
 راهنمای ورود به سامانه سیب و بازخورد ارجاع توسط دندانپزشکان

و  (google chromeترجیحا جهت ورود به سامانه سیب دانشگاه علوم پزشکی قزوین، ابتدا یک مرورگر باز نمایید )

تنظیمات قبال انجام شده و تنها می  است الزم به ذکرسپس یکی از آدرس های زیر را در قسمت آدرس تایپ نمایید)

 .(گر گوگل کروم را باز نماییدبایست مرور

http://sib.qums.ac.ir 

http://10.124.253.30 

 .کلیک نمایید "به سامانه ورود"اطالعات کاربری خود را وارد نموده و برروی دکمه  "به سامانهورود "در صفحه 

 

 باشید ، وارد سامانه خواهید شد. در صورتی که کد ملی و کلمه عبور را صحیح وارد کرده

ورود به "رکز مشغول به فعالیت می باشند. در این صورت پس از کلیک بر روی برخی از دندانپزشکان محترم در چند م

 می بایست نقش مورد نظر خود را انتخاب نمایید. "سامانه

 

 

http://sib.qums.ac.ir/
http://10.124.253.30/


 ویک مرکز مشغول به فعالیت هستید صفحه باال را جهت انتخاب نقش مشاهده نخواهید کرد.در صورتی که در 

 می نمایید.مستقیما صفحه زیر را مشاهده 

 

 انتخاب شود. "ارجاعات دریافتی"، زیر منو   "پیام ها"در مشاهده لیست افراد ارجاع داده شده می بایست از منوی 

 ، لیست افراد ارجاع داده شده را مشاهده می نمایید. "ارجاعات دریافتی"پس از انتخاب 

 

 

 می توانید علت ارجاع را مشاهده نمایید.  "مشاهده"با کلیک بر روی دکمه لیست ارجاعات ، در



 

ارجاع داده شود را مشاهده نمایید می بایست اطالعات مراقبتی که باعث شده خدمت گیرنده  خواهید در صورتی که می

 بر روی قسمت آبی رنگ جلوی عنوان مراقبت کلیک نمایید.

 "ویزیت"مت گیرنده بر روی دکمه رزد رنگ داده شده ویزیت شود. جهت ویزیت خدمی بایست فرد ارجاع در نهایت 

 کلیک نمایید.

 ، صفحه ویزیت را مشاهده خواهید نمود."ویزیت"پس از کلیک بر روی دکمه 

 

 

هده همانطور که در تصویر باال مشاتشکیل شده است. قسمت شامل : شکایت ، تشخیص، تجویز و ...  ویزیت از چندین

ک نمایید. کلی "ذخیره"تکمیل شود. پس از تکمیل بر روی دکمه  "شکایت"می بایست قسمت در گام اول می نمایید 

 می توانید سایر قسمت های ویزیت را نیز تکمیل نمایید.

 کلیک نمایید. "پیش نمایش"ند تصویر بر روی قسمت ، می توانید مان"ذخیره"کلیک بر روی دکمه پس از 



 

 

 

تایید "در قسمت پیش نمایش جهت بازخورد ارجاع برای خدمت دهنده)پزشک، مراقب سالمت و...( بر روی دکمه 

در باال، یک پیام برای خدمت دهنده مبنی بر ویزیت  با طی مراحل گفته کلیک نمایید. "نهایی و بازخورد ارجاع

 دندانپزشک ارسال خواهد شد.

 

 

 با تشکر

 انفورماتیک شبکه البرزکارشناس  –زارعی 


