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

دهی  افزار درمانی برای سرویسنرم  از کننده استفاده عملکرد کاربرانم که ارائه این کتاب آموزشی گام مثبتی در بهبود یامیدوار

 بهتر به هموطنان عزیزمان باشد.

 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

 ات درمانیگزارش 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

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

 سهولت کار با نرم افزار را برای کاربران در نظر گرفته است. ست تا آنجا که ممکن بوده تالش شدهشده ا

ا مدیریت کلینیک صدرا بی دکتر علی اصغر یعقوبی، جناب آقا بیمارستان شفای پردیس به مدیریت تشکر و سپاس فراوان ازبا 

 تمام کسانی که در این راه ما را یاری نمودند. و جناب آقای دکتر 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 

 بروز رسانی 

 جستجو 

 XMLجهت تولید فایل  

 طعخارج کردن از حالت ق 
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 ثوابت
 کدینگ سازمان های بیمه گر

الزم د.این تعریف انجام شولذا بایستی با نهایت دقت ، پایه ای برنامه محسوب می شود جمله تنظیمات تعریف سازمان بیمه گر از

 بذکر می باشد که سازمان های بیمه گر برای هر بخش به طور کامال جداگانه تعریف می شوند.

 جهت دسترسی به فرم کدینگ سازمان بیمه گر مسیر پایین را انتخاب کنید :

 .کدینگ سازمان بیمه گر <<سازمان بیمه گر  <<تعاریف اولیه و  ثوابت <<مه لی برناصمنوی ا
شما بایستی بخشی که درنظر دارید برای آن بخش سازمان بیمه ، انتخاب بخش برای شما ظاهر می شودبا انتخاب این گزینه فرم 

 .( را کلیک کنیدگر تعریف کنید را انتخاب کرده و دکمه تایید )دکمه سبز رنگ باالی سمت راست فرم

 
برای شما ظاهر می  «لیست سازمان های بیمه گر  بخش » با انتخاب بخش مورد نظر )مثال در اینجا درمانگاه عمومی(، فرم 

 گردد که لیست سازمان های بیمه گر تعریف شده از قبل را برای این بخش نشان می دهد.

ما تصمیم داریم سازمان تامین اجتماعی برای بیماران سرپایی را  در لیست ظاهر شده هیچ سازمان بیمه گری ثبت نشده است و

 به این بخش اضافه نماییم.

 
را کلیک کرده و از لیست ظاهر شده سازمان تامین اجتماعی را برای اضافه کردن سازمان بیمه گر برای بخش درمانگاه عمومی دکمه 

 ت فرم( را کلیک کنید.انتخاب کنید و دکمه تایید )دکمه سبز رنگ باالی سمت راس
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همانگونه که مالحظه می شود تمامی سازمان های بیمه گر پایه و تکمیلی کشور در سیستم از قبل توسط شرکت تعریف نکته : 

برای ایجاد سازمان  شده است، در صورتیکه سازمان بیمه گر مورد نظر در لیست وجود نداشت، می توانید از دکمه 

 مایید.) در ادامه به توضیحات بیشتری در این مورد خواهیم پرداخت. (بیمه گر جدید استفاده ن

 پس از انتخاب سازمان بیمه گر مورد نظر فرم زیر نمایش داده می شود.

 نام بخش انتخابی در مراحل قبل. بخش :

سازمان بیمه گر انتخابی در  سازمان بیمه گر :

 مراحل قبل.

ر بیمه گکد منحصر بفرد به سازمان  کد سازمانی :

اختصاص داده می شود. برای سازمان های بیمه گری 

مثل تامین اجتماعی، خدمات درمانی، نیروهای 

دریافت می XMLمسلح که نسخ را از طریق فایل 

 می باشد. فیلد اجباریکنند، این 

برای  XMLنام فایل  نام فایل ارسالی به سازمان :

 ارسال نسخ به سازمان بیمه گر.

 آدرس سایت سازمان که تایید نسخ انجام می شود. رای تایید نسخ :آدرس اینترنتی ب

بعضی از سازمان ها طول کد ملی خدمات را مشخص می کنند که برای تمام خدمات کدملی با طول  طول کد ملی خدمت :

 6مان های بیمه گر و برای سایر ساز 5برای نیروهای مسلح این کد  ثابت در لیست ارسالی به سازمان ثبت شود. به عنوان مثال

 .می باشد

 برای محاسبه مبلغ پرداختی توسط بیمار استفاده می شود. تفاوت آزاد :

 .با وارد کردن تیک، این سازمان بیمه گر فعال می باشد فعال است :

 .پس از وارد کردن اطالعات مورد نظر دکمه ثبت را کلیک کنید
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ذیل صویر ، به تین اجتماعی به لیست اضافه می شودو سازمان تام ثبت شدتماعی بیمه گر تامین اج ، سازمانبا نمایش پیغام باال

 : توجه فرمایید

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

 مربوط به سازمان بیمه انتخابی را ویرایش نمایید.

در باالی  ک سازمان بیمه از بخش ، باید از لیست ، سازمان بیمه گر مورد نظر را انتخاب و سپس روی دکمه برای حذف ی

 فرم کلیک کنید.

برای تعریف یک سازمان بیمه  همچنین شما می توانید

گر جدید که در لیست وجود ندارد به شرح زیر عمل 

  نمایید:

تم همانطور که در تصویر مشاهده می کنید در سیس

 تعدادی از سازمان های بیمه گر تعریف شده اند.

برای تعریف سازمان بیمه گر جدید که در سیستم وجود  

» در باالی فرم  ندارد شما می توانید روی دکمه 

لیست سازمان های بیمه گر تعریف شده در 

کلیک کنید. در فرم باز شده مشخصات  «سیستم 

وضیح آنها می سازمان بیمه وجود دارد که در زیر به ت

 پردازیم :

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

سازمان بیمه گر اختصاص می دهد. در صورت تمایل شما 

 می توانید آن را تغییر دهید.

 سازمان بیمه گر. نام : نام بیمه

PT :  کد هر سازمان بیمه گرPT  فایل اختصاصی دارند که این کد در زمان ایجادXML ی ارسال به سازمان بیمه گر مورد برا

 استفاده قرار می گیرد.

 :   3، تعداد کاراکتر شماره بیمه   2، تعداد کاراکتر شماره بیمه   1تعداد کاراکتر شماره بیمه 

مشخص کنید، که این سازمان در هنگام پذیرش بیمار چه تعداد کاراکتر را به عنوان شماره بیمه  در این قسمت شما می توانید

قبول کند.) با وارد کردن عدد در هر یک از قسمت ها تعداد کاراکترهای مورد قبول از طرف سازمان را تعیین می کنید. ( برای 
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رقمی را قبول نمی کند، به همین منظور  02و یا  14رقم می باشد و شماره های  14مثال شماره بیمه در سازمان تامین اجتماعی 

 تنظیم نماییم. 14را برابر «  1کاراکتر شماره بیمه  تعداد» ما در فرم باال باید، 

الزم به ذکر است که ممکن است سازمان بیمه گری تعداد کاراکتر شماره بیمه متفاوت داشته باشد به همین دلیل این امکان در 

 سیستم وجود دارد که شما سه گروه از تعداد کاراکتر شماره بیمه را وارد کنید. 

با انتخاب این گزینه در زمان پذیرش در صورت وارد کردن هر عددی غیر از اعداد وارد شده در سه  بیمه :اجبار بر روی شماره 

 قسمت مشخص شده اجازه ثبت پذیرش را به کاربر نمی دهد.

 با عالمتدار کردن این گزینه سازمان بیمه گر به عنوان بیمه اصلی و پایه می باشد. بیمه پایه :

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

با انتخاب لوگوی سازمان در این قسمت، در باالی تمام فرمت های چاپی ارسالی به سازمان نمایش  : لوگوی سازمان بیمه گر

 داده می شود در غیر این صورت لوگوی مرکز درمانی جایگزین می شود.

برای ویرایش مشخصات سازمان بیمه گر انتخابی  «سازمان های بیمه گر تعریف شده در سیستم لیست » در فرم  ****

 کلیک نماید. و برای حذف روی دکمه  رو دکمه 

 لیست صندوق های تعریف شده در سیستم برای سازمان بیمه گر انتخابی در این فرم با کلیک بر روی دکمه **** 

 ه توضیح کامل آن می پردازیم (را نمایش می دهد. .) در ادامه ب

بیمه برای هر سازمان بیمه گر ، از این گزینه استفاده می شود. مطابق تصویر زیر  تعریف سقف تعهدجهت  سقف تعهد بیمه :

در قسمت مبلغ شما می توانید سقف تعهد بیمه را وارد نمایید. سقف تعهد بیمه بر اساس تخصص های خاص متفاوت می باشد 

پذیرش با توجه به سقف تعیین شده در این قسمت و تخصص پزشک انتخابی ،  نباید مبلغ کل نسخه بیشتر از این و در زمان 

 مبلغ باشد.

 
 وبا انتخاب تامین اجتماعی در لیست بعد از این مرحله نوبت به تعریف صندوق سرپایی برای این سازمان بیمه گر می باشد. 

 نمایش داده می شود. «ق های بیمه لیست صندو» فرم  کلیک بر روی دکمه 
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ه ذکر ، الزم بکار کنید را به لیست اضافه کنید در این فرم بایستی صندوق های سازمان تامین اجتماعی که می خواهید با آنها

ا بو کافی است صندوق های مورد نظر به لیست اضافه شوند.، مان ها از قبل تعریف شده می باشداست تمامی صندوق های ساز

 فرم پایین مشاهده می گردد. « اضافه کردن» کلیک بر روی دکمه 

 
 .، فرم ذیل نمایش داده می شودو کلیک دکمه تایید «سرپایی » ندوق با انتخاب ص
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ین فرم از ا خدمات پذیرش بطوریکه موتور اصلی محاسبات مبلغفرم نمایش داده شده یکی از مهمترین فرم های برنامه می باشد 

 گردد.کنترل می 

فیلد های انتخابی از مراحل قبل می باشد که جهت یادآوری نمایش  : نام صندوق بیمه نام سازمان بیمه گر و ،نام بخش 

 داده می شوند.

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

شته باشید که این تنظیمات فقط برای بخشهایی که هنوز این صندوق برای آنها تعریف نشده است اعمال می شود) توجه دا

 اعمال می شود.(

 وسازمان بیمه گر پذیرش بیماران با انتخاب این  ه هنگاماین است ک این گزینه به معنایانتخاب  همه خدمات / کاالها :

 ، محدودیتی در انتخاب خدمات ندارد.صندوق

این گزینه جهت محدود کردن خدمات تحت پوشش سازمان بیمه گر و  :ارداد تعریف شده برای خدمات / کاالها مطابق قر

صندوق بیمه می باشد. در بعضی از قرادادهای مربوط به سازمان های بیمه گر تمام خدمات تحت پوشش قرار نمی گیرند به 

فعال کنید. )در ادامه به توضیح « ریز قرارداد » ش را در قسمت همین منظور با انتخاب این گزینه می توانید خدمات تحت پوش

 کامل آن خواهیم پرداخت.(

 استفاده خواهد شد. درصد پیش فرضتعریف نشود از  درصد بیمهدر صورتی که برای خدمت  درصد پیش فرض بیمه :

ص وزارت بهداشت به واحد درمانی خدماتی خا ءمی باشد که به ازا درصد یارانه ایمیزان  درصد یارانه وزارت بهداشت :

 پرداخت می کند.

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

 پس از ثبت صندوق سرپایی برای تامین اجتماعی، صندوق سرپایی به لیست باال اضافه می گردد.

تیک زده شده  «د تعریف شده برای خدمات / کاالها ق قراردامطاب» برای آن صندوق هایی که آیتم  دکمه ریز قرارداد :

 می توانید جهت فعال کردن خدمات تحت پوشش از این گزینه استفاده کنید.باشد، 

 
در صورت استفاده از این آیتم، موقع پذیرش، کاربر پذیرش کننده فقط خدماتی که در قرارداد سازمان بیمه گر تعریف  توجه :

 تواند ثبت نماید.شده باشند را می 

و غیر فعال کردن همه  و فعال سازی همه خدمات از دکمه  از دکمه  ( تک خدمت ) جهت فعال سازی خدمت جاری

 استفاده نمایید. از دکمه 
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 سازمان ، کار ثبت صندوق« با موفقیت ثبت شد »  بعد از انتخاب آیتم های فرم دکمه ذخیره را کلیک کنید، و با نمایش پیغام 

 بیمه گر به اتمام می رسد.

 اگر صندوق بیمه مورد نظر در لیست صندوق های تعریف شده در سیستم نبود به شرح زیر عمل نمایید :
همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید لیستی از صندوق های بیمه که برای سازمان بیمه گر تامین اجتماعی در سیستم 

 نمایش داده می شود.، تعریف شده 

کلیک  برای تعریف صندوق بیمه جدید روی دکمه 

 باز شود آیتم های« تعریف صندوق بیمه » نمایید تا فرم 

ره ذخی» خواسته شده را با دقت تنظیم نمایید و روی دکمه 

 کلیک نمایید. «

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

ف و برای حذ مشخصات صندوق بیمه انتخابی رو دکمه 

 کلیک نماید. روی دکمه 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 کدینگ خدمات. <<خدمات و کاال ها  <<ثوابت و تعاریف اولیه  <<منوی اصلی برنامه 
 ت خدماتی که برای بخش انتخابی تعریف شده اند، نمایش داده می شوند.با انتخاب گزینه باال  و انتخاب بخش مورد نظر، لیس

به این نکته توجه داشته باشید که گروه خدمات و خدمات بر اساس کتاب ارزش های نسبی در سیستم تعریف شده اند  نکته :

و شما در قسمت تنظیمات می توانید با 

انتخاب هر گروه ، خدمات آن گروه را به 

دهید.) مراجعه شود به بخش اختصاص 

 تعیین گروه ( <<تنظیمات بخش

تعریف خدمت جدید، ویرایش جهت 

خدمت، حذف خدمت و چاپ خدمات 

از دکمه های باالی فرم  ثبت شده

استفاده می شود و  همچنین برای نمایش 

لیست تمام » تمامی خدمات از دکمه 

 استفاده می شود.  «خدمات 

ر د« ترمیم آمالگام یک سطحی » ویرایش

 پایین نمایش داده شده است.
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نشان دهنده فعال بودن خدمت است. در صورتیکه از خدمتی استفاده نمی کنید، تیک فعال بودن آن را  خدمت فعال است :

 بردارید تا آن خدمت در دیگر فرم ها نمایش داده نشود.

مت تعلق می گیرد، در صورتی که در بخش ثبت تعرفه به این خد یارانهبا عالمت دار کردن این گزینه،  یارانه تعلق می گیرد :

 خدمات مبلغی برای یارانه در نظر گرفته شده باشد.

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

ه که اطالع دارید برخی از خدمات کلیک کنید تا وارد فرم زیر شوید، همانگون برای تعریف گروه خدمت جدید روی دکمه 

/ کاالها در یک گروه مشترک ذخیره می شوند. البته به صورت پیش فرض تعدادی گروه ها در سیستم تعریف شده است، اما 

می شوید.  «تعریف نوع کاال/خدمات » در فرم باز شده وارد فرم  برای تعریف گروه جدید پس از کلیک کردن بر گزینه 

 م با تعریف کد گروه، گروه، مد گروه و نوع گروه و ذخیره کردن آن می توانید یک گروه جدید ایجاد کنید.شما در این فر
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امکان حذف گروه خدمت انتخابی از لیست  امکان ویرایش و دکمه  در فرم لیست گروه خدمات با کلیک روی دکمه 

 وجود دارد.

لیست می باشد. در قسمت جستجو نیز با وارد کردن نام گروه خدمات برای مرتب سازی گروه خدمات در  کلیک روی دکمه 

 می توانید لیست را فیلتر کرده تا سریعتر گروه مورد نظر را انتخاب کنید.

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

برای سازمان های بیمه گر  XMLفایل تعیین شود. مهمترین محل استفاده از این فیلد، تولید « ت خدم» خدمات حتما باید 

 می باشد.

برای  XMLفایل رقمی می باشد. مهمترین محل استفاده از این فیلد، تولید  6رقمی یا  5کد ملی خدمات که معموال  کد ملی :

 سازمان های بیمه گر می باشد.

کد ملی خدمت کدام یک از موارد انتخاب باشد  « محدوده انتخاب» در آیتم با توجه به اینکه  برای خدمات دندانپزشکی

را باید تعریف کنید در غیر اینصورت با توجه  کد ملیدر این صورت فیلد  محدوده دندان ندارداست . اگر خدمتی  متفاوت

 ی مربوطکدملکلیک کنید تا در فرم باز شده  «د ملی ثبت ک»  دکمهبه شماره دندان کدملی متفاوتی دارد برای این کار روی 

 را وارد کنید. به هر دندان
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یا کد دسترسی به خدمت می باشد، این کد کامال کد محلی می باشد و  کاربر می تواند این کد را تغییر دهد البته  کد خدمت :

 با حفظ یکتایی کدی در کدینگ بخش.

 طالعات چند مرکز وابسته به هم .کد مورد نیاز برای تجمیع ا 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  حداکثر تعداد سفارش :

ر ثبت شود. این آیتم برای جلوگیری از اشتباه کاربنماید.به فرض مثال برای ویزیت حداکثر یک ولی برای تزریق می تواند پنج 

 هنگام پذیرش می باشد.

 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   kبرای این خدمت محاسبه می گردد. با انتخاب این گزینه تعداد Kمحاسبه مبلغ فقط بر اساس  : Kاسبه بر اساس ** مح

 در ادامه توضیح داده خواهد شد. Kدر جدول زیر وارد کنید. نحوه ثبت مبلغ هر 

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

 توضیح داده خواهد شد.

این گزینه این امکان را به کاربر می دهد که مبلغ خدمت در زمان پذیرش تعیین  امکان تغییر قیمت هنگام ثبت خدمت :

 .ر هستندشود. این امکان برای خدماتی می باشد که قیمت آنها در زمان پذیرش بیمار مشخص می شوند یا به عبارتی شناو

برنامه به سیستم نوبت دهی متصل می باشد به همین دلیل الزم است صف انجام خدمات در سیستم تعریف شده و به هر  صف :

خدمت اختصاص داده شود. برای ویزیت پزشکان، یک صف در نظر گرفته می شود و برای سایر خدمات نیز صف دیگری. البته 

 متفاوت پیکربندی شود. بطور کلی برای هر درمانگاه، می تواند

 قابل توجه است که به دو صورت می توانید خدمات را در صف نوبت دهی قرار دهید : نکته :

بعضی از مراکز برای کل خدمات یک صف تعریف می کنند به همین دلیل می توانید بخش را به صف مورد نظر متصل  .1

گیرند. به عنوان مثال برای بخش درمانگاه عمومی کرده تا تمام پذیرش های ثبت شده برای بخش در آن صف قرار ب

 تعیین صف انتظار ( <<صف مراجعه به پزشک تعریف می شود.) مراجعه شود به تنظیمات بخش

در بعضی از مراکز برای خدمات خاص صف مشخصی را تعریف می کنند. به عنوان مثال برای خدمت تزریق سرم صف  .0

ت زمان ثبت پذیرش اگر برای خدمت صف تعریف شده باشد که نوبت دهی تزریقات را تعریف می کنند. در این حال

در صف مربوط به خدمت انجام می شود در غیر این صورت در صف تعریف شده برای کل بخش نوبت دهی انجام می 

 شود.

 دکمه ، فرمدر جلوی این آیتم می توانید صف جدید تعریف کنید . با کلیک روی  در این قسمت شما با کلیک روی دکمه 

 زیر باز می شود که لیست تمام صفهای تعریف شده را نمایش می دهد.
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 امکان تعریف صف جدید وجود دارد .  در باالی فرم با کلیک روی دکمه 

 
 در فرم باز شده نام صف و شماره اتاق را وارد کنید.

 نید به هر پزشک که برای انجام خدمات متصلرا تیک بز «نوبت دهی به تفکیک پزشک » توجه داشته باشید که اگر گزینه 

 شده به این صف ، شماره نوبت جداگانه ای اختصاص می دهد و برای هر پزشک از شماره یک شروع می شود.

در پایین فرم نیز امکان ضبط عنوان صف برای قسمت نوبت دهی وجود دارد که کامال شبیه ضبط صدا در قسمت تنظیمات می 

 باشد.

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

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

ا ه می باشد. به عنوان مثال بهمراه به صورت اتوماتیک به پذیرش اضافه می شوند. بیشترین استفاده از این گزینه در داروخان

 اضافه کردن پنسیلین دارو های همراه مثال آب مقطر و سرنگ به لیست اضافه شود.

 در پایان پس از وارد کردن تمام موارد خواسته شده روی دکمه ذخیره در باالی فرم کلیک کنید تا ثبت اطالعات انجام شود.

 فهرست

 ات : ثبت تعرفه خدم
 ثبت تعرفه خدمات . <<خدمات و کاال ها  <<ثوابت و تعاریف اولیه  <<منوی اصلی برنامه 
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این فرم یکی از مهمترین و پراستفاده ترین فرم های برنامه می باشدکه برای ثبت و تغییر مبلغ خدمات، سهم بیمار، سهم سازمان 

 بیمه گر، ضریب 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 :

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

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

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

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

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

 در می آید.

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

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

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

 ان می باشد.سهم بیمار از کل مبلغ خدمت منهای سهم سازم سهم بیمار :

 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. درمانگاه : علت تخفیف

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

 دهند.

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

 برابر یک می باشد ضریب ارزشیابی در حالت عادی  ضریب ارزشیابی :

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

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

برای این کار شما الزم است نوع تخفیف، علت تخفیف، درصد تخفیف و اینکه این تخفیف بر روی کدام مشخص اعمال نمایید. 

 مبلغ تاثیر گذار باشد را مشخص نمایید )مبلغ پرداختی بیمار یا میزان سقف تعهد بیمه(.
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ق با انتخاب یک سازمان و صندواین گزینه باعث سهولت، در کار کاربر می شود. به این صورت که کاربر می تواند  کپی کردن :

مشخص، که تعرفه آن را وارد کرده است، قیمت تعرفه آنها را برای دیگر سازمان و صندوق ها کپی کنید فقط کافیست نام سازمان 

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

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

 کلیک کنید.« تعمیم ضریب ارزشیابی » فقط کافیست ضریب مورد نظر را نوشته و روی کلید 

مشخص  Kتعریف می شوند نیاز به این دارند که مبلغ هر  Kبرخی خدمات که براساس  : kمحاسبه مبلغ خدمات براساس 

را بر اساس نوع آن، بیمه ای و آزاد در اینجا وارد نمایید. توجه داشته باشید که  Kشما می توانید مبلغ هر شود، به همین منظور 

، تفاوت مبلغ Kبرای سازمان های بیمه گر مختلف ثبت می شود و  اگر بیماری به صورت بیمه پذیرش شود، به ازای هر  Kمبلغ 

آزاد  Kمشخص کرده است مبلغ  Oش های نسبی بعضی از خدمات را با عالمت آزاد و بیمه را باید پرداخت نماید. در کتاب ارز

 این خدمات را در این قسمت وارد می کنیم.
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 مشاهده نمایید. Excelفایل با انتخاب این دکمه شما می توانید لیست خدمات را به همراه تعرفه ثبت شده در  

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

 فهرست
 پزشکاندندان کدینگ

 فرم به دسترسی جهت. 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

 . پزشکاندندان کدینگ << اشخاص << تعاریف اولیه و ثوابت << برنامه اصلی منوی

 عریفت پزشک ، آن برای دارید 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

 ددگر می ظاهر شما برای « بخش درمانی کادر یستل»  فرم ، ظرن مورد بخش انتخاب با

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

 
 

 

 

 

 بر ارک این برای. کنیم تعریف پزشک یک بخش این برای داریم تصمیم ما و ندارد وجود پزشکی هیچ نام شده ظاهر لیست در

 .شود باز درمانی کادر لیست فرم تا کرده کلیک، فرم باالی در عالمت روی
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 یا و خانوادگی نام و نام کردن وارد با میتوانید شما که دارد وجود ثبت شده در سیستم پزشکان تمام اسامی ظاهرشده لیست در

 .بپردازید آنها جستجوی به پزشکی نظام شماره

 فرم شدن باز و روی بر کردن کلیک با توانید می شما دنشدی خود موردنظر پزشک کردن پیدا به موفق که صورتی در

 .بپردازید نظر مورد پزشک تعریف به درمانی کادر تعریف

 ایینپ تصویر مانند خاص تخصص و تخصص ،یپزشک نظام شماره ، خانوادگی نام ، نام کردن وارد با میتوانید شما فرم این در

 .نمایید ثبت را پزشک اطالعات

 که عنوان پزشک ، نامی است که در تمامی گزارشات از آن استفاده خواهد شد. توجه داشته باشید

 

 آن، نکرد تایید با که آید می در نمایش به شما برای ثبت بودن موفق بر مبنی پیغامی  با کلید اطالعات کردن ثبت از پس

 .شود می باز کارکنان تعریف فرم
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مایش نام پزشک در سیستم اعالم حضور پزشکان و اعالم کردن نام پزشک در سیستم نوبت دهی از این عنوان برای ن عنوان :

 استفاده می شود.

. که بر میزان سهم دریافتی پزشک از سازمان با این گزینه شما می توانید درجه علمی پزشک را مشخص کنید درجه علمی :

 بیمه گر تاثیر گذار است.

 علمی درجه ویزیت خدمت

 استاد 1.6 1

 دانشیار 1.35 1

 استادیار 1.45 1

 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

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

 .پرونده تشکیل ندهید

را انتخاب کنید. با این کار شما قادر خواهید بود اطالعات پزشک را وارد  «تشکیل پرونده شود » برای تشکیل پرونده،گزینه 

 نمایید.

در نظر گرفته شده است که شما می توانید با همانطور که می بینید در سمت چپ فرم، محلی برای قرار دادن تصویر پزشک 

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

 تصویر پزشک را حذف نمایید. و جهت حذف کردن تصویر می توانید با فشردن کلید 
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 در فرم باز شده با زدن کلید فرم ضبط صدا را باز کرده و  در قسمت پایین تصویر پزشک، شما می توانید با فشردن کلید 

 ضبط کردن را متوقف و با کلید  نام پزشک را ضبط کنید )البته در صورت وصل بودن میکروفن به سیستم( و با کلید 

فایل ضبط شده را اجرا نمایید. و در صورت تایید فایل ضبط شده برای پزشک کافیست پس از ضبط کردن صدا کلید تایید و یا 

 را بزنید.همان انتخاب 

  فایل ضبط شده را حذف نمایید.  همچنین شما می توانید با فشردن کلید 

 
عمومی  دندانپزشکیما نیز گزینه می باشد،  دندانپزشکی عمومی زشک جزه می فرمایید چون پدر پایین فرم همان گونه که مالحظ

کدینگ قراردادهای فرم دندانپزشکی عمومی ل در مقاب را عالمت دار می کنیم. در قسمت قرارداد نیز با فشردن کلید 

 و ما قرارداد مورد نظر را به این پزشک اختصاص می دهیم.باز شده  پزشکان و پرستاران

 
می باشد و شما می توانید با کلیک کردن بر روی این  ویرایش کردنبه معنای این آیکون ، لیست کادر درمانی فرمدر 

 .ی را ویرایش نماییدو کادر درمان آیکون مشخصات پزشک

می باشد و شما می توانید با کلیک کردن بر روی این  حذف کردنبه معنای  این آیکون ، فرم لیست کادر درمانیدر 

 .کادر درمانی را حذف نماییدآیکون اطالعات پزشک و 

د با کلیک کردن بر روی می باشد و شما می توانی به روز رسانی کردنبه معنای  این آیکون  فرم لیست کادر درمانیدر 

 .ر درمانی را به روز رسانی نماییداین آیکون مشخصات پزشک و کاد

 فهرست

 تعریف وقت پزشکان
 شما می توانید از این مسیر برای تعریف وقت پزشکان استفاده نمایید :

 پزشکان .تعریف وقت  << اشخاص << پایه کدینگ و ثوابت << برنامه اصلی منوی
 زشکپ ،بخش آن برای دارید نظر در که بخشی بایستی شما  د،شو می ظاهر شما برای بخش انتخاب فرم گزینه این انتخاب با

 .کنید کلیک راانتخاب  دکمه و انتخاب را کنید تعریف

 .ددگر می ظاهر شما رایب «پزشکان تعریف وقت »  فرم ،نظر مورد بخش انتخاب با
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، وقت تعریف برای چه پزشکانی 42/24/1434غایت ل 21/24/1434رای اینکه ببینید در یک بازه زمانی مثالّ از در این فرم شما ب

با این کار فرم نمایش تعریف وقت پزشکان  .کلیک کنید ، می توانید این تاریخ را وارد کرده و بر روی گزینه نمایش ده است ش

 .ه نماییدنید وقت پزشکان را مشاهدباز شده و شما می توا

 
 با کلیک روی دکمه  «لیست کادر درمانی بخش » همچنین شما می توانید با وارد کردن تاریخ و انتخاب پزشک از فرم 

 و سپس با فشردن کلید نمایش، وقت پزشکی را که انتخاب کرده اید را مشاهده نمایید.

 برای پزشک را حذف نمایید. این امکان را دارید که یکی از زمان های تعریف شده شما با گزینه 

 این امکان را دارید که تمام زمان های تعریف شده برای پزشک را یکجا حذف نمایید. شما با گزینه 

تا این مرحله شما روش نمایش وقت پزشکان را مشاهده نمودید. حال به تعریف وقت پزشکان می پردازیم، برای تعریف، شما 

 برای «تعیین برنامه پزشکان » کلیک کنید، تا فرم  شده  و بر روی کلید  «زشکان تعریف وقت پ» الزم است وارد فرم 

 شما باز شود.

 «لیست کادر درمانی بخش » می توانید نام پزشک را از فرم   شما در این فرم با کلیک کردن بر روی کلید جستجو  
 انتخاب کنید.

 پزشک را مشخص کنید. در پایین نام پزشک،  شما می توانید دوره تاریخ حضور 

 در قسمت ایام هفته، شما می توانید روزهای حضور پزشک را با عالمت دار کردن انتخاب کنید. 

در قسمت شیفت شما می توانید براساس صبح، عصر و یا شب بودن، شیفت کاری ساعات کاری حضور پزشک را مشخص کنید. 

 02می باشد  و ساعات شیفت شب از  02الی  13فت عصر از ساعت می باشد. ساعات شی 13الی  4ساعات شیفت صبح از ساعت 

 می باشد. 4الی 

در قسمت توضیحات شما می توانید توضیحات الزم برای این پزشک را وارد نمایید، و سپس اطالعات وارد شده را با کلید ذخیره، 

 ثبت نمایید.
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باشد، این تاریخ برای پزشک رزرو می شود اما در صورت رزرو در صورتی که از قبل این تاریخ برای پزشک انتخابی رزرو نشده 

 شدن از قبل پیغام زیر را نمایش می دهد.

 
 فهرست

 قرارداد کارکنان درمانی کدینگ
اریف امکان ین تعا تعریف قرارداد برای پزشک و دیگر کارکنان درمانی یک امر بسیار مهم بوده که کار کردن با سیستم بدون انجام

 .پذیر نمی باشد

 جهت تعریف قرارداد از این مسیر استفاده کنید :

 . قرارداد کارکنان درمانی  کدینگ << اشخاص << تعاریف اولیه و ثوابت << برنامه اصلی منوی

 زشکپ بخش نآ برای دارید 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
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 در این فرم شما قراردادهای تعریف شده را می توانید مشاهده کنید.

به معنای ویرایش کردن می باشد و شما می توانید با کلیک کردن بر روی این آیکون قرارداد پزشک و  در این فرم، آیکون 

 نمایید.کادر درمانی را ویرایش 

به معنای حذف کردن می باشد و شما می توانید با کلیک کردن بر روی این آیکون قرارداد پزشک و کادر  در این فرم،آیکون 

 درمانی را حذف نمایید.

باز شود  «ثبت/اصالح قرارداد پزشکان و پرستاران » کلیک کرده تا فرم  برای ثبت یک قرارداد جدید بر روی عالمت 

فرم با وارد کرن شماره قرارداد، شرح قرارداد و وارد کردن سهم درصد نقدی و بیمه ای می توانید قرارداد جدیدی  شما در این

 ثبت نمایید.

 شرح قرارداد همان نام قرارداد می باشد. نکته :

مام یم یکباره تشما می توانید با وارد نمودن سهم درصدها در قسمت های نقدی و بیمه ای و فشردن کلید تعم کلید تعمیم :

 درصدها را در مکان های خود وارد نمایید و دیگر نیاز نیست یک به یک مقادیر را در ستون ها وارد نماید.

 سهم پزشک از دریافت نقدی در شیفت صبح و عصر. سهم درصد نقدی )صبح و عصر( :

 و عصر. سهم پزشک بابت سهم سازمان بیمه گر در شیفت صبح سهم درصد بیمه  )صبح و عصر( :

 سهم پزشک از دریافت نقدی در شیفت شب و تعطیالت. سهم درصد نقدی )شب و تعطیالت( :

 سهم پزشک بابت سهم سازمان بیمه گر در شیفت شب و تعطیالت. سهم درصد بیمه)شب و تعطیالت(  :

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

  تعریف نشده است به عنوان پیش فرض درصد تعریف کنید.

 می باشد. «نقدی » و  «درصدی » نوع محاسبه شامل دو گزینه  نوع محاسبه :

 گزینه درصدی زمانی استفاده می شود که ما بخواهیم به ازاء هر خدمت درصدی به پزشک پرداخت نماییم،

 
 .وانیم به ازاء هر خدمت یک مبلغ مشخص به پزشک پرداخت نماییماما در گزینه نقدی ما می ت

 
 نمایید. یک به یک فعال و یا غیرفعالخدمات را  شما می توانید با فشردن این کلید 

 نمایید. یک باره فعالهمه خدمات را   شما می توانید با فشردن این کلید 

 نمایید. باره غیر فعال یکهمه خدمات را  شما می توانید با فشردن این کلید 

 دریافت نمایید. فرمت اکسلگزارشی  به  شما می توانید با فشردن این کلید 
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 فهرست

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

 نخواهد داشت.

 جهت تعریف کاربر از این مسیر استفاده کنید :

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

 
 در این فرم اگر کاربری تعریف شده باشد قابل مشاهده است.

 و تعریف اشخاص کادر اداریی فرمایید در این فرم دو گزینه برای تعریف کاربر وجود دارد یکی برای همانگونه که مشاهده م

 .تعریف اشخاص کادر درمانیدیگری برای 

 تعریف کاربر اداری :
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شوید همانگونه  لیست اشخاص کادر اداریکلیک کرده و وارد فرم  شما می توانید برای تعریف کاربر اداری بر روی کلید 

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

 
تعریف در این فرم کلیک کرده و با وارد شدن به فرم  بر روی کلید  تعریف کاربر اداری جدیدشما می توانید برای 

ماره پرسنلی و انتخاب گروه، کاربر جدید و وارد نمودن مشخصات  شخص از جمله نام، نام خانوادگی، ش اشخاص کادر اداری

 را تعریف نمایید.

 واقدام به تشکیل پرونده برای کاربر مورد نظر نمایید  «تشکیل پرونده شود »  گزینه انتخابشما در صورت نیاز می توانید با 

اشخاص کادر اداری کلیک کرده تا اطالعات ذخیره شده و وارد فرم لیست  روی کلید  پس از وارد کردن تمام مشخصات

  شوید.
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همانگونه که مشاهده می فرمایید اطالعات شخصی با نام رضا روزبه ثبت شده است، اکنون ما با انتخاب این شخص و کلیک 

 وارد فرم کاربری این شخص می شویم. کردن بر روی عالمت 

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

 فعال کرده و اجازه 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 

 ته و از فاش کردن آن به دیگران امتناع کند.که فقط شخص کاربر باید از آن اطالع داش

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

 دسترسی کاربر موردنظر را تعیین کند.

شد. مثآل در اینجا ما به آقای رضا در بخش تعریف سطح دسترسی ، مشخص می شود که این کاربر چه دسترسی هایی داشته با

 روزبه امکانات ویژه سوپروایزر را داده ایم.

همانطور که در تصویر مشاهده می کنید در 

قسمت سطح دسترسی به شما این امکان 

داده شده است تا بتوانید سطوح دسترسی 

ی وکه با کلیک ر مختلف را تعریف کنید

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

 کاربر تعریف کنید  .  انتخابی را به عنوان سطح دسترسی برای

ز این اگفته می شود که با یک عنوان مشترک تعریف می شوند و شما با انتخاب هر یک  سطوح دسترسیبه گروهی از  نقش

نقش ها به عنوان 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 دسترسی داشته باشد . 

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

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

توضیحاتی در مورد نقش قرار دهید که نمایانگر کلیه مجوزهای آن نقش باشد به عنوان مثال تمام وظایف یک سوپروایزر در 

راکز درمانی با مشاهده نقش سوپروایزر متوجه می شوند که این مراکز درمانی مشخص و تعریف شده می باشد و تمام کاربران م

 نقش چه مجوزهای دسترسی باید داشته باشد.

می باشد .  تعریف مجوزهامهم ترین قسمت این فرم 

همانطور که مشاهده می کنید این قسمت شامل دو زبانه 

می   « 2سطح دسترسی » و  «1سطح دسترسی » 

 آیتم ها می پردازیم.باشد که به توضیح هر یک از 

در این زبانه تمامی بخش ها و  : 1*** سطح دسترسی 

آیتم های مختلف برنامه گروه بندی شده و شما می توانید 

آیتم های مورد نظر را انتخاب کنید . برای انتخاب سریعتر 

» موارد می توانید روی هر آیتم کلیک راست و گزینه 

 حذف» گزینه  را کلیک نمایید. انتخاب «انتخاب همه 

 الت انتخاب خارج می کند.تمام آیتم ها را از ح «همه 

این زبانه شامل چهار آیتم زیر  : 2*** سطح دسترسی 

 می باشد : 
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شامل لیست انبارهایی که در  . انبار ها : 1

 سیستم تعریف شده است.              

شامل بخش های سیستم می  . بخش ها : 2

 باشد.

ر کاربر به کدام یک از ه . صندوق ها : 3

 صندوق های برنامه دسترسی داشته باشد.

مدیریت در سیستم علت  . تخفیفات : 4

تخفیفات را تعریف کرده است و شما در این 

قسمت مجوز ثبت تخفیفات مختلف را به 

 کاربر می دهید.

در این بخش این است که هر  نکته مهم 

 دو زبانه عمال وابسته هم می باشند به عنوان

 «بستن حساب » مثال اگر به کاربری مجوز 

داده می شود 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 بی اثر خواهد شد.

 

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

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

می بینید که 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  3می کنید در لیست موجود همانطور که در تصویر زیر مشاهده 

، آیتم جدید ثبت کند به ازای آن آیتم جدید  0کاربری در قسمت ثوابت برنامه برای یکی از آیتم های موجود در سطح دسترسی 

ر تعریف می شود تا آن کاربر به آیتم جدید مجوزی به این عنوان تعریف می شود و به طور خودکار جز مجوزهای آن کارب

نامیده می شوند و نام این مجوزها به این صورت تعریف شده  مجوزهای سیستمیدسترسی داشته باشد . تمامی این مجوزها ، 

  *** نام مجوز ***است :   

 ستم تولید شده است.در سی تعریف انبار جدیدبه ازای  «مجوز دسترسی به انبار *** » *** به عنوان مثال مجوز 
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می باشد و شما می توانید با  ویرایش کردنبه معنای  ، آیکون کدینگ کاربرو فرم  لیست اشخاص کادر اداریدر فرم 

 کلیک کردن بر روی این آیکون مشخصات کاربر را ویرایش نمایید.

می باشد و شما می توانید با  نحذف کردبه معنای  ، آیکون کدینگ کاربرو فرم  لیست اشخاص کادر اداریدر فرم 

 کلیک کردن بر روی این آیکون کاربر را حذف نمایید.

 تعریف کاربر درمانی :

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

درمانی شوید همانگونه که مشاهده می فرمایید 

درمانی که از قبل تعریف شده اند قابل  کاربران

 مشاهده می باشند.

شما در این فرم می توانید براساس نام خانوادگی، 

شماره نظام پزشکی و یا کد پرسنلی شخص مورد 

 نظر را جستجو نمایید.

، آیکون لیست اشخاص کادر درمانیدر فرم 

به معنای به روز رسانی کردن می باشد و  

لیک کردن بر روی این آیکون شما می توانید با ک

مشخصات پزشک و کادر درمانی را به روز رسانی 

 نمایید.

اکنون ما می خواهیم برای آقای محمدرضا 

گرامی حساب کاربری تعریف نماییم پس نام 

 شخص را انتخاب کرده و بر روی کلید 

ویم. ش تعریف کاربرکلیک می کنیم تا وارد فرم 

 قاّ همانند تعریف کاربر اداری می باشد.تعریف کاربری در این فرم دقی

 فهرست
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 کدینگ گروه ویژه :
 همورد استفاده قرار می گیرد برای تعریف این گرو رای گروه های خاصیب گروه های ویژه در سیستم نوعی از تخفیفات بوده که

 .استفاده نمایید ها شما می توانید از این آدرس

 .کدینگ گروه ویژه <<سایر موارد  << وتعاریف اولیه ثوابت<<نامه منوی اصلی بر

وه گر ،، ویرایش و حذفیدشما می توانید با کلیک کردن روی گزینه های جد «تعریف گروه های ویژه » با وارد شدن به فرم 

 .های جدیدی ایجاد، ویرایش و حذف نمایید

 .و سقف مجاز را وارد نمایید (که به دو صورت ریالی و درصدی می باشده )، نوع محاسبعلت تخفیف باید گروهشما در زمان ایجاد 

فیف وارد برای این تخ فیف(سقف مجاز )حداکثر مبلغ تخباشد فقط کافیست  مقدار ریالیاگر شما بخواهید محاسبه براساس 

 .را نیز وارد نمایید تخفیفدرصد حداکثر را انتخاب نمایید عالوه بر سقف مجاز بایستی  مقدار درصدی. اما اگر نمایید

 .ر نباشد این تخفیف اعمال نمی شودعالمت دا « گروه ویژه فعال است» فراموش نکنید تا زمانی که 

 
 فهرست

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

 ثبت درصد گروه ویژه.

ر یوارد فرم ز « ت درصد گروه ویژهثب» یک کردن بر گزینه شما با کل

از که در مقابل هر یک  گزینه  شده و می توانید با کلیک کردن

ید شو « تعیین درصد تخفیف گروه ویژه»  گروه ها قرار دارد وارد فرم

بخش ها را در این قسمت وارد و میزان درصد تخفیف برای هر یک از 

تغییرات را بر سیستم اعمال  اینین اطالعات و با ذخیره کردن ا کنید

 .کنید
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 فهرست

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

 نمایید :

 کدینگ تخفیف . <<سایر موارد  <<یه ثوابت و تعاریف اول <<منوی اصلی برنامه 

 .توضیح دوباره آن صرفنظر می کنیم بوده و ما از «تعریف گروه های ویژه  »عملکرد این فرم دقیقاّ همانند فرم 

 
 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 مهمین بخش ا

ا ر تنظیمات کلیو  یمات بخشتنظشما پس از وارد شدن به این بخش فرمی را مشاهده می کنید که دو سربرگ به نام های 

 وانید تمام تنظیمات این بخش را تنظیم نمایید.. شما پس از انتخاب بخش مورد نظر از این قسمت می تشامل می شود
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 شده است.عمومی از لیست انتخاب دندانپزشکی 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

وارد فرم زیر می شوید،در این فرم شما می توانید مشخص  « جدول نقل وانتقاالت بین انبارها» کردن بر گزینه  شما با کلیک

ام انبارهای این فرم تم درانتقال پیدا کنند.  )انبار گیرنده( به کدام انبار )انبار فرستنده( ها می توانند از کدام انبارکنید که کاال

 . ی شودمربوط به این بخش نشان داده م

 
تا وارد  گزینه تایید کلیک می کنیمنبار فرستنده انتخاب می کنیم و روی را به عنوان ا « دندانپزشکیانبار » برای مثال در اینجا 

 دریافت االک دندانپزشکیانبارهایی وجود دارند که می توانند از انبار  اینجا. در شویم « لیست نقل و انتقاالت بین انباری» فرم 

انبار  شده و « کدینگ انبارها» ، برای اضافه کردن این انبارها شما می توانید با کلیک کردن بر گزینه جدید وارد فرم نمایند

 مورد نظر خود را انتخاب نمایید.
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 برای شما نمایش داده می شود. « ثبت ارتباط بین انباری» پس از تایید کردن فرم 

 
ر نقل پس باید مبلغ فروش دانبار بخش دیگر به منزله فروش آن کاال در نظر گرفته می شود انتقال کاال از انبار یک بخش برای 

ه سیستم ب «از میانگین قیمت خرید استفاده شود » آیتم  با عالمت دار کردن و انتقاالت مشخص شود به همین منظور 

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

 .ال را برای انبار مقصد ارسال می کندکا کنیم

درصد برای آن تعریف شود کاال با قیمت  12ریال باشد و درصد سود هم  12.222برای مثال اگر کاالیی میانگین خرید آن 

  ریال برای انبار مقصد ارسال می شود. 11.222

 اضافه می شود. لیست نقل و انتقاالت بین انباریت و زدن کلید ذخیره انبار مورد نظر در پس از وارد کردن اطالعا
 ذف نمایید.می توانید انبارها را ویرایش و حهمچنین شما در این فرم 
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 فهرست

 تعیین صندوق

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

 عمومی فعال باشد. دندانپزشکیبرای بخش 

 
 فهرست

 تعیین صف انتظار

وارد فرم زیر می شوید، در این فرم شما می توانید با عالمت دار کردن هر  « تعیین صف انتظار» شما با کلیک کردن بر گزینه 

فعال نمایید. که در صورت انتخاب ، ها و زدن کلید ذخیره این صف را به عنوان صف پیش فرض برای آن بخش  کدام از گزینه

 نکردن صف، این صف به صورت پیش فرض در نظر گرفته می شود.

 
 فهرست

 ضریب افزایش شیفت

ین ر می شوید، در ازی وارد فرم « ضریب افزایش شیفت» شما با کلیک کردن بر گزینه 

یش شیفت، میزان مبلغ پرداختی توسط بیمار فرم شما می توانید با وارد کردن درصد افزا

 را در شیفت های خاص و یا شب کاری را، براساس این درصد تعیین نمایید.
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 فهرست

 تعیین گروه
وارد فرم زیر می شوید، در این فرم شما می توانید با عالمت دار کردن گزینه « تعیین گروه » گزینه  رویشما با کلیک کردن 

 تمام خدمات این گروه را برای بخش اضافه کنید. انتخاب در مقابل نام هر گروه،

م نجااانتخابی گزینه مدیر در مقابل نام هر خدمت زمانی می تواند عالمت دار شود که مدیریت و تغییرات آن خدمت توسط بخش 

 گیرد.

انس بیمارستان نیز می رف آن تعیین می گردد اما بخش اورژبرای مثال داروی سرما خوردگی از طرف داروخانه مبلغ و نحوه مص

تواند از این دارو برای بیماران خود استفاده نماید. پس گزینه مدیر برای این دارو برای داروخانه عالمت دار می شود اما برای 

 بخش اورژانس خیر.

تولید  XMLدر لیست می باشد. این فیلد یکی از مهم ترین آیتم های موجود در فایل  « SG» فیلد ته قابل توجه در این فرم نک

 «کد نوع خدمت تعریف نشده است » شده برای ارسال به سازمان بیمه گر می باشد . د صورتی که هنگام تولید فایل خطای 

 ردید باید در این قسمت کد مورد نظر را وارد کنید.را مشاهده ک «برابر صفر است  SGکد » یا 

 
مشخص شده و به صورت دکمه می باشد ) در تصویر باال با کادر قرمزرنگ   » ... «اگر در لیست بر روی فیلد آخر که با عنوان 

 مشخص شده است ( کلیک کنید می توانید لیست تمام خدمات زیرمجموعه این گروه را مشاهده کنید.
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فرم مشخصات  » ... «ین فرم با کلیک روی فیلد در ا

 خدمت انتخابی باز می شود.

 

 

 

 

 

در صورتی که گروه یک خدمت خاص را ندانسته و 

بخواهید گروه خدمات مربوطه را پیدا کنید می توانید در 

کلیک  روی دکمه  «تعیین گروه خدمات » فرم 

دن رکنید تا فرم جستجو باز شده که می توانید با وارد ک

نام خدمت و یا کدملی به جستجو بپردازید. به تصویر زیر 

 دقت کنید.

 
انتخابی در آنها تعریف شده  لیست گروه هایی که خدمت دکمه جستجوپس وارد کردن نام خدمت و یا کد ملی و کلیک روی  

ات تعیین گروه خدم» تا به فرم است را نمایش میدهد. حال برای انتخاب سریعتر گروه روی گروه مورد نظر دوبار کلیک کنید 

 برگشته و گروه خدمات را انتخاب کند.  «
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در قسمت نام خدمت و کلیک روی دکمه  «ویزیت » به عنوان مثال همانطور که در تصویر مشاهده می کنید با وارد کردن کلمه 

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

 
 

 
 روی گروه انتخابی دوبار کلیک کنید تا گروه انتخاب شود. 605ه انتخاب کد گروحال برای 

 
 فهرست

 تعریف کدینگ نوع شرکتها

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

فه عمومی اضا دندانپزشکیی بخش برا نوع شرکت های دارویی، خدماتی و غیره را دن کلید انتخابکردن هر کدام از گزینه ها و ز

 کرده تا بتوانید برای آنها شرکت تعریف نمایید.

 
 فهرست

 ضبط صدا
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روفن نام درمانگاه را به وسیله میکوارد فرم زیر می شوید، در این فرم شما می توانید  «ضبط صدا » شما با کلیک کردن بر گزینه 

 ضبط کنید تا در هنگام خواندن شماره بیمار به وسیله بلندگو نام درمانگاه نیز گفته شود.

شود میکروفن را به سیستم متصل کرده و در فرم باز شده روی باز  فرم زیرکلیک کرده تا   دکمه رویدر اینجا فقط کافیست 

، و پس از اتمام می توانید ضبط صدا را متوقف کنید روع شود. با کلیک روی دکمه تا ضبط صدا ش کلیک کنید دکمه 

و پس از اطمینان از کیفیت صدای ضبط کلیک کنید و صدای ضبط شده را گوش دهید  ضبط صدا می توانید روی دکمه 

صدای ضبط شده  ید با کلید ذخیره شود. همچنین شما می توانب و سپس ذخیره کلیک کنید تا صدا شده بر روی کلید انتخا

 را پاک کنید.

 
 فهرست

 تولید سال مالی

برای  هر کدام از وارد فرم زیر می شوید، در این فرم شما می توانید  « تولید سال مالی» گزینه  رویشما با کلیک کردن ب

، برای عددی که شما وارد کرده اید قبال تولید شده باشد سیستم ها سال مالی جدید تولید کنید. در صورتی که سال مالی درمانگاه

داده و به شما اعالم می کند که این امر قبال صورت گرفته است، اما در صورت اینکه قبال سال مالی تولید نشده باشد  هشدار

 به شما می دهد. ثبت با موفقیتسیستم پیغام 

 



 تیام ندانپزشکیموزشی نرم افزار مدیریت دآفایل  
 

 
44 

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

 www.Parstiam.irسایت شرکت :        6 – 20133240333تلفن تماس : 

 

 
 فهرست

 انبارکدینگ 

و اهده را مش بخشوارد فرم زیر می شوید، در این فرم شما می توانید انبارهای  « کدینگ انبار» شما با کلیک کردن بر گزینه 

 انبار جدید تعریف کنید.یا 

 
 بو پس از زدن کلید انتخا «کدینگ انبارها »  روی گزینه جدید کلیک کرده تا وارد فرم جدید الزم استبرای تعریف انبار 

می شوید. شما در این فرم می توانید مشخصات انبار مانند نام ، تعیین انبار به عنوان ورودی ، اجازه  «تعریف انبار » وارد فرم 

 منفی شدن انبار را ویرایش کنید.
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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  انبار پیش فرض ورودی:

 می شود

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

انجام  کاال فروش ،مه کار می کند بتواند بدون درنظر گرفتن موجودی کامپیوترد و کاربری که با برناواقعیت باشموجودی انبار در 

 دهد.

 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

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

 اطالعات الزم درباره درمانگاه را وارد نمایید.

 
 فهرست

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

و یا اینکه می توانید با قرار دادن عدد صفر به تا این مقدار بدهی داشته باشند  سقف بدهی، این امکان را به بیماران بدهید که

 .را ندهید بدهیاری اجازه داشتن هیچ بیم

 
 فهرست

 

 

 

 تنظیم بخش ها 

وارد فرم زیر می شوید، در این فرم شما می توانید  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 گروه درمانگاه اضافه کنید.با 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فهرست

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

 عالمت دار کردن هر کدام از این گزینه ها تعطیالت را تعریف نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فهرست
 

 

 

 چارت سازمانی
 که بخش ها، زیر شاخه ها و شاخه های آن می باشند. یقت همان نمودار درختی یک سازمان می باشدچارت سازمانی در حق

عالمت جدید کلیک کنید تا اطالعات الزم  فقط کافیست روی شما می توانید به این زیر شاخه ها اضافه و یا از آنها حذف کنید.

 را وارد کرده و بخش جدید اضافه شود.
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 بخشی که قرار است اضافه شودنام  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 :

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

 فهرست

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

 
 فهرست

 تنظیم ساعت شیفت کاری

ید، در این فرم شما می توانید زمان بندی وارد فرم زیر می شو « تنظیم ساعت شیفت کاری» گزینه  رویشما با کلیک کردن 

 شیفت های کاری را تعریف کنید.

 
 فهرست

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

رنامه ب برای مدیریت این امرگر عواملی که باعث رسیدن و یا نرسیدن به هدف خود شده است آگاه شود. و از میزان تخفیفات و دی

 کار الزم است گردد. برای انجام اینمی ابتدای سال در قسمت برنامه مصوب تعیین انجام می شود که در ریزی های بلند مدت 

تعداد خدماتی که قرار است در طول  ،مصوب در مقابل هر بخشگزینه برنامه مصوب، در قسمت تعداد  پس از کلیک کردن روی

. در قسمت مبلغ نیز مبلغ کل فروش را وارد کنید و به شودمی یک سال در این مرکز درمانی برای بیماران انجام شود نوشته 

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

 522.222.222خدمت برای بیماران انجام دهد که مبلغ آن  12،  33در سال  دنسیبخش ارتو پیش بینی می شودبرای مثال 

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

توجه داشته باشید که دیگر درصد ها در ماه های بعد باشد. درصد در ماه دوم و  42درصد این خدمات در ماه اول،  02که 

چون در غیر این صورت در هنگام ذخیره کردن سیستم پیغام می دهد. پس از  شود 111جمع این درصد ها نباید بیشتر از 

 نیم.ثبت تمام درصدها در تمام ماه های سال برای تمام بخش ها با کلید ذخیره تمام این تغییرات را ذخیره می ک

 

 
باکلیک روی این آیکن فرم زیر باز می شود که شما می توانید طبق برنامه مصوب درصد تخفیفات ، کسورات بیمه ای ،  

 بستانکاران و ... را وارد نمایید.

 
 فهرست

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

وس را امکان استفاده از مده ترین قسمت برنامه این فرم می باشد و شرکت سازنده سعی کرده است تا حد ااصلی ترین و پراستفا

 اینتر و یا کلید های ترکیبی بیشترین سرعت را به کاربر بدهد.، ، در عوض با استفاده از کلید های جهت نماکاهش دهد

را انتخاب کرده و سپس ثبت خدمت را کلیک کنید. فرم  ، منوی پذیرشه فرم پذیرش از منوی اصلی برنامهجهت دسترسی ب

 پذیرش به صورت زیر می باشد.

 
، و به ازای هر پذیرش از آن بخش یکی افزایش پیدا می کند و در شروع می شود 1که برای هر بخش از  سریال پذیرش :

 .شروع می شود 1ابتدای هر سال مجدد از 

ه را به این پذیرش اختصاص می دهد. در صورتی ک نوبت خالیم به طور خودکار اولین سیست زنیدناین آیتم را تیک  اگر نوبت :

 بت وو شماره نو نوبتتاریخ فرم زیر باز می شود . در فرم باز شده شما می توانید  ،خیره پس از ذ این آیتم انتخاب شده باشد

آن را  ،می توانید با دو بار کلیک روی نوبت در حالت ویرایش نیز  کلیک کنید. «ثبت » را تنظیم کنید و روی دکمه  صف

 ویرایش کنید.
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وقت و که شامل ثبت م، کاربر ثبت کننده و وضعیت این پذیرش ، ساعت ثبت، شیفت کاریشامل تاریخ ثبت اطالعات ثبت :

 دریافت می گردد. تاریخ و ساعت از سرور. الزم بذکر است که قطعی می باشد

 رداخت به حالت قطعی، پذیرش در حالت موقت می باشد و بعد از پمار وجهی پرداخت نکندصورتیکه بی در وضعیت پذیرش :

 عی هیچط، تمامی فیلدهای فرم قابل تغییر می باشند ولی در حالت قوقتی که پذیرش در حالت موقت است . تاتبدیل می شود

 تغییر وضعیت داده شود. تقطعی به موقمگر اینکه با مجوز سوپروایزر از حالت فیلدی قابل تغییر نیست. 

، که بایستی یکی از این بخش ها انتخاب شود. جهت انتخاب یک بخش با استفاده از کلیدهای لیست بخش های فعال  : بخش

 : در اینجا بمعنای ردیف بخش می باشد. ترتیب ردیف بخش به صورت زیر می باشد Ctrl+Num  ،Numترکیبی 

1،0،4،3،5,6،4،4،3،2,q,w,e,r,t,y,u,I,o,p,… 

 
قابل فراخوانی است، با فشار دادن  Ctrl+uقرار دارد یعنی با کلید ترکیبی  124در ردیف  «عمومی  دندانپزشکی» در تصویر باال 

 ، همزمان نام مجری کار )که در جلوتر مفصل توضیح داده شده( قابل انتخاب می باشد.این کلید ترکیبی، عالوه بر انتخاب بخش

 ، کد آن بخش در سیستم می باشد.هر بخشعدد کنار  توجه :

ه برای این ک بخش درمانی باشد. با انتخاب بخش در مرحله قبل تمامی پزشکان انکه می تواند پزشک : پزشکان بخش انتخابی

 ، نمایش داده می شوند.بخش تعریف شده اند

 
برای پذیرش های بعدی پزشک انتخاب  ، در صورتیکه می خواهیدانتخاب شده است « نیما فالحی»  از لیست پزشکان بخش

 تیک سمت چپ را بزنید.یر نکند شده تغی

مت تجویز کننده را در قسنام پزشک متفاوت است پزشک انجام دهنده  با پزشک تجویز کننده صورتی کهدر الزم به ذکر است 

جزئیات خدمت ثبت » ، در فرم در مرحله آخر پذیرش پس از ثبت خدمت مورد نظرپزشکان بخش و نام پزشک انجام دهنده را 

 )فرم پایین( ثبت نمایید. «شده 

 تجوی بیمار از طریق مراجعات اخیرجس
 توان با استفاده از مراجعات، می رش مراجعه می کند در طی روز جاریدر صورتیکه بیمار برای بار دوم یا بیشتر است که به پذی

 . یک بار برایه پذیرش طی یک روز مراجعه می کندبار ب 0بیمار حداقل ، با باالترین سرعت شخص را پیدا کرد. معموال یک اخیر

 .ویریت و یک بار دیگر برای خدمات



 تیام ندانپزشکیموزشی نرم افزار مدیریت دآفایل  
 

 
53 

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

 www.Parstiam.irسایت شرکت :        6 – 20133240333تلفن تماس : 

 
 .ساعت در نظر گرفته شده است 0دهد. پیش فرض می را نمایش  تا چند ساعت قبلپذیرش شده بیماران  سابقه :

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

 آن بیمارانی را نمایش می دهد که خدمت دریافت کرده اند. غیر ویزیت :

بیمار  F5، در صورتیکه بیمار مورد نظر پیدا نشد می توان با زدن کلید نام خانوادگی در لیست جستجو کنیدمی توانید بر اساس 

 جدید را ثبت کنید.

 ثبت مشخصات بیمار 
، با وارد کردن شماره پرونده و زدن کلید اینتر مشخصات می باشدی پرونده درصورتیکه قبال بیمار به درمانگاه مراجعه کرده و دارا

 و یا با استفاده از شماره بیمه یا شماره ملی می توانید مشخصات بیمار را نیز پیدا کنید. نمایش داده می شود ، وی صفحهمار ربی

در، شماره موبایل و انتخاب گروه ویژه )در صورت اینکه همچنین شما می توانید با وارد کردن شماره ملی، نام، نام خانوادگی، نام پ

 عضو این گروه باشند(، به صورت سریع به ثبت مشخصات بیمار بپردازید.

 F3با زدن کلید  ،در صورتیکه بیمار به درمانگاه مراجعه کرده ولی بصورت آزاد پذیرش شده است و یا شماره پرونده ندارد

 شود. )جستجو( فرم جستجو نمایش داده می
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با استفاده از فرم باال می توانید بر اساس فیلد های نمایش داده شده، جستجو انجام دهید، در صورتیکه بیمار مورد نظر پیدا شد، 

را فشار  )جدید( F5به فرم پذیرش برگشته و دکمه  Escدر غیر اینصورت با دکمه  خاب و دکمه تایید را فشار دهید.بیمار را انت

 انید مشخصات بیمار را ثبت کنید. فرم ثبت اطالعات بیمار به صورت زیر می باشد.دهید تا بتو
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فیلد های ستاره دار اجباری می باشد، شماره ملی بیمار دقیق و کامل وارد شود. در صورتیکه بخواهید می توانید با استفاده از 

 « پیغام با موفقیت ثبت شد» را فشار دهید. F2 تیک زدن گزینه چاپ، برای بیمار کارت عضویت چاپ کنید. برای ثبت کلید
 و ادامه کار در فرم پذیرش انجام می پذیرد.

 می توانید برای بیمار پیامک ارسال نمایید. در این فرم با کلیک روی دکمه 

 
 «مه غیر بی »اکنون موقع انتخاب نوع پوشش بیمه ای می باشد، در باالی فرم دو حالت کلی  بعد از ثبت مشخصات بیمار، هم

غیر  »حالت جابه جا شوید، در صورتیکه دو وجود دارد که می توانید با کلید های مکان نمای صفحه کلید بین این  «بیمه » و 

ه انتخاب شود، و اینتر زد «بیمه » انتخاب شود و اینتر زده شود، مکان نما به بخش ثبت خدمت برده می شود ولی اگر  «بیمه 

 اطالعات بیمه ای بیمار را وارد نماید.شود، کاربر بایستی 
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.   0. کد سازمان بیمه گر وارد شود.  1در این قسمت به دو روش می توان سازمان بیمه گر را انتخاب کرد:  سازمان بیمه گر :

، کاربر خابیانتتا از لیست سازمان های بیمه گر تعریف شده مربوط به بخش روی این گزینه کلید اینتر و یا دابل کلیک کنید 

 یک سازمان بیمه گر را انتخاب کند. انتخاب صندوق سازمان، مثل انتخاب سازمان بیمه گر می باشد.

 تاریخ نسخه یا تاریخ مراجعه بیمار حتما بایستی مربوط به روز جاری یا چند روز گذشته باشد. تاریخ نسخه :

 رای سازمان های بیمه گر نمایش داده می شود. این فیلد همان فیلدی می باشد که در لیست ارسالی ب شماره بیمه :

 شماره صفحه دفترچه بیمار می باشد. شماره صفحه :

 کلیدبا زدن  ،نوشته شده است «آخرین برگ » را وارد کنید یا اگر تاریخ انقضا  چهمی توانید تاریخ انقضای دفتر تاریخ انقضا :

F6  دهید. تغییر «آخرین برگ » می توانید تاریخ انقضا را به 

بیمه تکمیلی بیمه ثانویه بوده که روی فرانشیز بیمه اول اعمال می شود. که در اینجا شما می توانید با وارد کردن  بیمه تکمیلی:

 د.د ، بیمه تکمیلی را انتخاب نماییویوارد ش به فرم لیست بیمه های تکمیلی زدن کلید اینتر ، کد بیمه در جلوی آن و یا با

 اینتر در جلوی نام گروه و وارد شدنزدن کلید ینجا همان صندوق بیمه تکمیلی می باشد که شما می توانید با گروه در ا گروه :

 به فرم لیست صندوق ها، صندوق مورد نظر را انتخاب نمایید.

 شماره پرسنلی در حقیقت همان شماره ای می باشد که بر روی کارت بیمه تکمیلی وجود دارد. شماره پرسنلی :

 برای بیمار  دمتثبت خ
 ود داردجهت اضافه کردن خدمت برای بیمار چندین روش وج

 
 می توانید کد دسترسی و یا کد ملی خدمت را وارد کرده و اینتر بزنید. 

 می توانید گروه خدمت و سپس نام خدمت را انتخاب کرده و اینتر کنید.

، وارد فرم پایین شده و تعداد خدمت مورد نظر () باال بعالوه سبز رنگ در سمت راست فرم می توانید با کلیک کردن روی

 را انتخاب نمایید.
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اد به تعد « +» دکمه عملکرد این فرم بدین شکل است که برای هر خدمت تعداد مورد نظر وارد می شود یا با ماوس می توان با 

وی دکمه تایید خدمت انتخاب شده به فرم پذیرش از تعداد کسر کرد. و در نهایت  با کلیک بر ر « –» دکمه اضافه کرد و یا با 

ه از این فرم زمانی مفید خواهد بود که کاربر تصمیم داشته باشد ، استفادانتقال پیدا می کند. همانگونه که قبال توضیح داده شد

 چند خدمت برای بیمار ثبت کند.

 د :روش های باال، فرم زیر نمایش داده می شویکی از پس از انتخاب خدمت به 

 
 نام خدمت انتخابی در مرحله قبل. خدمت / کاال :

در صورتیکه در فرم پذیرش برای یک بیمار ، سازمان بیمه گر)بیمار ، محاسبه مبلغ بر اساس سازمان بیمه گر انتخابی : 

 می توان تیک بیمه باشد( انتخاب شده باشد ولی به هر دلیل تصمیم دارید این خدمت برای او به صورت آزاد محاسبه گردد ،

 این گزینه را بردارید.

پس از وارد کردن تعداد خدمت نوبت به انتخاب موقعیت دندان می رسد بکه با کلیک روی دکمه سبز رنگ انتخاب در فرم زیر 

قسمت تقسیم شده است که هر قسمت مشخصه یک قسمت از فک می باشد با کلیک  رمی توانید انتخاب کنید. این فرم به چها

 یک از اعداد ) که نشان دهنده شماره دندان در فک می باشد( آن دندان را برای انجام خدمت انتخاب می کنید. روی هر 
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 را بزنید.F5جهت ادامه کار دکمه 

 
 دکمه عملیاتی برای جدول باال :

 
 به ترتیب از سمت راست : 

 داده شده است.اضافه کردن چند خدمتی که قبال به طور مفصل توضیح  دکمه اضافه کردن :

 با انتخاب خدمت مورد نظر در جدول و زدن این دکمه، جهت حذف خدمت استفاده می شود. دکمه حذف :

 انتخاب خدمت، ویرایش اطالعات خدمت. دکمه ویرایش :

این جز وظایف سوپروایزر می باشد که جهت تغییر مبلغ خدمات به صورت کامال دستی می  دکمه تغییر مبلغ خدمت :

 ردد رد و به صورت دستی مبلغ ثبت گزم بذکر است در صورتیکه برای یک خدمت توسط این دکمه تغییر مبلغ انجام پذیباشد.ال

در صورت تغییر سازمان بیمه گر و یا سایر آیتم ها که در محاسبه مبلغ دخیل هستند، برای این خدمت محاسبه مجدد صورت 

  شود(گزینه استفاده ناین نمی گیرد.)تا حد امکان از 
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جهت کپی کردن خدمات یک پذیرش به پذیرش دیگر، با زدن این دکمه، سریال پذیرش مبدا از  دکمه کپی کردن پذیرش :

 کاربر درخواست می شود، با وارد کردن سریال پذیرش و زدن کلید اینتر، خدمات به پذیرش جاری کپی می شود.

، کاربر می تواند از لیست بسته های خدماتی تعریف شده، یکی را با زدن این دکمه دکمه اضافه کردن بسته های خدماتی :

و برای جاهایی مفید خواهد بود که ارائه خدمات بصورت پکیج )بسته(  انتخاب کند. این کار جهت تسریع در کار پذیرش می باشد

 کنندگان گروهی از خدمات پذیرش می شود. همی باشد مثل طب کار که معموال برای مراجع

محاسبه مجدد خدمات، در صورتی که سازمان بیمه گر یا سایر اصالعات مرتبط با مبلغ خدمات تغییر کند، این  : RCدکمه 

دکمه خدمات را دوباره محاسبه می کند. )البته استفاده از این دکمه ضرورتی ندارد، چون در صورت ثبت نهایی سیستم مجدد 

 خدمات را محاسبه می کند(.

 
ی اطالعات خدمت ثبت شده زیاد می باشد و جای کافی برای نمایش همه آنها وجود ندارد از شماره های باال  بدلیل اینکه فیلدها

 )صفحه بندی( استفاده شده است.
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 گزینه های باالی فرم پذیرش :

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

 در صفحه بعد به توضیح آن پرداخته ایم. ( :F2کردن عادی )ذخیره  – 1

این نوع ذخیره کردن برای جاهایی مفید است که وظیفه پذیرش و صندوق را یک نفر برعهده  ( :F8ذخیره کردن سریع) -0

 ریافت میدارد، الزم به ذکر می باشد که در این نوع ذخیره سازی، کل مبلغ خدمات ثبت شده، پیش فرض به صورت نقدی د

 گردد.

، چک و ... مبلغ خوان در صورتیکه می خواهید به صورت کارت نکته :

دریافت کنید و یا به بیمار تخفیف دهید نباید از ذخیره سازی سریع 

، ذخیره سازی انگونه که در باال توضیح داده شداستفاده کنید چون هم

استفاده  ،ندکل مبلغ را نقدی پرداخت می کن سریع فقط برای بیمارانی که

 می شود.

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

و کاربر با تعیین اینکه چه قبضی می خواهد صادر کند اقدام به صدور 

 قبض می کند.

انواع قبوض به صورت مفصل در ادامه توضیح داده خواهد شد.)در انتهای 

 بخش ذخیره سازی عادی(
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  ، ثبت می شوند.این دکمه اطالعات پذیرش، با استفاده از بعد از وارد کردن تمامی اطالعات ادی :ذخیره کردن ع 

ادامه فرم مقابل باز می شود که در زیر به توضیح آیتم های موجود در این در 

 فرم می پردازیم.

 برای درمانگاه هایی که ارسال کل بدهکاری / بستانکاری به صندوق :

، استفاده می شود و  کل بدهکاری و یا ز هم جدا هستندپذیرش و  صندوق ا

بستانکاری برای صندوق ارسال می شود. با زدن این دکمه  فرم پایین نمایش 

 داده می شود:

( جهت رقم 4یا  0یا  1کد یکتای تصادفی می باشد )که معموال  کد دسترسی :

ذیرش می ، کد صندوق این پ34هماهنگ کردن پذیرش و صندوق. در اینجا کد 

، قبض صندوق به صندوق، می تواند با پرداخت وجه 34د. بیمار با گفتن کد باش

دریافت کند. )برای جاهایی که نام بیمار وارد نمی شود و یا کامل وارد نمی شود 

 یا بهداشتی در داروخانه( OTCاستفاده از این کد حیاتی می باشد. مثال فروش 

قا عملکردی مشابه گزینه قبلی دارد با این تفاوت که پذیرش می تواند تعیین کند که دقی ارسال بخشی از بدهی به صندوق :

  فقط بخش از بدهی برای صندوق ارسال شود.

 
 .می باشد )که باید از بیمار دریافت شود( 62.222مبلغی که پذیرش به صندوق ارسال می کند 

کنند تا  انتخاب، بایستی این گزینه را بر عهده یک نفر می باشدو صندوق  که وظیفه پذیرش یدرمانگاه های دریافت از بیمار :

 ، وظیفه دریافت پول از بیمار را انجام دهند. با انتخاب این گزینه فرم پایین ظاهر می شود.پذیرش بیمار پس از
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را وارد  لغ تخفیفشما می توانید در کادر سبز رنگ درصد تخفیف و یا در کادر نارنجی مب مبلغ تخفیف درمانگاه و پزشک :

 نمایید. همچنین شما باید علت تخفیف را انتخاب کنید.

 مبلغی را نشان می دهد که شما تا آن مبلغ می توانید به بیمار تخفیف دهید. سقف تخفیف :

 مشابه تخفیف باال می باشد. مبلغ تخفیف درمانگاه :

 مشابه تخفیف باال می باشد. مبلغ تخفیف پزشک :

 بلغی که بیمار باید به صندوق پرداخت نماید.م پرداخت نقدی :

مبلغی که بیمار می خواهد از طریق کارت پرداخت نماید را وارد کرده و اینتر کنید تا بتوانید حساب بانکی و  کارت خوان :

 شماره پیگیری را وارد نمایید. توجه داشته باشید که در قسمت تایید صندوق باید نام بانک را وارد نمایید.

POS :  این گزینه ارتباط دستگاه پوز با کامپیوتر را برقرار می کنید. رویشما با کلیک 

 در صورتی که بیمار مبلغی را به عنوان چک پرداخت نماید باید در این قسمت ثبت شود که با کلیک روی دکمه  چک :

ن حایز اهمیت ای به این چک را ثبت نمایید . نکته مربوط فرم می توانید مبلغ چک و توضیحاتشود . در این می زیر باز فرم 

 مان تایید صندوق بقیه مشخصات چک مانند تاریخ و سریال چک را ثبت نمایید.است که حتما در ز
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صدور » ( تا پذیرش از وضعیت موقت به وضعیت قطعی تغییر وضعیت دهد و فرم F0در انتها دکمه ثبت زده می شود )کلید 

 را انتخاب کند. نوع قبضی که می خواهد برای بیمار چاپ نماید تا کاربرش داده می شود نمای «رسید بیمار 

 
عالوه بر سایر اطالعات، لیست خدمات پذیرش شده نیز در رسید صندوق چاپ  قبض رسید صندوق با ریز خدمات / کاال :

 می گردد.

 ت پذیرش شده، چاپ نمی گردد.مشابه قبض قبلی ولی خدما قبض رسید صندوق بدون ریز خدمات / کاال :

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

در صورتیکه چاپگر لیبل زن داشته باشید، می توانید شماره پرونده بیماران را بصورت بارکد چاپ کنید. این کار  چاپ لیبل :

 در جهت تسریع در پیدا کردن بیماران می باشد.

سفید سرنسخه A5 )غیر بیمه( پذیرش می شوند، می توان بر روی یک کاغذ  ای بیمارانی که به صورت آزادبر چاپ سر نسخه :

 چاپ شود و سپس پزشک معالج بر روی سرنسخه چاپ شده، دارو یا آزمایش یا ... بنویسد.

ت های آماده، اطالعا این گزینه شبیه به گزینه قبلی می باشد با این تفاوت که بر روی سربرگ چاپ بر روی سر نسخه :

 پرفراژ می شوند.
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ر این گزینه بیشتاز جهت چاپ بر روی نسخه از این گزینه استفاده می شود، در لیست زیر فرمت های زیر طراحی شده است. 

 ژ)فی آزاد( پرفرا . برای نسخ غیر بیمه نام کاال به همراه مبلغ فروششودداروخانه جهت پرفراژ بر روی نسخه استفاده می در 

و برای آن کاالها ای( بر روی نسخه پرفراژ می گردد مبلغ بیمه  %122می گردد ولی برای سایر فرمت ها فقط مبلغ بیمه ای )

 پرفراژ می گردد. « -----» یا خدماتی که تحت پوشش بیمه نیستند بجای عدد صفر ، 

 
چاپ قبض، اطالعات قبض را برای بیمار  این امکان وجود دارد که بجای ارسال نوبت و صورت حساب مالی با پیامک :

 پیامک کنیم.

 ثبت قطعی پذیرش :

این گزینه برای آن پذیرش های استفاده می شود که قبال قطعی شده اند و به هر دلیلی به وضعیت موقت، تغییر وضعیت داده 

برای  ر صورتی که بیمار بدهکار نباشد.اند. و کاربر تصمیم دارد دوباره این پذیرش را به حالت قطعی، تغییر وضعیت دهد البته د

 انجام این کار از این دکمه استفاده می نماییم.

 ثبت شده را چاپ کنید. خدماتتور کبا کلیک روی این آیتم می توانید فا چاپ فاکتور :

 

 
 فهرست

 

 کردن پذیرشبرگشت 
 .برگشت کردن پذیرش <<پذیرش  <<منوی اصلی برنامه 

 پرداخت به بیمار :
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 دلیل ممکن است اتقاق بیفتد :پرداخت به بیمار به چند 

 ، انصراف بیمار از خدمت . اول

 ، بازپرداخت اضافه پول دریافتی به بیمار.دوم

برابر همین  که ریال می باشد 344222مبلغ «  مریم محبی» از بیمار همانطور که در تصویر مشاهده می کنید کل دریافتی 

را در فیلد   52.222ریال به وی برگردانیم. مبلغ  52.222و حال از این مبلغ می خواهیم  قابل پرداخت به بیمار می باشد، مبلغ 

 وارد می کنیم و دکمه ثبت را می زنیم. «مبلغ پرداختی » 

 
 فهرست

 ویرایش اطالعات ثبت شده
 اطالعات ثبت شده. ویرایش <<پذیرش  <<منوی اصلی برنامه 

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

فرم پایین نمایش داده می شود و سریال پذیرشی که می خواهید اطالعات آن را مشاهده  دکمه ویرایش یا مشاهده اطالعات :

الزم به ذکر است با توجه به اینکه سریال پذیرش بخش ها از همدیگر جدا  .وارد کنید و دکمه اینتر را بزنید، را دهیدو یا تغییر 

 ، ابتدا باید بخش مورد نظر را انتخاب کرده و سپس دکمه ویرایش را بزنید. شروع می شود( 1ستند  )هر بخش از ه

 

 
 عمومی دندانپزشکیبخش  140مثال: ویرایش سریال پذیرش 

. الزم بذکر می باشد دکمه قبلی و بعدی برای های قبلی و بعدی استفاده می شود رشبرای نمایش پذی دکمه قبلی و بعدی :

 .عمومی نمایش داده می شوند ندانپزشکیمثال در اینجا فقط پذیرش های د آن بخش انتخابی می باشد.
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ک ، البته این یرش از حالت قطعی به موقت می باشداین دکمه برای تغییر وضعیت پذی دکمه خارج کردن از حالت قطعی :

، تمامی اسناد حسابداری )به غیر از اسناد صندوق( مربوط به این پذیرش ی می باشد. با خارج از حالت قطعیامکان سوپروایزر

 )بستگی به زمان انجام این کار ( .می شوندحذف و یا معکوس 

ستم پذیرش هیچ چیز حذف نمی سیاصوال در  پذیرش و یا حذف بیمار نمی باشد.موقت کردن یک پذیرش به معنای حذف 

 .شود

ن اسناد ، چومی دهد قطعی به موقت تغییر وضعیتحالت نکته حسابداری بسیار مهم این است که وقتی پذیرشی از  توجه :

ن شرایط در ایمی شود.  انکارتبسبیمار  ،صندوق بدون تغییر باقی می مانند اسنادو  فروش حذف و یا معکوس می شوند

 .پذیرش را قطعی کنید )با قطعی شدن، سند فروش تولید می شود (، از اعمال تغییراتایستی مجدد بعد ب

 باید مشخص کنید که می خواهید تخفیفات هم حذف شوند یا خیر ؟ ، پذیرش از حالت قطعی خارج می شود وقتی یک توجه :

 با انتخاب این گزینه فرم زیر باز می شود :

 

 

 

 

 

 

 

ثبت  )از هر نوع( ر تخفیفاگر برای آن بیما،  «ن پذیرش به همراه حذف تخفیفات ثبت شده موقت کرد» با انتخاب گزینه 

 ،آن پذیرش را به حالت قطعی ببرید . این بدین معنی است که در صورتیکه می خواهید دوبارهشده باشد، تخفیف حذف می شود

 باید دوباره برای آن پذیرش تخفیف ثبت کنید.

 گردش مالی بیمار :
 گردش مالی بیمار نشانقسمت تمام پرداخت ها و دریافت ها بر اساس اسناد ثبت شده در سیستم نمایش داده می شوند.  در این

ریال بصورت کارت خوان )دستگاه پوز( و  44222 ریال بصورت نقدی دریافت شده است و مبلغ 322.222می دهد که مبلغ 

یال که ر 142222ثبت شده است.سپس مبلغ  «ف درمانگاه و پزشک تخفی» ، تخفیف از نوع ریال برای بیمار 462222غ مبل

 است.ثبت شده تخفیف پزشک  40222و  درمانگاه بعنوان تخفیف
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 فیلدهای جدول 

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

 ... می باشد.تاریخ و ساعت دریافت مبلغ نقدی یا کارت خوان یا ثبت تخفیف و  تاریخ و ساعت سند :

 .شماره سند حسابداری، جهت راهنمایی حسابدار شماره سند :

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

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

 کاربر ثبت کننده آن فعالیت. کاربر :

 ه.توضیح مختصری از کار انجام شد شرح کار :

 خالصه گردش مالی 

 مبلغی که بیمار باید پرداخت کند. مبلغ قابل پرداخت :

 کل مبلغ پرداختی شامل پرداخت نقدی و کارت خوان. مبلغ پرداختی :

 جمع چک های دریافتی از بیمار. چک :

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

 اشد این فیلد مبلغ دارد.اگر بیمار بدهکار ب بدهکاری :

، بیمار د. وقتی که مبلغ پرداختی بیمار بیش از قابل پرداخت باشستانکار باشد این فیلد مبلغ دارداگر بیمار ب بستانکاری :

 بستانکار می شود.

وق دیش داده شده اند که مربوط به صنط اسنادی نمافقدر فرم قبلی  : «یه اسناد ثبت شده برای این پذیرش کل» دکمه 

 می باشند و اسناد فروش نمایش داده نشده اند با زدن این فرم کلیه اسناد نمایش داده می شوند.
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از یک بار یک قبض مشخص  ، از این گزینه استفاده می شود. در صورتیکه بیشبرای چاپ مجدد قبض چاپ قبض : 

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

با انتخاب یک قبض و زدن این دکمه می توان سابقه چاپ های این قبض را مشاهده کرد.  ض :نمایش سابقه چاپ قب 

اهمیت می باشد از این جهت که ممکن است یک قبض بیش از یک بار به فروش  ین فرم برای سوپروایزر بسیار حائزبررسی ا

 برسد.
 

 

 

 

 

 

 

 

 فهرست

 وقت دهی :
نرم افزار وجود دارد که بیماران می توانند برای پزشک مورد نظر خود از قبل وقت رزرو کنند. و همچنین شرایطی این امکان در 

 فراهم شده تا سیستم به وسیله پیام کوتاه و ایمیل، بیماران را از زمان مالقات خود با پزشک یادآوری نماید.

وابت مراجعه شود به ث) .حضور پزشکان در درمانگاه را تعیین نمایید. برای انجام نوبت دهی به بیماران شما ابتدا بایستی زمان 

 ( تعریف وقت پزشکان <<

 شما می توانید از این مسیر برای نوبت دهی استفاده نمایید :

 وقت دهی. <<ثبت خدمت  <<پذیرش  << برنامه اصلی منوی
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ا انتخاب بخش و پزشک مورد نظر ) به عنوان مثال بخش شما می توانید برای انجام نوبت دهی پس از وارد شدن به این فرم ب

 عمومی ( بر روی گزینه وقت دهی کلیک کرده و وارد فرم نمایش نوبت های پزشک شوید. دندانپزشکی

همانطور که در تصویر مشاهده می کنید در این فرم لیست تاریخ و ساعت حضور پزشک و تعداد نوبت های ثبت شده برای پزشک 

 دهد. شما با انتخاب هر یک از تاریخ ها و کلیک روی دکمه سبز رنگ انتخاب وارد فرم لیست بیماران می شوید. را نمایش می
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 در این فرم شما می توانید بیمارانی را که از قبل برای تاریخ و پزشک انتخابی نوبت رزرو کرده اند را ببینید.

می توانید نوبت جدید ثبت نمایید.  فرم نوبت دهیو وارد شدن به  شما با کلیک بر روی دکمه  «لیست بیماران »  در فرم

نام بیمار را جستجو  در صورتی که قبال بیمار به این مرکز درمانی مراجعه کرده و پذیرش شده باشد با کلیک روی دکمه  

ان مالقات که باید مضری کرده و انتخاب کنید. در غیر این صورت مشخصات بیمار را وارد نمایید سپس ساعت نوبت و مدت زم

 باشد را وارد کرده و روی دکمه ذخیره کلیک کنید.  5از 

در قسمت توضیحات نیز الزم است توضیحی در مورد علت مراجعه بیمار نوشته شود . پس از ذخیره کردن، مشاهده خواهید کرد 

 که نام بیمار به لیست بیماران اضافه شده است.

 
( و بیمارانی که پذیرش نشده اند را به رنگ 3و  0که پذیرش شده باشند را به رنگ آبی )شماره در لیست بیماران، بیمارانی 

 ( می توانید ببینید.4و  1صورتی )شماره 
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در این فرم شما می توانید با کلیک کردن بر گزینه ویرایش، اطالعات بیمار را ویرایش کرده و با کلیک بر گزینه حذف، اطالعات بیمار 

 مایید.را حذف ن

 می شوید. فرم نمایش نوبتهاشما وارد  با کلیک کردن بر گزینه نمایش نوبتها 

 
همانگونه که در تصویر باال مالحظه می فرمایید، شما می توانید با وارد کردن یک تاریخ خاص ) در قسمت تاریخ نوبت دهی ( 

به معنای خالی بودن  رنگ آبیاهده نمایید. در اینجا زمان هایی را که توسط بیماران رزرو شده است را به صورت گرافیکی مش
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به معنای پذیرش شدن بیمار توسط پزشک است.  رنگ نارنجیبه معنای رزرو شدن وقت پزشک،  رنگ صورتیوقت پزشک، 

 فرم نوبت دهی را باز کرده و بیمار جدید ثبت نمایید. رنگ آبیهمچنین شما می توانید با کلیک کردن بر روی 

)در همان تاریخ نوبتی که به بیمار داده شده( زمان  جستجو کردن نام بیمارایین همین فرم شما می توانید با در قسمت پ

 مالقات پزشک با بیمار را مالحظه کنید.

شما بایستی پس از فرستادن هر کدام از بیماران نزد پزشک، بر روی نام بیمار در فرم نمایش نوبتها کلیک کنید تا فرم نوبت دهی 

زرو ر تغییر حالت از حالت و تغییر می کند.رنگ صورتی به نارنجی کلیک کنید. با این کار   ز شود و بر روی گزینه  با

 صورت می گیرد.شده، به پذیرش شده 
 در همین فرم شما می توانید با کلیک بر روی گزینه حذف مشخصات بیمار را حذف نمایید.

امکان را دارد که از طریق پیام کوتاه بیماران را از زمان مالقات با پزشک مطلع سازد،  همانگونه که قبالّ هم گفته شد سیستم این

که در مقابل نام هر بیمار قرار داده شده وارد فرم  کلید  رویبرای این کار الزم است شما در فرم لیست بیماران با کلیک 

ن پیام و سپس مت کنیدتعریف کرده، شماره همراه بیمار را وارد ارسال پیام شوید. در این فرم نیاز است که شما برای پیام عنوانی 

کلیک کنید تا پیام کوتاه شما ارسال شود. البته به صورت پیش فرض تعدادی متن آماده وجود  گزینه  رویرا بنویسید و 

 همچنین در همین فرم شما میگزینه انتخاب الگو و انتخاب پیام از آنها استفاده نمایید. روی دارد که شما می توانید با کلیک 

 توانید الگوهای جدیدی تعریف، ویرایش و حذف نمایید.

تن شما کلیک کنید تا م «ذخیره به عنوان الگو » شما می توانید متن و عنوان پیام را در فرم ارسال پیام بنویسید و بر گزینه 

 .شودبه عنوان یک الگوی جدید ذخیره 

 

 لیست شماره همراه
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می توانید از فرم باز شده یک گروه را انتخاب کرده و یکباره یک پیام را برای تمام  «انتخاب گروه » شما با کلیک کردن بر کلید 

 اعضای گروه ارسال کنید.

یک شماره را انتخاب کرده و برای  «دفترچه تلفن » می توانید از فرم  «انتخاب شماره همراه » کلید  رویشما با کلیک کردن 

یا اینکه می توانید در همین فرم باز شده شماره همراه بیماران جدید را ثبت کنید. در این فرم امکان  شخص پیام را ارسال نمایید و

 ویرایش و حذف نیز برای شماره های همراه وجود دارد.

» ز ، شماره مورد نظر را اگزینه حذف رویشما در فرم ارسال پیام این امکان را دارید که با انتخاب شماره همراه و کلیک کردن 

» فقط کافیست بر گزینه  «لیست شماره همراه » حذف نمایید. برای حذف کردن تمام شماره های  «لیست شماره همراه 

 کلیک کنید.« حذف تمام لیست 

وجود دارد که با کلیک روی آن دو آیتم تاریخ و ساعت نمایش  «بعداّ ارسال شود » در پایین فرم ارسال پیام، گزینه ای به نام 

 ی شوند.داده م

گزینه ارسال، زمانی که سیستم به این تاریخ رسید، به  رویشما می توانید با وارد کردن تاریخ و ساعت مورد نظر و کلیک کردن 

 صورت اتوماتیک پیام را ارسال می کند.

 
د را نها ارسال کرده ایفرمی می باشد که شما به وسیله آن می توانید پاسخ بیماران را در رابطه با پیامی که به آ دریافت پاسخ

 مشاهده کنید.

 فهرست
 صندوق 

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

 از هم جدا هستند. پذیرش و صندوقاین گزینه برای آن کلینیک هایی می باشد که 
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لیست افراد منتظر را نشان  «صف صندوق » می باشد که  «تسویه شده » و  «صندوق صف » این فرم شامل دو بخش کلی 

لیست افرادی که قبض دریافت کرده اند را نشان می  «تسویه شده » می دهند که می خواهند قبض صندوق دریافت کنند و 

 نفر آخر(. 42دهد )

 (Refreshبروز رسانی بیماران صف صندوق ) 

 و در تنظیمات شوداین امکان وجود دارد که چندین صندوق در سطح درمانگاه یا بیمارستان تعریف  چون در سیستم صندوق :

هر بخش مشخص شده است، که هر بخش به چه صندوقی، بیماران را ارسال می کند. صندوق دار با انتخاب صندوق مورد نظر 

 بیماران آن صندوق نمایش داده می شوند.

 های کوچک از یک صندوق استفاده می شود.در اغلب مواقع در درمانگاه 

 
 بر روی هر قبض، بارکد چاپ می شود تا امکان استفاده از بارکدخوان وجود داشته باشد. )قبض ارسالی از پذیرش(. بارکد قبض :

وق( رقمی می باشد(. این کد در بخش قبل)ارسال به صند 4یا  0یا  1است جهت دسترسی سریع تر ) کد یکتایی کد دسترسی :

 توضیح داده شده است.

جهت فراخوانی پرونده حسابداری بیمار مورد استفاده قرار می گیرد، بیشترین استفاده موقعی می  پرونده حسابداری بیمار :

باشد که بیمار به صندوق مراجعه می کند و می خواهد بخش از بدهی قبلی)مثال مربوط به یک ماه پیش( خود را به صندوق 

زدن این دکمه فرم جستوی بیمار نمایش داده می شود )قبال فرم جستجوی بیمار توضیح داده شده است( و پس  پرداخت کند. با

 از یافتن شخص مورد نظر و زدن کلید انتخاب،  فرم پایین نمایش داده می شود.

و در  14 باپور با سریال پذیرشیافت شد. فرم پایین مشخص کننده این می باشد که میالد با« میالد باباپور » مثال : فرم جستجو، 

 ریال می باشد. 112.222پذیرش شده است. و  مانده بدهکاری وی  06/21/1433تاریخ 
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 بدهی بیمار به صندوق ارسال می گردد. در شکل پایین نمایش داده شده است. «ارسال به صندوق » با زدن کلید 

 
مک این دکمه از صف صندوق حذف کرد.)به دالیل مختلف ممکن است با انتخاب یک بیمار در جدول، می توان با ک حذف تکی :

 صندوق دار 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  حذف کل لیست :

 (ان به صندوقند از جمله عدم مراجعه بیمارصندوق دار اقدام به این کار ک

 پرداخت کند. )بیمار بدهکار است(مبلغی را  در صورتیکه بیمار باید به صندوق بدهکار :

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

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

 .نمایش داده می شود «پرداخت به بیمار » بیمار بستانکار باشد فرم 

 تسویه شده :
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 شده اند.  نزولی مرتب به صورتفرم باال لیست بیماران تسویه شده می باشد که 

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

 قید می گردد(. «المثنی » 

 فهرست

 بستن حساب
 .حساببستن  <<صندوق   <<منوی اصلی برنامه 

ودی صورت مغایرت بین موج است پایان هر روز کاری یا شیفت کاری، عملیات بستن صندوق انجام گیرد به این دلیل که در بهتر

صندوق و موجودی کامپیوتر ، در همان روز یا شیفت کاری، پیدا شود و این مغایرت به روز های دیگر انتقال پیدا نکند. فرم 

 بستن صندوق به صورت زیر می باشد.

ن بر اساس مجوزهای کاربرابرای همانطور که در تصویر مشاهده می کنید این فرم از دو قسمت مختلف تشکیل شده است که 

 دسترسی که دارند هر یک از این دو قسمت فعال می شود .
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و مبلغ  Pos، موجودی دستگاه « موجودی نقدی » در این قسمت صندوقدار موجودی نقدی صندوق را شمارش و در قسمت 

 کل چک های دریافتی را نیز در قسمتهای مربوطه وارد می کند .

 
و چک هر  Posداشته باشد نمایش داده می شود با انتخاب صندوق مبلغ نقدی ،  مجوز دسترسیربر این قسمت از فرم اگر کا

 بخش که به این صندوق وصل است بصورت جداگانه نمایش داده می شود. 

ا انتخاب ر «بستن حساب صندوق به تفکیک کاربران سیستم » الزم به ذکر است که اگر در زمان تعریف صندوق گزینه 

 و چک ثبت شده توسط کاربر جاری را در هر بخش نمایش می دهد.  Posانتخاب صندوق مبلغ نقدی ،  کنید با

با مقایسه مبالغ ثبت شده در این دو قسمت شما مغایرتهای موجود را متوجه می شوید و با بررسی دلیل این مغایرت می توانید 

این قسمت مجوزهایی است که به کاربران داده می شود توجه در  نکته حایز اهمیت اصالحات الزم را در سیستم انجام دهید.

داشته باشید که مجوز مربوط به قسمت دوم فرم مربوط به کاربران سوپروایزر می باشد تا بوانند اشتباهات موجود در زمان ثبت 

بت را در پایان دکمه ث (. تعریف کاربر <<) برای تنظیم مجوز های دسترسی مراجعه شود به ثوابت  را پیگیری و بررسی نمایند.

 بزنید تا اطالعات وارد شده ذخیره شوند.

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

 تمام موجودی صندوق به موجودی صندوق نزد مدیر انتقال پیدا می کند.

 فهرست

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

می باشد. مدیران مراکز باید توجه داشته باشند که مجوز دسترسی به  تایید بستن صندوقیکی از مهمترین آیتم های برنامه 

کوچکترین اشتباه موجب می شود که تمام این بخش را هر کاربری نداشته باشد زیرا با دسترسی همه کاربران به این بخش 
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اسناد حسابداری و مالی که در سیستم بایگانی می شوند تا بر اساس آنها گزارشات کاربردی و مهم گرفته شود دچار مشکل شده 

 و بعد از مدتی مغایرت های فراوان در سیستم به وجود می آید.

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

 حسابداری ثبت شوند.

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

 
 این فرم از قسمتهای مهم و متفاوتی تشکیل شده است که در زیر به آنها می پردازیم :

 انتخاب سند بستن صندوق :

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

 کنید تا فرم زیر باز شود :

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 

ست اسناد ثبت شده در آن بازه را مشاهده نمایید. در پایان روی دکمه سبز رنگ انتخاب کلیک لی «نمایش » کلیک روی دکمه 

 نمایش داده شود. «تایید بستن صندوق » فرم کنید تا مشخصات سند انتخابی در قسمت مربوطه در 
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ه می بحاسند انتخابی مسناد ثبت شده در سیستم را برای سسیستم کل ا با انتخاب سند بستن صندوق محاسبه کامپیوتر :

  کند و اطالعات زیر را در این قسمت نمایش می دهد.

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

 شود.

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

 شود .

 
فرم زیر باز می شود که شما می توانید حساب بانکی مربوط  Posدر جلوی موجودی  در این قسمت با کلیک روی دکمه 

 و مبلغ هر یک از حساب ها را وارد کنید تا اسناد حسابداری این قسمت کامل شود. توجه داشته باشید که جمع کل Posبه 

 شمارش صندوق برابر باشد در غیر این صورت سیستم اجازه ثبت نمی دهد. posمبلغ حسابهای بانکی مختلف با موجودی 
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در جلوی چک فرم زیر باز شده و مشخصات تکمیلی چک را وارد  در قسمت شمارش صندوق دار با کلیک روی دکمه 

 کنید.

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

ر باشد وگرنه بداشته باشید جمع کل مبلغ چک ها باید با مبلغ وارد شده در قسمت چک مربوط به شمارش صندوق دار برا

 سیستم هشدار داده و اجازه ثبت به شما نمی دهد.

 
ا کم یا زیاد ه حساب هزینهو یا  حساب کاربرالغ کسری و اضافه که باید از مب «تایید بستن صندوق »  فرمدر لیست پایین 

شود را مشخص می 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.

ور که در تصاویر باال مشاهده می کنید مغایرتی بین محاسبه کامپیوتر و شمارش صندوقدار وجود دارد که باید همانط**** 

 بررسی شود تا دلیل این مغایرت پیدا شود.

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

 و ... یکسان می باشد.

 درآمد نقدی ) عملکرد صندوق (
 . صندوق نمایش می دهد را از دریافتی ها و پرداختی هااین گزارش تمامی 

 
 .صندوق که می خواهید از آن گزارش گیری کنید صندوق :

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

 گرفته می شوند.

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

 .اساس تاریخ پذیرش(

  کاربر ثبت کننده اسناد مربوط به صندوق کاربر :

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

 آنها می پردازیم:

 .بدهکار معرف دریافت صندوق و بستانکار پرداخت به بیمار یا بستن حساب می باشد  گزارش نقدی با ریز جزییات : .1
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 گزارش کارت خوان با ریز جزییات .2

 
 

 گزارش برگشت نقدی به بیماران .4

 
 

 گزارش نقدی و کارت به تفکیک شیفت .3

 
 

 گزارش نقدی و کارت به تفکیک روز .5
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 گزارش نقدی و کارت به تفکیک ماه .6

 
 

 گزارش نقدی و کارت به تفکیک بخش .7

 
 

 گزارش نقدی و کارت به تفکیک کاربر .8
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 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

 درآمد بیمه ای 
 ای . درآمد بیمه <<گزارشات 
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 شروط گزارش :

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

می باشد که در قسمتهای مختلف مانند  تاریخ اسناد حسابداریدر این گزارشات شرط تاریخ براساس تاریخ و ساعت : 

 می باشد. تهای صندوقتاریخ دریافت ها و پرداخصندوق ثبت شده است در واقع این تاریخ ، 

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

 که روز اهمیتی ندارد در قسمت تاریخ فقط الزم است سال و ماه را وارد کنید.« 

 نام سازمان بیمه گر پایه سازمان بیمه گر :

 :نوع گزارش 

 نمودار درآمد تعهدی بر اساس روز

 
 نمودار درآمد تعهدی بر اساس ماه
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 نمودار درآمد تعهدی بر اساس فصل
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 نمودار درآمد تعهدی بر اساس سازمان بیمه گر

 
 

 نمودار درآمد تعهدی بر اساس بخش

 
 نمودار نسبت کسورات به درآمد تعهدی

 لی به تفکیک ماهنمودار درآمد تعهدی وصولی به ارسا
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 درآمد نقدی + بیمه ای
 درآمد نقدی + بیمه ای . <<گزارشات 

 در این مجموعه از گزارشات عملکرد کلی سیستم را مشاهده می کنید.

 
 شروط گزارش :

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

می باشد که در قسمتهای مختلف مانند  تاریخ اسناد حسابداریشرط تاریخ براساس  در این گزارشات تاریخ و ساعت :

 می باشد. تاریخ دریافت ها و پرداختهای صندوقصندوق ثبت شده است در واقع این تاریخ ، 

 
که روز « اه نمودار درآمد براساس م» در این مجموعه از گزارشات به دو صورت شرط تاریخ اعمال می شود در گزارشاتی مانند 

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

 نوع گزارش :

 نمودار درآمد بر اساس روز
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 نمودار درآمد بر اساس ماه

 
 

 نمودار درآمد بر اساس بخش
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 نمودار درآمد بر اساس سازمان بیمه گر

 
 

 

 نمودار میله ای سود و زیان براساس بخش

 
 دایره ای سود و زیان براساس بخشنمودار 
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 نمودار نسبت درآمد به هزینه بر اساس ماه

 
 نمودار درآمد حاصله نسبت به درآمد مصوب

 نمودار نسبت درآمد نقدی به درآمد بیمه ای
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 نمودار درآمد براساس فصل

 
 نمودار سود و زیان براساس ماه

 
 گزارش کلی فروش به تفکیک تاریخ

 
 وش گزارش کلی فر
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 فهرست

 عملکرد پزشکان
 . عملکرد پزشکان <<گزارشات 

 محاسبه می شود.پزشکان و حق الزحمه پزشکان  عملکرددر این مجموعه از گزارشات 

 
 شروط گزارش :

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

گزارشات شرط تاریخ براساس تاریخ اسناد حسابداری می باشد که در قسمتهای مختلف مانند ر این د تاریخ و ساعت :

 صندوق ثبت شده است در واقع این تاریخ ، تاریخ دریافت ها و پرداختهای صندوق می باشد.

 
ملکرد پزشک بر نمودار ع» در این مجموعه از گزارشات به دو صورت شرط تاریخ اعمال می شود در گزارشاتی مانند 

 که روز اهمیتی ندارد در قسمت تاریخ فقط الزم است سال و ماه را وارد کنید. «اساس ماه 

 نوع گزارش :
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گزارش عملکرد پزشک به تفکیک خدمت

 
 گزارش عملکرد پزشک بر اساس جزء فنی و حرفه ای و بیهوشی

 
 

 گزارش عملکرد پزشکان
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 گزارش حق الزحمه پزشکان

 
 حمه پزشکان به تفکیک روزگزارش حق الز

 
 گزارش حق الزحمه پزشکان به تفکیک ماه
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 صدور فیش حقوقی

 
 صورت مالی پزشکان جهت ارایه به بانک

 
 نمودار مقایسه عملکرد پزشکان
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 نمودار عملکرد پزشک بر اساس روز

 
 نمودار عملکرد پزشک بر اساس ماه

 
 محاسبه مجدد حق الزحمه پزشک

وعه از گزارشات در قسمت مربوط به گزارشات حق الزحمه پزشکان آیتمی در نظر گرفته شده که شما می در این مجم

توانید با استفاده از این قسمت محاسبات مربوط به حقوق پزشک و تنظیمات مربوط به قرارداد را انجام دهید . برای این 

 فرم زیر باز شود:کلیک کنید تا  «محاسبه مجدد حق الزحمه پزشک » کار روی دکمه 
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یز لیست ر «نمایش جزئیات حقوق » پس از انتخاب بخش و پزشک و وارد کردن تاریخ با کلیک روی دکمه  در این فرم

حقوق در سمت چپ نمایش داده می شود و شما می توانید مبالغ مورد نظر را وارد کنید و با کلیک روی دکمه ذخیره 

 سند مربوطه را ثبت نمایید.

محاسبه مجدد » ریز قرارداد فعلی را نمایش می دهد و با کلیک روی دکمه  « نمایش قرارداد» روی دکمه با کلیک 

 محاسبات مربوط به حقوق پزشک بر اساس قرارداد تعریف شده دوباره انجام می شود. « حقوق مطابق با قرارداد فعلی

 .گزارشی از ریز حقوق پزشک نمایش داده می شود با کلیک روی دکمه 

 
 فهرست
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 آمار مراجعین
 آمار مراجعین. <<گزارشات 

 
 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 و ساعت :

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

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

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

 پزشک 

 نوع گزارش :

 اساس شیفتنمودار مراجعین بر
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 نمودار مراجعین براساس روز

 
 نمودار مراجعین براساس ماه
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 نمودار مراجعین براساس فصلی

 
 

 نمودار مراجعین براساس بخش

 
 نمودار مراجعین براساس سازمان بیمه گر
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 نمودار مراجعین براساس پزشک

 نمودار مراجعین براساس کاربر ثبت کننده

 
 نسبت کل مراجعین نمودار مراجعین برگشتی به

 
 نمودار مراجعین جدید براساس ماه
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 نمودار مراجعین جدید براساس فصلی

 
 نمودار مراجعین تکراری

 فهرست
 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. خ :تاری

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

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

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

 . انتخاب یک یا چند خدمت / کاال ) زبانه خدمت ( 1

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

 پزشک 

 نوع گزارش :

 نمودار کمی فروش به تفکیک شیفت

 نمودار کمی فروش به تفکیک روز

 نمودار کمی فروش به تفکیک ماه
 یمار سابقه ب

 سابقه بیمار.  <<گزارشات  
 شما پس از وارد شدن به لیست پرونده بیماران و جستجوی نام بیمار می توانید پرونده بیمار را مشاهده کنید.
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پس از انتخاب بیمار فرم زیر باز می شود. در این فرم گزارش های مختلفی از سابقه بیمار وجود دارد که به توضیح آنها می 

 پردازیم.

 

  در این قسمت با کلیک روی دکمهبیمار : 
 انتخاب کنید.ی توانید بیمار جدید م

انتخاب بازه زمانی ) براساس تاریخ  تاریخ :

 پذیرش (

 انتخاب بخش پذیرش شده در آنبخش : 

 انتخاب سازمان بیمه گر پایه سازمان بیمه گر : 

 
 
 
 

 نوع گزارش : 

 گزارش درمانی بیمار به تفکیک خدمات

 
 ارش درمانی بیمار به تفکیک پذیرشگز
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 گزارش ریز دریافت و پرداخت بیمار 

 
ید با این گزینه می توان سابقه قبلی :ثبت 

سابقه های قبلی بیمار را مشاهده نمایید. با 

کلیک روی این دکمه پس از انتخاب بخش 

می  «سابقه درمانی بیمار » وارد فرم 

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

 گزارش تهیه 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  وضعیت پذیرش :

 غیر این صورت در وضعیت موقت باقی می ماند. 

که می توان بر اساس یک شماره سریال پذیرش و یا یک دارد  سریال پذیرش یکتاهر پذیرش در هر بخش  سریال پذیرش :

 بازه از سریال های پذیرش گزارش را محدود کنیم.

 تاریخ و ساعت پذیرش 

 سازمان بیمه گر و صندوق بیمه

 پزشک 

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

 کاربر ثبت کننده پذیرش

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

 . انتخاب یک یا چند خدمت در زبانه خدمت  1

 . انتخاب یک یا چند گروه از خدمات در زبانه گروه 0

کنید. هر دو گزارش در در این مجموعه گزارش شما می توانید گزارش پذیرش را به تفکیک بیمار و خدمات تهیه  نوع گزارش :

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

 **** گزارش پذیرش به تفکیک بیمار  
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 **** گزارش پذیرش به تفکیک خدمت

 
 ردازیم :همانطور که در تصاویر مشخص است این دو گزارش شامل فیلدهای مبلغی می باشد که به شرح آنها می پ

 برابر است با مبلغ کل صورت حساب یک پذیرش مبلغ کل :
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 در پذیرش های بیمه ای براساس درصد و سقف تعهدی بیمه این مبلغ محاسبه می شود. سهم بیمه پایه :

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

 ه می شود.محاسب

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

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

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

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

 مبلغی که بیمار به ازای دریافت خدمات پرداخت کرده است. : مبلغ قابل پرداخت

 در پایین فرم جمع کل مبالغ را مشاهده می کنید.

 
 فهرست

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گزارش تخفیفات
 نوع گزارش می باشد که از نوع گزارش قابل انتخاب هستند. 3این گزارش شامل 
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 انتخاب بازه زمانی ) بر اساس تاریخ اسناد ثبت شده در سیستم (:  و ساعت تاریخ

 کاربر ثبت کنندهکاربر : 

 بخش 

 انتخاب نوع تخفیف تخفیف :

 ریز تخفیفات :

 
 

 
 
 
 

 ش تخفیف بر اساس نوع تخفیف :گزار
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 گزارش تخفیف بر تفکیک بخش :

 
 گزارش تخفیف بر اساس سازمان بیمه گر :

 
 فهرست

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 استفاده می شود.

 گزارش نسخ سازمان های بیمه گر پایه

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

 . ید را بزنیدو دکمه تای

 
 . نمایش داده می شود «گزارش نسخ بیمه گر پایه » فرم   ، در ادامه

 

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

ش سازمان بیمه گر را اشتباه ثبت کرده باشد شما می توانید تمام سازمان های بیمه گر را نمایش میدهد در این صورت اگر پذیر

 با وارد کردن شماره بیمه یا نام خانوادگی بیمار و ... در این فرمت جستجو کنید و سازمان بیمه گر نسخه را ویرایش کنید. 

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

 ** بر اساس تاریخ نسخه      

 ** بر اساس تاریخ پذیرش      

در این قسمت دو زبانه وجود  انتخاب خدمت / کاال :

 . گروه 0. خدمت / کاال     1دارد : 

خدمات باز شده و شما می توانید خدمات مورد نظر را انتخاب  لیست در این قسمت با کلیک روی دکمه  . خدمت / کاال : 1

 خدمت انتخابی در لیست را حذف کنید. و با کلیک روی دکمه  کنید

 باز شده گروه مورد نظر را انتخاب کنید. «گروه های عملیاتی » لیست  در این قسمت با کلیک روی دکمه  . گروه : 2

 

یز گروه را وارد کلیگ کنید صفحه زیر باز می شود . در این صفحه نام ر در این فرم برای تعریف گروه جدید روی دکمه 

کلیک کنید تا لیست خدمات باز شود در این لیست شما می  کرده و برای اضافه کردن کاال / خدمات به لیست روی دکمه 

توانید تمام خدمات مورد نظر را تیک زده و یکجا به لیست اضافه کنید. برای حذف یک خدمت از لیست می توانید روی دکمه 

 کلیک کنید.ی ذخیره روی دکمه کلیک کنید. در پایان برا 

 

کلیک کنید. در فرم باز شده تغییرات  برای ویرایش یک گروه روی دکمه  «لیست ریز گروه عملیاتی خدمات » در فرم 

 کلیک کنید تا گروه انتخابی حذف شود. کلیک کنید. برای حذف یک گروه روی کلید  را انجام و روی دکمه 
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د رادیولوژی ، سونوگرافی و ... که پزشک معالج و انجام دهنده کار ممکن است متفاوت باشند به همین در بعضی از بخش ها مانن

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

 . تخصص خاص 4. تخصص     0    . پزشک  1در این قسمت سه زبانه زیر تعریف شده است :  انتخاب پزشک :

پزشکان باز شده و شما می توانید پزشک مورد نظر را انتخاب کنید و با کلیک روی  لیست با کلیک روی دکمه  . پزشک : 1

 پزشک انتخابی در لیست را حذف کنید. دکمه 

می توانید تخصص مورد نظر تخصص های تعریف شده در سیستم باز شده و شما  لیست با کلیک روی دکمه  . تخصص : 2

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

تخصص های خاص باز شده و شما می توانید تخصص مورد نظر را انتخاب  لیست با کلیک روی دکمه  . تخصص خاص : 3

 تخصص انتخابی در لیست را حذف کنید. کنید و با کلیک 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.

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

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

 

اده می تفجهت نمایش نسخ ثبت شده و در صورت نیاز ایجاد تغییرات در نسخ از این گزینه اس نمایش نسخ ثبت شده : 

 شود

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

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

 تولید می شود.  XMLسخ خطا نداشته باشند، فایل لیست می شوند. در صورتیکه ن

 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 و   لیست بیمه :

 .د نظر چاپ می شودکلیک کردن بر روی دکمه پرینت، فرمت بیمه مور

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

 

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

 از نسخ می باشد. سطری 25دو ستون این فرمت 

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

 از نسخ می باشد. سطری 25دو ستون رمت این ف
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 لیست صورت حساب ویزیت پزشکان و دندانپزشکان طرف قرارداد

 می باشد. تفکیک پزشکاین فرمت به 

 
 لیست صورت حساب خدمات جانبی پزشکان طرف قرارداد

 می باشد. تفکیک پزشکاین فرمت به 
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 گزارش سازمان بیمه گر

 می باشد. تفکیک پزشکاین فرمت به 

 
 گزارش سازمان بیمه گر عمومی

 
 

 ارسال نسخ و عملکرد پزشکان
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 به تفکیک پزشک –ارسال نسخ و عملکرد پزشکان 
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 پس از انتخاب سازمان بیمه گر و دیگر اطالعات و کلیک بر گزینه نمایش شما وارد فرم زیر می شوید.
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و انتخاب گزینه ویرایش می توانید اطالعات نسخه را ویرایش کنید که  ههر نسخکردن بر روی  کلیک راستبا  ویرایش نسخ :

 .در ادامه توضیح داده خواهد شد

بدون  ثبت کنید جدید هنسخجهت ثبت نسخه جدید از این فرم استفاده می شود، با این فرم می توانید  ثبت نسخه جدید :

 می شود، بدین معنی است که این بیمار پذیرش نشده است. اینکه بیمار بدهکار شود. نسخه ای که در این فرم ثبت

یمه به سازمان ب نسخ غیر فعالنسخه استفاده می شود.  فعال کردن یا غیر فعال کردنجهت  فعال / غیر فعال کردن نسخه :

 گر ارسال نمی شوند ولی هیچ گونه تغییری در سهم نقدی)دریافتی از بیمار( آن نسخه  نمی گذارد. 

 از  این فیلد استفاه می شود. عالمت گذاری نسخجهت  مت :فیلد عال

 
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 در صورت نیاز ترتیب خدمات  نسخه را تغییر دهید. 

ر بیمه نمایش غی» رم لیست خدمات غیر بیمه نمایش داده نمی شود در صورت لزوم باید گزینه توجه داشته باشید که در این ف

 انتخاب شود.  «

ضافه اتمامی تغییراتی که در نسخه در این فرم اعمال می شود، تاثیری در پرداختی بیمار ندارد بدین معنی که  نکته مهم :

 نمی کند. بدهکار یا بستانکاربیمار را در این فرم،  تغییر قیمت و یا یا حذف خدمت کردن و

 
در قسمت پایین فرم اطالعاتی در مورد لیست نسخ نمایش داده شده در فرم را نمایش می دهد. این قسمت شامل دو بخش 

 است: 

 می باشد. کل مبلغ ، کل سهم بیماران ، کل سهم سازمانکه شامل  . جمع کل مبالغ نسخ 1

 کل نسخ ، تعداد نسخ فعال ، تعداد نسخ غیر فعال و تعداد نسخ عالمت گذاری شده تعدادکه شامل  . قسمت آماری 2

می باشد که نشان دهنده تعداد  «خطا در شماره بیمه » می باشد. آیتم مهم دیگری که در این قسمت مشخص شده است 

زم ریف شده است درست نمی باشد .النسخی است که شماره بیمه آنها براساس تعداد کاراکتری که در ثوابت برای شماره بیمه تع
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 احتمالو یا فرمت های چاپی بیمه ندارد ولی این  XMLبه ذکر است که این نوع خطا هیچ گونه تاثیری بر روی تولید فایل 

 وجود دارد که در صورت اصالح نشدن این نسخ سازمان بیمه گر لیست بیمه را برگشت بزند.

می باشد که در این قسمت تعداد نسخی که برای آنها خدمتی تعریف نشده  «ت عدم ثبت خدم» آیتم مهم دیگر این بخش 

است و یا کل مبالغ برابر صفر می باشد را نمایش می دهد. توجه داشته باشید تا زمانی که نسخی که این خطا را دارند اصالح 

 .اهد دادو یا چاپ لیست نسخ بیمه را به شما نخو XMLاجازه تولید فایل نشوند سستم به شما 

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

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

 داده می شود به عنوان مثال نسخ غیر فعال با رنگ خاکستری.

 گر نسخه ای غیر فعال باشد خاکستری رنگ می شود و شماره ریف هم ندارد.ا رنگ خاکستری :

 اگر نسخه ای عالمت گذاری شده باشد. : زردرنگ 

 اگر نسخه ای خطایی داشته باشد با این رنگ نمایش داده می شود. : قرمزرنگ 

 شده باشد. اگر نسخه ای به ازای ثبت یک پذیرش در سیستم ثبت شده باشد و تایید : قهوه ایرنگ 

 نسخی که به عنون نسخ اضافی در سیستم ثبت شده اند. رنگ آبی فیروزه ای :
 فهرست

 تکمیلی : سازمان های بیمه گر گزارش نسخ

فقط  نیم .ک این آیتم کامال مشابه گزارش نسخ بیمه گر پایه می باشد که در بخش قبل توضیح داده شد و از تکرار آنها امتناع می

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

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

 ویرایش نسخ بیمه تکمیلی :

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

با کلیک راست روی هر نسخه امکان ویرایش وجود دارد. با انتخاب آیتم ویرایش فرم زیر باز می شود. برای ویرایش خدمات ثبت 

از کلیک کنید تا فرم مربوط به نسخ بیمه پایه ب «ویرایش نسخه بیمه پایه » دکمه  شده و یا مشخصات بیمار و یا پزشک روی

 شود که قبال مفصل توضیح داده شده است. 

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

 نمایید.مربوط به بیمه تکمیلی را ویرایش 

 
 تعریف نسخه جدید :
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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.  «ثبت نسخه جدید » 

 
باز  «ه ست نسخ بیمه پایلی» در فرم باز شده نام بخش را انتخاب کنید و بر روی دکمه سبز رنگ انتخاب کلیک کنید تا فرم 

 شود. در این فرم با وارد کردن شماره بیمه پایه و یا کد ملی تمام نسخ بیمه پایه ثبت شده برای بیمار انتخابی را نمایش می دهد.

 
 ربا دوبار کلیک روی نسخه انتخابی و یا کلیک روی دکمه سبز رنگ انتخاب فرم زیر باز می شود. توجه داشته باشید که برای ه

 تکمیلی تعریف نمایید. بیمه می تواند یک نسخه فقطنسخه بیمه پایه 

 
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 

 کلیک نمایید .  «ویرایش نسخه بیمه پایه » یک از این موارد روی دکمه 

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

 انجام شده و در صورت لزوم می توانید مبالغ را همین جا تغییر دهید.

ایید و نسخه مکلیک ن «انتخاب نسخه بیمه پایه » در صورتی که بخواهید نسخه بیمه پایه را تغییر دهید می توانید روی دکمه 

 دیگری را انتخاب نمایید. در آخر روی دکمه ذخیره کلیک کنید تا نسخه ثبت شود و به لیست بیمه تکمیلی اضافه شود.
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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

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

 گزارش نسخ بیمه گر پایه (

 فهرست
 :  تغییر یکجا قیمت نسخ بیمه گر پایه

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

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

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

اشید که اگر بیمه و یا صندوق را انتخاب نکنید تمام سازمان های بیمه و یا صندوق ها را برای تغییر قیمت درنظر توجه داشته ب

 می گیرد.

 نمی کند.  بستانکاریا  بدهکاربا استفاده از این فرم، بیمار را  تغییر قیمت خدمات نسخ :1نکته  

 تاثیر گذار است. اد پزشکانسهم بیمه ای قرارد، در  تغییر قیمت خدمات نسخ : 2نکته 

 فهرست
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 سایر امکانات و تنظیمات برنامه :
 اعالم نوبت بعدی :

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

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

 یک کامپیوتر که متصل به بلندگو است ، بایستی در حال اجرا باشد . 

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

 اهند شد.با انتخاب یکی از صف ها ، بیماران مربوط به آن صف ، نمایش داده خو

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

 صدا کرد.

دکمه پرونده » با کلیک روی  .همزمان با صدا کردن نوبت شخص ، نام خانوادگی بیمار بر روی تلویزون نمایش داده خواهد شد

 انید پرونده بیمار را مشاهده کنید.می تو «بیمار 

 
 فهرست

 نمایش حضور چزشکان و اعالم نوبت بعدی :

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

 حضور چزشکان و اعالم نوبت بعدی.
 م مربوط به سیستم نوبت دهی برنامه می باشد برای این آیتم چند مورد باید بررسی شود :این آیت

 . تاریخ و ساعات حضور پزشکان در سیستم ثبت شده باشد. 1

 . 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

بررسی این موارد شما می توانید از این قسمت تنظیمات مربوط به نمایش برنامه حضور پزشکان و نوبت دهی و  پس از

 صف انتظار روی تلویزیون را انجام دهید.

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

 کلیک نمایید. روی تلویزیون روی 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 

 لیست افراد منتظر در صف نمایش می دهد.

 فهرست
  تنظیمات چاپگر :

 تنظیمات چاپگر.<<سایر امکانات و تنظیمات برنامه <<منوی اصلی برنامه
جهت تعیین انواع چاپگر استفاده می شود، این آیتم وقتی مفید می باشد که به یک کامپیوتر چندین برای راحتی کار کاربران 

ن چاپگر جهت تعیی مورد نظر به عنوان چاپگر فعال در سیستم نباشد. شده و دیگر نیاز به تنظیم دستی چاپگرچاپگر متصل 

 (، چاپگر پرفراژ و چاپگر لیبل از این گزینه استفاده می شود.A3سانتی(، چاپگر گزارش گیری ) 4فیش )
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 برای هر کامپیوتر بایستی جداگانه تنظیمات چاپگر انجام شود. نکته :

است، پس با تعویض ویندوز یا نصب مجدد چاپگر مجددا باید این تنظیمات  ندوزرجیستری ویمحل ذخیره سازی در  نکته :

 انجام پذیرد.

 فهرست

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

 .، می توانید رمز عبور را تغییر دهیددیدج

 
 فهرست

 دفترچه تلفن :

 
 فهرست



 تیام ندانپزشکیموزشی نرم افزار مدیریت دآفایل  
 

 
131 

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

 www.Parstiam.irسایت شرکت :        6 – 20133240333تلفن تماس : 

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

 
 فهرست

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

ین گزینه استفاده می . جهت دسترسی به یک دوره مالی معین، از اد و دوره جدید مالی تولید می شوددوره مالی بسته می شو

 شود.

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

 
 فهرست

 ی در سختب. که اگر چنانچه خرااز اطالعات پشتیبان گیری نمایید توصیه اکید می شود که بصورت روزانه پشتیبان گیری :

 ، بتوانید از فایل پشتیبان استفاده نمایید. افزار کامپیوتر رخ داد

 
( backup14342426234413( و نام فایل پشتیبانی باال)\:Cآدرس ذخیره شدن فایل پشتیبانی از تنظیمات خوانده می شود )

 ست.انجام شده ا 23:44:13و در ساعت  26/24/1434نشانگر این است که فایل پشتیبانی در تاریخ 

ان گیری در شبکه پشتیب، بدین معنی که از هر کامپیوتری می باشد یل پشتیبانی بر روی سرورفامحل ذخیره شدن  نکته :

 ی باشد.م مسائل امنیتی، فایل بر روی سرور قرار می گیرد نه بر روی کامپیوتر پشتیبان گیرنده.این امر بدیل انجام گیرد

 فهرست
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 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 :

 
 .تولید کرده و آن را برای مرکز ارسال نمایید XMLانی مشخصی، از اطالعات فایل شما می توانید با وارد کردن محدوده زم

 فهرست

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

 .ندکرا پیگیری  انتوسط کاربر فرآیندهای انجام شده در سیستمستم ذخیره شود که در صورت نیاز، مدیریت بتواند سی

که انجام آنها همراه با ریسک  هستند غیر عادی یمی باشند. رویدادهای غیر عادیو عادی شامل دو بخش  وضعیت رویداد :

مثل چاپ مجدد یک قبض که بایستی مدیر  مشخص شده اند. این عنوانبه برای سیستم می باشد و یا جهت توجه بیشتر مدیر 

 به این قبض توجه کند.

 .رویدادها در سیستم دسته بندی شده اند جهت گزارش گیری بهتر و پیدا کردن رویداد مورد نظر نوع رویداد :

 با وارد کردن یک کلمه می توان رویداد ها را فیلتر کرد. جستجوی توضیحات :
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نمایش داده شده در لیست رایانه انجام دهنده کار را نیز  IPآدرس که در این قسمت حتی می توانید با استفاده از  اشته باشیدتوجه د

 مشخص کنید.

 فهرست

 سرویس ارسال و دریافت پیامک :

 
 فهرست

  امکان تغییر تاریخ سیستم :

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

 ویندوز ( را به تاریخ دلخواه تغییر دهید و تمامی ثبت ها بر اساس این تاریخ می باشد. 
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تی می باشد که عملیاتی در روز های گذشته انجام پذیرفته است و به هر دلیل ثبت نشده است ) برق مورد استفاده برای وق

رفتگی ، خرابی کامپیوتر و ...( و کاربر تصمیم دارد در همان تاریخ گذشته، ثبت نماید. بصورت پیش فرض تاریخ جاری سیستم 

 در نظر گرفته می شود.

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

 الخصوص در حسابداری(

می باشد. پس از تایید این فرم، تمامی اسناد  25/26/1434می باشد و لی تاریخ انتخابی  26/26/1434در فرم باال تاریخ سیستم 

 فقط برای کاربر جاری نه برای سایر کاربران شبکه( ثبت خواهند شد.)البته 25/26/1434بر اساس تاریخ 

 فهرست

 لیست کاربران فعال در سیستم : 
این قابلیت نیز جز قابلیت های سوپروایزر می باشد که این امکان را می دهد که کاربران جاری سیستم را نمایش دهد و بتواند 

  (  و یا آنها را از سیستم بیرون بیندازد.Chat) آنها ارسال کندپیام برای 

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

 که در انبار وجود دارد به ازای ثبت فاکتور خرید یا درخواست و یا حواله در انبار تعریف شده است. کاالیی
 ثبت درخواست جدید

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

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

مربوط به مقصد بخش 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.

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

 کاالها بر روی دکمه ذخیره کلیک کرده تا درخواست ثبت شود.

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

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

 ف کاالی اضافه شده در لیست کاالها با استفاده از این آیتم امکان پذیر است.حذ 

با انتخاب این آیتم ، این امکان برای کاربران وجود دارد که درخواست ثبت شده را هنگام  درخواست ثبت شده قطعی شود :

 کنند.  تایید و قطعیتعریف درخواست 

 ر درخواست می باشد.کاالها و اقالم ثبت شده دکل تعداد  تعداد :

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

 کار را در زمان مورد نظر از قسمت گزارش درخواست های ارسالی اقدام به تایید و قطعی کردن درخواست کنید.

 

 فهرست
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 گزارش درخواست های ارسالی :
می شوید تا وضعیت و شرایط  «گزارش درخواست های ارسالی » در این فرم شما پس از انتخاب بخش مورد نظر وارد فرم 

گزینه انتخاب، شما می توانید گزارشات درخواستی از  رویدرخواست را مشخص کنید. پس از مشخص کردن شرایط و کلیک 

 ا مشاهده کنید، که این درخواست ها برای کدام بخش ها، توسط کدام کاربر و در چه تاریخی انجام شده است.بخش مبداء ر

 

 

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.

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

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

 چاپ لیست درخواست های ارسالی بخش. 

 حذف درخواست هایی که در وضعیت موقت قرار دارند. 

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

تاریخی که مبدا درخواست را در سیستم ثبت کرده است. زمانی که فقط این تاریخ مقدار دارد وضعیت درخواست  . تاریخ ثبت : 1

 می باشد. موقتدر حالت 

کند این فیلد مقدار می گیرد و وضعیت درخواست زمانی که مبدا درخواست را تایید می  . تاریخ تایید درخواست ) مبدا ( : 2

 می باشد. مقصد به صورت موقتمی شود ولی هنوز در  مبدا قطعیدر 

زمانیکه مقصد درخواست را تایید و قطعی کند این فیلد مقدار می گیرد و وضعیت هم  . تاریخ تایید درخواست ) مقصد ( : 3

 می شود.قطعی  مقصدو هم در مبدا در 

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

 فهرست
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 گزارش درخواست های دریافتی :
یی که از سمت بخش گزارش درخواست های دریافتی همانند گزارش درخواست های ارسالی می باشد. در این قسمت درخواستها

 های مختلف برای این بخش ارسال و تایید شده است نمایش داده می شوند.

 
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 درخواست اعمال کنید. 

از این دکمه استفاده می شود، با قطعی شدن درخواست، اطالعات درخواست غیر قابل  قطعی کردن درخواستبرای  

 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. «الی گزارش درخواست های رس» فیلدهای مربوط به تاریخ دقیقا شبیه به *** 

 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 

 
 شود. نمایش داده می «ثبت فاکتور خرید » را انتخاب کرده و دکمه تایید را بزنید. فرم  با انتخاب گزینه باال، بخش مورد نظر



 تیام ندانپزشکیموزشی نرم افزار مدیریت دآفایل  
 

 
137 

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

 www.Parstiam.irسایت شرکت :        6 – 20133240333تلفن تماس : 

 
 ههمان فروشنده می باشد که در لیست قابل جستجو می باشد. در صورتیکه فروشنده در لیست مزبور وجود نداشت نام شرکت :

 .کنیده العات سایر فروشندگان را مالحظو یا اطد توان فروشنده جدید را تعریف کرمی  با کلیک کردن بر روی دکمه  باشد

 
فرم زیر باز می شود و شما می توانید شرکت جدید تعریف نمایید. ) برای تعریف نوع  در این فرم با کلیک روی دکمه 

 تعریف کدینگ نوع شرکت ها ( <<شرکت مراجعه شود به ثوابت 
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و برای حذف روی دکمه  ای ویرایش مشخصات شرکت روی دکمه پس از انتخاب شرکت مورد نظر از لیست شرکتها ، بر

 کلیک کنید. 

 لیست شرکت ها بروزرسانی می شود. با کلیک روی دکمه 

 شماره فاکتور فروشنده می باشد. شماره فاکتور :

ف ی تواند تخفیتخفیف به دو صورت می تواند ثبت گردد. اول در فیلد تخفیف که در باالی فرم قرار دارد و دوم م تخفیف :

 .تاثیر بگذاردشود تا در قیمت تمام شده کاال  مستقیما در قیمت خرید کاالها لحاظ

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

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

باری که می خواهید اقالم این فاکتور به آن منتقل شود. در این فیلد آن انبار هایی لیست می شوند که مربوط ان انبار ورودی :

ت )برای تعریف انبار مراجعه شود به ثواب به بخش انتخابی و همچنین در تنظیمات انبار، بعنوان انبار ورودی تعیین شده باشند.

 کدینگ انبار( <<سایر موارد  <<

 تقسیم می شود. امانیو  خریدنوع ورود به انبار به دو حالت  نوع ورود :

 حات الزم در مورد فاکتوریتوض شرح فاکتور :

اگر این گزینه انتخاب شود فاکتور در وضعیت موقت قرار نمی گیرد و مستقیما به قطعی تبدیل می شود و موجودی  : قطعی شود

 انبار نیز تغییر می کند.

 ثبت می گردد. الزم به توضیح می باشد که با ثبت فاکتور موقتزدن دکمه ثبت، فاکتور به صورت با  ثبت فاکتور خرید : 

طعی قشود. برای  فاکتور قطعی، موجودی به انبار اضافه نمی گردد. وقتی موجودی افزایش پیدا می کند که موقتدر وضعیت 

 مه توضیح داده خواهد شد.مراجعه فرمایید. در ادا کردن فاکتور به گزارش فاکتور های ثبت شده

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

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

 حذف کاال از فاکتور. 

 
  فرم باال جهت اضافه کردن کاال به فاکتور می باشد. 

 ی :مل کد

 مخفف :
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لیست تمام کاالهایی که قبال به این انبار اضافه شده اند، قابلیت انتخاب دارند و در صورتیکه کاالی مورد جستجو در  نام کاال :

 تعریف شده به لیست مزبور اضافه خواهند شد. تمامی کاالهای ، «تمام کاالها » گزینه لیست وجود نداشته باشد با انتخاب 

 خریداری شده  )بر اساس واحد فروش در نظر گرفته شود(. داد کاالیتع تعداد کاال :

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

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

ی بصورت اتوماتیک محاسبه م «تعداد در هر بسته » تسریع در کار کاربر، محاسبه مبلغ خرید هر عدد کاال با وارد کردن  فیلد 

محاسبه شده  6.222عدد، فی خرید به صورت اتوماتیک  122و تعداد در هر بسته  622.222گردد. بعنوان مثال قیمت بسته 

 است. 

ثبت گردد. ارزش افزوده در فیلد جدایی ثبت می  ارزش افزودهبدون درنظر گرفتن  مبلغ خریدم بذکر می باشد که الز نکته :

 شود.

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

لد استفاده کرد. این فیلد زمانی استفاده می شود که درصد سود ، می توان از این فیقیمت فروشجهت محاسبه  درصد سود :

 کاال مشخص باشد مثل فروش بهداشتی در داروخانه.

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

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

 با انتخاب این کلید می توانید فاکتور را چاپ کنید. 
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را  اکتورففعال است که با کلیک روی آن می توانید اسناد ثبت شده برای  که فاکتور قطعی شده باشد این آیتمدر صورتی  

 مشاهده کنید.

 فهرست
 گزارش فاکتور های خرید

 سی به فاکتورهای ثبت شده از مسیر زیر استفاده نمایید:جهت دستر

 گزارش فاکتورهای خرید.  <<خرید  <<انبارداری 
با انتخاب گزینه باال، بخشی که می خواهید فاکتورهای آن را مشاهده کنید را انتخاب کنید با انتخاب بخش مورد نظر فرم زیر 

 ورهایی که می خواهید مشاهده کنید، شرط های خود را وارد نمایید.نمایش داده می شود که می توانید با توجه به فاکت

 
در صورتیکه هیچ شرطی وارد نکنید، تمامی فاکتورهای ثبت شده برای شما لیست می شوند. تمامی فیلدهایی که هنگام ثبت 

داده می  کتور های ثبت شده نمایشفاکتور وارد شده اند، قابلیت گزارش گیری دارند. با فشار کلید تایید در باالی فرم، لیست فا

 شوند.
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ور را مشاهده کنید و در صورتی که فاکتور موقت باشد تغییرات الزم را در این گزینه شما می توانید ریز فاکتبا انتخاب  

 فاکتور انجام دهید.

گردند  غیر قابل تغییر می فاکتور از این دکمه استفاده می شود، با قطعی شدن فاکتور، اطالعات فاکتور قطعی کردنبرای  

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

 می گردد. بدهکار

 چاپ لیست فاکتورهای ثبت شده. 

 خروجی اکسل. 

 حذف فاکتور انتخابی در صورتی که در وضعیت موقت باشد. 

 

ت یک عملیات سوپروایزری می باشد و نباید . این عملیاحالت قطعی به حالت موقتبرای خارج کردن یک فاکتور از  

که به هر دلیلی می خواهید در فاکتور ثبت شده، تغییراتی  شودبرای همه افراد این مجوز صادر گردد. این عملیات وقتی انجام می 

 ی ظاهر می شود که در حالت قطعی هستند(.اعمال کنید. )این آیکون برای آن فاکتورها

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

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

 فهرست

 گزارش خرید کاال
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 باال، بخش مورد نظر را انتخاب کرده سپس فرم پایین نمایش داده می شود.

 
 اریخ فاکتور و در صورت لزوم انتخاب شرکت و کلیک روی دکمه سبز رنگ انتخاب فرم زیر نمایش داده می شود.با انتخاب ت
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 فهرست

 برگشت از خرید

وقت مجهت عودت کاال به فروشنده از این گزینه استفاده می شود. برگشت از خرید نیز مانند ثبت فاکتور خرید ابتدا به صورت 

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

 جهت دسترسی به منوی برگشت از خرید از مسیر زیر  پیروی کنید. سند حسابداری آن نیز همزمان ثبت می گردد.

 ت از خریدثبت برگش <<برگشت از خرید  <<انبارداری  

 
 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،  «تخفیف برگشتی » تخفیف در این فرم به معنای  تخفیف :

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

 .رصورتیکه مبلغ تخفیف فاکتور خرید مربوطه صفر بوده باشد، در اینجا مبلغ تخفیف نیز صفر خواهد بودد

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

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

 یید.فرما

 چاپ سند برگشتی. 

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

 حذف کاال از سند برگشت. 

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

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

 حذف کاال از سند برگشت. 

 

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

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

 فهرست

  از خریدگزارش برگشت 

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

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

 فاکتورهایی می باشد که پس از خرید برگشت داده شده اند.

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

 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  

 ر انجام دهید.تغییرات الزم را در فاکتو

برای قطعی کردن فاکتور از این دکمه استفاده می شود، با قطعی شدن فاکتور، اطالعات فاکتور  قطعی کردن فاکتور : 

غیر قابل تغییر می گردند و اقالم فاکتور به موجودی انبار اضافه می شوند و همزمان سند حسابداری مربوطه نیز ثبت می گردد. 

 می گردد. انبار بستانکار و فروشنده بدهکارشرکت 

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

که به هر دلیلی می خواهید در فاکتور ثبت شده،  شودو نباید برای همه افراد این مجوز صادر گردد. این عملیات وقتی انجام می 

 کنید. )این آیکون برای آن فاکتورهای ظاهر می شود که در حالت قطعی هستند(. تغییراتی اعمال

 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  0در حواله بین انباری همانگونه که از عنوانش مشخص است حواله کردن کاال میان 

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

 است.

به معنای این است که از این کاال از طرف فرستنده حواله ای ارسال شده که هنوز این مقدار قطعی  قطعی نشده توسط مبدا :

 نشده اند.

 
را وارد  را انتخاب و تعداد کاالی جدیدمی توانید در قسمت مشخص شده در تصویر  در این صفحه با کلیک روی دکمه 

 کنید و سپس با زدن کلید اینتر به لیست اضافه کنید. 
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کلیک کنید ، در کادر قرمز رنگ مشخص شده در تصویر  ، کاالی مورد نظر را از لیست انتخاب و روی دکمه  ویرایشبرای 

 می توانید نام کاال و تعداد را اصالح کنید.

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

انتخابی خطی 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.

ی ارسال شده که هنوز این مقدار قطعی به معنای این است که از این کاال از طرف گیرنده حواله ا رسید نشده توسط مقصد :

 نشده اند.

 از این کاال را انتقال دهید. شد که شما تا چه تعدادی می توانیداین آیتم به این معنا می با سقف تعداد کاالی انتقالی :

می ن با انتخاب این گزینه حواله ثبت شده مستقیم قطعی می شود و در وضعیت موقت قرار حواله ثبت شده قطعی شود :

 گیرد.

با کلیک روی این آیتم فرم زیر باز می شود با  وارد کردن شماره حواله و زدن کلید  اضافه کردن اقالم حواله انتخابی : 

 اینتر تمام اقالم ثبت شده در حواله به لیست اضافه می شود.

 

ی از اشتباه در وارد کردن اقالم می برای ثبت حواله مربوط به یک درخواست برای جلوگیر اضافه کردن اقالم درخواست : 

توانید روی این 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.

لزوم برای چاپ حواله می  کلیک کنید تا حواله ثبت شود. در صورت در پایان پس از وارد کردن تمام اقالم روی دکمه 

 کلیک کنید. توانید روی دکمه 

 
 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.
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ر کلیک می کنید. د« گزارش حواله های ارسالی » ید این است که، زمانی که بر روی نکته مهمی که بایستی به آن توجه نمای

 .فرم باز شده بایستی 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 

 
همانند فرم های دیگر شما می توانید با وارد کردن تاریخ ، شماره حواله و انتخاب انبار مبدا و مقصد و انتخاب در این فرم نیز 

 کاال و خدمات خاص گزارش حواله های ارسالی خود را به صورت موقت ، قطعی و یا هر دو آنها مشاهده کنید .
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ه کنید و در صورتی که حواله موقت باشد تغییرات الزم را انجام با انتخاب این گزینه شما می توانید ریز حواله را مشاهد 

 دهید.

با قطعی شدن حواله، اطالعات حواله غیر قابل تغییر می گردند و بخش مقصد پس از بررسی می تواند  قطعی کردن : 

 اقدامات الزم را انجام دهد.

  برای خارج کردن یک حواله از حالت قطعی به حالت موقت 

 ست حواله های ارسالی.چاپ لی 

 خروجی اکسل. 

 حذف حواله انتخابی در صورتی که در وضعیت موقت باشد. 

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

در  هتاریخی که مبدا حواله را در سیستم ثبت کرده است این فیلد مقدار می گیرد و در این حالت وضعیت حوال . تاریخ ثبت : 1

 حالت موقت می باشد.

زمانی که مبدا حواله را تایید می کند این فیلد مقدار می گیرد و وضعیت حواله در مبدا قطعی می شود  . تاریخ ارسال از مبدا : 0

 ولی هنوز در مقصد به صورت موقت می باشد.

مقدار می گیرد و وضعیت هم در مبدا و هم در  زمانیکه مقصد حواله را تایید و قطعی کند این فیلد. تاریخ دریافت به مقصد :  4

 مقصد قطعی می شود.

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

 فهرست

 گزارش حواله های دریافتی :
 ید ببینید چه حواله ای با چه کاالهایی از کدام انبار دریافت شده است.شما با این گزارش می توان

 این گزارش همانند گزارش حواله های ارسالی بوده و از توضیح دوباره امتناع می کنیم.



 تیام ندانپزشکیموزشی نرم افزار مدیریت دآفایل  
 

 
149 

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

 www.Parstiam.irسایت شرکت :        6 – 20133240333تلفن تماس : 

 زالزم به ذکر است تا زمانی که مقصد حواله راتایید و قطعی نکند موجودی انبار تغییر نمی کند و پس از قطعی شدن حواله ا

 موجودی انبار مبدا کاسته و به موجودی انبار مقصد اضافه می شود.

 فهرست
 ثبت حواله مصرفی

 ثبت حواله مصرفی. <<حواله مصرفی  <<انبارداری 

ش صرفی بخمنظور از حواله مصرفی حواله ای است که به یک بخش برای کاالهای مصرفی داخل بخش ثبت می کند. در حواله م

مصرف کننده و 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 موجودی آن کم شود و به بخش ارسال شود. 

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

 کنید و سپس با زدن کلید اینتر به لیست اضافه کنید. 

کلیک کنید ، در کادر قرمز رنگ مشخص شده در تصویر  برای ویرایش ، کاالی مورد نظر را از لیست انتخاب و روی دکمه 

 می توانید نام کاال و تعداد را اصالح کنید.

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

انتخابی خطی 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.

 مایش می دهد.در این قسمت موجودی کاال در انبار خروجی را ن موجودی :
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با کلیک روی این آیتم فرم زیر باز می شود با  وارد کردن شماره حواله و زدن کلید اضافه کردن اقالم حواله انتخابی :  

 اینتر تمام اقالم ثبت شده در حواله به لیست اضافه می شود.

 

یری از اشتباه در وارد کردن اقالم می برای ثبت حواله مربوط به یک درخواست برای جلوگ اضافه کردن اقالم درخواست : 

توانید روی این 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.

 به بخش گزارش حواله های مصرفی شما پس از انتخاب کاالهای خود بایستی بر روی گزینه انتقال کاال کلیک کنید تا کاالها

رفته و در آنجا نیز 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 گزارش حواله های مصرفی نباشد.

و کلیک کردن بر گزینه انتقال  شما می توانید در همین فرم باال با عالمت دار کردن گزینه 

 کاال، این کاالها را در همین جا قطعی نمایید.

کلیک کنید تا حواله ثبت شود. در صورت لزوم برای چاپ حواله می  در پایان پس از وارد کردن تمام اقالم روی دکمه 

 کلیک کنید. توانید روی دکمه 

 

ل است که با کلیک روی آن می توانید اسناد ثبت شده برای حواله را در صورتی که حواله قطعی شده باشد این آیتک فعا 

 مشاهده کنید.

 
 فهرست
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 گزارش حواله های مصرفی
 گزارش حواله های مصرفی. <<حواله مصرفی  <<انبارداری 

 رسال شده اند را ببینید.در این فرم شما می توانید حواله های مصرفی را که به صورت موقت و یا قطعی ا

 تمام حواله های موقت و قطعی را مشاهده نمایید.« همه » و یا با انتخاب گزینه  

 
شما نیز این امکان را دارید که با دادن شرط های مختلف به سیستم گزارشات متنوعی دریافت نمایید. فقط کافیست برای شرط 

 ده سپس شرط خود را اعمال نمایید.های خود ابتدا گزینه مورد نظر را عالمت دار کر

را اعمال کرده و کلید انتخاب را کلیک می  42/24/1434تا  21/24/1434برای مثال ما شرط تاریخ را عالمت دار کرده و تاریخ 

 کنیم.

 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  "آمار کلی حواله های ارسالی"شما پس از انتخاب بخش مورد نظر و وارد شدن به فرم 

 انتخاب محدوده تاریخ دریافت مقصد گزارش مورد نظر را مشاهده نمایید.

 
 فهرست
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 دی انتقالی از سال قبلموجو
 موجودی انتقالی از سال قبل. <<موجودی انبار  <<انبارداری 

در پایان هر سال با بستن حساب ها و اسناد حسابداری و انبارگردانی پایان سال اگر کاال / دارویی در انبار موجودی داشته باشند 

اده از این کاالها را در قسمتهای مختلف برنامه داشته باشد. در باید به سال جدید انتقال پیدا کند تا سیستم امکان فروش و استف

 این قسمت می توانید گزارشی از موجودی انتقال یافته از سال قبل به سال جدید طی این فرآیند تهیه کنید.

 فهرست

 موجودی فعلی
 موجودی فعلی. <<موجودی انبار  <<انبارداری 

انتخاب بخش مورد نظر وارد فرم کدینگ انبارها می شوید. در این فرم پس از انتخاب انبار مورد نظر فرم موجودی شما پس از 

انبار برای شما 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. ام التین :لیست دارو بر اساس ن

 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 ه موجودی دارند : کاالهایی ک

 انتخابی بزرگتر از صفر باشد. در غیر این صورت تمام داروهای موجود در انبار حتی با موجودی صفر را نمایش می دهد.

 چاپ داروهای موجود در لیست  

 

 یست موجودی انبارخروجی اکسل از ل 

 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 « کارتکس انبار » شما پس از انتخاب بخش مورد نظر وارد فرم  

تمام ورودی و خروجی های این کاال در این انبار را مشاهده کنید. اگر شما بخواهید این کاالی مورد نظر و زدن دکمه انتخاب 

جستجوی کاال در یک مقطع زمانی خاص باشد، می توانید با عالمت دار کردن گزینه انتخاب و وارد کردن زمان مورد نظر، این 

 جستجو را انجام دهید.

 

 

 چاپ کارتکس انبار  

 تکس انبارخروجی اکسل از کار 

 
 

 فهرست
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 انبار گردانی
 می شوید.« انبار گردانی » شما پس از انتخاب بخش مورد نظر و سپس انتخاب انبار مورد نظر وارد فرم 

 
ردن ص( و کلیک کدر این فرم شما می توانید با عالمت دار کردن گزینه نوع کاال و انتخاب کردن کاالی مورد نظر )برای مثال قر

تمام قرص هایی که در انبار موجود می باشد را مشاهده نمایید و در صورت عالمت دار نکردن « نمایش تمام کاالها » بر گزینه 

 این گزینه تمام کاالهایی که موجودی دارند نمایش داده می شود. 

مام ، ت«نمایش تمام کاالها » کردن بر روی گزینه  و کلیک« تمام کاالها » همچنین شما می توانید با عالمت دار کردن گزینه 

 می توانید کاالهای جدید در انبار تعریف« کدینگ کاال » کاالهایی که موجودی دارند و یا ندارند را مشاهده کنید. با انتخاب کلید 

 کنید.

 دسترسی جستجو کنید. در این فرم نیز شما می توانید کاالی مورد نظر خود را بر اساس نام کاال، بارکد و یا کد

ماه انجام شده تا موجودی واقعی انبار با موجودی سیستم یکی شود، برای این کار الزم است شما بعد  6انبار گردانی در پایان هر 

در مقابل کاال بنویسید. برای اطمینان بیشتر این « موجودی شمارش شده » از شمارش کاالها، موجودی هر کاال را در ستون 

ستون برای شمارش قرار داده  4بار انجام می دهند تا اشتباهی در شمارش صورت نگیرد، ما برای این موضوع  4تا  شمارش را

ستون بنویسید. برای اینکه تعداد کاالهای انبار زیاد بوده و امکان شمارش تمام کاالها  4ایم تا تعداد کاال را بعد از شمارش در این 

انید پس از پایان ساعت کاری با زدن کلید ثبت نهایی موجودی شمارش شده را ذخیره کنید. در یک روز وجود ندارد شما می تو

کلیک کنید تا تمام تغیرات وارد شده در سیستم « پایان انبار گردانی » پس از شمارش تمام کاالها شما بایستی بر روی کلید 

 اعمال شود.

به هیچ وجه نباید دوباره کلید پایان انبار گردانی را بزنید، چون با این « پایان انبار گردانی » توجه داشته باشید پس از  تذکر :

 کار تمام موجودی های کاال ها به هم خورده و انبار گردانی دوباره باید از اول انجام شود.

 پایان انبار گردانی  
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مارش کنید و یا تعداد آن را اشتباه وارد در صورتی که پس از پایان انبار گردانی متوجه شدید یک کاال را فراموش کرده اید ش

را انتخاب «  1موجودی شمارش شده » زبانه را باز کرده و « از موجودی کامپیوتر کپی شود به » کرده اید الزم است از قسمت 

رده ککلیک کنید تا موجودی کامپیوتر در ستون اول کپی شود سپس کاالی مورد نظر را جستجو « کپی » کرده و بر روی کلید 

 و تغییر دهید و کلید ثبت نهایی و کلید پایان انبار گردانی را بزنید.

فرم پایین باز شده و میزان کسری و اضافه بودن کاالهای شمارش شده را بر حسب « پایان انبار گردانی » پس از فشردن کلید 

ستی این کسری و اضافه را به حساب شما بای« کسری و اضافه ثبت شود به حساب » ریال به شما نشان می دهد. در قسمت 

شخص، سرمایه شرکت و یا سود و زیان واریز نمایید به این ترتیب که بر کلید جستجو کلیک کرده تا از فرم باز شده حساب 

 شخص و یا شرکت مورد نظر را انتخاب نمایید.

 

 اب کنید.با انتخاب این گزینه شما می توانید از لیست باز شده شخص مورد نظر را انتخ 
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 پس از انتخاب شخص و زدن کلید انتخاب پیغامی مبنی بر موفقیت عملیات نمایش داده می شود.

در نظر داشته باشید در صورتی که در فرم لیست کادر درمانی نام هیچ پزشک و پرسنلی که بایستی این مبلغ اضافه و کسری به 

 انتخاب مسیر زیر این افراد را تعریف کنید.حساب آنها واریز شود، وجود نداشته باشد شما باید با 

 پزشک . <<اشخاص  <<ثوابت و تعاریف اولیه 

در صورتی که نمی دانید آیا کلید پایان انبار گردانی را زده اید یا نه، یک راه حل وجود دارد. تا زمانی که در هر کدام از ستون 

توانید متوجه شوید که هنوز کلید پایان انبار گردانی را نزده  عدد و مقدار وجود داشته باشد می« موجودی شمارش شده » های 

 اید.

 
 فهرست



 تیام ندانپزشکیموزشی نرم افزار مدیریت دآفایل  
 

 
158 

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

 www.Parstiam.irسایت شرکت :        6 – 20133240333تلفن تماس : 

 گزارش انبار گردانی های قبلی
 گزارش انبار گردانی های قبلی. <<انبار گردانی  <<انبارداری 

انبار گردانی های گذشته را مشاهده کنید. و می شده و می توانید « گزارش انبار گردانی » شما پس از انتخاب بخش وارد فرم 

 توانید با دوبار کلیک کردن تغییرات اعمال شده را مشاهده کنید.

 
 فهرست

 

 

 

 گزارش سفارش دارو :

 گزارش سفارش دارو. <<انبارداری 

 

» ه قرار است برای آن، دارو سفارش دهید وارد فرم در این گزارش شما پس از انتخاب بخش مورد نظر، و انتخاب انباری ک

 می شوید. « گزارش نقطه سفارش کاال 

 



 تیام ندانپزشکیموزشی نرم افزار مدیریت دآفایل  
 

 
159 

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

 www.Parstiam.irسایت شرکت :        6 – 20133240333تلفن تماس : 

 

 
در این فرم، کاالهایی که تعداد آنها از نقطه سفارش کمتر شود نمایش داده می شوند و میزان کسری و موجودی فعلی را به شما 

 نشان می دهد.

 های کسری را به شما نشان می دهد.همچنین سیستم مبلغ مورد نیاز، برای خرید کاال

 دریافت و پرداخت 

 ثبت فیش بانکی
 ثبت فیش بانکی. <<دریافت و پرداخت  <<منوی اصلی برنامه 

 برای ثبت فیش های واریزی به حساب های مرکز در بانک از این قسمت عمل می کنیم.
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 گزارش چکهای دریافتی

 ای دریافتی.گزارش چکه <<عملیات چک  <<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:

 . براساس شماره سریال چک  1

 . براساس وضعیت ، تاریخ چک و بانک 0

 رای شما باز می شود.با انتخاب هر یک از این آیتم ها و کلیک روی دکمه سبز رنگ انتخاب فرم گزارش ب
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 گزارش چکهای پرداختی

 گزارش چکهای پرداختی. <<عملیات چک  <<منوی اصلی برنامه 

 این آیتم دقیقا شبیه به گزارش چک های دریافتی می باشد و توضیح آن امتناع می کنیم.

 

 

 

 گزارش حساب شرکت ها
 گزارش حساب شرکت ها. <<شرکت ها  <<منوی اصلی برنامه 

لیست تمام پرداخت ها به شرکت های طرف قرارداد را نمایش می  ن گزارش با وارد کردن تاریخ و کلیک روی دکمه در ای

 دهد.

 
 پرداخت به شرکت ها

 پرداخت به شرکت ها. <<شرکت ها  <<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 )  مانده :

 بدهکا یا بستانکار ( را نمایش می دهد.

 در این قسمت توضیحاتی درمورد علت پرداخت انجام شده را ثبت نمایید. توضیحات : 

 به سه روش می توانید انجام دهید :پرداخت را 

 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. با کلیک روی دکمه  پرداخت چک دریافتی :

 
 ت فاکتورهایی که برای این شرکت ثبت شده است را نمایش می دهد.در این قسمت لیس

 برای ذخیره کلیک کنید. در پایان روی دکمه 

 ثبت هزینه
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 ثبت هزینه. <<هزینه  <<منوی اصلی برنامه 

 با انتخاب این آیتم می توانید تمام هزینه های جانبی را ثبت نمایید.

 
 ا هزینه ها همیشه برای سال جاری قابل ثبت می باشد.فقط ماه و روز را وارد کنید زیر تاریخ :

 در اینجا هزینه کرایه بابت انتقال داروها به شرکت را برای شرکت داروپخش ثبت می کنیم. شرکت :

 گروه

 هزینه ها بین بخشها به طور مساوی تقسیم می شود. بخش :

 توضیحات 

لیک نمایید تا در لیست کنار فرم حساب هزینه های تعریف شده در ک« اجرا » پس از وارد کردن تمام این آیتم ها روی دکمه 

 سیستم نمایش داده شود مبالغ را وارد کرده و روی دکمه ذخیره کلیک کنید.

 ثبت هزینه
 گزارش هزینه های ثبت شده. <<هزینه  <<منوی اصلی برنامه 

 های ثبت شده را نمایش می دهد. لیست تمام هزینه در این گزارش با وارد کردن تاریخ و کلیک روی دکمه 
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