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 صدور دفترچه اقساط  -الف

زیر عمل می برای صدور دفترچه اقساط و تسویه حساب بیماران بوسیله صدور دفترچه اقساط به صورت 

 :کنیم 

پاک کردن مبلغ نقد میتوانیم با ( 1بعد از انتخاب خدمات )شماره در هنگام ثبت پذیرش و خدمات  -

( جهت مبلغی که میخواهیم بعنوان مبلغ اقساط 2شماره نوشتن مبلغ در جلوی فیلد کارتخوان )و 

و انتخاب گزینه اقساط به ( 3)در نظر گرفته شود و سپس با کلیک بر روی لیست کشویی کارتخوان 

 ( 4)شمارهعات تکمیلی صورت نقد یا اقساط با کارت و در آخر با انتخاب گزینه اطال

 وارد فرم صدور دفترچه قسط میشویم . -
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( مشاهده 1حال در این فرم مشخصات بیمار و پزشکی که خدمت مرتبط را انجام داده است )شماره

( به دو روش می توانیم دفترچه قسط را 2می نماییم در قسمت نحوه ایجاد دفترچه قسط )شماره

 ایجاد نماییم 

که قبال در فرم هنگام پذیرش وارد نموده ایم و با توجه به آن مبلغ و از طریق مبلغ قسط  -1

انتخاب تاریخ اولین قسط جهت اولین سررسید اقساط و همینطور انتخاب تعداد روزهای بین 

 ( دفترچه اقساط ایجاد میگردد .3اقساط با انتخاب گزینه مشاهده اقساط  انتخابی )شماره
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اقساط انتخابی اقساط انتخاب شده به صورت شکل زیر نمایش داده می  در صورت انتخاب گزینه مشاهده

 شود .
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( مورد دلخواه ما 1در صورتی که تعداد اقساط  و یا مبالغی که در دفترچه قسط ایجاد شده است )شماره 

انتخاب ( را 3(  را بزنیم و مجددا مبلغ دلخواه )شماره 2نمی باشد میتوانیم کلید لغو دفترچه قسط)شماره

 نموده و سپس دوباره کلید مشاهده اقساط انتخابی را انتخاب کنیم .

 از طریق تعداد اقساط بدین صورت که پس از انتخاب این گزینه مانند تصویر زیر  -2
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تعداد اقساط مورد نظر را انتخاب می نماییم و در صورت لزوم تاریخ سررسید اولین قسط و همینطور تعداد 

را ویرایش کرده و در انتها کلید مشاهده اقساط انتخابی را مانند روش قبلی می زنیم تا روزهای بین اقساط 

 دفترچه اقساط مورد نظر ایجاد گردد .
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پس از اطمینان از اطالعات وارد شده و دفترچه اقساط ایجاد شده با استفاده از گزینه تایید عملیات و کلیک 

 بر روی این کلید 
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 ااهر میگردد که در صورت اطمینان از ایجاد دفترچه قسط و تایید با انتخاب گزینه پیغامی مانند شکل باال

Yes   دفترچه قسط ساخته می شود و در انتها با کلیک بر روی دکمه ثبت پذیرش مانند پذیرش های دیگر 
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 پذیرش بیمار با شرایط اقساط ثبت می گردد . 

پس از ثبت پذیرش نام بیمار در پنل ویزیت و نوبت قابل مشاهده است در صورتی که بخواهیم دفترچه 

 مدیریت دفترچه اقساط و اقساط برای بیمار چاپ کنیم با کلیک راست بر روی نام بیمار و انتخاب گزینه 

 

ایش چاپ آن در شکل انتخاب گزینه چاپ دفترچه ، دفترچه قسط بیمار چاپ می شود . که نمونه پیش نم

 زیر آمده است .
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 ذکر دو نکته در این قسمت الزم است به کاربران عزیز یادآوری گردد :

در صورتی که بیمار قبال عملیات حسابداری و پذیرش را انجام داده است و اکنون میخواهید عملیات  -1

را با مبلغی پیش فرض حسابداری وی را بصورت وام در نظر بگیرید باید ابتدا آیتم دریافت وام 

بعنوان یک خدمت تعریف نموده و تیک گزینه قابل تغییر را نیز عالمت بزنید تا در صورت نیاز به 

تغییر مبلغ وام بتوانید مبلغ دلخواه را وارد نمایید و سپس بعنوان یک خدمت پذیرش را انجام داده و 

 دفترچه اقساط با روش گفته شده صادر نمایید .

بیمار بعنوان مراجعات بعدی پذیرش گردیده است با کلیک راست بر روی نام بیمار و در صورتی که  -2

انتخاب گزینه مدیریت اقساط و پرداخت اقساط میتوانید اقساط وی را دریافت نمایید .)نحوه کار با 

 فرم دریافت اقساط در ادامه توضیح داده خواهد شد .(
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 مدیریت اقساط -ب 

با استفاده از این آیتم میتوانیم اقساط ایجاد شده را در بازه زمانی های متفاوت مانند روز ، ماه و یا اینکه از تاریخ 

تا تاریخ دلخواه را مشاهده کنیم و در این قسمت میتوانیم ببینیم دفترچه اقساط توسط چه کاربری ایجاد و صادر 

ت شده یا نشده است قابل مشاهده است و همچنین امکان گردیده است همینطور تعداد اقساط وی که پرداخ

دریافت اقساط از بیمار به دو روش نقدی و یا کارتخوان امکانپذیر است که در صورت ثبت با استفاده از هرگزینه به 

 رنگ سبز درخواهد آمد . 

نماییم و سپس گزینه  جهت ورود به صفحه مدیریت اقساط از منوی باالی برنامه گزینه حسابداری را انتخاب می

 مدیریت اقساط را برمی گزینیم تا به صفحه مدیریت اقساط وارد شویم )مانند تصویر زیر(

 حال همانطور که قبال نیز توضیح داده شد بازه زمانی مورد نظر را از لیست کشویی آن انتخاب می کنیم  
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 بعد از انتخاب این گزینه و یا تاریخ های دلخواه )ازتاریخ تا تاریخ( کلید 

را از سمت چپ و باالی فرم کلیک می نماییم تا لیست  

 اقساط نمایش داده شود .
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همینطور که در تصویر باال مشاهده مینمایید لیست بیمارانی که دفترچه اقساط 

مایش داده شده است و برای مشاهده برای آنها صادر گردیده است در سمت راست ن

دفترچه اقساط هر بیمار بر روی نام بیمار و ستون مربوط به آن بیمار کلیک می 

نمایش داده شود اقساطی کنیم تا دفترچه اقساط مختص به آن بیمار در سمت چپ 

بخواهیم از بیمار دریافت کنیم را به صورت پرداخت نقدی یا پرداخت با کارت 

 یم که با پیغام زیر مواجه میشویم انتخاب می کن

 
و در غیر  Yesکه درصورتی که بخواهیم اقساط به صورت نقد پرداخت گردد 

را انتخاب می کنیم و پرداخت با کارت را انتخاب کرده و تایید می  No اینصورت 

نماییم تا قبض پرداخت اقساط نمایش و چاپ گردد . که نمونه قبض پرداخت اقساط 

 ر آمده است .در تصویر زی
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همانطور که در تصویر بعد نیز قابل رویت می باشد پس از ثبت پرداخت قسط به هر روشی که انجام شده 

 باشد گزینه مربوط به آن به شکل سبز رنگ دیده میشود . 

 

 

 ذکر چند نکته الزم است که در ادامه به آنها اشاره شده است :

 در صورت پرداخت تمامی اقساط هر یک از بیماران دیگر در این لیست نمایش داده نمیشوند .  -1

شند و مجددا اشتباهی بر روی پرداخت آن در صورتی که هر یک از اقساط قبال پرداخت شده با -2

 کلیک کنید با پیغام زیر مواجه خواهید شد :
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های قبل از آن پرداخت نشده باشد ثبت پرداخت آن بزنید با پیغامی به در صورتی که به اشتباه بخواهید اقساطی را که قسط  -3

 شکل زیر مواجه خواهید شد :

 

 
 

 

 

 گزارشات اقساط -پ 

 

در این قسمت با انتخاب بازه زمانی مورد نظر مانند قسمت مدیریت اقساط و همچنین با انتخاب 

اب بیمار میتوان مبالغ خدمات پزشکی که بیمار از آن خدمت دریافت کرده است و همینطور انتخ

اقساطی به صورت کل و یا اقساط پرداخت شده و اقساطی که هنوز پرداخت نشده است و یا اینکه 

 پرداخت اقساط به صورت نقد و یا کارت بوده است را رویت کرد .

قسمت حسابداری و انتخاب  24جهت دسترسی به این گزینه با استفاده از منوی باالی کلینیک 

 ه گزارش اقساط فرمی مانند تصویر زیر مشاهده می نماییدگزین
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در  2ابتدا بازه زمانی مورد نظر را انتخاب می کنیم سپس در قسمت شماره  1در قسمت شماره که 

صورتی که میخواهید گزارش کارهای انجام شده اقساطی پزشک را مشاهده نمایید را تیک زده و 

تصویر بیمار را نیز مانند پزشک  3عد در قسمت شماره پزشک مورد نظر را انتخاب می کنیم ب

ر و گزارش آن د، انتخاب می کنیم و با کلیک بر روی دکمه پیمایش گزارش انتخابی جستجو شده 

 به تفکیک خواهیم دید . 5قسمت شماره 
 


