاه تعریف کرده است ، وارد کنید.

و برای سایر  4برای نیروهای مسلح این کد  طول کد ملی خدمت :

 .می باشد 6سازمان های بیمه گر 

در خدماتی  توسط بیمار محاسبه مبلغ پرداختی تفاوت آزاد :

با توجه به این فیلد  ، می باشد نوع دستیمحاسبات آنها از که 

 می شود. انجام

 شود.می  فعالسازمان بیمه گر  انتخاب این گزینه ،با  فعال است :

 .پس از وارد کردن اطالعات مورد نظر دکمه ثبت را کلیک کنید

اضافه کردن » در باالی فرم ، فرم  گزینه  رویبا کلیک 

باز می شود که شما می توانید  «بخش سازمان بیمه گر به 

 اطالعات مربوط به سازمان بیمه انتخابی را ویرایش نمایید.

از بخش ، باید از لیست ، سازمان بیمه  گر سازمان بیمه حذفبرای 

در باالی فرم  گر مورد نظر را انتخاب و سپس روی دکمه 

 کلیک کنید.

بیمه گر جدید سازمان  چنین شما می توانید برای تعریفهم ****

 که در لیست وجود ندارد به شرح زیر عمل نمایید:

همانطور که در تصویر مشاهده می کنید در سیستم تعدادی از 

تعریف سازمان بیمه برای  سازمان های بیمه گر تعریف شده اند.

که در سیستم وجود ندارد شما می توانید روی دکمه  گر جدید

بیمه گر تعریف شده لیست سازمان های » فرم در باالی  

 ( 4) تصویر  کلیک کنید. «در سیستم 

سیستم به طور پیش فرض کد ثابتی را به سازمان بیمه  کد بیمه : 

 گر اختصاص می دهد. در صورت تمایل می توانید آن را تغییر دهید.

 سازمان بیمه گر. نام نام بیمه :

PT :  کد هر سازمان بیمه گرPT ر اختصاصی دارند که این کد د

برای ارسال به سازمان بیمه گر مورد  XMLفایل زمان ایجاد 

 استفاده قرار می گیرد.

،   2، تعداد کاراکتر شماره بیمه   1تعداد کاراکتر شماره بیمه 

 :   3تعداد کاراکتر شماره بیمه 
مشخص کنید، که این سازمان در  در این قسمت شما می توانید

ر را به عنوان شماره بیمه قبول هنگام پذیرش بیمار چه تعداد کاراکت

کند.) با وارد کردن عدد در هر یک از قسمت ها تعداد کاراکترهای 

مورد قبول از طرف سازمان را تعیین می کنید. ( برای مثال سازمان 

رقمی را قبول می  92بیمه گر تامین اجتماعی شماره های بیمه گر 

د، به همین رقمی را قبول نمی کن 02و یا  97کند و شماره های 

تنظیم  92را برابر «  9تعداد کاراکتر شماره بیمه » منظور باید، 

 نماییم.

با انتخاب این گزینه در زمان پذیرش  اجبار بر روی شماره بیمه :

هر  ی که تعداد کاراکتر شماره بیمه وارد شده در پذیرشدر صورت

 باشد ، عددی غیر از اعداد وارد شده در سه قسمت مشخص شده

 ه ثبت پذیرش را به کاربر نمی دهد.اجاز

با عالمتدار کردن این گزینه سازمان بیمه گر به عنوان  بیمه پایه :

 .تعریف می شودبیمه اصلی و پایه 

با عالمتدار کردن این گزینه سازمان بیمه گر به  بیمه تکمیلی :

 عنوان بیمه تکمیلی می باشد.

باالی تمام ین قسمت لوگوی انتخابی در ا لوگوی سازمان بیمه گر :

فرمت های چاپی ارسالی به سازمان نمایش داده می شود در غیر 

 این صورت لوگوی مرکز درمانی جایگزین می شود.

لیست سازمان های بیمه گر تعریف شده در » در فرم **** 

مشخصات سازمان بیمه گر انتخابی رو  ویرایشبرای  «سیستم 

 نماید.کلیک  روی دکمه  حذفو برای  دکمه 

لیست سازمان های بیمه گر تعریف شده در » فرم در  ****

لیست صندوق های  با کلیک بر روی دکمه  «سیستم 

در سیستم برای سازمان بیمه گر انتخابی را نمایش  تعریف شده

 ( 2) تصویر  می دهد.

 : تعریف سازمان بیمه گر جدید 4 ریتصو
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جهت تعریف سقف تعهد بیمه برای هر سازمان  سقف تعهد بیمه :

در قسمت  4ه استفاده می شود. مطابق تصویر بیمه گر ، از این گزین

 مبلغ شما می توانید سقف تعهد بیمه را وارد نمایید.

بعد از این مرحله نوبت به تعریف صندوق سرپایی برای این سازمان 

بیمه گر می باشد. با انتخاب تامین اجتماعی در لیست و کلیک بر 

ه نمایش داد «لیست صندوق های بیمه » فرم  روی دکمه 

 ( 7) تصویر  می شود.

که طرف در این فرم بایستی صندوق های سازمان تامین اجتماعی 

، الزم به ذکر است تمامی صندوق قرارداد مرکز هستند را اضافه کنید

از قبل تعریف شده می باشد، و کافی  ی بیمه گرهای سازمان ها

با کلیک بر روی  است صندوق های مورد نظر به لیست اضافه شوند.

 .نمایش داده می شود 2تصویر ،  مه دک

و کلیک دکمه تایید، فرم ذیل نمایش « سرپایی » با انتخاب صندوق 

 داده می شود.

فرم نمایش داده شده یکی از مهمترین فرم های برنامه می باشد 

بطوریکه موتور اصلی محاسبات مبلغ خدمات پذیرش از این فرم 

 کنترل می گردد.

فیلد های  : نام صندوق بیمهزمان بیمه گر / نام سا /نام بخش 

انتخابی از مراحل قبل می باشد که جهت یادآوری نمایش داده می 

 شوند.

با انتخاب این گزینه تنظیمات انجام  تعریف برای همه بخشها :

شده برای صندوق بیمه انتخابی برای تمام بخش های فعال اعمال 

مات فقط برای بخشهایی ) توجه داشته باشید که این تنظی می شود

 که هنوز این صندوق برای آنها تعریف نشده است اعمال می شود.(

انتخاب این گزینه به معنای این است که  همه خدمات / کاالها :

با انتخاب این سازمان بیمه گر  و صندوق، ، هنگام پذیرش بیماران 

 محدودیتی در انتخاب خدمات ندارد.کاربر 

 تعیین سقف تعهد بیمه براساس تخصص  :  5 ریتصو

 : لیست صندوق های تعریف شده برای سازمان بیمه گر انتخابی 8 ریتصو

 لیست صندوق های بیمه تعریف شده در بخش انتخابی  :  7 ریتصو

 : امکان تعریف قرارداد سازمان بیمه گر را به کاربر می دهد. 6 ریتصو
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این گزینه  شده برای خدمات / کاالها : مطابق قرارداد تعریف

سازمان بیمه گر و  طبق قراردادخدمات پذیرش جهت محدود کردن 

ریز »  دکمهروی  ، تنظیمات از ثبت بعد کاربرد دارد.  صندوق بیمه

کلیک کنید و در فرم ظاهر شده قادر خواهید بود  «قرارداد 

توضیح داده  ظر را انتخاب کنید.)در ادامه به تفصیلخدمات مورد ن

 خواهد شد(

ی درصد بیمه در صورتی که برای خدمت درصد پیش فرض بیمه :

 از درصد پیش فرض استفاده خواهد شد. ه باشددتعریف نش

که به ازا یزان درصد یارانه ای م درصد یارانه وزارت بهداشت :

 وزارت بهداشت به واحد درمانی پرداخت می کند. ، خدماتی خاص

صندوق  بهارسالی  XMLفایل پیش فرض ام ن : نام فایل بیمه

 سازمان بیمه گر.

پس از ثبت صندوق سرپایی برای تامین اجتماعی، صندوق سرپایی 

 به لیست باال اضافه می گردد.

مطابق » برای آن صندوق هایی که آیتم  دکمه ریز قرارداد :

، انتخاب شده است «قرارداد تعریف شده برای خدمات / کاالها 

 جهت محدود کردن خدمات از این گزینه استفاده کنید.می توانید 

رش، پذیثبت  زمانتوجه : در صورت استفاده از این آیتم، 

 کاربر پذیرش کننده فقط امکان ثبت خدمات تعریف شده

 گر را دارد.برای سازمان بیمه 

از دکمه  حذف خدمتو   از دکمه خدمت اضافه کردن جهت 

 استفاده نمایید. 

دکمه ذخیره را کلیک کنید، و با نمایش  خدماتاب بعد از انتخ

صندوق سازمان قرارداد ، کار ثبت « با موفقیت ثبت شد » پیغام  

 بیمه گر به اتمام می رسد.

اگر صندوق بیمه مورد نظر در لیست صندوق های تعریف شده در 

 سیستم نبود به شرح زیر عمل نمایید :

لیستی از صندوق های  مشاهده می کنید 99همانطور که در تصویر 

بیمه که برای سازمان بیمه گر تامین اجتماعی در سیستم تعریف 

 شده است را نمایش داده می شود.

کلیک نمایید تا  برای تعریف صندوق بیمه جدید روی دکمه 

باز شود آیتم های خواسته شده را با « تعریف صندوق بیمه » فرم 

 کلیک نمایید. «ذخیره » دقت تنظیم نمایید و روی دکمه 

برای ویرایش  «لیست صندوق های بیمه » *** در فرم 

و برای حذف روی  مشخصات صندوق بیمه انتخابی رو دکمه 

 کلیک نماید. دکمه 

 

 

 

 
، این فرم امکان تعریف خدمات قرارداد « ریز قرارداد » : با انتخاب دکمه  11 ریتصو

 سازمان بیمه گر را به کاربر می دهد.

 ستفهر

 

 سازمان پوشش تحت خدمات دیتوان یم قرارداد زیر دکمه از استفاده با:  9 ریتصو
 ید.کن فیتعر را گر مهیب

 م تعریف: در این فرم امکان تعریف صندوق های بیمه که در سیست 11 ریتصو

 .، وجود داردشده اندن
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 پزشکان کدینگ

 ،د میشو محسوب برنامه موردنیاز تعریفات جمله از پزشکان تعریف

 . شود انجام دقت نهایت با بایستی لذا

 ید.کن انتخاب را پایین مسیر پزشکان کدینگ فرم به دسترسی جهت

 << اشخاص << پایه کدینگ و ثوابت << برنامه اصلی منوی

 . پزشکان کدینگ

 ظاهر شما برای « درمانی کادر یستل»  فرم نهگزی این انتخاب با

 د.ده می نشان را قبل از شده تعریف پزشکان لیست که گردد می

 (90)تصویر 

مشاهده می کنید، برای دسترسی به  90همانطور که در تصویر 

 نام و نام کردن وارد بامشخصات پزشک موردنظر می توانید 

را انجام داده و  عملیات جستجو پزشکی نظام شماره ، خانوادگی

 مشخصات وی را مشاهده کنید.

تعریف پزشک جدید در سیستم وجود دارد و امکان  این قسمتدر 

( کلیک  90) تصویر  دکمه  روی بربرای این کار الزم است 

 (94)تصویر  .باز می شود  درمانی کادر تعریف فرم کنید.

 شماره ، وادگیخان نام ، نام کردن وارد با میتوانید شما فرم این در

 ثبت را پزشک اطالعات خاص تخصص و تخصص ،یپزشک نظام

 .نمایید

عنوانی است که در توجه داشته باشید که عنوان پزشک ، 

 استفاده خواهد شد. تمامی گزارشات

 موفق بر مبنی پیغامی،    با کلید اطالعات کردن ثبت از پس

 تعریف فرم ، دتایی با که آید می در نمایش به شما برای ثبت بودن

 .شود می باز کارکنان

 فهرست

 :تعریف کاربر  
تعریف کاربر یکی از اساسی ترین و مهم ترین بخش ها می باشد 

ن با نرم افزار وجود زیرا بدون انجام تعریف کاربر امکان کار کرد

 .نخواهد داشت

 جهت تعریف کاربر از این مسیر استفاده کنید :

 << اشخاص << و تعاریف اولیه ثوابت << برنامه اصلی ویمن

 .کدینگ کاربر
برای شما باز  ( 94) تصویر  کدینگ کاربر فرم گزینه این انتخاب با

نمایش  تمام کاربران فعال و غیر فعال سیستمدر این فرم  .می شود

 داده می شوند.

 دو گزینه برای که مشاهده می کنید در این قسمت همانگونه 

 : ریف کاربر وجود داردتع

 تعریف اشخاص کادر اداری. 9      

 .تعریف اشخاص کادر درمانی .0      

 تعریف کاربر اداری :
و با توجه به  ابه کاربرانی گفته می شود که مستقیم کاربر اداری

مجوزهای دسترسی به تمامی اطالعات برنامه دسترسی داشته و 

 هستند.در سیستم مشغول فعالیت 

» رم کلیک کنید تا ف تعریف کاربر اداری بر روی کلید برای 

  ( 94باز شود. ) تصویر «  لیست اشخاص کادر اداری

کاربران اداری که از قبل کنید لیستی از همانگونه که مشاهده می 

 .نمایش داده می شوند ، دریف شده انتعدر سیتم 

 : لیست پزشکان تعریف شده در سیستم 12 ریتصو

: تعریف پزشک جدید و یا ویرایش مشخصات پزشک های تعریف شده  13 ریتصو

 در سیستم

 : لیست کاربران تعریف شده در سیستم 14 ریتصو
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 دکمهبر روی  « تعریف کاربر اداری جدید» شما می توانید برای 

 اداریتعریف اشخاص کادر » رم در این فرم کلیک کنید تا ف 

نام، نام مشخصات شخص از جمله  سپس ( 96) تصویر  باز شود «

. در صورت نیاز نماییدرا وارد  گروهشماره پرسنلی و  خانوادگی، 

انتخاب یکی از آیتم های موجود در پرونده تعیین کنید می توانید با 

» نده پرسنلی تشکیل می دهید یا خیر ؟ )که برای کاربر پرو

در  . ( «تشکیل پرونده شود » یا  «تشکیل پرونده نشود 

صورت انتخاب تشکیل پرونده الزم است اطالعات تکمیلی برای 

کلیک کرده تا  کلید  پرونده شخص را وارد کنید. در پایان روی

  .فرم لیست اشخاص کادر اداری شوید اطالعات ذخیره شده و وارد

صی با نام اطالعات شخ مشاهده می کنید 94در تصویر همانگونه که 

ب نام شخص و با انتخا . اکنونثبت شده استدر سیستم رضا روزبه 

می  انتخابی شخص وارد فرم کاربری بر روی عالمت  کلیک

 ( 97)تصویر  .شویم

کاربر فعال » در این فرم شما می توانید با عالمت دار کردن گزینه 

کاربر را غیر فعال  ، کاربر را فعال و یا با برداشتن عالمت «است 

 .د شدن به سیستم را از شخص بگیریدکرده و اجازه وار

مشابه کاربران دیگر  باید به گونه ای انتخاب شود که با :نام کاربری 

 .نباشد

کاراکتر که می تواند ترکیبی  92تا  4با طول کلمه ای  : کلمه عبور

د باشد که به صورت کدگذاری شده در سیستم از حروف و اعدا

و از باشد فقط شخص کاربر باید از آن اطالع داشته  ذخیره شده و

 .ن آن به دیگران امتناع کندفاش کرد

با تعیین این گزینه  چه کسی می باشد ؟ مدیریت کاربر توسط

مدیریت حساب کاربری را به شخص انتخابی داده تا سطوح 

 را تعیین کند. دسترسی کاربر موردنظر

که این کاربر چه  مشخص می شوددر این آیتم  : سطح دسترسی

ه آقای رضا روزبه مثآل در اینجا ما ب .دسترسی هایی داشته باشد

 .را داده ایمامکانات ویژه سوپروایزر 

مشاهده می کنید در قسمت سطح  97همانطور که در تصویر 

انید سطوح تا بتو دسترسی به شما این امکان داده شده است

         دسترسی مختلف را تعریف کنید که با کلیک بر روی کلید

 :را مشاهده می کنید  «لیست نقش های تعریف شده » فرم 

شما لیستی از نقش های تعریف شده را مشاهده می  در این فرم 

به عنوان سطح نقش انتخابی ،  که با کلیک روی دکمه  کنید

 . ی شودمدسترسی برای کاربر تعریف 

 

 

 : لیست کاربران اداری 15 ریتصو

یرایش مشخصات کاربران تعریف : تعریف کاربر اداری جدید و یا و 16 ریتصو
 شده در سیستم

 : تعریف مشخصات کاربری و مجوزهای دسترسی کاربر به سیستم 17 ریتصو

 



 تیامآموزشی نرم افزار مدیریت آزمایشگاه فایل           
 

 
13 

 424واحد 4طبقه  -مجتمع افرا  -بین ابراهیمی شمالی و حسن آباد  -اشانی بزرگراه آیت اهلل ک -میدان دوم صادقیه  -تهران : آدرس 

 www.Parstiam.irسایت شرکت :      20944244209و   6 – 20944240224تلفن تماس : 

 

گفته می شود که با یک  سطوح دسترسیبه گروهی از  نقش

نقش ها به  مشترک تعریف می شوند و با انتخاب هر یک از عنوان

عنوان سطح دسترسی کاربر ، مجوزهای موجود در نقش را به کاربر 

و کاربر می تواند بر اساس این مجوزها به آیتم  اختصاص می دهد

 داشته باشد .  مه دسترسیاهای مختلف برن

به این نکته توجه داشته باشید که هر نقش می تواند برای 

  یک یا چند کاربر که مجوزهای یکسان دارند ، تعریف شود.
مراحل  «امکانات ویژه سوپروایزر » نقش برای تعریف به عنوان مثال 

 : زیر را انجام دهید

حه کلیک کنید تا صف برای تعریف نقش جدید باید روی دکمه 

توضیحاتی « شرح نقش  »و « نام نقش » در قسمت زیر باز شود . 

ه نمایانگر کلیه مجوزهای آن نقش باشد در مورد نقش ثبت کنید ک

به عنوان مثال تمام وظایف یک سوپروایزر در مراکز درمانی مشخص 

و تعریف شده می باشد و تمام کاربران مراکز درمانی با مشاهده 

ی شوند که این نقش چه مجوزهای نقش سوپروایزر متوجه م

 دسترسی باید داشته باشد.

می باشد . همانطور که  تعریف مجوزهامهم ترین قسمت این فرم 

 «1سطح دسترسی » مشاهده می کنید این قسمت شامل دو زبانه 

می باشد که به توضیح هر یک از آیتم ها   « 2سطح دسترسی » و 

 می پردازیم.

ین زبانه تمامی بخش ها و آیتم های در ا : 1*** سطح دسترسی 

مختلف برنامه گروه بندی شده و شما می توانید آیتم های مورد نظر 

روی هر آیتم را انتخاب کنید . برای انتخاب سریعتر موارد می توانید 

را کلیک نمایید. انتخاب  «انتخاب همه » کلیک راست و گزینه 

انتخاب خارج می الت ها را از حتمام آیتم  «حذف همه » گزینه 

 ( 92) تصویر  کند.

: بانه شامل چهار آیتم زیر می باشداین ز : 2*** سطح دسترسی 

 ( 02) تصویر 

شامل لیست انبارهایی که در سیستم تعریف شده  ها :. انبار  1

             است.  

 شامل بخش های سیستم می باشد. :. بخش ها  2

از صندوق های برنامه هر کاربر به کدام یک  . صندوق ها : 3

 دسترسی داشته باشد.

مدیریت در سیستم علت تخفیفات را تعریف کرده  : . تخفیفات 4

است و شما در این قسمت مجوز ثبت تخفیفات مختلف را به کاربر 

 می دهید.

 

 : لیست نقش های تعریف شده در سیستم 18 ریتصو

 : تعریف نقش جدید و یا ویرایش نقش های تعریف شده در سیستم 19 ریتصو

 در تعریف نقش 2: سطح دسترسی  21 ریتصو
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این است که هر دو زبانه عمال  قسمتنکته مهم در این 

» ری مجوز وابسته هم می باشند به عنوان مثال اگر به کارب

یکی از  مجوز دسترسی به داده می شود باید «حساب  بستن 

صندوق ها را نیز به کاربر بدهیم تا کاربر بتوانید از این مجوز 

 استفاده کند در غیر این صورت این مجوز بی اثر خواهد شد.

کلیک کنید تا  پس از انتخاب دسترسی ها بر روی کلید 

 .تنظیمات ذخیره شود

» هم در این قسمت این است که شما در فرم نکته خیلی م

ش ها در کنار بعضی از نق« لیست نقش های تعریف شده 

این نقش ها را شما تعریف نکرده  می بینید که» * « عالمت 

اید شاید برایتان سوال باشد که این نقش ها چطور تعریف 

 ( 21) تصویر شده اند؟؟؟
 4ر لیست موجود همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید د

به این صورت تعریف شده است . زمانی که ابتدایی لیست نقش 

کاربری در قسمت ثوابت برنامه برای یکی از آیتم های موجود در 

به ازای آن آیتم جدید  ، آیتم جدید ثبت کند 2سطح دسترسی 

مجوزی به این عنوان تعریف می شود و به طور خودکار جز 

تا آن کاربر به آیتم جدید  ی شودتعریف ممجوزهای آن کاربر 

 مجوزهای سیستمی. تمامی این مجوزها ، دسترسی داشته باشد 

تعریف شده است :   زیر صورت  عنوان این مجوزها ونامیده می شوند 

  *** نام مجوز ***

به ازای « مجوز دسترسی به انبار *** » *** به عنوان مثال مجوز 

 شده است.تعریف انبار جدید در سیستم تولید 

 « کدینگ کاربر» و فرم  « لیست اشخاص کادر اداری» در فرم 

 اشد و شما می توانید با کلیکمی ب ویرایشبه معنای  ، آیکون 

 آیکون مشخصات کاربر را ویرایش نمایید. بر روی

،  « کدینگ کاربر» و فرم  « لیست اشخاص کادر اداری» در فرم 

بر ما می توانید با کلیک می باشد و شحذف به معنای  آیکون 

 آیکون کاربر را حذف نمایید.روی 

 تعریف کاربر درمانی :

در  بر روی کلید  تعریف کاربر درمانیشما می توانید برای 

لیست اشخاص کادر » فرم کدینگ کاربر کلیک و وارد فرم 

، در این قسمت به لیست تمام کاربران درمانی شوید  «درمانی 

 ( 00) تصویر  دسترسی دارید. تعریف شده در سیستم

نام خانوادگی، شماره نظام شما در این فرم می توانید براساس 

 .کنیدشخص مورد نظر را جستجو  ، پزشکی و یا کد پرسنلی

به معنای  ، آیکون  « لیست اشخاص کادر درمانی» در فرم 

می باشد و شما می توانید با کلیک بر  لیست کاربرانبه روز رسانی 

ن آیکون مشخصات پزشک و کادر درمانی را به روز رسانی روی ای

 نمایید.

اکنون ما می خواهیم برای آقای محمدرضا گرامی حساب کاربری 

 تعریف نماییم پس نام شخص را انتخاب کرده و بر روی کلید 

 (97) تصویر شویم. « تعریف کاربر» کلیک می کنیم تا وارد فرم 

اّ همانند تعریف کاربر اداری می تعریف کاربری در این فرم دقیق

 باشد.

 
 فهرست

 

: در لیست نقش های تعریف شده عنوان مجوزهای سیستمی به صورت  21  ریتصو

 *** نام مجوز*** مشخص شده است. 

: لیست اشخاص کادر درمانی شامل تمام پزشکان و پرستاران تعریف شده  22 ریوتص
 در سیستم می باشد.
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   : آزمایشاتکدینگ 
 از مسیر زیر استفاده کنید. آزمایشاتجهت دسترسی به کدینگ 

 آزمایشات <<ثوابت و تعاریف اولیه  <<منوی اصلی برنامه 

 .آزمایشاتکدینگ  <<
 د.نمایش داده می شو 04 تصویر، مسیر  این با انتخاب

 
آزمایش جدید ، تعریف  فرم به ترتیب برای دکمه های باالی

 در نظر گرفته شده است. آزمایش ویرایش و حذف

 
روی یکی از این دکمه  «مرتب کردن ترتیب آزمایشات » برای 

در تمامی گزارشات مربوط آزمایشات نمایش ترتیب ها کلیک کنید . 

 این قسمت می باشد.بر اساس  برگه کار و جوابدهیبه 

کنید الزم است پس  ویرایشید مشخصات آزمایش را اگر می خواه

کلیک کنید ، در فرم  آزمایش مورد نظر روی دکمه از انتخاب 

کلیک تا تغییرات  باز شده تغیرات الزم را انجام و روی دکمه 

 ذخیره شود.

، آزمایش مورد نظر را  حذفبرای  «لیست آزمایشات » در فرم 

اگر برای این آزمایش کلیک کنید .  انتخاب و روی دکمه 

» پذیرش ثبت شده باشد نمی توانید آن را حذف کنید و پیغام 

را نمایش می دهد. در غیر  «امکان حذف این رکورد وجود ندارد 

را  «آیا مطمئنید که می خواهید حذف کنید » پیغام  این صورت

 نمایش داده و در صورت تایید ، آزمایش انتخابی حذف می شود.

کتاب ارزشهای نسبی به چند گروه تقسیم شده اند که  آزمایشات در

نمایش داده می « Test  Group»  این گروه بندی در قسمت 

شوند با انتخاب هر یک از آنها می توانید زیرمجموعه تعریف شده 

که هر کدام از این  برای آنها را در زبانه های مختلف مشاهده کنید،

 . دناشمربوطه می بآزمایشات زبانه ها شامل 

آزمایش بعضی از آزمایشات به صورت گروهی تعریف می شوند مانند 

CBC آزمایش  زیر مجموعه ای از آزمایشات مانند که شاملW.B.C 

 ،R.B.C  ،Hemoglobin  و ... می باشد و در زمان پذیرش با

تمام آزمایشات زیر مجموعه آن به پذیرش  CBCانتخاب آزمایش 

هی امکان ثبت جواب برای آنها وجود اضافه شده و در قسمت جوابد

 دارد.

 

 

جستجو بر اساس کد می توانید در این قسمت  :جستجو  *** 

 ( 04) تصویر  آزمایش و یا نام آزمایش انجام دهید.

کلیک نمایید تا فرم  برای تعریف آزمایش جدید بر روی دکمه 

 باز شود. حال به توضیح تمامی آیتم های این «تعریف آزمایش » 

 ( 04فرم می پردازیم : ) تصویر 

در این قسمت شما می توانید گروه آزمایش را تعیین  نام گروه :

 کنید.

: لیست آزمایشات بر اساس کتاب ارزش های نسبی به همراه گروه بندی  23 ریتصو

 آزمایشات

 م: تعریف آزمایش جدید و یا ویرایش آزمایشات تعریف شده در سیست 24  ریتصو
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از  اگر قصد دارید برای یک آزمایش چند کیت مختلف که کیت :

، را تعریف کنید الزم و حدود نرمال متفاوت هستندمشخصات  نظر

ا فرم کلیک ت  روی دکمه (  04) تصویر است در این قسمت 

 ( 06) تصویر  شود : باز« تعریف کیت » 

 : نام متد مربوط به کیت را وارد کنید. متد 

 : نا شرکت تولید کننده کیت شرکت 

 : شماره سریال مربوط به کیت سریال 

کلیک نمایید تا  کلید ، روی بعد از وارد کردن مشخصات 

 ذخیره شود .

ت مربوطه پس از ذخیره مشخصات ، کیت تعریف شده در لیس

و  ویرایشامکان  نمایش داده می شود که با کلیک بر روی 

 کیت وجود دارد . حذفامکان  کلیک بر روی 

نکته : با تعریف کیت به طور پیش فرض تمام مشخصات 

و ... برای  Refrence Rangeآزمایش از قبیل حدود نرمال ، 

با  در صورتی که مشخصه ای از کیتتنظیم می شود، کیت 

 می توانید آن را ویرایش کنید.یش تفاوت دارد آزما

است.  آزمایشکیت انتخابی یا نشان دهنده فعال بودن  فعال است :

، تیک فعال استفاده نمی کنید آزمایش از یک کیت یادر صورتیکه 

  بودن آن را بردارید.

ذکر است که برای هر آزمایش فقط یک کیت می تواند به الزم 

 فعال باشد.

 
اگر این آیتم را تیک بزنید و یکی از آزمایشات تعریف  ایش :ریز آزم

زیر جدید  آزمایش مایید به این معنا است کهشده را انتخاب ن

 .می باشدمجموعه ای از آزمایش انتخابی 

 C.B.Cزیر مجموعه ای از آزمایش  W.B.Cبه عنوان مثال آزمایش 

 می باشد .

 نام کامل آزمایش  : نام آزمایش

هر آزمایش یک نام اختصاری دارد به عنوان مثال  : ینام اختصار

 Fasting Blood Sugerمعادل نام آزمایش  F.B.Sنام اختصاری 

 می باشد.

از این عنوان در تمام گزارشات اعم از برگه کار ،  : عنوان در چاپ

 جواب دهی و .... به کار برده می شود.

در  به آزمایش می باشد که کد دسترسی سریع : کد پذیرش

زمان پذیرش برای افزایش سرعت عمل کاربر برای ثبت پذیرش می 

 می باشد.یکتا توان استفاده کرد. این کد مقداری 

رقمی تعریف  7برای تمام آزمایشات کدملی  : رقمی 7کد ملی 

 شده است.

مراکز وابسته  برایتجمیع اطالعات  کدی مشترک در کد تجمیع :

 به هم.

 : تعریف کیت برای آزمایشات 26 ریتصو

 : ثبت مشخصات مربوط به کیت آزمایشات 25 ریتصو

 : لیست واحدهای اندازه گیری 27 ریتصو
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س واحدی اندازه گیری می شود. این آیتم هر آزمایش بر اسا : واحد

اهمیت زیادی دارد به اندازه ای که در برگه جوابدهی آزمایشات 

نمایش داده می شود زیرا جواب آزمایش ممکن است بر اساس واحد 

در لیست واحد ها تعریف نشده متفاوت باشد. اگر واحدی ذکر شده 

تعریف  واحد جدید  دکمه می توانید با کلیک بر رویباشد 

لیست واحدهای اندازه » نمایید. با کلیک بر روی این دکمه فرم 

 ( 07. ) تصویر باز می شود «گیری 

 
تعریف واحد جدید ، دکمه های باالی فرم به ترتیب برای 

 .تنظیم شده است ویرایش و حذف واحد

فرم زیر باز می شود در این فرم کد و   با کلیک بر روی دکمه 

 کلیک تا ذخیره شود.  د کنید و روی دکمه نام واحد را وار

 
 : تعریف واحدهای آزمایشگاهی 28 ریتصو

کلیک   ، واحد مورد نظر را انتخاب و روی دکمه ویرایشبرای 

کنید ، در فرم باز شده می توانید نام واحد را ویرایش کنید و روی 

 ( 9کد پیغام  9) پیوست .کلیک کنید دکمه 

کلیک  رد نظر را انتخاب و روی دکمه ، واحد مو حذفبرای 

تعریف شده باشد نمی  برای دیگر آزمایش هاکنید . اگر این واحد 

  ( 4کد پیغام  9) پیوست توانید آن را حذف کنید.

) پیوست . واحد انتخابی حذف می شود. با تایید، در غیر این صورت

 ( 4کد پیغام  9

ی الزم است که نوع این برای انجام هر آزمایش نمونه ا : نوع نمونه

. به عنوان مثال نمونه برای آزمایش تست نمونه ها متفاوت است

را  Sputumو برای کشت خلط  Urinکشت ادرار در این قسمت 

 انتخاب کنید. 

نوع نمونه در بخش میکروب شناسی در برگه جوابدهی نکته : 

 ظاهر خواهد شد. Specimenدر جلوی 

) تصویر کلیک نمایید. وی دکمه برای تعریف نمونه جدید بر ر

02 )  

در این فرم لیست نمونه های تعریف شده وجود دارد و در باالی فرم 

امکان پذیر  تعریف نمونه جدید ، ویرایش و حذف نمونهامکان 

 است .

جستجو انجام  نام نمونهنیز می توانید بر اساس  جستجودر قسمت 

 دهید.

می شود در این فرم کد و  فرم زیر باز  با کلیک بر روی دکمه 

 کلیک تا ذخیره شود.  نام نمونه را وارد کنید و روی دکمه 

کلیک  ، نمونه مورد نظر را انتخاب و روی دکمه  ویرایشبرای 

کنید ، در فرم باز شده می توانید نام نمونه را ویرایش کنید و روی 

 کلیک کنید. دکمه 

 : لیست نمونه ها 29 ریتصو

 و یا ویرایش نمونه های تعریف شده: تعریف نمونه جدید  31 ریتصو
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کلیک  روی دکمه  ، نمونه مورد نظر را انتخاب و حذفبرای 

کنید . اگر این نمونه برای آزمایشی تعریف شده باشد نمی توانید آن 

 ( 4کد پیغام  9) پیوست .را حذف کنید 

) پیوست . انتخابی حذف می شود. نمونه ، تایید با در غیر این صورت

 ( 4کد پیغام  9

 تعداد نمونه : 

 جوابدهی نوع فرمت چاپ برای تعیین گروه ویژه : -نوع برگه 

امکان انجام آزمایشگاه ممکن است  ارسالی ) آزمایشگاه ارجاع ( :

بعضی از آزمایشات را نداشته باشد به همین خاطر با مراکز 

ی تنظیم می کنید تا نمونه ها را ارسال و قرارداد آزمایشگاهی دیگر

در این قسمت می توانید نام جواب آزمایشات را دریافت کند. 

تعریف آزمایشگاه برای  را انتخاب کنید . آزمایشگاه ارجاع

د. با کلیک بر روی این دکمه کلیک نمایی بر روی دکمه  جدید

 باز می شود :  «لیست آزمایشگاه های ارجاع »  فرم 

در این فرم لیست آزمایشگاه های طرف قرار داد وجود دارد و در 

 امکان پذیر است . آزمایشگاه

جستجو  نام آزمایشگاهبر اساس نیز می توانید جستجو در قسمت 

 انجام دهید.

باز  «تعریف آزمایشگاه ارجاع » فرم  با کلیک بر روی دکمه 

می شود در این فرم کد و نام آزمایشگاه ، تلفن ، موبایل و آدرس را 

 شما می باشدوارد کنید و در صورتی که آزمایشگاهی طرف قرارداد 

روی دکمه  ید و در پایانرا تیک بزن «فعال است » آیتم  می توانید

 کلیک تا ذخیره شود. 

 ، آزمایشگاه مورد نظر را انتخاب و روی دکمه  ویرایشبرای 

کلیک کنید ، در فرم باز شده می توانید نام آزمایشگاه را ویرایش 

 برای ذخیره کلیک کنید. کنید و روی دکمه 

 ، آزمایشگاه مورد نظر را انتخاب و روی دکمه  حذفبرای 

یک کنید . اگر این آزمایشگاه برای آزمایشی به عنوان آزمایشگاه کل

) پیوست . .نمی توانید آن را حذف کنیدباشد  ارجاع تعریف شده

 ( 4کد پیغام  9

) می شود. حذفتایید ، آزمایشگاه انتخابی  با در غیر این صورت

 ( 4کد پیغام  9پیوست 

اربرد زیادی بعضی از آزمایشات در پذیرش ک آزمایش پرکاربرد :

، می توان این آیتم پذیرش برای سرعت عمل بیشتر کاربر دردارند و 

 تیک زد.را 

در فرم جوابدهی  CBCبعضی از آزمایشات مانند  جز پذیرش :

جوابی برای آنها ثبت نمی شود و فقط برای آزمایشات زیر مجموعه 

  و ... جواب ثبت می شود. R.B.C  ،W.B.Cآن مانند 

گه جوابدهی باید برای آنها رآزمایشاتی که در ب جز جوابدهی :

 جواب ثبت شود.

گروهی از آزمایشات مانند میکروب شناسی یا  برگه چاپ جداگانه :

گروه خونی و ... ممکن است الزم باشد که هر آزمایش در برگه 

 جداگانه ای چاپ شوند.

به بعضی از آزمایشات یارانه وزارت بهداشت  یارانه تعلق می گیرد :

که با انتخاب این آیتم در زمان پذیرش مبلغ یارانه  دتعلق می گیر

 آزمایش ثبت شده است اعمال می شود. های که در تعرف

این قسمت مربوط به آماده شدن جواب آزمایش  انجام آزمایش :

 می باشد .

 : ده اهر آزمایش مدت زمانی را برای آم زمان آماده شدن

توانید آن را مت می شدن جواب الزم دارد که در این قس

جه داشته باشید که بر اساس مدت زمان وارد کنید. تو

 ثبت شده تاریخ جوابدهی محاسبه می شود.

 : لیست آزمایشگاه های ارجاع 31 ریتصو

: تعریف آزمایشگاه جدید و یا ویرایش آزمایشگاه های تعریف شده در  32 ریتصو

 سیستم
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  در این قسمت می توانید روزهایی که این آزمایش در

مرکز انجام می شود را تعیین کنید که می تواند به صورت 

اگر آزمایشی در روزهای  تنظیم شود.هفتگی و یا ماهانه 

تخاب و روزهای زوج ج انجام می شود آیتم هفتگی را انزو

گزینه ماهانه جهت آزمایشات دوره ای را تیک بزنید. 

کاربرد دارد. برای مثال اگر آزمایشی هر ده روز یکبار انجام 

و در تاریخ شروع زمان  92می شود در قسمت تکرار عدد 

 یکی از روزهای انجام این آزمایش را وارد نمایید. 

است این قسمت مربوط به انتخاب گروه پارامتری  وه پارامترها :گر

، پارازیتولوژی و ... که نتایج  میکروب شناسی آزمایشات که در گروه

گروه برای تعریف این  ، کاربرد دارند.در قالب پارامترها بیان می شود

لیست گروه » کلیک تا فرم  پارامترها می توانید بر روی کلید 

 ( 44.) تصویر باز شود «پارامترها 

همانطور که در تصویر مشاهده می کنید لیستی از گروه پارامترها 

تعریف » فرم  که با کلیک روی دکمه  نمایش داده می شود

می شود که امکان تعریف گروه جدید وجود باز  «گروه پارامترها 

 ( 44) تصویر دارد.

 : هر گروه شامل یک عنوان مانند  نام گروه «

Parasitology » .می باشد 

  برای اضافه کردن پارامتر  : جدید پارامتراضافه کردن

کلیک نمایید تا فرم  روی دکمه جدید به گروه 

 ( 44) تصویر  باز شود : مربوطه

 جواب های نرمالبرای پارامتر  در این فرم شما می توانید

کلیک وارد نمایید و با   را با کلیک روی دکمه

جوابها می توانید جواب انتخابی را  روی هر یک از راست

 تنظیم نمایید. جواب پیش فرضبه عنوان 

مشاهده می کنید در باالی  44همانطور که در تصویر 

 لیست پارامتر ها سه دکمه زیر وجود دارد :

 
و  ویرایش،  پارامتر جدید اضافه کردنامکان به ترتیب 

 ککلی وجود دارد و در پایان روی دکمه  پارامتر حذف

 کنید.

امکان  با کلیک روی دکمه  «لیست گروه پارامترها » در فرم 

گروه پارامتر انتخابی وجود دارد. برای انجام این کار گروه  ویرایش

مورد نظر را انتخاب و روی این دکمه کلیک کنید ، در فرم باز شده 

 : لیست گروه پارامترها 33 ریتصو

: تعریف گروه پارامتر جدید و یا ویرایش گروه پارامترهای تعریف شده در  34 ریتصو
 سیستم

 لیست جوابهای هر پارامتر تعریف پارامتر و  : 35 ریتصو
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کلیک کنید تا تغییرات  تغیرات الزم را انجام و روی دکمه 

 ( 44تصویر  ) ذخیره شود.

مورد  گروه پارامتر،  حذفبرای  «لیست گروه پارامترها » در فرم 

 گروه پارامترکلیک کنید . اگر این  نظر را انتخاب و روی دکمه 

) .باشد نمی توانید آن را حذف کنید برای آزمایشی تعریف شده

 ( 4کد پیغام  9پیوست 

) .حذف می شود انتخابی گروه پارامترتایید ،  با در غیر این صورت

 ( 4کد پیغام  9پیوست 

Formula Threshold Range :  در این قسمت حدودی تعریف

می شود که باعث بی اثر شدن محاسبه برای آزمایشات وابسته به این 

به عنوان حداقل  422و  922برای مثال درج مقدار  تست خواهد شد.

فرمول باعث عدم محاسبه  Triglyceridesو حداکثر برای آزمایش 

 «LDL  ».در صفحه جوابدهی خواهد شد 

در قسمت پایین فرم تعریف آزمایش تعدادی زبانه وجود دارد 

 که در اینجا به توضیح هر یک از این آیتم ها می پردازیم :

 نوع محاسبهزبانه  .1

انجام  Kمحاسبه مبلغ فقط بر اساس  : Kمحاسبه بر اساس 

در جدول زیر وارد را   k. با انتخاب این گزینه تعدادمی شود

، داخلی و ...( در )جراحی، بیهوشیKکنید. نحوه ثبت مبلغ هر 

 ادامه توضیح داده خواهد شد.

محاسبه مبلغ برای این خدمت بر اساس  محاسبه دستی :

مبلغ ثبت شده )مبلغ تعرفه( می باشد. نحوه ثبت مبلغ در 

 ادامه توضیح داده خواهد شد.
 

  ست جوابهایزبانه ل .2

هنگام  داشته باشد که تعدادی جواباند ش می توهر آزمای

کاربر می تواند از لیست ، جوابدهی برای سرعت عمل بیشتر

ین قسمت شما با وارد جوابهای تعریف شده استفاده کند. در ا

 Enterو زدن کلید  «جواب » واب در قسمت کردن عنوان ج

 .جواب را به لیست اضافه کنید

، عنوان در قسمت  بار کلیکدوعنوان جواب با  ویرایشبرای 

نمایش داده می شود و می توانید تغییرات را انجام  «جواب » 

 تغییرات را اعمال کنید. Enterو با زدن کلید 

کنید می توانید روی دکمه  حذفاگر می خواهید جوابی را 

به با کلیک روی این دکمه خطی قرمز  کلیک کنید. 

توجه  .ده می شودمنزله حذف موقت بر روی جواب نمایش دا

تا زمانی که ثبت نهایی انجام نداده اید این امکان  داشته باشید

آیتم حذف شده  ،با کلیک دوباره روی این دکمه وجود دارد که

حالت حذف خارج کنید ولی پس از ثبت نهایی دیگر این را از 

 امکان وجود ندارد.

شما می توانید با کلیک راست روی یکی  جواب پیش فرض :

جواب های تعریف شده در لیست آن را به عنوان جواب از 

پیش فرض انتخاب کنید و این جواب به طور پیش فرض در 

 صفحه جوابدهی نمایش داده می شود.

 
 Result Commentزبانه  .3

در مورد آزمایش را  توضیحات الزمدر این قسمت می توانید 

نام این توضیحات در برگه جوابدهی بعد از ثبت نمایید. 

 زمایش چاپ می شود.آ

 
 Reference Rangeزبانه  .4

های آزمایش  Reference Rangeدر این قسمت می توانید 

 تعیین کنید .  گروه های سنی و جنسیت افرادرا بر اساس 

 *** بر اساس سن و جنس :

 
 *** بر اساس جنس :

 

 تعیین نوع محاسبه تعرفه آزمایشات :  36 ریتصو
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 Reference Rangeدر تصویر زیر تمام  *** هیچ کدام :

نمایش  گرفتن شرایط سنی و جنسیتبدون در نظر ها را 

 می دهد.

 
 ، به این نکته توجه داشته باشید که در برگه جواب بیمار

Reference Range  طبق شرایطی که در این قسمت

 تعریف شده است نمایش می دهد.

 Result Range  زبانه .5

تعریف می شود  حدودی گروه سنیدر این قسمت بر اساس 

بوده و  محدوده بی معنااین  خارج ازکه جواب آزمایش در 

  در نتیجه برنامه از ثبت این جواب خودداری می کند.

 

 
 Flag Rangeزبانه  .6

 حداقل و حداکثرمقدار  تفکیک گروه سنیدر این زبانه به 

 Flag Resultوارد می شود. در صورتیکه گزینه جواب نرمال 

تیک داشته باشد ، اگر جواب بیمار خارج از محدوده باشد 

( در برگه  low) به معنی  L( و  High) به معنی  Hمت عال

جواب چاپ می شود. الزم به توضیح است که در صورت 

به   « -Antibody» یا «  +Antibody» انتخاب گزینه 

 چاپ می شود. Negو  Posمقادیر  Hو  Lجای 

 
مستلزم این است که جواب  دهینکته : در برگه جواب

باشد و سپس بر  Range Resultوارد شده در محدوده 

عالمت  Flag Rangeاساس مقادیر وارد شده در زبانه 

  اختصاری متناسب نمایش داده می شود.

 Formula زبانه .7

می شود  فرمول محاسبهجواب بعضی از آزمایشات بر اساس 

 و به آزمایشات دیگر وابسته است. 

 

 

 

 با کلیک روی این دکمه فرم زیر باز می *** تعریف فرمول :

 شود که شما می توانید فرمول را تعریف نمایید.

 
این فرم شامل بخش  که در تصویر مشاهده می کنیدهمانطور 

 های زیر می باشد : 

 Expression :  هر قسمت از فرمول یک

Expression .محسوب می شود 

 : می  -منظور از عملگر + ،  عملگر ) ، ( ، / ، * ،

مول نویسی پرانتز باشد . توجه داشته باشید که در فر

از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا با جابه جا شدن 

 پرانتزها نتیجه ای متفاوت از فرمول به دست می آید. 

 : با انتخاب این آیتم لیست آزمایشات فعال  عملوند

می شود و شما می توانید فیلدهای فرمول که یک 

 آزمایش می باشد را انتخاب کنید.

  می توانید یکی از اعداد را در این قسمت  :ثوابت

  وارد نمایید.

 LDL» به عنوان مثال فرمول آزمایش 

Cholesterol  »: به صورت زیر می باشد 
(( Triglycerides /  4 ) + HDLCholesterol - Cholesterol Total ) * 

-9 

 

 

بر روی کلید  Expressionپس از وارد کردن هر یک از قسمتها در 

در این قسمت کادر زرد رنگ پایین فرم ) در کلیک کنید تا  

( نمایش داده شود را می توانید مشاهده کنید ولفرم مراحل تکمیل

کلیک  و برای حذف یک قسمت نیز می توانید بر روی دکمه 

 کنید.

 عملوند
 عملگر ثوابت
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ر زرد پس از وارد کردن تمام قسمتها ، فرمول کامل شده را در کاد

»  دکمهکلیک بر روی کنید و با رنگ پایین فرم، می توانید مشاهده 

فرمول را چک کرده و در صورت وجود خطا  ، برنامه «تست فرمول

 در فرمول پیغام می دهد.

، تعداد رقم اعشار که باید در  «تعداد رقم اعشار » در قسمت 

را وارد کنید. به عنوان مثال اگر صفر وارد محاسبات لحاظ شود 

ر صورتیکه یک کنید جواب فرمول پس از محاسبه بدون اعشار و د

 وارد کنید تا یک رقم اعشار نمایش می دهد.

 شود.   فرمول ذخیرهکلیک کنید تا  در پایان بر روی دکمه 

ت تمام تنظیمات مربوط به توجه داشته باشید که پس از ثب

 کلیک کنید تا ذخیره شوند. تما روی دکمه آزمایش ح

رد وجود دا  دو دکمه «  تعریف آزمایش» در باالی فرم 

لیست آزمایشات  مرور سریع ترکه از این دو دکمه می توان برای 

 استفاده کرد.

 فهرست

  ثبت تعرفه خدمات :
 آزمایشات <<ثوابت و تعاریف اولیه  <<منوی اصلی برنامه 

 . آزمایشاتثبت تعرفه  <<
 می باشد این فرم یکی از مهمترین و پراستفاده ترین فرم های برنامه

خدمات، سهم بیمار، سهم سازمان بیمه  تعرفهکه برای ثبت و تغییر 

 ( 47و  46) تصویر  گر، ضریب ارزشیابی و ... استفاده می شود.

توجه : اهمیت این فرم به اندازه ای می باشد که می توان آن 

 را به عنوان قلب نرم افزار تلقی کرد.
ساس نام، کدملی و کد در این فرم شما می توانید خدمات را برا

 دسترسی جستجو نمایید.

 بخش، سازمان بیمه گر و صندوق مورد نظر را انتخاب نمایید.

با عالمت دار کردن این گزینه می توانید خدمات  گروه خدمات :

 مربوط به این گروه را انتخاب نمایید.

 نحوه محاسبات تعرفه خدمات را تعیین کنید. : kدستی و 

بر این گزینه خدمات مربوط به بخش، سازمان و با کلیک  نمایش :

صندوق انتخابی و نوع دسته بندی آنها برای شما به نمایش در می 

 آید.

هر خدمت غی که سازمان بیمه گر به ازا مبل سقف تعهد بیمه :

 می کند. پرداخت

 

 
 : ثبت تعرفه خدمات / دارو ها  36 ریتصو

 
 : ثبت تعرفه خدمات / دارو ها  37ریتصو

 ی باشد که سازمان بیمه گر به ازامیزان درصدی م درصد سازمان :

 هر خدمت تقبل می کند.

برابر است با درصدی از کل مبلغ سهم سازمان  سهم سازمان :

 می باشد. خدمت

توجه داشته باشید که به طور پیش فرض درصد بیمه برابر 

 <<سازمان بیمه گر  <<است با درصدی که در قسمت ثوابت 

سازمان بیمه گر تعیین شده است در صورتی که این کدینگ 

درصد برای خدمت خاص متفاوت باشد می توانید در این 

 قسمت ان را تغییر دهید.

سهم بیمار از کل مبلغ خدمت منهای سهم سازمان  سهم بیمار :

 می باشد.

مبلغی است که بیمار باید  مبلغ قابل پرداخت توسط بیمار :

 پرداخت نماید.

که سازمان بیمه گر در شرایط خاص برای برخی مبلغی  یارانه :

 خدمات برعهده می گیرد.

همه که درمانگاه براساس صالحدید به  مبلغی تخفیف درمانگاه :

 تخفیف می دهد. انبیمار

 علت تخفیف درمانگاه می باشد. علت تخفیف درمانگاه :
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مبلغی می باشد که درمانگاه و پزشک  تخفیف درمانگاه و پزشک :

تخفیف می  انبیمارهمه ه صورت مشترک براساس صالحدید به ب

 دهند.

علت تخفیف درمانگاه و پزشک  علت تخفیف درمانگاه و پزشک :

 می باشد.

 می باشد 0تا  9عددی بین  ضریب ارزشیابی ضریب ارزشیابی :

 می باشد. عادی برابر یکدر حالت  که

نظر )در ستون شما می توانید پس از تغییرات مورد  ثبت تغییرات :

 های سفید رنگ( تغییرات را با این دکمه ثبت نمایید.

به وسیله این گزینه شما می  ثبت تخفیفات به صورت یکجا :

توانید به یکباره برای تمام خدمات نمایش داده شده یک تخفیف 

الزم است نوع تخفیف، علت مشخص اعمال نمایید. برای این کار، 

 می توانیدضمن مایید. در مشخص ن را تخفیف، درصد تخفیف

را تعیین  ،فیلدی که باید مبلغ تخفیف براساس ان محاسبه شود

 ( 42) تصویر )مبلغ پرداختی بیمار یا میزان سقف تعهد بیمه(.کنید.

این گزینه باعث سهولت، در کار کاربر می شود. به این  کپی کردن :

خص، صورت که کاربر می تواند با انتخاب یک سازمان و صندوق مش

که تعرفه آن را وارد کرده است، قیمت تعرفه آنها را برای دیگر 

سازمان و صندوق ها کپی کنید فقط کافیست نام سازمان و صندوق 

) تصویر مبداء و مقصد را وارد کرده و دکمه کپی شود را فشار دهید.

42 ) 

شما با این گزینه می توانید ضریب  تعمیم ضریب ارزشیابی :

دمات نمایش داده شده را تغییر دهید. فقط ارزشیابی تمام خ

تعمیم ضریب » کافیست ضریب مورد نظر را نوشته و بر کلید 

 کلیک کنید. « ارزشیابی

 Kبرخی خدمات که براساس  : kمحاسبه مبلغ خدمات براساس 

مشخص شود، به  Kتعریف می شوند نیاز به این دارند که مبلغ هر 

و  ای بیمهرا بر اساس نوع  K همین منظور شما می توانید مبلغ هر

برای سازمان های  Kوارد نمایید. توجه داشته باشید که مبلغ را آزاد 

بیمه گر مختلف ثبت می شود و  اگر بیماری به صورت بیمه پذیرش 

 ، تفاوت مبلغ آزاد و بیمه را باید پرداخت نماید.Kشود، به ازای هر 

مشخص  Oعالمت در کتاب ارزش های نسبی بعضی از خدمات را با 

 آزاد این خدمات را در این قسمت وارد می کنیم. Kکرده است مبلغ 

 در باالی فرم با کلیک روی دکمه  دریافت قیمت از اینترنت :

لیست به روز شده  Parstiam.irمی توانید از روی سایت شرکت 

 تعرفه ها را دریافت کنید.

  به روزرسانی قیمت ها :

 

 

 
 نواع تخفیفات برای تمام خدمات: تعریف ا 38 ریتصو

 
: کپی مبلغ خدمات از سازمان بیمه گر انتخابی به سازمان بیمه گر   39 ریتصو

دیگر

 

 k: محاسبه تعرفه خدمات براساس  41 ریتصو

 فهرست
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 : تعریف جعبه آزمایش
 آزمایشات <<ثوابت و تعاریف اولیه  <<منوی اصلی برنامه 

 .تعریف جعبه آزمایش <<
کاربر می تواند در این قسمت چند آزمایش مختلف را در قالب یک 

تمامی ، مجموعه جمع آوری کرده و در زمان پذیرش با انتخاب پانل 

آزمایشات انتخاب شده را یکجا پذیرش نماید. آزمایشاتی که در یک 

یمار پانل قرار می گیرند ، معموال آزمایشاتی هسستند که در نسخه ب

معموال با هم می آیند مانند : آزمایشات کبدی، آزمایشات چربی یا 

 تست ) قند، اوره، اسید اوریک و ...( . 4آزمایشات 

 پس از انتخاب این مسیر فرم زیر باز می شود:

کلیک کنید تا  روی دکمه  ایجاد جعبه آزمایش جدیدبرای 

) تصویر  شود.باز  «تی / کاالیی اتعریف بسته های خدم» فرم 

40 ) 

 : عنوان جعبه آزمایش توضیحات 

  لیست آزمایشات باز شده و با کلیک روی دکمه

 آزمایش موردنظر را انتخاب کنید.

  کلیک تعداد را وارد کنید و روی دکمه انتقال به لیست

  کنید ، آزمایش انتخابی به لیست اضافه می شود.

 به جعبه آزمایش جدیدامکان اضافه کردن آزمایش  

 آزمایش اضافه شده به جعبه آزمایشات ویرایشامکان  

 آزمایش از جعبه آزمایشات حذفامکان  

جعبه  ویرایش، برای  «کدینگ بسته های خدماتی / کاالیی » در فرم 

کلیک کنید و در فرم باز شده  آزمایش انتخابی از لیست روی دکمه 

نید. برای ذخیره ک تغییرات را انجام داده و با کلیک روی دکمه 

نیز کافی است جعبه آزمایشات موردنظر را انتخاب و روی دکمه  حذف

 ( 49) تصویر کلیک کنید. 

 فهرست  

 بخش بندی آزمایشات :
آزمایشات  <<ثوابت و تعاریف اولیه  <<منوی اصلی برنامه 

 بخش بندی آزمایشات. <<

ست تمام بخش های تعریف همانطور که در فرم زیر می بینید لی

می   شده در سیستم موجود است که شما با کلیک روی دکمه 

توانید ترتیب نمایش این بخشها را در قسمتهای مختلف برنامه مانند 

فرم جوابدهی ، چاپ  برگه جواب ، برگه کار  و ... را مشخص کنید. 

   (44)تصویر 

 
 ریف شده در سیستملیست بسته های خدماتی / کاالیی تع:  41 ریتصو

 
 : تعریف بسته خدماتی جدید و یا ویرایش بسته های تعریف شده 42 ریتصو

 
 : بخش بندی آزمایشات 43 ریتصو
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 کدینگ آنتی بیوگرام :
آزمایشات  <<ثوابت و تعاریف اولیه  <<منوی اصلی برنامه 

 کدینگ آنتی بیوگرام.  <<
تی مانند میکروبیولوژی ، پارازیتولوژی و ... در زمان ثبت وه آزمایشاگر

جواب احتیاج به ثبت آنتی بیوگرام دارند. برای تعریف آنتی بیوگرام 

 عمل کنید :به شرح زیر ها از این قسمت 

 تیکمشاهده می کنید لیستی از آنتی بیو 44همانطور که در تصویر 

 های تعریف شده در سیستم نمایش داده می شود .

کلیک کنید تا  روی دکمه  تعریف آنتی بیوگرام جدیدبرای 

در این قسمت نام آنتی بیوگرام را  ( 44) تصویر  .مربوطه باز شودفرم 

 کلیک نمایید. ذخیرهوارد کرده و روی دکمه 

آنتی بیوگرام روی  حذفو برای  روی دکمه  ویرایشبرای 

ردن نام نیز با وارد ک جستجوکلیک کنید . از قسمت  دکمه 

 آنتی بیوگرام می توانید جستجو انجام دهید.

 فهرست  

 : تعیین آزمایشات روتین قبل از ازدواج
آزمایشات  <<ثوابت و تعاریف اولیه  <<منوی اصلی برنامه 

 .تعیین آزمایشات روتین قبل از ازدواج  <<
در این قسمت  برای سرعت عمل باالی کاربر در پذیرش می توانید

آزمایشات مربوط به قبل ازدواج را تنظیم نمایید تا در زمان پذیرش 

 گروه آزمایشات انتخاب شده نمایش داده شود.

تعریف جعبه برای این کار الزم است ابتدا به قسمت مربوط به 

مراجعه کرده و گروه آزمایشات را تعریف نمایید.) توضیحات  آزمایش

 ه آزمایش (بیشتر در قسمت تعریف جعب

تعیین » پس از تعریف جعبه آزمایش از منوی اصلی برنامه گزینه 

 را انتخاب کرده تا فرم زیر باز شود :« آزمایشات قبل از ازدواج 

از قسمت پنل نام گروه آزمایشات تعریف شده را انتخاب کرده تا در 

لیست پایین آن آزمایشات را نمایش دهد و سپس روی دکمه ذخیره 

 د.کلیک کنی

 فهرست  
 

 

 

 

 

 
 : لیست آنتی بیوتیک های تعریف شده در سیستم 44 ریتصو

 
 : تعریف و یا ویرایش آنتی بیوتیک ها 45 ریتصو

 
 : تعیین آزمایشات قبل از ازدواج 46 ریتصو
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 ثبت تعطیالت :
ثبت  <<سایر موارد  <<ثوابت <<منوی اصلی برنامه 

 .تعطیالت
در آزمایشگاه ایام تعطیل یکی از مهمترین آیتم ها می باشد که باید 

محاسبه شده و در تاریخ جوابدهی دقیق ثبت شود زیرا براساس آن 

 نمایش داده می شود.  قبض بیمارقسمتهای مختلف مانند 

 تعطیالت با رنگ صورتیو  تاریخ جاری با رنگ زرددر این فرم 

 ( 47) تصویر  مشخص شده است.

 فهرست  

 کدینگ گروه ویژه :
گروه های ویژه در سیستم نوعی از تخفیفات بوده که برای گروه های 

می  می گیرد برای تعریف این گروه ها خاصی مورد استفاده قرار

 .کنیدتوانید از این آدرس استفاده 

کدینگ گروه  <<سایر موارد  <<ثوابت <<منوی اصلی برنامه 

 ویژه.

می توانید با کلیک  «تعریف گروه های ویژه » با وارد شدن به فرم 

، گروه های جدیدی جدید، ویرایش و حذفبر روی گزینه های 

 ( 42) تصویر  ایجاد، ویرایش و حذف نمایید.

علت ، نوع محاسبه )که به دو شما در زمان ایجاد گروه باید 

 .کنیدوارد  را صورت ریالی و درصدی می باشد( و سقف مجاز

سقف اگر بخواهید محاسبه براساس مقدار ریالی باشد فقط کافیست 

)حداکثر مبلغ تخفیف( برای این تخفیف وارد نمایید. اما اگر  مجاز

را انتخاب نمایید عالوه بر سقف مجاز بایستی  درصدی مقدار

 .کنیدحداکثر درصد تخفیف را نیز وارد 

عالمت دار  «ه فعال است گروه ویژ» فراموش نکنید تا زمانی که 

 نباشد این تخفیف اعمال نمی شود.

 فهرست

 ثبت درصد گروه ویژه :
ثبت درصد  <<سایر موارد  <<ثوابت <<منوی اصلی برنامه 

 گروه ویژه.

وارد  «ثبت درصد گروه ویژه » گزینه  شما با کلیک کردن روی

که  گزینه  یک کردن رویشده و می توانید با کل مربوطهفرم 

تعیین درصد » در مقابل هر یک از گروه ها قرار دارد وارد فرم 

شوید و میزان درصد تخفیف برای هر یک از  «تخفیف گروه ویژه 

و با ذخیره کردن این اطالعات بخش ها را در این قسمت وارد کنید 

 ( 42) تصویر تغییرات را بر سیستم اعمال کنید.

 فهرست
 

 
: مدیریت تاریخ وتعیین تعطیالت رسمی از مهمترین آیتم های نرم  47 ریتصو

 افزار آزمایشگاه می باشد.

 
 گروه های ویژه را تعریف کنید.در این قسمت می توانید انواع :  48 ریتصو

 
درصد تخفیف گروه ویژه را به تفکیک بخش : در این قسمت می توانید  49 ریتصو

 وارد کنید.
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 کدینگ تخفیف :
سایر موارد  <<ثوابت و تعاریف اولیه  <<وی اصلی برنامه من

 کدینگ تخفیف . <<

به فرم تخفیفات دسترسی پیدا  نتخاب منوی باالشما می توانید با ا

 نمایید. حذفو یا حتی  ویرایش، تعریفو تخفیفات الزم را  کنید

بوده  «تعریف گروه های ویژه  »عملکرد این فرم دقیقاّ همانند فرم 

 ( 42) تصویر  .توضیح دوباره آن صرفنظر می کنیم ازو ما 
 فهرست

 تنظیمات بخش :
سایر موارد  <<ثوابت و تعاریف اولیه  <<منوی اصلی برنامه 

 تنظیمات بخش . <<

این بخش یکی از مهمترین قسمت های برنامه می باشد که 

 د.را شامل می شو تنظیمات عمده و اصلی برنامه

مشاهده می کنید تنظیمات برنامه به دو  49همانطور که در تصویر 

. تقسیم بندی شده اند تنظیمات کلیو  تنظیمات بخشسر برگ 

شما پس از انتخاب بخش مورد نظر از این قسمت می توانید تمام 

 تنظیمات این بخش را تنظیم نمایید.

 
الزم را  حال شما می توانید وارد بخش مورد نظر شده و تغییرات

 اعمال نمایید.

 فهرست

 جدول نقل و انتقاالت بین انبارها
 «جدول نقل وانتقاالت بین انبارها » گزینه  شما با کلیک روی

می شوید، در این فرم شما می توانید  «کدینگ انبارها » وارد فرم 

فرستنده( به مشخص کنید که کاالها می توانند از کدام انبار )انبار 

مام انبارهای کدام انبار )انبار گیرنده( انتقال پیدا کنند. در این فرم ت

  ( 44) تصویر داده می شود. یشامربوط به این بخش نم

نبار فرستنده را به عنوان ا«  آزمایشگاهانبار » برای مثال در اینجا 

لیست نقل » گزینه تایید کلیک می کنیم تا وارد فرم  انتخاب و روی

 این فرم انبارهاییدر (.  44شویم) تصویر  «و انتقاالت بین انباری 

نمایش داده می  کاال دریافت نمایند آزمایشگاه که می توانند از انبار

 دکمه با کلیک رویمی توانید شوند، برای اضافه کردن این انبارها 

ر مورد نظر خود را شده و انبا «کدینگ انبارها » وارد فرم  

برای  «ثبت ارتباط بین انباری » پس از تایید فرم  .دکنیانتخاب 

 ( 44) تصویر  شما نمایش داده می شود.

 

 
: امکان تعریف انواع تخفیف جدید و یا ویرایش تخفیفات تعریف شده  51 ریتصو

 ستمیدر س

 
 : تنظیمات مهم و اساسی مربوط به آزمایشگاه 51 ریتصو

 
 ستم: تنظیمات کلی مربوط به سی 52 ریتصو

 
: در این قسمت لیست انبارهای تعریف شده برای بخش انتخابی نمایش  53 ریتصو

 داده می شوند.
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به منزله فروش  انبار بخش دیگر به انبار یک بخشاز  انتقال کاال

 از میانگین» آیتمی به عنوان  انجام این کار،برای می باشد. آن کاال 

که با عالمت  استدر نظر گرفته شده  «قیمت خرید استفاده شود 

میانگین قیمت  اتوماتیکسیستم به صورت  ، دار کردن این گزینه

درصد را در نظر گرفته و با میزان فاکتورهای خرید این کاال 

کاال را برای انبار مقصد ارسال می  شدهکه برای آن تعریف  سودی

در غیر این صورت درصد سود را به آخرین مبلغ خرید اضافه و  .کند

اگر کاالیی میانگین خرید  برای مثال اال را انجام می دهد.انتقال ک

درصد برای آن تعریف  92ریال باشد و درصد سود هم  92.222آن 

 ریال برای انبار مقصد ارسال می شود. 99.222شود کاال با قیمت 

انبار مورد  ذخیره کلیک روی دکمهپس از وارد کردن اطالعات و 

 ن انباری اضافه می شود.نظر در لیست نقل و انتقاالت بی

 نمایید. ویرایش و حذفهمچنین شما در این فرم می توانید انبارها را 

 فهرست

 تعیین صندوق
نمایش داده  42تصویر  «تعیین صندوق » گزینه  رویشما با کلیک 

می توانید مشخص کنید کدام صندوق برای می شود، در این فرم 

 باشد. فعال انتخابیبخش 

 فهرست

 تعیین صف انتظار
وارد فرم زیر می  « تعیین صف انتظار» شما با کلیک روی گزینه 

شوید، در این فرم شما می توانید با عالمت دار کردن هر کدام از 

 صف پیش فرضگزینه ها و زدن کلید ذخیره این صف را به عنوان 

. که در صورت انتخاب نکردن صف، این برای آن بخش فعال نمایید

 ( 47) تصویر  صف به صورت پیش فرض در نظر گرفته می شود.

 فهرست

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 : لیست نقل و انتقاالت بین انباری  54 ریتصو

 
 : ثبت ارتباط بین انباری 55 ریتصو

 
 : انتخاب صندوق بخش 56 ریتصو

 
 صف انتظار: تعیین  57 ریتصو

 

 
 

 



 تیامآموزشی نرم افزار مدیریت آزمایشگاه فایل           
 

 
29 

 424واحد 4طبقه  -مجتمع افرا  -بین ابراهیمی شمالی و حسن آباد  -اشانی بزرگراه آیت اهلل ک -میدان دوم صادقیه  -تهران : آدرس 

 www.Parstiam.irسایت شرکت :      20944244209و   6 – 20944240224تلفن تماس : 

 

 ضریب افزایش شیفت
وارد فرم زیر  «ضریب افزایش شیفت » گزینه  رویشما با کلیک 

می شوید، در این فرم شما می توانید با وارد کردن درصد افزایش 

در شیفت های خاص  را مبلغ پرداختی توسط بیمارشیفت، میزان 

 د تعیین نمایید.، براساس این درصو یا شب کاری 

 فهرست

 تعیین گروه
باز می  42تصویر فرم  «تعیین گروه » گزینه  رویشما با کلیک 

 انتخاب، در این فرم شما می توانید با عالمت دار کردن گزینه شود

فعال را برای بخش  انتخابی تمام خدمات گروه در مقابل نام هر گروه،

 کنید.

دهنده این است که این  نشاندر مقابل نام هر خدمت  مدیرگزینه 

گروه از خدمات در بخش انتخابی جز خدمات اصلی و مدیریت و 

 تنظیمات مربوط به آن در اختیار بخش می باشد.

برای مثال داروی سرما خوردگی از طرف داروخانه مبلغ و نحوه 

انس بیمارستان نیز می رف آن تعیین می گردد اما بخش اورژمص

ده نماید. پس گزینه مدیر اران خود استفاتواند از این دارو برای بیم

دارو برای داروخانه عالمت دار می شود اما برای بخش اورژانس  این

 .خیر

در لیست می باشد. «  SG» نکته قابل توجه در این فرم فیلد 

 XMLاین فیلد یکی از مهم ترین آیتم های موجود در فایل 

 رد . دتولید شده برای ارسال به سازمان بیمه گر می باش

کد نوع خدمت تعریف » صورتی که هنگام تولید فایل خطای 

را مشاهده کردید باید در این قسمت کد مورد « نشده است 

 نظر را وارد کنید.

مشخص شده و به   » ... «عنوان اگر در لیست روی فیلد آخر که با 

با کادر قرمزرنگ مشخص  42صورت دکمه می باشد ) در تصویر 

کنید می توانید لیست تمام خدمات زیرمجموعه شده است ( کلیک 

 ( 62این گروه را مشاهده کنید.) تصویر 

در صورتی که گروه یک خدمت خاص را ندانسته و بخواهید گروه 

تعیین گروه » خدمات مربوطه را پیدا کنید می توانید در فرم 

کلیک کنید سپس در فرم جستجو باز  روی دکمه  «خدمات 

با وارد کردن نام خدمت و یا کدملی به جستجو شده که می توانید 

 ( 69بپردازید.) تصویر 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 : انتخاب گروه خدمات برای بخش انتخابی 59 ریتصو

 
فرم مشخصات خدمت انتخابی » ... « : در این فرم با کلیک روی فیلد  61 ریتصو

 می شود. باز

 

 : جستجو خدمت براساس نام و یا کد ملی خدمت 61یر تصو

 

: مبلغ پرداختی بیمار براساس درصد مشخص شده برای شیفت افزایش  42 ریتصو
 پیدا می کند.
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کلیک  دکمه جستجوپس وارد کردن نام خدمت یا کد ملی روی 

تا لیست گروه هایی که خدمت انتخابی در آنها تعریف شده  کنید

است را نمایش دهد. حال برای انتخاب سریعتر، روی گروه مورد نظر 

برگشته و  «تعیین گروه خدمات »  دوبار کلیک کنید تا به فرم

 گروه خدمات را انتخاب کنید. 

به عنوان مثال همانطور که در تصویر مشاهده می کنید با وارد کردن 

در قسمت نام خدمت و کلیک روی دکمه جستجو  «ویزیت » کلمه 

 لیست گروه ها نمایش داده شده است.) تصویر زیر (

 
وه انتخابی دوبار کلیک کنید روی گر 69انتخاب کد گروه حال برای 

 تا گروه انتخاب شود.

 
 

 فهرست

 تعریف کدینگ نوع شرکتها
 «تعریف کدینگ نوع شرکتها » گزینه  روی شما با کلیک کردن

وارد فرم زیر می شوید، در این فرم شما می توانید با عالمت دار 

کردن هر کدام از گزینه ها و زدن کلید انتخاب نوع شرکت های 

کرده تا بتوانید برای آنها  فعالخدماتی و غیره را برای بخش  دارویی،

 .کنیدشرکت تعریف 

 
 : تعیین انواع شرکتها برای بخش 62 ریتصو

 فهرست

 
 

 ضبط صدا
وارد فرم زیر می  «ضبط صدا » گزینه  شما با کلیک کردن روی

را به وسیله میکروفن  بخششوید، در این فرم شما می توانید نام 

ا در هنگام خواندن شماره بیمار به وسیله بلندگو نام ضبط کنید ت

 نیز گفته شود. بخش

باز  فرم زیرکلیک کرده تا   دکمه رویدر اینجا فقط کافیست 

شود میکروفن را به سیستم متصل کرده و در فرم باز شده روی 

تا ضبط صدا شروع شود. با کلیک روی دکمه  کلیک کنید دکمه 

ضبط صدا ، و پس از اتمام متوقف کنید می توانید ضبط صدا را 

کلیک کنید و صدای ضبط شده را گوش  می توانید روی دکمه 

و پس از اطمینان از کیفیت صدای ضبط شده روی کلید دهید 

ذخیره شود. همچنین  اب و سپس ذخیره کلیک کنید تا صداانتخ

 صدای ضبط شده را پاک کنید. شما می توانید با کلید 

 
 ضبط صدا برای سیستم نوبت دهی : 63 ریتصو

 فهرست

 تولید سال مالی
یکی از مهمترین تنظیمات برنامه تولید سال مالی می باشد. تا زمانی 

که این امر تحقق نیابد سیستم به شما اجازه ثبت اطالعات نمی دهد. 

تولید ی سال مالکه شما وارد کرده اید قبال  سالیدر صورتی که برای 

شده باشد سیستم هشدار داده و به شما اعالم می کند که این امر 

قبال سال مالی تولید نشده  ی کهقبال صورت گرفته است، اما در صورت

 به شما می دهد. ثبت با موفقیتباشد سیستم پیغام 

 
 فهرست
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 کدینگ انبار
کدینگ » وارد فرم  « کدینگ انبار» گزینه  شما با کلیک روی

می شوید، در این فرم شما می  ( 64) تصویر  « ی بخشانبارها

 .کنیدتوانید انبارهای بخش را مشاهده 

الزم است بر روی گزینه  برای بخش تعریف انبار جدیدبرای 

. شوید  ( 65) تصویر  «کدینگ انبارها » کرده تا وارد فرم کلیک 

» وارد فرم  و کلیک روی دکمه در این فرم با انتخاب نام انبار 

می شوید. حال به توضیح آیتم های  ( 66) تصویر  «تعریف انبار 

 موجود در این فرم می پردازیم:

با عالمت دار کردن این گزینه انبار فعال شده و  انبار فعال است :

 شما می توانید از انبار استفاده نمایید.

این گزینه این انبار  با عالمت دار کردن : انبار پیش فرض ورودی

 .کاالها در نظر گرفته می شود ورودبه عنوان انبار پیش فرض برای 

زمانی استفاده می شود  این گزینه اجازه منفی شدن موجودی :

که ممکن است موجودی انبار در کامپیوتر کمتر از موجودی انبار در 

رنظر واقعیت باشد و کاربری که با برنامه کار می کند بتواند بدون د

 گرفتن موجودی کامپیوتر، فروش کاال انجام دهد.

با عالمت دار کردن این گزینه ، این  انبار پیش فرض خروجی :

 انبار به عنوان انبار پیش فرض خروجی در نظر گرفته می شود. 

 فهرست

 تنظیمات
می « تنظیمات » وارد فرم  «تنظیمات » گزینه روی  شما با کلیک

 زینه ی توانید با کلیک روی گرم شما م، در این فشوید

تنظیمات کلی برنامه در این قسمت  اطالعات الزم را وارد نمایید.

 ( 67انجام می شود. ) تصویر 

آدرس » یکی از آیتم های مهم که در این قسمت تنظیم می شود 

می باشد. برای تعیین مسیر شما باید به  «فایلهای پشتیبان 

 صورت زیر عمل کنید :

  \ نام پوشه فایل های پشتیبان\: نام درایو
D:\Backup\ 
 فهرست

 

 

 
 : لیست انبارهای تعریف شده در بخش 64 ریتصو

 
 : لیست انبارهای تعریف شده در سیستم 65 ریتصو

 
 : تعریف انبار برای بخش انتخابی 66 ریتصو

 
 : تنظیمات پایه ای و کلی برنامه 67 ریتصو
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 سقف بدهیتعیین 
وارد فرم زیر می  «تعیین سقف بدهی » گزینه  رویشما با کلیک 

شوید، در این فرم شما می توانید با وارد کردن مبلغ سقف بدهی، 

مبلغ مشخص  تابیماران کاربر می دهید که برای  این امکان را به

توانید با قرار دادن عدد و یا اینکه می  ثبت کندبدهی  شده بتوانید

 ( 62ثبت بدهی را از کاربران بگیرید. ) تصویر  صفر امکان

 فهرست

  تنظیم بخش ها

در سربرگ تنظیمات  «تنظیم بخش ها » گزینه  رویشما با کلیک 

کلی وارد فرم زیر می شوید، در این فرم شما می توانید با عالمت دار 

ی گروه درمانگاه کردن هر کدام از گزینه ها، بخش مورد نظر را برا

 (62) تصویر  اضافه کنید.

 فهرست

 مدیریت تاریخ
وارد فرم زیر می  «مدیریت تاریخ » گزینه  شما با کلیک روی

شوید، در این فرم شما می توانید با انتخاب ماه و سال، و عالمت دار 

) تصویر  .کردن هر کدام از این گزینه ها تعطیالت را تعریف نمایید

72 ) 

 فهرست
 عکس پشت زمینه 

 دراین قسمت می توانید عکس پشت زمینه برنامه را تنظیم نمایید.

 
 : تنظیم عکس پشت زمینه 71 ریتصو

 
 فهرست

 

 

 

 
 

 
 : تعیین سقف بدهی برای بخش انتخابی 68 ریتصو

 
 م بخش های فعال در گروه بخشهای بستری: تنظی 69 ریتصو

به تاریخ مانند تعطیالت را : در این فرم می توانید تنظیمات مربوط  71 ریتصو

 انجام دهید.
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 چارت سازمانی

چارت سازمانی در حقیقت همان نمودار درختی یک سازمان می 

باشد که بخش ها، زیر شاخه ها و شاخه های آن می باشند. شما می 

توانید به این زیر شاخه ها اضافه و یا از آنها حذف کنید. فقط 

العات الزم را وارد کرده کافیست بر عالمت جدید کلیک کنید تا اط

 و بخش جدید اضافه شود.

 
 : چارت سازمانی مراکز درمانی 72 ریتصو

 
 : تعریف بخش جدید و یا ویرایش بخش های تعریف شده در سیستم  73 ریتصو

 .نام بخشی که قرار است اضافه شود نام بخش :

ا شما باید برای بخش جدید در اینج مدیریت بخش توسط :

 اب نمایید.انتخ مدیریت

PC : .شماره کد اختصاصی می باشد 

می  فعالبا عالمت دار کردن این گزینه بخش  بخش فعال است :

 شود.

با عالمت دار کردن این گزینه امکان ارسال  : SMSامکان ارسال 

SMS .را برای بخش جدید فعال می کنید 

 فهرست

 تنظیم ساعت شیفت کاری

وارد  « ساعت شیفت کاریتنظیم » شما با کلیک کردن بر گزینه 

فرم زیر می شوید، در این فرم شما می توانید زمان بندی شیفت 

  های کاری را تعریف کنید.

 
 : تنظیم ساعت شیفت های کاری 74 ریتصو

 فهرست

 تعیین برنامه مصوب

می باشد که مدیریت  نموداری اتنوعی گزارش داشبورد مدیریتی

از میزان سود و زیان خود در یک بازه زمانی آگاه شود و از می تواند 

میزان تخفیفات و دیگر عواملی که باعث رسیدن و یا نرسیدن به 

برنامه ریزی  برای مدیریت این امرهدف خود شده است آگاه شود. 

ابتدای سال در قسمت برنامه انجام می شود که در های بلند مدت 

کار الزم است پس از کلیک  ام اینگردد. برای انجمی مصوب تعیین 

گزینه برنامه مصوب، در قسمت تعداد مصوب در مقابل  کردن روی

تعداد خدماتی که قرار است در طول یک سال در این  ،هر بخش

. در قسمت شودمی مرکز درمانی برای بیماران انجام شود نوشته 

مبلغ نیز مبلغ کل فروش را وارد کنید و به تفکیک هر ماه مشخص 

 کنید که در هر ماه چند درصد از این تعداد و مبلغ باید حاصل شود. 

 9222،  24بخش ارتوپدی در سال  برای مثال پیش بینی می شود

ریال  42.222.222خدمت برای بیماران انجام دهد که مبلغ آن 

شود، که این تعداد خدمت بر اساس درصد در طول کل سال تقسیم 
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درصد  92گاه پیش بینی میکند که بندی می شود یعنی مدیر درمان

درصد در ماه دوم و دیگر درصد ها در  42این خدمات در ماه اول، 

توجه داشته باشید که جمع این درصد ها ماه های بعد باشد. 

چون در غیر این صورت در هنگام ذخیره  شود 111نباید بیشتر از 

ماه کردن سیستم پیغام می دهد. پس از ثبت تمام درصدها در تمام 

های سال برای تمام بخش ها با کلید ذخیره تمام این تغییرات را 

 ذخیره می کنیم.

کلیک روی این آیکن فرم زیر باز می شود که شما می توانید  با 

طبق برنامه مصوب درصد تخفیفات ، کسورات بیمه ای ، بستانکاران 

 و ... را وارد نمایید.

 
 ک بخش به طور سالیانه انجام می شود.تنظیم برنامه مصوب به تفکی:  75 ریتصو

 
 : تعیین درصد عوامل موثر در برنامه مصوب 76 ریتصو

 فهرست

 گروه بندی آزمایشات جهت چاپ لیبل
الزم است آزمایشات را گروه بندی کنید تا بر جهت چاپ لیبل 

 اساس آنها نام گروه را بر روی لیبل چاپ نماید.

قبل از چاپ لیبل مسیر زیر را انتخاب و تنظیمات را همین دلیل به 

 انجام دهید:

سایر موارد  <<ثوابت و تعاریف اولیه  <<منوی اصلی برنامه 

 گروه بندی آزمایشات جهت چاپ لیبل <<
از انتخاب این مسیر فرم زیر باز می شود که لیست تمام گروه پس 

 های تعریف شده برای لیبل را نمایش می دهد.

 
 

مشاهده می کنید در باالی فرم دکمه جهت  که در تصویرهمانطور 

در نظر گرفته شده است که در زیر به تعریف ، ویرایش ، حذف و ... 

 توضیح آنها می پردازیم.

: با کلیک روی این دکمه فرم زیر باز می شود و شما می  

 توانید گروه لیبل جدید را تعریف کنید.

 
 

 عنوان گروه لیبل را وارد کنید. گروه :نام 

به گروه روی این دکمه کلیک  اضافه کردن آزمایش: برای  

آزمایش موردنظر را انتخاب  کنید تا لیست آزمایشات باز شود و

 کنید.

 حذف آزمایش انتخابی:  

 برای ذخیره اطالعات کلیک کنید. پایان روی دکمه در 

 گروه لیبل تعریف شده ویرایش:  

 گروه لیبل انتخابی حذف:  

 هرستف
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 پذیرش

 پذیرش بیمار
 .پذیرش بیمار <<پذیرش  <<صلی برنامه منوی ا

اصلی ترین و پراستفاده ترین قسمت برنامه این فرم می باشد و 

وس را امکان استفاده از مشرکت سازنده سعی کرده است  تا حد ا

اینتر و یا ، ، در عوض با استفاده از کلید های جهت نماکاهش دهد

 ی بیشترین سرعت را به کاربر بدهد.کلید های ترکیب

، منوی پذیرش ه فرم پذیرش از منوی اصلی برنامهجهت دسترسی ب

را کلیک کنید. فرم پذیرش به  پذیرش بیماررا انتخاب کرده و سپس 

 صورت زیر می باشد.

 موجود در این فرم می پردازیم : حال به توضیح تمامی آیتم های

 
و به ازای ، شروع می شود 9که برای هر بخش از  سریال پذیرش :

افزایش پیدا می کند و در ابتدای  هر پذیرش از آن بخش یک واحد

 .شروع می شود 9هر سال مجدد از 

، ، شیفت کاریپذیرش ساعت ثبت وشامل تاریخ  اطالعات ثبت :

 نمایش داده می شود. پذیرش  تکاربر ثبت کننده و وضعی

نکته حایز اهمیت در این قسمت این است که هیچ یک از این 

فیلدها توسط کاربر قابل ویرایش نمی باشد. تاریخ و ساعت 

 ثبت پذیرش از سرور دریافت می شود.

، پذیرش صورتیکه بیمار وجهی پرداخت نکند در وضعیت پذیرش :

خت به حالت قطعی تبدیل ردامی باشد و بعد از پ موقتدر حالت 

، تمامی است موقتکه پذیرش در حالت  زمانی . تامی شود

فیلدی  طعی هیچفیلدهای فرم قابل تغییر می باشند ولی در حالت ق

قطعی به از حالت استفاده از مجوزها مگر اینکه با قابل تغییر نیست. 

 تغییر وضعیت داده شود. موقت

 جستجو

 
  راجعات اخیرجستجوی بیمار از طریق م.  1

در صورتیکه بیمار برای بار دوم یا بیشتر است که به پذیرش مراجعه 

می کند در طی روز جاری، می توان با استفاده از مراجعات اخیر، با 

بار  0باالترین سرعت شخص را پیدا کرد. معموال یک بیمار حداقل 

به پذیرش طی یک روز مراجعه می کند. یک بار برای ویریت و یک 

 الزم است روی دکمه  برای انجام این کار دیگر برای خدمات. بار

 ( 72تصویر  ) کلیک کنید.

تا چند ساعت قبل را نمایش دهد. پذیرش شده بیماران  سابقه :

 .ساعت در نظر گرفته شده است 0پیش فرض 

 .آن بیمارانی را نمایش دهد که ویزیت شده اند ویزیت :

دمت دریافت آن بیمارانی را نمایش می دهد که خ غیر ویزیت :

 کرده اند.

می توانید بر اساس نام خانوادگی در لیست  : F5بیمار جدید 

جستجو کنید، در صورتیکه بیمار مورد نظر پیدا نشد می توان با 

 بیمار جدید را ثبت کنید. F5زدن کلید 

 جستجوی براساس مشخصات بیمار . 2
با در صورتی که مشخصات بیمار قبال در سیستم ثبت شده باشد 

می توانید براساس مشخصات بیمار جستجو  کلیک روی دکمه 

 (  72انجام دهید. ) تصویر 

 
 : در این قسمت می توانید پذیرش بیماران را ثبت کنید. 77 ریتصو

 

 
 : جستجو بیمار در لیست مراجعات اخیر 78 ریتصو

 
 : جستجو بر اساس مشخصات بیمار 79 ریتصو
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 جستجوی براساس شماره بیمه . 3

 جستجوی براساس کد ملی . 4
جستجو می توانید شماره بیمه و یا کدملی با استفاده از 

انجام دهید، در صورتیکه بیمار مورد نظر پیدا شد،  سریع را

دکمه تایید را فشار دهید. و در غیر  بیمار را انتخاب و

 ( 81) تصویر .به فرم پذیرش برگردید   Escاینصورت با دکمه 

 
 لیست نسخ مشابه با فیلد جستجو را نمایش می دهد.:  81 ریتصو

 ثبت مشخصات بیمار 

همانطور که در تصویر باال مشاهده می کنید برای تعریف بیمار 

جدید هر یک از مشخصات خواسته شده را در قسمت مربوطه وارد 

می باشد، شماره ملی بیمار در  نام و نام خانوادگی اجباری. کنید

صورت ورود دقیق و کامل وارد شود، نام پدر و شماره موبایل اجباری 

امل و دقیق وارد کنید، جنسیت ، سابقه را ک تاریخ تولدنیست ، 

بیماری ، سابقه مصرف دارو ، تاریخ نمونه را با دقت وارد کنید. نوع 

 می باشد را تعیین کنید. حضوری یا اورژانسیپذیرش که 

 

در صورتی که پزشک در سیستم تعرف شده باشد، با وارد  : پزشک

نمایش داده  کردن شماره نظام پزشکی و زدن کلید اینتر نام پزشک

از لیست باز شده  را کلیک کنید و پزشک روی می شود و یا 

می تعریف نشده بود . در صورتیکه پزشک در لیست انتخاب کنید

تعریف در سیستم به عنوان پزشک جدید ایشان را مشخصات توانید 

) نحوه تعریف پزشک مراجعه شود به توضیحات مربوط به کنید. 

 بخش کدینگ پزشکان (

 
اکنون موقع انتخاب نوع پوشش  د از ثبت مشخصات بیمار، همبع

» و  «غیر بیمه » بیمه ای می باشد، در باالی فرم دو حالت کلی 

وجود دارد که می توانید با کلید های مکان نمای صفحه  «بیمه 

 «مه غیر بی» کلید بین این حالت جابه جا شوید، در صورتیکه 
می  منتقلا به بخش ثبت آزمایش انتخاب و اینتر زده شود، مکان نم

انتخاب و اینتر زده شود، کاربر بایستی  «بیمه » شود ولی اگر 

 .کنداطالعات بیمه ای بیمار را وارد 

 
در این قسمت به دو روش می توانید سازمان  سازمان بیمه گر :

و کلید وارد را کد سازمان بیمه گر .  9بیمه گر را انتخاب کنید : 

لیست  . با دوبار کلیک و یا زدن دکمه اینتر، 0دهید . اینتر را فشار 

باز می  آزمایشگاهسازمان های بیمه گر تعریف شده مربوط به بخش 

، د. انتخاب صندوق سازمانیسازمان بیمه گر را انتخاب کن شود و

 . سازمان بیمه گر می باشد مانند

 تاریخ نسخه یا تاریخ مراجعه بیمار حتما بایستی تاریخ نسخه :

 .روز جاری یا چند روز گذشته باشد مربوط به

در لیست ارسالی برای سازمان شماره بیمه بیمار که  شماره بیمه : 

 . را وارد کنید های بیمه گر نمایش داده می شود

 شماره صفحه دفترچه بیمار می باشد. شماره صفحه :
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ر را وارد کنید یا اگ چهمی توانید تاریخ انقضای دفتر تاریخ انقضا :

 F6، با زدن کلید نوشته شده است «آخرین برگ » انقضا تاریخ 

 تغییر دهید. «آخرین برگ » تاریخ انقضا را به 

ی فرانشیز که بر رو استبیمه تکمیلی بیمه ثانویه  : بیمه تکمیلی

. که در اینجا شما می توانید با وارد کردن بیمه اول اعمال می شود

شدن به فرم لیست ، و وارد کردن ه در جلوی آن و یا با اینترکد بیم

 .بیمه های تکمیلی، بیمه تکمیلی را انتخاب نمایید

گروه در اینجا همان صندوق بیمه تکمیلی می باشد که شما  گروه :

و وارد شدن به فرم می توانید با اینتر کردن در جلوی نام گروه 

 .صندوق مورد نظر را انتخاب نمایید، لیست صندوق ها

شماره پرسنلی در حقیقت همان شماره ای می  :شماره پرسنلی 

 .روی کارت بیمه تکمیلی وجود دارد باشد که بر

، در صورتی که سازمان بیمه محاسبه مجدد خدمات : RCدکمه 

گر یا سایر اصالعات مرتبط با  مبلغ خدمات تغییر کند، این دکمه 

 خدمات را دوباره محاسبه می کند. 

رورتی ندارد، چون در صورت البته استفاده از این دکمه ض

 .ستم مجدد خدمات را محاسبه می کندثبت نهایی سی

 برای بیمار  ثبت خدمت
جهت اضافه کردن خدمت برای بیمار چندین روش وجود دارد که 

 در تصویر پایین بصورت رنگی )با کادر( نمایش داده شده اند.

 
 فیلدهای جدول :

 کد دسترسی آزمایش کد :

 نام آزمایش

آزمایش بر اساس تعرفه سازمان بیمه انتخابی محاسبه شود  :بیمه 

 یا به صورت آزاد ) غیر بیمه (

مبلغی که بیمار به ازای آزمایش باید پرداخت  مبلغ قابل پرداخت :

 کند.

مبلغی که برای این آزمایش در ثبت تعرفه  سقف تعهد بیمه :

 وارد شده است.سازمان بیمه گر انتخابی 

EMA :  که باید اورژانسی انجام شوند. این آزمایشات در آزمایشاتی

قسمتهای مختلف برنامه به عنوان مثال در قبض رسید جواب ، انواع 

 مشخص شده اند. » * «برگه های کار و ... با عالمت 

را در آن محل وارد کنید و  آزمایشمی توانید کد  : قرمزمحدوده 

 اینتر بزنید. 

ت را در کادر مربوطه جستجو و می توانید نام خدم : آبیمحدوده 

، و بازدن کلید اینتر می م بر اساس نام خدمت فیلتر می کندسیست

و یا اینکه از  رنگ انتخاب کنید آبیرا در کادر توانید آن خدمت 

 لیست بازشده در این کادر آزمایش مورد نظر را انتخاب کنید.

باز با کلیک روی این دکمه صفحه لیست آزمایشات  : Testsدکمه 

 شده و می توانید آزمایش مورد نظر را انتخاب کنید.

که در  «جعبه آزمایش » در این قسمت لیست  : Panelزبانه 

تعریف شده اند را نمایش «  تعریف جعبه آزمایش –ثوابت » قسمت 

می دهد و با انتخاب هریک از آنها تمام آزمایشات آن جعبه به 

 لیست اضافه می شود.

ین زبانه آزمایشات پر کاربرد نمایش داده می در ا : Testزبانه 

به « تعریف آزمایش  –ثوابت » شوند. ) آزمایشاتی که در قسمت 

 عنوان آزمایش پر کاربرد انتخاب شده اند نمایش داده می شوند. (

 تاریخ جوابدهی 

 تعداد آزمایش 

 ذخیره سازی اطالعات

 
 نوع روش ذخیره کردن وجود دارد :، دو بعد از ورود کلیه اطالعات

در صفحه بعد به توضیح آن  : (F2ذخیره کردن عادی ) – 1

 پرداخته ایم.

این نوع ذخیره کردن برای جاهایی  ( :F8ذخیره کردن سریع) -2

، و صندوق را یک نفر برعهده دارد  مفید است که وظیفه پذیرش

مبلغ باشد که در این نوع ذخیره سازی، کل  الزم به ذکر می

کل  ،( 8F)  خدمات ثبت شدهبا ذخیره سازی سریع نکته : 

پیش فرض به صورت نقدی مبلغ پرداختی توسط بیمار 

 در صورتیکه می خواهید به صورت کارت دریافت می گردد.

تخفیف دهید  ، چک و ... مبلغ دریافت کنید و یا به بیمارخوان

ه که انگوناستفاده کنید چون هم عادی باید از ذخیره سازی

، ذخیره سازی سریع فقط برای در باال توضیح داده شد

، استفاده می کل مبلغ را نقدی پرداخت می کنند بیمارانی که

 .شود

نمایش داده می  « بیمار صدور رسید» با ذخیره سازی سریع فرم 

، و کاربر با تعیین اینکه چه قبضی می خواهد صادر کند اقدام شود

 .به صدور قبض می کند
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)در  ع قبوض به صورت مفصل در ادامه توضیح داده خواهد شد.انوا

 انتهای بخش ذخیره سازی عادی(

تری در این  حال به توضیح کامل :(  F2ذخیره کردن عادی) 

. همانطور که قبال گفته شد در شرایطی که کاربر  مورد می پردازیم

پذیرش و صندوق جدا می باشد و یا اینکه قصد ثبت تخفیفات ، 

، چک و یا بدهی را دارید باید از این آیتم برای  Posمربوط به  مبالغ

تصویر  F0ذخیره سازی استفاده کنید. با انتخاب دکمه ذخیره و یا 

نمایش داده می شود که در زیر به توضیح آیتم های موجود در  20

 ان می پردازیم.

برای  : ( F3) ارسال کل بدهکاری / بستانکاری به صندوق 

، استفاده پذیرش و  صندوق از هم جدا هستند ایی کههآزمایشگاه 

ارسال می  می شود و کل بدهکاری و یا بستانکاری برای صندوق

 نمایش داده می شود: زیر پیامشود. با زدن این دکمه 

 
یا  0یا  9کد یکتای تصادفی می باشد )که معموال  کد دسترسی :

، 27کد  ( جهت هماهنگ کردن پذیرش و صندوق. در اینجارقم 4

به صندوق،  27د. بیمار با گفتن کد کد صندوق این پذیرش می باش

، قبض صندوق دریافت کند. )برای جاهایی می تواند با پرداخت وجه

که نام بیمار وارد نمی شود و یا کامل وارد نمی شود استفاده از این 

 یا بهداشتی در داروخانه( OTCکد حیاتی می باشد. مثال فروش 

دقیقا عملکردی مشابه گزینه  از بدهی به صندوق :ارسال بخشی 

قبلی دارد با این تفاوت که پذیرش می تواند تعیین کند که فقط 

 بخش از بدهی برای صندوق ارسال شود.

می ریال  922.222مبلغی که پذیرش به صندوق ارسال می کند 

 .باشد )که باید از بیمار دریافت شود(

ی که وظیفه پذیرش و یهاه آزمایشگا :(F2) دریافت از بیمار

صندوق بر عهده یک نفر می باشد، بایستی این گزینه را انتخاب 

پذیرش بیمار، وظیفه دریافت پول از بیمار را انجام  کنند تا پس از

 می شود. نمایش داده 24تصویر دهند. با انتخاب این گزینه 

شما می توانید در کادر سبز  بلغ تخفیف درمانگاه و پزشک :م

درصد تخفیف و یا در کادر نارنجی مبلغ تخفیف را وارد نمایید. رنگ 

 همچنین شما باید علت تخفیف را انتخاب کنید.

 
: با استفاده از آیتم های موجود در این قسمت می توانید عملیات  82 ریتصو

 مربوط به صندوق را انجام دهید.

 
 : ارسال بخشی از بدهی به صندوق 84 ریتصو

 
 : در این قسمت می توانید تسویه حساب بیمار را ثبت کنید. 85 ریتصو

 
توانید انجام : ثبت چک های دریافتی از بیمار را در این قسمت می  86 ریتصو

 دهید.

 : در این قسمت می توانید انواع قبض ها را چاپ کنید. 81 ریتصو
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 مبلغی را نشان می دهد که شما تا آن مبلغ می سقف تخفیف :

 توانید به بیمار تخفیف دهید.

 مشابه تخفیف باال می باشد. مبلغ تخفیف درمانگاه :

 فیف باال می باشد.مشابه تخ مبلغ تخفیف پزشک :

الزم به ذکر است که در صورتی علت و سقف تخفیف در این 

قسمت فعال می شود که شما حتما در قسمت مربوط به مبلغ 

 و یا درصد عدد وارد کنید.

مبلغی می باشد که بیمار باید به صندوق پرداخت  پرداخت نقدی :

 .کند

را  ی کندممبلغی که بیمار از طریق کارت پرداخت  کارت خوان :

تا بتوانید حساب بانکی و شماره  کلید اینتر را بزنیدوارد کرده و 

 پیگیری را وارد نمایید. 

توجه داشته باشید که در قسمت تایید صندوق باید نام بانک 

 .کنیدرا وارد 

POS : گزینه ارتباط دستگاه پوز با کامپیوتر  شما با کلیک روی این

 را برقرار می کنید.

کند ی که بیمار مبلغی را به عنوان چک پرداخت در صورت چک :

می توانید مبلغ چک و  باید در این قسمت با کلیک روی دکمه 

 توضیحاتی مربوط به این چک را ثبت نمایید . 

مان تایید صندوق حایز اهمیت این است که حتما در ز نکته

بقیه مشخصات چک مانند تاریخ و سریال چک را ثبت 

 نمایید.
( تا پذیرش از وضعیت F0در انتها دکمه ثبت زده می شود )کلید 

صدور رسید » موقت به وضعیت قطعی تغییر وضعیت دهد و فرم 

برای  مایش داده می شود تا کاربر نوع قبض را انتخاب ون «بیمار 

 ( 27) تصویر .کندبیمار چاپ 

وه بر سایر عال قبض رسید صندوق با ریز خدمات / کاال :

اطالعات، لیست خدمات پذیرش شده نیز در رسید صندوق چاپ 

 می گردد.

مشابه قبض قبلی  قبض رسید صندوق بدون ریز خدمات / کاال :

 ولی خدمات پذیرش شده، چاپ نمی گردد.

 ن می باشد.ااین قبض صرفا جهت نوبت دهی به بیمار قبض نوبت :

شته باشید، می توانید در صورتیکه چاپگر لیبل زن دا چاپ لیبل :

پ کنید. این کار در جهت شماره پرونده بیماران را بصورت بارکد چا

 پیدا کردن بیماران می باشد.تسریع 

برای بیمارانی که به صورت آزاد)غیر بیمه(   چاپ سر نسخه :

سفید سرنسخه A4 پذیرش می شوند، می توان بر روی یک کاغذ 

رنسخه چاپ شده، دارو یا چاپ شود و سپس پزشک معالج بر روی س

 آزمایش یا ... بنویسد.

این گزینه شبیه به گزینه قبلی می باشد  چاپ بر روی سر نسخه :

با این تفاوت که بر روی سربرگ های آماده، اطالعات پرفراژ می 

 شوند.

این امکان وجود  ارسال نوبت و صورت حساب مالی با پیامک :

 ا برای بیمار پیامک کنیم.دارد که بجای چاپ قبض، اطالعات قبض ر

 چاپ بر روی نسخه :

 ،جهت چاپ بر روی نسخه از این گزینه استفاده می شود، در لیست

این گزینه بیشتر  ( 22) تصویر وجود دارد.طراحی شده  فرمت های

در داروخانه استفاده می کند جهت پرفراژ بر روی نسخه. برای نسخ 

فی آزاد( پرفراژ می گردد غیر بیمه نام کاال به همراه مبلغ فروش)

مبلغ بیمه ای(  %922ولی برای سایر فرمت ها فقط مبلغ بیمه ای )

بر روی نسخه پرفراژ می گردد  و برای آن کاالها یا خدماتی که 

پرفراژ می  « -----» تحت پوشش بیمه نیستند بجای عدد صفر ، 

 گردد.

 چاپ رسید جواب :
ه می شود. برگه رسید جهت چاپ رسید جواب از این گزینه استفاد

از دو قسمت تشکیل شده است : رسید بیمار و رسید پذیرش. بیمار 

 هنگام تحویل جواب باید این رسید را ارائه دهد.

 فهرست

 
 : صدور رسید بیمار 87 ریتصو

 

 : پرفراژ روی نسخه 88 ریتصو 

 



 تیامآموزشی نرم افزار مدیریت آزمایشگاه فایل           
 

 
41 

 424واحد 4طبقه  -مجتمع افرا  -بین ابراهیمی شمالی و حسن آباد  -اشانی بزرگراه آیت اهلل ک -میدان دوم صادقیه  -تهران : آدرس 

 www.Parstiam.irسایت شرکت :      20944244209و   6 – 20944240224تلفن تماس : 

 

 برگشت کردن پذیرش

باید به  دهید برگشتبخواهید پذیرش ثبت شده در سیستم را  اگر

 توجه داشته باشید. نکته مهمچند 

داده است یا اینکه کاربر قصد  انصراف. آیا بیمار به طور کلی  9

و یا اینکه کاربر قصد دارد  ثبت شده را دارد؟ پذیرش ویرایش

 را پرداخت کند؟  مازاد پول دریافتی از بیمار

کرده  پرداخترا بابت پذیرش انجام شده  مبلغی. آیا بیمار  0

 ست؟ا

 ثبت شده است؟ تخفیفات. آیا در این پذیرش  4

با توجه به موارد گفته شده باید بهترین روش برای انجام تمام این 

 موارد را انتخاب کنید. 

در پاسخ به سواالت ذکر شده باید اینطور عمل کرد که اگر بیمار به 

شده باشد ) بیمار به  قطعیدهد و پذیرش  انصرافطور کلی 

رداخت کرده باشد ( در این صورت باید روی دکمه صندوق پول پ

در باالی فرم پذیرش کلیک کنید تا وضعیت پذیرش به حالت  

 حذفثبت شده در پذیرش را  خدماتتبدیل شود ، سپس  موقت

نمایش  20کلیک کنید تا تصویر  F2و یا  ذخیرهکنید و روی دکمه 

کنید تا  کلیک ارسال به صندوقداده شود. در این فرم باید روی 

را انجام دهد  پرداخت به بیماربه صندوق دار بتواند عملیات مربوط 

» کلیک کنید تا فرم  «پرداخت به بیمار » و یا اینکه روی گزینه 

 ( 22) تصویر  باز شود. «پرداخت به بیمار 

 
 : پرداخت به بیمار 89 ریتصو

مبلغ قابل پرداخت به و  مبلغ دریافتی از بیماردر این فرم 

را نمایش می دهد و شما با توجه به این دو مبلغ می توانید  یمارب

 مبلغ پرداختی به بیمار را وارد نمایید.

توجه داشته باشید که زمانی که پرداخت به بیمار انجام می 

ود وضعیت پذیرش تغییر نمی کند و وظیفه کاربر می باشد ش

 در صورت لزوم، پذیرش به وجود آمده در که براساس شرایط 

کلیک کند  82در تصویر « قطعی کردن پذیرش » روی دکمه 

 یا نه.

نکته حایز اهمیت دیگر در این قسمت این است که اگر قصد 

دارید مازاد پول دریافتی را به بیمار پرداخت کنید لزومی 

ندارد که وضعیت پذیرش را به موقت تبدیل کنید فقط 

 کلیک کنید.« پرداخت به بیمار » کافیست روی 

 ستفهر

  ثبت شده پذیرشویرایش 

گاهی اوقات کاربر نیاز دارد تا پذیرشی را که ثبت کرده و حتی 

فرآیند پرداخت نیز برای آن پذیرش انجام شده است را ویرایش کند. 

به همین دلیل در صورتی که پذیرش در وضعیت نهایی باشد باید 

 تغییر وضعیت به موقت انجام شود. 

غییر وضعیت پذیرش تمامی اسناد توجه داشته باشید که با ت

مربوط به پذیرش به جز اسناد صندوق حذف می شود و با 

قطعی شدن دوباره پذیرش اسناد جدید طبق محاسبات و 

 تغییرات انجام شده، ثبت می شوند.
مشخص شده در  دکمهباالی فرم پذیرش روی  برای انجام این کار از

 .تصویر کلیک کنید

 
 فهرست

 ی فرم پذیرشنوار ابزار باال

 
، فرم آماده ثبت با استفاده از این دکمه : دکمه پذیرش جدید

 می شود. پذیرش جدید

نمایش داده می  زیرفرم  دکمه ویرایش یا مشاهده اطالعات :

 اطالعات آن را مشاهدهکه می خواهید  سریال پذیرشیشود و 

 . وارد کنید و دکمه اینتر را بزنید، را دهیدو یا تغییر 

 
  940: ویرایش سریال پذیرش مثال

با کلیک روی این دکمه می توانید بر اساس  : جستجودکمه 

انجام  جستجوفیلدهای مختلف در لیست پذیرش های ثبت شده 

دهید. در لیست بیماران نمایش داده شده با دوبار کلیک روی هر 
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پذیرش به فرم پذیرش برگشته و تمام مشخصات پذیرش را مشاهده 

 می کنید.

 
 قبلی و بعدیهای  برای نمایش پذیرش کمه قبلی و بعدی :د

 .استفاده می شود

باز شده  فرم جوابدهیبا کلیک روی این دکمه  دکمه جوابدهی :

و شما می توانید جواب آزمایشات پذیرش را ثبت و یا مشاهده 

 ) فرم جوابدهی در ادامه کامل توضیح داده خواهد شد. ( نمایید.

این دکمه برای تغییر وضعیت  الت قطعی :دکمه خارج کردن از ح

، البته این یک امکان رش از حالت قطعی به موقت می باشدپذی

، تمامی اسناد ی می باشد. با خارج از حالت قطعیسوپروایزر

حسابداری )به غیر از اسناد صندوق( مربوط به این پذیرش حذف و 

 .به زمان انجام این کار ( می شوندیا معکوس )بستگی 

پذیرش و یا حذف بیمار ت کردن یک پذیرش به معنای حذف موق

 .سیستم پذیرش هیچ چیز حذف نمی شوداصوال در نمی باشد. 

توجه : نکته حسابداری بسیار مهم این است که وقتی 

، قطعی به موقت تغییر وضعیت می دهدپذیرشی از حالت 

 چون اسناد فروش حذف و یا معکوس می شوند و اسناد

بسنانکار می شود. ، بیمار ییر باقی می مانندصندوق بدون تغ

پذیرش ، ایستی مجدد بعد از اعمال تغییراتدر این شرایط ب

 .را قطعی کنید )با قطعی شدن، سند فروش تولید می شود (

توجه :وقتی یک پذیرش از حالت قطعی خارج می شود، باید 

مشخص کنید که می خواهید تخفیفات هم حذف شوند یا 

 خیر ؟ 

 نتخاب این گزینه فرم زیر باز می شود :با ا

موقت کردن پذیرش به همراه حذف » با انتخاب گزینه 

، اگر برای آن بیمار تخفیف )از هر نوع( « تخفیفات ثبت شده 

ثبت شده باشد، تخفیف حذف می شود. این بدین معنی است 

آن پذیرش را به حالت  که در صورتیکه می خواهید دوباره

 د دوباره برای آن پذیرش تخفیف ثبت کنید.بای قطعی ببرید،

در این قسمت می توانید تمام پرداخت های  گردش مالی بیمار :

بیمار و اسنادی که در سیستم برای پذیرش ثبت شده است را 

 مشاهده کنید.
ریال بصورت  0.206گردش مالی بیمار نشان می دهد که مبلغ 

رت کارت خوان ریال بصو 42.222نقدی دریافت شده است و مبلغ 

» ، تخفیف از نوع ریال برای بیمار 4.762غ )دستگاه پوز( و مبل

 2.492سپس مبلغ  ثبت شده است. «تخفیف درمانگاه و پزشک 

 .ثبت شده بود درمانگاه بعنوان تخفیف یالر

 
 فیلدهای جدول 

 که بر روی قبض چاپ می گردد. یکتایک شماره  شماره قبض :

و ساعت دریافت مبلغ نقدی یا کارت  تاریخ تاریخ و ساعت سند :

 خوان یا ثبت تخفیف و ... می باشد.

 .شماره سند حسابداری، جهت راهنمایی حسابدار شماره سند :

 دریافت شده از بیمار یا تخفیف دادن به بیمار.  بدهکار :

 پرداخت شده به بیمار یا بازپس گرفتن تخفیف از بیمار. بستانکار :

 نده آن فعالیت.کاربر ثبت کن کاربر :

 توضیح مختصری از کار انجام شده. شرح کار :

  خالصه گردش مالی

 مبلغی که بیمار باید پرداخت کند. مبلغ قابل پرداخت :

کل مبلغ پرداختی شامل پرداخت نقدی و کارت  مبلغ پرداختی :

 خوان.

 جمع چک های دریافتی از بیمار. چک :

به بیمار برای این جمع کل تخفیفات داده شده  مبلغ تخفیف :

 پذیرش.
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اگر بیمار بدهکار باشد این فیلد مبلغ دارد مثال در اینجا  بدهکاری :

 ریال بدهکار می باشد. 4222بیمار 

. وقتی که ستانکار باشد این فیلد مبلغ دارداگر بیمار ب بستانکاری :

، بیمار بستانکار می دمبلغ پرداختی بیمار بیش از قابل پرداخت باش

 شود.

در فرم قبلی  : «یه اسناد ثبت شده برای این پذیرش کل» ه دکم

می باشند  وقصندیش داده شده اند که مربوط به اسنادی نما طفق

 کلیه اسناد دکمهنمایش داده نشده اند با زدن این  اسناد فروشو 

 نمایش داده می شوند.

 

، از این گزینه استفاده برای چاپ مجدد قبض چاپ قبض : 

از یک بار یک قبض مشخص چاپ  صورتیکه بیشمی شود. در 

 قید می گردد. «المثنی » ، بر روی قبض گردد

با انتخاب یک قبض و زدن این  نمایش سابقه چاپ قبض :

دکمه می توان سابقه چاپ های این قبض را مشاهده کرد. بررسی 

اهمیت می باشد از این جهت  ین فرم برای سوپروایزر بسیار حایزا

 یک قبض بیش از یک بار به فروش برسد.که ممکن است 

 

 ( : بخش بستری ) 
در مراکزی که از ماژول بخش بستری برنامه استفاده می کنند به 

این آیتم دسترسی دارند. با کلیک روی این آیتم درخواست هایی که 

داده می شود را می توانید مشاهده  آزمایشگاهاز بخش بستری به 

انجام  را ای تایید درخواست و یا عدم تاییدو اقدامات الزم را بر کنید

 دهید.

 با کلیک روی این آیتم فرم زیر باز می شود :

 

و « درخواست » درخواست هایی که در وضعیت  محدوده گزارش :

 را می توانید انتخاب کنید.« تایید شده اند » یا 

لیست پایین فرم از تمام درخواست های  با کلیک روی دکمه 

 زمایشگاه در تاریخ انتخابی نمایش داده می شود.رسیده به آ

همانطور که در تصویر مشاهده می کنید یک درخواست از بخش 

ثبت شده « سمیرا قاسمی » دیالیز به بخش آزمایشگاه برای بیمار 

است که با دوبارکلیک روی آن فرم جوابدهی باز شده تا شما بتوانید 

.) در ادامه فرم جوابدهی جواب آزمایشات انجام شده را ثبت نمایید

 مفصل توضیح داده خواهد شد.(

 فیلدهای گزارش :

تاریخ و ساعتی که درخواست در بخش بستری  زمان ثبت بخش :

 ثبت شده است را نمایش می دهد.

تاریخ و ساعتی که باید این درخواست برای  زمان انجام خدمت :

ری می بیمار انجام شود ) منظور همان تاریخ و ساعت نمونه گی

 باشد. (

 فهرست
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  بیمار نمایش سابقه

 .سابقه بیمار <<پذیرش  <<منوی اصلی برنامه 

دکمه اگر می خواهید سابقه بیمار را مشاهده کنید الزم است روی 

گزارش حسابداری / » کلیک کنید تا فرم  «سابقه بیمار  »

  ( 22) تصویر باز شود. «درمانی بیمار 

مانطور که در تصویر مشاهده می کنید می توانید با انتخاب نوع ه

گزارش و شرایط الزم مانند بازه زمانی ، بخش ، سازمان بیمه گر 

 فرمت های مختلف گزارش را مشاهده کنید.

 گزارش درمانی بیمار به تفکیک خدمت 

 گزارش درمانی بیمار به تفکیک پذیرش 

 گزارش ریز دریافت و پرداخت بیمار 

 سابقه درمانی بیماربا کلیک روی این دکمه فرم  سابقه قبلی : ثبت

 سوابق پزشکیصفحه شما می توانید  باز می شود که در این

) تصویر  وارد کنید. را گذشته بیمار که در سیستم ثبت نشده است

29 ) 

» فرم کلیک کنید تا  روی دکمه  تعریف سابقه جدیدبرای 

،  تاریخ ، نام پزشک ( 20تصویر  ) باز شود. «تعریف سابقه بیمار 

 ذخیرهبرای  و روی دکمه خدمات ، تعداد ، مبلغ را وارد 

، سطر مورد نظر را از لیست  ویرایشبرای  اطالعات کلیک کنید.

کلیک کنید. در صفحه باز شده موارد مورد  انتخاب و روی دکمه 

 حذفبرای  کلیک تا ذخیره شود. نظر را اصالح و روی دکمه 

آیا مطمئنید » کلیک کنید. در صورت تایید پیغام  دکمه  روی

 سطر انتخابی حذف می شود. «که می خواهید حذف کنید؟ 

 فهرست

 

 
: در این قسمت می توانید سابقه بیمار را از لحاظ درمانی و حسابداری  91 ریتصو

 بررسی کنید.

 

 
 ار در گذشته: لیست سابقه درمانی بیم 91 ریتصو

 
 : در این قسمت می توانید سابقه درمانی بیمار را در گذشته ثبت کنید. 92 ریتصو
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 صندوق 
لیست افراد منتظر در  <<صندوق  <<منوی اصلی برنامه 

 صف.
 لیست افراد منتظر در صف

که پذیرش و صندوق از هم جدا  آزمایشگاه هایی این گزینه برای

 هستند، درنظر گرفته شده است.

 «تسویه شده » و  «ف صندوق ص» این فرم شامل دو بخش کلی 
خواهند لیست افراد منتظر که می  «صف صندوق » می باشد که 

دی که لیست افرا «تسویه شده » و  قبض صندوق دریافت کنند

) تصویر  نفر آخر(. 42می دهد ) قبض دریافت کرده اند را نمایش

24 ) 

 (Refreshبروز رسانی بیماران صف صندوق )

چون در سیستم این امکان وجود دارد که چندین  صندوق :

صندوق در سطح درمانگاه یا بیمارستان تعریف کرد و در تنظیمات 

هر بخش مشخص شده است، که هر بخش به چه صندوقی، بیماران 

را ارسال می کند. صندوق دار با انتخاب صندوق مورد نظر بیماران 

 آن صندوق نمایش داده می شوند.

اگر یک صندوق به چند بخش متصل باشد و فقط بخواهید  بخش :

مربوط به یک بخش خاص را مشاهده کنید از این قسمت می توانید 

 انتخاب کنید. 

های کوچک از یک صندوق استفاده  آزمایشگاهدر اغلب مواقع در 

 می شود.

 
چاپ می شود تا امکان  بارکدبر روی هر قبض،  بارکد قبض :

وجود داشته باشد. )قبض ارسالی از  خوان ارکدباستفاده از 

 پذیرش(.

 0یا  9است جهت دسترسی سریع تر ) یکتاییکد  کد دسترسی :

رقمی می باشد(. این کد در بخش قبل)ارسال به صندوق(  4یا 

 توضیح داده شده است.

جهت فراخوانی پرونده حسابداری بیمار  پرونده حسابداری بیمار :

می باشد که  زمانیگیرد، بیشترین استفاده  مورد استفاده قرار می

بیمار به صندوق مراجعه می کند و می خواهد بخش از بدهی 

قبلی)مثال مربوط به یک ماه پیش( خود را به صندوق پرداخت کند. 

نمایش داده می شود )قبال  جستوی بیماربا زدن این دکمه فرم 

ن شخص فرم جستجوی بیمار توضیح داده شده است( و پس از یافت

نمایش داده  «وصول بدهی » مورد نظر و زدن کلید انتخاب،  فرم 

 ( 24) تصویر  می شود.

یافت شد. فرم پایین مشخص  «میالد باباپور » مثال : فرم جستجو، 

و در تاریخ  97کننده این می باشد که میالد باباپور با سریال پذیرش 

 992.222و  مانده بدهکاری وی  پذیرش شده است 06/29/9424

 ریال می باشد. 

بدهی بیمار به صندوق ارسال  «ارسال به صندوق » با زدن کلید 

 می گردد. 

با انتخاب یک بیمار در جدول، می توان با کمک این  حذف تکی :

)به دالیل مختلف ممکن است  دکمه از صف صندوق حذف کرد.

صندوق دار اقدام به این کار کند از جمله عدم مراجعه بیمار به 

 ندوق(ص

می توان با کمک این دکمه اسامی تمام بیماران  حذف کل لیست :

)به دالیل مختلف ممکن است صندوق  را از صف صندوق حذف کرد.

 دار اقدام به این کار کند از جمله عدم مراجعه بیمار به صندوق(

باید به صندوق پرداخت کند. )بیمار در صورتیکه بیمار  بدهکار :

 بدهکار است(

در صورتیکه صندوق باید به بیمار پرداخت کند.)بیمار  ر :بستانکا

 بستانکار است(

باشد با دو بار کلیک کردن روی رکورد  بدهکاردر صورتیکه بیمار 

نمایش داده می شود و اگر   «فرم تسویه حساب » مورد نظر 

نمایش داده می  «پرداخت به بیمار » باشد فرم  بستانکاربیمار 

 .شود

 
 یست افراد منتظر در صف صندوق: ل 93 ریتصو

 
 : پرونده حسابداری بیمار 94 ریتصو
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 تسویه شده

 
 نزولیفرم باال لیست بیماران تسویه شده می باشد که به صورت 

 مرتب شده اند. 

روی هر رکورد می توان مجددا قبض صادر کرد. )در  با دوبار کلیک

 «ی المثن» قبض ، بر روی صورتی که بیش از یک بار چاپ شود
 قید می گردد(.

 فهرست

 بستن حساب

 بستن صندوق. <<صندوق   <<منوی اصلی برنامه 
است پایان هر روز کاری یا شیفت کاری، عملیات بستن صندوق  بهتر

مغایرت بین موجودی انجام گیرد به این دلیل که در صورت 

، فت کاری، در همان روز یا شی صندوق و موجودی کامپیوتر

پیدا شود و این مغایرت به روز های دیگر انتقال پیدا نکند. فرم 

 ( 24) تصویر  بستن صندوق به صورت زیر می باشد.

همانطور که در تصویر مشاهده می کنید این فرم از دو قسمت 

مختلف تشکیل شده است که با توجه به مجوزهای دسترسی 

 د .کاربران هر یک از این دو قسمت فعال می شو

 
 : فرم بستن صندوق توسط صندوق دار 95 ریتصو

 
در این قسمت صندوقدار موجودی نقدی صندوق را شمارش و در 

و مبلغ کل  Posموجودی دستگاه ،  «موجودی نقدی » قسمت 

 را نیز در قسمتهای مربوطه وارد می کند . چک های دریافتی

 
ه باشد داشت مجوز دسترسیاگر کاربر ، این قسمت از فرم در 

و  Posانتخاب صندوق مبلغ نقدی ، نمایش داده می شود با 

هر بخش که به این صندوق وصل است بصورت جداگانه  چک

 نمایش داده می شود. 

» الزم به ذکر است که اگر در زمان تعریف صندوق گزینه 

را انتخاب « بستن حساب صندوق به تفکیک کاربران سیستم 

و چک ثبت شده  Posقدی ، کنید با انتخاب صندوق مبلغ ن

  توسط کاربر جاری را در هر بخش نمایش می دهد.

با مقایسه مبالغ ثبت شده در این دو قسمت شما مغایرتهای موجود 

را متوجه می شوید و با بررسی دلیل این مغایرت می توانید 

 اصالحات الزم را در سیستم انجام دهید.

ت که به نکته حایز اهمیت در این قسمت مجوزهایی اس

کاربران داده می شود توجه داشته باشید که مجوز مربوط به 

قسمت دوم فرم مربوط به کاربران سوپروایزر می باشد تا 

وانند اشتباهات موجود در زمان ثبت را پیگیری و بررسی تب

 نمایند.

 شوند. ذخیرهدر پایان دکمه ثبت را بزنید تا اطالعات وارد شده 

صندوق، صندوق انتخابی بستانکار  نکته حسابداری : با بستن

 شده و صندوق نزد مدیر بدهکار می شود.

 فهرست

 تایید بستن صندوق
 تایید بستن صندوق. <<صندوق   <<منوی اصلی برنامه 

یکی از مهمترین آیتم های برنامه تایید بستن صندوق می باشد. 

ین به ا مجوز دسترسیکه مدیران مراکز باید توجه داشته باشند 

بخش را هر کاربری نداشته باشد. در صورتی که این قسمت کامل 

  اشتباهات کاربری و یا تخلفات انجام شود شما می توانید از

 .پیشگیری کنید

و  ثبت چک های دریافتیدر این قسمت آیتم های مهم مانند 

د باید تکمیل شود تا در لیست اسنا Posمبالغ مربوط به دستگاه 

 حسابداری ثبت شوند.
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« تایید بستن صندوق » با انتخاب این گزینه از منوی برنامه فرم 
 (26باز می شود : ) تصویر 

این فرم از قسمتهای مهم و متفاوتی تشکیل شده است که در زیر به 

 آنها می پردازیم :

 انتخاب سند بستن صندوق : 

 
ق ثبت کرده در این قسمت باید سند بستن صندوق که کاربر صندو

کنید  کلیک است را انتخاب کنید برای این کار روی دکمه 

 ( 27) تصویر  :باز شود «لیست بستن صندوق » تا فرم 

که کاربران مختلف ثبت کرده اند  لیست اسنادیدر فرم باز شده 

نمایش داده می شود. شما می توانید با وارد کردن بازه زمانی و 

ت اسناد ثبت شده در آن بازه را لیس «نمایش » کلیک روی دکمه 

تا  کلیک انتخابمشاهده نمایید. در پایان روی دکمه سبز رنگ 

تایید بستن » مشخصات سند انتخابی در قسمت مربوطه در فرم 

 نمایش داده شود.« صندوق 

و  Posموجودی نقد، سیستم با انتخاب سند،  محاسبه کامپیوتر :

اطالعات زیر را در رده و چک مربوط به سند انتخابی را محاسبه ک

  این قسمت نمایش می دهد.

 
تمام ثبت های انجام شده در  «تایید » در این قسمت با انتخاب 

می اسناد حسابداری مرکز سند انتخابی را تایید کرده و وارد 

 شود.

سند  مبلغی که کاربر دربا انتخاب سند،  شمارش صندوق دار :

 می شود .ثبت کرده در این قسمت نمایش داده 

 
موجودی در جلوی  در این قسمت با کلیک روی دکمه 

Pos  مبلغ که شما می توانید (  22ز می شود ) تصویر با مربوطهفرم

را وارد کنید تا  Posبانکی مربوط به مربوط به هر یک از حسابهای 

 اسناد حسابداری این قسمت کامل شود. 

در  در قسمت شمارش صندوق دار با کلیک روی دکمه 

باز شده و مشخصات تکمیلی چک را وارد  مربوطهفرم  چکجلوی 

 ( 22) تصویر کنید.

در این فرم با استفاده از آیتم های باالی فرم امکان تعریف چک 

را دارید. توجه  ( ( و حذف ) ( ، ویرایش )جدید )

داشته باشید جمع کل مبلغ چک ها باید با مبلغ وارد شده در 

گرنه  ر باشد وبشمارش صندوق دار براقسمت چک مربوط به 

 سیستم هشدار داده و اجازه ثبت به شما نمی دهد.

 
 : تایید بستن صندوق 96 ریتصو

 
 : لیست بستن صندوق 97 ریتصو

 
 Pos: ثبت مبالغ مربوط به هریک از دستگاه های  98 ریتصو

 
 : لیست چکهای دریافتی 99 ریتصو
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غ حسابهای بانکی مختلف توجه داشته باشید که جمع کل مبل

شمارش صندوق برابر باشد در غیر این  posبا موجودی 

 صورت سیستم اجازه ثبت نمی دهد.

 

 
و  کسریمبالغ  «تایید بستن صندوق » در لیست پایین فرم 

کم یا زیاد  حساب هزینه هاو یا  حساب کاربرکه باید از  اضافه

ری به طور پیش فرض کل کسشود را مشخص می کنیم که 

نمایش میدهد . حال با توجه به موجودی را در حساب هزینه ها 

سیاست های مالی مرکز می تواند در هر یک از قسمتهای مشخص 

 شده در لیست ثبت شود.

**** همانطور که در تصاویر باال مشاهده می کنید مغایرتی 

بین محاسبه کامپیوتر و شمارش صندوقدار وجود دارد که 

 دلیل این مغایرت پیدا شود.باید بررسی شود تا 
 فهرست

  جوابدهی
پس از ثبت پذیرش بیمار و انجام مراحل پرداخت هزینه های 

پذیرش ، باید جواب آزمایشات انجام شده را ثبت و در موعد مقرر ، 

برگه جواب آزمایشات را به بیمار تحویل دهید. برای انجام این کار 

 تخاب کنید:مسیر زیر را ان

 ثبت جواب. <<جوابدهی  <<منوی اصلی برنامه 

باز می  «لیست پذیرش آزمایشگاه » با انتخاب این آیتم فرم 

 ( 922) تصویر شود . 

 
 : لیست پذیرش آزمایشگاه 111 ریتصو

  لیست پذیرش  فقطشما  «سرپایی » با انتخاب گزینه

ند هایی را مشاهده می کنید که در آزمایشگاه ثبت شده ا

را انتخاب کنید می توانید  «بستری » ولی اگر گزینه 

لیست پذیرش هایی که از بخش های بستری ارجاع داده 

شده اند را مشاهده کنید که در این قسمت با انتخاب 

از آن بخش خاص  پذیرش های ارجاعیبخش ، لیست 

 را مشاهده خواهید کرد.

 : در این قسمت از فرم دو گروه از شرایط وجود دارد

** بر اساس تاریخ که تمام آیتم های آن را در زیر به 

 تفصیل توضیح خواهیم داد.

 ** بر اساس نام خانوادگی بیمار 

 : تعریف شده در یکی از آیتم های با انتخاب  بازه زمانی

م و الزفیلد مربوط به تاریخ مقدار می گیرد بازه زمانی 

ه مورد در صورتی که باز نیست شما تاریخ را وارد کنید.

نظر در لیست نبود می توانید تاریخ را در فیلد تاریخ 

 پذیرش و یا تاریخ جوابدهی وارد کنید.

  لیست پذیرش های انجام شده  پذیرش :و ساعت تاریخ

 در تاریخ انتخابی را نمایش می دهد.

 : لیست پذیرش هایی که در این تاریخ  تاریخ جوابدهی

 مایش می دهد.باید برگه جواب آنها آماده باشد را ن

 همانطور که می دانید سریال پذیرش :  سریال پذیرش

در ابتدای هر سال از یک شروع می شود به همین دلیل 

اگر بخواهید گزارش سریال پذیرش هایی را خارج از سال 

بگیرید الزم است در قسمت مربوطه سال مورد نظر جاری 

 را وارد کنید.

 : انتخاب این  با براساس گروه ، برگه کار و آزمایش

آیتم موارد زیر فعال شده و شما می توانید با انتخاب یک 

Section  یاWorkList  لیست  آزمایش خاصو یا یک

 پذیرش ها را محدود کنید.

 
 با انتخاب این گزینه می توانید لیست  ضعیت پرونده :و

 وضعیت پروندهپذیرش های آزمایشگاه را بر اساس 

 فیلتر کنید . 

بر اساس گروه ، » شید که اگر آیتم توجه داشته با

انتخاب نباشد این آیتم بر « برگه کار و آزمایش 

 عمل می کند برگه های جوابوضعیت کلی  اساس

یا  Sectionدر غیر این صورت فقط وضعیت 
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WorkList و یا آزمایش انتخابی را در نظر می گیرد. 
 وضعیت یکی از موارد زیر می باشد :

پرونده ای  : Incomplete ( I ). پرونده های ناقص  1

 وضعیت ناقصکه تمام برگه های آزمایشات آن در 

 باشند.

 :  Complete ( C ). پرونده های کامل شده  2

 ناقصپرونده ای که هیچ یک از برگه های آن در وضعیت 

 و تایید نشده دارد. حداقل یک برگه کامل نباشد ولی

 : Approved ( A ). پرونده های تایید شده   3

 آمادهپرونده ای که تمام برگه های آن تایید شده است و 

 می باشد.  چاپ

پرونده ای  : Printed ( P ). پرونده های چاپ شده  4

 شده باشد. چاپن آ که تمام برگه های

را انتخاب کنید این گزینه  اگر:  «تمام پرونده ها . »  5

رم در ف ها را بر اساس شرایط انتخابیلیست تمام پذیرش 

 نمایش می دهد.

 : در این قسمت می توانید تنظیم کنید  سایز برگه چاپ

 انجام شودجوابدهی در چه سایزی های که چاپ برگه 

A4  یاA4 . 

لیست پذیرش ها    پس از انتخاب شرایط با کلیک روی دکمه

نمایش داده می شود همانطور که مشاهده می کنید مشخصات 

ت ، وضعیت .... نمایش داده می پذیرش مانند تاریخ پذیرش ، ساع

شود. با دوبار کلیک روی هر سطر از لیست پذیرش ها ، در پایین 

 فرم برگه های موجود در پرونده بیمار مشخص می باشد.

 فهرست

 چاپ گروهی برگه های جواب 

پرونده های تایید » اگر آیتم مربوط به وضعیت پرونده را بر روی 

تنظیم کنید آیکون چاپ  «پرونده های چاپ شده » و یا «  شده

به  .می شود فعال در لیست پذیرش هادر باالی فرم و فیلد انتخاب 

پذیرش هایی که در وضعیت چاپ گروهی امکان  این ترتیب

Approved  یاPrinted  بعد از انتخاب وجود داردمی باشند .

 کلیک کنید. پذیرش ها روی دکمه 

 ست روی لیست پذیرش ها منوی زیر باز می شود:با کلیک را

 

تمام پذیرش های موجود در  انتخاب تمام پذیرش ها : *** 

 لیست را تیک زده و به حالت انتخاب برای چاپ درمی آورد.

فقط پذیرش انتخابی را تیک می  انتخاب پذیرش جاری : ***

 زند.

ز فرم زیر باز می شود که پس ا کلیک روی این دکمهپس از 

» روی دکمه  ، چاپ تمام برگه های آزمایشت صحاطمینان از 

کلیک کنید تا پذیرش هایی که برگه جواب آنها  «تغییر وضعیت 

در این  تغییر وضعیت دهند. Printedچاپ شده است به وضعیت 

نمایش داده می شود ،  ، فرم لیست پذیرش های انتخابی برای چاپ

پذیرشی درست انجام نشده  به هر دلیلی اگر چاپ برگه جوابحال 

آن پذیرش ، در لیست  ربود می توانید با برداشتن تیک کنار هر سط

 را تغییر وضعیت ندهید.

 
 فهرست

 ثبت جواب آزمایشات

با انتخاب این دکمه   «لیست پذیرش آزمایشگاه » در فرم 

نطور که در تصویر مشاهده هما فرم جوابدهی نمایش داده می شود.

می کنید در این فرم آیتم های زیادی وجود دارد که در این قسمت 

 به توضیح تمام موارد می پردازیم :

 
 : ثبت جواب آزمایشات 111 ریتصو
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نمایش داده  مشخصات بیمار و پروندهدر قسمت باالی فرم  ***

 می شود.

 
گه های و تعداد بر وضعیت کلی پروندهسمت در این ق ***

آزمایش در هر یک از وضعیت ها را نمایش می دهد که با توجه به 

 این قسمت به راحتی می توانید وضعیت پرونده را چک کنید.

 
 مشخص می شود . سایز برگه برای چاپ جواب ***

 
شده در پذیرش به  تمام آزمایشات ثبتدر این قسمت  ***

نها در زبانه های تنظیم شده برای آ نوع برگه چاپو  گروهتفکیک 

تمام «  All Section» . در زبانه  مختلف گروه بندی شده اند

 آزمایشات ثبت شده در پذیرش نمایش داده می شود.

 
آزمایش  Hematologyبه عنوان مثال در این پذیرش از گروه 

CBC  وBlood Group (ABO)  ثبت شده است و به دلیل نوع

مایش دارند در دو گروه برگه های چاپ متفاوتی که این دو آز

 متفاوت نمایش داده شده است.

 
را پس از تکمیل  ها زبانههر یک از این شما می توانید وضعیت  ***

  تغییر دهید . ثبت جواب برای آزمایشات زیر مجموعه آنها

توضیحاتی که می خواهید در پایین برگه جواب نمایش  توضیحات :

 .کنیدداده شود را در این قسمت وارد 

Diffrential :  نمایش جمع کل درصدDiffrential 

 وضعیت می باشد : 4هر برگه دارای  وضعیت :

Incomplete یا ناقص 

Complete یا کامل 

Approved یا تایید شده 

Printed  یا چاپ شده 

باشد شما  Printedیا  Approvedدر صورتی که برگه در وضعیت 

 را دارید. چاپ برگه جوابامکان 

ممکن باشد برای تغییر وضعیت «  InComplete» یت اگر وضع

 است چند خطا مشاهده کنید که در زیر به آنها می پردازیم : 

باشد در  922باید برابر  Diffrential. جمع آزمایشات از نوع  9

صورنی که بیشتر از این مقدار باشد امکان تغییر وضعیت را به شما 

در کادر  Diffrentialکل  نمی دهد تا خطا را برطرف کنید. ) جمع

 رنگ تصویر باال نمایش داده می شود. ( قرمز

 
برابر صفر باشد پیغام زیر را نمایش  Diffrentialو در صورتی که 

می دهد که در صورت تایید تغییر وضعیت انجام می شود در غیر این 

 را اصالح کنید. Diffrentialصورت شما می توانید درصد 

 
خالی  »در این لیست تمام خطاهای ممکن مانند  . لیست خطاها : 4

روی نمایش داده می شود که با کلیک « ش بودن جواب یک آزمای

، در فرم جوابدهی می توانید خطاها را برطرف کنید و در  بررسی

را کلیک کنید تغییر وضعیت انجام می شود و  ادامهصورتی که کلید 

» به وضعیت  در صورت نیاز به اصالح دوباره جوابها باید

Incomplete  ».تغییر وضعیت دهید 

 
نکته قابل توجه در این قسمت این است که اگر خطایی در این 

لیست وجود داشته باشد و برطرف نشود و کلید ادامه را بزنید 

سیستم تایید شده در نظر گرفته و دیگر در این مورد هشدار 

 نمی دهد.
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وجود دارد که  یحیبخش توضدر پایین و سمت راست فرم  ***

در این قسمت اطالعات مهم در مورد آزمایش انتخابی در لیست را 

،  Unitاین مشخصات عبارتند از  نمایش می دهد .

ReferenceRange   وResult Comment . 

اگر آزمایش انتخابی در لیست از نوع  محاسبه فرمول : ***

ین فعال می شود که با کلیک روی ا محاسباتی باشد دکمه 

در زمان وارد  اره انجام می شود . محاسبه فرمولدکمه محاسبات دوب

 کردن جواب آزمایش ها نیز انجام می شود. 

الزم به ذکر است که در صورتی این محاسبات انجام می شود 

تعریف آزمایش انتخاب  -در ثوابت « محاسبه خودکار » که 

 شده باشد.

رش ها الزم است در بعضی از پذی اضافه کردن آزمایش : ***

کنید با کلیک روی دکمه  اضافهآزمایشاتی را به پرونده بیمار 

لیست آزمایشات باز شده و شما می توانید آزمایش مورد  

 نظر را انتخاب و به پذیرش اضافه کنید. 

توجه داشته باشید که با اضافه شدن آزمایشی که مبلغ آن 

 صفر نباشد بیمار بدهکار می شود.

شما می توانید  با کلیک روی دکمه  ایش :حذف آزم ***

 کنید .  حذفآزمایش انتخابی را 

توجه داشته باشید که فقط آزمایشاتی که مبلغ آنها صفر 

 است را می توانید حذف کنید.

در سمت راست فرم مجموعه ای از دکمه ها را مشاهده می *** 

ند. در می شو غیر فعالو یا  فعالکنید که هر یک از آنها طبق نیاز 

 زیر به توضیح کامل این دکمه ها می پردازیم :

 

: این دکمه همیشه فعال است و اگر گروه آزمایش  .  9

باشد امکان چاپ  Printedیا  Approvedانتخابی در وضعیت 

 برگه جوابدهی این گروه را دارید.

جوابدهی بخش های برگه های مربوط به :  .  0

شامل سه قسمت جدا می  و ...  میکروبیولوژی ، پارازیتولوژی

باشد. بخش اول پارامترهای بخش مستقیم برگه می باشد که بر روی 

کافی است اطالعات مربوط به هر پارامتر ه است ، صفحه قابل مشاهد

» پارامترهای بخش مستقیم در قسمت  را در مقابل آن تایپ نمایید.

از به تعریف شده اند و در صورت نی «تعریف آزمایش  –ثوابت 

 به بخش موردنظر مراجعه نمایید. اصالح این پارامترها باید

 

 

 

 

 

 تعریف کنید. پارامتر جدیدمی توانید  با کلیک روی دکمه 

ها بود می توانید با کلیک پارامتر ویرایشاگر در برخی موارد نیاز به 

می  حذف پارامترتغییرات را انجام دهید و برای  روی دکمه 

 کلیک کنید.  توانید روی دکمه

کلیک کنید  بر روی دکمه  ثبت نتایج کشت. برای  4

 فرم زیر باز شود :

تایپ کرده یا با راست کلیک  Cultureنتیجه کشت را در قسمت 

کردن از لیست اصطالحات مربوطه عبارت خاصی را در این قسمت 

درج نمایید. توجه نمایید تا زمانی که قسمت کشت خالی باشد نمی 

 . آنتی بیوگرام کشت را وارد نماییدتوانید 

 : ثبت نتایج کشت 112 ریتصو
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بعد از ثبت اطالعات مربوط به کشت و در صورت نیاز به ثبت آنتی 

کلیک  Antibiogramدر باالی بخش  بیوگرام ، روی دکمه

نمایید ، صفحه ای که باز می شود کلیه آنتی بیوتیک های تعریف 

می توانید مشخصه  AntFlgشده را نمایش می دهد و در قسمت 

تی بیوتیک هایی را که می خواهید در پرونده بیمار درج کنید آن

 مشخص نمایید.

  ( حساسSen ) 

  ( متوسطInt ) 

  ( مقاومRes ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و پس از تنظیم از لیست ، آنتی بیوتیک مورد نظر را انتخاب نمایید 

AntFlg آنتی بیوتیک ها را  مجموعه ای از روی دکمه  با کلیک

مار منتقل می کنید. الزم به ذکر است که در همان به پرونده بی

لحظه از لیست ، آنتی بیوتیک های انتخابی حذف می شوند تا امکان 

اشتباه در ثبت دوباره یک آنتی بیوتیک در پرونده بیمار وجود نداشته 

 باشد.

در صورتیکه نیاز به ثبت کشت و آنتی بیوگرام دیگری داشته باشید 

کلیک کنید صفحه  Cultureاالی بخش در ب باید روی دکمه 

در این قسمت  خالی می شود و می توانید مراحل باال را تکرار کنید.

لیستی از کشت هایی که ثبت شده اند را مشاهده می کنید که با 

آیتم های مربوط به  ویرایشروی هر یک از آنها امکان  دوبار کلیک

می توانید  یک کشت حذفآن کشت وجود دارد و در صورت نیاز به 

 کلیک نمایید. روی دکمه 

در صورتیکه می خواهید هر کشت در برگه جداگانه ای چاپ شود 

 را تیک بزنید. «در صفحات جدا چاپ شود » گزینه 

 قسمت جوابدر لیست آزمایشات روی هر یک از سطرها در  ***

مربوط به آن آزمایش که در  لیست جوابهایکنید  کلیک راست

تعریف شده اند نمایش داده می « تعریف آزمایش  –ثوابت » قسمت 

 شود و با انتخاب هر یک از جوابها در قسمت جواب قرار می گیرد.

کنید و از  کلیک راستمی توانید  توضیحاتدر قسمت  ***

یکی را انتخاب کنید در صورتی که می  «توضیحات آماده » لیست 

کلیک  « Comment» خواهید متن جدیدی را تعریف کنید روی 

 نمایید. تایپ و ذخیرهکنید در فرم باز شده متن را 

آیتم های  تمامیبرای سهولت کار کاربر  جوابدهیدر فرم  ***

رنگ  با مهم که ممکن است در یک برگه جواب وجود داشته باشد

شده است و هر قسمت از لیست متناسب با شرایط رنگی  مشخص

 می شود.

الزم نیست در برگه  CBCنند بعضی از آزمایشات ما رنگ قهوه ای :

جواب برای آن نتیجه ای ثبت شود به این دلیل سطر مربوط به این 

آزمایشات قهوه ای شده و حتی امکان تایپ در این قسمت وجود 

 ندارد.

می باشد و بر  محاسباتی نوعآزمایشاتی که از  رنگ صورتی :

آنها را با  قسمت ناماساس فرمول محاسبه می شوند در لیست 

 ورتی نمایش می دهد.ص

 Diffrentialنوع آزمایشاتی که از  نامقسمت رنگ  رنگ آبی :

 922هستند آبی می باشد که جمع تمام این آزمایشات باید برابر 

 باشد.

مربوط به آزمایشات به  پارامترهای نامقسمت رنگ  : رنگ سبز

 رنگ سبز می باشد.

ت نام تمامی آزمایشا پیش فرضبه طور  رنگ خاکستری :

 خاکستری می باشد.

قسمت باشد  خارج از رنج اگر نتیجه آزمایش رنگ قرمز : 

 با رنگ قرمز نمایش داده می شود. مربوط به جواب

 حد نرمال باالتر و یا پایین ترآزمایش از  جواباگر  رنگ زرد :

 –ثوابت » باشد با رنگ زرد نمایش داده می شود و اگر در قسمت 

را زده باشید در  « Flag Result» به  تیک مربوط« تعریف آزمایش 

را «  Neg» یا «  H »   ، «L  » ، «Pos» جلوی هر آزمایش عنوان 

 درج می کند.

جوابی ثبت تمام آزمایشاتی که برای آنها  خاکستری کم رنگ :

 را به رنگ خاکستری کمرنگ نشان می دهد. نشده است
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که تمامی آزمایشاتی  پیش فرضبه طور  رنگ سبز کمرنگ :

را به رنگ سبز کمرنگ نمایش می  جواب آنها ثبت شده است

 دهد.

در باالی فرم جوابدهی منوی زیر وجود دارد. در زیر به توضیح  ***

 هر یک از موارد می پردازیم :

 
تمام تغییرات و جوابهای وارد شده  ذخیرهدر پایان برای  ذخیره :

ت انجام شد ثبت با موفقی» کلیک نمایید تا پیغام  روی دکمه 

 را نمایش دهد. «

تمام برگه های جواب مربوط به یک پذیرش روی  چاپبرای  چاپ :

 کلیک کنید .  دکمه 

در صورتی می توانید از این دکمه استفاده  توجه داشته باشید

یا   Approvedنمایید که وضعیت تمام برگه های جواب 

Printed مه باشد در غیر این صورت نمی توانید از این دک

 برای چاپ استفاده نمایید.

با کلیک روی این آیکون می توانید قبض بیمار را  چاپ قبض بیمار :

 دوباره چاپ کنید.

دسترسی سریعتر به پذیرش ها  کاربر جهت پذیرش بعدی / قبلی :

 کلیک کند. و ثبت جواب می تواند روی یکی از دو دکمه 

برای بیمار  می توانید با کلیک روی دکمه  ارسال پیامک :

 پیام ارسال کنید.

در ادامه به توضیح مفصل در این  ثبت جواب پاتولوژی : 

 مورد می پردازیم.

اگر در تنظیمات و ثوابت  به روز رسانی پذیرش مطابق با ثوابت :

اشتباهی رخ داده و پذیرش با همان تنظیمات اشتباه ثبت شده است 

پذیرش کلیک روی می توانید پس از اصالح تنظیمات و ثوابت با 

 را اصالح کنید.

الزم به ذکر است که شما با استفاده از این آیتم فقط می 

توانید تنظیمات مربو به کدینگ آزمایشات از قبیل نوع برگه ، 

 بخش و ... را اصالح کنید.

آیا مطمئنید » پیامی مبنی بر این که پس از کلیک روی این آیتم 

که نمایش داده می شود  «؟ می خواهید به روزرسانی انجام شود

 می شود. تغییرات اعمالبا تایید آن 

 

 نکات قابل توجه در زمان ثبت جواب :

برای اضافه کردن توضیحات به آزمایش الزم است در  . 1

لیست آزمایشات روی فیلد توضیحات کلیک راست کرده و از 

لیست باز شده یک گزینه را انتخاب کنید و گرنه می توانید با 

توضیحات جدید به لیست اضافه  Commentاب گزینه انتخ

کنید و یا با کلیک در این قسمت می توانید توضیحات الزم را 

اگر می خواهید توضیحات در برگه جواب  یادداشت کنید.

 بگذارید.» * « نمایش داده نشود الزم است ابتدای توضیحات 

که در سه  3Stool Xبرای ثبت جواب آزمایشاتی مانند .  2

نوبت انجام می شود و باید در برگه جوابدهی هر جواب سه 

جواب «  \» نوبت آزمایش درج شود باید با استفاده از کاراکتر 

را وارد کنید  2\3\4هر نوبت را جدا کنید به عنوان مثال 

را در  3، عدد  1Noدر قسمت را  2حال در برگه جواب عدد 

 دهد.نمایش می  3Noرا در قسمت  4، عدد  2Noقسمت 

الزم به ذکر است که برای این نوع آزمایشات باید در قسمت 

تنظیم  2Bacterilogyکدینگ آزمایشات نوع برگه را روی 

 شده باشد تا بتوانید از این فرمت جوابدهی استفاده کنید.

نیز  DrugMonitoring. ثبت جواب برای گروه آزمایشات  3

با  بدین صورت است و شما باید قسمت های مختلف را

جدا کنید در ضمن توجه داشته باشید که باید   «\»کاراکتر 

 به ترتیب زیر از چپ به راست جواب ثبت شود.
Dose (mg)\Q*hr\Since\LastDose\Result 

این نوع آزمایشات باید در برای  توجه داشته باشید که

 Drugقسمت کدینگ آزمایشات نوع برگه را روی 

Monitoring  بتوانید از این فرمت تنظیم شده باشد تا

 جوابدهی استفاده کنید.

از نوع  CBC. در صورتی که آزمایشی مانند گروه  4

Diffrential  می باشند باید نوع برگه آنها ازCBC  و گروه

 تنظیم شود. Diffrentialویژه 

برای  Microscopic & Macroscopic. نوع برگه  5

نها باید در آزمایشاتی تنظیم می شود که فرمت برگه جواب آ

گروه بندی شده  Microscopicو  Macroscopicدو گروه 

 اند.

نیز برای آزمایشاتی مانند گروه  Bactrilogy. نوع برگه  6

میکروب شناسی و ... که از قسمتهای مختلفی مانند ثبت 

Culture .و پارامتر و... می باشند تعریف شده است 
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آزمایشاتی که است و برای فرمت کلی  Public. نوع برگه  7

 تنظیمات خاص ندارند تعریف شده است.

 فهرست

 جواب پاتولوژیثبت 

برای ثبت جواب آزمایشات بخش همانطور که قبال اشاره کردیم 

ثبت جواب » روی دکمه  جوابدهیقسمت پاتولوژی الزم است در 

 ( 924) تصویر  شود.کلیک کنید تا فرم مربوطه باز  «پاتولوژی 

همانطور که در تصویر مشاهده می کنید در این فرم لیست جوابهای 

ثبت شده برای بیمار را نمایش می دهد و با استفاده از منوی باالی 

 اضافه کردن جواب جدید ، ویرایش و یا حذففرم امکان 

 را انجام دهید. جواب

فرم می حال به توضیح مفصل هر یک از آیتم های منوی باالی 

  پردازیم :

و  قالبهای آمادهبا کلیک روی این دکمه می توانید از :  

تعریف شده در سیستم برای ثبت جواب استفاده کنید. به همین 

منظور الزم است یکی از قالبهای موجود در لیست را انتخاب و روی 

کلیک کنید تا متن قالب انتخابی به صورت فایل  دکمه 

Word  بتوانید تغییرات و اصالحات الزم را انجام باز شود و شما

( پس از انجام تغییرات  924) تصویر  داده و جواب را ذخیره کنید.

 ( 926محتویات را در فرم جوابدهی نمایش می دهد. ) تصویر 

همانطور که در تصویر مشاهده می کنید در این فرم آیتم های 

 :متفاوتی وجود دارد که به توضیح آنها می پردازیم 

با کلیک روی این دکمه متن جواب را در قالب  ویرایشگر متن :

باز می کند تا بتوانید تغییرات مختلف مانند نوع فونت  Wordفایل 

 ، سایز و ... را انجام دهید و در آخر ذخیره کنید.

الزم به ذکر است که می توانید جواب از طریق ویرایشگر متن 

 چاپ کنید.

تشخیص که نرمال است یا نه را نوع  در این قسمت تشخیص :

می توانید تشخیص داده  تعیین کنید و با کلیک روی دکمه 

 شده را انتخاب کنید.

 این تنظیمات برای ارسال نسخ به بیمه می باشد. ماه عملکرد :

 پزشک آزمایشگاه را انتخاب کنید. مجری کار :

 فهرست
 

 

 
 : لیست جواب ها و مدارک ثبت شده 113 ریتصو

 
 : قالب های آماده 114 ریتصو

 
 برای ویرایش متن word: نمایش محتویال قالب در  115 ریتصو

 
 : جوابدهی آزمایشگاه 116 ریتصو
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 کنترل کیفی 
 ثبت نتایج روزانه :

آزمایشگاه به عنوان یکی از حساس ترین نقاط درمانی، نقش بسزایی 

تفسیر  را در تشخیص بیماری و درمان آن بعهده دارد. پزشک با

نتایج حاصل از آزمایشات بیمار، به تشخیص نهایی و درمان قطعی 

کدام از مراحل نقصی  حال اگر در هر نزدیک و نزدیکتر می شود.

صورت گیرد، نتایج خروجی به عنوان گزارش آزمایش دچار خلل 

 .شدخواهد 

دهد  استاندارد سازی و کنترل کیفی ابزاری است که به ما نشان می

شده اید و با ابزار و حله و در کدام نقطه دچار اشتباه در کدام مر

  کند. نتایج حاصله را با نتایج واقعی تطبیق می محاسبات خاص ،

 برای انجام این کار مسیر زیر را انتخاب کنید:

 ثبت نتایج روزانه . <<کنترل کیفی  <<منوی اصلی برنامه 
 ( 927تصویر  ) باز می شود .کنترل کیفی  با انتخاب این آیتم فرم

در این صفحه شما باید ابتدا نام بخش و آزمایش مورد نظر و ماه را 

کلیک کنید . در  «نمایش اطالعات » انتخاب کنید و بر روی دکمه 

لیست سمت چپ صفحه می توانید نتیجه کنترل را جلوی هر تاریخ 

 درج نمایید .

سه سطح برای همانطور که مشاهده می کنید در باالی لیست 

«  Low  » ، «Normal» تعریف شده است که عبارتند از   نترلک

نام » و « شماره سریال کنترل » . برای هر سطح  « High» و 

» را وارد کنید. پس از وارد کردن مقادیر روی دکمه  «شرکت 

 کلیک کنید.« ذخیره شود 

مقادیر وارد شده را بر  « CVرسم نمودار » با کلیک روی دکمه 

 ( 922نمایش می دهد.) تصویر نمودار  روی

 فهرست

 گزارشات
توجه : الزم به ذکر است که تمامی گزارشات در تمام بخش 

های برنامه اعم از درمانگاه ها ، دندانپزشکی ، آزمایشگاه ، 

 داروخانه و ... یکسان می باشد.
 درآمد نقدی ) عملکرد صندوق (

نمایش  را صندوق یفتی ها و پرداختی هادریااین گزارش تمامی 

 . می دهد

 .که می خواهید از آن گزارش گیری کنید یصندوق صندوق :
 
 

 
 : کنترل کیفی 117 ریتصو

 
 CV: نمودار  118 ریتصو

 
 : گزارش عملکرد صندوق 119 ریتصو

امکان محدود کردن دریافت و پرداخت های یک بخش  بخش :

باشد، تمامی بخش ها در نظر  خاص. در صورتیکه تیک نداشته

 گرفته می شوند.

ساعت اسناد حسابداری )  بر اساس تاریخ و تاریخ و ساعت :

نه بر  دریافتی و پرداختی های ثبت شده برای صندوق ( می باشد )

 .اساس تاریخ پذیرش(

  کاربر ثبت کننده اسناد مربوط به صندوق کاربر :
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رشات مختلف و کاربردی در این قسمت می توانید گزا نوع گزارش :

از کلیه عملکرد صندوق بگیرید که در زیر به توضیح تمام آنها می 

 پردازیم:

 نشان دهنده بدهکار گزارش نقدی با ریز جزییات : .9

پرداخت به بیمار یا بستن  بستانکاردریافت صندوق و 

 .حساب می باشد

 
 

 گزارش کارت خوان با ریز جزییات .2

 
 

 ارانگزارش برگشت نقدی به بیم .3

 
 

 گزارش نقدی و کارت به تفکیک شیفت .4

 
 

 گزارش نقدی و کارت به تفکیک روز .5

 
 

 گزارش نقدی و کارت به تفکیک ماه .6

 
 

 گزارش نقدی و کارت به تفکیک بخش .7

 
 

 گزارش نقدی و کارت به تفکیک کاربر .8

 
 

 گزارش بستن حساب .9
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 گزارش کسر و اضافه صندوق .11

 نمودار خطی درآمد .11

 
 

 ای درآمدنمودار دایره  .12

 
 

 نمودار ستونی درآمد .13

 
 

گزارش بدهی های وصول شده یا بستانکاران دوره  .14

 انتخابی

 
 

 گزارش بدهکاران دوره انتخابی .15

 
 

 نمودار دایره ای درآمدی خدمات .16

 
 فهرست

 درآمد بیمه ای 
 . درآمد بیمه ای <<گزارشات 

 
 شروط گزارش :

هیچ بخشی انتخاب نباشد تمام بخشها در  در صورتی که بخش :

 نظر گرفته می شود.

در این گزارشات شرط تاریخ براساس تاریخ اسناد  تاریخ و ساعت :

حسابداری می باشد که در قسمتهای مختلف مانند صندوق ثبت 

شده است در واقع این تاریخ ، تاریخ دریافت ها و پرداختهای 

 صندوق می باشد.
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گزارشات به دو صورت شرط تاریخ اعمال می  در این مجموعه از

که « گزارش درآمد تعهدی به تفکیک ماه » شود در گزارشاتی مانند 

روز اهمیتی ندارد در قسمت تاریخ فقط الزم است سال و ماه را وارد 

 کنید.

 نام سازمان بیمه گر پایه سازمان بیمه گر :

 نوع گزارش :

 نمودار درآمد تعهدی بر اساس روز

 
 دار درآمد تعهدی بر اساس ماهنمو

 
 نمودار درآمد تعهدی بر اساس فصل

 
 نمودار درآمد تعهدی بر اساس سازمان بیمه گر

 
 

 نمودار درآمد تعهدی بر اساس بخش

 
 نمودار نسبت کسورات به درآمد تعهدی

 نمودار درآمد تعهدی وصولی به ارسالی به تفکیک ماه

 فهرست

 ابقه بیمار س
 سابقه بیمار.  <<گزارشات  

شما پس از وارد شدن به لیست پرونده بیماران و جستجوی نام 

 بیمار می توانید پرونده بیمار را مشاهده کنید.

 
پس از انتخاب بیمار فرم زیر باز می شود. در این فرم گزارش های 

 زیم.مختلفی از سابقه بیمار وجود دارد که به توضیح آنها می پردا

 
ی توانید بیمار م  در این قسمت با کلیک روی دکمه بیمار :

 انتخاب کنید.جدید 

 انتخاب بازه زمانی ) براساس تاریخ پذیرش ( تاریخ :

 انتخاب بخش پذیرش شده در آن بخش :

 انتخاب سازمان بیمه گر پایه  سازمان بیمه گر :

 نوع گزارش : 
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 گزارش درمانی بیمار به تفکیک خدمات

 
 گزارش درمانی بیمار به تفکیک پذیرش

 
 گزارش ریز دریافت و پرداخت بیمار 

 
با این گزینه می توانید سابقه های قبلی بیمار را  ثبت سابقه قبلی :

مشاهده نمایید. با کلیک روی این دکمه پس از انتخاب بخش وارد 

می شوید که در این فرم می توانید  «سابقه درمانی بیمار » فرم 

 ق درمانی بیمار که در سیستم ثبت نیست را وارد کنید . سواب

 
 فهرست

 

 درآمد نقدی + بیمه ای
 درآمد نقدی + بیمه ای . <<گزارشات 

در این مجموعه از گزارشات عملکرد کلی سیستم را مشاهده می 

 کنید.

 
 شروط گزارش :

د تمام بخشها در در صورتی که هیچ بخشی انتخاب نباش بخش :

 نظر گرفته می شود.

در این گزارشات شرط تاریخ براساس تاریخ اسناد  تاریخ و ساعت :

حسابداری می باشد که در قسمتهای مختلف مانند صندوق ثبت 

شده است در واقع این تاریخ ، تاریخ دریافت ها و پرداختهای 

 صندوق می باشد.

 
رط تاریخ اعمال می در این مجموعه از گزارشات به دو صورت ش

که روز « نمودار درآمد براساس ماه » شود در گزارشاتی مانند 

اهمیتی ندارد در قسمت تاریخ فقط الزم است سال و ماه را وارد 

 کنید.

 نوع گزارش :

 نمودار درآمد بر اساس روز
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 نمودار درآمد بر اساس ماه

 
 نمودار درآمد بر اساس بخش

 
 سازمان بیمه گرنمودار درآمد بر اساس 

 
 

 نمودار میله ای سود و زیان براساس بخش

 
 نمودار دایره ای سود و زیان براساس بخش

 

 

 نمودار نسبت درآمد به هزینه بر اساس ماه

 
 نمودار درآمد حاصله نسبت به درآمد مصوب

 نمودار نسبت درآمد نقدی به درآمد بیمه ای

 
 نمودار درآمد براساس فصل

 
 و زیان براساس ماهنمودار سود 

 
 فهرست
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 آمار مراجعین
 آمار مراجعین. <<گزارشات 

 
 شروط گزارش :

در صورتی که هیچ بخشی انتخاب نباشد تمام بخشها در  بخش :

 نظر گرفته می شود.

در این گزارشات شرط تاریخ براساس تاریخ  تاریخ و ساعت :

 پذیرش می باشد.

 
مجموعه از گزارشات به دو صورت شرط تاریخ اعمال می در این 

که روز « گزارش مراجعین براساس ماه » شود در گزارشاتی مانند 

اهمیتی ندارد در قسمت تاریخ فقط الزم است سال و ماه را وارد 

 کنید.

 کاربر ثبت کننده پذیرش کاربر :
  سازمان بیمه گر پایه سازمان بیمه گر :

  پزشک

 نوع گزارش :

 نمودار مراجعین براساس شیفت

 
 نمودار مراجعین براساس روز

 

 نمودار مراجعین براساس ماه

 
 

 نمودار مراجعین براساس فصلی

 
 

 نمودار مراجعین براساس بخش

 
 

 نمودار مراجعین براساس سازمان بیمه گر
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 نمودار مراجعین براساس پزشک

 نمودار مراجعین براساس کاربر ثبت کننده

 
 ار مراجعین برگشتی به نسبت کل مراجعیننمود

 
 

 

 نمودار مراجعین جدید براساس ماه

 
 نمودار مراجعین جدید براساس فصلی

 
 نمودار مراجعین تکراری

 فهرست

 آمار کمی فروش خدمت
 آمار کمی فروش خدمت . <<گزارشات 

 
 شروط گزارش :

نتخاب نباشد تمام بخشها در در صورتی که هیچ بخشی ا بخش :

 نظر گرفته می شود.

در این گزارشات شرط تاریخ براساس تاریخ پذیرش می  تاریخ :

 باشد.

 
در این مجموعه از گزارشات به دو صورت شرط تاریخ اعمال می 

که « نمودار کمی فروش به تفکیک ماه » شود در گزارشاتی مانند 

زم است سال و ماه را وارد روز اهمیتی ندارد در قسمت تاریخ فقط ال

 کنید.

 این شرط را به دو صورت می توانید اعمال کنید: کاال / خدمت :

 . انتخاب یک یا چند خدمت / کاال ) زبانه خدمت ( 9

 . انتخاب یک یا چند گروه خدمت / کاال ) زبانه گروه ( 0

 پزشک 

 نوع گزارش :

 نمودار کمی فروش به تفکیک شیفت

 ه تفکیک روزنمودار کمی فروش ب

 نمودار کمی فروش به تفکیک ماه

 فهرست

 گزارش پذیرش
 پذیرش. <<گزارشات 

با انتخاب این آیتم از منو برنامه پس از انتخاب بخش فرم زیر باز می 

 شود و شما می توانید از پذیرش ها گزارش تهیه کنید.
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خش ها را در نظر می در صورتی که انتخاب نکنید تمام ب بخش :

 گیرد.

در صورتی وضعیت یک پذیرش قطعی می باشد  وضعیت پذیرش :

که تمام پرداخت های بیمار در صندوق ثبت شده باشد در غیر این 

 صورت در وضعیت موقت باقی می ماند. 

هر پذیرش در هر بخش سریال پذیرش یکتا دارد  سریال پذیرش :

پذیرش و یا یک بازه از  که می توان بر اساس یک شماره سریال

 سریال های پذیرش گزارش را محدود کنیم.

 تاریخ و ساعت پذیرش 

 سازمان بیمه گر و صندوق بیمه

  پزشک

منظور شیفت کاری می باشد که در سیستم تعریف شده و  شیفت :

 در زمان پذیرش شیفت مشخص شده است.

 کاربر ثبت کننده پذیرش

ی توانید به دو روش شرط شما م در این قسمت کاال / خدمات :

 خدمات را اعمال کنید:

 . انتخاب یک یا چند خدمت در زبانه خدمت  9

 . انتخاب یک یا چند گروه از خدمات در زبانه گروه 0

در این مجموعه گزارش شما می توانید گزارش  نوع گزارش :

پذیرش را به تفکیک بیمار و خدمات تهیه کنید. هر دو گزارش در 

ها مشابه می باشند و از توضیح مجدد آنها امتناع می بعضی از فیلد

 کنیم.

  گزارش پذیرش به تفکیک بیمار

 
 

 گزارش پذیرش به تفکیک خدمت 

 
همانطور که در تصاویر مشخص است این دو گزارش شامل فیلدهای 

 مبلغی می باشد که به شرح آنها می پردازیم :

 پذیرش برابر است با مبلغ کل صورت حساب یک مبلغ کل :

در پذیرش های بیمه ای براساس درصد و سقف  سهم بیمه پایه :

 تعهدی بیمه این مبلغ محاسبه می شود.

در پذیرش هایی که از بیمه مکمل استفاده می  سهم بیمه مکمل :

کنند براساس سقف تعهدی ثبت شده در تعرفه خدمات محاسبه می 

 شود.

ی مبلغی به عنوان هر خدمت دو نوع مبلغ دارد یک خارج از تعهد :

مبلغ فروش و دیگری سهم بیمار که در محاسبات بیمه مورد تایید 

است . حال خارج از تعهد از مابه تفاوت این دو مبلغ به دست می 

 آید.

یارانه ای که در ثوابت و ثبت تعرفه به ازای خدمات  سهم یارانه :

 تعریف شده است.

، تفاوت سهم بیمه  بر اساس تعهدات سازمان بیمه گر سهم بیمار :

 ای و تعرفه خدمت برابر است با سهم بیمار. 

 در پایین فرم جمع کل مبالغ را مشاهده می کنید.

 
 فهرست
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 گزارش تخفیفات
نوع گزارش می باشد که از نوع گزارش قابل  4این گزارش شامل 

 انتخاب هستند.

 
 ریز تخفیفات

 
 اس نوع تخفیفگزارش تخفیف بر اس

 
 گزارش تخفیف بر تفکیک بخش

 
 گزارش تخفیف بر اساس سازمان بیمه گر

 
 فهرست

 
 

 : کار لیست
لیستی از بیماران را به همراه آزمایشات مه این قسمت ار برنا

درخواستی به تفکیک بخش ، گروه بندی آزمایشات ، تجمعی و ... را 

 فنی آزمایشگاه قرار می دهد. در اختیار پرسنل

برگه های کار شامل سه گروه می باشد : لیست کار بخشها ، لیست 

 کار آزمایشات ، لیست کار تجمعی

 کار بخشها لیست
 کار بخش ها مسیر زیر را انتخاب کنید : لیستبرای تولید 

 لیست کار بخش ها . <<لیست کار  <<منوی اصلی برنامه 
ه زیر باز می شود که از این بخش می با انتخاب این قسمت صفح

توانید لیست اسامی بیماران به همراه آزمایشات آنها را اخذ و چاپ 

 نمایید.

 
در سمت چپ فرم می توانید به سه روش آزمایشات *** 

 مورد نظر را انتخاب کنید :
شما می توانید یکی از گروه های آزمایش را  Sections. در زبانه  9

تمام آزمایشات بیماران را  AllSectionsا انتخاب انتخاب کنید و ب

 در نظر می گیرد.

به لیست گروهی از آزمایشات  WorkList. با انتخاب زبانه  0

جدید می توانید  WorkListدسترسی می یابید که برای تعریف 

ها باز شود .)  WorkListایید تا لیست کلیک نم روی دکمه 

 (  زیر تصویر
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جدید تعریف  WorkListشما می توانید  ی دکمه با کلیک رو

 ) تصویر زیر (کنید 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 WorkListنام گروه  نام برگه :

در برگه کار آزمایشات برای ثبت کنترل ها نیاز به  تعداد کنترل :

فضای خالی می باشد که شما در این قسمت تعداد کنترل های الزم 

 برای هر برگه کار را مشخص می کنید.

لیست  در این قسمت با کلیک روی دکمه  ست آزمایشات :لی

آزمایشات باز می شود و شما می توانید آزمایشات مورد نظر را 

انتخاب کنید . در صورت لزوم به حذف یک آزمایش می توانید پس 

 کلیک کنید. از انتخاب آزمایش مورد نظر روی دکمه 

مورد نظر را از برای ویرایش ، آیتم «  WorkListلیست » در فرم 

کلیک کنید. در فرم باز شده  لیست انتخاب و روی دکمه 

 کلیک تا ذخیره شود.تغییرات را انجام و روی دکمه 

کلیک تا حذف انجام   ، روی دکمه WorkListبرای حذف یک 

 شود . 

را انتخاب کنید می توانید یک یا تعدادی از  Tests. اگر قسمت  4

 به لیست اضافه کنید. دکمه  آزمایشات را با کلیک روی

*** در سمت راست فرم نیز می توانید شرایط الزم دیگر را 

 برای تواید لیست کار تنظیم نمایید.

فقط بیمارانی که در آزمایشگاه پذیرش  سرپاییبا انتخاب آیتم  . 1

لیست بیمارانی « بستری » شده اند را نمایش دهد و یا با انتخاب 

 ع داده شده است را نمایش دهد.که از بخش بستری ارجا

 انتخاب محدوه شماره سریال پذیرش سریال پذیرش :.  2

 انتخاب محدوده تاریخ ثبت پذیرش پذیرش :و ساعت تاریخ .  3

انتخاب محدوده تاریخ نمونه  . تاریخ و ساعت نمونه گیری : 4

 گیری

 حضوری باشد.که می تواند که اورژانسی و  نوع پذیرش . 5

لیست بیمارانی که پذیرش آنها برای این  بیمه گر : سازمان.  6

 سازمان بیمه ثبت شده است.

بیمارانی که پذیرش آنها انجام شده ولی  نمونه های تاخیری : . 7

 نمونه گرفته شده برای آزمایش با تاخیر تحویل داده شده است.

با انتخاب این گزینه جوابهایی که برای آزمایشات  چاپ جوابها : . 8

 شده است را نمایش می دهد. ثبت

در پایین صفحه پنجره ای کشویی قرار دارد که به صورت پیش  . 9

قرار دارد با باز کردن این پنجره  «تمامی جواب ها » فرض بر روی 

 گزینه های دیگری در اختیار شما قرار می گیرد.

کلیک کنید . فرمت روی دکمه  تمام شرایطپس از انتخاب  

 می شود که می توانید این فرمت را چاپ کنید. زیر نمایش داده

 
 فهرست

 آزمایشاتکار  لیست
 کار آزمایشات مسیر زیر را انتخاب کنید : لیستبرای تولید 

 لیست کار آزمایشات . <<لیست کار  <<منوی اصلی برنامه 
 در این بخش می توان به بیمارانی که دارای لیست مشخصی از

آزمایشات هستند دسترسی پیدا کرد. ) بر اساس انتخاب 

WorkList  که تعریف آن در باال توضیح داده شد در این قسمت

 می توانید این کار را انجام دهید. (  نیز با کلیک روی دکمه 
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بقیه قسمتها نیز مانند برگه کار بخش ها می باشد پس از انتخاب 

 حه زیر باز شود :کلیک کنید تا صفشرایط روی دکمه 

 
تعداد  «کنترل صفحه » در این صفحه شما می توانید با انتخاب 

سطر الزم برای کنترل را وارد کنید . در این قسمت بطور پیش 

ثبت شده است  Worklistفرض تعداد کنترل که در زمان تعریف 

 را نمایش می دهد.

وانید می ت Portraitیا  Landscapeبا انتخاب یکی از گزینه های 

را تنظیم کنید که به صورت افقی و یا  روی کاغذ نوع چاپ

 عمودی چاپ شود.

بعضی از  در کادر قرمز رنگ مشخص شده در تصویر می توانید

از لیست حذف نمایید و یا با انتخاب گزینه  اطالعات که الزم نیست

 جوابهای ثبت شده در لیست نمایش داده شود. «چاپ جواب » 

، شما می توانید عنوان چاپ شده در  «گزارش عنوان » در قسمت 

 WorkList پیش فرض نامباالی گزارش را تنظیم کنید . به طور 

 در این قسمت قرار دارد.

بر روی لیست اعمال شده و  تتغییرا با کلیک روی دکمه 

 کلیک نمایید. چاپبرای  سپس روی دکمه 

 فهرست

 کار تجمعی لیست
 کار تجمعی مسیر زیر را انتخاب کنید : لیستبرای تولید 

 لیست کار تجمعی . <<لیست کار  <<منوی اصلی برنامه 
کار بخش ها می باشد با این تفاوت که  لیستاین آیتم دقیقا شبیه 

فرمت نمایش در این قسمت به صورت زیر می باشد . در این فرمت 

ی که دارای این آزمایشات لیست آزمایشات انتخابی به همراه بیماران

 هستند به ترتیب به نمایش در می آیند.

 
 فهرست

 بیمه گری
 بیمه گری 

و تکمیلی از جهت کلیه امور مربوط به سازمان های بیمه گر پایه 

و ... از این بخش استفاده  XML، تولید فایل جمله تهیه لیست بیمه

 می شود.

 ان های بیمه گر پایهگزارش نسخ سازم

گزارش نسخ سازمان  <<بیمه گری  <<منوی اصلی برنامه 

 . های بیمه گر پایه
نمایش داده  «گزارش نسخ بیمه گر پایه »  با انتخاب منوی باال،

 . می شود

 
سازمان بیمه گر را  شما می توانید در این قسمت سازمان بیمه گر :

ا نزنید لیست نسخ تمام انتخاب کنید. اگر تیک سازمان بیمه گر ر

سازمان های بیمه گر را نمایش میدهد در این صورت اگر پذیرش 

سازمان بیمه گر را اشتباه ثبت کرده باشد شما می توانید با وارد 

کردن شماره بیمه یا نام خانوادگی بیمار و ... در این فرمت جستجو 

 کنید و سازمان بیمه گر نسخه را ویرایش کنید. 

لیست نسخ مربوط به صندوق های  انتخاب صندوقبا  صندوق :

 انتخابی را نمایش می دهد.

 ماه عملکرد :

      

 ** بر اساس تاریخ نسخه

 ** بر اساس تاریخ پذیرش      
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 :در این قسمت دو زبانه وجود دارد  : انتخاب خدمت / کاال

 . گروه 0. خدمت / کاال     9

 لیست روی دکمه  در این قسمت با کلیک . خدمت / کاال : 1

خدمات باز شده و شما می توانید خدمات مورد نظر را انتخاب کنید 

 کنید. حذفخدمت انتخابی در لیست را  و با کلیک روی دکمه 

گروه » لیست  در این قسمت با کلیک روی دکمه  . گروه : 2

 گروه مورد نظر را انتخاب کنید.باز شده  «های عملیاتی 

 
کلیگ کنید  روی دکمه  تعریف گروه جدیددر این فرم برای 

صفحه زیر باز می شود . در این صفحه نام ریز گروه را وارد کرده و 

کلیک  به لیست روی دکمه  اضافه کردن کاال / خدماتبرای 

کنید تا لیست خدمات باز شود در این لیست شما می توانید تمام 

برای  کنید. خدمات مورد نظر را تیک زده و یکجا به لیست اضافه

کلیک  از لیست می توانید روی دکمه  یک خدمت حذف

 کلیک کنید.روی دکمه  ذخیرهدر پایان برای  کنید.

 
یک  ویرایشبرای  «لیست ریز گروه عملیاتی خدمات » در فرم 

کلیک کنید. در فرم باز شده تغییرات را انجام و  گروه روی دکمه 

 روی کلید گروه یک  حذفکلیک کنید. برای  روی دکمه 

 کلیک کنید تا گروه انتخابی حذف شود.

 
در بعضی از بخش ها مانند رادیولوژی ، سونوگرافی و ... که پزشک 

معالج و انجام دهنده کار ممکن است متفاوت باشند به همین دلیل 

شما از این قسمت می توانید مشخص کنید که لیست ارسالی به 

 لید شود.  سازمان بیمه بر اساس کدام یک تو

 در این قسمت سه زبانه زیر تعریف شده است : انتخاب پزشک :

 . تخصص خاص 4. تخصص     0. پزشک      9

پزشکان باز شده و  لیست با کلیک روی دکمه  . پزشک : 1

شما می توانید پزشک مورد نظر را انتخاب کنید و با کلیک روی 

 پزشک انتخابی در لیست را حذف کنید. دکمه 

تخصص های تعریف  لیست با کلیک روی دکمه  . تخصص : 2

شده در سیستم باز شده و شما می توانید تخصص مورد نظر را 

تخصص انتخابی در لیست  انتخاب کنید و با کلیک روی دکمه 

 را حذف کنید.

تخصص های  لیست با کلیک روی دکمه  . تخصص خاص : 3

ظر را انتخاب کنید و خاص باز شده و شما می توانید تخصص مورد ن

 تخصص انتخابی در لیست را حذف کنید. با کلیک روی دکمه 

 
مان بیمه گر با استفاده از این دکمه تمامی پزشکانی که برای ساز

 ، به لیست اضافه می شوند.انتخابی ثبت شده اند

 
با استفاده از این دکمه تمامی تخصص هایی که برای سازمان بیمه 

 ده اند، به لیست اضافه می شوند.گر انتخابی ثبت ش

 
با استفاده از این دکمه تمامی تخصص های خاص که برای سازمان 

 بیمه گر انتخابی ثبت شده اند، به لیست اضافه می شوند.

در این قسمت می توانید لیست بیمه را بر اساس  مرتب سازی :

 انتخاب یکی از موارد موجود مرتب کنید.

 

جهت نمایش نسخ ثبت شده و در   :نمایش نسخ ثبت شده  

 صورت نیاز ایجاد تغییرات در نسخ از این گزینه استفاده می شود

جهت تولید فایل بیمه از این گزینه  :  XMLتولید فایل 

استفاده می شود. با کلیک روی این دکمه، در صورتیکه در ثبت 

نسخ اشکالی وجود داشته باشد و یا نسخی وجود داشته باشد که 
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لیست می شوند.  ،خطادارکامل ثبت نشده باشند، لیست نسخ  ربطو

 تولید می شود.  XMLدر صورتیکه نسخ خطا نداشته باشند، فایل 

 که باید به سازمان بیمه گر ارسال شود. XMLنمونه ای از فایل 

 
 

 
تمامی فرمت های چاپی سازمان های بیمه گر   لیست بیمه :

فرمت مورد نظر از لیست کناری مختلف طراحی شده اند با انتخاب 

و کلیک کردن بر روی دکمه پرینت، فرمت بیمه مورد نظر چاپ می 

 .شود

فرمت های مختلفی که در سیستم تعریف شده است به شرح زیر 

 می باشد :

فهرست نسخ ویزیت پزشکان و دندانپزشکان همکار ) 

 براساس کد ملی (

 سطری از نسخ می باشد. 04این فرمت دو ستون 

 
 

فهرست نسخ ویزیت پزشکان و دندانپزشکان همکار ) 

 براساس شماره بیمه (
 سطری از نسخ می باشد. 04این فرمت دو ستون 

 

لیست صورت حساب ویزیت پزشکان و دندانپزشکان طرف 

 قرارداد
 این فرمت به تفکیک پزشک می باشد.

 
 

 لیست صورت حساب خدمات جانبی پزشکان طرف قرارداد
 تفکیک پزشک می باشد. این فرمت به

 
 گزارش سازمان بیمه گر

 این فرمت به تفکیک پزشک می باشد.

 
 

 گزارش سازمان بیمه گر عمومی
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 ارسال نسخ و عملکرد پزشکان

 
 به تفکیک پزشک –ارسال نسخ و عملکرد پزشکان 

 
 

پس از انتخاب سازمان بیمه گر و دیگر شرایط الزم و کلیک بر گزینه 

 م زیر می شوید.نمایش وارد فر

 

کردن بر روی هر نسخ و انتخاب  کلیک راستبا  ویرایش نسخ :

می توانید اطالعات نسخه را ویرایش کنید که در  ویرایشگزینه 

 .ادامه توضیح داده خواهد شد

از این فرم استفاده  ثبت نسخه جدیدجهت  ثبت نسخه جدید :

دون اینکه می شود، با این فرم می توانید نسخ جدید ثبت کنید ب

شود. نسخه ای که در این فرم ثبت می شود، بدین  بدهکاربیمار 

 معنی است که این بیمار پذیرش نشده است.

جهت فعال کردن یا غیر فعال  فعال / غیر فعال کردن نسخه :

کردن نسخه استفاده می شود. نسخ غیر فعال به سازمان بیمه گر 

م نقدی)دریافتی از ارسال نمی شوند ولی هیچ گونه تغییری در سه

 بیمار( آن نسخه  نمی گذارد. 

جهت عالمت گذاری نسخ از  این فیلد استفاه می  : فیلد عالمت

 شود.

 
در فرم باال می توانید تمامی اطالعات مربوط به یک نسخه را 

و یا  حذفکنید و همچنین می توانید خدمات نسخه را  ویرایش

 ات  نسخه را تغییر دهید. نمایید و در صورت نیاز ترتیب خدم اضافه

نکته مهم : تمامی تغییراتی که در نسخه در این فرم اعمال 

می شود، تاثیری در پرداختی بیمار ندارد بدین معنی که 

اضافه کردن خدمت یا حذف خدمت در این فرم، بیمار را 

 بدهکار یا بستانکار نمی کند.

 
یش می دهد. در قسمت پایین فرم اطالعاتی در مورد لیست نسخ نما

 این قسمت شامل دو بخش است : 

مبالغ نسخ که شامل کل مبلغ ، کل سهم بیماران ،  جمع کل . 1

 کل سهم سازمان می باشد.

که شامل تعداد کل نسخ ، تعداد نسخ فعال ،  . قسمت آماری 2

تعداد نسخ غیر فعال و تعداد نسخ عالمت گذاری شده می باشد. 
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خطا در » مت مشخص شده است آیتم مهم دیگری که در این قس

می باشد که نشان دهنده تعداد نسخی است که  «شماره بیمه 

بت برای شماره شماره بیمه آنها براساس تعداد کاراکتری که در ثوا

 درست نمی باشد . بیمه تعریف شده

الزم به ذکر است که این نوع خطا هیچ گونه تاثیری بر روی 

ی بیمه ندارد ولی این و یا فرمت های چاپ XMLتولید فایل 

امکان وجود دارد که در صورت اصالح نشدن این نسخ 

 سازمان بیمه گر لیست بیمه را برگشت بزند.

می باشد که در  «عدم ثبت خدمت » آیتم مهم دیگر این بخش 

این قسمت تعداد نسخی که برای آنها خدمتی تعریف نشده است و 

داشته  ی دهد. توجهیا کل مبالغ برابر صفر می باشد را نمایش م

ستم به شما اجازه تولید یاصالح نشوند س باشید تا زمانی که نسخ

 و یا چاپ لیست نسخ بیمه را به شما نخواهد داد. XMLفایل 

با کلیک روی این آیتم لیست نسخ فیلتر شده و نسخ مورد  

 نظر را نمایش می دهد.

شده به این نکته توجه داشته باشید که هر یک از موارد ذکر 

ا همان رنگی مشخص شده که در این قسمت ، بدر لیست 

نمایش داده می شود به عنوان مثال نسخ غیر فعال با رنگ 

 خاکستری.

 فهرست

 تکمیلی سازمان های بیمه گر گزارش نسخ

این آیتم کامال مشابه گزارش نسخ بیمه گر پایه می باشد که در 

 اده شد و از تکرار آنها امتناع می کنیم .بخش قبل توضیح د

فقط در یک مورد این گزارش با بیمه گر پایه متفاوت است و آن 

اینکه هر نسخه بیمه تکمیلی به یک نسخه از بیمه پایه وابسته است. 

در صورتی که شما بخواهید خدمات موجود را ویرایش کنید باید 

 دهید.اصالح اطالعات را در نسخه بیمه پایه انجام 

 ویرایش نسخ بیمه تکمیلی :
پس از انتخاب بخش و شرایط مورد نظر برای تولید لیست بیمه با 

فرم لیست نسخ باز شده که در این فرم با  کلیک روی دکمه 

کلیک راست روی هر نسخه امکان ویرایش وجود دارد. با انتخاب 

و  آیتم ویرایش فرم زیر باز می شود. برای ویرایش خدمات ثبت شده

ویرایش نسخه بیمه » یا مشخصات بیمار و یا پزشک روی دکمه 

کلیک کنید تا فرم مربوط به نسخ بیمه پایه باز شود که قبال  «پایه 

 مفصل توضیح داده شده است. 

با کلیک روی هر یک از مبالغ موجود برای هر خدمت در لیست 

 خدمات می توانید مبلغ بیمه ای ، سهم بیمار و یا سهم سازمان

 مربوط به بیمه تکمیلی را ویرایش نمایید.

 
 تعریف نسخه جدید :

برای تعریف نسخ بیمه تکمیلی که در سیستم ثبت نشده است می 

» کرده و روی آیتم  کلیک راستتوانید در لیست بیمه تکمیلی 

 کلیک کنید.  «ثبت نسخه جدید 

 
رنگ را انتخاب کنید و بر روی دکمه سبز  نام بخشدر فرم باز شده 

باز شود. در  «لیست نسخ بیمه پایه » انتخاب کلیک کنید تا فرم 

تمام نسخ  کد ملیو یا  شماره بیمه پایهاین فرم با وارد کردن 

 بیمه پایه ثبت شده برای بیمار انتخابی را نمایش می دهد.

  

با دوبار کلیک روی نسخه انتخابی و یا کلیک روی دکمه سبز رنگ 

ی شود. توجه داشته باشید که برای هر نسخه انتخاب فرم زیر باز م

 بیمه پایه فقط می تواند یک نسخه تکمیلی تعریف نمایید.
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در این فرم مشخصات بیمار و پزشک معالج و خدمات با توجه به 

نسخه بیمه پایه نمایش داده می شود و شما برای ویرایش هر یک از 

 لیک نمایید . ک «ویرایش نسخه بیمه پایه » این موارد روی دکمه 

پس از انتخاب سازمان بیمه و صندوق بیمه تکمیلی محاسبه قیمت 

برای خدمات با توجه به تعرفه های ثبت شده در سیستم انجام شده 

 و در صورت لزوم می توانید مبالغ را همین جا تغییر دهید.

در صورتی که بخواهید نسخه بیمه پایه را تغییر دهید می توانید 

کلیک نمایید و نسخه  «تخاب نسخه بیمه پایه ان» روی دکمه 

کلیک کنید تا  ذخیرهدیگری را انتخاب نمایید. در آخر روی دکمه 

 نسخه ثبت شود و به لیست بیمه تکمیلی اضافه شود.

 
 چاپ لیست نسخ بیمه تکمیلی : 

امکان چاپ  در لیست بیمه تکمیلی با کلیک روی دکمه 

 لیست بیمه وجود دارد.

 

  سل با کلیک روی دکمهخروجی اک

بقیه آیتم های موجود در این بخش کامال شبیه بیمه پایه می باشد 

تکرار آنها امتناع می کنیم. ) مراجعه شود به بخش گزارش نسخ از و 

 بیمه گر پایه ( 

 فهرست

 تغییر یکجا قیمت نسخ بیمه گر پایه

د به صورت یکجا برای یک دوره با استفاده از این فرم می توانی

قیمت خدمات نسخ ثبت شده را تغییر دهید. با انتخاب این آیتم فرم 

انتخاب بخش نمایش داده می شود و با انتخاب یک بخش فرم پایین 

 .نمایش داده می شود

 
در این فرم شما می توانید با انتخاب هر یک از آیتم ها و محدود 

به اعمال تغییرات مبالغ  کردن حجم اطالعات سرعت بیشتری

 ببخشید.

این گزینه را در شرایطی  اسناد حسابداری مجدد تولید شوند :

انتخاب کنید که الزم است تغییرات مبالغ بر روی اسناد حسابداری 

 سیستم نیز اعمال شود.

را انتخاب و یا خدمات صندوق  ،توجه داشته باشید که اگر بیمه 

ا در نظر گرفته و در این شرایط ی اطالعات ثبت شده رنکنید تمام

 باید زمان زیادی را صرف به روزرسانی اطالعات نمایید.

با استفاده از این فرم، بیمار را  تغییر قیمت خدمات نسخ :1نکته  

 نمی کند.  بستانکاریا  بدهکار

سهم بیمه ای قرارداد ، در  تغییر قیمت خدمات نسخ : 2نکته 

 تاثیر گذار است. پزشکان

 فهرست

 بستن لیست نسخ 
پس از آنکه تمامی عملیات مربوط به یک ماه انجام شد شامل ثبت 

پذیرش ها، اصالح پذیرش ها، اصالح نسخ، ثبت نسخ از قلم افتاده، 

حذف نسخ و ..... بایستی ماه مورد نظر بسته شود تا بعد از این تاریخ 

مسیر زیر را برای بستن ماه  .هیچ کس نتواند تغییری ایجاد کند

 .انتخاب نمایید

 بستن لیست نسخ <<بیمه گری  <<منوی اصلی برنامه 

را انتخاب  بخش و سازمان بیمه گردر این قسمت الزم است ابتدا 

هر ماه را  وضعیتکلیک کنید تا  «اجرا » کنید و روی دکمه 
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نمایش دهد. سپس با کلیک روی هر یک از ماه ها می توانید 

 یت آن ماه را تغییر دهید.وضع

 

، حذفامکان انجام هر گونه تغییرات ) عالمت قفل : 

 .ندارد( در ماه مورد نظر وجود ویرایش، اضافه

محدودیتی برای ایجاد تغییرات در  عالمت غیر قفل )باز( : 

 .ماه مورد نظر وجود ندارد

ه را با کلیک کردن بر روی هر آیکون مربوط به ماه می توانید، یک ما

 قفل یا باز کنید.

توجه : حتما بعد از ثبت تمامی نسخ و ارسال لیست به بیمه، 

ماه مربوطه را قفل نمایید. چرا که این کار می تواند از بروز 

خیلی از سوء استفاده ها توسط کاربران متخلف را بگیرد و 

همچنین برای حسابدار درمانگاه یک نقطه اتکاء می باشد و  

ه پس از این تاریخ، تغییری در ماه مربوطه مطمئن می شود ک

 صورت نخواهد گرفت مگر با اطالع و هماهنگی او )حسابدار(.

 فهرست

 درخواست کاال

 ثبت درخواست جدید
ثبت درخواست <<درخواست کاال  <<منوی اصلی برنامه

 جدید.
وط به بخش ها باز شده و با انتخاب با انتخاب این آیتم فرم مرب

 ( 992) تصویر می شوید. «ثبت درخواست » بخش مبدا وارد فرم 

بخش مورد نظر را انتخاب کرده و بر  مقصدقسمت مربوط به  در

گردد.  فعالکلیک کنید تا قسمت پایین فرم  «ادامه » روی دکمه 

ه سپس نوع و توضیحات مربوط به درخواست را در قسمتهای مربوط

 وارد کنید.

سپس کاالی مورد نظر و تعداد آن را مشخص کرده و کلید اینتر را 

زده تا به لیست پایین فرم اضافه شود. پس از وارد کردن تمام کاالها 

 کلیک کرده تا درخواست ثبت شود. ذخیرهبر روی دکمه 

کاالی جدید از ین دکمه می توانید  اضافه کردنبرای  

 استفاده کنید.

کاالی اضافه شده در لیست پایین فرم از این  یرایشوبرای  

 آیتم استفاده کنید.

کاالی اضافه شده در لیست کاالها با استفاده از این  حذف 

 آیتم امکان پذیر است.

با انتخاب این آیتم ، این  درخواست ثبت شده قطعی شود :

امکان برای کاربران وجود دارد که درخواست ثبت شده را هنگام 

 درخواست تایید و قطعی کنند.  تعریف

الزم به ذکر است که در صورتی که درخواستی باید پس از بررسی 

مجدد تایید و قطعی شود این گزینه را انتخاب نکرده و این کار را در 

زمان مورد نظر از قسمت گزارش درخواست های ارسالی اقدام به 

 تایید و قطعی کردن درخواست کنید.

 ها و اقالم ثبت شده در درخواست می باشد.تعداد کاال تعداد :

 فهرست

 گزارش درخواست های ارسالی :
در این فرم شما پس از انتخاب بخش مورد نظر وارد فرم گزارش 

درخواست های ارسالی می شوید تا وضعیت و شرایط درخواست را 

گزینه  یپس از مشخص کردن شرایط و کلیک رو مشخص کنید.

انتخاب، شما می توانید گزارشات درخواستی از بخش مبداء را 

مشاهده کنید، که این درخواست ها برای کدام بخش ها، توسط 

 ( 999) تصویر  کدام کاربر و در چه تاریخی انجام شده است.

با انتخاب این گزینه شما می توانید ریز اقالم موجود در  

ورتی که درخواست موقت باشد درخواست را مشاهده کنید و در ص

 تغییرات الزم را انجام دهید.

درخواست از این دکمه استفاده می شود،  قطعی کردنبرای  

درخواست غیر قابل تغییر می  با قطعی شدن درخواست، اطالعات

و بخش مقصد پس از بررسی درخواست می تواند اقدامات الزم  شود

 را انجام دهد.

 ارسالی بخش.درخواست های  چاپ لیست 
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 قرار دارند. موقتدرخواست هایی که در وضعیت  حذف 

*** در لیست درخواستها برای هریک سه فیلد تاریخ مشخص شده 

 است :

 ثبتدرخواست را در سیستم  مبداتاریخی که  . تاریخ ثبت : 1

فقط این تاریخ مقدار دارد وضعیت درخواست در  اگرکرده است. 

 می باشد. موقتحالت 

درخواست را  مبدازمانی که اریخ تایید درخواست ) مبدا ( : . ت 2

می کند این فیلد مقدار می گیرد و وضعیت درخواست در  تایید

می  مقصد به صورت موقتمی شود ولی هنوز در  مبدا قطعی

 باشد.

درخواست  مقصدزمانیکه  . تاریخ تایید درخواست ) مقصد ( : 3

می گیرد و وضعیت هم در  و قطعی کند این فیلد مقدار تاییدرا 

 می شود. مبدا و هم در مقصد قطعی

*** توجه داشته باشید که در مبدا فقط درخواستهایی قابلیت 

 تغییر وضعیت را دارند که هنوز از سمت مقصد تایید نشده اند.

 فهرست

 
 : ثبت درخواست جدید 111 ریتصو

 
 رخواستهای ارسالی: گزارش د 111 ریتصو

 
 : گزارش درخواستهای ارسالی 112 ریتصو

 گزارش درخواست های دریافتی
گزارش درخواست های دریافتی همانند گزارش درخواست های 

ارسالی می باشد. در این قسمت درخواستهایی که از سمت بخش 

های مختلف برای این بخش ارسال و تایید شده است نمایش داده 

 می شوند.

 
ا انتخاب این گزینه شما می توانید ریز اقالم موجود در ب 

درخواست را مشاهده کنید. در این قسمت شما نمی توانید هیچگونه 

 تغییری را در درخواست اعمال کنید. 

درخواست از این دکمه استفاده می شود،  قطعی کردنبرای  

با قطعی شدن درخواست، اطالعات درخواست غیر قابل تغییر می 

ند و بخش مقصد پس از بررسی درخواست می تواند اقدامات گرد

 الزم را انجام دهد.

 درخواست های دریافتی بخش. چاپ لیست 

گزارش درخواست » *** فیلدهای مربوط به تاریخ دقیقا شبیه به 

 می باشد. «های رسالی 

 فهرست

 سایر امکانات و تنظیمات برنامه :
 نظیمات چاپگرت

 <<سایر امکانات و تنظیمات برنامه  <<منوی اصلی برنامه 

 تنظیمات چاپگر .
، این آیتم وقتی مفید می عیین انواع چاپگر استفاده می شودجهت ت

ک کامپیوتر چندین چاپگر متصل است، جهت تعیین باشد که به ی

، چاپگر پرفراژ و (A4، چاپگر گزارش گیری )سانتی( 2چاپگر فیش )

 چاپگر لیبل از این گزینه استفاده می شود.
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نکته : برای هر کامپیوتر بایستی جداگانه تنظیمات چاپگر 

 انجام شود.

، پس با خیره سازی در رجیستری ویندوز استنکته : محل ذ

تعویض ویندوز یا نصب مجدد چاپگر مجددا باید این 

 تنظیمات انجام پذیرد.

 فهرست

  تغییر رمز عبور :

. با وارد کردن عبور کاربر جاری استفاده می شود جهت تغییر رمز

، می توانید رمز دو بار وارد کردن رمز عبور جدید رمز عبور فعلی و

 .عبور را تغییر دهید

 
 فهرست

 دفترچه تلفن :

 
 فهرست

  ماشین حساب :

شما با کلیک کردن بر این گزینه می توانید از ماشین حساب 

 کامپیوتر استفاده نمایید.

 
 فهرست

  تعیین سال مالی :

حسابداری طراحی ق بر اصول بدلیل اینکه این نرم افزار کامال منطب

د و ، در پایان هر دوره مالی آن دوره مالی بسته می شوشده است

. جهت دسترسی به یک دوره مالی تولید می شودجدید  دوره مالی

 معین، از این گزینه استفاده می شود.

الزم بذکر است که دوره مالی در این سیستم بصورت سالیانه تعریف 

 شده است.

 
 فهرست

  پشتیبان گیری :

از اطالعات پشتیبان گیری  توصیه اکید می شود که بصورت روزانه

، بی در سخت افزار کامپیوتر رخ داد. که اگر چنانچه خرانمایید

 استفاده نمایید.  پشتیبانبتوانید از فایل 

 
ات خوانده می شود آدرس ذخیره شدن فایل پشتیبانی از تنظیم

(C:\و نام فایل پشتیبانی باال ) (backup94242726224294 )

و در  26/27/9424نشانگر این است که فایل پشتیبانی در تاریخ 

 انجام شده است. 22:42:94ساعت 

یل پشتیبانی بر روی سرور می نکته : محل ذخیره شدن فا

ن در شبکه پشتیبا، بدین معنی که از هر کامپیوتری باشد

، فایل بر روی سرور قرار می گیرد نه بر روی گیری انجام گیرد
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کامپیوتر پشتیبان گیرنده.این امر بدیل مسائل امنیتی می 

 باشد.

 فهرست

  بازیابی اطالعات :

 جهت بازیابی فایل پشتیبان از این گزینه استفاده می شود. 

 
 .مسیر فایل بایستی از روی سرور تعیین شودنکته : 

 فهرست

 سیستم :  Logنمایش 
برای نمایش رویداد های انجام شده از این گزینه استفاده می شود. 

سیستم  Logسعی شده است بصورت کامل تمامی رویداد ها در 

یریت بتواند پیگیری اتفاقات ، مدذخیره شود که در صورت نیاز

 توسط یک کاربر را داشته باشد.

. دو بخش عادی و غیر عادی می باشندشامل  وضعیت رویداد :

رویداد های غیر عادی می باشند که انجام آنها همراه با ریسک برای 

سیستم می باشد و یا جهت توجه بیشتر مدیر به این رویداد است. 

 تی مدیر به این قبض توجه کند.مثل چاپ مجدد یک قبض که بایس

رویدادها در سیستم دسته بندی شده اند جهت  نوع رویداد :

 .گزارش گیری بهتر و پیدا کردن رویداد مورد نظر

با وارد کردن یک کلمه می توان رویداد ها  جستجوی توضیحات :

 را فیلتر کرد.

 
 فهرست

 کان تغییر تاریخ سیستم : ام
این قابلیت یک قابلیت سوپروایزری می باشد که این امکان را به 

)فقط نرم افزار نه تاریخ  کاربر می دهد که تاریخ جاری سیستم

ویندوز( را به تاریخ دلخواه تغییر دهید و تمامی ثبت ها بر اساس 

 این تاریخ باشد. 

 
ملیاتی در روز های گذشته مورد استفاده برای وقتی می باشد که ع

)برق رفتگی ،  انجام پذیرفته است و به هر دلیل ثبت نشده است

، تصمیم دارد در همان تاریخ گذشته خرابی کامپیوتر و ...( و کاربر

ثبت نماید. بصورت پیش فرض تاریخ جاری سیستم در نظر گرفته 

 می شود.

چون باعث پیشنهاد این است تا حد امکان از گزینه استفاده نشود 

بهم خوردن روال طبیعی اسناد ثبت شده می شود.)علی الخصوص 

 در حسابداری(

اریخ انتخابی می باشد و لی ت 26/26/9424در فرم باال تاریخ سیستم 

، تمامی اسناد بر می باشد. پس از تایید این فرم 24/26/9424

)البته فقط برای کاربر  ثبت خواهند شد. 24/26/9424اساس تاریخ 

 ی نه برای سایر کاربران شبکه(جار

 فهرست

  لیست کاربران فعال در سیستم :

این قابلیت نیز جز قابلیت های سوپروایزر می باشد که این امکان را 

می دهد که کاربران جاری سیستم را نمایش دهد و بتواند پیغام 

 (  و یا آنها را از سیستم بیرون بیندازد. Chatبرای آنها ارسال کند)

 
 فهرست

 
 


