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١ 
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  ثبت نام مسئول درمانگاه  .١
ثبت نسخ غيرالكترونيك درمانگاه در سامانه نسخه الكترونيك ، مي بايست ابتدا مسئول درمانگاه  جهت

  انه نسخه الكترونيك تعريف گردد. فرايند مذكور به صورت زير مي باشد:در سام

تماعي ثبت نام ابتدا مي بايست مسئول درمانگاه در سامانه خدمات غيرحضوري سازمان تامين اج .١,١

نمايد.پس از انجام ثبت نام و يا در صورتيكه قبال ثبت نام انجام شده است ، مي بايست كد ملي كاربر 

مذكور جهت تعريف حساب كاربري در سامانه نسخه الكترونيك به دفتر اسناد پزشكي استان مربوطه 

  اعالم گردد.

را انتخاب و سپس  "مسئول درمانگاه"و سپس آيتم  "مديريت سيستم"آيتم  "منوي سيستم"از   .١,٢

  كليك نماييد.  "جديد"روي دكمه 

  

  

 

 

 تعريف مسئول درمانگاه

 انتخاب درمانگاه 



 

٣ 
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كاربري همانطور كه در تصوير فوق مشاهده مي نماييد ، پس از ورود كد ملي مسئول درمانگاه و فراخواني اطالعات 

و سپس روي دكمه  نام درمانگاه مورد نظر را از ليست درمانگاه هاي استان انتخاب ميبايست از قسمت درمانگاه ،، 

  نماييد. كليك"ثبت اطالعات "

   



 

٤ 
  كليه حقوق اين سند متعلق به سازمان تامين اجتماعي ميباشد

  تعريف پزشك در درمانگاه توسط مسئول درمانگاه .٢

مي بايست پزشك (هاي) درمانگاه  الكترونيكسئول درمانگاه ، جهت پذيرش نسخ پس از ايجاد حساب كاربري م

در سامانه نسخه الكترونيك درج گردد. بديهي ست تنها پزشكاني ميتوانند در درمانگاه ثبت  درمانگاهتوسط مسئول 

  نسخه الكترونيك انجام دهند كه از قبل در سامانه ثبت نام كرده باشد و داراي حساب كاربر باشند.

  فرآيند درج پزشك توسط مسئول درمانگاه به صورت زير ميباشد.

  ه به منو مديريت سيستم ،پزشك درمانگاه ميرود.ابتدا مسئول درمانگا

 

 

در اين صفحه ليست تمامي پزشكان درمانگاه خود كه حساب كاربري فعال دارند نمايش داده ميشود. براي درج و 

  صدور مجوز ثبت نسخه در اين درمانگاه كافيست روي دكمه عمليات مقابل نام پزشك مورد نظركليك نمايد.

  گاه ثبت نمايد.نليست پايين درج شده و ميتواند نسخه الكترونيك درماپس از آن پزشك به 

  

  



 

٥ 
  كليه حقوق اين سند متعلق به سازمان تامين اجتماعي ميباشد

  

  

غيرفعال كردن پزشك در درمانگاه باشد كافيست مسئول درمانگاه در ليست پايين همين در صورتي كه زماني نياز به 

  صفحه بر روي دكمه عمليات مقابل نام پزشك كليك نمايند تا پزشك غيرفعال شود.

   



 

٦ 
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  منشي درمانگاه  تعريف .٣
مي بايست منشي (هاي) درمانگاه  پس از ايجاد حساب كاربري مسئول درمانگاه ، جهت پذيرش نسخ غيرالكترونيك

در سامانه نسخه الكترونيك تعريف گردد. فرايند ايجاد حساب كاربري منشي درمانگاه در  توسط مسئول درمانگاه

  سامانه نسخه الكترونيك به صورت زير مي باشد :

درمانگاه در سامانه خدمات  منشيمي بايست  مشابه فرايند ثبت نام مسئول درمانگاه ، ابتدا  .١,١

 غيرحضوري سازمان تامين اجتماعي ثبت نام نمايد.

حساب كاربري پس از انجام ثبت نام و يا در صورتيكه قبال ثبت نام انجام شده است ، مي بايست  .١,٢

منشي مورد نظر با استفاده از كدملي در سامانه نسخه الكترونيك ايجاد گردد. جهت انجام اين كار 

و وارد نمودن  "جديد"را انتخاب و با استفاده از دكمه  "منشي"، آيتم  "منوي سيستم"از قسمت 

  .، منشي مربوطه را اضافه نماييدكد ملي 

  

  

  

   

اهمسئول درمانگمنشي توسط تعريف   

 ورود كد ملي منشي
١ 

٢ 

٣ 



 

٧ 
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 ثبت نسخ الكترونيك درمانگاه .٢

  .انجام مي شودبه دو صورت درمانگاه  پزشكنگاه توسط ثبت نسخ الكترونيك درما 

 انتخاب بيمار از ليست پذيرش درمانگاه .٢,١

ابتدا منشي نام  ثبت پذيرش توسط منشي درمانگاه انجام شود، به اين صورت كه پس از ورود منشي،

 درمانگاه مورد نظر را از ليست انتخاب نمايد.

  

  

 

سپس به صفحه پذيرش وارد شده، نام پزشك درمانگاه را از ليست انتخاب نموده و كد ملي بيمار را وارد نمايد ، 

و پس از  سپس دكمه دريافت اطالعات را بزند، اطالعات بيمار در قسمت پايين نمايش داده ميشود، اطالعات بررسي

  وارد نمودن شماره موبايل بيمار(در صورت خالي بودن آن)، دكمه ثبت پذيرش را بزند.

  توسط منشي، تنها در همان روز به پزشك نمايش داده ميشود.شده بيماران پذيرش 

  



 

٨ 
  كليه حقوق اين سند متعلق به سازمان تامين اجتماعي ميباشد

درمانگاه پزشك با حساب كاربري خود وارد سيستم ميشود، در ابتدا بايد محل استقرار خود را مشخص نموده و نام 

  راانتخاب نمايد.

 

در منو ثبت نسخه از ليست پذيرش درمانگاه، نام بيمارن پذيرش شده توسط منشي درمانگاه را مشاهده و انتخاب 

  مينمايد.

  

  

  سپس اقدام به ثبت نسخه همانند قبل مي نمايد.



 

٩ 
  كليه حقوق اين سند متعلق به سازمان تامين اجتماعي ميباشد

  

 ثبت نسخه بدون پذيرش منشي .٢,٢

 بيمار و انتخاب نوع نسخه ، اقدام به ثبت نسخه مي نمايد.مطابق روال قبل ، با ورود كدملي در اين روش پزشك 

  

 


