
 باز میشود  صفحه آغازین برنامه  ابتدا بروی آیکون 42برای وارد شدن به برنامه کلینیک 

 

 

 پنجره ورود به سیستم باز میشود با کلیک بروی ورود به سیستم درمان 

 



 

میباشد را  "1"در قسمت نام کاربر از نوار کشویی نام خود را انتخاب نموده و سپس رمز عبور خود که پیش فرض آن 

 کلیک نمایید تا برنامه باز شود  را زده یا بروی   Enterوارد نمایید و کلید 

 

:صفحه اصلی شامل بخش های زیر می باشد  

 

 
 

 پنل پذیرش :

 :لیست منتظرها

 مشاهده می نمایید. ،هستند پزشکدر این قسمت بیمارانی را که در مطب حاضرند و منتظر ویزیت شدن توسط 

 کلیک نمایید.برای دیدن ویزیتهای همان روز میتوانید بر روی دکمه 



 

 

 :انجام شدهلیست 

 دهد.را نمایش می و پزشک برای آنها درمان ثبت نموده است لیست کسانی که ویزیت شده اند 



 
 

 

 لیست لغو :

 .لیست بیمارانی که ویزیت آنها لغو شده را نمایش می دهد

 



 
 

 

در این قسمت امکان جستجو نیز وجود دارد مثال ممکن است پزشک بخواهد لیست بیمارانی را که در روزهای قبل 

با به این صورت که تاریخ را از لیست کشویی انتخاب نموده  .مشاهده نماید ،ویزیت شده اند

 کلیک بر روی فلش رو به پایین و انتخاب تاریخ مورد نظر این کار امکان پذیر می شود.

 

 
 

 

 



 پذیرش سریع :

 با کلیک بروی این گزینه پنجره پذیرش سریع باز شده که خود پزشک نیز میتواند بیمار را پذیرش کند. 

طالعات مورد نظر را وارد کرده  و نام بیمار و اابتدا در نوار کشویی نام پزشک اسم خود را انتخاب نموده و سپس 

 کلیک کرده تا پذیرش انجام گیرد  خدمت را مشخص نموده و بروی  ن

 
 

 *فقط نام بیمار فیلد اجباری میباشد 

 *دقت نمایید که فیلد شماره پرونده حتما پر شده باشد 

 

 

 

 

 پنل سوابق:

 او مشاهده نمود.برای را ثبت شده)قلم نوری و متنی(   که می توان با جستجو براساس نام بیمار سوابق



 
 لیست آرشیو

 در این قسمت پزشک می تواند لیست آرشیو های ثبت شده ی بیماران را مشاهده نماید.

 
 

 

 

 برای بیمار باز میشود. IMedار، از پنل پذیرش، صفحه با کلیک بر روی نام بیم

 



 

 

میتوان برای بیمار پذیرش شده اطالعات وارد نمود و همچنین میتوان بیمار دیگری را پذیرش   Imed با  باز شدن صفحه 

در زیر بخش انتخاب بیمار کلیک نمایید تا فرم پذیرش  بروی  پذیرشکرد برای 

 سریع باز شده و بیمار را پذیرش نمایید . 

 

 

 

میشود که با کلیک بروی هرکدام اطالعات ثبت در قسمت تاریخ مراجعات تاریخ جلسات پذیرش بیمار نمایش داده 

 شده بیمار در آن جلسه نمایش داده میشود 

 

را   Visitگزینه   Sectionابتدا تاریخ پذیرش مورد نظر خود را انتخاب نموده سپس از بخش   MSبرای ثبت ویزیت 

 جدید باز شود  Visitدر زیر بخش ویزیت کلیک کرده تا فرم  انتخاب نموده  و  بروی 



 

میباشد که با کلیک بروی   Basic,Symptoms,EDSS,Scripps,Quality of lifeفرم باز شده شامل سربرگ های

 هرکدام فرم مربوطه نمایش داده میشود و میتوانید اطالعات بیمار را ثبت نمایید 

 

دکمه وی برای ذخیره اطالعات پس از وارد نمودن اطالعات مورد نیاز در سربرگ ها بر

 کلیک نمایید   Sectionزیر پنجره  



 

 

گزینه   Sectionابتدا از پنجره     MRI , CSF ,Envoked Potentiol ,Laboratory Testبرای ثبت 

Paraclinical Test  در زیر پنجره  را انتخاب نموده سپس بر روی دکمهParaclinical Test  

 مورد نظر خود را انتخاب نموده تا فرم مربوط به آن باز شود  Testکلیک نمایید در پنجره جدید ایجاد شده 

 

 

 

 فرم زیر نمایش داده میشود که میتوانید آزمایشات را ثبت نمایید  Laboratory Testبا کلیک 

 ثبت آزمایشات :



 
 

 اردوجود ددر این قسمت امکان مشاهده آزمایشات ثبت شده در جلسات قبلی پذیرش و همچنین ثبت آزمایش جدید 

کلیک کرده و سپس گروه آزمایشات،  نام آزمایش و  برای ثبت آزمایش جدید ابتدا بر روی 

 کلیک نمایید . نتیجه و واحد را مشخص نموه و در آخر برای ذخیره اطالعات بر روی  

پ نموده برای اضافه در این قسمت شما میتوانید آزمایشات را از لیست ها انتخاب نموده و یا نام آزمایش را خود تای

 کردن آزمایشات خود به این لیست ها از لینک های ال الی جدول استفاده نمایید 

 
برای اضافه کردن به لیست آزمایشات بروی لینک اقدامات پاراکلینیک کلیک نمایید تا پنجره ویرایش و اضافه کردن 

 آیتم باز گردد



 

 

ابتدا مشخص نمایید که به کدام یک از گروه ها میخواهید اضافه نمایید برای مشخص نمودن برای هر گزینه دو بار 

 کلیک نمایید تا زیر مجموعه های آن نمایش داده شود 

 

 برای اضافه کردن گزینه جدید به ترتیب زیر عمل مینماییم: 

 کلیک نمایید ابتدا گزینه بر روی 



 

نظر خود را در عنوان فارسی وارد نمایید و توجه داشته باشید که تیک فعال زده شده باشد سپس بر  سپس گزینه مورد

 کلیک نمایید تا گزینه مورد نظر ذخیره شود . روی 

برای ویرایش گزینه های موجود ابتدا گزینه مورد نظر را از جدول انخاب نموده وسپس تغییرات مورد نظر را در عنوان و 

 کلیک نمایید تا تغییرات ذخیره شوند  غیر فعال بودن آن اعمال کرده و در آخر بر روی یا فعال و 

 

Treatment 

 در این قسمت شما میتوانید داروهای ثبت شده برای بیمار را مشاهده نموده و همچنین داروهای جدیدی ثبت نمایید 

کلیک کرده  سپس بر روی دکمهرا انتخاب نموده  Treatmentگزینه   Sectionابتدا از پنجره    

 تا فرم زیر نمایش داده شود .



 

 

 ابتدا نام دارو و زمان مصرف ومقدار مصرف و نحوه مصرف را وارد نمایید  و در آخر بر روی 

 کلیک نمایید 

برای تغییر یا اضافه کردن موارد جدید به هر کدام از لیست های زمان مصرف،مقدار مصرف و نحوه مصرف به روی 

 ینک های آبی موجود در صفحه کلیک نمایید تا پنجره آن باز شده و تغییرات خود را اعمال نماییدل

 
 

 

را انتخاب نموده تا پنجره مدیریت مدیریت کاالها   <انبارداری  برای اضافه کردن دارو به لیست داروها از منوی

 کاال ها باز شود



 
 

 

 

و  در آخر بر روی  نام کاال را وارد نموده کلیک نمایید  برای اضافه کردن داروی جدید ابتدا بر روی 

 کلیک نمایید تا داروی مورد نظر ذخیره گردد  

مورد نظر خود را از جدول پایین صفحه انتخاب نموده و تغییرات مورد نظر خود  ویرایش دارو ابتدا دارویبرای ویرایش 

 کلیک نمایید تا تغییرات ذخیره شوند . را در فیلدها اعمال کرده و در آخر بر روی 

 *توجه نمایید که طبقه اصلی حتما دارو باشد .

 

 

برای ویرایش هر کدام از اطالعات وارد شده پس از ثبت آن ابتدا  تست ،ویزیت ، طرح درمان یا آزمایش مورد نظر 

ر طالعات موردنظر خود را تغییر داده و دخود را پیدا نموده و بروی آن کلیک نمایید تا فرم مربوط به آن باز شود سپس ا

 کلیک نمایید . Sectionدر زیر بخش  آخر بروی دکمه 



 


