
 42راهنماهای اتوماسیون نرم افزاری مدیریت مراکز پزشکی کلینیکمجموعه 

 چارت رژیم غذایی
 

 

 به دو طریق امکان پذیر استدسترسی به منوی چارت رژیم غذایی 

 : پذیرشسیستم  -1

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

 انتخاب نمایید.چارت رژیم غذایی را 
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 غذایی  از طریق سیستم درمانورود به چارت رژیم  -2

چارت <چارت های تخصصی <planبه ترتیب  راستپس از ورد به سیستم درمان وانتخاب فردموردنظر از پنل سمت 

 رژیم غذایی را انتخاب نمایید.

 

 مورد نظر را وارد نمایید.فیلدهای نمایش داده می شود پس از انتخاب صفحه تکمیل پرونده 
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 برای ثبت و تکمیل اطالعات سربرگ دوم )مشخصات والدین ( را کلیک نمایید. تکمیل فیلدهاپس از 

 

پس از تکمیل فیلدهای مورد نظر برای ثبت روی آیتم ثبت اطالعات کلیک نمایید پس از ثبت با پیغام )پرونده نوزادی 

 ات کلیک نمایید.بیمار ثبت گردید( روبه رو میشوید در صورت لزوم برای حذف اطالعات روی آیتم حذف اطالع
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 برای ویرایش اطالعات وارد شده پس از ویرایش فیلدهای مورد نظر روی آیتم ثبت ویرایش کلیک نمایید.

 برای ادامه فرایندتکمیل اطالعات بر روی سربرگ معاینات عمومی کلیک نمایید.

 

 نمایید.درصفحه معاینات عمومی پس ازوارد نمودن اطالعات بر روی آیتم ثبت معاینه کلیک 

برای ویرایش اطالعات وارد شده ابتدا از لیست معاینات بیمار براساس ویزیت، معاینه ثبت شده را انتخاب نمایید وسپس 

 تغییرات مورد نظر را اعمال نمایید و بر روی آیتم ویرایش کلیک نمایید.

یت انتخاب نمایید وسپس بروی آیتم مورد نظر را از لیست معاینات بیمار براساس ویز معاینهبرای حذف معاینه ابتدا 

 حذف معاینه کلیک نمایید.

 برای ثبت معاینه جدید بر روی آیتم معاینه جدید کلیک نمایید.

 نکات:

استفاده  ویا برای سهولت در روند وارد کردن اطالعات )وزن ، قد ، دورسر و...( می توانیداز کلیدهای 

 نمایید.
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مورد نظر امکان جابجایی سربرگ درقسمت لیست معاینات بیمار براساس ویزیت برای سهولت در مشاهده سربرگ ها 

ها قرار داده شده است به این صورت که با گرفتن سربرگ مورد نظر وکشیدن و رها کردن در محل مورد نظر این 

 امکان فراهم شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وی آزمایشات را از سربرگ های باال انتخاب نمایید.برای ثبت اقدام پاراکلینیکی من
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 در این صفحه می توان آزمایشات وتصویر برداری ها و موارد دیگر را برای بیمار به صورت آرشیو ثبت نمود. 

یا در کادر خالی آن را از قسمت انواع اقدامات پاراکلینکی می توان آزمایش ویا نوع تصویر برداری و... را انتخاب نمود

 کلیک نمایید. آزمایش مورد نظربر روی زیر مجموعه های دسترسی به  برایجستجو نمایید 

پس از انتخاب فیلد مورد نظر برای ثبت آن بر روی آیتم ثبت درخواست کلیک نماییدتوجه داشته باشید پس از کلیک بر 

کلیک  okشما یادآوری میشود در صورت اطمینان بر روی  روی آیتم ثبت در خواست مجددا اقدام در حال انجام به

 .نمایید

درقسمت مرکز می توان مرکزموردنظرکه آزمایشات و موارد دیگر درآن صورت گرفته را انتخاب نمودو در قسمت تاریخ 

 میتوان تاریخ انجام آزمایشات و...را مشخص نمایید.

 ت جدید کلیک نمایید.برای ثبت آزمایشات وموارد جدید بر روی آیتم درخواس

برای جستجوی آزمایشات و...می توان بر روی آیتم جستجوکلیک نمود یا به سربرگ جستجوی پاراکلینک مراجعه 

 نمایید.
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 نکات:

برای ثبت آرشیو برای فردموردنظر پس ازثبت نوع آزمایش و...  در سربرگ لیست اقدامات درخواست شده فعالیت مورد 

آرشیو کلیک نمایید توجه داشته باشید در صورتی که تصاویری برای بیمار ثبت شده باشدمی  نظرانتخاب نموده وبر روی

 توان بر روی گالری کلیک نمایید.

برای حذف فعالیت مورد نظر بر روی سربرگ لیست اقدامات درخواست شده کلیک نمایید وفعالیت مورد نظرانتخاب 

 نموده وبر روی حذف کلیک نمایید.

را جابه  هرعنوان را با عنوان دیگر سربرگ اقدامات درخواست شده برای سهولت در روند کارمی تواندر سربرگ لیست 

 جا نمود.

 

 

درصورتی که آزمایش یافعالیتی مورد نظر در لیست اقدامات پاراکلینیکی نیافتید میتوانید آن را اضافه نماییدبه این 

 صورت که



 42راهنماهای اتوماسیون نرم افزاری مدیریت مراکز پزشکی کلینیکمجموعه 

 چارت رژیم غذایی
 

 

الیت می توان مجموعه جدیدی ایجاد نمود یا برای اضافه نمودن مورد با توجه به نوع فعکلیک نمایید   بر روی  

جدیدی مجموعه مورد نظربا دوبار کلیک نمودن بر روی آن مجموعه به زیر مجموعه ها آن دسترسی پیدا نموده ومی 

برای ثبت تغییرات بر روی استفاده نمود توانید تغییراتی اعمال نماییدبرای ساخت مجموعه ویا موردجدیداز آیتم 

عنوان د توجه داشته باشیدبرای ویرایش ابتدا استفاده نمایبرای ویرایش مجموعه و...می توان ازآیتم کلیک نمایید

کلیک نمایید برای حذف عنوان مورد نظربر روی مورد نظر را انتخاب نموده وسپس ویرایش نماییدو بری روی آیتم

 استفاده نمایید.کلیک نمایید وبرای بازگشت از مجموعه از  ه اول بر رویبرای مشاهده صفحکلیک نمایید

 توجه داشته باشید برای مشاهده آیتم جدید وارد شده حتما تیک قسمت فعال مقابل عنوان فارسی  خورده باشد.
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 آرشیوتوضیحات قسمت ثبت 

 پس از کلیک بر روی آرشیو با صفحه زیر روبه رو میشود.

 

صورت متصل بودن اسکنر به سیستم میتوان از آیتم اسکنر فایل مورد نظر را اسکن نموده وپس از انتخاب نوع سند در 

پس از کلیک با پیغامی روبه رو میشود در صورتی که میخواهید برای فرد مورد نظر تصویر بر روی ثبت کلیک نمایید

 انتخاب نمایید.NOکلیک نمایید درغیر این صورت yesدیگری ثبت نماییدبرروی 

 .ایید.ی دسترسی به فایل های داخل سیستم میتوان از آیتم فایل استفاده نمبرا
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 سربرگ آزمایشات پر کاربرد

 

 برای سهولت در انتخاب آزمایشات پرکاربردطراحی شده است این قسمت

بر روی ثبت درخواست کلیک نمایدآزمایشات به طور خودکار به لیست اقدامات درخواست  موارد انتخاب شدهبرای ثبت 

 شده اضافه می شوند.

 برای ساخت مجموعه ویا مورد جدیداز آیتم اضافه نمود از طریق آیتم میتوان آزمایشات وموارد پر کاربرد را 

استفاده نماید کلیک نماییدبرای ویرایش مجموعه و...می توان ازآیتم استفاده نمودبرای ثبت تغییرات بر روی 

کلیک توجه داشته باشید برای ویرایش ابتدا عنوان مورد نظر را انتخاب نموده وسپس ویرایش نماییدو بری روی آیتم
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د وبرای کلیک نمایی برای مشاهده صفحه اول بر رویکلیک نماییدنمایید برای حذف عنوان مورد نظربر روی 

 استفاده نمایید.بازگشت از مجموعه از 

 توجه داشته باشید برای مشاهده آیتم جدید وارد شده حتما تیک قسمت فعال مقابل عنوان فارسی  خورده باشد.

 

 منوی درمان دارویی

 

 

 در این قسمت پزشک با توجه به نیاز فرد می تواند داروی موردنظر را تجویز نماید.

کلیک نمایید سپس ثبت تجویز را انتخاب نماییدپس از ثبت با برای ثبت داروی انتخاب شده ابتدا بر روی 

 کلیک نمایید. ok پیغامی روبه رو میشوید در صورت تاید موارد انتخاب شده بر روی 

 برای تجویز جدید میتوان بر روی آیتم تجویز جدید کلیک نمایید.
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 مورد نظر را انتخاب نمایید سپس بر روی آیتم حذف کلیک نمایید. برای حذف داروی ابتدا داروی

برای اضافه کردن دستور مصرفی دار رو می توان از آیتم دستور استفاده نمود برای ساخت دستور ویا مورد جدیداز آیتم 

استفاده کلیک نماییدبرای ویرایش مجموعه و...می توان ازآیتم استفاده نمودبرای ثبت تغییرات بر روی  

نماید توجه داشته باشید برای ویرایش ابتدا عنوان مورد نظر را انتخاب نموده وسپس ویرایش نماییدو بری روی آیتم

کلیک نمایید  برای مشاهده صفحه اول بر رویکلیک نماییدکلیک نمایید برای حذف عنوان مورد نظربر روی 

 استفاده نمایید.وبرای بازگشت از مجموعه از 

 داشته باشید برای مشاهده آیتم جدید وارد شده حتما تیک قسمت فعال مقابل عنوان فارسی  خورده باشد.توجه 

 برای اضافه نمودن داروخانه می توان از آیتم داروخانه استفاده نمود برای ساخت مجموعه ویا مورد جدیداز آیتم 

استفاده نماید مجموعه و...می توان ازآیتم  کلیک نماییدبرای ویرایشاستفاده نمودبرای ثبت تغییرات بر روی 

کلیک توجه داشته باشید برای ویرایش ابتدا عنوان مورد نظر را انتخاب نموده وسپس ویرایش نماییدو بری روی آیتم

کلیک نمایید وبرای  کلیک نمایید برای مشاهده صفحه اول بر روینمایید برای حذف عنوان مورد نظربر روی 

 استفاده نمایید.وعه از مجمبازگشت از 

 توجه داشته باشید برای مشاهده آیتم جدید وارد شده حتما تیک قسمت فعال مقابل عنوان فارسی  خورده باشد.

 در صورت چاپ نسخه میتوان از آیتم چاپ نسخه استفاده نمود.

 قسمت سابقه بیماری و رژیم غذایی
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 نظر را ثبت نمایید.در این قسمت می توانید اطالعات خانواده فردمورد 

 ابتدا از فیلد اعضای خانواده نوع نسبت را مشخص می کنیدوموارد دیگر را انتخاب نمایید و سپس از روی صفحه کلید 

 را فشار دهید.  Enterکلید 

و... را مشخص نمود در صورت ثبت تاریخ های دیگر بر روی تاریخ وارد شده در قسمت پایین میتوان تاریخ مشاوره 

 را فشار دهید.  Enterکلیک نمایید و روی صفحه کلید کلید 

 در صورت لزوم برای  حذف فیلد ها می توان از آیتم حذف استفاده نمود.

 برای چاپ گزارش میتوان از آیتم چاپ گذارش استفاده نمود.

 سربرگ وضعیت حیات
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در این قسمت میتوان وضعیت حیات افرادی که با فرد مورد نظر نسبت دارند را مشخص نمودیادرقسمت خالی 

 توضیحاتی را درج نمودوسپس بر روی ویرایش اطالعات کلیک نمایید.

 برای حذف اطالعات درج شده می توان از آیتم حذف اطالعات استفاده نمود.

 


