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 مشخصات مرکز :  

میشود برای تغییر هر      در این بخش مشخصات مرکز درمانی مانند نام و آدرس و شماره تلفن نگهداری  

 ویرایش کلیک نمایید  .مورد نظر را ویرایش نموده و سپس بر روی گزینه  کدام از فیلدها ابتدا فیلدهای

   

 مدیریت پزشکان :   

این قسمت برای ورود یا ویرایش اطالعات پزشکان شامل نام و نام خانوادگی و نظام پزشکی و مدرک     

 تحصیلی و... مرکز درمانی میباشد .

 ثبت پزشک جدید :  

پس ا وارد مینماییم سبرای ثبت پزشک جدید ابتدا گزینه پزشک جدید را میزنیم سپس مشخصات پزشک ر 

کلید ثبت پزشک را انتخاب میکنیم و برای ویرایش اطالعات وارد شده یک پزشک ابتدا پزشک مورد نظر را از 

لیست پایین سمت راست انتخاب میکنیم سپس فیلد های مورد نظر را تغییر داده و گزینه ویرایش را انتخاب 

 میکنیم.

 ثبت تخصص:

شک ابتدا پزشک موردنظر را از لیست پایین انتخاب نموده و سپس با انتخاب برای ثبت مدراک تحصیلی یک پز

یکی از گزینه ها رشته سطح و تخصص پزشک مورد نظر در سمت چپ صفحه گزینش میکنیم  و گزینه ثبت 

تخصص را کلیک میکنیم .اگر بخواهیم تخصص مورد نظر را از لیست حذف کنیم گزینه حذف تخصص را 

 میزنیم .

 خدمات:مدیریت 

 در این قسمت خدمات ارائه شده در مرکز را میتوان تعریف یا ویرایش نمود 

 مدیریت خدمات <اطالعات پایه 
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پس از کلیک صفحه خدمات پزشکی نمایش داده می شود توجه داشته باشید برای ثبت خدمت جدید سربرگ 

 خدمات دندان پزشکی را انتخاب نمایید.
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خدمت جدید کلیک نمایید و از قسمت گروه نوع مجموعه مورد نظررا نسبت به در این صفحه ابتدا برروی 

درمان مورد نظر انتخاب نمایید سپس درفیلد نام خدمت ،درمان مورد نظر را وارد نمایید در صورتی که این 

 یید.ادرمان شامل بیمه می باشد ابتدا تیک گزینه بیمه را فعال کنیدوسپس گروه بیمه مورد نظر را انتخاب نم

درصورتی که این درمان شامل همه ی دندان ها می شود میتوان از قسمت وضعیت دندانپزشکی نوع حالت 

تمامی دندان ها را انتخاب نمایید ودرصورتی که حالت انتخابی داردشمارش دندان را انتخاب نمایید درصورتی 

 Full Mouthندان بر روی که فقط روی دندان های خاصی انجام می شودپس از انتخاب حالت شمارش د

 روی تایید کلیک نمایید. بر و دندان مورد نظر را انتخاب نمایید کلیک نمایید و

 توجه داشته باشید تیک قسمت فعال وکارعملی حتما درحالت فعال باشد.

 پایان بر روی ثبت کلیک نمایید. در

س از ویرایش بر روی آیکون ویرایش برای ویرایش خدمت )درمان( ابتدا خدمت مورد نظر را انتخاب نمایید پ

 کلیک نمایید.

نکته: برای دسترسی سریع تر به درمان مورد نظر میتوان کد خدمت یا نام آن را در قسمت باال صفحه  وارد 

 نمایید.

 در قسمت توضیحات میتوان توضیحات مورد نظر را تایپ نمود.

 

 اطالعات بیمه ای خدمات :بخش مدیریت خدمات سربرگ 
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این قسمت خدمت هایی که شامل بیمه میشوند را نمایش میدهد و میتوان  سهم بیمار و سهم سازمان  را  در 

مشخص نمود به این صورت که ابتدا از نوار کشویی سرویس های نمایشی در جدول گروه خدمتی مورد نظر 

هم بیمار و سهم سازمان را انتخاب نموده و سپس از لیست پایین صفحه خدمت مورد نظر را انتخاب نموده و س

 ومبلغ کل را مقدار دهی نمایید و در آخر گزینه ویرایش را انتخاب نموده

 

 

 طبقه بندی خدمات : بخش مدیریت خدمات سربرگ 
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با اسفاده از این بخش میتوان خدمت های ارائه شده در مرکز را طبقه بندی نمود و از هر طبقه هزینه متفاوتی 

 د برای خدمت دریافت نمو

به این صورت که ابتدا طبقه مورد نظر خود را از نوار کشویی طبقه بندی انتخاب نموده و سپس گروه خدمتی 

 مورد نظر را انتخاب کرده درصد مشخص شده را وارد نمایید و سپس گزینه ثبت را انتخاب میکنید 

 

 بیمه های طرف قرارداد : 
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که میتوان بیمه های موجود را ویرایش نی مشخص میگرددقرارداد مرکز درمادر این قسمت بیمه های طرف  

با برای فعال نمودن بیمه های طرف قرارداد ابتدا بیمه موردنظر را از لیست ویا بیمه جدیدی را اضافه نمود 

 کلیک نمایید . گزینه طرف قرارداد را زده و بر روی  پایین صفحه انتخاب نموده و سپس تیک

 

 

 

 ساعت کاری پزشکان :  
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 در این قسمت ساعات کاری پزشکان مرکز مشخص میشود 

کلیک کرده سپس پزشک مورد نظر را از لیست کشویی  ین ساعات کاری یک پزشک ابتدا رویبرای تعی

و ساعت پایان کار  پزشکپزشک انتخاب نموده سپس روز مورد نظر را مشخص کرده ساعت شروع به کار 

اب نتخایت شده در یک روز پزشک را وارد نموده نوع نوبت و شیوه را و تعداد تقریبی بیمار های ویز پزشک

 ییماکلیک مینمکرده  و روی  
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 تخفیف بیمه:

در این قسمت میتوانیم گروه پزشکی خود را از لیست کشویی وارد مینماییم سپس نام بیمه مورد نظر به همراه 

 ,کنیم.در صورت موجود نبودن در لیست گزینه جدیدمبلغ تخفیف بیمه وارد میشود وگزینه ویرایش را انتخاب 

 مبلغ تخفیف(وسپس دکمه ثبت را کلیک مینماییم. ,نام بیمه,وارد کردن اطالعات)گروه پزشکی

 تعطیالت :مدیریت 

این بخش تعطیالت مرکز درمانی را میتوان مدیریت نمود همچنین میتوان روز تعطیلی را ویرایش و خذف یا 

 اضافه نمود 

 :سیستم اطالعات پایه  مدیریت

 در این بخش اطالعات پایه برنامه نگهداری میشود 

 اطالعات پایه عمل :

 در این قسمت اطالعات وروند اقدامات قبل و بعد از عمل نگهداری میشود
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 پذیرش :

 صادر می کنیم. پذیرشدر این قسمت برای بیمار 

 

 

را فشار میدهیم  F9برای ایجاد یک فرم جدید جهت صدور ویزیت روی این شکل کلیک کرده یا کلید 

. 

 

 :نحوه پر کردن فرم

 :پذیرشقسمت تعیین تاریخ  .1

تاریخ ویزیت : در این قسمت به طور خودکار تاریخ روز جاری ثبت می شود ولی می توان تاریخ مورد نظر را 

 وارد کرد.
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 :قسمت تشکیل پرونده .2

نام وفامیلی : برای وارد کردن نام و فامیل اگر در قسمت تشکیل پرونده بیمار تعریف شده باشد؛ با وارد کردن 

چند حرف اول اسم ؛ نام و فامیل نمایش داده می شود. در غیر این صورت نام و فامیل بیمار را کامل وارد 

 کنید. 

 رقمی بیمار را وارد کنید.  01کد ملی : کد ملی 

 پرونده : شماره پرونده به صورت خودکار توسط سیستم اختصاص می یابد. شماره 

 تلفن ثابت : شماره تلفن بیمار را وارد کنید .

 موبایل : شماره موبایل بیمار را وارد کنید .

 جنسیت : جنسیت بیمار را مشخص کنید. 

 قسمت ثبت دفترچه بیمه

 در این قسمت چند حالت وجود دارد. 

 ره زیر باز شود. در صورتی که پنج

 

 
 

 را میزنیم و اطالعات بیمه را به روش زیر وارد می کنیم. اگر بیمار دفترچه بیمه دارد 

 نام بیمه : نام بیمه را انتخاب کنید. 

 سریال دفترچه : سریال دفترچه بیمه بیمار را وارد کنید. 

 تاریخ اعتبار : تاریخ اعتبار دفترچه بیمه بیمار را وارد کنید. 

 شماره صفحه : برای بیمه خدمات درمانی شماره صفحه و برای سایر بیمه ها عدد صفر را وارد نمایید. 
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را میزنیم؛ در این صورت در قسمت نام بیمه و سریال دفترچه   اگر بیمار دفترچه بیمه ندارد 

 توسط سیستم کلمه آزاد نوشته می شود. 

 در صورتی که پنجره زیر باز شود. 

 

 
 

 را می زنیم و پنجره زیر باز می شود.   مار دفترچه بیمه همراه دارد اگر بی

 

 
 

اگر بیمه مورد نظر موجود بود تایید را می زنیم در غیر این صورت عدم انتخاب و خروج را می زنیم و پنجره 

 زیر باز می شود. 
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 روش زیر وارد می کنیم.را می زنیم و اطالعات بیمه را به   اگر بیمار دفترچه بیمه جدید دارد 

 نام بیمه : نام بیمه را انتخاب کنید. 

 سریال دفترچه : سریال دفترچه بیمه بیمار را وارد کنید. 

 تاریخ اعتبار : تاریخ اعتبار دفترچه بیمه بیمار را وارد کنید. 

 نمایید.  شماره صفحه : برای بیمه خدمات درمانی شماره صفحه و برای سایر بیمه ها عدد صفر را وارد

را میزنیم؛ در این صورت در قسمت نام بیمه و سریال دفترچه  اگر بیمار دفترچه بیمه ندارد 

 توسط سیستم کلمه آزاد نوشته می شود. 

 

 :قسمت انتخاب پزشک، خدمت و زمان .3

 نام پزشک : نام پزشک را انتخاب کنید. 

 نام خدمت : نام خدمت را انتخاب کنید.

 را انتخاب کنید .نوع خدمت نوع خدمت : 

  نوع هزینه : نوع هزینه را انتخاب کنید .

 پنجره افزودن خدمت باز میشود  یا کلیک بر روی  ENTERبا زدن 
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دراین صفحه با توجه به درمان مورد نظر می توان یکی ازمجموعه ها ی سمت راست صفحه را انتخاب 

قسمت وسط نمایش داده می شود( سپس درمان مورد نمایید)توجه داشته باشید زیر مجموعه هر مجموعه در 

نظر انتخاب نمایید در صورتی که این درمان شامل دندان خاصی می باشد در پایین صفحه می توان دندان 

 مورد نظر انتخاب نمایید به این صورت که:
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دندانهای باال )عدد( به در صورتی که درمان مورد نظر شامل دندان انتخابی باشد با کلیک بر روی هرکدام از 

 حالت انتخاب درمی آید.

خدمت را به لیست اضافه و برای تایید نهایی بر روی  سپس با کلیک بر روی 

 کلیک نمایید 

 توجه

درصورتی که درمان مورد نظر در مجموعه ها نبود می توان آن از بخش مدریت خدمات در منو اطالعات پایه 

 اضافه نمایید.

 :قسمت حسابداری .4

 آزاد : در این قسمت هزینه ویزیت توسط سیستم اختصاص می یابد. 

 تخفیف بیمه : مبلغ تخفیف بیمه را وارد کنید. 

 سایر تخفیفات : مبلغ تخفیف از طرف دکتر مربوطه را وارد کنید. 

 بدهی قبلی : در این قسمت مبلغ بدهی قبلی بیمار توسط سیستم اختصاص می یابد. 

 قسمت مبلغ پرداختی توسط سیستم محاسبه شده و اختصاص می یابد.  قابل پرداخت : در این
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 مبلغ نقد : مبلغ پرداختی به صورت نقدی را وارد کنید. 

 مبلغ کارت : مبلغ پرداختی توسط کارت را وارد کنید. 

 باقیمانده : در این قسمت باقیمانده هزینه از این ویزیت به عنوان بدهی مشخص می شود. 

 

 پس از پر کردن فرم با کلیک روی این شکل ویزیت صادر می شود. 

 

 

 دندانپزشکی_ چارت طرح درمان

 دسترسی به دندانپزشکی از دو طریق امکان پذیراست

 دسترسی به دندانپزشکی از طریق سیستم پذیرش: _1

ه واز قسمت نمود پس از ورود به سیستم پذیرش وثبت بیمار روی بیمار ثبت شده )لیست انتظار( کلیک راست

چارتها چارتدندانپزشکیرا انتخاب نماییدتوجه داشته باشیدبرای مشاهده ی بیمار ثبت شده درقسمت پنل 

 ویزیت و نوبت بخش کارهای عملی را انتخاب نمایید.
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 از طریق سیستم درمان ورود به چارت دندانپزشکی -2

چارت های تخصصی <planپس از ورد به سیستم درمان وانتخاب فردموردنظر از پنل سمت راست به ترتیب 

 دندانپزشکی را انتخاب نمایید.<
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 توضیحات بخش دندانپزشکی سربرگ جلسات پذیرش بیمار :

 

 

 در این صفحه میتوان تاریخ و توع خدمت ارائه شده در جلسات قبلی بیمار را مشاهده نمود 
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 توضیحات بخش دندانپزشکی سربرگ سوابق بیماری 

 
در این صفحه می توان اطالعات موردنظر را به صورت سوال یا متن یا انتخاب گزینه موردنظر ثبت نمایید پس 

 زینه ثبت اطالعات کلیک نمایید.از واردنمودن اطالعات بر روی گ

 مدیریت بیماری ها و سواالت پزشکی:

 برای اضافه نمودن سوال یا بیماری خاصی به این صورت عمل می کنیم که:

 تعریف بیماری ها<پس  از ورود به برنامه از مسیر اطالعات پایه 



 42راهنماهای اتوماسیون نرم افزاری مدیریت مراکز پزشکی کلینیکمجموعه 

 مستند دندان پزشکی
 

 

 

 پس از کلیک صفحه تعریف بیماری ها نمایش داده می شود.
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ای اضافه کردن بیماری جدیدی ابتدا بر روی آیکون جدید کلیک نمایید سپس نام بیماری دراین صفحه بر

 راداخل فیلد نمام بیماری وارد نمایید سپس بر روی ثبت کلیک نمایید.

برای ویرایش بیماری ها ابتدا بیماری مورد نظر را انتخاب نمایید سپس ویرایش را انجام دهید وبر روی آیکون 

 ایید.ویرایش کلیک نم

 برای حذف بیماری ابتدا بیماری مورد نظر را انتخاب نمایید سپس بری روی آیکون حذف کلیک نمایید.

 توضیحات سربرگ سواالت 

برای اضافه نمودن یا ویرایش سوال درقسمت طرح درمان )دندان پزشکی( از پنل تعریف بیماری ها سر برگ 

 سواالت را انتخاب نمایید.
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انتخاب نمایید سپس سوال مورد نظر را در  اضافه نمودن سوال ابتدا آیکون جدیددر این صفحه برای 

 کلیک نمایید.فیلد متن سوال وارد نمایید و بر روی ثبت 

 برای ویرایش سواالت ابتدا سوال مورد نظر را انتخاب نمایید وپس از ویرایش بر روی آیکون ویرایش 

 کلیک نمایید.

 کلیک نمایید. ی مورد نظر را انتخاب نمایید سپس بری روی آیکون حذفبرای حذف سوال ابتدا بیمار

 برای اضافه نمودن گزینه برای سواالت

 ابتدا سوال مورد نظر را انتخاب نمایید. _0

 گزینه مورد نظر را وارد نمایید._2

 کلیک نمایید.بر روی ثبت _3

کلیک  وپس از ویرایش برروی آیکون ویرایشبرای ویرایش گزینه ابتدا گزینه مورد نظر را انتخاب نمایید 

 نمایید.
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 توضیحات بخش دندانپزشکی 

 :سربرگ طرح درمان دندان پزشکی  

 
دراین صفحه با کلیک بر روی آیکون ایجاد طرح درمان می توانید اعمال درمان انجام دهیدپس از کلیک صفحه 

 طرح درمان دندان پزشکی  نمایش داده می شود.
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 صفحه پس از وارد نمودن اطالعات موردنظر برای تکمیل درمان بر روی اضافه کردن کلیک نمایید.دراین 
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دراین صفحه با توجه به درمان مورد نظر می توان یکی ازمجموعه ها ی سمت راست صفحه را انتخاب 

درمان مورد نمایید)توجه داشته باشید زیر مجموعه هر مجموعه در قسمت وسط نمایش داده می شود( سپس 

نظر انتخاب نمایید در صورتی که این درمان شامل دندان خاصی می باشد در پایین صفحه می توان دندان 

 مورد نظر انتخاب نمایید به این صورت که:

 
در صورتی که درمان مورد نظر شامل دندان انتخابی باشد با کلیک بر روی هرکدام از دندانهای باال )عدد( به 

 رمی آید.حالت انتخاب د

 توجه

 از بخش مدریت خدمات در منو اطالعات پایهدرصورتی که درمان مورد نظر در مجموعه ها نبود می توان آن 

 اضافه نمایید.

 پس از انتخاب درمان مود نظر بر روی تایید کلیک نمایید.

کلیک دکمه سپس میتوان از میان خدمات تعریف شده در قسمت طرح درمان با انتخاب مربع کنار آنها و 

 تبدیل طرح درمان به پذیرش آنرا به بطور مستقیم در فرم پذیرش دندانپزشکی وارد نمود.
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 توضیحات بخش دندان پزشکی

 سریرگ چارت ایمپلنت : 

 
 این قسمت برای مشاهده سوابق ایمپلنت و ثبت ایمپلنت جدید برای بیمار میباشد  

 اطالعات ایمپلنت باز میشود با انتخاب دندان مورد نظر پنجره زیر برای ثبت
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 کلیک مینماییم  پس از کامل نمودن فرم برای ذخیره اطالعات روی گزینه 

برای مشاهده اطالعات ایمپنت دندان ثبت شده بر روی دندان مورد نظر کلیک کرده تا فرم مدریت ایمپلنت 

 کلیک نمایید  برای دندان موردنظر باز شود برای ویرایش پس از انجام تغییرات بر روی 

     

 


