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

 نرم افزار درمانی برای سرویس دهی بهتر به هموطنان عزیزمان باشد. 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

 

 یانباردار یحقوق شیف فیتعر پذیرش بیمار

 یریگ بانیپشت یخدمات یها بسته فیتعر برگشت کردن

 گزارشات درمانی تعریف صندوق های متعدد تخفیفات

 گزارشات حسابداری یده نوبت ستمیس نمایش سابقه بیماران

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

 گزارش عملکرد پزشکان درخواست کاال تعریف پزشکان

 

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

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

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

کلینیک صدرا با مدیریت جناب آقای دکتر جناب آقای دکتر علی اصغر یعقوبی،  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

 یا تایید انتخاب

 به لیست اضافه کردن

 ذخیره کردن اطالعات

 چاپ اطالعات

 اکسل با فرمت خروجی 

 یا مشاهده اطالعات اطالعاتویرایش  

 اطالعات حذف

 رسانیبروز 

 جستجو

 XMLجهت تولید فایل 

 یطعخارج کردن از حالت ق
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 ثوابت
 کدینگ سازمان های بیمه گر

که  استالزم بذکر این تعریف انجام شود.لذا بایستی با نهایت دقت ، پایه ای برنامه محسوب می شود تعریف سازمان بیمه گر از جمله تنظیمات

 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 :

 .کدینگ سازمان بیمه گر <<سازمان بیمه گر  <<تعاریف اولیهو  ثوابت <<لی برنامه صمنوی ا
شما بایستی بخشی ، برای شما ظاهر می شود انتخاب بخشبا انتخاب این گزینه فرم 

که درنظر دارید برای آن سازمان بیمه گر تعریف کنید را انتخاب کرده و دکمه تایید 

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

برای شما ظاهر می  « کدینگ سازمان بیمه گر» فرم  ،با انتخاب بخش مورد نظر 

های بیمه گر تعریف شده از قبل را برای این بخش نشان می یست سازمان گردد که ل

 دهد.

در لیست ظاهر شده هیچ سازمان بیمه گری ثبت نشده است و ما تصمیم داریم 

 سازمان تامین اجتماعی را به این بخش اضافه نماییم.
ا کلیک کرده و از ر« اضافه کردن » ر برای بخش دکمه برای اضافه کردن سازمان بیمه گ

تایید )دکمه سبز رنگ باالی ظاهر شده سازمان تامین اجتماعی را انتخاب کنید و دکمه  لیست

 کلیک کنید.سمت راست فرم( را 

 

مان های بیمه گر پایه ه می شود تمامی سازهمانگونه که مالحظ نکته :

کشور در سیستم از قبل توسط شرکت تعریف شده و تکمیلی 

گر مورد نظر در لیست وجود  در صورتیکه سازمان بیمه، است

ان بیمه گر ایجاد سازمبرای  می توانید از دکمه ،  نداشت

 .جدید استفاده نمایید
 .زیر نمایش داده می شودفرم پس از انتخاب سازمان بیمه گر مورد نظر 

 .نام بخش انتخابی در مراحل قبل بخش :

 .سازمان بیمه گر انتخابی در مراحل قبل سازمان بیمه گر :
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های بیمه گری مثل تامین اجتماعی، خدمات  . برای سازمانمراکز درمانی اختصاص می دهدبه سازمان بیمه گر  کهکد منحصر بفرد  کد سازمانی :

 می باشد. فیلد اجباری ن، ایکننددریافت می  XML، نیروهای مسلح که نسخ را از طریق فایل درمانی

 .فایل ارسال نسخ به سازمان بیمه گرپیش فرض نام  : ارسالی به سازمان نام فایل

 تایید نسخ انجام می شود.از طریق آن که  سایت سازمان آدرس آدرس اینترنتی برای تایید نسخ :

 .می باشد 6و برای سایر سازمان های بیمه گر  5برای نیروهای مسلح این کد  : خدمت طول کد ملی

 می شود. می باشد ، با توجه به این فیلد انجام نوع دستیدر خدماتی که محاسبات آنها از  توسط بیمار محاسبه مبلغ پرداختی تفاوت آزاد :

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

 .دکمه ثبت را کلیک کنید، پس از وارد کردن اطالعات 

 
 : ، به تصویر ذیل توجه فرماییدمی شود انتخابی تعریف، سازمان بیمه گر تامین اجتماعی برای بخش با نمایش پیغام باال

 

باز می شود که شما می توانید اطالعات مربوط به  «اضافه کردن سازمان بیمه گر به بخش » فرم در این قسمت ،  با کلیک بر گزینه 

یک سازمان بیمه از بخش ، باید از لیست ، سازمان بیمه گر مورد نظر را انتخاب و سپس روی  حذفبرای  نمایید. ویرایشسازمان بیمه انتخابی را 

 در باالی فرم کلیک کنید. دکمه 

که در  تعریف یک سازمان بیمه گر جدیدبرای  همچنین شما می توانید

 لیست وجود ندارد به شرح زیر عمل نمایید:

برای تعریف سازمان بیمه گر جدید که در سیستم وجود ندارد شما می توانید 

لیست سازمان های بیمه گر تعریف » در باالی فرم  روی دکمه 

باز  «تعریف سازمان بیمه گر » فرم کلیک کنید تا  «شده در سیستم 

 شود .

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

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

 سازمان بیمه گر. نام : نام بیمه

PT :  هر سازمان بیمه گر کدPT  اختصاصی دارند که این کد در زمان ایجاد

 برای ارسال به سازمان بیمه گر مورد استفاده قرار می گیرد. XMLفایل 

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

 :   3کاراکتر شماره بیمه 
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با وارد )  مشخص کنید، که این سازمان در هنگام پذیرش بیمار چه تعداد کاراکتر را به عنوان شماره بیمه قبول کند. در این قسمت شما می توانید

بیمه گر تامین اجتماعی  ( برای مثال سازمان د کاراکترهای مورد قبول از طرف سازمان را تعیین می کنید.کردن عدد در هر یک از قسمت ها تعدا

تعداد کاراکتر » رقمی را قبول نمی کند، به همین منظور ما در فرم باال باید،  02و یا  97رقمی را قبول می کند و شماره های  98 هایبیمه  شماره

 .تنظیم نماییم 98را برابر «  9شماره بیمه 

هر عددی غیر از  ی که تعداد کاراکتر شماره بیمه وارد شده در پذیرشبا انتخاب این گزینه در زمان پذیرش در صورت اجبار بر روی شماره بیمه :

 اجازه ثبت پذیرش را به کاربر نمی دهد. باشد ، اعداد وارد شده در سه قسمت مشخص شده

 .تعریف می شودسازمان بیمه گر به عنوان بیمه اصلی و پایه با عالمتدار کردن این گزینه  بیمه پایه :

 با عالمتدار کردن این گزینه سازمان بیمه گر به عنوان بیمه تکمیلی می باشد. بیمه تکمیلی :

سازمان نمایش داده می شود در غیر این صورت باالی تمام فرمت های چاپی ارسالی به لوگوی انتخابی در این قسمت  لوگوی سازمان بیمه گر :

 لوگوی مرکز درمانی جایگزین می شود.

 دکمه  یسازمان بیمه گر انتخابی رو ویرایش مشخصاتبرای  «لیست سازمان های بیمه گر تعریف شده در سیستم » در فرم  ****

 کلیک نماید. روی دکمه  حذفو برای 

در  لیست صندوق های تعریف شده با کلیک بر روی دکمه  «گر تعریف شده در سیستم  لیست سازمان های بیمه» در فرم  ****

 سیستم برای سازمان بیمه گر انتخابی را نمایش می دهد.

از این گزینه ، برای هر سازمان بیمه گر  بیمه تعهد جهت تعریف سقف : بیمه سقف تعهد

توانید سقف تعهد بیمه را وارد تصویر زیر در قسمت مبلغ شما می مطابق  استفاده می شود.

  نمایید.

بعد از این مرحله نوبت به تعریف صندوق برای این سازمان بیمه گر میی باشید. بیا انتخیاب     

 «لیست صندوق های بیمه » فرم  تامین اجتماعی در لیست و کلیک بر روی دکمه 
  نمایش داده می شود.

  
، الزم به ذکر است تمامی صندوق های که طرف قرارداد مرکز هستند را اضافه کنیددر این فرم بایستی صندوق های سازمان تامین اجتماعی 

 زیرفرم  با کلیک بر روی دکمه  از قبل تعریف شده می باشد، و کافی است صندوق های مورد نظر به لیست اضافه شوند. ی بیمه گرسازمان ها

 داده می شود.نمایش 
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 .، فرم ذیل نمایش داده می شودو کلیک دکمه تایید « بستری خاص» ندوق با انتخاب ص

 
 کنترل می گردد. فرم نمایش داده شده یکی از مهمترین فرم های برنامه می باشد بطوریکه موتور اصلی محاسبات مبلغ خدمات پذیرش از این فرم

 فیلد های انتخابی از مراحل قبل می باشد که جهت یادآوری نمایش داده می شوند. نام سازمان بیمه گر / نام صندوق بیمه : /نام بخش 

)  با انتخاب این گزینه تنظیمات انجام شده برای صندوق بیمه انتخابی برای تمام بخش های فعال اعمال می شود تعریف برای همه بخشها :

 این تنظیمات فقط برای بخشهایی که هنوز این صندوق برای آنها تعریف نشده است اعمال می شود.(توجه داشته باشید که 

کاربر ،  و صندوق، با انتخاب این سازمان بیمه گر انتخاب این گزینه به معنای این است که هنگام پذیرش بیماران  همه خدمات / کاالها :

 محدودیتی در انتخاب خدمات ندارد.

سازمان بیمه گر و صندوق  طبق قراردادخدمات پذیرش این گزینه جهت محدود کردن  :د تعریف شده برای خدمات / کاالها مطابق قراردا

ظر را کلیک کنید و در فرم ظاهر شده قادر خواهید بود خدمات مورد ن «ریز قرارداد » دکمه روی  ، تنظیمات از ثبت بعد کاربرد دارد.  بیمه

 توضیح داده خواهد شد( به تفصیلانتخاب کنید.)در ادامه 

 در صورتی که برای خدمت درصد بیمه تعریف نشود از درصد پیش فرض استفاده خواهد شد. درصد پیش فرض بیمه :

 وزارت بهداشت به واحد درمانی پرداخت می کند. ، که به ازا خدماتی خاصیزان درصد یارانه ای م درصد یارانه وزارت بهداشت :

 صندوق سازمان بیمه گر.ارسالی برای فایل نام پیش فرض  نام فایل بیمه :

، می توانید جهت انتخاب شده است «مطابق قرارداد تعریف شده برای خدمات / کاالها » برای آن صندوق هایی که آیتم  دکمه ریز قرارداد :

 محدود کردن خدمات از این گزینه استفاده کنید.
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برای سازمان  رش، کاربر پذیرش کننده فقط امکان ثبت خدمات تعریف شدهپذیثبت  زمانتوجه : در صورت استفاده از این آیتم، 

 گر را دارد.بیمه 

 استفاده نمایید. از دکمه  حذف خدمتو   از دکمه خدمت اضافه کردن جهت 

صندوق سازمان بیمه گر به قرارداد ، کار ثبت « با موفقیت ثبت شد » دکمه ذخیره را کلیک کنید، و با نمایش پیغام   خدماتبعد از انتخاب 

 اتمام می رسد.

 در لیست صندوق های تعریف شده در سیستم نبود به شرح زیر عمل نمایید : ، اگر صندوق بیمه مورد نظر

از صندوق های بیمه که برای سازمان بیمه گر همانطور که در تصویر مشاهده می کنید لیستی 

 تامین اجتماعی در سیستم تعریف شده است را نمایش داده می شود.

 «تعریف صندوق بیمه » کلیک نمایید تا فرم  برای تعریف صندوق بیمه جدید روی دکمه 

 کلیک نمایید. «ذخیره » باز شود آیتم های خواسته شده را با دقت تنظیم نمایید و روی دکمه 

همانطور که در تصویر مشاهده می کنید در این فرم می توانید با تیک زدن هر گزینه مشخص 

توجه داشته  کنید که صندوق بیمه انتخابی سرپایی ، بستری ، بیمه پایه و بیمه تکمیلی می باشد.

 باشید که برای بیمه های تعریف شده در بخش بستری گزینه بستری تیک خورده باشد.

 یبرای ویرایش مشخصات صندوق بیمه انتخابی رو «لیست صندوق های بیمه » *** در فرم 

 کلیک نماید. و برای حذف روی دکمه  دکمه 

 

 فهرست
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 پزشکان کدینگ

 . شود انجام دقت نهایت با بایستی لذا ،د شومی محسوب برنامه نیاز مورد تعریفات جمله از پزشکان تعریف

 : کنید انتخاب را پایین مسیر پزشکان کدینگ فرم به دسترسی جهت

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

 نظر در که بخشی بایستی شما ،دشومی ظاهر شما برای بخش انتخاب فرم گزینه این انتخاب با

 .کنید کلیک را  تایید دکمه و کرده انتخاب را کنید تعریف پزشک ،بخش آن برای دارید

 که گردد می ظاهر شما برای « بخش درمانی کادر یستل»  فرم ، موردنظر بخش انتخاب با

 د.ده می نشان بخش این برای را قبل از شده تعریف پزشکان لیست

 کادر لیست فرم تا کرده کلیک، فرم باالی در دکمه  رویدر بخش بر  پزشکتعریف  برای

 .شود باز درمانی

 وارد با میتوانید شما که دارد وجود ثبت شده در سیستم پزشکان تمام اسامی ظاهرشده لیست در

 .بپردازید آنها جستجوی به پزشکی نظام شماره یا و خانوادگی نام و نام کردن

 با توانید می شما نشدید نظر مورد پزشک کردن پیدا به موفق که صورتی در

 تعریف به درمانی کادر تعریف فرم شدن باز و  عالمت روی بر کردن کلیک

 .بپردازید نظر مورد پزشک

 ،یپزشک نظام شماره ، خانوادگی نام ، نام کردن وارد با میتوانید شما فرم این در

 .نمایید ثبت را پزشک اطالعات پایین تصویر مانند خاص تخصص و تخصص

در تمامی گزارشات از آن  توجه داشته باشید که عنوان پزشک ، نامی است که

 استفاده خواهد شد.

 برای ثبت بودن موفق بر مبنی پیغامی  با کلید اطالعات کردن ثبت از پس

 می باز کارکنان تعریف فرم آن، کردن تایید با که آید می در نمایش به شما

 .شود
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 نام پزشک در سیستم نوبت دهی از این عنوان استفاده می شود.برای نمایش نام پزشک در سیستم اعالم حضور پزشکان و اعالم کردن  عنوان :

که بر میزان سهم دریافتی پزشک از سازمان بیمه گر تاثیر گذار ،  با این گزینه شما می توانید درجه علمی پزشک را مشخص کنید درجه علمی :

 است.

 درجه علمی ویزیت خدمت

 استاد 9.6 9

 دانشیار 9.35 9

 استادیار 9.45 9

 : گونه محاسبه می شود این پزشک سهم بیمه ایبرای مثال 

 = سهم پزشک (اشدسهم سازمان از ویزیت پزشک * ضریب ارزشیابی یا درجه علمی)هر کدام که درصدش باالتر ب

 تشکیل پرونده پزشک برای که دارید را امکان این شما است شده انتخاب « نشود پرونده تشکیل»  گزینه فرض پیش حالت در فرم این در

 .ددهی

را  « تشکیل پرونده شود» ، یک زبانه باز شده و شما گزینه کلیک کرده « تشکیل پرونده نشود» ینه شما بر روی گز، برای تشکیل پرونده

 .بود اطالعات پزشک را وارد نمایید. با این کار شما قادر خواهید انتخاب کنید

و  محلی برای قرار دادن تصویر پزشک در نظر گرفته شده است که شما می توانید با فشردن کلید ، هده می فرمایید که در سمت چپ فرممشا

 .انتخاب عکس پزشک، آن را به این فرم اضافه کنید

 .تصویر پزشک را حذف نمایید فشردن کلید  و جهت حذف کردن تصویر می توانید با

پزشک را ضبط  نام فرم ضبط صدا را باز کرده و در فرم باز شده با زدن کلید  شما می توانید با فشردن کلید  ،در قسمت پایین تصویر پزشک

. و در فایل ضبط شده را اجرا نمایید ضبط کردن را متوقف و با کلید  کنید )البته در صورت وصل بودن میکروفن به سیستم( و با کلید 

 .تایید و یا همان انتخاب را بزنیدصورت قراردادن فایل ضبط شده برای پزشک کافیست پس از ضبط کردن صدا کلید 

 . فایل ضبط شده را حذف نمایید همچنین شما می توانید با فشردن کلید 
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را عالمت دار می کنیم.  CCUبخش ما نیز گزینه می باشد،  CCUپزشکان بخش  زشک جزه می فرمایید چون پدر پایین فرم همان گونه که مالحظ

مورد نظر را انتخاب و فرم کدینگ قراردادهای پزشکان و پرستاران باز شده و ما قرارداد ،  بخشدر مقابل  در قسمت قرارداد نیز با فشردن کلید 

 .می دهیم اختصاصبه این پزشک 

 
و کادر درمانی را  ویرایش و شما می توانید با کلیک بر روی این آیکون مشخصات پزشکبه معنای  این آیکون ، در فرم لیست کادر درمانی

 .ویرایش نمایید

کادر درمانی را حذف به معنای حذف و شما می توانید با کلیک بر روی این آیکون اطالعات پزشک و  این آیکون ، در فرم لیست کادر درمانی

 .نمایید

به معنای به روز رسانی می باشد و شما می توانید با کلیک بر روی این آیکون مشخصات پزشک و  ون در فرم لیست کادر درمانی این آیک

 .ر درمانی را به روز رسانی نماییدکاد

 فهرست

 قرارداد کارکنان درمانی کدینگ
کار کردن با  تعریف قرارداد برای پزشک و دیگر کارکنان درمانی یک امر بسیار مهم بوده که

 .این تعاریف امکان پذیر نمی باشد سیستم بدون انجام

 جهت تعریف قرارداد از این مسیر استفاده کنید :

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

 . درمانی 

 نظر در که بخشی بایستی شما ،دشو می ظاهر شما برای بخش انتخاب فرم گزینه این انتخاب با

 .کنید کلیک را ه دکم و کرده انتخاب را کنید تعریف پزشک بخش آن برای دارید
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 در این فرم شما قراردادهای تعریف شده را می توانید مشاهده کنید.

 .و کادر درمانی را ویرایش نمایید به معنای ویرایش و شما می توانید با کلیک بر روی این آیکون قرارداد پزشک آیکون  ،در این فرم

 .زشک و کادر درمانی را حذف نماییدبه معنای حذف و شما می توانید با کلیک بر روی این آیکون قرارداد پ آیکون ،در این فرم

ن فرم با در ای باز شود شما « ارداد پزشکان و پرستارانثبت/اصالح قر» کلیک کرده تا فرم  برای ثبت یک قرارداد جدید بر روی عالمت 

 .توانید قرارداد جدیدی ثبت نماییدو وارد کردن سهم درصد نقدی و بیمه ای می  وارد کرن شماره قرارداد، شرح قرارداد

 می باشد. نام قراردادهمان  اردادشرح قر نکته :

 نوع عملکرد پزشک) گلوبال ، جز فنی ، جز بهوشی ، جز حرفه ای ( و  Kنوع و  شیفترا بر اساس  قرارداد پزشکدر این فرم شما می توانید 

 ) نقدی ، بیمه ای و یارانه دولت( تنظیم نمایید.

 
 دتعریف شده ان قراردادکه در  فقط خدماتیپذیرش  زمان ثبت ،  با انتخاب این آیتمفقط خدمات زیر امکان پذیرش برای پزشک باشد : 

 امکان ثبت وجود دارد.

فرم مشاهده می کنید می توانید برای خدماتی که برای آنها درصدی تعریف  همانگونه که در سمت چپ، باالی پیش فرض برای خدمات :درصد 

 را وارد کنید. فقط درصدتوجه داشته یاشید که در این قسمت  نشده است به عنوان پیش فرض درصد تعریف کنید.

 .شبدر شیفت صبح و  خدمات انجام شده گلوبالو ز دریافت نقدی سهم پزشک ا ( :شب)صبح و گلوبال سهم درصد نقدی 

 .شبدر شیفت صبح و خدمات انجام شده و جز فنی سهم پزشک از دریافت نقدی  ( :شب)صبح و فنی سهم درصد نقدی 

 .شبدر شیفت صبح و  و جز حرفه ای خدمات انجام شدهسهم پزشک از دریافت نقدی  ( :شب)صبح و حرفه ای سهم درصد نقدی 
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 .شبدر شیفت صبح و  و جز بیهوشی خدمات انجام شدهسهم پزشک از دریافت نقدی  ( :شب)صبح و بیهوشی سهم درصد نقدی 

 .شبدر شیفت صبح و  و گلوبال خدمات انجام شده ازمان بیمه گرسهم پزشک بابت سهم س ( :شب)صبح و  گلوبالسهم درصد بیمه 

 .شبدر شیفت صبح و  و جز فنی خدمات انجام شده سهم پزشک بابت سهم سازمان بیمه گر ( :شب)صبح و  فنیسهم درصد بیمه 

 .شبدر شیفت صبح و  و جز حرفه ای خدمات انجام شده سهم پزشک بابت سهم سازمان بیمه گر ( :شب)صبح و  حرفه ایسهم درصد بیمه 

 .شبدر شیفت صبح و  و جز بیهوشی خدمات انجام شده سهم پزشک بابت سهم سازمان بیمه گر ( :شب)صبح و  بیهوشیسهم درصد بیمه 

 .شبدر شیفت صبح و  و گلوبال خدمات انجام شده یارانه دولتسهم پزشک بابت  ( :شب)صبح و  سهم درصد یارانه دولت گلوبال

 .شبدر شیفت صبح و  و جز حرفه ای خدمات انجام شده دولتیارانه سهم پزشک بابت  ( :شب)صبح و  حرفه ای یارانه دولتسهم درصد 

 در این قسمت می توانید خدمات موجود در قرارداد را بر اساس کد دسترسی جسجو کنید. : جستجو بر اساس کد دسترسی

  اضافه کردن خدمات به قرارداد :

 برای اضافه کردن خدمات جدید به قرارداد روی این دکمه کلیک کنید تا فرم زیر باز شود : 

 
پس از انتخاب خدمت روی دکمه سبز رنگ انتخاب در باالی 

 فرم کلیک کنید تا فرم روبرو باز شود :

مشخصاتی  همانطور که در تصویر مشاهده می کنید در این فرم

مت ، کد ملی و کد دسترسی از خدمت انتخابی مانند نام خد

خدمت نمایش داده می شود. در قسمت نوع محاسبه شما می 

 مبلغ ثابتو یا  درصدیرا به صورت  نوع محاسباتتوانید 

 نوع محاسبهتنظیم نمایید . توجه داشته باشید که با توجه به 

انتخابی شما در قسمت پایین می توانید هر قسمت را درصد و 

 یا مبلغ ثابت وارد نمایید.

ازاء گزینه درصدی زمانی استفاده می شود که ما بخواهیم به 

اما در گزینه  نماییم، مت درصدی به پزشک پرداختهر خد

 .نماییم پرداختبه ازاء هر خدمت یک مبلغ مشخص به پزشک نقدی ما می توانیم 

 پس از وارد کردن تمام موارد خواسته شده روی دکمه سبز رنگ انتخاب کلیک کنید تا خدمت انتخابی به قرارداد اضافه شود.

 .کنید ویرایش رااضافه شده به قرارداد خدمات  شما می توانید با فشردن این کلید 

 .ییدنما حذفخدمت انتخابی در قرارداد را   شما می توانید با فشردن این کلید 

 .دریافت نمایید سلفرمت اکگزارشی  به  شما می توانید با فشردن این کلید 
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 کنید. قرارداد تنظیم شده را چاپ شما می توانید با فشردن این کلید 

 
 فهرست

 :تعریف کاربر 
 و مهم ترین بخش ها می باشد زیرا بدون انجام تعریف کاربر امکان کار کردن با نرم افزار وجود نخواهد داشت.تعریف کاربر یکی از اساسی ترین 

 جهت تعریف کاربر از این مسیر استفاده کنید :

 .کدینگ کاربر << اشخاص << و تعاریف اولیه ثوابت << برنامه اصلی منوی
 باز می شود.کدینگ کاربر برای شما  فرم گزینه این انتخاب با

 
 در این فرم اگر کاربری تعریف شده باشد قابل مشاهده است.
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یف همانگونه که مشاهده می فرمایید در این فرم دو گزینه برای تعریف کاربر وجود دارد یکی برای تعریف اشخاص کادر اداری و دیگری برای تعر

 اشخاص کادر درمانی.

 تعریف کاربر اداری :

کلیک کرده و وارد فرم لیست اشخاص کادر اداری شوید همانگونه که مشاهده می  شما می توانید برای تعریف کاربر اداری بر روی کلید 

 فرمایید کاربران اداری که از قبل تعریف شده اند قابل مشاهده می باشند.

 
م کلیک کرده و با وارد شدن به فرم تعریف اشخاص کادر اداری و وارد در این فر شما می توانید برای تعریف کاربر اداری جدید بر روی کلید 

 نمودن مشخصات  شخص از جمله نام، نام خانوادگی، شماره پرسنلی و انتخاب گروه، کاربر جدید را تعریف نمایید.

از لیست باز  « تشکیل پرونده شود» و انتخاب کردن گزینه  «تشکیل پرونده نشود » شما در صورت نیاز می توانید با کلیک کردن بر روی گزینه

کلیک کرده تا اطالعات ذخیره شده  شده اقدام به تشکیل پرونده برای کاربر مورد نظر نمایید و پس از وارد کردن تمام مشخصات بر روی کلید 

 و وارد فرم لیست اشخاص کادر اداری شوید. 
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اطالعات شخصی با نام رضا روزبه ثبت شده است، اکنون ما با انتخاب این شخص و کلیک کردن بر روی عالمت همانگونه که مشاهده می فرمایید 

 وارد فرم کاربری این شخص می شویم. 

ده و اجازه کاربر را فعال و یا با برداشتن عالمت ، کاربر را غیر فعال کر « کاربر فعال است» در این فرم شما می توانید با عالمت دار کردن گزینه 

 وارد شدن به سیستم را از شخص بگیرید.

در قسمت مشخصات کاربری نام کاربری باید به گونه ای انتخاب شود که با دیگران مشابه نباشد و کلمه عبور، کلمه ای می باشد که فقط شخص 

 کاربر باید از آن اطالع داشته و از فاش کردن آن به دیگران امتناع کند.

ط چه کسی می باشد ؟ با تعیین این گزینه مدیریت حساب کاربری را به شخص انتخابی داده تا سطوح دسترسی کاربر موردنظر مدیریت کاربر توس

 را تعیین کند.

 در بخش تعریف سطح دسترسی ، مشخص می شود که این کاربر چه دسترسی هایی داشته باشد. مثآل در اینجا ما به آقای رضا روزبه امکانات ویژه

 سوپروایزر را داده ایم.
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همانطور که در تصویر باال مشاهده می کنید در قسمت سطح دسترسی به شما این امکان داده شده است تا بتوانید سطوح دسترسی مختلف را 

 تعریف کنید که با کلیک بر روی کلید        تصویر زیر را مشاهده می کنید :
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شما می توانید نقش انتخابی را به عنوان  در این تصویر شما لیستی از نقش های تعریف شده را مشاهده می کنید که با کلیک روی دکمه 

 سطح دسترسی برای کاربر تعریف کنید  . 

از این نقش ها به عنوان نقش به گروهی از سطوح دسترسی گفته می شود که با یک عنوان مشترک تعریف می شوند و شما با انتخاب هر یک 

سی سطح دسترسی کاربر ، مجوزهای موجود در نقش را به کاربر می دهید و کاربر می تواند بر اساس این مجوزها به آیتم های مختلف برنامه دستر

 داشته باشد . 

 مراحل زیر را انجام دهید : «امکانات ویژه سوپروایزر » به عنوان مثال برای تعریف نقش 

توضیحاتی در مورد « شرح نقش » و « نام نقش » کلیک کنید تا صفحه زیر باز شود . در قسمت  ف نقش جدید باید روی دکمه برای تعری

نقش قرار دهید که نمایانگر کلیه مجوزهای آن نقش باشد به عنوان مثال تمام وظایف یک سوپروایزر در مراکز درمانی مشخص و تعریف شده می 

 راکز درمانی با مشاهده نقش سوپروایزر متوجه می شوند که این نقش چه مجوزهای دسترسی باید داشته باشد.باشد و تمام کاربران م

سطح » و « 9سطح دسترسی » مهم ترین قسمت این فرم تعریف مجوزها می باشد . همانطور که مشاهده می کنید این قسمت شامل دو زبانه 

 یتم ها می پردازیم.می باشد که به توضیح هر یک از آ«   0دسترسی 

: در این زبانه تمامی بخش ها و آیتم های مختلف برنامه گروه بندی شده و شما می توانید آیتم های مورد نظر را انتخاب  9*** سطح دسترسی 

« حذف همه » گزینه را کلیک نمایید. انتخاب « انتخاب همه » کنید . برای انتخاب سریعتر موارد می توانید روی هر آیتم کلیک راست و گزینه 

 تمام آیتم ها را از خالت انتخاب خارج می کند.

 
 : این زبانه شامل چهار آیتم زیر می باشد :  0*** سطح دسترسی 

 . انبار ها : شامل لیست انبارهایی که در سیستم تعریف شده است.               9

 . بخش ها : شامل بخش های سیستم می باشد. 0 

 هر کاربر به کدام یک از صندوق های برنامه دسترسی داشته باشد.. صندوق ها :  4

 . تخفیفات : مدیریت در سیستم علت تخفیفات را تعریف کرده است و شما در این قسمت مجوز ثبت تخفیفات مختلف را به کاربر می دهید. 3
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داده می شود « بستن حساب » ن مثال اگر به کاربری مجوز نکته مهم در این بخش این است که هر دو زبانه عمال وابسته هم می باشند به عنوا 

ی اثر باید مجوز دسترسی به یکی از صندوق ها را نیز به کاربر بدهیم تا کاربر بتوانید از این مجوز استفاده کند در غیر این صورت این مجوز ب

 خواهد شد.

 
 ره شود.کلیک کنید تا تنظیمات ذخی پس از انتخاب دسترسی ها بر روی کلید 

می بینید که » * « در کنار بعضی از نقش ها عالمت « لیست نقش های تعریف شده » نکته خیلی مهم در این قسمت این است که شما در فرم 

 حتی این نقش ها را شما تعریف نکرده اید شاید برایتان سوال باشد که این نقش ها چطور تعریف شده اند؟؟؟

نقش ابتدایی لیست به این صورت تعریف شده است . زمانی که کاربری در قسمت  3ه می کنید در لیست موجود همانطور که در تصویر زیر مشاهد

، آیتم جدید ثبت کند به ازای آن آیتم جدید مجوزی به این عنوان تعریف می  0ثوابت برنامه برای یکی از آیتم های موجود در سطح دسترسی 

ربر تعریف می شود تا آن کاربر به آیتم جدید دسترسی داشته باشد . تمامی این مجوزها ، مجوزهای شود و به طور خودکار جز مجوزهای آن کا

 سیستمی نامیده می شوند و نام این مجوزها به این صورت تعریف شده است :   *** نام مجوز *** 

 سیستم تولید شده است.به ازای تعریف انبار جدید در « مجوز دسترسی به انبار *** » *** به عنوان مثال مجوز 
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به معنای ویرایش کردن می باشد و شما می توانید با کلیک کردن بر روی این  در فرم لیست اشخاص کادر اداری و فرم کدینگ کاربر، آیکون 

 آیکون مشخصات کاربر را ویرایش نمایید.

کردن می باشد و شما می توانید با کلیک کردن بر روی این به معنای حذف  در فرم لیست اشخاص کادر اداری و فرم کدینگ کاربر، آیکون 

 آیکون کاربر را حذف نمایید.

 تعریف کاربر درمانی :

در فرم کدینگ کاربر کلیک کرده و وارد فرم لیست اشخاص کادر درمانی شوید  شما می توانید برای تعریف کاربر درمانی بر روی کلید 

 ان درمانی که از قبل تعریف شده اند قابل مشاهده می باشند.همانگونه که مشاهده می فرمایید کاربر

 شما در این فرم می توانید براساس نام خانوادگی، شماره نظام پزشکی و یا کد پرسنلی شخص مورد نظر را جستجو نمایید.

کلیک کردن بر روی این آیکون  به معنای به روز رسانی کردن می باشد و شما می توانید با در فرم لیست اشخاص کادر درمانی، آیکون 

 مشخصات پزشک و کادر درمانی را به روز رسانی نمایید.

کلیک می  اکنون ما می خواهیم برای آقای محمدرضا گرامی حساب کاربری تعریف نماییم پس نام شخص را انتخاب کرده و بر روی کلید 

 کنیم تا وارد فرم تعریف کاربر شویم. تعریف کاربری در این فرم دقیقاّ همانند تعریف کاربر اداری می باشد.
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 فهرست

 کدینگ خدمات :  
 ات از مسیر زیر استفاده کنید.جهت دسترسی به کدینگ خدم

 کدینگ خدمات. <<خدمات و کاال ها  <<ثوابت و تعاریف اولیه  <<منوی اصلی برنامه 
 ، نمایش داده می شوند.برای بخش انتخابی تعریف شده اند ، لیست خدماتی کهینه باال و انتخاب بخش مورد نظربا انتخاب گز

 
رای ، حذف خدمت و چاپ خدمات ثبت شده از دکمه های باالی فرم استفاده می شود و  همچنین بجهت تعریف خدمت جدید، ویرایش خدمت

 استفاده می شود.  «لیست تمام خدمات » نمایش تمامی خدمات از دکمه 
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، تیک فعال بودن آن را بردارید تا آن خدمت خدمتی استفاده نمی کنید نشان دهنده فعال بودن خدمت است. در صورتیکه از خدمت فعال است :

 در دیگر فرم ها نمایش داده نشود.

خدمات مبلغی  در صورتی که در بخش ثبت تعرفه ،دار کردن این گزینه، یارانه به این خدمت تعلق می گیردبا عالمت  یارانه تعلق می گیرد :

 .در نظر گرفته شده باشد برای یارانه

 هر خدمت در یک گروه قرار می گیرد و هر بخش شامل یک یا چند گروه خدمت می باشد. گروه خدمت :

» . برای ویزیت حتما باید ویزیت تعیین شود و برای خدمات حتما باید می باشد «خدمت » و  «ویزیت » این فیلد شامل دو بخش  نوع خدمت :

 برای سازمان های بیمه گر می باشد. XML، تولید فایل مهمترین محل استفاده از این فیلدتعیین شود.  «خدمت 

برای سازمان های بیمه  XML، تولید فایل فاده از این فیلدمهمترین محل است. رقمی می باشد 6رقمی یا  5معموال کد ملی خدمات که  کد ملی :

 گر می باشد.

، این کد کامال کد محلی می باشد و  کاربر می تواند این کد را تغییر دهد البته با حفظ یکتایی یا کد دسترسی به خدمت می باشد کد خدمت :

 کدی در کدینگ بخش.

 چند مرکز وابسته به هم .کد مورد نیاز برای تجمیع اطالعات  : کد تجمیع

 شرح خدمتی که برای بیمار انجام می گیرد. نام خدمت :

بدین معنی است که از این خدمت حداکثر چه تعداد می تواند کاربر برای بیمار در یک پذیرش ثبت نماید.به فرض مثال  سفارش : تعداد حداکثر

 . این آیتم برای جلوگیری از اشتباه بیمار هنگام پذیرش می باشد.برای ویزیت حداکثر یک ولی برای تزریق می تواند پنج ثبت شود

 می توان برای هر خدمت یک بارکد درنظر گرفت ، و در هنگام پذیرش از بارکد برای جستجوی خدمت استفاده کرد. بارکد :

 محاسبات به دو روش انجام می شود که در زیر به آن ها می پردازیم : : نوع محاسبه

را در جدول زیر وارد   k. با انتخاب این گزینه تعدادبرای این خدمت محاسبه می گردد Kمحاسبه مبلغ فقط بر اساس  : Kمحاسبه بر اساس ** 

 در ادامه توضیح داده خواهد شد. Kکنید. نحوه ثبت مبلغ هر 

ی باشد. نحوه ثبت مبلغ در ادامه توضیح داده محاسبه مبلغ برای این خدمت بر اساس مبلغ ثبت شده )مبلغ تعرفه( م محاسبه دستی :** 

 خواهد شد.
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. این امکان برای لغ خدمت در زمان پذیرش تعیین شوداین گزینه این امکان را به کاربر می دهد که مب امکان تغییر قیمت هنگام ثبت خدمت :

 ر هستند.خدماتی می باشد که قیمت آنها در زمان پذیرش بیمار مشخص می شوند یا به عبارتی شناو

، بیمار در چه صفی قرار گیرد. برای تعیین کرد که با پذیرش این خدمت . بایدر ذاتی سیستم صف را دارا می باشدچون این سیستم به طو صف :

پیکربندی ، می تواند متفاوت البته بطور کلی برای هر بخشویزیت پزشکان، یک صف در نظر گرفته می شود و برای سایر خدمات نیز صف دیگری. 

 شود.

 دارید. «زشکان صف و اعالم حضور پ» ماژول ، نیاز به برای اجرای سیستم صف توجه :

، خدمات همراه به صورت نحو عمل می کند که با پذیرش خدمتاین امکان جهت تسریع در کار پذیرش می باشد. بدین  تعیین خدمات همراه :

لین  دارو های همراه مثال آب ی. که با اضافه کردن پنسز این گزینه در داروخانه می باشدده ااتوماتیک به پذیرش اضافه می شوند. بیشترین استفا

 مقطر و سرنگ به لیست اضافه شود.

 فهرست

 

 ثبت تعرفه خدمات : 
 ثبت تعرفه خدمات . <<خدمات و کاال ها  <<ثوابت و تعاریف اولیه  <<منوی اصلی برنامه 

 
، ضریب سهم سازمان بیمه گر سهم بیمار، تغییر مبلغ خدمات،ثبت و که برای  فرم یکی از مهمترین و پراستفاده ترین فرم های برنامه می باشداین 

 ارزشیابی و ... استفاده می شود.

 اهمیت این فرم به اندازه ای می باشد که می توان آن را به عنوان قلب نرم افزار تلقی کرد. توجه :

 فرم شما می توانید خدمات را براساس نام، کدملی و کد دسترسی جستجو نمایید. در این

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

 شما با عالمت دار کردن این گزینه می توانید خدمات مربوط به این گروه را انتخاب نمایید. گروه خدمات :

 تعریف دسته بندی می کند.خدمات را بر اساس نوع  : kدستی و 

 با کلیک بر این گزینه خدمات مربوط به بخش، سازمان و صندوق انتخابی و نوع دسته بندی آنها برای شما به نمایش در می آید. نمایش :

 هر خدمت تقبل می کند.مبلغی است که سازمان بیمه گر به ازاء سقف تعهد بیمه :

 ازمان بیمه گر به ازاء هر خدمت تقبل می کند.میزان درصدی می باشد که س درصد سازمان :

 سهم سازمان از کل مبلغ خدمت براساس درصد سازمان می باشد. سهم سازمان :

 سهم بیمار از کل مبلغ خدمت منهای سهم سازمان می باشد. سهم بیمار :
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 مبلغی است که بیمار باید پرداخت نماید. مبلغ قابل پرداخت توسط بیمار :

 مبلغی می باشد که سازمان بیمه گر در شرایط خاص برای برخی خدمات برعهده می گیرد. یارانه :

 مبلغی می باشد که درمانگاه براساس صالحدید به بیمار تخفیف می دهد. تخفیف درمانگاه :

 علت تخفیف درمانگاه می باشد. علت تخفیف درمانگاه :

 براساس صالحدید به بیمار تخفیف می دهند. به صورت مشترک و پزشک مبلغی می باشد که درمانگاه تخفیف درمانگاه و پزشک :

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

 شرایطی خاص برای انجام خدمات  طیضریب ارزشیابی در حالت عادی برابر یک می باشد اما در بعضی موارد سازمان بیمه گر  ضریب ارزشیابی :

 شما می توانید پس از تغییرات مورد نظر )در ستون های سفید رنگ( تغییرات را با این دکمه ثبت نمایید. یرات :ثبت تغی

به وسیله این گزینه شما می توانید به یکباره برای تمام خدمات نمایش داده شده یک تخفیف مشخص اعمال  ثبت تخفیفات به صورت یکجا :

نوع تخفیف، علت تخفیف، درصد تخفیف و اینکه این تخفیف بر روی کدام مبلغ تاثیر پذیرد را مشخص نمایید  نمایید. برای این کار شما الزم است

 )مبلغ پرداختی بیمار یا میزان سقف تعهد بیمه(.

 
که تعرفه  ،شخصدر کار کاربر می شود. به این صورت که کاربر می تواند با انتخاب یک سازمان و صندوق م ،این گزینه باعث سهولت کپی کردن :

رد آن را وارد کرده است، قیمت تعرفه آنها را برای دیگر سازمان و صندوق ها کپی کنید فقط کافیست نام سازمان و صندوق مبداء و مقصد را وا

 کرده و دکمه کپی شود را فشار دهید.

 
شما با این گزینه می توانید ضریب ارزشیابی تمام خدمات نمایش داده شده را تغییر دهید. فقط کافیست ضریب مورد  تعمیم ضریب ارزشیابی :

 کلیک کنید. «تعمیم ضریب ارزشیابی » نظر را نوشته و بر کلید 
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مشخص شود، به همین  Kتعریف می شوند نیاز به این دارند که مبلغ هر  Kبرخی خدمات که براساس  : kمحاسبه مبلغ خدمات براساس 

در  رابیمه ای و آزاد  ،را بر اساس نوع آن  Kمنظور شما می توانید مبلغ هر 

برای سازمان های بیمه گر  Kتوجه داشته باشید که مبلغ  اینجا وارد نمایید.

مختلف ثبت می شود و  اگر بیماری به صورت بیمه پذیرش شود، به ازای هر 

K.در کتاب ارزش های نسبی  ، تفاوت مبلغ آزاد و بیمه را باید پرداخت نماید

این خدمات آزاد  Kمشخص کرده است مبلغ  Oبعضی از خدمات را با عالمت 

 .را در این قسمت وارد می کنیم

 
 
 
 
 
 

 در فرم ثبت تعرفه خدمات با کلیک راست روی لیست خدمات منوی زیر باز می شود:

 
 

 با انتخاب این گزینه مشخصات خدمت انتخابی را می توانید مشاهده کنید. : خصوصیات خدمت

برای سازمان های بیمه گر مختلف کپی با انتخاب این گزینه می توانید مبلغ پرداختی بیمار را برای خدمات انتخابی  : کپی قیمت فروش خدمات

 کنید.

همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید لیست سازمان های بیمه گر به همراه تعرفه خدمت در لیست نمایش داده شده است ، سازمان های 

 ه باالی فرم کلیک کنید.موردنظر را انتخاب کنید. در باالی فرم می توانید مبلغ پرداختی جدید را وارد کرده و روی دکمه ذخیر

 در این فرم با انتخاب درصد سهم سازمان می توانید این آیتم را نیز برای سازمان های بیمه گر انتخابی کپی کنید.
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 گزینه می توانید سقف تعهد بیمه را برای سازمان های بیمه گر انتخابی در لیست کپی کنید. با انتخاب این : خدمات سقف تعهد بیمهکپی 

 
 

خابی را برای انواع نسخ ثبت با انتخاب این گزینه فرم زیر باز می شود. در این قسمت می توانید مبلغ خدمت انت : ثبت مبلغ خدمات گلوبال

 کنید، پس از وارد کردن مبالغ روی دکمه ذخیره در باالی فرم کلیک کنید.
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 مشاهده نمایید. Excelبا انتخاب این دکمه شما می توانید لیست خدمات را به همراه تعرفه ثبت شده در فایل  

 روی این دکمه کلیک کنید.«  Parstiam.ir» برای به روزرسانی تعرفه ها از روی سایت شرکت  
 فهرست

 کدینگ بسته های خدماتی / کاالیی :
 کدینگ بسته های خدماتی.<<خدمات و کاالها  <<ثوابت و تعاریف اولیه  <<اصلی برنامه منوی 

بسته خدماتی به تعدادی خدمت یا کاال از یک بخش گفته می شود به طوریکه بتوان تمامی خدمات را یکجا برای بیماران ثبت کرد.این کار در 

کلیک کرده و از فرم باز شده گزینه  بیمار بر گزینه که در زمان پذیرش  و فقط کافیست جهت تسریع پذیرش بیماران انجام می پذیرد.

 خدمات استخدامی را انتخاب نمایید. با این کار خدمات تعریف شده برای بیمار اضافه می شود.

یشترین موارد استفاده در . بخدمت تعریف شده است 4با  «تخدامی خدمات اس» ، یک بسته خدماتی بنام در فرم نمایش داده شده در پایینمثال :

 .طب کار می باشد

 
 فهرست

 کدینگ تخفیف :
 ، ویرایش و یا حتی حذف نمایید :ا تعریفرشما می توانید با این آدرس به فرم تخفیفات دسترسی پیدا کرده و در اینجا تخفیفات الزم 

 کدینگ تخفیف . <<موارد  سایر <<ثوابت و تعاریف اولیه  <<منوی اصلی برنامه 
 .توضیح دوباره آن صرفنظر می کنیم بوده و ما از «تعریف گروه های ویژه  »عملکرد این فرم دقیقاّ همانند فرم 

 
 فهرست
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 تعریف تخت های بستری :
 بستری .تعریف تخت های  <<سایر موارد  <<ثوابت و تعاریف اولیه  <<منوی اصلی برنامه 

 در این قسمت می توانید تخت ها را برای بخش انتخابی تعریف کنید. 

پس از انتخاب بخش در صورتی که تختی برای بخش تعریف شده باشد در 

لیست نمایش می دهد. برای تعریف تخت جدید شماره تخت و توضیحات را 

 کلیک کنید تا ثبت شود.« ذخیره » وارد کرده و روی دکمه 

ویرایش تخت را از لیست انتخاب کرده تا مشخصات در پایین فرم برای 

  کلیک کنید.« ذخیره » نمایش داده شود پس از تغییرات روی دکمه 

در لیست تختها فیلد وضعیت نشان دهنده این است که تخت خالی یا *** 

 در حال استفاده می باشد.

 

 

 

 

 

 

 فهرست

 تنظیمات بخش :

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

 عمده و اصلی برنامه را شامل می شود.که تنظیمات ترین قسمت های برنامه می باشد یکی از مهماین بخش 

. شما تنظیمات کلی را شامل می شودیمات بخش و برگ به نام های تنظ شما پس از وارد شدن به این بخش فرمی را مشاهده می کنید که دو سر

 پس از انتخاب بخش مورد نظر از این قسمت می توانید تمام تنظیمات این بخش را تنظیم نمایید.
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 از لیست انتخاب  شده است. CCUبخش در اینجا برای مثال 

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

 فهرست

 جدول نقل و انتقاالت بین انبارها
ها می در این فرم شما می توانید مشخص کنید که کاال وارد فرم زیر می شوید، « جدول نقل وانتقاالت بین انبارها» شما با کلیک کردن بر گزینه 

 . این فرم تمام انبارهای مربوط به این بخش نشان داده می شود درانتقال پیدا کنند.  )انبار گیرنده( به کدام انبار )انبار فرستنده( توانند از کدام انبار
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را به عنوان انبار فرستنده انتخاب می کنیم و  «انبار درمانگاه عمومی » برای مثال در اینجا 

. در شویم « لیست نقل و انتقاالت بین انباری» بر گزینه تایید کلیک می کنیم تا وارد فرم 

انبارهایی وجود دارند که می توانند از انبار درمانگاه عمومی کاال دریافت نمایند، برای  اینجا

کدینگ » اضافه کردن این انبارها شما می توانید با کلیک کردن بر گزینه جدید وارد فرم 

 شده و انبار مورد نظر خود را انتخاب نمایید. « انبارها

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 برای شما نمایش داده می شود. « ثبت ارتباط بین انباری» پس از تایید کردن فرم 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

دو روش برای این فروش در نظر برای همین ما انتقال کاال از انبار یک بخش برای انبار بخش دیگر به منزله فروش آن کاال در نظر گرفته می شود 

در نظر گرفته ایم که با عالمت دار کردن این گزینه سیستم به  «ز میانگین قیمت خرید استفاده شود ا» آیتمی به عنوان گرفته ایم، در روش اول 

این کاال را در نظر گرفته و با میزان درصد سودی که برای آن تعریف می نماییم کاال را برای  قبلی  صورت اتوماتیک قیمت میانگینی از خریدهای

 انبار مقصد ارسال می نماید.
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ریال برای انبار  99.222درصد برای آن تعریف شود کاال با قیمت  92ریال باشد و درصد سود هم  92.222برای مثال اگر کاالیی میانگین خرید آن 

 مقصد ارسال می شود.

 پس از وارد کردن اطالعات و زدن کلید ذخیره انبار مورد نظر در لیست نقل و انتقاالت بین انباری اضافه می شود.
 ذف نمایید.می توانید انبارها را ویرایش و حنین شما در این فرم همچ

 فهرست

 تعیین صندوق
وارد فرم زیر می شوید، در این فرم شما می توانید مشخص کنید کدام صندوق برای بخش  « تعیین صندوق» شما با کلیک کردن بر گزینه 

 درمانگاه عمومی فعال باشد.

 
 فهرست

 تعیین صف انتظار
وارد فرم زیر می شوید، در این فرم شما می توانید با عالمت دار کردن هر کدام از گزینه ها و  "تعیین صف انتظار"شما با کلیک کردن بر گزینه 

صورت انتخاب نکردن صف، این صف به صورت پیش زدن کلید ذخیره این صف را به عنوان صف پیش فرض برای آن بخش فعال نمایید. که در 

 فرض در نظر گرفته می شود.

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 فهرست
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 ضریب افزایش شیفت

یش شیفت، ر می شوید، در این فرم شما می توانید با وارد کردن درصد افزاوارد فرم زی « ضریب افزایش شیفت» شما با کلیک کردن بر گزینه 

 میزان مبلغ پرداختی توسط بیمار را در شیفت های خاص و یا شب کاری را، براساس این درصد تعیین نمایید.

 
 فهرست

 تعیین گروه
وارد فرم زیر می شوید، در این فرم شما می توانید با عالمت دار کردن گزینه انتخاب در مقابل نام هر  « تعیین گروه» شما با کلیک کردن بر گزینه 

 را برای بخش درمانگاه عمومی اضافه کنید. این گروه تاخدم گروه،تمام

 خود انجام گیرد. گزینه مدیر در مقابل نام هر خدمت زمانی می تواند عالمت دار شود که مدیریت و تغییرات آن خدمت توسط بخش

برای مثال داروی سرما خوردگی از طرف داروخانه مبلغ و نحوه 

مصرف آن تعیین می گردد اما بخش اورزانس بیمارستان نیز می تواند 

از این دارو برای بیماران خود استفاده نماید. پس گزینه مدیر برای 

نس این دارو برای داروخانه عالمت دار می شود اما برای بخش اورژا

 خیر.

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

تولید شده  XMLفیلد یکی از مهم ترین آیتم های موجود در فایل 

برای ارسال به سازمان بیمه گر می باشد . د صورتی که هنگام تولید 

را مشاهده کردید « کد نوع خدمت تعریف نشده است » فایل خطای 

 قسمت کد مورد نظر را وارد کنید.باید در این 

 .کد ملی خدمت )کاال، آزمایش(بپردازید نام وهمچنین شما می توانید با کلیک بر گزینه جستجو به جستجوی 

 

 فهرست

 تعریف کدینگ نوع شرکتها
وارد فرم زیر می شوید، در این فرم شما می توانید با عالمت دار کردن هر کدام از  « تعریف کدینگ نوع شرکتها» شما با کلیک کردن بر گزینه 

ی بخش درمانگاه عمومی اضافه کرده تا بتوانید برای آنها شرکت تعریف برا نوع شرکت های دارویی، خدماتی و غیره را گزینه ها و زدن کلید انتخاب

 نمایید.
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 فهرست

 اضبط صد
نام درمانگاه را به وسیله میکروفن ضبط کنید تا در وارد فرم زیر می شوید، در این فرم شما می توانید  « ضبط صدا» شما با کلیک کردن بر گزینه 

 هنگام خواندن شماره بیمار به وسیله بلندگو نام درمانگاه نیز گفته شود.

در اینجا فقط کافیست شما بر روی کلید ضبط کلیک کرده تا پنجره پایین باز شود سپس بر روی کلید ضبط کلیک کنید و در میکروفن نام 

ا درمانگاه را بخوانید تا صدای شما ذخیره شود و بر روی کلید توقف کلیک کنید، و پس از اتمام ذخیره با فشردن کلید اجرا صدای ضبط شده ر

. همچنین شما شودکلید انتخاب و سپس ذخیره کلیک کنید تا صدای ذخیره روی صدای ضبط شده بر  کیفیتو پس از اطمینان از گوش دهید 

 صدای ضبط شده را پاک کنید. می توانید با کلید 

 
 فهرست

 تولید سال مالی
ها سال مالی جدید  درمانگاهبرای  هر کدام از وارد فرم زیر می شوید، در این فرم شما می توانید  « تولید سال مالی» شما با کلیک کردن بر گزینه 

داده و به شما اعالم می کند که این  هشدارتولید کنید. در صورتی که سال مالی، برای عددی که شما وارد کرده اید قبال تولید شده باشد سیستم 

 رت اینکه قبال سال مالی تولید نشده باشد سیستم پیغام ثبت با موفقیت به شما می دهد.امر قبال صورت گرفته است، اما در صو
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 فهرست

 کدینگ انبار
می  و را مشاهده نمایید CCUبخش وارد فرم زیر می شوید، در این فرم شما می توانید انبارهای  « کدینگ انبار» شما با کلیک کردن بر گزینه 

 انبار جدید تعریف کنید. این بخشتوانید برای 

 
ریف برای تعریف انبار جدید الزم است بر روی گزینه جدید کلیک کرده تا وارد فرم کدینگ انبارها شوید و پس از زدن کلید انتخاب وارد فرم تع

 نوان ورودی ، اجازه منفی شدن انبار را ویرایش کنید.انبار شوید. شما در این فرم می توانید مشخصات انبار مانند نام ، تعیین انبار به ع
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 با عالمت دار کردن این گزینه انبار فعال شده و شما می توانید از انبار استفاده نمایید. انبار فعال است :

 با عالمت دار کردن این گزینه این انبار به عنوان انبار پیش فرض برای وارد شدن کاالها در نظر گرفته می شود : انبار پیش فرض ورودی

موجودی انبار در کمتر از  ممکن است موجودی انبار در کامپیوتر این گزینه برای زمانی استفاده می شود که اجازه منفی شدن موجودی :

 انجام دهد. فروش کاال ،ه کار می کند بتواند بدون درنظر گرفتن موجودی کامپیوترمواقعیت باشد و کاربری که با برنا

 با عالمت دار کردن این گزینه ، این انبار به عنوان انبار پیش فرض خروجی در نظر گرفته می شود.  انبار پیش فرض خروجی :

 فهرست

 تنظیمات

اطالعات الزم را وارد  وارد فرم زیر می شوید، در این فرم شما می توانید با کلیک کردن بر گزینه  « تنظیمات» شما با کلیک کردن بر گزینه 

 نمایید.
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 فهرست

 تعیین سقف بدهی
وارد فرم زیر می شوید، در این  «تعیین سقف بدهی » شما با کلیک کردن بر گزینه 

 فرم شما می توانید با وارد کردن مبلغ سقف بدهی، این امکان را به بیماران بدهید که

و یا اینکه می توانید با قرار دادن عدد صفر به هیچ تا این مقدار بدهی داشته باشند 

 .را ندهید بدهیاری اجازه داشتن بیم

 

 

 

 فهرست

 تنظیم بخش ها 
وارد فرم زیر می  در سربرگ تنظیمات کلی «تنظیم بخش ها » شما با کلیک کردن بر گزینه 

عالمت دار کردن هر کدام از گزینه ها، بخش مورد نظر را برای شوید، در این فرم شما می توانید با 

 گروه درمانگاه اضافه کنید.

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 فهرست
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 مدیریت تاریخ

وارد فرم زیر می شوید، در این فرم شما می توانید با انتخاب ماه و سال، و عالمت دار کردن هر  «مدیریت تاریخ » شما با کلیک کردن بر گزینه 

 کدام از این گزینه ها تعطیالت را تعریف نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 فهرست
 چارت سازمانی

شما می توانید به این  که بخش ها، زیر شاخه ها و شاخه های آن می باشند. سازمانی در حقیقت همان نمودار درختی یک سازمان می باشدچارت 

 فقط کافیست بر عالمت جدید کلیک کنید تا اطالعات الزم را وارد کرده و بخش جدید اضافه شود. زیر شاخه ها اضافه و یا از آنها حذف کنید.
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 نام بخشی که قرار است اضافه شود نام بخش :

 در اینجا شما باید برای بخش جدید مدیریتی انتخاب نمایید. مدیریت بخش توسط :

PC : .شماره کد اختصاصی می باشد 

 با عالمت دار کردن این گزینه بخش فعال می شود. بخش فعال است :

 را برای بخش جدید فعال می کنید. SMSارسال  با عالمت دار کردن این گزینه امکان : SMSامکان ارسال 

 فهرست

 عکس پشت زمینه
 .تنظیم نماییددراین قسمت می توانید عکس پشت زمینه برنامه را 

 
 فهرست

 تنظیم ساعت شیفت کاری

وارد فرم زیر می شوید، در این فرم شما می توانید زمان بندی شیفت های کاری را  « تنظیم ساعت شیفت کاری» شما با کلیک کردن بر گزینه 

 تعریف کنید.
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 فهرست

 تعیین برنامه مصوب
میزان تخفیفات داشبورد مدیریتی نوعی گزارش نموداری می باشد که مدیریت می تواند از میزان سود و زیان خود در یک بازه زمانی آگاه شود و از 

و دیگر عواملی که باعث رسیدن و یا نرسیدن به هدف خود شده است آگاه شود. فقط کافیست پس از انتخاب بخش مورد نظر، سال و ماه عملکرد 

 را مشخص کرد و بر روی کلید محاسبه کلیک کرد.

گردد. برای انجام این کار الزم است پس از کلیک کردن بر  البته برنامه ریزی های بلند مدت باید از ابتدای سال در قسمت برنامه مصوب تعیین

گزینه برنامه مصوب، در قسمت تعداد مصوب در مقابل هر بخش تعداد خدماتی که قرار است در طول یک سال در این مرکز درمانی برای بیماران 

 انجام شود نوشته شود.

ریال شود، که این  52.222.222مت برای بیماران انجام دهد که مبلغ آن خد 9222،  24برای مثال پیش بینی می شودبخش ارتوپدی در سال 

درصد این خدمات در ماه اول،  92تعداد خدمت بر اساس درصد در طول کل سال تقسیم بندی می شود یعنی مدیر درمانگاه پیش بینی میکند که 

شود چون در غیر این  922شید که جمع این درصد ها نباید بیشتر از درصد در ماه دوم و دیگر درصد ها در ماه های بعد باشد. توجه داشته با 52

صورت در هنگام ذخیره کردن سیستم پیغام خطا می دهد. پس از ثبت تمام درصدها در تمام ماه های سال برای تمام بخش ها با کلید ذخیره 

 تمام این تغییرات را ذخیره می کنیم.

 
ی شود که شما می توانید طبق برنامه مصوب درصد تخفیفات ، کسورات بیمه ای ، بستانکاران و ... را کلیک روی این آیکن فرم زیر باز م با 

 وارد نمایید.
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 فهرست

 تعریف انواع نسخ بستری 
گزینه از لیست باز شده نوع نسخه را در این قسمت می توانید انواع نسخ بستری را تعریف نمایید. برای این کار کافیست پس از کلیک روی این 

در فرم باز شده موارد خواسته شده را  انتخاب و روی دکمه ویرایش کلیک کنید.

 مشخص کنید.

در این فرم با انتخاب بخش می توانید تمام خدمات تعریف شده در بخش انتخابی و 

نتخابی تمام خدمات مربوط به یک گروه را برای نوع نسخه ا،  یا با انتخاب گروه

 تعریف کنید.

فرم لیست گروه خدمات باز شده تا گروه  برای انتخاب گروه با کلیک روی دکمه 

برای حذف گروه خدمات هم می توانید روی دکمه  خدمات مورد نظر را انتخاب کنید.

 کلیک کنید.

در صورتی که نوع نسخه بستری در لیست نسخ بستری نبود می توانید روی دکمه 

 برای حذف نوع نسخه بستری نیز می توانید روی دکمه  کلیک کنید.

 کلیک کنید.

 

 

 فهرست
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 پذیرش

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

 در بخش بستری را انجام دهید. این فرم یکی از مهمترین فرم ها در برنامه می باشد که می توانید پذیرش جدید و تشکیل پرونده برای بیمار

 با انتخاب این مسیر فرم زیر باز می شود:

 
 در این فرم آیتم های زیادی وجود دارد که در زیر به بررسی تمام آنها می پردازیم:

 
 در این قسمت نام و نام خانوادگی بیمار ، شماره پرونده ، تاریخ تولد ، کد ملی بیمار را نمایش می دهد.

به جستجوی  در صورتی که مشخصالت بیمار قبال ثبت شده است و مراحل تشکیل پرونده انجام شده است می توانید با کلیک روی دکمه 

 بیمار مورد نظر بپردازید. با کلیک روی این دکمه فرم زیر باز می شود:
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پس از انتخاب کلید سبز رنگ انتخاب را کلیک  را انتخاب کنید. با وارد کردن یکی از آیتم های خواسته شده و زدن کلید اینتر بیمار مورد نظر

 کنید تا مشخصات بیمار را در فرم پذیرش نمایش دهد.

بیمار از قبل پرونده نداشته باشد و الزم باشد پرونده جدید تشکیل شود کافی است روی قسمتی که نام بیمار نمایش داده شده است در صورتی که 

 مار جدید ثبت نمایید. در فرم باز شده تمام مشخصات خواسته شده را کامل وارد نمایید.دوبار کلیک کنید تا بی

 توجه داشته باشید که مواردی که با ستاره مشخص شده است اجباری می باشد.

با دقت و صحیح وارد  تمام مشخصات از قبیل نام و نام خانوادگی ، کد ملی ، نام پدر ، جنسیت ، تاریخ تولد و ... مشخص می باشد فقط کافیست

 شود.

می توانید برای بیمار  می توانید با استفاده از تیک زدن گزینه چاپ، برای بیمار کارت عضویت چاپ کنید. در این فرم با کلیک روی دکمه 

 پیامک ارسال نمایید. 

 

 
 به توضیح آنها می پردازیم:باید جزییات پرونده را وارد نمایید که در زیر ، بیمارمشخصات و یا انتخاب  بعد از ثبت
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 انتخاب بخش بستری بخش :

 نوع پرونده می تواند بستری ، گلوبال یا اورژانسی تحت نظر را انتخاب کنید. :نوع پرونده 

 تاریخ و ساعت بستری : ساعت -تاریخ 

لیست تخت ها به روز رسانی می  در بخش انتخابی را انتخاب کنید. با کلیک روی دکمه های خالی  تختمی توانید یکی از  : شماره تخت

 شود. ) تعریف تخت در بخش ثوابت توضیح داده شده است. (

 باید وارد کنید.ظیم نمایید و تعداد دفعات را تن« دارد » اگر بیمار سابقه بستری دارد این آیتم را روی کلمه  : سابقه بستری

 

 
 در این قسمت مشخصات همراه بیمار را وارد کنید. 

 

 
 سرپایی ، بستری ، انتقالی و یا اورژانسی را در این قسمت می توانید انتخاب کنید. می توانید یکی از گزینه های نوع پذیرش :

 مرکز انتظامی : 

 پزشکی که در زمان پذیرش اولیه بیمار را ویزیت می کند. پزشک پذیرش کننده :

 پزشکی که تا زمان ترخیص معالجه بیمار را برعهده دارد. معالج : پزشک

*** توجه داشته باشید که به طور پیش فرض با انتخاب پزشک پذیرش کننده ، پزشک معالج هم همان شخص در نظر گرفته می شود و الزم 

 است در صورت تفاوت پزشک مورد نظر را در قسمت مربوطه وارد کنید.

 قسمت انتخاب نمایید : توانید نام پزشک را در این دو روش میدو *** به 

 . با وارد کردن شماره نظام پزشکی و زدن کلید اینتر نام پزشک انتخابی نمایش داده می شود. 9

 از لیست باز شده پزشک مورد نظر را انتخاب کنید. . با کلیک روی دکمه  0
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 تاریخ انتقال 

 شرح
 

 
 می توانید در این قسمت توضیحاتی در مورد نتایج آزمایشات و یا عکسها را وارد کنید.  نتایج ( :آزمایشات و عکسبرداری ) 

 علت مراجعه

 تشخیص اولیه

 تشخیص حین درمان

 تشخیص نهایی
با **** در تمام آیتم های باال شما با وارد کردن کد و زدن کلید اینتر می توانید علت و یا تشخیص را انتخاب کنید . در صورت ندانستن کد 

 در لیست باز شده علت مورد نظر را انتخاب کنید. کلیک روی دکمه 
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 نجام دهید.در قسمت جستجو می توانید بر اساس عنوان علت مراجعه یا تشخیص جستجو ا

 
 اطالعات درمانی را وارد کنید.در این قسمت 

 اطالعات بیمه گری :

 پذیرش آزاد می باشد. غیر بیمه :

بیمه : در صورت بیمه ای بودن پذیرش قسمت مربوط به انتخاب سازمان بیمه و دیگر مشخصات فعال می 

 شود که در زیر به توضیح آنها می پردازیم:

 انتخاب سازمان بیمه گر پایه که برای بخش انتخابی در قسمت ثوابت تعریف شده اند. بیمه :

 انتخاب صندوق بیمه ای که برای سازمان بیمه تعریف شده است. صندوق بیمه :

نماینده بیمه ، نسبت بیمه ، شماره بیمه ، سریال ، تاریخ نسخه ، تاریخ اعتبار ، شماره صفحه ، 

 تمام این موارد را برای پذیرش بیمه ای باید وارد کنید. شماره معرفی نامه :

 با انتخاب این گزینه تعرفه خدمات بر اساس طح تحول سالمت محاسبه شود. طرح تحول سالمت :

 را انتخاب کنید.« دارد»در صورت داشتن بیمه تکمیلی گزینه  بیمه تکمیلی :

 به بیمه تکمیلی را وارد نمایید.بیمه ، صندوق بیمه ، شماره بیمه ، تاریخ نسخه مر بوط 

 
 در اینجا به توضیح آیتم های باالی فرم می پردازیم :

: پس از وارد کردن تمام موارد خواسته شده در فرم که در باال به طور کامل توضیح داده شد باید روی این دکمه کلیک کنید تا ذخیره 

 اطالعات انجام شود.
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چاپ برگ » پیغام زیر را مبنی بر « ثبت اطالعات با موفقیت انجام شد . » ثبت باشد سیستم پس از نمایش اگر اطالعات پذیرش جدید در حال 

 را نمایش می دهد.« پذیرش و خالصه ترخیص 

 
 

 
و قبض را پس از چاپ ، فرم زیر باز می شود که در صورتی که الزم است بیمار پرداخت علی الحساب داشته باشد مبلغ مورد نظر را وارد کرده 

 پرینت گرفته تا بیمار مبلغ مورد نظر را به صندوق واریز نماید.
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، کد صندوق 68رقم( جهت هماهنگ کردن پذیرش و صندوق. در اینجا کد  4یا  0یا  9کد یکتای تصادفی می باشد )که معموال  کد دسترسی :

داخت وجه، قبض صندوق دریافت کند. )برای جاهایی که نام بیمار وارد نمی به صندوق، می تواند با پر 68این پذیرش می باشد. بیمار با گفتن کد 

 شود و یا کامل وارد نمی شود استفاده از این کد حیاتی می باشد.(

 : ثبت پذیرش جدید 

: مرور پذیرش های ثبت شده با کلیک روی این دو دکمه امکان پذیر است . عدد نمایش داده شده در بین این دو دکمه  

 شماره پذیرش نمایش داده شده در فرم می باشد.

 : برای حذف یک پذیرش در بخش های بستری روی این دکمه کلیک کنید. 

) این آیتم فقط در حالت ویرایش اطالعات  را چاپ کنید.« رش و خالصه ترخیص برگ پذی»  : با کلیک روی این دکمه می توانید  

 پذیرش فعال است. (

 فهرست

 صندوق 
 لیست افراد منتظر در صف. <<صندوق  <<منوی اصلی برنامه 

 لیست افراد منتظر در صف
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لیست افراد منتظر را نشان می دهند که می  «صف صندوق » می باشد که  «تسویه شده » و « صف صندوق » این فرم شامل دو بخش کلی 

 نفر آخر(. 42لیست افرادی که قبض دریافت کرده اند را نشان می دهد ) «تسویه شده » خواهند قبض صندوق دریافت کنند و 

 (Refreshبروز رسانی بیماران صف صندوق ) 

در تنظیمات هر بخش مشخص شده است،  چون در سیستم این امکان وجود دارد که چندین صندوق در سطح بیمارستان تعریف کرد و صندوق :

 . صندوق دار با انتخاب صندوق مورد نظر بیماران آن صندوق نمایش داده می شوند.که هر بخش به چه صندوقی، بیماران را ارسال می کند

 
 .. )قبض ارسالی از پذیرش(خوان وجود داشته باشد ده از بارکدبارکد چاپ می شود تا امکان استفابض، بر روی هر ق بارکد قبض :

( چاپ قبض صندوق  )قسمت پذیرش بیمار رقمی می باشد(. این کد در  4یا  0یا  9کد یکتایی است جهت دسترسی سریع تر ) کد دسترسی :

 توضیح داده شده است.

، بیشترین استفاده موقعی می باشد که بیمار به بیمار مورد استفاده قرار می گیردجهت فراخوانی پرونده حسابداری  پرونده حسابداری بیمار :

. با زدن این دکمه فرم پیش( خود را به صندوق پرداخت کندصندوق مراجعه می کند و می خواهد بخش از بدهی قبلی)مثال مربوط به یک ماه 

شخص مورد نظر و زدن کلید انتخاب،  فرم  )قبال فرم جستجوی بیمار توضیح داده شده است( و پس از یافتن جستوی بیمار نمایش داده می شود

 پایین نمایش داده می شود.

تاریخ  و در 97. فرم پایین مشخص کننده این می باشد که میالد باباپور با سریال پذیرش یافت شد «میالد باباپور » مثال : فرم جستجو، 

 ریال می باشد.  992.222. و  مانده بدهکاری وی ذیرش شده استپ 06/29/9423

 
 . در شکل پایین نمایش داده شده است.هی بیمار به صندوق ارسال می گرددبد «ال به صندوق ارس» با زدن کلید 
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مختلف ممکن است صندوق دار ، می توان با کمک این دکمه از صف صندوق حذف کرد.)به دالیل با انتخاب یک بیمار در جدول : تکی حذف

 اقدام به این کار کند از جمله عدم مراجعه بیمار به صندوق(

می توان با کمک این دکمه اسامی تمام بیماران را از صف صندوق حذف کرد.)به دالیل مختلف ممکن است صندوق دار اقدام  کل لیست : حذف

 به این کار کند از جمله عدم مراجعه بیمار به صندوق(

 . )بیمار بدهکار است(بیمار  باید به صندوق پرداخت کنددر صورتیکه  بدهکار :

 در صورتیکه صندوق باید به بیمار پرداخت کند.)بیمار بستانکار است( بستانکار :

ر بیمار بستانکار باشد نمایش داده می شود و اگ  «فرم تسویه حساب » در صورتیکه بیمار بدهکار باشد با دو بار کلیک کردن روی رکورد مورد نظر 

 .نمایش داده می شود «پرداخت به بیمار » فرم 

 تسویه شده :

 
 فرم باال لیست بیماران تسویه شده می باشد که به صورت نزولی مرتب شده اند. 

قید  «المثنی » ، بر روی قبض صورتی که بیش از یک بار چاپ شود با دوبار کلیک کردن بر روی هر رکورد می توان مجددا قبض صادر کرد. )در

 .می گردد(

 فهرست
 :  صندوقبستن 

 .صندوقبستن  <<صندوق  <<منوی اصلی برنامه 
بین موجودی صندوق و  که در صورت مغایرت ، عملیات بستن صندوق انجام گیرد به این دلیلپایان هر روز کاری یا شیفت کاری است بهتر

. فرم بستن صندوق به صورت زیر می ه روز های دیگر انتقال پیدا نکند، پیدا شود و این مغایرت بفت کاری، در همان روز یا شیامپیوتر موجودی ک

 باشد.

همانطور که در تصویر مشاهده می کنید این فرم از دو قسمت مختلف تشکیل شده است که کاربران بر اساس مجوزهای دسترسی که دارند هر یک 

 این دو قسمت فعال می شود .از 
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و مبلغ کل چک های  Pos، موجودی دستگاه « موجودی نقدی » در این قسمت صندوقدار موجودی نقدی صندوق را شمارش و در قسمت 

 دریافتی را نیز در قسمتهای مربوطه وارد می کند .
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و چک هر بخش که به این  Posبا انتخاب صندوق مبلغ نقدی ،  این قسمت از فرم اگر کاربر مجوز دسترسی داشته باشد نمایش داده می شود

 صندوق وصل است بصورت جداگانه نمایش داده می شود. 

را انتخاب کنید با انتخاب صندوق « بستن حساب صندوق به تفکیک کاربران سیستم » الزم به ذکر است که اگر در زمان تعریف صندوق گزینه 

 وسط کاربر جاری را در هر بخش نمایش می دهد. و چک ثبت شده ت Posمبلغ نقدی ، 

را  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

شود توجه داشته باشید که مجوز مربوط به نکته حایز اهمیت در این قسمت مجوزهایی است که به کاربران داده می  در سیستم انجام دهید.

 قسمت دوم فرم مربوط به کاربران سوپروایزر می باشد تا بوانند اشتباهات موجود در زمان ثبت را پیگیری و بررسی نمایند.

 در پایان دکمه ثبت را بزنید تا اطالعات وارد شده ذخیره شوند. 

 با بستن صندوق، صندوق انتخابی بستانکار شده و صندوق نزد مدیر بدهکار می شود. نکته حسابداری :

 فهرست

 تایید بستن صندوق
 تایید بستن صندوق. <<صندوق   <<منوی اصلی برنامه 

آیتم های برنامه تایید بستن صندوق می باشد. مدیران مراکز باید توجه داشته باشند که مجوز دسترسی به این بخش را هر یکی از مهمترین 

م کاربری نداشته باشد زیرا با دسترسی همه کاربران به این بخش کوچکترین اشتباه موجب می شود که تمام اسناد حسابداری و مالی که در سیست

ر اساس آنها گزارشات کاربردی و مهم گرفته شود دچار مشکل شده و بعد از مدتی مغایرت های فراوان در سیستم به وجود بایگانی می شوند تا ب

 می آید.

باید تکمیل شود تا در لیست اسناد حسابداری ثبت  Posدر این قسمت آیتم های مهم مانند ثبت چک های دریافتی و مبالغ مربوط به دستگاه 

 شوند.

 ن گزینه از منوی برنامه فرم زیر باز می شود :با انتخاب ای

file://server/Learning/آموزش%20نرم%20افزار%20داروخانه.docx%23صندوق
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 این فرم از قسمتهای مهم و متفاوتی تشکیل شده است که در زیر به آنها می پردازیم :

 انتخاب سند بستن صندوق : 

 
کلیک کنید تا فرم زیر  در این قسمت باید سند بستن صندوق که کاربر صندوق ثبت کرده است را انتخاب کنید برای این کار روی دکمه 

 باز شود :

دکمه در فرم باز شده لیست اسنادی که کاربران مختلف ثبت کرده اند نمایش داده می شود. شما می توانید با وارد کردن بازه زمانی و کلیک روی 

ک کنید تا مشخصات سند انتخابی در لیست اسناد ثبت شده در آن بازه را مشاهده نمایید. در پایان روی دکمه سبز رنگ انتخاب کلی« نمایش » 

 نمایش داده شود.« تایید بستن صندوق » قسمت مربوطه در فرم 

 
سیستم کل لسناد ثبت شده در سیستم را برای سند انتخابی محاسه می کند و اطالعات زیر را  با انتخاب سند بستن صندوقمحاسبه کامپیوتر : 

  در این قسمت نمایش می دهد.
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 تمام ثبت های انجام شده در سند انتخابی را تایید کرده و وارد اسناد حسابداری مرکز می شود.« تایید » با انتخاب در این قسمت 

 با انتخاب سند بستن صندوق مبلغی که کاربر در این سند ثبت کرده در این قسمت نمایش داده می شود . شمارش صندوق دار :

 
و مبلغ  Posفرم زیر باز می شود که شما می توانید حساب بانکی مربوط به  Posی موجودی در جلو در این قسمت با کلیک روی دکمه 

هر یک از حساب ها را وارد کنید تا اسناد حسابداری این قسمت کامل شود. توجه داشته باشید که جمع کل مبلغ حسابهای بانکی مختلف با 

 م اجازه ثبت نمی دهد.شمارش صندوق برابر باشد در غیر این صورت سیست posموجودی 

 
 در جلوی چک فرم زیر باز شده و مشخصات تکمیلی چک را وارد کنید. در قسمت شمارش صندوق دار با کلیک روی دکمه 

 

( را دارید. توجه داشته باشید  ( و حذف ) ( ، ویرایش )در این فرم با استفاده از آیتم های باالی فرم امکان تعریف چک جدید )

جمع کل مبلغ چک ها باید با مبلغ وارد شده در قسمت چک مربوط به شمارش صندوق دار برار باشد وگرنه سیستم هشدار داده و اجازه ثبت به 

 شما نمی دهد.
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اب هزینه ها کم یا زیاد شود را مشخص می مبالغ کسری و اضافه که باید از حساب کاربر و یا حس« تایید بستن صندوق » در لیست پایین فرم 

کنیم که به طور پیش فرض کل کسری موجودی را در حساب هزینه ها نمایش میدهد . حال با توجه به سیاست های مالی مرکز می تواند در هر 

 یک از قسمتهای مشخص شده در لیست ثبت شود.

ن محاسبه کامپیوتر و شمارش صندوقدار وجود دارد که باید بررسی شود تا دلیل **** همانطور که در تصاویر باال مشاهده می کنید مغایرتی بی

 این مغایرت پیدا شود.
 فهرست

 ثبت خدمت :
 ثبت خدمت. <<ثبت خدمت   <<منوی اصلی برنامه 

بخش بستری برای بیمار پذیرش شده انجام می شود و یا خدماتی که باید به بخش های سرپایی ارجاع داده شوند را در این قسمت  درخدماتی که 

 می توانید ثبت نمایید.

 
 حال به توضیح تمام آیتم های موجود در فرم می پردازیم:

 
کلیک کنید تا مشخصات پرونده ای بیمار « نمایش پرونده بیمار » کمه ابتدا باید بخش و شماره تخت بیمار مورد نظر را انتخاب کرده و روی د

 نمایش داده شود. ) به صورت زیر ( 
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 : با کلیک روی این دکمه می توانید لیست بیماران انتقالی به بخش انتخابی از سایر بخش ها را مشاهده کنید. 

 که می توانید مشخصات بیمار را ویرایش نمایید. : با کلیک روی این دکمه فرم ثبت پرونده بیمار باز می شود 

 
 ثبت خدمات انجام شده :

 در باالی فرم آیتم های زیر را مشاهده می کنید که به توضیح تمام موارد می پردازیم. 

 
: در این قسمت پس از انتخاب بیمار می توانید خدمات را ثبت نمایید. با کلیک روی این دکمه  

  .باز می شود رو به روفرم 

  باز خواهد شد.مربوطه فرم  انواع نسخبا انتخاب یکی از 

اگر نوع نسخ انتخابی به گروه خدمات مربوط به آزمایشگاه متصل باشد با انتخاب آن  نسخ آزمایشگاه :

 فرم زیر باز می شود :

 این نوع نسخ به آزمایشگاه ارجاع داده می شود.
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در ضمن باید اطالعاتی مانند سابقه بیماری و  نمایش داده می شود و شما می توانید پزشک معالج را ویرایش نمایید.در این فرم مشخصات بیمار 

 را وارد کنید. LMPمصرف دارو ، تاریخ نمونه ، 

ع در پایان روی دکمه ذخیره کلیک کنید تا ثبت شود . در این قسمت درخواست انجام آزمایشات الزم برای بیمار بستری شده به آزمایشگاه ارجا

 داده می شود.  

 ند.پس از ثبت این نسخ تا زمانی که آزمایشگاه ثبت جواب برای آزمایشات انجام ندهد و تایید نکند در وضعیت درخواست خواهند ما 

 نسخ داروخانه :
می توانید پزشک معالج ، تاریخ و با انتخاب یکی از انواع نسخ بستری که با خدمات داروخانه در ارتباط هستند ، فرم زیر باز می شود . در این فرم 

نتخابی نیز مهم است و باید تعیین در این قسمت تعداد داروهای ا این نوع نسخ به داروخانه ارجاع داده می شوند. ساعت دریافت دارو را وارد کنید.

 شود.

 
در پایان روی دکمه ذخیره کلیک کنید تا ثبت شود . در این قسمت درخواست داروهای مورد نیاز برای بیمار بستری شده به بخش تامین کننده 

 ارجاع داده می شود.  

 وضعیت درخواست خواهند ماند.پس از ثبت این نسخ تا زمانی که بخش تامین کننده نسخه را تایید نکند در 

 نسخ فیزیوتراپی :
الوه بر با انتخاب نسخ بستری که باید به فیزیوتراپی ارجاع داده شود فرم زیر باز می شود . همانطور که در تصویر مشاهده می کنید در این فرم ع

 مشخص کردن پزشک معالج باید تاریخ شروع و پایان جلسات فیزیوتراپی را وارد کنید. 
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در پایان روی دکمه ذخیره کلیک کنید تا ثبت شود . در این قسمت درخواست انجام خدمات فیزیوتراپی برای بیمار بستری شده به فیزیوتراپی 

 ارجاع داده می شود.  

 پس از ثبت این نسخ تا زمانی که فیزیوتراپی نسخه را تایید نکند در وضعیت درخواست خواهند ماند.

 اتاق عمل :

 خدمات مربوط به اتاق عمل فرم زیر باز می شود. با انتخاب

 
 

 
 در باالی فرم مشخصات بیمار نمایش داده می شود.
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 در پایین فرم می توانید ریز خدمات را انتخاب کنید . ابتدا باید متد چند عملی را انتخاب کنید.

  نسخ عادی :

 پزشک معالج و تاریخ و ساعت انجام خدمات را تغییر دهید. در این فرم مشخصات بیمار نمایش داده می شود و می توانید نام

 
ح آنها در پایین تمام فرم که در باال توضیح داده شد دکمه های عملیاتی برای انتخاب و وبرایش و حذف و ... وجود دارد که در این قسمت به توضی

 می پردازیم.

م زیر باز شود . در : برای اضافه کردن خدمت جدید روی دکمه  کلیک کنید تا فر 

 این فرم نام خدمت مورد نظر را انتخاب کنید تا به لیست اضافه شود.

 : برای ویرایش خدمات از این دکمه استفاده کنید. 

 : برای حذف خدمت روی دکمه  کلیک کنید تا خدمت از لیست حذف شود. 

 : برای مرتب سازی خدمات در لیست از این دو دکمه استفاده کنید. 

: برای استفاده از بسته های خدماتی می توان روی این دکمه کلیک کرد تا فرم 

سته های خدماتی در قسمت ثوابت کامل بلیست بسته های خدماتی باز شود . ) تعریف 

 توضیح داده شده است. (
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 برای ویرایش نسخ ثبت شده برای بیمار به دو روش می توانید عمل کنید :

 در باالی لیست نسخ کلیک کنید. . پس از انتخاب نسخه مورد ظر روی دکمه  9

 . روی نسخه انتخابی دوبار کلیک کنید . 0

 در فرم باز شده می توانید موارد مورد نیاز را اصالح کنید و در پایان روی دکمه ذخیره کلیک کنید.

 

 
طه روی این دکمه کلیک کنید. به عنوان مثال جواب آزمایشاتی که ارجاع داده برای مشاهده جواب ثبت شده برای نسخ از طرف بخشهای مربو

 شده به آزمایشگاه را پس از تایید آزمایشگاه از این طریق می توانید مشاهده کنید.

 
 

 
 برای حذف نسخ روی این دکمه کلیک کنید.

 

 

 
 روی این دکمه کلیک کنید. برای تایید نهایی نسخ

 

 
 وضعیت یک خدمت از قطعی به موقت روی این دکمه کلیک کنید.برای تغییر 
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 در این قسمت می توانید پس از انتخاب یکی از فرمت های صورت حساب روی دکمه چاپ کلیک کنید تا صورت حساب بیمار چاپ شود.

 
 صورت حساب خدمات :

 
 

 ریز دریافت و پرداخت بیمار :
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 فاکتور هزینه :

 
 ها :فاکتور کل هزینه 

 
 

 صورت ریز کل هزینه ها :
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 غیر گلوبال : -برگ صورت حساب کلی بیمه پایه 

 
 غیر گلوبال : -برگ ریز صورت حساب بیمه پایه 

 بخش های انتخابی : –صورت حساب خدمات 

با انتخاب این فرمت فرم زیر باز می شود پس از انتخاب نوع نسخه و کلیک روی دکمه 

 باالی فرم صورت حساب آماده چاپ می شود.سبز رنگ انتخاب در 
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 .داده می شوددر این قسمت لیست نسخ ثبت شده برای بیمار به سه صورت نمایش 

 به تفکیک نوع خدمت .9

 
 به تفکیک ریز خدمت .0

 
 

 مبلغ خدمات .4
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 سایر دکمه های عملیاتی : 

 
 ثبت وضعیت فعلی :

 محاسبه مجدد مبلغ : 
سازمان بیمه گر پایه و تکمیلی نیاز به محاسبه مجدد تعرفه خدمات وجود دارد برای این کار باید روی این دکمه در بعضی شرایط مانند تغییر 

 کلیک کنید تا تغییرات اعمال شود.

 پرونده بیمار : 
 ده است.(با کلیک روی این دکمه امکان ویرایش پرونده بیمار وجود دارد.) فرم پذیرش بیمار در قسمت پذیرش کامل توضیح داده ش

 انتقال به سایر بخش ها :
 در صورتی که بیمار به بخش دیگری انتقال پیدا کند از این قسمت درخواست انتقال به بخش را ثبت می کنیم. توجه داشته باشید در صورتی که

 انتقال ، در حال استفاده تنظیم نمایید.بخواهیم بیمار دوباره از بخش مقصد به بخش مبدا انتقال پیدا کند می توانیم وضعیت تخت فعلی را بعد از 

 
 بخش ها : بینلیست انتقاالت 

 در این قسمت لیست تمام بخشهایی که انتقال انجام شده است را مشاهده می کنید.

 پرونده جدید :
شود. برای انجام این کار الزم است به عنوان مثال در بخش زنان و زایمان برای نوزادان تازه متولد شده در صورت نیاز باید پرونده جدید تعریف 

وی روی این دکمه کلیک کنید. در لیست ، تمام پرونده هایی که وابسته به این پذیرش هستند را نمایش می دهد. در صورت نیاز به تعریف جدید ر

 دکمه کلیک کنید و در فرم باز شده موارد خواسته شده را وارد نمایید و روی دکمه ذخیره کلیک کنید.
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 دریافت پول از بیمار :
در فرم باز شده مبلغ را وارد کرده و روی دکمه در صورتی که بخواهید وجهی را به عنوان علی الحساب دریافت کنید روی این دکمه کلیک کنید. 

 ذخیره کلیک کنید تا قبض صندوق برای بیمار صادر شود.

 
 برگشت پول به بیمار :

 که مازاد دریافت شده است روی این دکمه کلیک کنید. برای ثبت مبالغ برگشتی به بیمار

 
 درخواست ترخیص :
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زمان ترخیص بخش باید درخواست ترخیص را ثبت کند برای این کار روی این دکمه کلیک کنید. توجه داشته باشید که اگر در لیست نسخ ثبت 

 د و سیستم به شما اجازه ثبت درخواست ترخیص را نمی دهد.شده برای بیمار نسخه هنز در وضعیت درخواست باشد امکان ترخیص وجود ندار

 
 صدور گواهی فوت : 

در این قسمت تمام موارد موجود در فرم رسمی گواهی فوت وجود دارد که پس از وارد کردن تمام موارد و ذخیره اطالعات روی دکمه چاپ کلیک 

 کنید.
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 ترخیص :
 گزارش بیماران در حال ترخیص :

پذیرش هایی که برای آنها درخواست ترخیص ثبت شده اند در این قسمت نمایش داده می شود. شما می توانید با انتخاب نوع درخواست و بخش 

 دامنه گزارش را کوچکتر کرده تا به پذیرش موردنظر دسترسی سریعتری داشته باشید. 

 
 

 گزارش بیماران ترخیص شده :
ید لیستس از تمام بیماران ترخیص شده تهیه کنید. در صورت نیاز می توانید ساعت ، بخش و نوع ترخیص را نیز با انتخاب بازه زمانی می توان

 انتخاب کنید تا گزارش فیلتر شود.

 
 

 گزارشات
داروخانه و ... الزم به ذکر است که تمامی گزارشات در تمام بخش های برنامه اعم از درمانگاه ها ، دندانپزشکی ، آزمایشگاه ،  توجه :

 یکسان می باشد.

 درآمد نقدی ) عملکرد صندوق (
 . این گزارش تمامی دریافتی ها و پرداختی ها را از یک صندوق نمایش می دهد
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 .صندوق که می خواهید از آن گزارش گیری کنید صندوق :

 امکان محدود کردن دریافت و پرداخت های یک بخش خاص. در صورتیکه تیک نداشته باشد، تمامی بخش ها در نظر گرفته می شوند. بخش :

بر اساس تاریخ وساعت اسناد حسابداری ) دریافتی و پرداختی های ثبت شده برای صندوق ( می باشد )نه بر اساس تاریخ  تاریخ و ساعت :

 .پذیرش(

  ثبت کننده اسناد مربوط به صندوقکاربر  کاربر :

 در این قسمت می توانید گزارشات مختلف و کاربردی از کلیه عملکرد صندوق بگیرید که در زیر به توضیح تمام آنها می پردازیم: نوع گزارش :

 .باشدبدهکار معرف دریافت صندوق و بستانکار پرداخت به بیمار یا بستن حساب می   گزارش نقدی با ریز جزییات : .1

 

 
 

 گزارش کارت خوان با ریز جزییات .2



 فایل آموزش نرم افزار مدیریت بخش های بستری
 

 
72 

 324مجتمع افرا واحد  – 5روبه روی شهرداری منطقه  –بلوار آیت اهلل کاشانی  -فلکه دوم صادقیه  -تهران : آدرس 

 www.Parstiam.irسایت شرکت :        6 – 20933240223تلفن تماس : 

 

 
 

 گزارش برگشت نقدی به بیماران .3

 

 
 

 گزارش نقدی و کارت به تفکیک شیفت .4
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 گزارش نقدی و کارت به تفکیک روز .5

 
 

 گزارش نقدی و کارت به تفکیک ماه .6

 
 گزارش نقدی و کارت به تفکیک بخش .7
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 گزارش نقدی و کارت به تفکیک کاربر .8

 
 گزارش بستن حساب .9

 

 
 

 گزارش کسر و اضافه صندوق .11

 نمودار خطی درآمد .11
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 نمودار دایره ای درآمد .12

 
 

 نمودار ستونی درآمد .13
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 گزارش بدهی های وصول شده یا بستانکاران دوره انتخابی .14

 
 

 

 

 

 

 

 

 گزارش بدهکاران دوره انتخابی .15
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 نمودار دایره ای درآمدی خدمات .16

 
 

 فهرست
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 درآمد بیمه ای 
 درآمد بیمه ای . <<گزارشات 

 
 شروط گزارش :

 در صورتی که هیچ بخشی انتخاب نباشد تمام بخشها در نظر گرفته می شود. بخش :

مختلف مانند صندوق ثبت شده است در در این گزارشات شرط تاریخ براساس تاریخ اسناد حسابداری می باشد که در قسمتهای  تاریخ و ساعت :

 واقع این تاریخ ، تاریخ دریافت ها و پرداختهای صندوق می باشد.

 
که روز اهمیتی « گزارش درآمد تعهدی به تفکیک ماه » در این مجموعه از گزارشات به دو صورت شرط تاریخ اعمال می شود در گزارشاتی مانند 

 ل و ماه را وارد کنید.ندارد در قسمت تاریخ فقط الزم است سا

 نام سازمان بیمه گر پایه سازمان بیمه گر :

 نوع گزارش :

 نمودار درآمد تعهدی بر اساس روز
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 نمودار درآمد تعهدی بر اساس ماه

 
 

 

 

 

 

 

 نمودار درآمد تعهدی بر اساس فصل



 فایل آموزش نرم افزار مدیریت بخش های بستری
 

 
81 

 324مجتمع افرا واحد  – 5روبه روی شهرداری منطقه  –بلوار آیت اهلل کاشانی  -فلکه دوم صادقیه  -تهران : آدرس 

 www.Parstiam.irسایت شرکت :        6 – 20933240223تلفن تماس : 

 

 
 نمودار درآمد تعهدی بر اساس سازمان بیمه گر

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اساس بخشنمودار درآمد تعهدی بر 
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 نمودار نسبت کسورات به درآمد تعهدی

 نمودار درآمد تعهدی وصولی به ارسالی به تفکیک ماه
 درآمد نقدی + بیمه ای

 درآمد نقدی + بیمه ای . <<گزارشات 
 در این مجموعه از گزارشات عملکرد کلی سیستم را مشاهده می کنید.

 
 شروط گزارش :

 انتخاب نباشد تمام بخشها در نظر گرفته می شود.در صورتی که هیچ بخشی  بخش :

در این گزارشات شرط تاریخ براساس تاریخ اسناد حسابداری می باشد که در قسمتهای مختلف مانند صندوق ثبت شده است در تاریخ و ساعت : 

 واقع این تاریخ ، تاریخ دریافت ها و پرداختهای صندوق می باشد.

 
که روز اهمیتی ندارد در « نمودار درآمد براساس ماه » ه دو صورت شرط تاریخ اعمال می شود در گزارشاتی مانند در این مجموعه از گزارشات ب

 قسمت تاریخ فقط الزم است سال و ماه را وارد کنید.
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 نوع گزارش :

 نمودار درآمد بر اساس روز

 
 نمودار درآمد بر اساس ماه

 
 

 

 

 نمودار درآمد بر اساس بخش
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 درآمد بر اساس سازمان بیمه گرنمودار 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نمودار میله ای سود و زیان براساس بخش
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 نمودار دایره ای سود و زیان براساس بخش

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 نمودار نسبت درآمد به هزینه بر اساس ماه
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 نمودار درآمد حاصله نسبت به درآمد مصوب

 نمودار نسبت درآمد نقدی به درآمد بیمه ای

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 نمودار درآمد براساس فصل
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 نمودار سود و زیان براساس ماه

 
 

 گزارش کلی فروش به تفکیک تاریخ
 

 

 

 

 

 

 گزارش کلی فروش 
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 فهرست

 آمار مراجعین
 آمار مراجعین. <<گزارشات 

 
 شروط گزارش :

 نظر گرفته می شود.در صورتی که هیچ بخشی انتخاب نباشد تمام بخشها در  بخش :

 در این گزارشات شرط تاریخ براساس تاریخ پذیرش می باشد. تاریخ و ساعت :

 
که روز اهمیتی ندارد « گزارش مراجعین براساس ماه » در این مجموعه از گزارشات به دو صورت شرط تاریخ اعمال می شود در گزارشاتی مانند 

 رد کنید.در قسمت تاریخ فقط الزم است سال و ماه را وا

 کاربر ثبت کننده پذیرش کاربر :
  سازمان بیمه گر پایه سازمان بیمه گر :

 پزشک 

 نوع گزارش :

 نمودار مراجعین براساس شیفت
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 نمودار مراجعین براساس روز

 
 

 

 

 

 

 

 

 نمودار مراجعین براساس ماه
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 نمودار مراجعین براساس فصلی

 
 

 

 

 

 

 

 

 نمودار مراجعین براساس بخش
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 نمودار مراجعین براساس سازمان بیمه گر

 
 نمودار مراجعین براساس پزشک

 

 

 

 

 

 

 

 

 نمودار مراجعین براساس کاربر ثبت کننده
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 نمودار مراجعین برگشتی به نسبت کل مراجعین

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نمودار مراجعین جدید براساس ماه
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 نمودار مراجعین جدید براساس فصلی

 
 نمودار مراجعین تکراری

 

 

 

 

 آمار کمی فروش خدمت
 آمار کمی فروش خدمت . <<گزارشات 
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 شروط گزارش :

 در صورتی که هیچ بخشی انتخاب نباشد تمام بخشها در نظر گرفته می شود.بخش : 

 در این گزارشات شرط تاریخ براساس تاریخ پذیرش می باشد.تاریخ : 

 
که روز اهمیتی « نمودار کمی فروش به تفکیک ماه » اعمال می شود در گزارشاتی مانند در این مجموعه از گزارشات به دو صورت شرط تاریخ 

 ندارد در قسمت تاریخ فقط الزم است سال و ماه را وارد کنید.

 این شرط را به دو صورت می توانید اعمال کنید: کاال / خدمت :

 . انتخاب یک یا چند خدمت / کاال ) زبانه خدمت ( 9

 یا چند گروه خدمت / کاال ) زبانه گروه (. انتخاب یک  0

 پزشک 

 نوع گزارش :

 نمودار کمی فروش به تفکیک شیفت

 نمودار کمی فروش به تفکیک روز

 نمودار کمی فروش به تفکیک ماه
 

 سابقه بیمار 
 سابقه بیمار.  <<گزارشات  
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 سابقه قبلی :ثبت 

« سابقه درمانی بیمار » نمایید. با کلیک روی این دکمه پس از انتخاب بخش وارد فرم  با این گزینه می توانید سابقه های قبلی بیمار را مشاهده

 می شوید که در این فرم می توانید سوابق درمانی بیمار که در سیستم ثبت نیست را وارد کنید .

 
 فهرست

 گزارش پذیرش
 پذیرش. <<گزارشات 
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برنامه پس از انتخاب بخش فرم زیر باز می شود و شما می توانید از پذیرش ها و یا فروش در داروخانه گزارش تهیه با انتخاب این آیتم از منو 

 کنید.

 
 در صورتی که انتخاب نکنید تمام بخش ها را در نظر می گیرد. بخش :

در صورتی وضعیت یک پذیرش قطعی می باشد که تمام پرداخت های بیمار در صندوق ثبت شده باشد در غیر این صورت در  وضعیت پذیرش :

 وضعیت موقت باقی می ماند. 

هر پذیرش در هر بخش سریال پذیرش یکتا دارد که می توان بر اساس یک شماره سریال پذیرش و یا یک بازه از سریال های  سریال پذیرش :

 گزارش را محدود کنیم. پذیرش

 تاریخ و ساعت پذیرش 

 سازمان بیمه گر و صندوق بیمه

 پزشک 

 منظور شیفت کاری می باشد که در سیستم تعریف شده و در زمان پذیرش شیفت مشخص شده است.شیفت : 

 کاربر ثبت کننده پذیرش

 کنید:شما می توانید به دو روش شرط خدمات را اعمال  در این قسمتکاال / خدمات : 

 . 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 پذیرش را به تفکیک بیمار و خدمات تهیه کنید. هر دو گزارش در بعضی از فیلدها نوع گزارش : 

 امتناع می کنیم. مشابه می باشند و از توضیح مجدد آنها

 **** گزارش پذیرش به تفکیک بیمار  
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 **** 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 :

 برابر است با مبلغ کل صورت حساب یک پذیرش مبلغ کل :

 رش های بیمه ای براساس درصد و سقف تعهدی بیمه این مبلغ محاسبه می شود.در پذی سهم بیمه پایه :

 در پذیرش هایی که از بیمه مکمل استفاده می کنند براساس سقف تعهدی ثبت شده در تعرفه خدمات محاسبه می شود. سهم بیمه مکمل :

دیگری سهم بیمار که در محاسبات بیمه مورد تایید است . حال هر خدمت دو نوع مبلغ دارد یکی مبلغی به عنوان مبلغ فروش و  خارج از تعهد :

 خارج از تعهد از مابه تفاوت این دو مبلغ به دست می آید.

 یارانه ای که در ثوابت و ثبت تعرفه به ازای خدمات تعریف شده است. سهم یارانه :

 خدمت برابر است با سهم بیمار. بر اساس تعهدات سازمان بیمه گر ، تفاوت سهم بیمه ای و تعرفه  سهم بیمار :

 در پایین فرم جمع کل مبالغ را مشاهده می کنید.
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 فهرست

 بیماران بخش ) بستری شده (گزارش 
توانید بر اساس در این گزارش تمام بیماران بستری شده در بخش های بستری را می توانید مشاهده کنید. الزم به ذکر است که این گزارش را می 

 بخش، سازمان بمه گرو صندوق بیمه ، نوع پذیرش فیلتر نمایید.

 
 

 گزارش تخفیفات
 نوع گزارش می باشد که از نوع گزارش قابل انتخاب هستند. 3این گزارش شامل 

 
 ریز تخفیفات :
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 گزارش تخفیف بر اساس نوع تخفیف :

 
 گزارش تخفیف بر تفکیک بخش :
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 گزارش تخفیف بر اساس سازمان بیمه گر :

 
 فهرست

 
 بیمه گری
 :بیمه گری 

 و ... از این بخش استفاده می شود. XMLجهت کلیه امور مربوط به سازمان های بیمه گر پایه و تکمیلی از جمله تهیه لیست بیمه، تولید فایل 

 گزارش نسخ سازمان های بیمه گر پایه

 گزارش نسخ سازمان های بیمه گر پایه . <<بیمه گری  <<منوی اصلی برنامه 
د را با انتخاب منوی باال، فرم زیر نمایش داده می شود. بخش های که می خواهید لیست بیمه برای آنها ایجاد شود را انتخاب کرده و دکمه تایی

 . بزنید
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 . داده می شودنمایش « گزارش نسخ بیمه گر پایه » در ادامه فرم  

 
سازمان بیمه گر را انتخاب کنید. اگر تیک سازمان بیمه گر را نزنید لیست نسخ تمام سازمان های  شما می توانید در این قسمتسازمان بیمه گر : 

ن شماره بیمه یا نام بیمه گر را نمایش میدهد در این صورت اگر پذیرش سازمان بیمه گر را اشتباه ثبت کرده باشد شما می توانید با وارد کرد

 خانوادگی بیمار و ... در این فرمت جستجو کنید و سازمان بیمه گر نسخه را ویرایش کنید. 

 لیست نسخ مربوط به صندوق های انتخابی را نمایش می دهد. با انتخاب صندوقصندوق : 

 : ماه عملکرد
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 ** بر اساس تاریخ نسخه      

 ** بر اساس تاریخ پذیرش      

 . گروه 0. خدمت / کاال     9در این قسمت دو زبانه وجود دارد : انتخاب خدمت / کاال : 

خدمات باز شده و شما می توانید خدمات مورد نظر را انتخاب کنید و با کلیک  لیست . خدمت / کاال : در این قسمت با کلیک روی دکمه  9

 خدمت انتخابی در لیست را حذف کنید. روی دکمه 

 باز شده گروه مورد نظر را انتخاب کنید.« گروه های عملیاتی » لیست  . گروه : در این قسمت با کلیک روی دکمه  0

 
کلیگ کنید صفحه زیر باز می شود . در این صفحه نام ریز گروه را وارد کرده و برای اضافه  در این فرم برای تعریف گروه جدید روی دکمه 

کلیک کنید تا لیست خدمات باز شود در این لیست شما می توانید تمام خدمات مورد نظر را تیک  یست روی دکمه کردن کاال / خدمات به ل

کلیک کنید. در پایان برای ذخیره روی دکمه  زده و یکجا به لیست اضافه کنید. برای حذف یک خدمت از لیست می توانید روی دکمه 

 کلیک کنید.

 

کلیک کنید. در فرم باز شده تغییرات را انجام و روی دکمه  برای ویرایش یک گروه روی دکمه « لیاتی خدمات لیست ریز گروه عم» در فرم 

 کلیک کنید تا گروه انتخابی حذف شود. کلیک کنید. برای حذف یک گروه روی کلید  

 
این  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

 قسمت می توانید مشخص کنید که لیست ارسالی به سازمان بیمه بر اساس کدام یک تولید شود.  

 . تخصص خاص 4. تخصص     0. پزشک      9یف شده است : در این قسمت سه زبانه زیر تعرانتخاب پزشک : 
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 پزشکان باز شده و شما می توانید پزشک مورد نظر را انتخاب کنید و با کلیک روی دکمه  لیست . پزشک : با کلیک روی دکمه  9

 پزشک انتخابی در لیست را حذف کنید.

ر سیستم باز شده و شما می توانید تخصص مورد نظر را انتخاب کنید و تخصص های تعریف شده د لیست . تخصص : با کلیک روی دکمه  0

 تخصص انتخابی در لیست را حذف کنید. با کلیک روی دکمه 

تخصص های خاص باز شده و شما می توانید تخصص مورد نظر را انتخاب کنید و با کلیک  لیست . تخصص خاص : با کلیک روی دکمه  4

 ر لیست را حذف کنید.تخصص انتخابی د روی دکمه 

 
 با استفاده از این دکمه تمامی پزشکانی که برای سازمان بیمه گر انتخابی ثبت شده اند، به لیست اضافه می شوند.

 
 با استفاده از این دکمه تمامی تخصص هایی که برای سازمان بیمه گر انتخابی ثبت شده اند، به لیست اضافه می شوند.

 
 دکمه تمامی تخصص های خاص که برای سازمان بیمه گر انتخابی ثبت شده اند، به لیست اضافه می شوند.با استفاده از این 

 در این قسمت می توانید لیست بیمه را بر اساس انتخاب یکی از موارد موجود مرتب کنید.مرتب سازی : 

 

 ات در نسخ از این گزینه استفاده می شودجهت نمایش نسخ ثبت شده و در صورت نیاز ایجاد تغییر  نمایش نسخ ثبت شده : 

جهت تولید فایل بیمه از این گزینه استفاده می شود. با کلیک کردن بر روی این دکمه، در صورتیکه در ثبت نسخ  :  XMLتولید فایل  

اشکالی وجود داشته باشد و یا نسخی وجود داشته باشد که بطور کامل ثبت نشده باشند، لیست نسخ ، خطادار لیست می شوند. در صورتیکه نسخ 

 ولید می شود.ت  XMLخطا نداشته باشند، فایل 

 که باید به سازمان بیمه گر ارسال شود. XMLنمونه ای از فایل 
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تمامی فرمت های چاپی سازمان های بیمه گر مختلف طراحی شده اند با انتخاب فرمت مورد نظر از لیست کناری و کلیک کردن بر   لیست بیمه :

 .روی دکمه پرینت، فرمت بیمه مورد نظر چاپ می شود

 های مختلفی که در سیستم تعریف شده است به شرح زیر می باشد :فرمت 

 
 فهرست نسخ ویزیت پزشکان و دندانپزشکان همکار ) براساس کد ملی (

 سطری از نسخ می باشد. 05این فرمت دو ستون 

 
 فهرست نسخ ویزیت پزشکان و دندانپزشکان همکار ) براساس شماره بیمه (

 نسخ می باشد.سطری از  05این فرمت دو ستون 

 
 

 لیست صورت حساب ویزیت پزشکان و دندانپزشکان طرف قرارداد

 این فرمت به تفکیک پزشک می باشد.
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 لیست صورت حساب خدمات جانبی پزشکان طرف قرارداد

 این فرمت به تفکیک پزشک می باشد.

 
 
 

 گزارش سازمان بیمه گر

 این فرمت به تفکیک پزشک می باشد.
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 بیمه گر عمومیگزارش سازمان 

 
 
 
 

 ارسال نسخ و عملکرد پزشکان
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 به تفکیک پزشک –ارسال نسخ و عملکرد پزشکان 

 
 

 

 و کلیک بر گزینه نمایش وارد فرم زیر می شوید. سازمان بیمه گر و دیگر شرایط الزمپس از انتخاب 
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با کلیک راست کردن بر روی هر نسخ و انتخاب گزینه ویرایش می توانید اطالعات نسخه را ویرایش کنید که در ادامه توضیح داده  ویرایش نسخ :

 .خواهد شد

جهت ثبت نسخه جدید از این فرم استفاده می شود، با این فرم می توانید نسخ جدید ثبت کنید بدون اینکه بیمار بدهکار شود.  ثبت نسخه جدید :

 سخه ای که در این فرم ثبت می شود، بدین معنی است که این بیمار پذیرش نشده است.ن

جهت فعال کردن یا غیر فعال کردن نسخه استفاده می شود. نسخ غیر فعال به سازمان بیمه گر ارسال نمی شوند  فعال / غیر فعال کردن نسخه :

 سخه  نمی گذارد. ولی هیچ گونه تغییری در سهم نقدی)دریافتی از بیمار( آن ن

 جهت عالمت گذاری نسخ از  این فیلد استفاه می شود. فیلد عالمت :
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در در فرم باال می توانید تمامی اطالعات مربوط به یک نسخه را ویرایش کنید و همچنین می توانید خدمات نسخه را حذف و یا اضافه نمایید و 

 صورت نیاز ترتیب خدمات  نسخه را تغییر دهید. 

تمامی تغییراتی که در نسخه در این فرم اعمال می شود، تاثیری در پرداختی بیمار ندارد بدین معنی که اضافه کردن خدمت یا حذف  مهم : نکته

 خدمت در این فرم، بیمار را بدهکار یا بستانکار نمی کند.

 
 ی دهد. این قسمت شامل دو بخش است : در قسمت پایین فرم اطالعاتی در مورد لیست نسخ نمایش داده شده در فرم را نمایش م

 . جمع کل مبالغ نسخ که شامل کل مبلغ ، کل سهم بیماران ، کل سهم سازمان می باشد. 9

. قسمت آماری که شامل تعداد کل نسخ ، تعداد نسخ فعال ، تعداد نسخ غیر فعال و تعداد نسخ عالمت گذاری شده می باشد. آیتم مهم دیگری  0

می باشد که نشان دهنده تعداد نسخی است که شماره بیمه آنها براساس تعداد « خطا در شماره بیمه » که در این قسمت مشخص شده است 

در ثوابت برای شماره بیمه تعریف شده است درست نمی باشد .الزم به ذکر است که این نوع خطا هیچ گونه تاثیری بر روی تولید  کاراکتری که

و یا فرمت های چاپی بیمه ندارد ولی این امکان وجود دارد که در صورت اصالح نشدن این نسخ سازمان بیمه گر لیست بیمه را  XMLفایل 

 برگشت بزند.

می باشد که در این قسمت تعداد نسخی که برای آنها خدمتی تعریف نشده است و یا کل مبالغ « عدم ثبت خدمت » دیگر این بخش  آیتم مهم

فایل برابر صفر می باشد را نمایش می دهد. توجه داشته باشید تا زمانی که نسخی که این خطا را دارند اصالح نشوند سستم به شما اجازه تولید 

XML  لیست نسخ بیمه را به شما نخواهد داد.و یا چاپ 

 با کلیک روی این آیتم لیست نسخ فیلتر شده و نسخ مورد نظر را نمایش می دهد. 

به این نکته توجه داشته باشید که هر یک از موارد ذکر شده در لیست ا همان رنگی مشخص شده که در این قسمت نمایش داده می شود به 

 رنگ خاکستری. عنوان مثال نسخ غیر فعال با
 فهرست

 تکمیلی : سازمان های بیمه گر گزارش نسخ



 فایل آموزش نرم افزار مدیریت بخش های بستری
 

 
119 

 324مجتمع افرا واحد  – 5روبه روی شهرداری منطقه  –بلوار آیت اهلل کاشانی  -فلکه دوم صادقیه  -تهران : آدرس 

 www.Parstiam.irسایت شرکت :        6 – 20933240223تلفن تماس : 

 

 و از تکرار آنها امتناع می کنیم . گزارش نسخ بیمه گر پایه می باشد که در بخش قبل توضیح داده شدکامال مشابه این آیتم 

در صورتی  اینکه هر نسخه بیمه تکمیلی به یک نسخه از بیمه پایه وابسته است.فقط در یک مورد این گزارش با بیمه گر پایه متفاوت است و آن 

 که شما بخواهید خدمات موجود را ویرایش کنید باید اصالح اطالعات را در نسخه بیمه پایه انجام دهید.

 ویرایش نسخ بیمه تکمیلی :

فرم لیست نسخ باز شده که در این فرم با کلیک راست   دکمه پس از انتخاب بخش و شرایط مورد نظر برای تولید لیست بیمه با کلیک روی

ا روی هر نسخه امکان ویرایش وجود دارد. با انتخاب آیتم ویرایش فرم زیر باز می شود. برای ویرایش خدمات ثبت شده و یا مشخصات بیمار و ی

 ه پایه باز شود که قبال مفصل توضیح داده شده است. کلیک کنید تا فرم مربوط به نسخ بیم« ویرایش نسخه بیمه پایه » پزشک روی دکمه 

مربوط به بیمه  مبلغ بیمه ای ، سهم بیمار و یا سهم سازمانبا کلیک روی هر یک از مبالغ موجود برای هر خدمت در لیست خدمات می توانید 

 تکمیلی را ویرایش نمایید.

 
 تعریف نسخه جدید :

ثبت نسخه » برای تعریف نسخ بیمه تکمیلی که در سیستم ثبت نشده است می توانید در لیست بیمه تکمیلی کلیک راست کرده و روی آیتم 

 کلیک کنید. « جدید 

 
در این فرم با باز شود. « لیست نسخ بیمه پایه » در فرم باز شده نام بخش را انتخاب کنید و بر روی دکمه سبز رنگ انتخاب کلیک کنید تا فرم 

 وارد کردن شماره بیمه پایه و یا کد ملی تمام نسخ بیمه پایه ثبت شده برای بیمار انتخابی را نمایش می دهد.
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یه با دوبار کلیک روی نسخه انتخابی و یا کلیک روی دکمه سبز رنگ انتخاب فرم زیر باز می شود. توجه داشته باشید که برای هر نسخه بیمه پا

 ند یک نسخه تکمیلی تعریف نمایید.فقط می توا

  
 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 این موارد

 کلیک نمایید . « ویرایش نسخه بیمه پایه » روی دکمه 

محاسبه قیمت برای خدمات با توجه به تعرفه های ثبت شده در سیستم انجام شده و در پس از انتخاب سازمان بیمه و صندوق بیمه تکمیلی 

 صورت لزوم می توانید مبالغ را همین جا تغییر دهید.

کلیک نمایید و نسخه دیگری را انتخاب « انتخاب نسخه بیمه پایه » در صورتی که بخواهید نسخه بیمه پایه را تغییر دهید می توانید روی دکمه 

 در آخر روی دکمه ذخیره کلیک کنید تا نسخه ثبت شود و به لیست بیمه تکمیلی اضافه شود. ایید.نم
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 چاپ لیست نسخ بیمه تکمیلی : 

 امکان چاپ لیست بیمه وجود دارد. در لیست بیمه تکمیلی با کلیک روی دکمه 

 

  خروجی اکسل با کلیک روی دکمه

) مراجعه شود به بخش گزارش نسخ بیمه گر پایه  شبیه بیمه پایه می باشد و تکرار آنها امتناع می کنیم.بقیه آیتم های موجود در این بخش کامال 

)  

 فهرست
 :  تغییر یکجا قیمت نسخ بیمه گر پایه

تغییر دهید. با انتخاب این آیتم فرم انتخاب بخش با استفاده از این فرم می توانید به صورت یکجا برای یک دوره قیمت خدمات نسخ ثبت شده را 

 .نمایش داده می شود و با انتخاب یک بخش فرم پایین نمایش داده می شود



 فایل آموزش نرم افزار مدیریت بخش های بستری
 

 
112 

 324مجتمع افرا واحد  – 5روبه روی شهرداری منطقه  –بلوار آیت اهلل کاشانی  -فلکه دوم صادقیه  -تهران : آدرس 

 www.Parstiam.irسایت شرکت :        6 – 20933240223تلفن تماس : 

 

 
 با انتخاب محدوده تاریخ و سازمان بیمه گر تمامی خدماتی که مبلغ آنها تغییر کرده است، بصورت یکجا مبلغ آنها تغییر می کند. 

 بیمه و یا صندوق را انتخاب نکنید تمام سازمان های بیمه و یا صندوق ها را برای تغییر قیمت درنظر می گیرد.توجه داشته باشید که اگر 

 تغییر قیمت خدمات نسخ با استفاده از این فرم، بیمار را بدهکار یا بستانکار نمی کند.  :9نکته  

 ثیر گذار است.تغییر قیمت خدمات نسخ ، در سهم بیمه ای قرارداد پزشکان تا : 0نکته 

 فهرست
 سایر امکانات و تنظیمات برنامه :

 :اعالم نوبت بعدی 

 اعالم نوبت بعدی.<<خدمات پزشکان و پرستاران<<منوی اصلی برنامه

بر روی یک کامپیوتر که  «پزشکان حضور » این فرم جهت اعالم نوبت بعدی)صف( بکار می رود . نحوه استفاده بدین صورت می باشد که ماژول 

 بایستی در حال اجرا باشد .  متصل به بلندگو است ،

، صف یا صف های انتظار مربوط به این پزشک بروزرسانی می شوند و با انتخاب یکی از  «بروز رسانی » با انتخاب بخش و پزشک و زدن دکمه 

 .صف ها ، بیماران مربوط به آن صف ، نمایش داده خواهند شد

 کلیک کردن بر روی هر شخص می توان آن نوبت را دوباره صدا کرد. ، نفر بعد صدا زده می شود و یا با دوبار « نفر بعدی» با زدن دکمه 

 .همزمان با صدا کردن نوبت شخص ، نام خانوادگی بیمار بر روی تلویزون نمایش داده خواهد شد
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 فهرست

 نمایش حضور چزشکان و اعالم نوبت بعدی :

نمایش حضور چزشکان و اعالم نوبت  <<نمایش حضور چزشکان و اعالم نوبت بعدی <<سایر امکانات و تنظیمات برنامه <<منوی اصلی برنامه

 بعدی.

 :این آیتم مربوط به سیستم نوبت دهی برنامه می باشد برای این آیتم چند مورد باید بررسی شود 

 . تاریخ و ساعات حضور پزشکان در سیستم ثبت شده باشد. 9

 . برای خدمات و بخش صف مورد نظر تنظیم شده باشد. 0

 . پذیرش با توجه به صف هر خدمت و یا بخش به بیماران نوبت داده باشد. 4

را برنامه حضور پزشکان و نوبت دهی و صف انتظار روی تلویزیون  نمایش پس از بررسی این موارد شما می توانید از این قسمت تنظیمات مربوط به

 انجام دهید.

 با کلیک روی این آیتم فرم زیر باز می شود :
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 تاریخ شروع نمایش و تعداد روز برای نمایش روی تلویزیون را وارد کنید و پس از انتخاب بخش های مورد نظر برای نمایش روی تلویزیون روی

 یید.کلیک نما دکمه 

 
 در باالی فرم برنامه حضور پزشکان را نمایش می دهد و در لیست زیر آن نام پزشکان و شماره اتاق مراجعه بیمار را به همراه 
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 تنظیمات چاپگر : 

 تنظیمات چاپگر.<<سایر امکانات و تنظیمات برنامه <<منوی اصلی برنامه

ک کامپیوتر چندین چاپگر متصل است، جهت تعیین چاپگر فیش مفید می باشد که به ی، این آیتم وقتی عیین انواع چاپگر استفاده می شودجهت ت

 ، چاپگر پرفراژ و چاپگر لیبل از این گزینه استفاده می شود.(A3، چاپگر گزارش گیری )سانتی( 8)

 
 برای هر کامپیوتر بایستی جداگانه تنظیمات چاپگر انجام شود. نکته :

 ، پس با تعویض ویندوز یا نصب مجدد چاپگر مجددا باید این تنظیمات انجام پذیرد.ستری ویندوز استخیره سازی در رجیمحل ذ نکته :

 فهرست

، می توانید دو بار وارد کردن رمز عبور جدید . با وارد کردن رمز عبور فعلی وعبور کاربر جاری استفاده می شود جهت تغییر رمز تغییر رمز عبور :

 .رمز عبور را تغییر دهید

 
 فهرست

 

 دفترچه تلفن :
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 فهرست

 حساب کامپیوتر استفاده نمایید.شما با کلیک کردن بر این گزینه می توانید از ماشین  ماشین حساب :

 
 فهرست

، در پایان هر دوره مالی آن دوره مالی بسته می حسابداری طراحی شده استبدلیل اینکه این نرم افزار کامال منطبق بر اصول  تعیین سال مالی :

 دسترسی به یک دوره مالی معین، از این گزینه استفاده می شود.. جهت د و دوره جدید مالی تولید می شودشو

 الزم بذکر است که دوره مالی در این سیستم بصورت سالیانه تعریف شده است.
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 فهرست

، بی در سخت افزار کامپیوتر رخ داد. که اگر چنانچه خرااز اطالعات پشتیبان گیری نمایید توصیه اکید می شود که بصورت روزانه پشتیبان گیری :

 بتوانید از فایل پشتیبان استفاده نمایید. 

 
( نشانگر این است backup94242726224893( و نام فایل پشتیبانی باال)\:Cآدرس ذخیره شدن فایل پشتیبانی از تنظیمات خوانده می شود )

 انجام شده است. 22:48:93و در ساعت  26/27/9424پشتیبانی در تاریخ که فایل 

، فایل بر در شبکه پشتیبان گیری انجام گیرد، بدین معنی که از هر کامپیوتری یل پشتیبانی بر روی سرور می باشدمحل ذخیره شدن فا نکته :

 ل مسائل امنیتی می باشد.روی سرور قرار می گیرد نه بر روی کامپیوتر پشتیبان گیرنده.این امر بدی

 فهرست

 

 

 جهت بازیابی فایل پشتیبان از این گزینه استفاده می شود.  بازیابی اطالعات :

 
 .مسیر فایل بایستی از روی سرور تعیین شود نکته :

 فهرست

 ارسال اطالعات به مرکز : 
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 تولید کرده و آن را برای مرکز ارسال نمایید XMLشما می توانید با وارد کردن محدوده زمانی مشخصی، از اطالعات فایل 

 فهرست
  سیستم :  Logنمایش 

سیستم ذخیره شود که Logبرای نمایش رویداد های انجام شده از این گزینه استفاده می شود. سعی شده است بصورت کامل تمامی رویداد ها در 

 ، مدیریت بتواند پیگیری اتفاقات توسط یک کاربر را داشته باشد.در صورت نیاز

های غیر عادی می باشند که انجام آنها همراه با ریسک برای سیستم می  . رویداددو بخش عادی و غیر عادی می باشندشامل  وضعیت رویداد :

 باشد و یا جهت توجه بیشتر مدیر به این رویداد است. مثل چاپ مجدد یک قبض که بایستی مدیر به این قبض توجه کند.

 .د مورد نظررویدادها در سیستم دسته بندی شده اند جهت گزارش گیری بهتر و پیدا کردن رویدا نوع رویداد :

 با وارد کردن یک کلمه می توان رویداد ها را فیلتر کرد. جستجوی توضیحات :

 
 فهرست

 امکان تغییر تاریخ سیستم :

( را به  فقط نرم افزار نه تاریخ ویندوز ) این قابلیت یک قابلیت سوپروایزری می باشد که این امکان را به کاربر می دهد که تاریخ جاری سیستم 

 باشد. می تاریخ دلخواه تغییر دهید و تمامی ثبت ها بر اساس این تاریخ 
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برق رفتگی ، خرابی  ) مورد استفاده برای وقتی می باشد که عملیاتی در روز های گذشته انجام پذیرفته است و به هر دلیل ثبت نشده است

 ، ثبت نماید. بصورت پیش فرض تاریخ جاری سیستم در نظر گرفته می شود.تصمیم دارد در همان تاریخ گذشته کامپیوتر و ...( و کاربر

پیشنهاد این است تا حد امکان از گزینه استفاده نشود چون باعث بهم خوردن روال طبیعی اسناد ثبت شده می شود.)علی الخصوص در 

 حسابداری(

، تمامی اسناد بر اساس تاریخ می باشد. پس از تایید این فرم 25/26/9424اریخ انتخابی می باشد و لی ت 26/26/9424در فرم باال تاریخ سیستم 

 ثبت خواهند شد.)البته فقط برای کاربر جاری نه برای سایر کاربران شبکه( 25/26/9424

 فهرست

 :لیست کاربران فعال در سیستم  

آنها 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 برای  

 (  و یا آنها را از سیستم بیرون بیندازد. Chatارسال کند)
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 فهرست

 

 

  ماه )بستن ماه( : عملیات آخر

، حذف نسخ و اصالح نسخ، ثبت نسخ از قلم افتاده، شامل ثبت پذیرش ها، اصالح پذیرش هامربوط به یک ماه انجام شد  عملیاتپس از آنکه تمامی 

 است. پایین قابل دسترستن ماه از قسمت برای بستغییری ایجاد کند هیچ کس نتواند بعد از این تاریخ تا مورد نظر بسته شود بایستی ماه ..... 

 .دستور اتمام عملیات ماه قبل <<عملیات پایان ماه <<مدیریت   --از قسمت فرم اصلی برنامه   
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 .مورد نظر وجود ندارددر ماه  ، اضافه()حذف، ویرایش هر گونه تغییرات امکان انجام :عالمت قفل 

 .وجود ندارد در ماه مورد نظر محدودیتی برای ایجاد تغییرات)باز( : عالمت غیر قفل

 .را قفل یا باز کنیدیک ماه ، می توانید مربوط به ماه با کلیک کردن بر روی هر آیکون

این کار می تواند از بروز خیلی از سوء استفاده ها ، ماه مربوطه را قفل نمایید. چرا که تمامی نسخ و ارسال لیست به بیمه حتما بعد از ثبت توجه :

تغییری در ، مطمئن می شود که پس از این تاریخو  می باشد  ءبرای حسابدار درمانگاه یک نقطه اتکاتوسط کاربران متخلف را بگیرد و همچنین 

 .او )حسابدار( و هماهنگی اطالعماه مربوطه صورت نخواهد گرفت مگر با 

 فهرست

 انبارداری
 ثبت درخواست جدید

 ثبت درخواست جدید.<<درخواست کاال <<انبارگردانی <<منوی اصلی برنامه

مربوط به مقصد بخش می شوید. درقسمت « ثبت درخواست » با انتخاب این آیتم فرم مربوط به بخش ها باز شده و با انتخاب بخش مبدا وارد فرم 

 مورد نظر را انتخاب کرده و بر روی دکمه کنار آن کلیک کنید تا قسمت پایین فرم فعال گردد. سپس نوع و توضیحات مربوط به درخواست را در

 قسمتهای مربوطه وارد کنید.

افه شود. پس از وارد کردن تمام کاالها بر روی سپس کاالی مورد نظر و تعداد آن را مشخص کرده و کلید اینتر را زده تا به لیست پایین فرم اض

 دکمه ذخیره کلیک کرده تا درخواست ثبت شود.

 برای اضافه کردن کاالی جدید از ین دکمه می توانید استفاده کنید. 

 برای ویرایش کاالی اضافه شده در لیست پایین فرم از این آیتم استفاده کنید. 

 ها با استفاده از این آیتم امکان پذیر است.حذف کاالی اضافه شده در لیست کاال 
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با انتخاب این آیتم ، این امکان برای کاربران وجود دارد که درخواست ثبت شده را هنگام تعریف درخواست تایید درخواست ثبت شده قطعی شود : 

 و قطعی کنند. 

قطعی شود این گزینه را انتخاب نکرده و این کار را در زمان مورد الزم به ذکر است که در صورتی که درخواستی باید پس از بررسی مجدد تایید و 

 نظر از قسمت گزارش درخواست های ارسالی اقدام به تایید و قطعی کردن درخواست کنید.

 تعداد کاالها و اقالم ثبت شده در درخواست می باشد. تعداد :

 
 فهرست

 ارسالی :گزارش درخواست های 
در این فرم شما پس از انتخاب بخش مورد نظر وارد فرم گزارش درخواست های ارسالی می شوید تا وضعیت و شرایط درخواست را مشخص کنید. 

پس از مشخص کردن شرایط و کلیک بر گزینه انتخاب، شما می توانید گزارشات درخواستی از بخش مبداء را مشاهده کنید، که این درخواست ها 

 رای کدام بخش ها، توسط کدام کاربر و در چه تاریخی انجام شده است.ب
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با انتخاب این گزینه شما می توانید ریز اقالم موجود در درخواست را مشاهده کنید و در صورتی که درخواست موقت باشد تغییرات الزم را  

 انجام دهید.

برای قطعی کردن درخواست از این دکمه استفاده می شود، با قطعی شدن درخواست، اطالعات درخواست غیر قابل تغییر می گردند و بخش  

 مقصد پس از بررسی درخواست می تواند اقدامات الزم را انجام دهد.

 چاپ لیست درخواست های ارسالی بخش. 

 دارند.حذف درخواست هایی که در وضعیت موقت قرار  

 *** در لیست درخواستها برای هریک سه فیلد تاریخ مشخص شده است :

تاریخی که مبدا درخواست را در سیستم ثبت کرده است. زمانی که فقط این تاریخ مقدار دارد وضعیت درخواست در حالت موقت  . تاریخ ثبت : 9

 می باشد.

زمانی که مبدا درخواست را تایید می کند این فیلد مقدار می گیرد و وضعیت درخواست در مبدا قطعی می  . تاریخ تایید درخواست ) مبدا ( : 0

 شود ولی هنوز در مقصد به صورت موقت می باشد.

هم در  زمانیکه مقصد درخواست را تایید و قطعی کند این فیلد مقدار می گیرد و وضعیت هم در مبدا و. تاریخ تایید درخواست ) مقصد ( :  4

 مقصد قطعی می شود.

 *** توجه داشته باشید که در مبدا فقط درخواستهایی قابلیت تغییر وضعیت را دارند که هنوز از سمت مقصد تایید نشده اند.

 فهرست
 گزارش درخواست های دریافتی :

سالی می باشد. در این قسمت درخواستهایی که از سمت بخش های مختلف گزارش درخواست های دریافتی همانند گزارش درخواست های ار

 برای این بخش ارسال و تایید شده است نمایش داده می شوند.
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با انتخاب این گزینه شما می توانید ریز اقالم موجود در درخواست را مشاهده کنید. در این قسمت شما نمی توانید هیچگونه تغییری را در  

 مال کنید. درخواست اع

برای قطعی کردن درخواست از این دکمه استفاده می شود، با قطعی شدن درخواست، اطالعات درخواست غیر قابل تغییر می گردند و بخش  

 مقصد پس از بررسی درخواست می تواند اقدامات الزم را انجام دهد.

 چاپ لیست درخواست های دریافتی بخش. 

 می باشد.« گزارش درخواست های رسالی » دقیقا شبیه به *** فیلدهای مربوط به تاریخ 

 فهرست
 ثبت فاکتور خرید

 انبارداری یکی از بخش های بسیار مهم و با اهمیت نرم افزار بوده که الزم است با دقت فراوان به این بخش توجه فرمایید.

 ثبت فاکتور خرید. <<خرید  <<انبار داری 

 
 نمایش داده می شود. "ثبت فاکتور خرید"با انتخاب گزینه باال، بخش مورد نظر را انتخاب کرده و دکمه تایید را بزنید. فرم 
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یا همان فروشنده می باشد که در لیست قابل جستجو می باشد. در صورتیکه فروشنده در لیست مزبور وجود نداشت با کلیک کردن بر  نام شرکت :

 می توان فروشنده جدید را تعریف کرد  و یا اطالعات سایر فروشندگان را مالحضه کرد. روی دکمه 

 شماره فاکتور فروشنده می باشد. شماره فاکتور :

تخفیف  به دو صورت می تواند ثبت گردد. اول در فیلد تخفیف که در باالی فرم قرار دارد و دوم می تواند تخفیف مستقیما در قیمت  تخفیف :

 االها لحاض شود تا در قیمت تمام شده کاال لحاض شود.خرید ک

 قیمت تمام شده کاال در محاسبه سود و زیان، بسیار حاض اهمیت می باشد. توجه :

 تاریخ سند حسابداری این فاکتور بر اساس تاریخ فاکتور می باشد.  تاریخ فاکتور :

منتقل شود. در این فیلد آن انبار هایی لیست می شوند که مربوط به بخش انتخابی و انباری که می خواهید اقالم این فاکتور به آن  انبار ورودی :

 همچنین در تنظیمات انبار، بعنوان انبار ورودی تعیین شده باشند.

 نوع ورود به انبار به دو حالت خرید و امانی تقسیم می شود. نوع ورود :

موقت ثبت می گردد. الزم به توضیح می باشد که با ثبت فاکتور در وضعیت موقت، با زدن دکمه ثبت، فاکتور به صورت  ثبت فاکتور خرید : 

موجودی به انبار اضافه نمی گردد. وقتی موجودی افزایش پیدا می کند که فاکتور قطعی شود. برای قطعی کردن فاکتور به گزارش فاکتور های 

 ثبت شده مراجعه فرمایید. در ادامه توضیح داده خواهد شد.

 
 هت اضافه کردن کاال به فاکتور از این گزینه استفاده می شود  )در ادامه توضیح داده خواهد شد(.ج 

 جهت تغییر سایر اطالعات کاال از این گزینه استفاده می شود. 

 حذف کاال از فاکتور. 
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 فرم باال جهت اضافه کردن کاال به فاکتور می باشد. 

بال به این انبار اضافه شده انده، قابلیت انتخاب دارند و در صورتیکه کاالی مورد جستجو در لیست وجود نداشته لیست تمام کاالهایی که ق نام کاال :

 ، تمامی کاالهایی تعریف شده به لیست مزبور اضافه خواهند شد."تمام کاالها"باشد با انتخاب 

 فته شود(.تعداد کاالیی خریداری شده  )بر اساس واحد فروش در نظر گر تعداد کاال :

 از این تاریخ جهت اعالم هشدار به کاربر برای داروهای تاریخ انقضای نزدیک یا گذشته استفاده می شود. تاریخ انقضا :

در فاکتور خرید دارو معموال قیمت بر اساس بسته ذکر می شود ولی فروش دارو بر اساس عددی است، برای تسریع در کار کاربر،   قیمت بسته :

و  07.222بصورت اتوماتیک محاسبه می گردد. بعنوان مثال قیمت بسته  "تعداد در هر بسته"محاسبه مبلغ خرید هر عدد کاال با وارد کردن  فیلد 

 محاسبه شده است.  0.722عدد، فی خرید به صورت اتوماتیک  92بسته تعداد در هر 

 الزم بذکر می باشد که مبلغ خرید بدون درنظر گرفتن ارزش افزوده ثبت گردد. ارزش افزوده در فیلد جدایی ثبت می شود. نکته :

 با وارد کردن درصد ارزش افزوده، مبلغ ارزش افزوده بر اساس مبلغ خرید محاسبه می گردد. درصد ارزش افزوده :

جهت محاسبه قیمت فروش، می توان از این فیلد استفاده کرد. این فیلد زمانی استفاده می شود که درصد سود کاال مشخص باشد  درصد سود :

 مثل فروش بهداشتی در داروخانه.

 محاسبه گردد یا بصورت دستی تغییر کند. "درصد سود"می تواند توسط  این فیلد قیمت فروش :

 
 با ثبت کاالی باال و اضافه شدن در فاکتور، جمع فاکتور به صورت باال محاسبه می گردد.

 با انتخاب این کلید می توانید فاکتور را چاپ کنید. 
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 فهرست

 گزارش فاکتور های خرید
 جهت دسترسی به فاکتورهای ثبت شده از مسیر زیر استفاده نمایید:

 گزارش فاکتورهای خرید.  <<خرید  <<انبارداری 

می شود با انتخاب گزینه باال، بخشی که می خواهید فاکتورهای آن را مشاهده کنید را انتخاب کنید با انتخاب بخش مورد نظر فرم زیر نمایش داده 

 به فاکتورهایی که می خواهید مشاهده کنید، شرط های خود را وارد نمایید. که می توانید با توجه
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د، در صورتیکه هیچ شرطی وارد نکنید، تمامی فاکتورهای ثبت شده برای شما لیست می شوند. تمامی فیلدهایی که هنگام ثبت فاکتور وارد شده ان

 لیست فاکتور های ثبت شده نمایش داده می شوند. قابلیت گزارش گیری دارند. با فشار کلید تایید در باالی فرم،

 

 ید.با انتخاب این گزینه شما می توانید ریز فاکنور را مشاهده کنید و در صورتی که فاکتور موقت باشد تغییرات الزم را در فاکتور انجام ده 

ت فاکتور غیر قابل تغییر می گردند و اقالم فاکتور به برای قطعی کردن فاکتور از این دکمه استفاده می شود، با قطعی شدن فاکتور، اطالعا 

 انبار اضافه می شوند و همزمان سند حسابداری مربوطه نیز ثبت می گردد. شرکت فروشنده بستانکار و انبار بدهکار می گردد.

 چاپ لیست فاکتورهای ثبت شده. 

 خروجی اکسل. 

 حذف فاکتور انتخابی در صورتی که در وضعیت موقت باشد. 

 

برای خارج کردن یک فاکتور از حالت قطعی به حالت موقت. این عملیلت یک عملیات سوپروایزری می باشد و نباید برای همه افراد این  

ثبت شده، تغییراتی اعمال کنید. )این آیکون برای آن مجوز صادر گردد. این عملیات وقتی انجام می گردد که به هر دلیلی می خواهید در فاکتور 

 فاکتورهای ظاهر می شود که در حالت قطعی هستند(.

با موقت کردن یک فاکتور، اقالم آن فاکتور از موجودی انبار، کسر می گردد. اگر انبار مزبور اجازه منفی شدن نداشته باشد و با کسر  نکته :

 انبار منفی شود، سیستم اجازه موقت کردن فاکتور را نمی دهد.موجودی از انبار، موجودی کاال در 

 فهرست

 گزارش خرید کاال
باال، برای گزارش گیری خرید یک کاال، از این گزارش استفاده می شود. امکان اعمال شرط بر اساس شرکت فروشنده را نیز دارد. با انتخاب گزارش 

 انتخاب کرده سپس فرم پایین نمایش داده می شود.بخش مورد نظر را 
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 فهرست

 برگشت از خرید
 جهت عودت کاال به فروشنده از این گزینه استفاده می شود. برگشت از خرید نیز مانند ثبت فاکتور خرید ابتدا به صورت موقت ثبت می شود و

کرد. با قطعی کردن سند برگشتی، کاالها از انبار خارج می گردد و همچنین سند حسابداری آن نیز همزمان  پس از بررسی، می توان  آن را قطعی

 ثبت می گردد.

 جهت دسترسی به منوی برگشت از خرید از مسیر زیر  پیروی کنید.

 ثبت برگشت از خرید <<برگشت از خرید  <<انبارداری  
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 فروشنده ای که می خواهید برای آن مرجوع کنید را انتخاب کنید. شرکت :

می باشد. بدین صورت که با توجه به عودت اجناس به شرکت، چه مبلغی از تخفیف « تخفیف برگشتی » تخفیف در این فرم به معنای  تخفیف :

 داده شده کسر می شود. این فیلد جهت تصحیح تخفیف می باشد.

 تخفیف فاکتور خرید مربوطه صفر بوده باشد، در اینجا مبلغ تخفیف نیز صفر خواهد بوددرصورتیکه مبلغ 

 سایر فیلد ها تفاوتی با فیلدهای ثبت فاکتور خرید نمی کنند.

 ثبت با وضعیت موقت انجام می گیرد. جهت قطعی کردن به گزارش اسناد برگشتی مراجه فرمایید. ثبت سند برگشت از خرید : 

 رگشتی.چاپ سند ب 

 
 جهت اضافه کردن کاال به سند برگشت از این گزینه استفاده می شود. 

 جهت تغییر سایر اطالعات کاال از این گزینه استفاده می شود. 

 حذف کاال از سند برگشت. 
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 «.دارو پخش » به شرکت   CALCIUM <KRUGER> TAB EFFERVESCENT عدد از کاالی  52مثال : عودت 

 ه ثبت این کاال به سند مرجوعی اضافه می شود.با زدن دکم

 فهرست

  گزارش برگشت از خرید

 گزارش برگشت از خرید. <<برگشت از خرید  <<انبارداری 

فاکتورهایی می باشد که می باشد با این تفاوت که گزارشی که به ما می دهد گزارشی از « گزارش فاکتورهای خرید » این گزارش دقیقاّ همانند 

 پس از خرید برگشت داده شده اند.

 شما در این فرم فقط کافیست شرط های الزم برای گزارش و محدوده تاریخ ثبت را انتخاب کرده و کلید انتخاب را فشار دهید تا سیستم گزارش

 مورد نظر را برای شما نمایش دهد.
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با انتخاب این گزینه شما می توانید ریز فاکتور برگشت از خرید را مشاهده کنید و در صورتی که فاکتور موقت باشد تغییرات الزم را در  

 فاکتور انجام دهید.

بل تغییر می برای قطعی کردن فاکتور از این دکمه استفاده می شود، با قطعی شدن فاکتور، اطالعات فاکتور غیر قا قطعی کردن فاکتور : 

گردند و اقالم فاکتور به موجودی انبار اضافه می شوند و همزمان سند حسابداری مربوطه نیز ثبت می گردد. شرکت فروشنده بدهکار و انبار 

 بستانکار می گردد.

این کار جز یکی از مجوز های سوپروایزری می باشد و نباید برای همه افراد  : برای خارج کردن یک فاکتور از حالت قطعی به حالت موقت 

برای  این مجوز صادر گردد. این عملیات وقتی انجام می گردد که به هر دلیلی می خواهید در فاکتور ثبت شده، تغییراتی اعمال کنید. )این آیکون

 آن فاکتورهای ظاهر می شود که در حالت قطعی هستند(.

 با موقت کردن یک فاکتور، اقالم آن فاکتور به موجودی انبار، اضافه می گردد.  نکته :

 چاپ لیست اسناد برگشت از خرید. 
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 خروجی اکسل. 

 حذف فاکتور انتخابی در صورتی که در وضعیت موقت باشد. 

 فهرست

 ثبت حواله بین انباری :
انبار می باشد که انبار حواله کننده، انبار مبداء و انبار گیرنده  0همانگونه که از عنوانش مشخص است حواله کردن کاال میان در حواله بین انباری 

 حواله، انبار مقصد نامیده می شود. دیگر امکانات این فرم همانند فرم های قبلی بوده که توضیح داده شده است.

 ت که از این کاال از طرف فرستنده حواله ای ارسال شده که هنوز این مقدار قطعی نشده اند.به معنای این اس قطعی نشده توسط مبدا :

 
می توانید در قسمت مشخص شده در تصویر کاالی جدید را انتخاب و تعداد را وارد کنید و سپس با زدن  در این صفحه با کلیک روی دکمه 

 کلید اینتر به لیست اضافه کنید. 

کلیک کنید ، در کادر قرمز رنگ مشخص شده در تصویر می توانید نام کاال و  الی مورد نظر را از لیست انتخاب و روی دکمه برای ویرایش ، کا

 تعداد را اصالح کنید.

کلیک کنید. با انتخاب این دکمه روی کاالی انتخابی خطی  در صورت لزوم برای حذف یک کاال از لیست اقالم ، می توانید بر روی دکمه 

 رمز کشیده می شود که به منزله حذف موقت می باشد و تا زمانی که حواله ذخیره نشده است به طور کامل حذف نمی شود.ق

 به معنای این است که از این کاال از طرف گیرنده حواله ای ارسال شده که هنوز این مقدار قطعی نشده اند. رسید نشده توسط مقصد :

 آیتم به این معنا می باشد که شما تا چه تعدادی می توانین از این کاال را انتقال دهید.این  سقف تعداد کاالی انتقالی :

 با انتخاب این گزینه حواله ثبت شده مستقیم قطعی می شود و در وضعیت موقت قرار نمی گیرد.حواله ثبت شده قطعی شود : 
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باز می شود با  وارد کردن شماره حواله و زدن کلید اینتر تمام اقالم ثبت با کلیک روی این آیتم فرم زیر اضافه کردن اقالم حواله انتخابی :  

 شده در حواله به لیست اضافه می شود.

 

برای ثبت حواله مربوط به یک درخواست برای جلوگیری از اشتباه در وارد کردن اقالم می توانید روی این  اضافه کردن اقالم درخواست : 

 شده، با وارد کردن شماره درخواست و زدن کلید اینتر تمام اقالم موجود در درخواست به لیست اضافه می شود.آیتم کلیک کنید در فرم باز 

کلیک کنید تا حواله ثبت شود. در صورت لزوم برای چاپ حواله می توانید روی دکمه  در پایان پس از وارد کردن تمام اقالم روی دکمه 

 کلیک کنید. 

 
 فهرست

 گزارش حواله های ارسالی :
 شما با این گزارش می توانید ببینید چه حواله ای با چه کاالهایی از کدام انبار برای کدام انبار ارسال شده است.

کلیک می کنید. در فرم باز شده بایستی  «گزارش حواله های ارسالی » نکته مهمی که بایستی به آن توجه نمایید این است که، زمانی که بر روی 

 .نام بخشی را انتخاب کنید که می خواهید از انبارهای آن استفاده نمایید

 
 می شوید.« گزارش حواله های ارسالی » پس از انتخاب بخش مورد نظر شما وارد فرم 
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اره حواله و انتخاب انبار مبدا و مقصد و انتخاب کاال و خدمات خاص در این فرم نیز همانند فرم های دیگر شما می توانید با وارد کردن تاریخ ، شم

 گزارش حواله های ارسالی خود را به صورت موقت ، قطعی و یا هر دو آنها مشاهده کنید .

 

 با انتخاب این گزینه شما می توانید ریز حواله را مشاهده کنید و در صورتی که حواله موقت باشد تغییرات الزم را انجام دهید. 

با قطعی شدن حواله، اطالعات حواله غیر قابل تغییر می گردند و بخش مقصد پس از بررسی می تواند اقدامات الزم را انجام  قطعی کردن : 

 دهد.

  خارج کردن یک حواله از حالت قطعی به حالت موقتبرای  

 چاپ لیست حواله های ارسالی. 

 خروجی اکسل. 

 حذف حواله انتخابی در صورتی که در وضعیت موقت باشد. 

 *** در لیست حواله ها برای هریک سه فیلد تاریخ مشخص شده است :
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ده است این فیلد مقدار می گیرد و در این حالت وضعیت حواله در حالت موقت می تاریخی که مبدا حواله را در سیستم ثبت کر . تاریخ ثبت : 9

 باشد.

زمانی که مبدا حواله را تایید می کند این فیلد مقدار می گیرد و وضعیت حواله در مبدا قطعی می شود ولی هنوز در  . تاریخ ارسال از مبدا : 0

 مقصد به صورت موقت می باشد.

زمانیکه مقصد حواله را تایید و قطعی کند این فیلد مقدار می گیرد و وضعیت هم در مبدا و هم در مقصد قطعی می مقصد : . تاریخ دریافت به  4

 شود.

 *** توجه داشته باشید که در مبدا فقط حواله هایی قابلیت تغییر وضعیت را دارند که هنوز از سمت مقصد تایید نشده اند.

 رستفه

 گزارش حواله های دریافتی :
 شما با این گزارش می توانید ببینید چه حواله ای با چه کاالهایی از کدام انبار دریافت شده است.

 این گزارش همانند گزارش حواله های ارسالی بوده و از توضیح دوباره امتناع می کنیم.

نکند موجودی انبار تغییر نمی کند و پس از قطعی شدن حواله از موجودی انبار مبدا الزم به ذکر است تا زمانی که مقصد حواله راتایید و قطعی 

 کاسته و به موجودی انبار مقصد اضافه می شود.

 فهرست
 ثبت حواله مصرفی

 ثبت حواله مصرفی. <<حواله مصرفی  <<انبارداری 

ک بخش برای کاالهای مصرفی داخل بخش ثبت می کند. در حواله مصرفی بخش مصرف کننده و منظور از حواله مصرفی حواله ای است که به ی

ودی انبار خروجی را تعیین کنید. منظور از انبار خروجی انباری است که باید اقالم موجود در حواله که از بخش درخواست داده شده است از موج

 آن کم شود و به بخش ارسال شود. 



 فایل آموزش نرم افزار مدیریت بخش های بستری
 

 
137 

 324مجتمع افرا واحد  – 5روبه روی شهرداری منطقه  –بلوار آیت اهلل کاشانی  -فلکه دوم صادقیه  -تهران : آدرس 

 www.Parstiam.irسایت شرکت :        6 – 20933240223تلفن تماس : 

 

 
می توانید در قسمت مشخص شده در تصویر کاالی جدید را انتخاب و تعداد را وارد کنید و سپس با زدن  در این صفحه با کلیک روی دکمه 

 کلید اینتر به لیست اضافه کنید. 

صویر می توانید نام کاال و کلیک کنید ، در کادر قرمز رنگ مشخص شده در ت برای ویرایش ، کاالی مورد نظر را از لیست انتخاب و روی دکمه 

 تعداد را اصالح کنید.

کلیک کنید. با انتخاب این دکمه روی کاالی انتخابی خطی  در صورت لزوم برای حذف یک کاال از لیست اقالم ، می توانید بر روی دکمه 

 قرمز کشیده می شود که به منزله حذف موقت می باشد و تا زمانی که حواله ذخیره نشده است به طور کامل حذف نمی شود.

 در این قسمت موجودی کاال در انبار خروجی را نمایش می دهد. موجودی :

با کلیک روی این آیتم فرم زیر باز می شود با  وارد کردن شماره حواله و زدن کلید اینتر تمام اقالم ثبت ی : اضافه کردن اقالم حواله انتخاب 

 شده در حواله به لیست اضافه می شود.

 

وی این برای ثبت حواله مربوط به یک درخواست برای جلوگیری از اشتباه در وارد کردن اقالم می توانید ر اضافه کردن اقالم درخواست : 

 آیتم کلیک کنید در فرم باز شده، با وارد کردن شماره درخواست و زدن کلید اینتر تمام اقالم موجود در درخواست به لیست اضافه می شود.
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نیز  شما پس از انتخاب کاالهای خود بایستی بر روی گزینه انتقال کاال کلیک کنید تا کاالها به بخش گزارش حواله های مصرفی رفته و در آنجا

رش حواله کاالهای مورد نظر را ثبت نمایید تا از حالت موقت به قطعی تبدیل شود. اما راه حل بهتری وجود دارد تا دیگر نیازی به رفتن به فرم گزا

 های مصرفی نباشد.

ا را در و کلیک کردن بر گزینه انتقال کاال، این کااله شما می توانید در همین فرم باال با عالمت دار کردن گزینه 

 همین جا قطعی نمایید.

کلیک کنید تا حواله ثبت شود. در صورت لزوم برای چاپ حواله می توانید روی دکمه  در پایان پس از وارد کردن تمام اقالم روی دکمه 

 کلیک کنید. 

 

 شده برای حواله را مشاهده کنید.در صورتی که حواله قطعی شده باشد این آیتک فعال است که با کلیک روی آن می توانید اسناد ثبت  

 
 فهرست

 گزارش حواله های مصرفی
 گزارش حواله های مصرفی. <<حواله مصرفی  <<انبارداری 

 در این فرم شما می توانید حواله های مصرفی را که به صورت موقت و یا قطعی ارسال شده اند را ببینید.

 تمام حواله های موقت و قطعی را مشاهده نمایید.« همه »   و یا با انتخاب گزینه
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شما نیز این امکان را دارید که با دادن شرط های مختلف به سیستم گزارشات متنوعی دریافت نمایید. فقط کافیست برای شرط های خود ابتدا 

 گزینه مورد نظر را عالمت دار کرده سپس شرط خود را اعمال نمایید.

 را اعمال کرده و کلید انتخاب را کلیک می کنیم. 42/27/9424تا  29/27/9424شرط تاریخ را عالمت دار کرده و تاریخ  برای مثال ما

 فهرست

 آمار کلی حواله های ارسالی به بخش ها
 آمار کلی حواله های ارسالی به بخش ها. <<حواله بین انباری  <<انبارداری 

می توانید با انتخاب انبار مورد نظر و انتخاب محدوده تاریخ  "آمار کلی حواله های ارسالی"ز انتخاب بخش مورد نظر و وارد شدن به فرم شما پس ا

 دریافت مقصد گزارش مورد نظر را مشاهده نمایید.

 
 فهرست

 موجودی انتقالی از سال قبل
 موجودی انتقالی از سال قبل. <<انبار موجودی  <<انبارداری 

ه سال جدید در پایان هر سال با بستن حساب ها و اسناد حسابداری و انبارگردانی پایان سال اگر کاال / دارویی در انبار موجودی داشته باشند باید ب

مه داشته باشد. در این قسمت می توانید گزارشی از انتقال پیدا کند تا سیستم امکان فروش و استفاده از این کاالها را در قسمتهای مختلف برنا

 موجودی انتقال یافته از سال قبل به سال جدید طی این فرآیند تهیه کنید.

 فهرست

 موجودی فعلی
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 موجودی فعلی. <<موجودی انبار  <<انبارداری 

می شوید. در این فرم پس از انتخاب انبار مورد نظر فرم موجودی انبار برای شما  شما پس از انتخاب بخش مورد نظر وارد فرم کدینگ انبارها

 نمایش داده می شود، که شما می توانید با کلیک کردن بر روی گزینه بروز رسانی موجودی انبار انتخابی را مشاهده نمایید. 
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 نمایش لیست داروها بر اساس نام التین ثبت شده در سیستم. لیست دارو بر اساس نام التین :

 نمایش لیست داروها بر اساس نام فارسی ثبت شده در سیستم. لیست دارو بر اساس نام فارسی :

 جستجو بر اساس نام دارو )التین یا فارسی با توجه به آیتم انتخابی در باال( ، بارکد و کد دسترسی دارو

با انتخاب این گزینه در لیست فقط داروهایی نمایش داده می شوند که موجودی آنها در انبار انتخابی بزرگتر از صفر کاالهایی که موجودی دارند : 

 باشد. در غیر این صورت تمام داروهای موجود در انبار حتی با موجودی صفر را نمایش می دهد.

 چاپ داروهای موجود در لیست  

 

 اکسل از لیست موجودی انبار خروجی 

 فهرست

 کارتکس کاال
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 کارتکس کاال. <<موجودی انبار  <<انبارداری 

می شوید. در این فرم شما می توانید با انتخاب نام انبار و نام کاالی مورد نظر و « کارتکس انبار » شما پس از انتخاب بخش مورد نظر وارد فرم  

دکمه انتخاب تمام ورودی و خروجی های این کاال در این انبار را مشاهده کنید. اگر شما بخواهید این جستجوی کاال در یک مقطع زمانی زدن 

 خاص باشد، می توانید با عالمت دار کردن گزینه انتخاب و وارد کردن زمان مورد نظر، این جستجو را انجام دهید.

 

 

 چاپ کارتکس انبار  

 اکسل از کارتکس انبار خروجی 
 

 فهرست
 انبار گردانی

 می شوید.« انبار گردانی » شما پس از انتخاب بخش مورد نظر و سپس انتخاب انبار مورد نظر وارد فرم 
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نمایش » در این فرم شما می توانید با عالمت دار کردن گزینه نوع کاال و انتخاب کردن کاالی مورد نظر )برای مثال قرص( و کلیک کردن بر گزینه 

موجودی تمام قرص هایی که در انبار موجود می باشد را مشاهده نمایید و در صورت عالمت دار نکردن این گزینه تمام کاالهایی که « تمام کاالها 

 دارند نمایش داده می شود. 

، تمام کاالهایی که «نمایش تمام کاالها » و کلیک کردن بر روی گزینه « تمام کاالها » همچنین شما می توانید با عالمت دار کردن گزینه 

 انبار تعریف کنید.می توانید کاالهای جدید در « کدینگ کاال » موجودی دارند و یا ندارند را مشاهده کنید. با انتخاب کلید 

 در این فرم نیز شما می توانید کاالی مورد نظر خود را بر اساس نام کاال، بارکد و یا کد دسترسی جستجو کنید.

ماه انجام شده تا موجودی واقعی انبار با موجودی سیستم یکی شود، برای این کار الزم است شما بعد از شمارش کاالها،  6انبار گردانی در پایان هر 

بار انجام می دهند تا  4در مقابل کاال بنویسید. برای اطمینان بیشتر این شمارش را تا « موجودی شمارش شده » وجودی هر کاال را در ستون م

ستون  4ستون برای شمارش قرار داده ایم تا تعداد کاال را بعد از شمارش در این  4اشتباهی در شمارش صورت نگیرد، ما برای این موضوع 

ی با د. برای اینکه تعداد کاالهای انبار زیاد بوده و امکان شمارش تمام کاالها در یک روز وجود ندارد شما می توانید پس از پایان ساعت کاربنویسی

کلیک « پایان انبار گردانی » زدن کلید ثبت نهایی موجودی شمارش شده را ذخیره کنید. پس از شمارش تمام کاالها شما بایستی بر روی کلید 

 کنید تا تمام تغیرات وارد شده در سیستم اعمال شود.

به هیچ وجه نباید دوباره کلید پایان انبار گردانی را بزنید، چون با این کار تمام موجودی « پایان انبار گردانی » توجه داشته باشید پس از  تذکر :

 های کاال ها به هم خورده و انبار گردانی دوباره باید از اول انجام شود.

 پایان انبار گردانی  

 
زم است از در صورتی که پس از پایان انبار گردانی متوجه شدید یک کاال را فراموش کرده اید شمارش کنید و یا تعداد آن را اشتباه وارد کرده اید ال

کلیک « کپی » و بر روی کلید  را انتخاب کرده«  9موجودی شمارش شده » زبانه را باز کرده و « از موجودی کامپیوتر کپی شود به » قسمت 

 کنید تا موجودی کامپیوتر در ستون اول کپی شود سپس کاالی مورد نظر را جستجو کرده و تغییر دهید و کلید ثبت نهایی و کلید پایان انبار

 گردانی را بزنید.
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االهای شمارش شده را بر حسب ریال به شما نشان فرم پایین باز شده و میزان کسری و اضافه بودن ک« پایان انبار گردانی » پس از فشردن کلید 

شما بایستی این کسری و اضافه را به حساب شخص، سرمایه شرکت و یا سود و زیان « کسری و اضافه ثبت شود به حساب » می دهد. در قسمت 

 ورد نظر را انتخاب نمایید.واریز نمایید به این ترتیب که بر کلید جستجو کلیک کرده تا از فرم باز شده حساب شخص و یا شرکت م

 

 با انتخاب این گزینه شما می توانید از لیست باز شده شخص مورد نظر را انتخاب کنید. 
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 پس از انتخاب شخص و زدن کلید انتخاب پیغامی مبنی بر موفقیت عملیات نمایش داده می شود.

پزشک و پرسنلی که بایستی این مبلغ اضافه و کسری به حساب آنها واریز  در نظر داشته باشید در صورتی که در فرم لیست کادر درمانی نام هیچ

 شود، وجود نداشته باشد شما باید با انتخاب مسیر زیر این افراد را تعریف کنید.

 پزشک . <<اشخاص  <<ثوابت و تعاریف اولیه 

موجودی » حل وجود دارد. تا زمانی که در هر کدام از ستون های در صورتی که نمی دانید آیا کلید پایان انبار گردانی را زده اید یا نه، یک راه 

 عدد و مقدار وجود داشته باشد می توانید متوجه شوید که هنوز کلید پایان انبار گردانی را نزده اید.« شمارش شده 

 
 فهرست

 گزارش انبار گردانی های قبلی
 گزارش انبار گردانی های قبلی. <<انبار گردانی  <<انبارداری 

شده و می توانید انبار گردانی های گذشته را مشاهده کنید. و می توانید با دوبار کلیک « گزارش انبار گردانی » شما پس از انتخاب بخش وارد فرم 

 کردن تغییرات اعمال شده را مشاهده کنید.

 
 فهرست

 دارو :گزارش سفارش 

 گزارش سفارش دارو. <<انبارداری 

گزارش نقطه سفارش » در این گزارش شما پس از انتخاب بخش مورد نظر، و انتخاب انباری که قرار است برای آن، دارو سفارش دهید وارد فرم 

 می شوید. « کاال 
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 می شوند و میزان کسری و موجودی فعلی را به شما نشان می دهد.در این فرم، کاالهایی که تعداد آنها از نقطه سفارش کمتر شود نمایش داده 

 همچنین سیستم مبلغ مورد نیاز، برای خرید کاالهای کسری را به شما نشان می دهد.

 

 

 دریافت و پرداخت 

 ثبت فیش بانکی
 ثبت فیش بانکی. <<دریافت و پرداخت   <<حسابداری  <<منوی اصلی برنامه 

 به حساب های مرکز در بانک از این قسمت عمل می کنیم. برای ثبت فیش های واریزی
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 گزارش چکهای دریافتی

 گزارش چکهای دریافتی. <<عملیات چک   <<حسابداری  <<منوی اصلی برنامه 

 در این قسمت به دو صورت می توانید گزارش چک هایی که صندوق دریافت کرده و در سیستم ثبت شده است را مشاهده نمایید:

 ساس شماره سریال چک . برا 9

 . براساس وضعیت ، تاریخ چک و بانک 0

 با انتخاب هر یک از این آیتم ها و کلیک روی دکمه سبز رنگ انتخاب فرم گزارش برای شما باز می شود.
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 گزارش چکهای پرداختی

 گزارش چکهای پرداختی. <<عملیات چک   <<حسابداری  <<منوی اصلی برنامه 

 شبیه به گزارش چک های دریافتی می باشد و توضیح آن امتناع می کنیم.این آیتم دقیقا 

 

 

 

 فیش حقوقی 
 فیش حقوقی. <<حقوق و دستمزد  <<حسابداری<<منوی اصلی برنامه 

دسترسی به با توجه به تعریف قرارداد برای پزشکان و سایر کارکنان، امکان صدور فیش حقوقی برای پزشکان و سایر کارکنان وجود دارد. جهت 

 این گزینه مسیر زیر را دنبال کنید:

 پس از انتخاب منوی باال، بخش مورد نظر را انتخاب کنید، فرم حقوق و دستمزد نمایش داده می شود.
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محاسبه مجدد حقوق مطابق با » حقوق شخص انتخابی نمایش داده می شود. با کلیک بر گزینه « نمایش جزئیات حقوق » با کلیک بر گزینه 

 حقوق شخص انتخابی براساس قرارداد انتخابی محاسبه می شود.« قرارداد فعلی 

 مشخص کننده محدوده زمانی که می خواهید فیش حقوقی یا ریز محاسبات حقوقی پزشک را محاسبه نمایید. تاریخ :

را را کلیک کنید تا سیستم محاسبه کند. ، پزشک یا سایر کارکنان را انتخاب کنید  و سپس دکمه اجبا دکمه  نام و نام خانوادگی پزشک :

را محاسبه می کند « تعهدی  -حقوق کارکنان خدمت محور» و « نقدی  -حقوق کارکنان خدمت محور» در جدول سمت چپ سیستم دو آیتم 

 .این مبالغ طبق قرارداد تعریف شده برای پزشک می باشند )این مبالغ سهم پزشک می باشند(

 قسمت نقدی قرارداد.  نقدی : -حقوق کارکنان خدمت محور

ریال باشد ولی مبلغ دریافتی  9.222.222سهم پزشک از مبالغ دریافتی محاسبه می شود نه از تعرفه ثبت شده مثال  اگر مبلغ یک خدمت  نکته :

ریال محاسبه می گردد. و زمانی که بدهی پرداخت شد، به  622.222ریال و باقیمانده آن بعنوان بدهی ثبت شده باشد. سهم پزشک از  622.222

 غ پرداختی توسط بیمار، سهم پزشک محاسبه می گردد.اندازه مبل

قسمت بیمه ای قرارداد، زمانی که پذیرش مورد نظر قطعی شد، کل سهم پزشک )قسمت بیمه ای( طبق  تعهدی : -حقوق کارکنان خدمت محور

 قرارداد برای پزشک محاسبه می گردد.

 رکنان پایان روز یا شیفت کاری، فیش حقوقی صادر کرد.این امکان وجود دارد که برای پزشکان و سایر کافیش حقوقی : 
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 فیش حقوقی تمام کارکنان بخش صادر می گردد.چاپ گروهی فیش حقوقی :  

 

 

 

 

 
 

 ریز کارکرد پزشک :

 
 فهرست

 گزارش حساب شرکت ها
 گزارش حساب شرکت ها. <<شرکت ها   <<حسابداری  <<منوی اصلی برنامه 

 لیست تمام پرداخت ها به شرکت های طرف قرارداد را نمایش می دهد. در این گزارش با وارد کردن تاریخ و کلیک روی دکمه 
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 فهرست

 پرداخت به شرکت ها
 پرداخت به شرکت ها. <<شرکت ها  <<حسابداری  <<منوی اصلی برنامه 

 در این قسمت شما می توانید مبالغ پرداختی به شرکت های طرف قرارداد را ثبت نمایید.
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 تاریخ پرداخت 

 شرکت 

با انتخاب شرکت براساس فاکتورها و پرداختی هایی که قبال به شرکت داشته اید محاسبات انجام شده و مانده حساب ) بدهکا یا بستانکار (  مانده :

 را نمایش می دهد.

 در این قسمت توضیحاتی درمورد علت پرداخت انجام شده را ثبت نمایید. توضیحات : 

 پرداخت را به سه روش می توانید انجام دهید :

 که باید شماره سریال چک ، تاریخ و بانک را وارد نمایید. صدور چک :

 باید نام بانک را انتخاب کنید. حواله بانکی :

 می توانید از لیست چکهای دریافتی چک موردنظر را انتخاب کنید. دکمه  با کلیک روی پرداخت چک دریافتی :

 
 در این قسمت لیست فاکتورهایی که برای این شرکت ثبت شده است را نمایش می دهد.

 برای ذخیره کلیک کنید. در پایان روی دکمه 

 فهرست
 ثبت هزینه

 ثبت هزینه. <<هزینه  <<حسابداری  <<منوی اصلی برنامه 

 با انتخاب این آیتم می توانید تمام هزینه های جانبی را ثبت نمایید.

 
 فقط ماه و روز را وارد کنید زیرا هزینه ها همیشه برای سال جاری قابل ثبت می باشد. تاریخ :

 داروپخش ثبت می کنیم.در اینجا هزینه کرایه بابت انتقال داروها به شرکت را برای شرکت  شرکت :

 گروه

 هزینه ها بین بخشها به طور مساوی تقسیم می شود. بخش :
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 توضیحات 

کلیک نمایید تا در لیست کنار فرم حساب هزینه های تعریف شده در سیستم نمایش داده « اجرا » پس از وارد کردن تمام این آیتم ها روی دکمه 

 کلیک کنید.شود مبالغ را وارد کرده و روی دکمه ذخیره 

 فهرست
 گزارش هزینه های ثبت شده

 گزارش هزینه های ثبت شده. <<هزینه  <<حسابداری  <<منوی اصلی برنامه 

 لیست تمام هزینه های ثبت شده را نمایش می دهد. در این گزارش با وارد کردن تاریخ و کلیک روی دکمه 

 
 فهرست

 ثبت مبلغ دریافتی از سازمان بیمه گر
 ثبت مبلغ دریافتی از سازمان بیمه گر.<<سازمان های بیمه گر <<حسابداری  <<منوی اصلی برنامه 

 زیر را انجام دهید :با انتخاب این آیتم می توانید مبالغ دریافتی از سازمان بیمه گر را ثبت کنید.برای این کار مراحل 
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تمام ثبت هایی که برای سازمان بیمه انتخابی در سال وارد شده را به  کلیک کنید تا  سال و سازمان بیمه گر را وارد کرده و روی دکمه

 تفکیک ماه نمایش دهد. به طور پیش فرض سال جاری فعال می باشد.

 می شود:با دوبار کلیک روی سطر مربوط به هر ماه فرم زیر باز 
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 این فرم شامل قسمتهای مختلفی می باشد که در زیر به توضیح هر یک می پردازیم :

 
 در این قسمت سال و ماه عملکرد و سازمان بیمه گر انتخابی را نمایش می دهد.

ثبت نهایی و » ی بر روی دکمه پس از ثبت تمام مبالغ مربوط به سازمان بیمه گر در سال و ماه عملکرد انتخاب *** ثبت نهایی و تولید سند :

کلیک کنید تا اسناد حسابداری مربوطه تولید شودو توجه داشته باشید که پس از ثبت اسناد، دیگر امکان ثبت مبلغ جدید برای ماه « تولید سند 

 عملکرد انتخابی وجود ندارد.

 *** ثبت مبالغ دریافتی از سازمان :

 

 
 این قسمت از فرم برای ثبت وصولی و کسورات می باشد. 

 پزشک 

 بخش هایی که پزشک انتخابی در آنها فعالیت دارد.انتخاب یکی از  بخش :

 مبلغ وصولی 

 مبلغ کسورات
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 درصدی از کسورات که باید به حساب پزشک ثبت شود.:  درصد کسورات پزشک

   توضیحات

 به لیست پایین فرم اضافه می شود.« اضافه کردن به لیست » روی دکمه  با وارد کردن تمام موارد باال و کلیک

 
 همانطور که در تصویر مشاهده می کنید لیست به تفکیک بخش و پزشک نمایش داده می شود.

 
مشاهده می تمام ثبت های انجام شده را در لیست سمت راست پایین فرم به تفکیک پزشک و در لیست سمت چپ پایین فرم به تفکیک بخش 

 کنید.

 فهرست
 پرداخت به کارکنان

 .پرداخت به کارکنان<<کارکنان <<حسابداری  <<منوی اصلی برنامه 

 پس از انتخاب مسیر باال فرم زیر باز می شود : را ثبت کنید.پرداختی به کارکنان با انتخاب این آیتم می توانید مبالغ 
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می توانید از لیست کادر درمانی شخص مورد نظر را انتخاب کنید . با انتخاب شخص با توجه به پذیرش  در این فرم با کلیک روی دکمه 

 را نمایش می دهد.« بستانکاری از بخش نقدی » و « بستانکاری از بخش تعهدی » هایی که در سیستم برای این شخص ثبت شده است مبالغ 

 را وارد کنید.« پرداخت از نقش تعهدی » و « پرداخت از بخش نقدی » مبالغ در قسمت مربوطه 
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 در قسمت پایین فرم می توانید نحوه پرداخت را انتخاب کنید:

 باید مشخصات چک مانند تاریخ چک ، شماره سریال و ... را وارد کنید. صدور چک :

 حساب بانکی را انتخاب کنید. حواله بانکی :

 صندوقی که پرداخت از آن انجام می شود را انتخاب کنید. ق مدیر :پرداخت از صندو

 از لیست چکهای دریافتی ثبت شده در سیستم چک مورد نظر را انتخاب کنید. می توانید با کلیک روی دکمه  پرداخت چک دریافتی :

 فهرست

 جریمه کردن کارکنان
 کارکنان. جریمه کردن<<کارکنان <<حسابداری  <<منوی اصلی برنامه 

بعضی مواقع به دالیل مختلف ممکن است کارکنان ملزم به پرداخت جرایمی شوند برای ثبت این جرایم در سیستم از این قسمت می توانید عمل 

 کنید.
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 فهرست

 گزارش وضعیت مالی پزشک به تفکیک بخش
 گزارش وضعیت مالی پزشک به تفکیک بخش.<<کارکنان <<حسابداری  <<منوی اصلی برنامه 

 
 فهرست

 ماهگزارش وضعیت مالی پزشک به تفکیک 
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 فهرست


