
 قابل توجه داروخانه ها و پاراکلنیک های طرف قرارداد با سازمان تامین اجتماعی

 با سالم

با توجه به راه اندازی طرح نسخه الکترونیک در سطح کشور در مطب های پزشکان طرف قرارداد با تامین 

توسط پزشک ثبت گردیده  الکترونیک سامانه نسخدر که ی یاهاجتماعی ، نحوه تایید نسخه الکترونیک ) نسخه 

 است( به شرح ذیل می باشد:

 آدرس معاونت درمان سازمان تامین اجتماعی بهد سایت پورتال وار ابتدا -1

  https://darman.tamin.ir .شوید 

نسخه الکترونیک کلیک نموده و با وارد نمودن کد ملی بیمار و کلیک روی گزینه تایید روی گزینه  -2

در صفحه که تایید نشده اند دریافت اطالعات تمامی نسخ الکترونیکی بیمار در تاریخ های متفاوت 

تاخدمات تجویز شده نسخه مورد نظر را انتخاب و روی آن دابل کلیک نمایید.نمایش داده میشود.

 رفرم نمایش داده شود.توسط پزشک د

میتوان با انتخاب خدمات پاراکلنیکی و یا دارویی به صورت تکی یا گروهی نسخه مورد در این مرحله  -3

به نسخه را نیک ها یحق پذیرش در پاراکلیا نظر را تایید نمود و در صورت نیاز خدماتی مانند سرنگ و 

قیمت دارو میتوان داروی مورد نظر را انتخاب و و یا جهت تغییر تعداد والکترونیک  اضافه و تایید نمود.

 تغییرات الزم را در نسخه اعمال نمود.

نسخه بیمار به پزشک تیک گزینه ارجاع به  ارجاعداروخانه یا پاراکلنیک طرف قرارداد در صورت  -4

 نسخه را به پزشک تجویز کننده برای اصالح نسخه ارجاع دهد. ،پزشک رازده و با نوشتن دلیل ارجاع

و نسخ بدون ارجاع داده می شوند  در پایان با کلیک روی گزینه ثبت و امضا نسخ مرجوعی به پزشک -5

 د شد.نتایید خواه مشکل

ز این طریق تایید می گردند در مراکز پاراکلینیکی  نبایستی از طریق وب سرویس دوباره نسخی که ا

نه ها نبایستی در لیست نسخ فایل به سایت پورتال معاونت درمان سازمان ارسال گردند.و در داروخا

ثبت و ارسال گردند.مابقی نسخ مطابق روال قبلی در مراکز قابل پذیرش و ارسال می  NOSهای 

 باشد.

 اسناد پزشکی سازمان تامین اجتماعی استان آذربایجان غربی
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