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 کلیه حقوق این سند متعلق به سازمان تامین اجتماعی میباشد

 

 

 مقدمه .0

سند راهنمای کاربری حال حاضر بیان کننده روش اجرای ثبت نسخ غیرالکترونیک پزشک )تجویز شده در 

میباشد. این فرآیندد   EP.TAMIN.IRبرگه دفترچه( در  سامانه نسخه الکترونیک سازمان تامین اجتماعی 

نسدخ   برای تسریع و سهولت عملیدا  پدریرشر رسدیدگی و پرداصدت حورتهسدابهای پزشدکان کده دارای       

گیدری از مزایدا و   الکترونیک و غیرالکترونیک میباشد فراهم گردیده و امید اسدت پزشدکان مهتدرا بدا بهدره     

امکانا  ثبت نسخه بصور  الکترونیکر تجویز نسخه در برگه های دفترچه را در آینده ای بسدیار نزدیدک   

 تجویز نمایند. متوقف و کلیه نسخ بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی را بصور  الکترونیک

 

 
 روش اجرا .2

همانطور که پزشکان مهترا استهضار دارند در حال حاضر فرآیند پریرش غیرحضوری نسخ کاغری بدین 

حدددور  میباشدددد کددده پزشدددک بددده پرتدددال م اوندددت درمدددان سدددازمان تدددامین اجتمددداعی بددده آدر       

DARMAN.TAMIN.IR     مراج ه نموده و از طریق منوی مربوطه حرفا ت داد ویزیدت یدا صددما  را

 وارد نموده و سپس نسخ را به دفتر اسناد پزشکی استان مربوطه ارسال مینمایند.

http://www.darman.tamin.ir/
http://www.darman.tamin.ir/
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 کلیه حقوق این سند متعلق به سازمان تامین اجتماعی میباشد

به دو حور  : یا از طریدق  در فرآیند جدید این امکان فراهم گردیده که پزشکان ریز نسخ کاغری صود را 

یا ورود اطالعا  نسدخ بصدور  مدورد بده مدورد در سدامانه بارگدراری        و  EXCELبارگراری یک فایل 

 نمایند.

این امکان نیز فراهم گردیده که بارگراری نسخ توسط کاربری پزشک یا منشی که پزشک قدبال در سدامانه   

 ت ریف نموده انجاا پریرد.
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 کلیه حقوق این سند متعلق به سازمان تامین اجتماعی میباشد

 

لثبت از طریق بارگذاری فای  

 ثبت از طریق فرم

 )ورود اطالعات مورد به مورد نسخ(

کاغذیثبت نسخ   

 

 توسط منشی

 توسط پزشک

 توسط پزشک

)ورود اطالعات مورد به 

 مورد نسخ(

 توسط منشی 

مورد به )ورود اطالعات 

 مورد نسخ(
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 کلیه حقوق این سند متعلق به سازمان تامین اجتماعی میباشد

 

 

 توسط منشی مسیر منو .2.0

منشی )هدای( مربدو    جهت ثبت پریرش در سامانه نسخه الکترونیک توسط منشی ر ابتدا می بایست پزشک ر 

از مندوی سیسدتمر ثبدت پدریرش      در حور  مشخص بدودن منشدیر   . شدوده بابه مطب صود را در سامانه مشخص نم

 .میباشدانتخاب  توسط منشی قابلغیرالکترونیک 
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 کلیه حقوق این سند متعلق به سازمان تامین اجتماعی میباشد

 

 

 سپس منشی به حفهه انتخاب پزشک هدایت می شود.

 

 
 

ر ناا پزشک مورد  "پزشک"از قسمت در قسمت پزشک ر ناا پزشک )های( مربو  به منشی نمایش داده می شود. 

 نظر را انتخاب نمایید تا به حفهه پریرش هدایت شوید.
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 کلیه حقوق این سند متعلق به سازمان تامین اجتماعی میباشد

 

 توسط پزشک مسیر منو .2.2

غیرالکترونیک را جهت ثبت پریرش در سامانه نسخه الکترونیک توسط پزشک ر از منوی سیستمر آیتم ثبت پریرش 

 انتخاب نماید.
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 کلیه حقوق این سند متعلق به سازمان تامین اجتماعی میباشد

 ثبت پذیرش .2.2

 در نهایت با مسیر منو از طریق پزشک یا منشی به حفهه زیر برای ثبت نسخه الکترونیک هدایت میشوید.

 

 از طریق بارگذاری فایلثبت 

 در سامانه بارگراری گردد. EXCELدر این حالت ریز نسخ کاغری پزشکان میبایست در قالب یک فایل 

ماه جاری و یا ماه انجاا میگردد و امکان پریرش  ماه قبلپریرش حرفا ر بارگراری فایلدر ثبت پریرش از طریق 

در فیلد ماه  بصور  صودکار دیگری در سال جاری و سالهای قبل وجود ندارد. ماه و سال عملکرد  قابل پریرش

 عملکرد و سال عملکرد به کاربر نمایش داده میشود.

ه دو امکان به شرح زیر جهت کمک به اجرای کامل و بی نقص پریرش در اصتیار پزشک یا منشی در باالی حفه

 قرار داده شده است :

  :نموده احالح آن را دریافت نمایید و  را از این لینک میتوانید فایل نمونه با فرمت اکسلدریافت نمونه فایل 

 فرمت فیلد های فایل باید مانند فایل راهنما باشد. اطالعا  پزشک در فایل ذصیره گردد.و
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 کلیه حقوق این سند متعلق به سازمان تامین اجتماعی میباشد

 با فشردن این کلید بصور  آنالین از سیستم دفتر اسناد پزشکی ویزیت و صدما  : /ویزیت لیست خدمات

میباشد که میبایست از کدهای این صروجی  پزشک قابل استخراجقابل قبول توسط دفتر اسناد پزشکی برای 

 رقم باشد.( 01کترهای کد صدمت باید ا)ت داد کار استفاده نمایید. EXCELدر فایل 

ر مسیر فایل اکسل آماده شده را مشخص نموده و سپس دکمه "انتخاب فایل"فایلر از دکمه  بارگراریبرای 

 افزودن را میزنید.
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 کلیه حقوق این سند متعلق به سازمان تامین اجتماعی میباشد

به  "فایل ارسالیلیست صطاهای "بارگراری شده دارای مشکل باشدر حفهه فایل  رکوردی دردر حورتیکه 

کاربر نمایش داده میشود که در آن شماره ردیفر کد ملی بیمار و شرح صطای سیستم برای رکورد مرکور 

 نمایش داده میشود.

 

 

 

 اهم موارد کنترلی :

 تامین اجتماعی باشد. تهت پوشش سازمانبیمار  .0

فیشیه پزشک ثبت شده که در ) قابل ارائه پزشک کدهایثبت شده برای آنر جزء  ویزیت کد صدما / .2

 قابل دریافت میباشد( "ویزیت لیست صدما /")از طریق منوی .باشد (است

 رقم باشد. 01کترهای کد صدمت باید ات داد کار .3

 را وارد نمایید. "0"و در حور  انتخاب صدمت کد  "1"در حور  انتخاب ویزیت در ستون نوع کد  .4

 )صدمت( "0"باشد ولی کد وارد شده مربو  به نوع  شده)ویزیت( درج  "1"در حورتی که نوع  نکته:

 باشد پیاا صطا نمایش داده می شود.
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 کلیه حقوق این سند متعلق به سازمان تامین اجتماعی میباشد

 
تاریخ پریرش مربو  به ماه عملکرد بارگراری شده باشدر در حورتیکه ماه قبل از آن و یا ماه جاری باشدر  .5

رقمی و بدون هیچ جدا کننده ای  8باید  ارائه صدمت امکان پریرش وجود ندارد. همچنین فرمت تاریخ

 .03981330باشد مانند 

 در هر رکورد ثبت شده در فایل باید بیمار استهقاق درمان داشته باشد. .6

 کد ملی بیمار باید م تبر باشد. .7

 .پرداصت استمهاسبه و قابل یک ویزیت برای بیمار حداکثرهر روز  .8

 را وارد نمایید. "1"و  در غیر این حور  کد  "0"کد  باشددرحورتی که بیمار صاص  .9

 .قابل انتخاب استرقم  05تا  بیمارانسایرو برای  25شماره حفهه برای بیماران صاص تا رقم  .01

 

د و ناز فایل حرف گرد یادر حورتیکه فایل صطا داشته باشدر باید ویرایش شود و رکورد های اعالا شده ویرایش و 

 اقداا نمایند. "انتخاب فایل "اری فایلر از دکمهربرای بارگ اًمجدد

عملیا  صطایابی آنقدر ادامه پیدا مینماید که تمامی رکوردهای فایل بارگراری شده حهیح و کنترل های سامانه "

 ."را با موفقیت پشت سرگرارند 

پس از آن برای  به کاربر به نمایش درآمده و  ویزیت و صدما ت داد رکورد  ریزموفقیت آم پس از بارگراری

 با مهتوای ت داد رکورد پریرش شده ارسال میگردد. یک پیامکپزشک 
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 کلیه حقوق این سند متعلق به سازمان تامین اجتماعی میباشد

 

و دکمه انتخاب فایل غیرف ال  نداشتهراری گرددر امکان بارگراری مجدد و یا حرف وجود پس از اینکه فایل بارگ

 صواهد بود.

 

 :نکته

بارگراری فایلر فقط از اول تا پانزدهم هر ماه قابل ثبت از طریق بر اسا  دستورال مل های سازمان تامین اجتماعی 

 .انجاا میباشد
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 کلیه حقوق این سند متعلق به سازمان تامین اجتماعی میباشد

 

 ثبت تکی نسخ کاغذی

نسخ کاغری صود را در سامانه بصور  موردی ثبت  راین امکان برای پزشک فراهم شده که در طی ماه جاری

قرار  نماید. روال کار از همان حفهه ثبت نسخه میباشد که در قسمت میانی و پنل تهت عنوان ثبت از طریق فرا

 داده شده است.

 )ویزیت یا صدمت( انتخاب میگردد.کد ملی بیمارر تاریخ پریرش و نوع نسخه در این قسمت فیلدهای اطالعاتی 

 ر ت داد آن شودرا انتخاب  "صدمت"حورتیکه و صواهد بود  0ت داد آن باشدر  "ویزیت"حورتیکه  در

 قابل تغییر میباشد.

 شودبیمار را به حور  دو رقمی وارد  شماره حفهه دفترچه. 

  انتخاب شودر گزینه بیمار صاص باشددر حورتی که بیمار صاص. 
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 کلیه حقوق این سند متعلق به سازمان تامین اجتماعی میباشد

 .ثبت رکورد امکان پریر نخواهد بود در غیر این حور ر باشد بهمچنین کد ملی وارد شده باید م ت

 

 

 پس از پر کردن فیلدهای اطالعاتی با فشردن کلید افزودن رکورد به پنجره پایینی منتقل میگردد.

 

 

 

 

بر اسا  جداول پایه سازمان تامین رکورد بیمار در جدول پایین حفهه نمایش داده میشود. در جدول مبلغ ت رفه 

 نمایش داده میشود.اجتماعی 
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 کلیه حقوق این سند متعلق به سازمان تامین اجتماعی میباشد

 

 

در جدول  به شکل زیر  در حورتی که نسخه ای با اطالعا  اشتباه در جدول درج گرددر امکان حرف آن

 وجود دارد.

 

 

 

تا ثبت آن نسخ قط ی  فشردهر دکمه ثبت را به جدول زیرپس از ثبت تمامی نسخ مورد نظر پزشک و افزودن آن 

 دهد. نمایش را "با موفقیت ذصیره شد"پیغاا  و سامانهگردد ذصیرهو در سیستم 
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 کلیه حقوق این سند متعلق به سازمان تامین اجتماعی میباشد

 

 

 

 :نکته

 می باشد.به شکل روزانهر برای ماه جاری امکانپریر  "فرا"ورد از طریق .ثبت اطالعا  نسخ به شکل رکورد به رک0

 .امکانپریر می باشد اکسل لیفا یبارگرار یک نوبت قیطرتنها از ماه عملکرد گرشته  نسخو ارسال .ثبت 2

 پرداصت ویزیت و صدما  بر اسا  فیشیه پزشک می باشد..سقف 3

ثبت ناا کرده باشدر پریرش غیر  سازمان تامین اجتماعی نسخه الکترونیک.در حورتی که پزشک در سامانه 4

و الزا است از طریق ارسال فایل اکسل در این  باشد امکانپریر نمی "درمان پورتال م اونت"حضوری از طریق 

 سامانه اقداا شود.

 

 


