
 جهت ثبت نسخه الکترونیک درمانگاه پزشکان و منشی و مسئول نام ثبت نحوه گامه ب گام راهنمای

 مورد استفاده آخرین نسخه گوگل کروم باشد( Browserولت انجام کار مرورگر یا ه)جهت س 

درصورت داشتن ایراد  وثبت نام نماید   ep.tamin.irابتدا مسئول درمانگاه  چنانچه پزشک باشد در سایت 

به دفتر اعالم نمایدو چنانچه قبال بخاطر داشتن مطب خصوصی دراین سایت ثبت نام کرده لزومی به ثبت 

یند ثبت فرآ es.tamin.irنام دوباره نمی باشد و چنانچه مسئول درمانگاه غیر پزشک باشد باید در سایت  

مواجه شد از طریق شعبه بیمه مربوطه مشکل را رفع  نام را انجام دهد وچنانچه درفرایند ثبت نام با مشکل

در نوار آدرس وارد سایت درگاه   ep.tamin.ir چنانچه پس از تایپ آدرس و ثبت نام را تکمیل نماید.

درس تایپ و کلید اینتر خدمات الکترونیکی)طرح ملی دکتر نور بخش( شدید آدرس سایت را دوباره در نوار آ

مسئول دسترسی به  ای هر مرکز شهری و روستایی فقط یک نفربه عنوان ید که بررا بزنید.توجه داشته باش

سامانه نسخه الکترزونیک میتوان تعریف نمود هرچند که ممکن است یک مرکز شهری یا روستایی متشکل 

 از چندین مرکز باشد.

مشخصات مسئول درمانگاه و پزشکان شاغل در درمانگاه  )یا اعالم در یک فایل اکسل( اعالم کتبی -1

به مدیریت درمان شامل نام و نام خانوادگی ، شماره نظام پزشکی ، تخصص،کد ملی ،شماره موبایل 

  استان آذربایجان غربی تامین اجتماعی

 سازمانتایید مسئول درمانگاه توسط  -2

قابل یا هر شخص خود پزشک توسط مسئول درمانگاه ) 1شروع ثبت نام پزشکان اعالمی در بند  -3

هر مشکلی که در فرآیند ثبت نام پزشک رخ داد دراین مرحله .  ep.tamin.irدر سایت اطمینان(

درخواست ثبت  "مسئول درمانگاه پس ورود به سایت با نام کاربری و رمز عبور خود در قسمت 

ثبت و در صورت خصات کامل پزشک را مشکل مربوطه را بصورت کامل شرح و مش "پشتیبانی

در این مرحله نیز روز کاری مشکل را با این اداره درمیان بگذارد. 3الی  2عدم رفع ایراد پس از 

پزشکانی که قبال بخاطر داشتن مطب خصوصی درسایت ثبت نام نموده اند نیازی به ثبت نام دوباره 

در سی دی ارسالی با نام فرم ثبت نام  نمونه فرم ثبت نامی پزشکانجهت سهولت امر نمی باشد.

اطالعات مورد میتوانند  کلیه پزشکان شاغل در درمانگاه موجود می باشدکه  پزشک )فایل اکسل(

و به مسئول درمانگاه تحویل نمایند.شماره موبایل جهت ثبت نام  را براساس فرم تکمیل نیاز 

با نام فرم ثبت  در سی دی ارسالی پزشکان نمونه فرم ثبت نامیبایستی به نام خود شخص باشد.

 موجود می باشد. نام پزشک )فایل اکسل(

و از قسمت منوی   ep.tamin.ir  سامانه هپس از ثبت نام پزشکان ، مسئول درمانگاه با ورود ب -4

قلم کلیک روی یکباربا  را )فقط پزشکان شاغل و فعال( پزشک درمانگاه-مدیریت سیستم-سیستم

پزشکان ، پزشکان شاغل  اطالعات در فرم لیست بوط به پزشک رستون عملیات مزرد ویرایش در 

سپس با یکبار کلیک روی قلم زرد   لیست پزشکان درمانگاه اضافه نموده ودر درمانگاه را به فرم 

. در صورتیکه پزشکانی در آنرا فعال نمایید فرم لیست پزشکان درمانگاه ویرایش در ستون عملیات

تی بیش از یکبار به لیست پزشکان درمانگاه اضافه شدند مسئول درمانگاه از طریق اثر اشتباه دس

 درخواست حذف رکوردهای اضافی را بنماید. "ثبت درخواست پشتیبانی"



ی رمز و مسئول درمانگاه همان کد ملی می باشدو در صورت فراموش–منشی –کد کاربری پزشک   -5

بازیابی با انتخاب – واز طریق بازیابی گذرواژه ep.tamin.irسایت  عبور میتوان از صفحه آغازین

در این مرحله نیز چنانچه از طریق ارسال پیامک نسبت به تعریف دوباره رمز عبور اقدام نمود.

ثبت  "مشکلی رخ داد یا پیامک بازیابی رمز ارسال نگردید مسئول درمانگاه میتواند از قسمت 

 ماید.مشکل را ثبت ن "درخواست پشتیبانی

جهت سهولت کار و پذیرش اولیه بیمار منشی درمانگاه میتواند همانند مسئول درمانگاه)غیر پزشک(  -6

درمانگاه میتواند مطابق راهنمای کاربری  مسئول انجام دهد و  es.tamin.irثبت نام را از سایت 

بیمار منشی مورد نظر را تعریف نماید.روند پذیرش  )موجود در داخل سی دی(پزشک  -منشی 

 توسط منشی در همین فایل توضیح داده شده است.

اولویت جهت ارائه خدمات به بیماران ثبت نسخه بصورت الکترونیکی می باشد و فقط در مواقع  -7

اضطراری )قطعی اینترنت یا سامانه و مشکالت سخت افزاری( بصورت غیر الکترونیک )تجویز روی 

ثبت "ثبت گردد.نسخ الکترونیک در سایت از گزینه  برگ دفترچه یا سرنسخه مرکز درمانی( بایستی

ثبت –ثبت نسخ غیر الکترونیک درمانگاه –سیستم و نسخ غیر الکترونیک از مسیر منوی  "نسخه

 قابل ثبت می باشد.از طریق فرم 

از داخل سی را جهت اتصال کامپیوتر به کامپیوتر و بررسی مشکل میتوانید   Anydeskنرم افزار  -8

ی کامپیوتر خود کپی نموده تا درمواقع اضطراری با اتصال به صفحه کامپیوتر مورد رودی ارسالی 

 نظر مشکل را بررسی نمود.

منشی و ثبت نسخه الکترونیک -سی دی ارسالی حاوی فایل ها و فیلم های آموزشی  ثبت نام پزشک -9

نیک ها می باشد. یتوسط پزشک و طریقه نسخه پیچی نسخه الکترونیک  در داروخانه ها و پاراکل

 مسئولین درمانگاه می توانند با کپی نمودن لینک

 7ZeR0xZLI68https://chat.whatsapp.com/FUEqvPKPJNL  

ل اطالعات تباد توسط کارشناسان این مدیریت برایدر واتس آپ و کلیک روی آن به گروه واتس آپ که 

 تشکیل شده بپیوندند.

کلیه ایرادات رخ داده برای پزشکان ثبت کننده نسخه الکترونیک می تواند توسط خود  -10

 "ثبت درخواست پشتیبانی "پزشک یا مسئول درمانگاه در سامانه نسخه الکترونیک و از قسمت 

اداره  ارشناسان این کروز کاری مشکل را با  3الی  2و در صورت عدم رفع ایراد پس از  ثبت گردد

  .گذاشته شوددرمیان 

 جهت پاسخگویی و راهنمایی  33465197-33460036شماره تلفن های 
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