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 سیب شروع کار با سامانه

 ورود به سامانه  الف(

، وارد سامانه شوید.برای  دنماییبرای بهره برداری از سامانه سیب باید از طریق آدرس اینترنتی که از طریق مسئوالن ذیربط شبکه بهداشت خود دریافت می 

از مرورگرهای  نهاد می شودسیب پیش برای بهره برداری بهینه از سامانه دارید.این کار شما به یک دستگاه کامپیوتر که به شبکه اینترنت متصل است نیاز 

 نمایید.کروم استفاده یا باالتر ، فایرفاکس و یا و  10اینترنت اکسپلورر نسخه 

 ود.شمی  برای شما نمایش دادهوقتی که آدرس سامانه را در مرورگر خود وارد می کنید، صفحه ی زیر بعنوان صفحه ی ورود به سامانه 

 

در محل مربوط به  و همچنین ملی کدمربوط به  کادرخود در  ملی کددر صورتی که شما در سامانه سیب ثبت نام شده باشید، کافی است با وارد کردن 

 شماست.( ملی کد انکلمه عبور وارد سیستم شوید.)کلمه عبور هم
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 تغییر کلمه عبور در اولین حضور در سامانه  ب(

و قسمت کلمه عبور وارد کرده باشید، سامانه شما را به صفحه زیر هدایت می کند. ملی کادرخود را بطور صحیح در قسمت  ملی کددر صورتی که 

 

و کلمه ی عبور  علیکلمه عبور ف کادرخود را در  ملی کدبرای امنیت بیشتر، شما موظف به تغییر کلمه عبور خود هستید برای این کار کافی است که 

در صورت . رمائیدفکلیک را  تغییر کلمه عبوروارد کنید و در پایان کلید  تکرار کلمه عبور جدیدو  کلمه عبور جدیدمربوط به  کادرجدیدی را در 

 ستم شوید.د سیو کلمه عبور جدید خود وار شماره ملید و باید با استفاده از یموفقیت در ثبت کلمه عبور جدید شما از سیستم خارج می شو

 یرت، سیستم از ثبت کلمه عبور جدید و تکرار کلمه عبور جدید باید دقیقا یکسان باشند، در صورت وجود هرگونه مغا

 کلمه عبور جدید جلوگیری خواهد کرد.

 ج(  تغییر کلمه عبور 

ین منظور کافی اتغییر کلمه عبور در فواصل زمانی مشخص باعث افزایش امنیت و کاهش خطر سوء استفاده از حساب کاربری شما می شود. لذا برای 

لین بور در اوعتغییر کلمه  -ب را کلیک کنید.) باقی روند کار مانند قسمت تغییر رمز عبور است تا از سمت چپ منو ، منوی نام کاربر ، زیرمنوی 

 می باشد.( حضور در سامانه

 

 د(  نکاتی مهم در مورد حساب کاربری

 .توصیه می شود کلمه عبور شما ترکیبی از اعداد و حروف باشد تا از سطح امنیت باالتری برخوردار باشد 

 ید حساب کاربری هر شخص با دارند باید به ازای هر نفر حساب کاربری جداگانه ای تعریف شود، لذا کاربررای مجموعه ای که بیش از یک ب

 حساب کاربری مشترک با افراد دیگر جدا خودداری نمایید.از خود را داشته باشد. ه مختص ب

 ز افشای اطالعات اساب کاربری شما به منزله هویت الکترونیک شما بوده و مسئولیت کلیه فعالیت های انجام شده و محرمانگی و جلوگیری ح

ختیار غیر قرار امی شود که در نگهداری کلمه عبور خود دقت نموده و آنرا در  اکیدا توصیهجمعیت تحت پوشش برعهده شما می باشد. لذا 

 ندهید.

 چ عنوان کلمه عبور خود را در مرورگر ذخیره نکنید.ه هیب 

 نه تماس بگیرید.در صورتی که کلمه عبور خود را فراموش کرده اید و یا به هر دلیلی نمی توانید وارد سامانه شوید، با پشتیبان ساما 
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 و ابراز موافقت و شرایط نقش شرح وظایفمشاهده   (ط

می بایست پس از ما شهدایت خواهید شد.  ظایف مربوط به نقش خود آمیز به سامانه ، شما به صفحه ی شرح و بعد از تغییر کلمه عبور و ورود موفقیت

خود را با شرح  موافقت مطالب فوق را مطالعه نمودم و موافقت خود را با شرایط ذکر شده اعالم می دارممطالعه شرح وظایف ، با انتخاب گزینه 

ربوط به نقش شماست و مبدیهی است که ورود به سیستم و بهره برداری از آن منوط به قبول شرایط و وظایف  د.یه شود و وارد سامانیوظایف اعالم نمای

 .شد، از ورود شما به سایر قسمت های سامانه جلوگیری خواهد موافقتدر صورت عدم 

 تصویر زیر شرح وظایف یک بهورز را نمایش می دهد.بطور مثال 

 

  د شد.در سامانه فعال خواهمکانات مربوط به نقش شما کلیه ا تایید و ورود به سیستمدکمه ف و فشردن بعد از تایید شرح وظای
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 سیب سامانه کاربری آشنایی با محیط

 بار متوالی ( 3الف(  ثبت کلمه عبور اشتباه ) 

د  اعدا، کادری حاوی حروف و اعداد برای شما ظاهر می گردد. برای ورود باید حروف و نماییدکلمه عبور خود را اشتباه وارد  در صورتی که سه بار متوالی

. اگر اعداد و حروف خوانا نیست بر روی آیکون       کلیک کنید نماییدرا )بدون توجه به بزرگ یا کوچک بودن حروف( در کادر مربوطه وارد  تصویرداخل 

 تا تصویر جدیدی نمایان شود.

 

 بر با نقش های مختلفکار ورود  (ب

تعریف شده باشد در ابتدای ورود باید یکی از نقش ها را انتخاب کند. به  اوهنگامی که کاربر وارد سامانه می شود، در صورتیکه بیش از یک نقش برای 

تنها یک نقش تعریف شده باشد، بطور شود. بدیهی است اگر برای یک کاربر  سامانهعبارت دیگر هر کاربر در آن واحد تنها می تواند با یک نقش وارد 

 خواهد شد.مستقیم وارد سامانه 
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 ج(  ویرایش مشخصات کاربر

ویرایش مشخصات وی همانطور که در تصویر زیر مشاهده می فرمائید ، برای ویرایش مشخصات کاربر کافی است تا از سمت چپ منوی نام کاربر ، زیرمن

 را کلیک کنید.من 

 

ر روی کلید ثبت ، روی منوی ویرایش مشخصات من صفحه مربوطه باز می شود ، بعد از بروزرسانی اطالعات مربوط به خود با کلیک ببعد از کلیک بر 

 اطالعات خود را ذخیره فرمائید.

 منوی کاربری سامانه(  د

شرح مختصری  ،شنایی بیشترآکاربری زیر مواجه خواهید شد که برای  منویهمانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید، بعد از اینکه وارد سامانه شدید با 

 ارائه خواهیم داد. هاآن هر یک از در مورد

 

 خانه 

( Shortcutدر این قسمت کلیدهای میانبر ) .مشخص شده است به صفحه خانه منتقل خواهید شد          بوسیله این گزینه که با

های پر کاربرد برنامه تعبیه شده است. تصویر زیر میز کار کاربر غیر پزشک را نمایش برای دسترسی سریع و آسان به قسمت 

 می دهد.
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 مدیریت سامانه 

خواهد  و گزارشات زیر در دسترس شما چون سیستم نوبت دهی و ساخت گزارش افراد تحت پوششهمدر این قسمت امکاناتی 

 بود:

 )مراکز برتر در ارائه خدمات )تعداد 

  برتر در ارائه خدمات )تعداد(کاربران 

 توزیع خدمت در ایام هفته 

 توزیع خدمت در ساعات شبانه روز 

 توزیع خدمت در یک ماه گذشته 

 ثبت نام و سرشماری 

زیر در این قسمت  امکاناتایشان می باشد. ملی کددریافت خدمات از سامانه منوط به ثبت نام خدمت گیرنده در سامانه و ارائه 

 خواهد بود .در دسترس کاربر 

 نام خدمت گیرندگان : ثبت نام یک خدمت گیرنده )ایرانی / غیرایرانی( در سامانه سیب بتث 

  شاهده م،  ویرایشامکان  به همراهمرکز ثبت نام شده در گیرندگان : لیست کل خدمت گیرندگان  خدمتفهرست

  ثبت پیگیریو  انتخاب بعنوان خدمت گیرنده،  اعضای خانواده

  آن ها  و تاریخ و علل فوتهمراه با مشخصات افراد فوت شده : لیست افراد فوت شده فهرست 

  خانوار : لیست خانوار های تحت پوشش همراه با مشخصات اعضای خانواده ی آن ها فهرست 

 استعالم وضعیت خدمت گیرنده از طریق کد ملی جستجوی خدمت گیرنده : 

 ثبت اطالعات بیمه ای اعضا بیمه اعضا : 

 ریف مدرسهتع  

 مدارس لیست 

  از مرکز خدمت گیرندهبه مرکز / خروج خانوار و  خدمت گیرندهثبت مهاجرت : ورود خانوار و 

 ارائه خدمت 

قبیل مراقبت  خدماتی ازا در نظر گرفتن نقش کاربر سیستم و شرایط خدمت گیرنده و ب یتبا توجه به سن و جنسدر این قسمت 

 ه می شود.، فهرست پیگیری ها و ... ارائ م بهداشتیالاقدامات ، ارائه داروها و اقهای انجام شده و انجام نشده ، 

 ثبت وقایع 

 طالق،  واج  و، ازدفوت ، حساسیت ها، داروهای مصرفی، بیماریها می توان برای خدمت گیرندگان وقایعی همچوندر این قسمت 

  .نمودرا ثبت  )برای خدمت گیرندگان خانم( و زایمان بارداری

 آزمایش ها 
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  امکان پذیر است.  منواز این  ها ، گزارش آزمایش های تجویز شده و گزارش نتایج آزمایش هاثبت نتایج آزمایش 

 ها گزارش 

 کلیه گزارشات از این قسمت قابل دسترس است.

 پیام ها  

ی حاصل از ارجاع پیام های ارسالی و دریافت پیام های دریافتی ، ارسالی برای کاربر سامانه از این قسمت قابل دسترس است.

  س هستند.قابل دستر ارجاع بیماران بین کادر بهداشتی و درمانی از طریق پیام ها هستند وبیماران و خدمت گیرندگان 

 راهنمای سامانه 

است ، روش کار با راهنما به نام راهنما در سامانه تعبیه شده ه ، گزینه ای ببرای سهولت کاربری و آشنایی با فرآیندهای سامانه 

این صورت است که برای دیدن راهنمای مربوط به یک صفحه باید وارد آن صفحه شوید سپس با کلیک بر روی            راهنمای 

 مربوط به آن صفحه را مشاهده نمایید.

کار مدیر سیستم روی آیکن در ضمن برای دریافت نسخه کامل ) نسخه قابل چاپ ( راهنمای سامانه می بایست در صفحه میز

 راهنما کلیک کرد.

  انتخاب خدمت گیرنده 

 خدمت گیرنده در سامانه سیب به دو نوع زیر دسته بندی می شود:

 .باشندالف ( خدمت گیرنده تحت پوشش : خدمت گیرندگانی که تحت پوشش مرکز ، کاربر فعلی  

 .نباشندب ( خدمت گیرنده مهمان : خدمت گیرندگانی که تحت پوشش مرکز ، کاربر فعلی  

بدیهی است با انتخاب هر یک از کلید های انتخاب خدمت گیرنده تحت پوشش و انتخاب خدمت گیرنده تحت پوشش می توانیم 

 خدمت گیرنده را انتخاب کنیم.

 کلید خروج 

فاده می کنیم. توصیه می شود برای جلوگیری از سوء استفاده و حفظ امنیت اطالعات برای خروج از سیستم از این گزینه است

 خدمت گیرندگان و بیماران ، هنگام ترک سیستم حتما با این گزینه از سامانه خارج شوید.
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 ثبت نام خدمت گیرنده

 بهداشتی یا درمانی به شما مراجعه می کند.خدمت گیرنده کیست ؟ خدمت گیرنده به شخصی گفته می شود که برای دریافت خدمات 

 هنگامی که یک خدمت گیرنده به شما مراجعه می کند، دو حالت وجود دارد:

 )رجوع شود به انتخاب خدمت گیرنده(قبال در سامانه ثبت نام شده است و سوابقی از او موجود است.  .1

 انه دارد.برای اولین بار است که مراجعه می کند و نیاز به ثبت نام در سام .2

ورتی که شخص برای ثبت نام یک خدمت گیرنده جدید ، در صورتی که آن شخص دارای ملیت ایرانی باشد نیاز به ثبت شماره ملی شخص است و در ص

 مراجعه کننده ایرانی نباشد نیازی به ثبت شماره ملی نیست.

 

 

 الف(  دسترسی به ثبت نام خدمت گیرنده

 قابل دسترس می باشد. ثبت نام و سرشماریاز طریق منوی  ثبت نام خدمت گیرندگانینید، همانطور که در تصویر زیر می ب
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 ب(  ثبت نام شخص خدمت گیرنده 

 فرم زیر باز می شود.  ثبت نام و سرشماری از منوی ثبت نام خدمت گیرندگانبعد از انتخاب 

 

در صورتی که شخص مراجعه کننده دارای ملیت ایرانی باشد ، کافی است از منوی بازشونده ملیت ، گزینه ایرانی را  خدمت گیرنده ایرانی : (1

 انتخاب کرده و سپس با وارد کردن کد ملی شخص ، ثبت نام خدمت گیرنده جدید را ادامه می دهیم.

 باشد.وارد کردن کدملی شخص خدمت گیرنده جهت ثبت نام الزامی می نکته مهم ( 

ماه باشد ) فاقد کد ملی( ، باید ملیت را  3در صورتی که خدمت گیرنده ، نوزاد ایرانی زیر  :ماه ( 3) سن کمتر از خدمت گیرنده ایرانی  (2

 را انتخاب کنید. ماه است و هنوز کد ملی دریافت نشده است 3سن کمتر از ایرانی انتخاب کرده و گزینه ی 

ورتی که شخص مراجعه کننده دارای ملیت غیرایرانی باشد، کافی است از منوی بازشونده ملیت، گزینه در ص : خدمت گیرنده غیر ایرانی (3

 غیرایرانی را انتخاب نمایید. در این صورت گزینه کدملی غیر فعال می شود.

 ج(  تخصیص شخص خدمت گیرنده به خانوار / ایجاد خانوار جدید

 قسمت معرفی خانوار می توان یک خدمت گیرنده را به یک خانوار تخصیص داد.همانطور که در شکل زیر مشخص شده است ، در 
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 در این قسمت دو حالت زیر پیش می آید :

 قبال اطالعات خانوار شخص در سامانه سیب ثبت شده است : (1

در سامانه ثبت  خانوار که قبالبرای اینکه شخص خدمت گیرنده جدید به یک خانوار تخصیص داده شود کافی است تا کد ملی یکی از اعضای 

 شده است را وارد کنید.

 شخص خدمت گیرنده ، اولین نفر خانوار خود است که در سامانه سیب ثبت نام می شود : (2

 بگذارید. خالیار را اگر شخص خدمت گیرنده در خانوار )خانواده( خود ، اولین نفری است که در سامانه ثبت نام می کند . کادر معرفی خانو

 ، قسمت اول ثبت نام را تکمیل کرده و وارد قسمت بعدی شوید. مرحله بعدپایان با کلیک بر روی کلید  در

 

 و ثبت نهایی اطالعات تکمیل(  د

راه ، پست الکترونیک، پایان جهت تکمیل ثبت نام خدمت گیرنده باید اطالعاتی همچون گروه خونی ، وضعیت تاهل ، تعداد فرزند ، تلفن ثابت و هم  در

 نید.د ثبت کلیک کآدرس و کد پستی ، کدملی پدر و مادر ، نوع اقامت ، سطح تحصیالت ، نوع شغل و نوع جمعیت را وارد کرده و در پایان روی کلی
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 دریافت کد خانوار و کد ملی :

الزم ه کاربر اطالع می دهد. با موفقیت در سامانه ثبت نام شود ، سامانه موفقیت آمیز بودن ثبت نام را با پیغام زیر ب ، در صورتی که شخص خدمت گیرنده

از جمله خانوار نیز  کدو ماه (  3وزادان  ایرانی کمتر از کدملی )کد ساخته شده توسط سامانه برای خدمت گیرندگان غیرایرانی  و ن به ذکر است که

وار و کدملی )کد کاربر موظف است تا کدخانخدمت دهی در نوبت های آتی ، در جهت تسهیل  .اطالعاتی است که همراه پیغام به کاربر داده می شود

 .دنمایبه خدمت دهنده اعالم ماه (  را  3ساخته شده توسط سامانه برای خدمت گیرندگان غیرایرانی  و نوزادان  ایرانی کمتر از 

 

 مهم در مورد تکمیل اطالعات خدمت گیرنده : نکات

ی ، شماره ملی ، درستی وارد شده باشد ، اطالعاتی همچون نام و نام خانوادگب او کدملی و باشد ایرانی گیرنده خدمت شخص که صورتی در (1

که اطالعات فوق  از سازمان ثبت احوال استعالم شده و در محل مربوطه وارد می شود. الزم بذکر است تاریخ تولد و جنسیت بصورت خودکار

 الذکر به هیچ عنوان قابل تغییر نمی باشند .

رقمی  11کدی  ملیت غیر ایرانی باشد کادر مربوط به کد ملی و ملیت غیر فعال بوده و سامانه بصورت خودکاردر صورتی که شخص دارای  (2

 برای شخص تولید می کند.

سامانه بصورت خودکار تاریخ شمسی  در صورتی که شخص غیر ایرانی باشد با وارد کردن تاریخ میالدی تولد وی سامانه از طریق دکمه  (3

 ی نماید.معادل را محاسبه م

 

س از دریافت پرقمی به نوزاد اختصاص داده می شود که 11ماه در سامانه ثبت نام شود ، بطور موقت یک کد  3در صورتی که نوزاد زیر  (4

 کدملی نوزاد می توان این کد را جایگزین کرد.

ت خودکار در قسمت ه باشید ، کدخانوار بصوردر صورتی که در قسمت قبلی ثبت نام ، کد ملی یکی از اعضای خانوار را به درستی وارد کرد  (5

 ر تعیین فرمائید.مربوط وارد شده و کادر مربوطه غیر فعال می شود. در این حالت فقط کافی است تا نسبت شخص خدمت گیرنده را در خانوا

 وارد کردن اطالعات زیر در فرم ثبت نام، اجباری است: (6

 نام و نام خانوادگی (1

 شماره ملی (2

 تاریخ تولد (3

 یتجنس (4

 ملیت (5

 نسبت در خانوار (6

 بیمه پایه اول (7

 جمعیت (8
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 انتخاب خدمت گیرنده

 خدمت گیرنده تحت پوشش و مهمانالف(  

 شده اند به دودسته تقسیم می شوند: نام که قبال در سامانه ثبتخدمت گیرندگانی 

 خدمت گیرندگان تحت پوشش مرکز شما .1

 خدمت گیرندگان مهمان .2

 ب(  دسترسی به انتخاب خدمت گیرنده

 خدمت گیرندگان تحت پوشش :

 فهرست خدمت گیرندگانزیر منوی  ثبت نام و سرشماری منوی .1

 انتخاب خدمت گیرنده تحت پوشش زیر منویانتخاب خدمت گیرنده کلید میانبر  .2

 : مهمان گیرندگان خدمت

 مهمانانتخاب خدمت گیرنده  زیر منویانتخاب خدمت گیرنده کلید میانبر  .1

 

 مهمان ج(  انتخاب خدمت گیرنده

جعه کننده را دریافت ، مشخصات مرا اطالعات مهمانبرای این منظور کافی است تا کدملی مراجعه کننده را وارد نموده و سپس با کلیک بر روی گزینه 

 نموده و با مدارک وی تطبیق داده  و سپس دکمه ثبت را بفشارید.
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 د(  انتخاب خدمت گیرنده تحت پوشش

وان خدمت انتخاب بعندکمه  کلیک بردسترسی پیدا کنید و با برای این منظور می توان از طریق فرم زیر به خدمت گیرندگان تحت پوشش خود 

 آن شخص را بعنوان خدمت گیرنده خود، انتخاب نمایید. گیرنده

شماره  کد خانوار ، در این فرم امکاناتی برای جستجوی شخص مورد نظر فراهم شده است. از جمله جستجو بر اساس نام و نام خانوادگی ، تذکر مهم (

 زن ، مرد ، غیر ایرانی ، بارداری و ...ملی ، محدوده سنی ، جنسیت و شرایط مراجعه کننده مانند 

 

و اعضای دمت گیرنده خدر صورتی که شخصی را بعنوان خدمت گیرنده انتخاب نمایید، نام او به عنوان همانطور که در تصویر زیر مشاهده می نمایید ، 

 در منوی سامانه نمایش داده می شود.خانواری که شخص در آن عضویت دارد بعنوان فهرست خانوار او 
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 ویرایش مشخصات خدمت گیرنده
ویرایش نمایید ، الزم است ابتدا از طریق فرم فهرست خدمت گیرندگان که در بخش قبل توضیحات کافی در  برای اینکه اطالعات یک خدمت گیرنده را

به فرم ویرایش مشخصات خدمت گیرنده منتقل خواهید و سپس با استفاده از کلید             جستجو نماییدمورد آن ارائه شده است ، شخص مورد نظر را 

 شد.

 

در سامانه در آن  خدمت گیرندهاطالعات ذخیره شده  خدمت گیرنده همانند فرم ثبت نام خدمت گیرنده است با این تفاوت کهفرم ویرایش مشخصات 

 نمایش داده می شود که در صورت لزوم می توانید این اطالعات را ویرایش کرده و در سامانه ثبت نمایید.
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 خدمت گیرنده ثبت پیگیری برای یک
توضیحات کافی در مورد آن  یقبلهای خدمت گیرنده ، الزم است ابتدا از طریق فرم فهرست خدمت گیرندگان که در بخش از یک  ثبت پیگیریبرای 

وارد فرم پیگیری شده و اطالعات مربوط به آن را                        نموده و سپس با استفاده از کلید جستجورا  تانارائه شده است ، شخص مورد نظر

 وارد نمایید. در تصویر زیر  نمونه ای از یک فرم پیگیری نمایش داده شده است.

 

 .می باشدو توضیحات الزامی در ثبت پیگیری، وارد کردن تاریخ ، ساعت ، موضوع ، نوع )تلفنی/پیام کوتاه( ، نتیجه  تذکر مهم (
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 دهفهرست افراد فوت ش

 

محل فوت و...  در این صفحه لیست تمامی افراد فوت شده تحت پوشش مرکز شما به همراه اطالعاتی همچون سن ، جنسیت ، تاریخ فوت ، علت فوت و

 نمایش داده می شود.

 در ضمن فیلتر های موجود در باالی صفحه می توانند شما را در پیدا کردن شخص فوت شده ی مورد نظر یاری نمایند.

 

 شوید.در صورتی که نیاز به ویرایش یک شخص داشته باشید کافی است تا با کلیک بر روی کلید           ، به صفحه ویرایش اطالعات آن شخص وارد 
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 خانوار ها فهرست
ولت در دسترسی به همانطور که در بخش ثبت نام خدمت گیرنده ذکر شد، افراد مراجعه کننده باید در خانوار های مربوط به خود ثبت شوند.برای سه

 تعبیه شده است. ثبت نام و سرشماریاز منوی  فهرست خانوار هااطالعات خانوار ها و اعضای خانوار ها زیر منوی 

 

کدخانواده ، نام یکی  مواردهمانطور که در تصویر زیر مشاهده می فرمائید، لیست خانوار های تحت پوشش قابل مشاهده است، و می توان بوسیله یکی از 

 خانوار مورد نظر خود را جستجو کرد. ، از اعضا و یا شماره ملی یکی از اعضا

 
 

 برای حذف شخص از خانوار استفاده می شود.                   خدمت گیرنده به خانوار استفاده می شود.برای افزودن                                  
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 جستجوی خدمت گیرنده
یک خدمت  در نظر داشته باشید برای تحت پوشش قرار دادن یک خدمت گیرنده الزم است وی تحت پوشش هیچ مرکزی نباشد برای استعالم وضعیت

 را انتخاب نمایید. جستجوی خدمت گیرندهگزینه ی  ثبت نام و سرشماریگیرنده کافی است از منوی 

 

شخص ه بمرکز خدمت دهنده وضعیت  اطالعات کاربرد ملی خدمت گیرنده و کلیک بر روی همانطور که در فرم زیر مشخص است با وارد کردن ک

 نمایش داده می شود. 
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او نمایش داده می  باشد ، با وارد کردن شماره ملی وی ، نام و نام خانوادگی و مرکز تحت پوشش یدیگر تی که خدمت گیرنده تحت پوشش مرکزدر صور

نی مرکز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درماتحت پوشش  رامین نوروزیدر تصویر زیر مشخص است شود بطور مثال همانطور که 

 می باشد.  تهران شبکه بهداشت و درمان شهرستان اسالمشهر مرکز سالمت جامعه روستایی بهرام آباد خانه بهداشت بهرام آباد
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 ثبت وضعیت بیمه خدمت گیرندگان

 

ت تمام خدمت گیرندگان نمایش داده می شود، که در آن لیسخدمت فرم فهرست  بیمه اعضاهمانطور که در تصویر زیر مشخص است، بعد از انتخاب 

ام خانوادگی ، کد نگیرندگان تحت پوشش نمایش داده می شود. برای سهولت در پیدا کردن شخص مورد نظر می توان از امکانات جستجو بر اساس نام و 

 خانوار ، شماره ملی ، محدوده سنی و جنسیت و یا سایر شرایط خاص از جمله بارداری استفاده کرد.

 

طور مفصل توضیح  الزم به ذکر است در این فرم امکاناتی مثل ویرایش مشخصات خدمت گیرنده و ثبت پیگیری نیز موجود است که در بخش های قبل به

 خودداری می نماییم.داده شده است ، لذا از ذکر مجدد آنها 
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تا فرم زیر نمایش داده شود . پس از تکمیل فرم زیر و با  .نماییدکلیک                           دکمه  کافی است بر رویبرای ثبت بیمه خدمت گیرنده 

را ثبت نمایید. ناتمی توانید اطالعات مربوط به بیمه خدمت گیرنده ی مورد نظر ثبتفشردن کلید   
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 مدارس تحت پوشش تعریف

 

درس مدرسه را وارد آ)نام مدرسه( ، مقطع تحصیلی ، نوع ، جنسیت و  همانطور که در تصویر زیر مشاهده می فرمائید، در فرم ثبت مدرسه باید عنوان

 نمایید.

 

را  مدارسنوی مزیر  نام و سرشماریثبت آنها ، باید از منوی  ویرایشو  حذفالزم به ذکر است برای مشاهده لیست مدارس موجود در سیستم و یا 

سه و جنسیت بر اساس فیلدهای عنوان مدرسه ، نوع مدر را انتخاب کرده تا صفحه زیر باز شود. در این صفحه می توان لیست مدارس تحت پوشش

 جستجو کرد.
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 مرکز از گیرنده خدمت خروج
نتخاب کنید)بعنوان ابرای اینکه یک خدمت گیرنده را از پوشش مرکز خود خارج کنید ، کافی است تا ابتدا شخص مورد نظر را به عنوان خدمت گیرنده 

یم(. ه عنوان خدمت گیرنده انتخاب می کنباست را  جری اکبرآبادم - 1مرکز سالمت جامعه شهری شماره مثال ما آقای علی رضایی را که تحت پوشش 

یرنده از گخروج خدمت روی گزینه ی  مهاجرتو زیر منوی  نام و سرشماریثبت سپس همانطور که در تصویر زیر مشاهده می فرمائید ، از منوی 

 کلیک می کنیم. مرکز

 

 اهد شد.ن باز خوهمانطور که در تصویر زیر مشاهده می فرمائید ، بعد از کلیک روی گزینه خروج خدمت گیرنده از مرکز صفحه مربوط به آ

 

 ی شود.همانطور که در تصویر پایین مشخص است ، در قسمت سبز رنگ فرم ، نام خدمت گیرنده و مرکز خدمت دهنده فعلی او نمایش داده م

 

ینان از برای ثبت خروج ،کافی است تا تاریخ خروج شخص را وارد نموده و روی کلید ثبت کلیک نمایید ، تا صفحه زیر نمایش داده شود ، در صورت اطم
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 خروج خدمت گیرنده روی گزینه بله کلیک نمایید.

 

می نماید و نام  مطلع شد ذخیرهاطالعات با موفقیت پیغام در صورتی که عملیات خروج از پوشش مرکز با موفقیت انجام گیرد، سامانه شما را با  

 خدمت گیرنده در لیست افراد خارج شده از پوشش مرکز که در زیر صفحه جای دارد ، قرار می گیرد.

 

د ، بعنوان مثال شثبت شده با دقیقا در مرکز خدمت گیرندهخروج شخص از یک مرکز تنها در صورتی مقدور است که کاربر اقدام کننده  (1تذکر مهم 

قط قادر به ثبت خروج از فبرای خدمت گیرندگان الیه های زیرین خود نیستند  و کاربران هر مرکز  مرکزکاربران الیه های باالتر قادر به ثبت خروج از 

یرین خود کند ، زاز الیه های مرکز برای خدمت گیرندگان مرکز خود هستند. در صورتی که کاربر الیه های باالتر اقدام به حذف یک خدمت گیرنده 

 سامانه با پیغامی ضمن خاطرنشان کردن مرکز فعلی خدمت دهنده به خدمت گیرنده ، از انجام این کار جلوگیری می کند.

)که مرکزرنده به ورود خدمت گیدر صورتی که اشتباها شخص دیگری را از پوشش مرکز خود خارج کردید ، می توانید بالفاصله از طریق  (2تذکر مهم 

 در بخش بعدی بطور مفصل توضیح داده خواهد شد( و با وارد کردن شماره ملی وی ، او را  مجددا تحت پوشش مرکز خود ببرید.

گری در سراسر بودن شماره ملی می تواند  تحت پوشش هر مرکز دی در صورتی که شخصی از پوشش یک مرکز خارج شود ، تنها با دارا (3تذکر مهم 

 پذیر نیست. یرد. بدیهی است اگر برای خدمت گیرنده ای خروج ثبت نکنید ، تحت پوشش قرار گرفتن آن شخص در مرکز دیگری امکانکشور قرار گ
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 ورود خدمت گیرنده به مرکز

یرنده ورود خدمت گروی گزینه ی  مهاجرتو زیر منوی  نام وسرشماریثبت برای تحت پوشش قرار دادن یک خدمت گیرنده کافی است از منوی 

 کلیک کنید. به مرکز

 

د قرار گیرد. حال فرض می کنیم علی رضایی که در قسمت قبل از پوشش مرکز قبلی خود خارج شده بود بخواهد تحت پوشش خانه بهداشت بهرام آبا

ردن کد ملی شخص )علی کو با وارد  برای این منظور کافی است تا یکی از کاربران خانه بهداشت بهرام آباد از طریق منوی شکل باال وارد فرم زیر شود

 رضایی( و کلیک بر روی گزینه ثبت ، اقدام به تحت پوشش قرار دادن علی رضایی نماید.
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دگی شخص ی زیر جهت تایید صحت اطالعات شخص خدمت گیرنده ظاهر می شود در صورتی که نام و نام خانوابعد از کلیک بر روی ثبت ، صفحه 

 یید.ات نمایش داده شده یکسان بود با کلیک بر روی گزینه بله نسبت به تحت پوشش قرار دادن وی اقدام نمامراجعه کننده با اطالع

 

روبرو خواهید شد و نام شخص  با کلیک بر روی گزینه بله در صورتی که عملیات زیرپوشش بردن خدمت گیرنده با موفقیت به اتمام برسد ، با پیغام زیر

 یش داده می شود.در لیست زیر این فرم نما
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 خدمت گیرندگان برایمراقبت ثبت 
مراقبت نامیده ،  شوده می ئارا گانخدمت گیرندو جنسیت به  )بوکلت ها( , با توجه به رده سنیهای وزارت بهداشت بر طبق دستورالعمل خدماتی که 

تناسب با وضعیت مهنگامی که یک خدمت گیرنده را انتخاب می کنیم، فهرست مراقبت های همانطور که در تصویر زیر مشاهده می فرمائید ، می شود. 

  نمایش داده می شود.وی )جنسیت ، سن و ...( 

 می باشد. نیز در دسترسخدمت گیرنده  مراقبت های انجام نشدهو زیر منوی  ارائه خدمتاین فرم از منوی الزم به ذکر است که  تذکر مهم (

گیرنده ، فرم فهرست  فرض می کنیم مرد میانسالی برای دریافت خدمات پزشکی به ما مراجعه می کند ، بعد از انتخاب وی بعنوان خدمت برای درک بهتر

 ننده است.کو ... مراجعه و وضعیت  سنمراقبت های زیر برای او نمایش داده می شود.همانطور که می بینید مراقبت ها متناسب با جنسیت و 

 

رد میانسال مثال باال مثال برای م آن نمایش داده شود. پاسخنامه مربوط به یک مراقبت کافی است تا روی آن کلیک کنید ، تا به پرسشنامهپاسخ برای 

 کلیک می کنیم تا فرم زیر نمایش داده شود.پزشک ( غیر  –سال  59تا  30روی ارزیابی تغدیه میانساالن ) 
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ای وارد شده ، وضعیت هسیستم با توجه به پاسخ ، بعد از ثبت پارامترهای ارزیابی  کلیک کنیم. ثبتبعد از پاسخ به سواالت کافی است بر روی گزینه 

عدی پرسش نامه می بو یا به بخش  اقدامات الزم و تاریخ پیگیری بعدی را برای خدمت گیرنده نمایش می دهد در صورت لزوم بیمار را تشخیص داده و

ود، در غیر این صورت ش داده به پزشک یا نقش دیگری ارجاع ارجاع بیمارمی توان از طریق دکمه متخصص داشته باشد در صورتی که  بیمار نیاز به  .رود

 د.این صفحه بسته می شو تاییدگزینه  رویبا کلیک 

 فرم زیر را نمایش می دهد.غذیه نامناسب باشد، در اینصورت سامانه دارای ت در مثال باال فرض می کنیم خدمت گیرنده

 

میانساالن قرمز شده و  را انتخاب کنید با تصویر زیر روبرو خواهید شد. همانطور که می بینید ارزیابی تغذیه مراقبت های انجام نشدهحال اگر لیست 

ست که کلیک بر روی تاریخ انجام بررسی ناقص نیز کنار آن نوشته شده است به این معنی که این مراقبت به طور کامل انجام نشده است.الزم بذکر ا

 شدن مراقبت مربوطه برای خدمت گیرنده می شود. ضربدر قرمز باعث غیر فعال
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 مراقبت های انجام شده
 .گرددلقی می تمراقبت انجام شده در صورتی که روند انجام یک مراقبت بطور کامل طی شود )در سالمت مراجعه کننده هیچ تردیدی نباشد( ، آن 

 در دسترس است. مراقبت های انجام شدهزیر منوی  مراقبت هاسایر زیر منوی ارائه خدمات مراقبت های انجام شده از طریق منوی 

 

 تصویر زیر مراقبت های انجام شده را برای خدمت گیرنده نمایش می دهد.

 

 ویرایش یک مراقبت :

امه آمادگی برای پرسشنبوسیله گزینه ویرایش می توان تمام مراقبت هایی که در روز جاری انجام شده است را ویرایش نمود. بعنوان مثال مراقبت 

 )تاریخ روز جاری( انجام شده است را می توان ویرایش کرد. 20/03/1395که در تاریخ  فعالت بدنی

 

 تکرار یک مراقبت :

اطالعات کرار یک مراقبت بوسیله گزینه تکرار می توان تمام مراقبت هایی که در روزهای گذشته انجام شده است را دوباره تکرار نمود. بدیهی است با ت

 مربوط به مراقبت انجام شده ی قبلی حذف و ویرایش نمی شود ، بلکه یک مراقبت جدید ثبت می شود.
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 گیرنده خدمت یک ارجاع
ط بیمار، با انتخاب حسب شرایبر داشته باشد.  به پزشک و یا متخصصپس از انجام یک مراقبت، در صفحه اقدام ممکن است خدمت گیرنده نیاز به ارجاع 

 ارجاع بیمار خدمت گیرنده را ارجاع می دهیم.

 

ید مرحله ی بعدی )ارجاع عملیات ارجاع بیمار را متوقف کرد و یا با استفاده از کل انصراف از ارجاعدر این مرحله یا می توان با کلیک بر روی کلید 

 ا ارجاع می دهیم.ربیمار( به فرم زیر منتقل شد. همانطور که مشخص است با انتخاب محل و نقش پزشک و یا متخصص و کلیک بر روی کلید ثبت بیمار 
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 اقدام برای یک خدمت گیرنده

 

ظر را انتخاب کنید. در این تایپ نمایید و از فهرست نتایجی که نمایش داده می شود گزینه مورد ناقدام برای جستجوی اقدام بخشی از نام آن را در کادر 

 .بخش فهرستی از اقدامات نمایش داده می شود

یست اضافه کنید. در لآن را به ثبت اقدام  دکمه . با انتخابپس از این کار، می توانید نسبت به تعیین یک تاریخ برای پیگیری بعدی اقدام نماید

 دیگری دارید، به همین نحو با انتخاب اقدام، آن را ثبت کنید. اقدامصورتی که نیاز به اضافه کردن 

 

 همانطور که در تصویر زیر مشخص است ، بعد از کلیک بر روی کلید ثبت اقدام لیست زیر فرم بروز می شود.
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 دارو و یا اقالم بهداشتی برای یک خدمت گیرندهارائه 

  خاب کنید.را انتارائه دارو و اقالم بهداشتی  گزینهارائه خدمت  برای ارائه دارو ، مکمل ها و اقالم بهداشتی، باید از منوی

 

 م بهداشتی را نمایش می دهد.التصویر زیر فرم ارائه دارو و اق

 

 جستجو کنید.                                             دنظر را با انتخاب گزینهورنام دارو و یا اقالم بهداشتی م

 نمایش داده می شود.جستجو با وارد کردن بخشی از نام دارو یا اقالم بهداشتی به زبان فارسی و انگلیسی نتایج 
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وارد کنید. در کادر توضیحات موارد مقدار کل ارائه شده  مقدار آنرا در کادربا کلیک بر روی داروی مورد نظر آن را انتخاب کنید. سپس می توانید 

 مربوط به نحوه مصرف و یا موارد دیگر را اضافه کنید.

دارو را به نسخه اضافه کنید                         در نهایت با انتخاب دکمه   

را انتخاب ی می توانید با انتخاب گزینه                                     یک داروی دیگردر صورتی که نیاز به تجویز بیش از یک دارو را دارید، مجددا 

 .نماییدکرده و به فهرست تجویز ها اضافه 
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 اقدامات پیگیری

 همانطور که در تصویر زیر مشاهده می فرمائید ، پیگیری اقدامات از منوی ارائه خدمت قابل دسترس است.

 

 پیگیری اقداماتست ، از برای جستجو و یا نمایش جزئیات مراقبت و یا ویزیتی که برای خدمت گیرنده ای انجام شده و تاریخ پیگیری برای او ثبت شده ا

 استفاده می کنیم. برای جستجوی پیگیری مورد نظر کافی است از فیلتر های باالی فرم استفاده کنید.

 

ت ، ملیت ، محدوده ی ه می توان پیگیری را بر اساس اطالعات خدمت گیرنده )نام و نام خانوادگی ، شماره ملی ، جنسیاز طریق فیلتر های باالی صفح

 د.جستجو کررا ه ، امروز و آینده و همچنین نوع خدمت تسنی و وضعیت بارداری( ، محدوده زمانی پیگیری)تاریخ( ، پیگیری های گذش

تایی نمایش داده می شود که هر رکورد نمایش گر یک پیگیری می باشد ، که اطالعاتی از قبیل نام و نام خانوادگی  10نتیجه جستجو در قالب لیست های 

ه بخواهید و شماره ملی  و سن خدمت گیرنده ، نام خدمت دهنده ، نوع خدمت ، نوع اقدام ، تاریخ ویزیت و تاریخ پیگیری را نمایش می دهد.در صورتی ک

 پیگیری را مشاهده نمایید کافی است تا روی دکمه             مربوط به رکورد مورد نظر خود کلیک کنید. جزئیات مربوط به هر

 برای مشاهده لیست های بعدی کافی است روی شماره صفحه مورد نظر خود ، کلیک کنید.
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 ثبت وقایع برای خدمت گیرنده

 الف( ثبت ازدواج/جدایی

ر کاری خدمت در دسترس است. برای این منظور حتما باید قبل از ه ثبت ازدواج/جداییزیر منوی  وقایع ثبتاز طریق منوی  ثبت ازدواج/جدایی

امانه کاربر را به صفحه معنایی ندارد و س ازدواج یا طالقگیرنده انتخاب شود ، به بیانی دیگر در صورتی که خدمت گیرنده ای انتخاب نشده باشد ثبت 

 می کند.انتخاب خدمت گیرنده هدایت 

 

 

 الزم به ذکر است در این فرم وارد کردن موارد زیر الزامی می باشد:

 تاریخ ازدواج یا طالق (1

 نوع ازدواج یا طالق (2

 کدملی همسر (3
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 ثبت بیماریها ب(

دمت گیرنده انتخاب برای این منظور حتما باید قبل از هر کاری خ در دسترس است.بیماریها ثبت زیر منوی  وقایع ثبتبیماریها از طریق منوی ثبت 

حه انتخاب خدمت گیرنده معنایی ندارد و سامانه کاربر را به صفبیماریها شود ، به بیانی دیگر در صورتی که خدمت گیرنده ای انتخاب نشده باشد ثبت 

 هدایت می کند.

 

یش کرد.برای ثبت یک طریق این فرم می توان بیماری های یک خدمت گیرنده را ثبت ، حذف و ویرا همانطور که در تصویر زیر مشاهده می فرمائید ، از

وع بیماری و توضیحات ، بیماری کافی است تا ابتدا یک نفر را بعنوان یک خدمت گیرنده انتخاب کنید سپس از طریق این فرم و با وارد کردن تاریخ ، ن

 بیماری شخص را ثبت می کنیم.

 

 :ویرایش و یا حذف یک بیماری از یک شخص از موارد زیر استفاده می کنیمبرای 

 برای ویرایش یک بیماری استفاده می شود :                     

 برای حذف یک بیماری استفاده می شود :                  
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 ثبت حساسیت (ج

یرنده گبرای این منظور حتما باید قبل از هر کاری خدمت  دسترس است.در حساسیت ثبت زیر منوی  وقایع ثبتحساسیت از طریق منوی ثبت 

ه صفحه انتخاب خدمت بمعنایی ندارد و سامانه کاربر را حساسیت انتخاب شود ، به بیانی دیگر در صورتی که خدمت گیرنده ای انتخاب نشده باشد ثبت 

 گیرنده هدایت می کند.

 

 ثبت برای.کرد شویرای و حذف ، ثبت را گیرنده خدمت یک های حساسیت توان می فرم این طریق از ، فرمائید می مشاهده زیر تصویر در که همانطور

 و حساسیت نوع ، تاریخ کردن وارد با و فرم این طریق از سپس کنید انتخاب گیرنده خدمت یک بعنوان را نفر یک ابتدا تا است کافی حساسیت یک

 .کنیم می ثبت را شخص حساسیت ، توضیحات

 

 :کنیم می استفاده زیر موارد از شخص یک از حساسیت یک حذف یا و ویرایش برای 

 شود می استفاده حساسیت یک ویرایش برای :        

 شود می استفاده حساسیت یک حذف برای :  
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من برای ضشکل زیر نمایش داده شود.در برای مشاهده لیست حساسیت ها کافی است تا روی گزینه جستجوی حساسیت کلیک کنید تا  تذکر مهم (

 .سهولت در پیدا کردن حساسیت مورد نظر می توانید با وارد کردن عنوان حساسیت ، آن را جستجو کنید
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 ثبت داروهای مصرفی (د

هر کاری خدمت  برای این منظور حتما باید قبل از در دسترس است.داروهای مصرفی ثبت زیر منوی  وقایع ثبتداروهای مصرفی از طریق منوی ثبت 

مانه کاربر را به صفحه معنایی ندارد و ساداروهای مصرفی گیرنده انتخاب شود ، به بیانی دیگر در صورتی که خدمت گیرنده ای انتخاب نشده باشد ثبت 

 انتخاب خدمت گیرنده هدایت می کند.

 

ن فرم می توان تاریخ ، از طریق این فرم می توان داروهای مصرفی یک خدمت گیرنده را ثبت کرد.در ای همانطور که در تصویر زیر مشاهده می فرمائید

 شروع و پایان مصرف را مشخص کرد.
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طه را ست تا گزینه مربوهمانطور که در شکل زیر می بینید در صورتی که الزم باشد بیمار مصرف دارو را تا اطالع ثانوی ادامه دهد کافی ا تذکر مهم(

 .انتخاب کنید تا تاریخ پایان استفاده ناپدید گردد

 

 :برای ویرایش و یا حذف یک دارو از یک شخص از موارد زیر استفاده می کنیم

 برای ویرایش یک دارو استفاده می شود :     

 برای حذف یک دارو استفاده می شود :  
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 ثبت مرگ (ر

انتخاب شود ،  برای این منظور حتما باید قبل از هر کاری خدمت گیرنده در دسترس است.مرگ ثبت زیر منوی  وقایع ثبتمرگ از طریق منوی ثبت 

دمت گیرنده هدایت می معنایی ندارد و سامانه کاربر را به صفحه انتخاب خمرگ به بیانی دیگر در صورتی که خدمت گیرنده ای انتخاب نشده باشد ثبت 

 کند.

 

س از ثبت اطالعات پبه اینصورت که  زیر مشاهده می فرمائید ، از طریق این فرم می توان فوت یک خدمت گیرنده را ثبت کرد.همانطور که در تصویر 

 می سازد. فوت بر روی کلید ثبت کلیک می نماییم. در صورتی که عملیات با موفقیت انجام شود سامانه کاربر را با پیغامی سبز رنگ مطلع

 

 ین فرم وارد کردن موارد زیر الزامی می باشد:الزم به ذکر است در ا

 تاریخ فوت (1

 محل فوت (2

 1علت فوت  (3

 1تاریخ علت فوت  (4
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 ثبت بارداری ) مختص خدمت گیرنده خانم( (م

 ست. و هنگامی که خدمت گیرنده انتخاب شده خانم باشد ، در دسترس ابارداری ثبت زیر منوی  وقایع ثبتبارداری از طریق منوی ثبت 

 
نتخاب شده و در اهمانطور که در تصویر باال مشاهده می فرمائید ، شخصی )بطور مثال خدمت گیرنده فرضی پریسا محمدی ( به عنوان خدمت گیرنده 

 منوی ثبت وقایع ، زیر منوی ثبت بارداری ظاهر شده است.کاربر با کلیک بر روی ثبت بارداری به صفحه زیر منتقل خواهد شد. 

 
کردن اطالعات و کلیک بر روی کلید ثبت ، بارداری شخص ثبت شده و در لیست زیر فرم اضافه می گردد ، در صورت لزوم به ویرایش کافی  بعد از وارد

 است تا با کلیک بر روی کلید                      اطالعات مربوط به بارداری شخص را ویرایش کنید.

 ارائه خدماتری برای یک خدمت گیرنده، مراقبت های بارداری برای وی فعال می شود و از طریق منوی بیان این نکته ضروری است که پس از ثبت باردا

 در دسترس خواهد بود. نشده زیر منوی مراقبت های انجامو 

 

 در این فرم ورود اطالعات زیر اجباری می باشد: : نکته مهم

 بارداری خواسته / ناخواسته( 4                 ( قد3         ( وزن قبل از بارداری     LMP              2تاریخ  (1
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 ثبت زایمان ) مختص خدمت گیرنده خانم باردار( (ن

 . و هنگامی که خدمت گیرنده انتخاب شده خانم باشد ، در دسترس استزایمان ثبت زیر منوی  وقایع ثبتزایمان از طریق منوی ثبت 

 
نتخاب شده و در افرمائید ، شخصی )بطور مثال خدمت گیرنده فرضی پریسا محمدی ( به عنوان خدمت گیرنده  همانطور که در تصویر باال مشاهده می

 منوی ثبت وقایع ، زیر منوی ثبت بارداری ظاهر شده است.کاربر با کلیک بر روی ثبت بارداری به صفحه زیر منتقل خواهد شد. 

 

ایمان و هفته بارداری را وارد کاربر ابتدا باید اطالعاتی نظیر زایمان / سقط ، تاریخ زایمان ، ساعت زایمان ، محل ز  همانطور که در تصویر باال مشاهده

 نموده و سپس اطالعات نوزاد را در صورتی که زایمان موفقیت آمیز باشد بصورت زیر وارد می کنیم.

 
دور سر و قد از مواردی است که باید توسط کاربر وارد شود.در صورتی که تعداد نوزادان بیشتر جنسیت نوزاد ، وضعیت نوزاد )مرده/زنده( ، وزن ، اندازه 

ت روی کلید ضربدر از یک باشد با استفاده از کلید                                  امکان درج نوزادان دیگر فراهم می شود. برای حذف یک نوزاد کافی اس

 روی دکمه ثبت اطالعات مربوط به زایمان و یا سقط ثبت می شود.کلیک شود. در پایان با کلیک ب

ارائه برای وی فعال می شود و از طریق منوی  پس از زایمانبرای یک خدمت گیرنده، مراقبت های  زایمانبیان این نکته ضروری است که پس از ثبت 

 در دسترس خواهد بود. نشده زیر منوی مراقبت های انجامو  خدمات
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 آزمایش برای خدمت گیرندهثبت 

 در دسترس است.نتایج آزمایش ثبت زیر منوی  آزمایش هاآزمایش از طریق منوی ثبت 

 

با وارد کردن نام  این صفحه جهت ثبت نتایج آزمایش های خدمت گیرنده استفاده می شود. همانطور که در تصویر زیر مشاهده می فرمائید می توانید

 نمایید.زمایش مورد نظر خود را پیدا آزمایش در قسمت مربوطه ، آ

 

 د و روی آن کلیک کنید.لیست زیر آن ظاهر شد که می توانید نام آزمایش خود را بیابی Bنید تنها با وارد کردن حرف یهمانطور که در تصویر زیر می ب

 

ک بر روی دکمه ثبت ، که بعد از پر کردن آن و کلیشودده می با کلیک روی هر یک از آزمایشات پارامترهای مربوط به آن و تاریخ آزمایش نمایش دا

 اطالعات، اطالعات ثبت و در لیست زیر آن نمایش داده می شود.
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 پیام دریافت و ارسال
حاصل از ارجاع و دریافتی  می توانید با کلیک بر روی دکمه پیام های ارسالی و پیام های دریافتی لیست آنها را مشاهده کنید که شامل پیام های ارسالی

 ه تغییر پیدا می کند.است. در صورتی که نامه ارسال شده توسط دریافت کننده نامه خوانده شود وضعیت پیام به خوانده شدبیماران و خدمت گیرندگان 

 

 

 نکات مهم :

 نمایش داده می شود. پیام های خوانده نشده با   (1

 نمایش داده می شود. پیام های خوانده شده با  (2

 مشخص شده است دارای اولویت و اهمیت باالیی می باشد.  پیام هایی که با (3

 

 

 

 


