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.سالم
و وارد شدن به سيس نمودنبعد از روشن آيــرايانه در) ون ـــــــآزم(كنتم عامل ويندوز براي اجراي نرم افزار ميبايست بر روي

پس از آن شما. را بفشاريد) Enter( از صفحه كليد دكمهآنو يا اينكه پس از انتخابهكردكليد دابل)  Desktop( ميزكار
و سپس در كادر مربوطه رمز خود را نيز وارد نموده وسپس كليد ورود را فشار  ميبايست از قسمت شناسه كاربر نام خود را انتخاب نموده

ب اگر اطالعات وارد شده صحيح باشند شما با موفقيت وارد نرم افزار خواهيد شد اگر سپس. دهيد  ه شما نه با پيغامي مواجه خواهيد شد كه
.اطالع ميدهد كه در وارد نمودن اطالعات اشتباه نموده ايد

:توجه

و اطالعات مي بايست به كليديكاربر گرامي توجه داشته باشيد كه در هر قسمت از نرم افزار براي ذخيره شدن تغييرات انجام شده كه
و يا ميتوان به وسيله صفحهرا مي باشد)( شكل فالپي  همچنين براي حذف اطالعات.را فشار دهيد)F4( كليد؛كليد فشار دهيد

براي ايجاد. را فشار دهيد) Ctrl  +Del( كليدهايو يا ميانبر آن يعني)( ضربدر كليددر هر قسمت از نرم افزار مي بايست 
ج و و ورود اطالعات جديد مي بايستــيك صفحه خالي مي)( به شكل يك صفحهكه كليديديد را)F12( آن كليدانبرــو يا

اف.بفشاريد شك كليدييات جستجو مي بايستــعملانجام زار برايــهمچنين در هر قسمت از نرم و يا كليد)(ينـل دوربـكه به
ف)F5(و يا كليد ميانبر)( كليدبراي انجام تازه گرداني مي بايست. را فشار دهيد)F2( ميانبر .شار دهيد را

به كليديو براي رفتن به يك آيتم روبه عقب مي بايست)F8(و يا كليد ميانبر)( كليدبراي رفتن به يك آيتم رو به جلو بايد كه
فش)F7(و يا كليد ميانبر)(كلـش پـــب. ار دهيد ــــرا آخـــراي آيــرش به مـــــرين يا)( كليدي بايستــتم و
.را فشار دهيد)Ctrl  +F7(و يا ميانبر)( كليدو همچنين براي پرش به اولين آيتم مي بايست)Ctrl  +F8( انبرـــمي
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 كليدهاي ميانبر در صفحه اصلي نرم افزار

رحــــــــش كليد كليد رديف
1Ctrl F1ورود به صفحه پذيرش 
2CtrlXجستجوي مراجعين 
3CtrlF2ود به صفحه جوابدهي بالينيور 
4Ctrl F5 جوابدهي مركز بهداشت 
5Sh+Ctr F2 ط جوابدهي پاتولوژي در محي)Microsoft Office Word (
6Ctrl F3 جوابدهي پاتولوژي در محيط ويرايشگر داخلي نرم افزار 
7Ctrl F6 چاپ گروهي جواب ها 
8Ctrl Dتحويل جواب 
9Ctrl Iاجعينگزارش آماري مر 
10 Ctrl Oو خروج پرسنل  ورود
11 Ctrl F12 ماشين حساب 
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 اهيـايشگــاي آزمـبخشه
 در اين قسمت از نرم افزار ميتوان تمامي بخشهاي بكار رفته شده در نرم

به. افزار را مشاهده نمود :دنتبديل ميشواصلي قسمت4كه خود
 وان به برنامه دستور داد كه در هنگامدر اين قسمت ميت: تقدم چاپ–1

در بخشچاپ جواب ابتدا كدام و يا در اصطالح تقدم داشته باشد چاپ شود
ق و پايين( تعبيه شده كليدهايسمت به كمك ـــاين مي توان) فلش باال

و اصالح نمود  .اين تقدم را تنظيم
و) مشخصات( در قسمت–2 و تغيير ميتوان نام بخش را اصالح داد

كه در قسمت جوابدهي كاربرد دارد تنظيم را توان مدل چاپ همچنين مي
و در اين قسمت نيز ميتوانيد در زير نويس بخش متني را تايپ  نماييد
نماييد كه در صفحه جوابدهي در زير همان بخش مورد نظر چاپ خواهد 

.شد 
و همچنين رنگ آنها را مطابق در اين قسمت ميتوان تمامي قلم هاي: تنظيمات چاپدر قسمت–3 بكار رفته در صفحه جوابدهي

و ذخيره نماييد  .سليقه خود طراحي
.به كمك اين قسمت نيز ميتوانيد اسامي بخش هاي آزمايشگاهي را بصورت يك ليست يكجا مشاهده نماييد: فهرست–4

اتــايشــآزم

اي. اين قسمت از نرم افزار بسيار مهم مي باشد و جزئيات در ن قسمت تمامي تست هاي موجود در نرم افزار وهمچنين ساير اطالعات
و سپس آنرا ذخيره نماييد . جانبي آنها وجود داشته وشما ميتوانيد آنها را تغيير ويا اصالح نموده

:آيتم هايي را كه در اين كادر وجود دارند در زير به ترتيب شرح مي دهيم
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ق: كد آزمايش–1 ميدر اين را سمت كدبتوان يك عدد عنوان كد براي آن تست در نظر بگيريم كه در صفحه پذيرش به كمك اين
و وارد نمودن تست ها را انجام داد  .مي توان سريعتر عمل پذيرش

يد كه اكثر دقت نماي. در اين قسمت مي بايست كدي كه مختص به آن تست خاص مي باشد را به دقت وارد نماييد: كد بين المللي–2
گر. كد ها هفت رقمي ميباشند  جز،و در نرم افزار اگر تستي فاقد اين كد باشد به هنگام ارسال اطالعات به سازمان بيمه ءآن پذيرشها
. كسورات محاسبه خواهند شد

در: نام اختصاري–3 صفحه پذيرش استفاده خواهد در اين قسمت ميتوان براي هر تست يك نام اختصاري تعريف نمود كه از از اين نام
. شد 

و دقيق وارد نمود كه اين نام در قسمت صفحه جوابدهي بكار: نام كامل–4 در اين قسمت نيز مي بايست نام تست را بصورت كامل
. برده خواهد شد 

و: مدت جوابدهي–5 ارد نماييد كه به هنگام پذيرش در اين نرم افزار شما مي توانيد براي هر تست عددي را به عنوان مدت جوابدهي
و در قب و روزحاضر شدن جواب آزمايشات بصورت خودكار محاسبه خواهد شد ضاين تست در صفحه پذيرش مدت زمان جوابدهي

شد كننده مراجعه به. الصاق خواهد شد3تنظيم مدت زمان جوابدهي نيز خود كه ايام هفته، روزهاي ماه، روز: طريق انجام خواهد
.بيشتر استفاده مي شود) روز( عموالً از مابين اين آيتمها از آيتم اوليم
. تعلق داردكدام بخشبهدر اين قسمت مي توان تنظيم نمود كه تست مورد نظر شما: نام بخش–6
ها–7 به. ايم نرخ تعبيه نموده3ما در اين نرم افزار: نرخ و بيمه( قسمت2كه هر كدام شما مي بايست. سيم شده استتق) آزاد

3شما مي بايست در اين قسمت. قيمت هر تست را با توجه به دفترچه قيمت سازمان هاي بيمه گر به دقت در اين قسمت وارد نماييد 
ت( نرخ ، نرخ و يا آزاد نرĤنظام پزشكي ، . را وارد نماييد) نيروهاي مسلحخمين اجتماعي

يك–8 اهر تست داراي برايو. مبلغ نظام پزشكي به نيروي مسلح محاسبه مي شود مي باشد كه اين عدد از اختالف ضافهمبلغ
محاسبه اين مبلغ كافي است كه با ماوس بر روي آيتم مربوطه يك بار كليد نماييد تا كادر مربوط به اين عمليات ظاهر شود در اين كادر 

. ود در نرم افزار در مدت زماني بسيار اندك تنظيم نماييد ميتوانيد مبالغ اضافه را براي تمامي تست هاي موج
شد، از اين آيتم موقعي استفاده خواهد شد كه جواب تست مورد نظر: ارسالي–9 كه در اين. توسط آزمايشگاه ديگري تهيه خواهد

و از كادر كه تعيينمبلغي را به عنوان هزينه ارسال مقابل حالت مي بايست نام آن آزمايشگاه مورد نظر را در اين قسمت وارد نموده نماييد
در صفحه پذيرش به محض پذيرش تست مورد نظر براي ارسال به آزمايشگاه مذكور محاسبه شده وهزينه ارسال از مراجعه كننده دريافت 

. شود
پذ: نوع نمونه– 10 يرش آن نمونه نيز پذيرش شود در اين قسمت ميتوان براي تست موردنظر يك نمونه تعريف نمود كه به هنگام

و روش نمونه گيري را در اين قسمت به نرم افزار معرفي همچنين مي . نمودتوان مقدار
. نماييد بعنوان توضيح تست وارد در اين قسمت نيز شما مي توانيد يك سري اطالعات را براي هر تست: توضيحات آزمايش– 11
وتعيين حدود يا نرم: تعيين حدود– 12 اصالح اطالعات اين ال رنج يكي از مهمترين قسمت هاي نرم افزار مي باشد كه در وارد نمودن

شدها توجه داشته باشيد كه وارد نمودن نرمال. عمل كنيدقسمت مي بايست با دقت بسيار بااليي  اگر نرمال: به دو روش انجام خواهد
و) تعيين حدود با توجه به جنسيت( چك مارك گزينه مورد نظر براي جنسيت هاي مختلف يكي باشد مي بايست   را غير فعال كرده

:بعد از كليد بر روي اين آيتم وارد صفحه وارد نمودن نرمال ها خواهيم شد كه خود داراي چندين آيتم مي باشد.برداريم
به: سن و سال3از اين قسمت ميتوان محدود سني را وارد نمود كه خود ، ماه . تقسيم مي شود قسمت روز

كه اين قسمت به كاربر اين امكان را ميدهد كه از وارد: محدوده ممكن نمودن جوابهاي اشتباه سهوي جلوگيري به عمل آيد بدين ترتيب
، اگركاربر در صفحه جوابدهي براي آن تست مذكور عدد20تا10را بين فرض كنيد محدوده ممكن ،23تعريف نماييم نرم را وارد نمايد

و كاربر از اين امر مطلع خواهد شد  . افزار آن عدد را براي جواب نخواهد پذيرفت
و مطلوب در نظر گرفته خواهد: محدوده نرمال همان طور كه از نامش پيداست عددي كه در اين قسمت وارد شود به عنوان جواب نرمال

. شد 
يا ما در اين قسمت تنظيم مي نماييم كه اگر: اخطارهمحدود و جواب وارد شده از مقداري كه در اين قسمت تعريف نموده ايم باالتر

و يا تايپ  و پايين و)L(و)H( كمتر باشد در صفحه جوابدهي اخطار مربوطه را بصورتهاي چاپ فلش باال به به معناي باال پايين را
. دهدكاربر اطالع 
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دقت نماييد براي وارد نمودن نرمال هاي. براي هر تست وارد نماييم را متن مورد نظروتوان بوسيله اين قسمت پيغاممي: محدود پيغام
و يا بردالين شمامي بايست در اين صفحه  :را فشار دهيد تا كادر محاوره اي زير نمايان گردد)F1( كليدطوالني

دقت داشته باشيد كه ثبت نرمال هاي جديد براي هرتست به چندين روش
، تاريخ پيش فرض يعني تاريخ همان. باشد ممكن مي اگردر قسمت تاريخ

، نرمال تست مورد نظر از اين بازه زماني به بعد تغيير  روز را تاييد نماييم
خواهد نموده وتست هاي قبلي كماكان با همان نرمال قبلي موجود خواهد 

كن ولي اگر زمان ثبت آن را به عقب. بود  ندگان تر ببريم عالوه بر مراجعه
، پذيرش هاي ثبت شده قبلي را نيز اصالح نموده ونرمال رنج هاي  بعدي

و همچنين شما ميتوانيد اين تغييرات را فقط براي. آنان را تغيير خواهد داد 
يك پذيرش خاصي انجام دهيد كه در اين صورت نرمال اين تست براي

و فقط براي آن پذيرش مور د نظر ساير پذيرش ها تغييري نخواهد كرد
تعبيه شده است) متد( همچنين در اين كادر قسمتي با نام. تغيير مي نمايد

كه ميتوان در اين قسمت روش انجام هر تست را وارد نماييد كه در صفحه 
، روش ذكر شده روبروي هر تست چاپ خواهد شد  ا. البته براي اينكار مي بايست مدل چاپ آن بخش را تغيير داد. جوابدهي ز يعني

و در قسمت و بخش مورد نظر را انتخاب مي نماييم منوي اطالعات پايه سپس آيتم بخشهاي آزمايشگاهي وارد قسمت مشخصات شده
به. را در بر گرفته باشد) متد( مدل چاپ مي بايست آيتمي را انتخاب نماييم كه در ليست خود گزينه  در غير اين صورت ستون مربوط

. داده نمي شود متد در صفحه جواب نمايش

نــفرم  ويسيـول

و كه شما ميتوانيد تمامي اين نمايداعمال بعضي از تست ها براي به دست آمدن جواب مي بايست يك سري عمليات رياضي را محاسبه
و ي وارد نمودن فقط دقت نماييد برا. انتخاب نماييد) شكل زير(اي در كادر محاوره عمليات مورد نياز خود را بوسيله اين قسمت

عــآزم نمـايشات ويا كـدد مــي بايست به هيچ عنوان آنان را تايپ نماييد بله بايد تمامي ورد نياز خود را بوسيله اين كادرــاراكتر هاي
و سپس آنرا ذخيره نماييد محاوره . اي انتخاب واعمال نماييد
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:راهـات زير گروه وهمــآزمايش
ب ، آزمايش نمودراي هر تست تعدادي آزمايش بصورت زير مجموعه تعريف در اين قسمت نيز ميتوان  هاي كه به هنگام پذيرش آن تست
آند ودر نتيجه در صفحه جوابدهينالصاق شده نيز اعمال گرد :زير دقت نماييد براي نمونه به تصوير. را وارد نماييمانمي بايست جواب

و يا زياد نماييد شما ميتوانيد به كمك فلش هاي موجود تعدا دقت كنيد پس از انتخاب تست هاي مورد.د تست هاي انتخابي را كم
. نظرتان آنرا ذخيره نماييد 

آمــج :ادهـوابهاي
و ، تعدادي جواب آماده در نظر بگيريد كه در صفحه جوابدهي از آنان بهره گرفته به كمك اين قسمت نيز شما مي توانيد براي هر تست

به. عتر وارد نماييد جواب را سري :تصوير زير دقت نماييد براي نمونه
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تجـمن :ويزـع
بوسيله اين قسمت ميتوان تعريف نمود كه اگر در صفحه پذيرش يك تست خاصي كه نوع قرار داد وتخصص آن در قسمت منع تجويز

كنآتعريف شده باشد بنابراين در صفحه پذيرش  بلن تست را تحت پوشش بيمه محاسبه نمي محكد خواهد اسبهـه آن را بصورت آزاد
همان طور كه مستحضر هستيد برخي از سازمان هاي بيمه گر از پرداخت مبلغ بعضي از تست ها كه داراي تخصص خاصي باشد. نمود

ا. از اين رو براي رفع مشكل اين قسمت را ميتوان مورد استفاده قرار داد. ممانعت ميكنند  فزار در اين است كه مزيت اين قسمت از نرم
و در نتيجه از بروز اشتباهات احتمالي جلوگيري به عمل خواهد آمد  . انجام منع تجويز آن تست خاص بصورت خودكار انجام خواهد گرفت

: براي دريافت اطالعات بيشتر به تصوير زير دقت نماييد

:واد مصرفيــم
و مقدار آن را را به همراه پذيرش هر تست مورد استفاده قرار خواهد گرفت در اين قسمت نيز شما ميتوانيد نام كاالهايي كه وارد نموده

.به اين وسيله پس از هر بار پذيرش آن تست نرم افزار بصورت خودكار تعداد كاالي مذكور را از انبار كسرخواهد نمود. نماييد نيز ذكر

:رستــفه

ودر اين قسمت نيزهمان طوركه از نامش پيداست نرخهاي آن بصورت يك ليست كامل نام تمامي آزمايشات به همراه كد بين المللي
شدننمايش داده خواه .د

:لرــقسمت ليب
از قسمت بااليي كادر محاوره اي آزمايشات ميتوانيد وارد قسمت تنظيمات مربوط به دستگاه ليبلر براي تعيين)( كليدبا فشردن

و نحوه چاپ ليبل اقد به اين صورت كه شما ميتوانيد آزمايشات انتخابي خود را در قالب چندين گروه دسته بندي. ام نماييد چگونگي
و براي آن روش خاصي را تنظيم نماييد  با. نماييد و يا براي مثال ميتوانيد براي هر پذيرش يك ليبل نيز براي لوله لخته چاپ نموده
، گروه ونمونه تغ ، نام بخش را. يير داد روش چاپ آزمايش و جنسيت مرد وزن نرم افزار در شناسايي جنسيت افراد كامالً هوشمند بوده

و همچنين ليبل را تشخيص ميدهد بنابراين ميتوان براي نرم افزار برنامه ريزي نموده كه ليبل هاي مربوط به آقايان  توسط يك دستگاه



9

كه مزيت اين امر در اين است كه در قسمت نمونه گيري يك نظم.ندكتوسط دستگاه ليبل زن ديگري چاپ را هاي مربوط به خانمها
و شخص نمونه گير خاصي حكم فرما به.با توجه به تقدم چاپ ليبل ها از مراجعه كنندگان نمونه را خواهد گرفت خواهد شد همچنين

شد جلوگيري به عمل خواهدو غيره تايپي احتمالي اري از اشتباهاتيكمك اين دستگاه از بس . آمد وسبب تسريع در انجام امور خواهد

و)( كليداي با فشردن در اين كادر محاوره: توجه نرم افزار يك ليست به عنوان ليست پيش فرض براي قسمت ليبل زن تنظيم
و شما ميتوانيد از آن استفاده نماييد  مي. آماده خواهد نمود توانيد در هر گروه تستي را همچنين به كمك فلش هاي به سمت چپ وراست

و نم اضافه .الزم به ذكراست پس از انجام عمليات حتماً براي ذخيره عمليات خود كليد مربوطه را فشار دهيد. اييديا تستي را حذف

ه :اي شمارشــواحد

در اين قسمت از نرم افزار تمامي واحد هاي
انجام عمليات شمارش در نرم افزار براي

كه البته كاربر. شده است مختلف وارد
ميتواند واحدهاي ديگري را نيز به ليست 

و براي. يا از آن حذف نمايد اضافه
وير روبرودقتــاطالعات بيشتر به تص

.نماييد 
همچنين در قسمت فهرست شما ميتوانيد

تمامي واحدهايي كه در نرم افزار به ثبت 
 يكجاورسيده است را بصورت يك ليست 

.ييد مشاهده نما
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اــانلهـپ
در اين قسمت از نرم افزار كاربر ميتواند يك سري ازتست ها را بصورت روتين

و گردآوري پس از آن ميتواند در صفحه. به آن يك كد اختصاص دهد نموده
آن تست هاي مورد نظر، ستاره)×( به همراه كاراكتر پذيرش با فشردن آن كد

پـجـرا يك نمـا جـعماين. ايدـذيرش تسـهـل در امـت پــريع رشـذيـر
فـارايـك . راوان داردـي

را فشرده) F12( كليدبراي تعريف گروه جديد مي بايست طبق دستورالعمل
و سپس پس از وارد نمودن. گردد تا يك صفحه خالي نمايان  كد براي آن

، كد تست هاي مو رد همچنين تايپ نمودن شرحي براي آن گروه در كادر پايين
و سپس پس از را نظرتان را به دقت وارد نماييد ، مي بايست كليد ذخيره اتمام

. جديد بفشاريد گروهنبراي درست نمود

پــان  ذيرشـواع
و با توجه به كدي به كه در اين قسمت از نرم افزار شما مي توانيد تمامي قرار دادهاي خود را با ثبت جزئيات آن به برنامه معرفي نماييد

.به شكل زير دقت فرماييد.ن اختصاص مي دهيد در صفحه پذيرش استفاده نماييدآ

:در اين قسمت با چندين آيتم متفاوت مواجه ميشويم كه به ترتيب به شرح آنها مي پردازيم
و: كد پذيرش–1 نظر شما استفاده خواهد شد انتخاب قرارداد مورد عددي كه در اين قسمت وارد نماييد در صفحه پذيرش براي تعيين

كد.و شما در اين قسمت ميتوانيد به تعداد بي شماري قرار داد تنظيم نماييد  براي قرارداد تامين اجتماعي90فقط دقت داشته باشيد كه
.خاص مورد استفاده قرار گيرد ولي براي انتخاب عدد ساير قرار دادها محدوديتي وجود ندارد 
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.ر اين قسمت نيز نام سازمان طرف قرارداد را وارد نماييدد: شرح نوع پذيرش-2
در اين قسمت نيز مي بايست كدي كه از طرف سازمان بيمه گر وطرف قرار داد دريافت نموده ايد را وارد: كد اصلي ديسكت بيمه-3

.نماييد 
بيمه براي آن سازمان مورد استفاده قرار خواهد اسمي كه در اين قسمت تنظيم نماييد براي تهيه فالپي: نام فايل ديسكت بيمه–4

.گرفت به اين صورت كه نام فايل درست شده در فالپي از اين قسمت استفاده مي نمايد 
در اين قسمت بايد براي نرم افزار مشخص نماييم كه فرد مراجعه كننده داراي اين نوع بيمه مي بايست چند: فرانشيز بيمار سرپايي–5

.لغ كل را پرداخت نمايد يعني در حقيقت چند درصد تخفيف شامل آن مراجعه كننده خواهد شد درصد از مب
به: مبناي محاسبه–6 (قسمت اصلي تقسيم ميشود3اين قسمت خود ، بيمه: ، بيمه به) مابه التفاوت+ آزاد شما مي بايست با توجه

نم) آزمايشات/ اطالعات پايه( نرخي كه در قسمت  . آيتم را انتخاب نماييد3وديد يكي از اين وارد
آي: ناي قيمتــمب–7 ن3تم قبلي داراي ــــاين قسمت نيز مانند افــحالت مي باشد بايد براي زار مشخص كنيم كه از كدام ــــرم

، بيمه( نرخ  از. انتخابي استفاده نمايد) آزاد ( نرخ استفاده مي كنيم3همان طور كه مي دانيد ما در آزمايشكاه معموالً نرخ نظام:
، نر ، نرخ تامين اجتماعي و يا آزاد .نيروهاي مسلحخپزشكي (

در اين قسمت نيز مي بايست مشخص كنيم كه آيا هزينه نمونه برداري بر حسب درصد فرانشيز محاسبه گردد: هزينه نمونه برداري–8
.و يا خير 

م: هزينه فني–9 و در اين قسمت نيز ي بايست مشخص كنيم كه براي هر قرار داد آيا مبلغ حق بيمه بايد از مراجعه كننده دريافت گردد
. يا خير

اولي مبلغ اضافه آزمايش در صفحه. مبلغ بعـــنوان مبلغ اضافه مي باشد3همان طور كه ميدانيد هر پذيرش داراي: مبالغ اضافه– 10
و حق فني/ اطالعات پايه(ي در قسمتو بعد) آزمايشات/ اطالعات پايه (  . مي باشد) هزينه نمونه برداري

كل– 11 بر: مبلغ همچنين مي بايست به نرم افزار نحوه محاسبه مبلغ كل را شرح دهيم به اين صورت كه آيا مبناي محاسبه مبلغ كل
و يا خير  . حسب نرخ بيمه باشد

مي: افزايش بها– 12 كل در اين قسمت ها نيز و پاتولوژي عددي را وارد نماييد كه به آن مقدار مبلغ توانيد براي بخش هاي باليني
. افزايش خواهد يافت 

همچنين عددي كه در اين قسمت وارد شود به عنوان تخفيف از مبلغ كل محاسبه شده ودر صفحه پذيرش مبلغ تخفيف: تخفيف– 13
و در قبض مرا . جعه كننده چاپ خواهد شد داده شده بصورت خودكار محاسبه

، سهم بيمه( در اين قسمت نيز مي بايست يكي از آيتم هاي موجود كه شامل: نمايش نرخ آزمايشات– 14 ، بيمه را) آزاد مي شود
. انتخاب نماييد 

كد: كد آزمايشگاه– 15 اگر. صاص داده خواهد شد مي باشد كه از طرف سازمان بيمه گر به آن آزمايشگاه اختيهر آزمايشگاه داراي
. آزمايشگاه بخش پاتولوژي هم داشته باشد براي آن بخش نيز يك كد خاص ديگري اختصاص خواهند داد 

از: آيتم هاي مورد نياز در صفحه پذيرش– 16 در اين كادر شما بايد تنظيم نماييد كه در صفحه پذيرش هر قرار داد چه اطالعاتي را
، آيتم هاي موجود در اين قسمت را انتخاب نماييد. يد مراجعه كننده نياز دار دقت داشته باشيد. بنا براين با توجه به اطالعات مورد نياز

و امكان وارد كردن آن قسمت خاص در صفحه پذيرش وجود  آيتم هايي را كه انتخاب ننماييد در صفحه پذيرش غير فعال گرديده
. نخواهد داشت 
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اپــچ

هر قرار داد داراي چه فاصله اي نسبتاز اي از سمتA4كاغذبهن قسمت براي چاپ نسخه استفاده مي شود به اين صورت كه بايد تنظيم نماييد
و راست مي باشد از لحاظ2و همچنين نوع دومي نيز تعبيه كرده ايم براي قراردادهايي كه دفترچه بيمه آن سازمان داراي. باال و جديد نوع قديم

در. شكل ظاهري خواهند بود  از كاربر ، در صفحه پذيرش به هنگام چاپ نسخه ، و صحيح از وارد نمودن اعداد مورد نظر به اين صورت كه پس
و يا جديد( مورد انتخاب نوع چاپ  هر آيتم مي تواند نوع چاپ مورد نظر خود را به راحتي انتخاب نما) قديم و كاربر با انتخاب و. يد سوال خواهد شد

ما) شاخص بدهكاري جهخت منع چاپ جواب مي باشد( همچنين همانطور كه در شكل باال مالحضه مي نماييد قسمتي مربوط به در صورتي كه
از نوع قرار داد آزاد در صفحه جوابدهي اگه مراجعه كننده مورد نظر ؛ و همچنين باش دراين كادر براي قرار داد آزاد مبلغ هزار تومان را لحاظ نماييم د

؛ جواب مربوطه چاپ نخواهد شد از هزار تومان بدهدي داشته باشد و يا بيشتر .برابر

 بيمه تكميلي

، بيمه تكميلي نيز شما مي توانيد براي هر پذيرش
و  تعريف نماييد به اين صورت كه پس از تعريف
انتخاب سازمان بيمه گر مورد نظر بعنوان بيمه 

غ قابل پرداخت مراجعه تكميلي در اين قسمت مبل
كننده با توجه به درصدي كه براي سازمان بيمه گر

براي انتخاب. مكمل تقبل ميكند كاهش مي يابد 
نوع بيمه تكميلي در صفحه پذيرش مي بايست در 
قسمت پايين صفحه پذيرش قسمت مربوط به 
مشخصات تكميلي را باز نموده ودر قسمت مورد 

اجعه كننده را انتخاب نظر نوع بيمه تكميلي براي مر
. نماييد 
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 نامه ليست بيمه
و متن مورد خود را به دقت در كادر. شما مي توانيد براي تهيه نامه براي سازمان بيمه گر مورد نظرتان از اين قسمت استفاده نماييد

و سپس براي ذخيره كليد مربوطه را فشار دهيد . مربوطه تايپ نموده

 فهرست
ن امش پيداست در اين قسمت نام تمامي قرار دادهايي را كه شما در نرم افزار معرفي نموده ايد به صورت يك ليست همان طور كه از

. مشاهده خواهيد نمود 

 بخش هاي بيمارستاني

اوــاين قسم و يا مراكزي كه داراي بخش بستري مي باشد مورد استفاده قرار ميگيرد به اين صورت كه لين آيتمت براي بيمارستان ها
و ساير بخش ها را نرم افزار بعنوان بستري محاسبه خواهد نمود) سرپايي( آن  بنا براين براي وارد نموده نرخ هاي مربوط. مي باشد

/ هزينه نمونه برداراي وحق فني/ اطالعات پايه( هزينه هاي نمونه برداري وحق فني براي مراجعه كنندگان بستري بايد از قسمت 
. استفاده نماييد) ونه برداري وحق فني بيماران بستري هزينه نم

 تخصصهاي پزشكي

به اين صورت كه تخصص درست شده در صفحه پذيرش.دندر اين قسمت نيز نوع تخصصهاي پزشكان مي بايست درنرم افزار وارد شو
و يا فاقد توجه داش. خواهد گرفت قرارو در قسمت مربوط به انتخاب پزشك معرف مورد استفاده  ته باشيد كه پذيرشهاي فاقد نام پزشك

شدصتخ و مشمول كسورات خواهد البته در نرم افزار در قسمت تهيه فالپي بيمه اگر پذيرشي.ص از نظر سازمان بيمه گر ناقص بوده
كه با توجه به پيام نرم افزار. هد داد فاقد يكي از آن دو باشد قبل از انتقال فايل به فالپي پيامي مبني بر نوع خطاي احتمالي به كاربر خوا

و مشكل موجود را رفع نمايد  . كاربر مي تواند براحتي در صفحه پذيرش اطالعات مربوط به آن مراجعه كننده را لود نموده
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، شامل بيمه نخواهد هاينوع سازمانا همچنين در اين قسمت مي توانيد براي هر تخصص مشخص نماييد كه براي همه بود بنا بيمه گر
و براي تمامي قرار دادها تعريف خواهد شد  ونيز ميتوانيد. براين با انتخاب منع تجويز اين عمليات بصورت خودكار براي اين نوع تخصص

در همين قسمت كليد زيرين را براي لغو كلي منع تجويز آن تخصص مذكور انتخاب نماييد كه در اين صورت دوباره تخصص مورد نظر 
ب . يمه قرار خواهد گرفت زير پوشش

 پزشكان معرف

بنا. هر مراجعه كننده هنگام مراجعه به آزمايشگاه تعدادي آزمايش كه توسط پزشك براي بيمار درخواست شده است را انجام خواهد داد
و همچنين شماره نظام پزش . كي تكميل گردد بر اين به هنگام پذيرش بيمار مي بايست نام پزشك معرف بهمراه تخصص آن پزشك

و بعدي در صفحه پذيرش) پزشكان معرف/ اطالعات پايه( راه استفاده نماييد2براي وارد نمودن پزشكان جديد به نرم افزار ميتوانيد از
به اين صورت كه پس از تايپ اطالعات درخواستي پزشك عكس فالپي كه در زير قسمت پزشك معرف قراردارد را فشار دهيد كه در

و ثبت مي نمايد اي . نصورت نرم افزار يك كد را بصورت خودكار براي آن پزشك در نظر خواهد گرفت

 آزمايشگاههاي ارسال كننده
، نمونه را براي آزمايشگاه ديگري ارسال نمايدره كه در اين صورت. آزمايشگاه امكان دارد كه براي به دست آوردن جواب تست خاصي

و در نرم افزار مورد استفاده قرار آزمايشگاه اول به عنوان  و دومي بعنوان آزمايشگاه تحويل گيرنده محاسبه شده آزمايشگاه ارسال كننده
به اين صورت كه آزمايشگاه هاي كه در اين قسمت تنظيم شود مي تواند در صفحه پذيرش بيماران مورد استفاده وانتخاب. خواهد گرفت 

اي. قرار گيرد  و حق پذيرش را از آزمايشگاه ارسال كنندهن صورت ديگر آزمايشگاهتوجه داشته باشيد در ، حق فني انجام دهنده تست
و چون معموالً آزمايشگاه هاي ارسال كننده تست بعد از گذشت مدت زمان خاصي هزينه را پرداخت خواهد نمود از  دريافت نخواهد كرد

و آن اين رو در صفحه پذيرش مبلغ پرداخت شده صفر خواهد بود . آزمايشگاه محاسبه خواهد شد كل مبلغ بعنوان مبلغ بدهكاري براي
براي آشنايي بيشتر با آيتمهاي. الزم به ذكر است كه مبلغ بدهكاري آن مركز جزء صندوق ليست جاري آن روز محاسبه نخواهد شد

:دقت نماييدرزيهاي موجود در اين قسمت به شكل
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در قسمت اول مي بايست اطالعات اصلي آزمايشگاه ارسال كننده را به نرم افزار معرفي. بخش تقسيم ميشود4اين قسمت خود به
و همچنين با توجه به آيتم هاي موجود در اين صفحه مي توانيد تنظيم نماييد كه آيا نام آزمايشگاه ارسال كننده در صفحات. نماييم 

و يا خير كه در صورت تمايل مي بايست متني را كه بايد در سربرگ جواب چاپ گردد در قسمت جواب آزمايش آن آزم ايشگاه چاپ شود
و تعريف) سربرگ جواب/ آزمايشگاه هاي ارسال كننده/ اطالعات پايه (  همچنين ميتوانيد مشخص كنيد كه آيا مبناي. نماييدوارد

و يا خير كه در صورت مثبت بودن محاسبه نرخ آزمايشات براي آن آزمايشگاه هم چ جوابانند ساير مراجعه كنندگان باشد كمي بايست
در غير اينصورت مي بايست مشخص شود كه مبلغ مورد نظر براي. انتخاب نماييد را در صفحه مشخصات) عدم تغيير بها( مارك آيتم

ها(ت مربوط به منظور در قسمكه براي اين. محاسبه تخفيف براي هر بخش آن آزمايشگاه چقدر باشد  و نرخ مي) آزمايشات استفاده
) به اين صورت كه ابتدا مي بايست عالمت بعالوه. نماييم  + را در كنار بخش مورد نظر انتخاب نموده كه با انجام اين عمل تمامي(
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د. آزمايشات زير مجموعه بخش انتخابي به ليست تخفيف اضافه خواهد شد رصدي را كه از آن آزمايشگاه مي خواهيد سپس بايد مقدار
با انجام اين عمل نرخ آزمايشاتي كه در ليست تخفيف وجود دارد با توجه به درصدي. وارد نماييد) نرخ ارسال( دريافت كنيد در قسمت 

كننده مورد نظر اين نرخ خواهد بنابراين مبناي محاسبه نرخ آزمايشات براي آزمايشگاه ارسال. كه شما وارد نموده ايد محاسبه خواهد شد 
و. بود  و يا تخفيف براي نرم افزار البته الزم به ذكر است كه شما ميتوانيد براي هر بخش مقدار خاص متفاوت را بعنوان مبلغ ارسال

و در بخش٪80تعريف نماييد مثالً مي توانيد براي تست هايي كه در بخش بيوشيمي موجود مي باشد مقدار  مايعات مبلغ از مبلغ كل
و محاسبه نماييد90٪ .از مبلغ كل از آزمايشگاه ارسال كننده را دريافت

 ات پاتولوژيــسريال آزمايش
كننده يك كد به عنوان شماره پذيرش اختصاص در صفحه پذيرش براي هر مراجعه

خواهديافت همچنين براي بيماراني كه داراي تست هاي پاتولوژي هستند نيز صادق 
ب برهولي مراجعه كنندگاني كه داراي تست هاي پاتولوژي باشند عالو. ود خواهد

، داراي يك كد بعنوان كد اختصاصي پاتولوژي خواهـــشم از اين.د بودناره پذيرش
 ، رو بايد تعريف نماييم كه پيشوند سريال مورد نظر براي بخش هاي پاپ اسمير

و  ع.چه باشد ... پاتولوژي ددي كه به عنوان آخرين سريال در همچنين با توجه به
قسمت مربوطه وارد خواهد شد شما ميتوانيد تعداد انجام آن آزمايشات را براحتي 

و در حقيقت بعنوان كنتور نيز عمل خواهد نمود  دقت روبروبه تصوير.مشاهده نموده
.نماييد 

 كلمات كليدي پاتولوژي

نماييد را ميتوانيد در صفحه جواب دهي كلماتي را كه در اين قسمت از نرم افزار تايپ
همچنين هيچ نوع محدوديتي براي تعداد آيتمهاي اين قسمت. پاتولوژي بكار بريد 

:براي دريافت اطالعات بيشتر به تصوير روبرو دقت نماييد. وجود ندارد 

اي گروهيــــجوابه
ه مي باشند كه ميبايست در صفحه جوابدهي نتيجه آن تست ها را نيز همان طور كه ميدانيد برخي از تست ها داراي تعدادي زير مجموع

چون تعداد تست هاي زير مجموعه اغلب زياد مي باشد از اين رو به كمك اين قسمت ميتوانيد چندين جواب پيش فرض. وارد نماييم
)ه مي بايست كليد براي هر تست حاضر نماييد كه در صفحه پذيرش بعد از وارد كردن كد جواب آماده تنظيم شد در. را وارد نماييد ( //

شدــاين هن بايد دقت داشته باشيد كه نزديكترين جواب پيش فرض را براي اين تست لود نموده. گام جواب مورد نظر سريعاً لود خواهد
. وسپس با كمترين تغيير در جواب ها نتيجه اصلي را وارد نماييم 

( تدا مي بايست از منوي براي درست نمودن يك جواب آماده اب
F12( وارد شده وسپس كليد) جوابهاي گروهي/ اطالعات پايه

و سپس كد آزمايش مورد نظر را وارد نماييد) براي. را فشرده
كد) Urine( مثال ما تست  را وارد مي نماييم سپس) 501( با

مي بايست در قسمت مربوط به كد گروه عدد مورد نظر خود را 
و سپس همان طور كه در شكل وارد نم مشاهده مي نماييد باالوده

مي بايست براي تست هاي زير مجموعه اين آزمايش جواب هاي 
و سپس براي ذخيره شدن مي بايست پيش فرض را وارد نماييد

البته بايد متذكر شد كه شما ميتوانيد. را فشار دهيد)F4( كليد 
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اييد به عبارتي هيچ گونه محدوديتي در تنظيم جواب هاي آماده گروهي براي كاربر وجود براي هر تست چندين جواب آماده درست نم
. ندارد 

هاــنم  ونه
شما مي توانيد نمونه هايي را كه در آزمايشگاه مورد استفاده قرار

و و همچنين كد نام التين خواهيد داد را همراه با قيمت هاي مصوب
از. في نماييد آن را به نرم افزار معربين المللي سپس براي استفاده

/ اطالعات پايه( هاي تنظيم شده مي بايست در قسمت نمونه
و)نمونه/ آزمايشات ، نوع نمونه مورد نظر خود را انتخاب نماييد

و روش انجام آن را وارد نماييد پس از اين در صفحه. سپس مقدار
، نرم از كاربر سوال افزار پذيرش هر گاه آن تست خاص پذيرش شود

و براي. يا خير خواهد نمود كه آيا هزينه نمونه الصاقي محاسبه شود
.اطالعات بيشتر مي توانيد به تصوير مقابل دقت نماييد 

ب وحــنمونه ق فنيــرداراي
و براي تنظيم نمودن هزينه نمونه برداري يا به عبارتي حق پذيرش

اين قسمت مي بايست حق فني براي سازمانهاي بيمه گرمختلف از 
و سرپايي. استفاده كنيم  كه خود به دو قسمت براي بيماران بستري

همچنين همان طور كه در تصوير مقابل نهان است.تقسيم ميشود 
و قسمت هاي پاييني  قسمت هاي بااليي مربوط به هزينه هاي باليني

تم.دــولوژي مي باشـــمربوط به تعرفه هاي پات يز قيمتــالبته
و) آزاد( ظام پزشكيــن به نرخ نيروهاي مسلح را مبلغ اضافه ناميده

. ميبايست در قسمت مربوطه درج نماييم 
الزم به ذكر است كه شما در اين قسمت ميبايست براي هر قسمت

كدي را كه به كد بين المللي مشهور است به صورت دقيق براي نرم 
ها در قسمت بااليي كادر بعد از تنظيم هزينه.افزار تعريف نماييد 

محاوره اي تاريخي كه شما اين تغييرات را انجام داده ايد را نمايش 
و همچنين به كمك كليد هاي  مي توانيد) F7&F8( مي دهد

عات براي اطال. يت مشاهده نماييدلوليست كامل هزينه هايي كه در طول ساليان متمادي براي نرم افزار تعريف نموده ايد را به تريب او
. بيشتر به تصوير روبرو دقت نماييد 
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 اخصهاــش
ين عمليات مختلف را انجام شما به كمك اين قسمت مي توانيد چند

:دهيد 
اگرشما بخواهيد مبلغي كه ميبايست: گرد كردن مبالغ قابل دريافت–1

و گرد شده  توسط مراجعه كننده به صندوق پرداخت شود يك عدد رند
ميبايست در اين كادر چك مارك مخصوص به گرد كردن را باشد 

عالمت دار كرده وسپس عدد مورد را براي مبناي گرد كردن به نرم افزار 
. معرفي نماييد 

عددي كه شما در اين قسمت وارد نماييد: شاخص بدهكاري–2
، مراجعه كننده بخشي از  مشخص مي كند كه اگر در صفحه پذيرش

به صندوق تحويل ندهد در اينصورت مي بايست تنظيم مبلغ پرداختي را
نماييم كه اگرباقيمانده مبلغ از چه مبلغي بيشتر بوده تا اين پذيرش را به 

در. عنوان يك پذيرش بدهكار در سيستم ثبت نمايد  بعنوان مثال اگر
را وارد نماييد اگر مراجعه كننده مبلغ) 10000( اين قسمت عدد 
يك) 8000( باقيمانده وي مبلغ باشد در اينصورت اين پذيرش بعنوان

چون مبلغ باقيمانده از عدد.پذيرش بدهكار در سيستم ثبت نخواهد شد 
.وارد شده در اين كادر كمتر ميباشد 

همچنين در اين قسمت:شاخص بدهكاري جهت منع چاپ جواب–3
نده از مبلغ خاصي باالتر باشد سپس در قسمت جوابدهي بصورت خودكار از از نرم افزار ميبايست تعيين كنيم كه اگر بدهكاري مراجعه كن

م.ممانعت به عمل خواهد آمد كننده مراجعه چاپ جواب براي آن چـكه دراين حالت اپ جواب در همان صفحهـي بايست براي
، عمليات تسويه حساب براي آن مرا را فشار دهيد با فشار اين)( وابدهي عالمتــج و در نرم افزار نيز كليد جعه كننده صورت گرفته

و مبلغ تسويه نيز به صندوق همان روز اضافه خواهد شد  سپس كاربر ميتواند جواب آن مراجعه. بصورت يك گزارش ذخيره خواهد شد
/ عمليات پذيرش( آيتم براي اين منظور ميبايست. البته راه ديگري نيز براي انجام عمل تسويه حساب وجود دارد.كننده را چاپ نمايد 

پس از وارد نمودن. كه در اين حالت نرم افزار شماره پذيرش مراجعه كننده را شما ميخواهد را انتخاب نماييد) تسويه حساب مراجعين
و ، عمل تسويه حساب انجام گرفته م شماره پذيرش مورد نظر و ديگر براي چاپ جواب آن مراجعه كننده انعي در سيستم ثبت خواهد شد

. وجود نخواهد داشت 
شد: پايان سن خردسالي آن. عددي كه شما دراين قسمت به نرم افزار معرفي كنيد معيار سنجش خردسالي محاسبه خواهد كه كاربرد

و حق پذيرش مي باشد) نرمال رنج( اغلب براي نتيجه آزمايشات  .و هزينه هاي مربوط به حق فني
اگر شما در اين قسمت عددي را وارد نماييد نرم افزار به هنگام ثبت پذيرش اورژانسي مبلغي معادل عددي: افزايش نرخ پذيرش اورژانس

. را كه شما در اين قسمت تنظيم نموده ايد را به قيمت كل اضافه خواهد نمود 
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اپــتنظيماتچ
م به. ربوط به چاپ در نرم افزار استفاده خواهيم نمود همان طور كه از نامش پيداست از اين قسمت براي اعمال كليه تنظيمات 8كه خود

:آيتم تقسيم شده است

 سربرگ جواب باليني–1
 سربرگ جواب پاتولوژي–2
 زيرنويس جواب باليني وپاتولوژي–3
 زيرنويس جواب مركز بهداشت–4
 سربرگ قبض–5
و پاتولوژي-6  زيرنويس قبض باليني
س قبض مركز بهداشتزيرنوي–7
 ساير تنظيمات چاپ–8

شما براي وارد نمودن اطالعات مدنظر خود
. مي توانيد از اين آيتم ها استفاده نماييد 
شما دراين قسمت ها مي توانيد نوع قلم
و همچنين سايز آنها را نيز به  هاي چاپي

يفكه شما براي معرتعبيه شده است) تصوير سربرگ(ق آرم همچنين در اكثر قسمت ها قسمتي براي الصاسليقه خوب انتخاب نماييد 
تصوير به نرم افزار ميبايست بر روي كادر مربوطه يك بار كليك نماييد كه پس از آن يك كادر محاوره اي باز خواهد شد كه از شما مسير

تا حالت پس از پيدا كردن تصوير كه در اين. فايل تصويري مورد نظرتان را جويا خواهد شد  مدنظرتان ميبايست كليد تاييد را بفشاريد
و ذخيره گردد  نكته حائذ اهميت در آزمايشگاه هايي كه داراي چندين رايانه ميباشند اين. تصوير به عنوان آرم سربرگ در نرم افزار ثبت

ديسك تمامي رايانه هاي موجود در است كه ميبايست تصويري را كه بعنوان آرم به نرم افزار معرفي مي نماييد ميبايست بر روي هارد 
و همچنين بايد دقت كنيد كه تمامي تصاوير ميبايست در يك مسير بر روي هارد ذخيره گردند براي مثال ميتوانيد  شبكه كپي گردد

نظــــــتص هـــــوير مورد اي. كپي نماييد) C:/PTNFOLDER(ه ــــر رايانه در پوشــر را در كه در غير اينصورت رايانه
، فقط يك تصوير مشكي را به جاي آرم مشاهده خواهند همچنين شما. نمود مطابق دستورات باال تنظيم نگردد بجاي آرم مورد نظر

در روبروبراي مثال در تصوير. بگذاريد) Shere(كوير در آن قرار دارد به اشتراــــــــميبايست پوشه اي را كه تص آيتم هاي موجود
ب .اليني را مشاهده خواهيد نمود سربرگ جواب

 تنظيمات عمومي برنامه
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به. بوسيله اين قسمت ميتوانيد كليه آيتم هاي نرم افزار را كنترل نماييد  كادر اصلي تقسيم مي شود3كه خود

 پيغامها
براي. زير از كاربر سوال شود ويا خير در اين قسمت مي توانيم براي نرم افزار تعيين نماييم كه آيا براي عمليات: قسمت تائيدات

.اطالعات بيشتر مي توانيد به تصوير روبرو دقت نماييد 
ها-1  تائيد بسته شدن پنجره
 تائيد خروج از برنامه–2
 تائيد حذف اطالعات–3

 اعالم ها
، به كاربر در مورد اجراي آن دستور پيغام به كمك اين قسمت نيز مي توانيم نرم افزار را طوري برنامه ريزي نماييم كه براي عمليات زير

نم. تائيد را نمايش دهد  . اييد براي اطالعات بيشتر مي توانيد به تصوير روبرو دقت

 اعالم ثبت اطالعات–1
 اعالم حذف اطالعات–2
 نامه جديد در صندوق پستي اعالم–3

تمامي اطالعات مربوط به آزمايشگاه را به نرم) مشخصات آزمايشگاه(ن كليد همچنين در اين قسمت در پايين ترين قسمت با فشرد
. افزار وارد نماييد 

 تنظيمات پذيرشو جوابدهي
 عدم نمايش پذيرشهاي ابطال شده در پنجره پذيرش–1

باگر چك مارك اين قسمت را عالمت دار نماييد پ حالت، پس از اينكه يك مراجعه كننده ، س از اين اطالعات مربوط به آن ابطال درآيد
. مراجعه كننده در صفحه پذيرش نمايش داده نخواهد شد

در اين قسمت نيز مانند گزينه باال مي باشد به اين صورت كه اطالعات: عدم نمايش پذيرشهاي ابطال شده در پنجره جوابدهي–2
. پذيرشهاي باطل شده در قسمت جوابدهي نمايش داده نخواهد شد 

، نرم افزار بصورت: چاپ خودكار نسخه در پذيرش–3 ، در صفحه پذيرش پس از ثبت كليه اطالعات اگر اين قسمت را فعال نماييد
؟  و يا خير و همچنين اگر اين قسمت را خودكار از كاربر سوالي مي پرسد كه آيا مايل به چاپ نسخه براي اين مراجعه كننده هستيد

س. غيرفعال نماييد و كاربر براي چاپ نسخه در صفحه پذيرش مي بايست. والي در مورد چاپ نسخه از كاربر پرسيده نخواهد شد طبعاً
. براي اطالعات بيشتر ميتوانيد به تصوير باال دقت نماييد. را فشار دهد) Ctrl + F11( هاي كليد

ب: چاپ خودكار قبض در پذيرش–4 در. اال مي باشد تنظيمات اين گزينه نيز همانند گزينه به اين صورت كه اگر اين قسمت فعال باشد
صفحه پذيرش پس از اتمام وارد نمودن اطالعات مراجعه 
، قبض آن بيمار بصورت خودكار چاپ خواهد شد  . كننده
و همچنين اگر غيرفعال باشد اين عمل صورت نخواهد

مي. گرفت ضمناً براي چاپ قبض در صفحه پذيرش
الزم به ذكر است نرم. فشار دهيدرا)F6( توانيد كليد 

افزار تعدادي كه قبض براي اين مراجعه كننده چاپ شده 
. است را به كاربر اطالع مي دهد 

اين گزينه براي: چاپ خودكار برچسب در پذيرش–5
آزمايشگاه هايي كاربرد دارد كه از دستگاه ليبل زن 

گزينه فعال به اين صورت كه اگراين. استفاده ميكنند 
و  باشد نرم افزار در صفحه پذيرش پس از چاپ قبض
، از كاربر سوالي مبني بر چاپ برچسب خواهد  نسخه بيمار
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، عمليات چاپ برچسب شروع خواهد شد ، كه با تائيد اين كادر همچنين براي چاپ دستي برچسب در صفحه پذيرش مي توانيد. پرسيد
. را فشار دهيد) Ctrl + L( كليدهاي 

از: منع ورود آزمايشات تكراري در پذيرش–6 ، كاربر به هبچ عنوان نمي تواند از يك تست بيش در1اگر اين گزينه فعال باشد بار
ولي اگر غيرفعال باشد ميتواند يك تست را چندين بار پذيرش نمايد ولي به كاربر در مورد تكراري بودن. صفحه پذيرش استفاده نمايد 

و سوالي در مورد تائيد پذيرش اين تست از كاربر خواهد پرسيد كه با تائيد آن ميتوانيد از يك تست خاص اين تست اط الع خواهد داد
. چندين بار براي يك بيمار استفاده نماييد 

وعه هستند مانند مجم همانطور كه اطالع داريد بعضي از تست ها داراي تعدادي تست زير: در پذيرشگروه اجازه ورود آزمايشات زير-7
فعال باشد به نرم افزار اجازه ورود اين تست هاي زيرمجموعه نيز داده خواهد شد اگر نه اين اجازه سلب، اگر اين گزينه) CBC( تست 

. البته اكثراً اين گزينه فعال مي باشد. خواهد شد 
، اگر: تائيد جواب آزمايشات–8 ها عال باشدف اين گزينههمان طور كه از نام اين گزينه پيداست ، نرم افزار به كاربر براي جواب تست

. عمليات تائيد را نمايش خواهد داد
شد: تنظيم خودكار تاريخ جوابدهي ايام تعطيل–9 و. در تقويم نرم افزار روزهاي كه تعطيل هستند به رنگ قرمز نمايش داده خواهند

و يا حذف روز خاص . تنظمات الزم را به ثبت رسانيدي با انجام دابل كليد بر روي گزينه مورد نظر مي توانيد همچنين براي اضافه نمودن
براي تست قند مدت مثالً. همچنين نرم افزار براي هر تست تعداد روز معيني را براي آماده شدن جواب آن تست در نظر خواهد گرفت

را1زمان  اي. در نظر داريم روز نرم افزار. خوب اگر اين گزينه غير فعال باشد.ن تست روز پنجشنبه باشد فرض كنيد كه زمان پذيرش
و در قبض نيز آن را چاپ  ، براي آن پذيرش را روز جمعه نمايش خواهد داد حال اگر آزمايشگاه در روز. خواهد نمود تاريخ تحويل جواب

، نرم افزار بصورت هوشمند با توجه به روزهاي تعطيل به ثبث، مي بايست اين گزينه را فعال نماييد كه در اين حالجمعه تعطيل باشد  ت
.، تاريخ تحويل جواب را روز شنبه اعالم خواهد نمود رسيده در قسمت تقويم

مو تنظيم– 10 و تعدا: جودي كاال در پذيرشخودكار و مقدار د در نرم افزار اين توانايي وجود دارد كه قسمت انبار داراي را تنظيم نماييد
قسمتي وجود دارد كه كاربر) آزمايشات/ اطالعات پايه( همچنين در پنجره. كاالهاي موجود در آزمايشكاه را به نرم افزار معرفي نماييد
، چه كااليي  در صفحه در نتيجه اگر اين قسمت فعال باشد. مورد مصرف قرار خواهد گرفت ميتواند تنظيم نمايد كه براي انجام اين تست

كه در قسمت.، تعداد كاالهاي مصرف شده را از انبار كلي كم خواهد نمود بصورت خودكارش به هنگام پذيرش آن تست ها پذير
.گزارشات براحتي مي توان گزارش مربوط به مصرف كاالهاي موجود را مشاهده وچاپ نمود 

ن:)شبكه( نمايش خودكار شماره پذيرش جديد– 11 رم افزار بصورت خودكار براي هر پذيرش بصورت اگراين قسمت فعال باشد
اين عمل در نتيجه نرم افزار را از انجاماگر اين قسمت را غير فعال نماييم. خودكار عددي را بعنوان شماره پذيرش در نظر خواهد گرفت 

. هد شد باز خواهيم داشت به اين صورت كه از كاربر در مورد شماره پذيرش براي آن مراجعه كننده سوال خوا
، نرم افزار تمامي تغييرات انجام شده جواب تست اگر اين قسمت فعال باشد: سيستم نظارت بر تغيير نتايج آزمايشات در جوابدهي-12

كه. ها در صفحه جوابدهي ذخيره خواهد نمود سپس اگركاربري آن جواب را تغيير. جواب اوليه را نمايش خواهد داد مثالً به اينصورت
و بعدي را به كاربر نمايش خواهد داد.دهد  مي. آن تغيررا نيز نمايش خواهد داد به اين صورت كه نتيجه قبلي نكته اي كه حائذ اهميت

، اين است كه اين گزارشات به هيچ عنوان توسط هيچ كاربري حذف نخواهد شد  در نتيجه اين اطالعات براي هميشه در نرم افزار. باشد
و فرد بصورت ذخيره خواهد ولي اگر اين قسمت غير فعال باشد طبعاً نرم افزار.عامل در هر تاريخ ميتواند اين گزارشات را چك نمايد ماند

. البته الزم به ذكر است كه بهتر است اين قسمت فعال باشد. ضبط اين تغييرات را انجام نخواهد داد 
، به آزمايشگاه مراجعه نمايد اگر يك فرد براي بار: نمايش سابقه آخرين مراجعه– 13 ، براي انجام آزمايش را. دوم نرم افزار آن شخص

و اگر اين گزينه فعال باشد  نمايشو اگر اين گزينه غير فعال باشد. پيامي حاوي اين سابقه به كاربر داده خواهد شد تشخيص خواهد داد
. اين گزارش غيرفعال خواهد شد 

، نرم افزار تاريخ آماده شدن تست ها را بصورت دو نوبته: نوبته2تاريخ جوابدهي– 14 اگر اين گزينه فعال باشد به هنگام اتمام پذيرش
و همچنين اگر غير فعال باشد تاريخ آماده شدن جواب تست ها بصورت يك نوبت نمايش داده خواهد شد  كه البته. در نظر خواهد گرفت

، اين گزينه بصو .رت غير فعال ميباشد معموالً در آزمايشگاه ها
،: صندوق مركزي– 15 ، نرم افزار بصورت پيش فرض ، در صفحه پذيرش كه فرض خواهداگراين گزينه فعال باشد نمود كه هزينه اي

و مبلغ باقيمانده. بيمار بايد پرداخت نمايد بصورت كامل پرداخت شده است  و پرداخت شده يكسان  كه در اين حالت مبلغ قابل پرداخت
را عدد صفر خواهد بود ولي اگر اين گزينه فعال باشد نرم افزار سيستم پرداخت هزينه صورت مركزي در نظر خواهد گرفت به اينبها
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و مبلغ پرداخت شده عدد صفر خواهد بود صورت كه ، يكسان و. مبلغ قابل پرداخت ومبلغ باقيمانده معموالً از اين گزينه در بيمارستانها
، بكار ميرود سازمان هايي  ، بخش خاصي براي پرداخت هزينه آزمايشات وجود دارد البته بايد در نظر داشته باشيد كه در اين حالت. كه

و پس از  پرداخت هزينه مورد نظر مي بايست در نرم افزار مبلغ قابل پرداخت بصورت بدهكاري براي آن مراجعه كننده ذخيره خواهد شد
آن) تسويه حساب مراجعين/ت پذيرش عمليا( در قسمت  اين عمل را به ثبت رسانده كه در اين حالت عمليات تسويه حساب را براي

و بيحساب خواهد شد  و كاربر ازحالت بدهكار خارج شده . بيمار انجام خواهد داد
و جوابدهي مدت زمان– 16 دسترسي به پذيرش هاي انجام طبعاً كاربر براي انجام برخي عمليات ميبايست: بازيابي اطالعات پذيرش

و. شده در روزهاي گذشته را داشته باشد  عددي كه در اين قسمت وارد شود به كاربر اين امكان را خواهد داد كه در صفحه پذيرش
و را وارد30مثال اگر در اين قسمت عدد. تا چند روز گذشته مي توان اطالعات مورد نظر را بازيابي نمايد جوادهي نرم افزار  در نماييم

و نرم افزار به كاربر است را ببينيمروز گذشته پذيرش شده45صفحه پذيرش بخواهيم اطالعات بيماري كه در  غير ممكن خواهد بود
. عبارت مورد جستجو يافت نشد( اطالع ميدهد كه  در. البته براي لود شدن اين اطالعات راه ديگري نيز وجود دارد) به اين صورت كه

را) بازيابي تمام اطالعات( پذيرش وجوابدهي به هنگام جستجوي اطالعات يك بيمار در آخرين گزينه هاي اين كادر چك مارك صفحه
و حتي اگر تاريخ پذيرش آن بيمار مربوط به چندين كه با رنگ قرمز نوشته شده است را انتخاب نمايد اين مشكل بر طرف خواهد شد

بنابر اين در اين قسمت بايد عدد مورد نظر را با توجه به نياز آزمايشگاه براي بازيابي.د خواهد نمود سال گذشته نيز باشد آن را لو
. اطالعات مراجعه كنندگان تنظيم نماييد 

و همچنين جستجو از سرعت باالتري: تذكر ، نرم افزار به هنگام ورود به صفحه پذيرش وجوابدهي هر چه عدد وارد شده پايين تر باشد
و هر چه عدد وارد شده باالتر بايد اين سرعت به در نتيجه بر روي رايانه هايي كه از سرعت. نسبت كاهش خواهد يافت بهره خواهد برد

، بااليي برخوردار نيستند مي بايست سعي شود كه اين عدد كمتر باشد ولي اگر سرعت قطعات بكار رفته در رايانه شما باالتر است
. را باالتر ثبت نماييد ميتوانيد اين عدد 

ط كاربرــواس
، تصويري را اختصاص دهيد و همچنين با توجه به گزينه هاي موجود به كمك اين قسمت نيز شما ميتوانيد براي زمينه اصلي نرم افزار

و فيلد هاي فعال به چه و در اين قسمت ميتوانيد تنظيم نماييد كه در تمامي قسمت هاي نرم افزار رنگ گزينه ها رنگي نمايش داده شود
بندي درست در پنجره هايي مانند پنجره البته به وسيله انتخاب رنگ. همچنين رنگ فيلد هاي غير فعال به چه رنگي نمايش داده شود 

و اطالعات را وارد نمايد پذيرش  و وارد آن قسمت شود .، كاربر به راحتي ميتواند فيلد فعال را شناسايي نمايد

خهــنس
، يعني اعداد چاپ شده بر روي نسخ بيماران تنظيم نمود بوسي ،.له اين قسمت نيز ميتوانيد فاصله عمودي آيتمها هر چه فاصله كمتر باشد

شدهم طبعاً فاصله اعداد چاپ شده بر روي نسخه هاي چاپ شده كمتر بوده وبه . نزديكتر خواهند

 نمايش پنجره ورود به برنامه
قسمت ميتوانيد به نرم افزار دستور بوسيله گزينه هاي اين

، دهيد كه اگر كاربر مدت زمان معيني با نرم افزار كار نكرد 
و براي در اينصورت نرم افزار به حالت قفل در خواهد آمد

ادامه كار وهمچنين ورود به نرم افزار مي بايست دوباره رمز 
همچنين اگر از بين گزينه. كاربر بصورت صحيح وارد شود 

، آيتم غير فعال را انتخاب نماييد اين خاصيت در نرم ها
براي بدست آوردن اطالعات. افزار غير فعال خواهد شد 

. بيشتر ميتوانيد به تصوير الصاقي در باال توجه نماييد 
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 كاربران وحقوق دسترسي

نم مسئول آزمايشگاه به به اين صورت كه براي مثال ميتوان به يك ايد كمك اين قسمت ميتواند مسئوليت كاربران نرم افزار را تعريف
و همچنين براي هر كاربر ساعات كار تعريف. كاربر اجازه انجام يك سري عمليات داده شود  و يا براي كاربر ديگر اجازه ورود داده نشود

، سعي در ورود به نرم آن نمود به اين صورت كه اگر كاربر در ساعتي خارج از زمان معرفي شده براي او ، برنامه از ورود افزار داشته باشد
به. كاربر ممانعت به عمل خواهد آورد  شد4اين قسمت خود البته براي مشاهده اين گزينه ها ميتوانيد به تصوير. قسمت تقسيم خواهد

. مراجعه نماييد روبرو

 مشخصات
، باالهمانطور كه در تصوير و درست كردن كردن يك كاربر جديد استفاده خواهد مشاهده مي نماييد در اين قسمت براي اصالح معرفي

:اطالعاتي از قبيل.شد 
و مشخصات تكميلي كاربر/ شيفتها/ كد اختصاري/ نام كاربر/ رمز كاربر/ شناسه كاربر .و آدرس
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 وح دسترسيــسط

به اين صورت كه با انجام. ترسي هر كاربر را تنظيم نمايد مسئول آزمايشگاه با استفاده از اين قسمت ميتواند بصورت دقيق سطوح دس
م و در نتيجه گزينه انتخابي از ديد آن كاربر ، رنگ آن گزينه قرمز خواهد شد ازهعمل دابل كليد برروي هر آيتم و اجازه استفاده و شده

. آن قسمت براي كاربر مورد نظر سلب خواهد شد
:تذكر

و در نتيجه. دابل كليد را انجام دهيم اگر بر روي سرگروه ها عمل و تمامي آيتم هاي زير مجموعه آن را قرمز كرده نرم افزار سرگروه
بايست گزينهه بايد دقت داشته باشيد كه ساير كاربران نميــالبت. استفاده از كليه گزينه ها براي كاربران مورد نظر غير ممكن خواهد شد 

د) كاربران وحقوق دسترسي (  و يا عبارتي اجازه ورود به قسمت را را نبايد) كاربران وحقوق دسترسي(ر بين آيتمهاي خود داشته باشند
كهو همچنين در قسمت رمز كاربر. داشته باشند  ، ، رمز واقعي به يك سري كاراكترهاي مجازي تبديل شده ونمايش داده خواهد شد

بي. ان خواهد بود اين عمل باعث مخفي ماندن رمز از ديد ساير كاربر . دقت نماييد باالتر به تصويرشبراي اطالعات
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اصـوح دسترسيخـسط

: خواهيم داددر زير شرح با توجه به تصوير مقابل گزينه هاي اين قسمت را
:حق تائيد جواب آزمايشات–1

آز اگر ، كاربر مورد نظر توانايي تائيد نمودن جواب ، در صفحه جوابدهي را خواهد داشت واگر اين گزينه غير اين گزينه فعال باشد مايشات
، آن كاربر از انجام شد فعال باشد .اين عمل منع خواهد

و چاپ ليست بيمه–2 : نمايش
و فالپي بيمه براي سازمانهاي طرف قرار داد داده خواهد شد . بوسيله اين قسمت به كاربر اجازه تهيه ليست

ن حق ثبت–3 : رمالمحدود
و يا نرمال رنج ها را در قسمت و يا تغيير محدوده ، كاربر مورد نظر توانايي ثبت ) آزمايشات/ اطالعات پايه( اگر اين گزينه فعال باشد

و همچنين اگر اين گزينه ، كاربر از انجام خواهد داشت شد غيرفعال باشد . اين امور منع خواهد
و خروج پرسنل–4 : مديريت ورود
و زمان ورود وخروج به نرم افزار را خواهد داشت اگر نه استفاده از گر اين گزينه فعال باشدا ، كاربر مورد نظر توانايي ثبت نمودن تاريخ

. اين امتياز براي كاربران مورد نظر سلب خواهد شد
: مشاهده جمع قيمت در زير نويس ليست بيمه–5

، به هنگام تهيه ليست بيمه در انتاگر اين گزينه براي هر كاربري فعال با و اگرهشد اي هر صفحه مجموع نرخ ها نمايش داده خواهد شد
.اين گزينه غير فعال باشد نمايش داده نخواهد شد 

: حق ثبت جواب براي آزمايشات–6
غ. گزينه ميبايست براي كاربراني كه مسئوليت وارد نمودن جواب تست ها را دارند فعال باشد اين مورد نظر ير اينصورت كاربراندر

و وارد نمودن جواب تست ها را در صفحه جوابدهي نخواهند . داشت توانايي درج
: حق تغيير نتيجه آزمايش پس از تائيد–7



مچنينوه. صفحه جوابدهي را خواهند داشت

در غير اينصورت.د بودندارا خواهرابيماري

و دومير تنظيم شده براي هركاربر مي باشد
، توانايي انجام هيچ گونه عملياتي را  تغيير دهد

هر عملياتي را در هر زماني اعم از توانايي انجام

و يا خيرني مراجعه كنندگان را دار كه خود.د

.
) نخواهد داشت .

، از نتيجه جوابهايي كه هنوز تائيد نشده باشند

 

ص  مورد نظر توانايي تغيير دادن جواب تست هاي تائيد شده در
. جواب ها براي تعداد كاربران مورد نظر سلب خواهد شد

: پذيرش
، توانايي دادن تخفيف وثبت آن را براي هر ب آنها فعال باشد

. صفحه پذيرش به بيماران تخفيف دهند
: تاريخ غير معتبر

اولي زماني خارج از شيفت كار. دو قسمت تقسيم خواهد شد
و يا جلو تغا ين صورت كه اگركاربري تاريخ رايانه را به عقب

البته اگر اين گزينه براي هر كاربري فعال باشد در اينصورت توان
. بودين تاريخ غير معتبر دارا خواهد وهمچن

 تنظيم نماييم كه كاربران مختلف نرم افزار تونايي چاپ جوابهاي
. خواهد شد

)حتي ميتواند جواب آزمايشات را چاپ كندص است كاربر برا
 عنوان توانايي چاپ جواب آزمايشات هيچ مراجعه كننده اي را نخو

در نتي. چاپ جوابهايي را دارد كه در نرم افزار تائيد شده باشد
و نميتواند جواب .ن تستها را چاپ نمايدآ بوده

پــصفح  ذيرشــه
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اگراين گزينه فعال باشد كابران
ج در غير اينصورت توانايي تغيير

حق ثبت تخفيف در پنجره-8
كاربراني كه اين گزينه براي آن

ص كابران مورد نظر نميتوانند در
ت–9 حق استفاده از سيستم در

تاريخ غير معتبر در نرم افزار به
تغيير تاريخ رايانه خواهد بود به

البت. در نرم افزار نخواهد داشت
خارج از ساعت شيفت كار وهمچ

: حق چاپ جواب– 10
بوسيله اين قسمت ميتوانيم تنظ

قسمت اصلي تقسيم خواهد3به
( دارد–1 همانطور كه مشخص.
( ندارد–2 كاربر به هيچ عنو.
( تائيد شده–3 چ. فقط حق

حيطه دسترسي اين كاربر خارج
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اي. هاي ميانبر در صفحه پذيرش را شرح خواهيم داد در اين قسمت كليد كه به كمك اين گزينه ها كاربر توانايي استفاده سريعتر وحرفه
. تر را خواهد داشت 

 نتيجه كليديدكل رديف
1F2 جستجوي پيشرفته 
2F7 پرش به پذيرش قبلي 
3F8 پرش به پذيرش بعدي 
4F7 Ctrl پرش به اولين پذيرش 
5F8 Ctrl به آخرين پذيرششپر 
6F3 انصراف 
7F4 ثبت پذيرش بدون چاپ 
8F6 و چاپ قبض  ثبت
9F5 بازخواني اطالعات 
10 Esc خروج 
11 F1 ايش ليست آزمايشاتنم 
12 F2 ابتدا بخش سپس زير گروه ،  نمايش ليست آزمايشات
13 F1 راهنماست ، و پزشكان  در كد اشتراك
14 F9 ميكند درتمام صفحات جستجو 
15 Del Ctrl حذف اطالعات 
16 F12 درج يك پذيرش جديد 
17 YAlt سال ، ، ماه  تغيير گزينه روز
18 SCtrl و تغيير نوع و سال نمايش سن بيمار به روز  ماه
19 LCtrl چاپ برچسب 
 باال بردن تاريخ جوابدهي+ 20
 كم كردن تاريخ جوابدهي- 21
22 Insert جاي خالي در جدول آزمايشات 
23 Space محاسبه آزاد تستها 
24 F3 نمايش ليست پانلها 
25 PCtrl چاپ رسيد براي سازمان هاي بيمه گر 
26 XCtrl مراجعه كنندگان جستجوي 
27 ACtrl چاپ برچسب فقط براي آدرس مراجعه كننده 
28 DCtrl تحويل جواب به مراجعه كننده 
29 ECtrl چاپ برچسب فقط مشخصات مراجعه كننده 
30 SAlt جستجوي مراجعه كننده 
31 F6 Alt ها آزمايشگاهساير چاپ قبض براي پذيرش هاي ارسالي از
32 PAlt و  رمز پيگيري نمايش شماره
33 Tab رفتن به يك فيلد جلوتر 
34 Tab Shift رفتن به يك فيلد عقب تر 
35 F11 و حق فني  عدم محاسبه حق پذيرش
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و بايد وارد اربر برايك. گردد مربوط به نوع پذيرش آن مراجعه كننده مي باشد بعد از ورود به صفحه پذيرش اولين آيتمي كه فعال ميباشد
آن. صورت مي تواند عمل نمايد انتخاب قرار داد مورد نظر خويش به دو روش روتين وحرفه اي وارد نمودن شماره ويا كد مختص به

، ليست داد قرار  ميباشد ولي اگر كاربر كدهاي قرار دادها را از حفظ نباشد براحتي ميتواند به كمك فشردن فلش سمت راست اين گزينه
و سپس يكي را انتخاب نمايد داد كامل قرار پس از وارد نمودن نوع قرار داد براي. هايي را كه در نرم افزار تعريف شده است را مشاهده

و وارد نمودن گزينه بعدي ميبايست يا كليد  سپس در اين قسمت مي بايست سن بيمار. را فشرد)Tab(و يا كليد) Enter( رفتن
به، نيز بيمارد نمودن سن كه براي وار. وارد گردد  :م كند حالت اقدا3كاربر ميتواند

. سال مي باشد)27( آن است كه سن بيمار را در قسمت مورد نظر وارد نمايد مثالً سن بيمار مراجعه كننده: روش اول
، مثال اگر عدد: روش دوم را وارد نماييم نرم افزار بصورت) 1324( اگر در قسمت مراجعه كننده سال تولد مراجعه كننده را وارد نماييم

. را در قسمت مربوطه الصاق خواهد نمود)64( خودكار عدد 
، مي بايست كليدهاي ميانبر) 22/07/1390( تاريخ را مثالً بصورتباگر بخواهيم قال: روش سوم را)Ctrl + S( تغيير دهيم

. همزمان فشار دهيم
، نرمافزار گزينه مورد نظر را به براي تغيير داد:1تذكر و يا ماه(ن واحد سن با انجام يكبار كليد ماوس بر روي گزينه سال تغيير) روز

، فشرن كليدهاي ميانبر. خواهد داد  . بصورت همزمان ميباشد)Alt+Y( همچنين راه ديگر براي انجام دادن اين تغيير
در:2تذكر ، قالب تاريخ تمامي پذيرشهاي پس از تغيير دادن قالب تاريخ ، مادامي كه از صفحه پذيرش خارج نشويم صفحه پذيرش

، قالب تاريخ در صفحه. بعدي بصورت گزينه انتخابي شما تبديل خواهد شد  و ورود مجدد دوباره ولي با يكبار خروج از صفحه پذيرش
. پذيرش بصورت پيش فرض تغيير خواهد يافت 

،پس از وارد نمودن سن وس به. مي بايست تست هايي كه در نسخه بيمار وجود دارد پذيرش نماييم ال مراجعه كننده حالت5كه خود
:است انجام پذير 

: وارد نمودن كد آزمايش–1
و سريعترين روش براي انتخاب تست موردنظر ما به نرم افزار ميباشد ، روش اصلي .اين روش

:)F1( فشردن كليد–2
، نرم افزار يك ليست به كاربر نمايش خواهد داد كه نام تمامي تست هاي موجود در نرم افزار وجود با فشردن اين كليد در صفحه پذيرش

با انجام اين عمل نرم. فشار دهدرا)C( باشد كافي است كه در اين ليست يك بار كليد) Cbc( دارد مثالً اگر كاربر به دنبال تست 
قافزار  ليدر در. باشد)C( ست به تستي پرش خواهد كرد كه نام اولش حرفــسمت الت ميتوان به كمك كليدهاي مكانــحاين كه

آن. تست مورد نظر را انتخاب نماييم) باال ويا پايين(ايــنم الزم به ذكر است كه براي انتخاب تست مورد نظرمان پس از پيدا نمودن
را) Space( مي بايست با فشردن كليد  تست مورد نظر را به ليست) Enter( نموده وسپس با فشردن كليد) High Light( آن

. تست ها اضافه نماييم 
:)F2( فشردن كليد–3

را. در صفحه پذيرش با فشردن كليد مذكور يك ليست نمايش داده خواهد شد كه در اين ليست ابتدا شما نام كليه بخشهاي آزمايشگاهي
را) Enter( كه براي انتخاب بخش مورد نظر مي بايست كليد.اهده مينماييد كه ابتدا مي بايست نام بخش مورد را انتخاب نماييد مش

سپس شما ليست تست هاي زيرمجموعه آن بخش را مشاهده خواهيد نمود كه براي انتخاب تست مورد نظر همانند بخش. فشار دهيم
خ را فشرده وسپس براي اضافه به ليست تست ها مي بايست) Space(و سپس كليدهود را پيدا كردقبل ميبايست تست مورد نظر

. را فشار دهيد) Enter( كليد 
: تايپ چند حرف اول تست–4

، كافي است كه چند حرف اول آن تست را تاي ، ولي نام كامل آن را مد نظر نداشته باشد پ نموده اگر كاربر به دنبال تست خاصي باشد
و در اين ليست تست هاي وجود. را فشار دهد) Enter( وسپس كليد در اينحالت نرم افزار يك ليست را براي كاربر نمايش خواهد داد

، برابر با اطالعات ورودي شما مي باشد  در.دارد كه حروف ابتدايي آنان در اين حالت شما به راحتي ميتوانيد تست مورد نظر خويش را
را فشار دهيد) Enter( را وارد نموده وسپس كليد)Pap( الزم به ذكر است كه مثالً اگر شما حروف. نمايشي انتخاب نماييد ليست 

و ديگر ليستي را نمايش نخواهد داد) Pap Smear( در اين حالت نرم افزار بصورت خودكار تست  اين بدان. را انتخاب خواهد نموده
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Pap( تستجزپس از جستجو هيچ تستي كه نرم افزاردليل است Smear (را پيدا نكرد كه حروف ابتدايي آنها )Pap(از. باشد
و بدون نمايش ليست Pap( تست، اين رو بصورت خودكار Smear (و . انتخاب خواهد نمود را نمايش

: پانلها–5
، مي بايست پس از تايپ عدد را پذيرش2در اين روش اگر كاربر بخواهد مثالً تست هاي پانل ستاره)×( بدون فاصله حرف)2( نمايد

و سريع تست هايي را كه در ليست پانل. را تايپ نمايد  تعريف شده اند2در اين حالت مشاهده خواهيد نمودكه نرم افزار بصورت خودكار
. را پذيرش خواهد نمود

الزم به ذكر است. ميتوانند عمليات وارد كردن تست هاي خود را انجام دهند روش ذكرشده5به اين صورت كاربران به كمك يكي از
، روش اول يعني وارد نمودن كد آن تست ميباشد  ، سريعترين روش ممكن ولي از آنجايي كه الزمه اين عمل. كه از بين روشهاي باال

ح ، كد تست مورد نظر را ، مادامي كه كاربر فظ نيست مي تواند از روشهاي ديگر براي وارد نمودن تست حفظ بودن كد تست ها مي باشد
.گيردبمورد نظر كمك 

كه در اين حالت نشانه مكان نما بر روي. را فشار دهيد) Enter( پس از وارد نمودن كليه تست هاي بيمار ميبايست يكبار ديگر كليد
كه. آيتم بعدي قرار خواهد گرفت  كهالزم به ذكر است انواع/ اطالعات پايه( در اين صفحه موجود مي باشند در قسمت گزينه هايي

و تاريخ اعتبار دفترچه. مي باشد قابل اصالح مي باشند) آيتم هاي مورد نياز در صفحه پذيرش/ پذيرش  پس از وارد نمودن تاريخ نسخه
، بيمار ، بيمه قب اگر تاريخ اعتبار دفترچه باطل شده باشد تاريخ اعتبار دفترچه قديميتر(ل از ثبت نهايي وچاپ قبض پيام نرم افزار در انتها

به. را به كاربر خواهد داد) نسخه است از تاريخ  ، در اينحالت همچنين اگر كاربر فراموش نمايد كه شماره دفترچه بيمار را وارد نمايد
نوبت به وارد نمودن نام ونام خانوادگي مراجعه كننده پس از اين.) شماره دفترچه وارد نشده است( كاربر اطالع داده خواهد شد كه 

و التين به همراه نوع جنسيت آنها در بانك اطالعاتي وارد شده است.ميباشد  يعني فقط كافي. در اين نرم افزار كليه نامهاي فارسي
م) الهام(الً اگر نامــاست كه كاربر مث خــرا در قسمت سـربوط به نام وارد نمايد بصورت و ،ـودكار ريع در قسمت مربوطه جنيست

شد)زن( گزينه  و. عالمتدار خواهد ، از اين رو كاربر ميتواند همچنين براي نام هايي كه براي زنان مردان بصورت مشترك بكار ميرود
كه. بصورت دستي نوع جنسيت مراجعه كننده را تغيير دهد  براي اين نوع پذيرش تعريف به همين منوال كاربر مي بايست آيتم هايي را

: براي وارد نمودن نام پزشك معرف نيز چندين حالت وجود دارد. نموده است را وارد نمايد 
.وارد نمودن كد اختصاص يافته به پزشك موردنظر: روش اول
. پزشك مورد نظرنمودن شماره نظام پزشكي وارد: روش دوم
ح)F1( فشردن كليد: روش سوم ، نام پزشك مورد نظر خود را انتخاب كه دراين الت كاربر مي بايست در ليست نمايش داده شده

.نمايد 
با3اگرنام پزشك مورد نظر شما به كمك: روش چهارم ، ناگذير مي بايست تمامي اطالعات پزشك جديد را همراه روش قبل پيدا نشد

ميو سپس براي ذخيره پزشك نمودهنوع تخصص به صورت دقيق وارد  و اضافه شدن نام آن به ليست پزشكان معرف در نرم افزار
كه در اين حالت نرم افزار بصورت. كه در قسمت روبروي تخصص پزشك وجود دارد يك بار كليد نماييد) فالپي( بايست بر روي شكل

و براي بارهاي بعدي كافي است از يكي  براي انتخاب3ويا1،2از روش هاي خودكار يك كد براي اين پزشك در نظر نظر خواهد گرفت
. اين پزشك استفاده نماييد 
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 مشخصات تكميلي

با) مشخصات تكميلي( با كليد بر روي گزينه ، در صفحه پذيرش
اي كادر در محاوره مي زيركه شد مشاهده از. نماييد مواجه خواهيد

ا ستفاده اين قسمت براي وارد نمودن ساير اطالعات مراجعه كننده
د : ذيل به ذكرنام آنها خواهيم پرداخترخواهد شد كه

 شماره ملي–1
 نام پدر–2
 محل تولد-3
 محل خدمت/ مليت–4
 شماره استخدامي/ مذهب–5
 شغل–6
ت-7 هلأوضعيت
قد-8  ميزان
 ميزان وزن-9

10-BMI 
11 –Blood Pressure 
 دوزاژ دارو- 12
 پست الكترونيكي– 13
 طبقه بندي-14
 تكميلي بيمه-15
 تكميلي شماره دفترچه بيمه-16
 نامبه ثبت تخفيف– 17
 پزشك مسئول– 18

، ودن اطالعات مورد نياز نياز خود در اينـــنمس از واردـپ صف صفحه ميـبراي ورود به ي حه پذيرش ديكـبايست گر ـــــبار
.كليد نماييد) مشخصات تكميلي( نه ـــزيــــگ رويرــــــــب
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و دولتي اين تست پذيرش مي شود براي اين منظور  همچنين شما ميتوانيد تست اعتياد را نيز پذيرش نماييد البته اكثراً در مراكز بهداشت
نرم در اين حالت. را وارد نمايد) Opium & Opium_F( كاربر ميبايست در قسمت وارد نمودن تست هاي فقط دو عدد تست

و همچنين شماره  و زوجه افزار بصورت خودكار كادري را به كاربر نمايش خواهد داد كه در اين قسمت ميبايست اطالعات راجع به زوج
و شماره قبض را به نرم افزار معرفي نماييم براي باز گشت به صفحه اصلي پذيرش نرم افزار ميبايست كليد مشخصات زوجين را  دفترخانه

:براي اطالعات بيشتر به تصوير زير دقت نماييد.كليد نماييد 

صفــهمچنين كاربر ميتواند در صفحه پذيرش براي وارد نمودن اطالعات مربوط به زوج صات مشخ( حه كليدـين در قسمت پايين
و در كادر باز شده اطالعات را تكميل نماييد) زوجين  د. را كليد نموده ادن به پذيرش هاي ازدواجي الزم به ذكر است كه براي جواب

نميتوان بصورت عادي از قسمت جوابدهي با شماره پذيرش استفاده نمود ميبايست از قسمت جوابدهي مركز بهداشت نتيجه مورد را وارد 
.نماييد 

در سمت چپ صفحه بعد از وارد نمودن اطالعات مربوط به پزشك معالج نرم افزار مبلغي را كه مراجعه كننده ميبايست پرداخت نمايد را
و در كادر زير نيز مبلغ پرداخت شده را نمايش ميدهد  در اين قسمت معموالً ما بصورت پيش فرض به برنامه معرفي نموده. نمايش داده

و مبلغ پرداخت شده با يكديگر يكس ان ايم كه مراجعه كننده كل مبلغ را پس از پذيرش پرداخت مي نمايد از اين رو مبلغ قابل پرداخت
و يا درصد( همچنين اگر كاربر در پذيرش در قسمت مربوط به تخفيف مبلغي را وارد نمايد. ميباشند  مبلغ) يا وارد نمودن عدد به ريال

البته الزم به ذكر است كه مي توان براي نرم افزار تعريف نمود كه كدام يك از كاربران حق ثبت. قابل پرداخت تغيير خواهد نمود 
ص فحه پذيرش براي بيماران را دارند در نتيجه در صورتي كه كاربر خاصي اين حق را نداشته باشد توانايي ثبت تخفيف را براي تخفيف در

شد. هيچ مراجعه كننده اي را ندارد  و مبلغ پرداخت شده در كادر زيرين با نام مبلغ باقيمانده درج خواهد و مابه التفاوت مبلغ قابل پرداخت
در اين حالت ميتوان براي نرم افزار براي چاپ. تلف از جمله جوابدهي بدهكار بودن آن مريض قابل نمايش خواهد بود كه در صفحات مخ

ها/ اطالعات پايه( جواب بيماران بدهكار يك محدوديت تعريف نمود به اين صورت كه در نرم افزار در قسمت  در) شاخص مي بايست
و عدد مورد نظر خود را به ريال وارد نماييد مثالً اگر در اين) منع چاپ جواب شاخص بدهكاري جهت( قسمت مربوط به  را تكميل نموده

ريال معادل دو هزار تومان را تعريف نماييد اگربيماري مبلغي باالتر از مبلغ دوهزار تومان داشته باشد در قسمت)000/20( قسمت عدد 
و جواب آزمايشهاي آن بيمار چاپ نخواهد شد براي اين منظور ميبايست جوابدهي با پيامي مبني بر عدم چاپ جواب مواجه خواهد شد

روش اول در صفحه جوابدهي. مبلغ بدهكاري تسويه نمود كه اين عمل نيز به دو صورت انجام خواهد پذيرفت پرداخت بيمار را پس از 
/ عمليات پذيرش(و يا در نرم افزار ميتوانيد از منوي كليد نماييد)( نرم افزار مي توان در قسمت باالي صفحه بر روي عكس 

شد) تسويه حساب مراجعين كه از كاربر شماره پذيرش بيمار مورد) تصوير مقابل( را انتخاب نماييد در اين حالت با كادري روبرو خواهيد
عمليات ثبت تسويه) تأييد( ار با فشردن كليد در اين قسمت پس از وارد نمودن شماره پذيرش بيم. نظر را از كاربر سوال خواهد نمود 

و سپس براي چاپ جوابهاي آن مراجعه كننده منعي. ذخيره خواهد شد  و بنا براين بيمار از حالت بدهكار به بيحساب تبديل خواهد شد
. وجود نخواهد داشت
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آ و يا بيشتر به ، نرم مايشگاه مراجعهزهمچنين در صفحه پذيرش اگر يك بيمار براي دوم آن كند افزار بصورت خودكار سوابق مراجعات
همچنين براي ديدن سوابق مراجعات بصورت دستي ميتوانيد در صفحه پذيرش نرم افزار در آيتم هاي. بيمار را به كاربر اطالع خواهد داد 

. كليد نماييد)( باالي صفحه بر روي كليد 

ه است كه بعضي از مراجعه كنندگان به آزمايشگاه مراجعه مي نمايند جهت دريافت يك حتماً براي همه آزمايشگاهها پيش آمد: توجه
گر تأييديه از آزمايشگاه كه در آن مشخص شود كه بيمار چه مبلغي را پرداخت نموده است كه اين تأييديه را به طرف مقابل سازمان بيمه

در اين حالت كاربر ميتواند اين كار را بصورت خودكار. نظر را باز پس گيرد كه اغلباً بيمه هاي تكميلي ميباشند ارائه نموده ومبلغ مورد 
اظــــمنانجام دهد براي اين  صفسور كافي و سپس كليدـــــحه پذيرش وارد اطالعات بيمــــت كه در هاي تركيبي ار مورد نظر شده

 )Ctrl + P(كه. را فشار دهيم از( از كاربر سوالي خواهد پرسيد در اين حالت با كادري مواجه خواهيد شد و خارج چاپ آزمايشات آزاد
؟  ؛ در رسيد انجام شود س) تعهد ؛ خير( ال را با فشار دادن يكي از كليدهايؤكه كاربر ميبايست جواب اين يابلي را وارد) انصرافو

ت. نمايد  و فشردن كليدأپس از نم) تأييد( ييد ايش خواهد داد كه در باالي صفحه نام آزمايشگاه درج شده نرم افزار يك صفحه را به شما
و مبلغي را كه  و نام خانوادگي بيمار درج خواهد شد همچنين تمامي تست هاي پذيرش شده و همچنين تاريخ انجام پذيرش به همراه نام

و بيمار پرداخت نموده است را ضميمه خواهد نمود كه در اين حالت كاربر ميتواند با فشردن كلي د چاپ اين صفحه را براحتي چاپ نمايد
و يا امضاء نمايد . سپس در قسمت پايين صفحه ميبايست آزمايشگاه آن را مهر

 جستجوي مراجعين

و كاربردي در نرم افزار قسمت جستجوي بيماران يكي از قسمت هاي بسيار مهم
توانيد استفاده ميباشد كه از اين قسمت براي يافتن بيمار مورد نظر خود براحتي مي

به.نماييد براي اطالعات بيشتر به تصوير روبرو دقت نماييد  براي وارد شدن
را)F2( صفحه جستجوي بيماراندر صفحه پذيرش نرم افزار ميبايست كليد 

و يا اينكه در منوي باالي صفحه پذيرش كليدي كه به شكل دوربين فشار دهيد
جعه كننده مورد نظر شما ميتواند به چندين پيدا كردن مرا. ميباشد را فشار دهيد

:طريق صورت گيرد كه در ذيل آنها را تعريف مي نماييم 
بايد به خاطر داشته باشيد كه ميبايست در باالي: شماره پذيرشبر حسب–1

.صفحه قسمت مربوط به تاريخ را بصورت دقيق وارد نماييد 
م: تاريخ پذيرشبر حسب–2 يتوانيد با توجه به زماني كه در اين قسمت نيز

.بيمار در آزمايشگاه پذيرش شده است نيز عمليات جستجو را انجام دهيد 
اگر به دنبال بيماري باشيد كه تست پاتولوژي داشته است: شماره پاتولوژي–3

.ميتوانيد از اين قسمت استفاده نماييد 
نا: نام مراجعه كننده–4 م بيمار مورد نظر را وارد در اين قسمت كاربر ميتواند

نمايد كه در اين حالت يك ليست به كاربر نمايش داده خواهد شد كه در اين
ليست تمامي بيماراني كه همنام اطالعات وارد شما ميباشد براي كاربر نمايش 
داده خواهد شد كه در اين صورت با جستجوي كمي ميتوانيد بيمار مورد نظر خود 

.را پيدا نماييد 
همچنين اگر كاربر نام خانوادگي كاربر را به خاطر داشته: ام خانوادگين–5

البته پر واضح است. باشد ميتواند آن را در قسمت مربوطه وارد نمايد وسپس بر حسب نام خانوادگي اطالعات مورد نظر خود را پيدا نمايد 
و نام خانوادگي هر دو وا و همچنين دقيق تر عمليات جستجو كه اگر در اين قسمت اطالعات مربوط به نام رد شوند نرم افزار هم سريعتر

را. را انجام خواهد داد  و تسهيل عمليات خواهد چوندر اين حالت شما محدوده جستجو و همين امر باعث تسريع محدود تر نموده است
.شد 
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ب: نام پزشك–6 و مراجعه كننده خود را رحسب پزشك معالج پيدا نماييد به اين صورت كه همچنين شما ميتوانيد اطالعات مورد نظر
و وارد نمودن پزشك مورد نظر ميبايست كليد  .را فشار دهيم تا عمليات جستجو آغاز شود) تأييد( پس از وارد نمودن تاريخ جستجو

م: شماره دفترچه–7 راجعه كننده اطالعات مربوط به همانطور كه از نامش پيداست در اين قسمت ميتوانيد با وارد نمودن شماره دفترچه
و هر  ؛ چون شماره دفترچه انحصاري بوده و دقيق انجام خواهد شد آن بيمار را پيدا نماييد كه در اين حالت عمليات جستجو بسيار سريع

و الغير  . مراجعه كننده اي داراي يك كد مختص به خود ميباشد
چ: بازيابي تمام اطالعات را عالمتدار كند در نتيجه عمليات جستجو) بازيابي تمامي اطالعات(ك مارك مربوط به اگر كاربر در اين كادر

خـاً به زمان بيشتـدر نتيجه اين جستجو طبع. در كل بانك اطالعاتي انجام خواهد شد  چنين اگر كاربر در نرمــهم. واهد داشتـري نياز
را30قسمتي كه مربوط به بازيابي اطالعات پذيرش ميباشد را مثالً عدد) تنظيمات عمومي برنامه/ اطالعات پايه( زار در قسمتـاف روز

نتــوارد نماييم در نتيجه اگر در صفحه پذيرش به دنبال بيماري بگرديم كه تاريخ پذيرش آن بيمار از يكماه پيش فراتر باش يجهــد در
كهننرم افزار توانايي يافت ك بيمار مورد نظر شما را نخواهد داشت مــدر حالت پيامي به عبارت مورد( ضمونــاربر داده خواهد شد با
ولي اگر در اين حالت كاربر قسمت مربوط به بازيابي تمامي اطالعات را انتخاب نمايد اين عمل. همانند تصوير باال) جستجو يافت نشد 

و حتي اطالعات مربوط به چندين سال پيش را نيز بازياب از.ي خواهد نمود اتفاق نخواهد افتاد البته توجه داشته باشيد براي اينكه نرم افزار
و باالتري برخوردار باشد مي بايست در قسمت شاخص ها عدد كوچكتري را وارد نماييم كه عدد انتخاب بستگي به چگونگييسرعت بهتر

جوي بيماران به صورت هاي ديگري نيز در نرم به خاطر داشته باشيد كه انجام عمليات جست. داشتتاريخ هاي ارجاعي بيماران خواهد 
.ميباشد كه در ادامه به شرح آنها خواهيم پرداخت افزار قابل انجام

 جستجوي مراجعه كنندگان

الزم به ذكر. بوسيله اين قسمت ميتوان عمليات جستجو را در ميان مراجعه كنندگان با توجه به متدهاي گوناگون به سهولت انجام داد
و كليد تاييد را بفشاريد است  و يا نام خانوادگي كافي است كه فقط چند حرف اول كلمه مورد نظر را تايپ نموده در قسمت وارد نمودن نام

كه.و نتايج حاصله را مشاهده نماييد  همچنين پس از يافتن اطالعات مورد نظر كافي است بر روي هر گزينه مورد نظر دابل كليك نموده
. رش همان مراجعه كننده شويد وارد صفحه پذي
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 ويه حساب مراجعينــتس

. مي باشد) Ctrl + T( كليد ميانبر اين صفحه. بوسيله اين قسمت ميتوان عمليات ثبت تسويه حساب مراجعه كنندگان را انجام داد
، سپس در صفحه بعدي مشخصات مان طور كه در تصوير باال مشاهده مي نماييد ابتدا ميبايست شماره پذيرش مورد نظره را وارد نماييد

و همچنين ميزان بدهي را  و براي ثبت فقط كافي است از منوي مراجعه كننده مورد نظر را مشاهده خواهيد نمود ، در صورت تاييد نمودن

. را فشار دهيد)( باالي صفحه كليد

 تسويه حساب پذيرشهاي ارسالي
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پس از ورود به اين صفحه. رت كلي در بازه زماني تعريف شده مقدار بدهي يك آزمايشگاه را تسويه نمود بوسيله اين قسمت ميتوان بصو
و سپس در قسمتخابتدا تاريخ پذيرش را انت در) آزمايشگاه ارسال كننده( اب نموده ، نام آزمايشگاه مورد نظر خود را وارد نماييد سپس

عمليات تسويه صورت خواهد گرفت)(نمايش داده خواهد شد كه پس از فشردن كليد ميزان بدهي آن آزمايشگاه) بدهي( قسمت
. را غير فعال نماييم) غير نقدي( در ضمن اگر وجه تسويه بصورت غير نقدي نميباشد ميبايست چك مارك 

)پرسنل باليني( ليست كار

و چاپ نمود بوسيله اين قسمت ميتوان ليست كار پرسنل تعريف شده را مشاه . ده
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بيــل مهــيست

و همچنين ليست بيمه را براي انواع سازمان هاي بيمه گر تهيه نماييد . بوسيله اين قسمت ميتوانيد فايل بيمه
ان) قرارداد( ابتدا ميبايست در قسمت معتنام سازمان بيمه گر را و سپس تاريخ تهيه ليست را وارد نماييد موالً ميبايست از اول خاب نموده

.نماييد عالمتداررا) مرتب سازي(و) يكسان سازي( سپس چك مارك. ماه تا آخر ماه را وارد نماييد 
و پاتولوژي را بصورت مجزا تهيه نماييد در قسمت: تذكر ميبايست نوع ليست را مشخص نماييد) نوع ليست( اگر ميخواهيد ليست باليني

يا) بدون شرط( بايست آپشن در غير اينصورت مي و ، همچنين براي وضعيت مراجعه مي توانيد وضعيت سرپايي انتخاب شده باشد
و يا بدون شـــــــــرط را انتخاب نماييد  از. بستري اگر قـــرار داد شما داري آيتمهاي بيمه وابسته ميبـــــاشند مي بايست

را) قراردادهاي وابسته( قسمــــت  براي مثال براي تامين اجتماعي مي بايست در صورت وجود در قسمت. انتخاب نماييد نام آنها
، نام  و اضافه،خاص( قراردادهاي وابسته و اضافه شوند نماييدرا نيز انتخاب) ماما سپس بايد مشخص. كه همراه فايل اصلي تهيه

مي) محل انتقال فايل( انتقال ميدهيد كه براي اين منظور در قسمت نماييد كه ميخواهيد فايل بيمه تهيه شده را بر روي چه حافظه اي
، مسير دلخواه( توانيد يكي از آيتم هاي ، سي دي به. را انتخاب نماييد) فالپي سپس نوبت به درست كردن فايل مي رسد كه با توجه

و چاپ در نهايت. ختن فايل بيمه بفشاريد نوع قرار داد انتخاب شده مي بايست يكي از كليد هاي متناظر را جهت شروع سا جهت مشاهده
و چاپ( ليست بيمه مورد نظر مي بايست كليد  .را فشار دهيد) نمايش

را انتخاب) خدمات درماني( آيتم) نوع نمايش ليست بيمه( جهت تهيه فايل بيمه سازمان خدمات درماني مي بايست در قسمت: تذكر
و در غير اينصورت . را انتخاب نماييد) عادي( براي ساير بيمه ها آيتم نماييد
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 نترل فايل بيمهــك

به اين صورت كه پس از وارد شدن به اين. از اين قسمت براي تست نمودن فايل تهيه شده سازمان تامين اجتماعي استفاده خواهد شد
براي اين منظور مي بايست همان طور كه در تصوير باال با فلش قرمز. يد را به برنامه معرفي نماي) op.txt( صفحه ابتدا ميبايست فايل 

م) كنترل فايل خروجي( مشخص شده است كليد  ، سپس در كادر و نام فايل را وارد نماييدحرا بفشاريد اوره اي باز شده بايد مسير فايل
بي.  و تعداد نسخ بررسي شده را در اين هنگام نرم افزار بصورت خودكار مشغول خواندن اطالعات فايل و تعداد كل نسخ مه شما خواهد شد

، شما مي بايست تا زماني صبر نماييد كه مقدار  سپس. برابر شود) بررسي شدهخهنس(با)هتعداد كل نسخ( به شما نمايش خواهد داد
و يا مغايرت باشد در قسمت  ر) تعداد خطا( اگر فايل شما داراي نوعي مشكل و براي آگاهي از جزئيات.ا مشاهده خواهيد نمود، تعداد

چاپ فهرست(و يا در صورت تمايل با استفاده از كليد. را در همين صفحه فشار دهيد) نمايش فهرست خطاها( خطاها مي توانيد كليد
. آنها را بصورت چاپ شده مشاهده نماييد) خطاها 

 ار تجمعي مراجعينــآم

و مستند از اطالعات پذيرش بوسيله اين قسمت ميت وانيد يك آمار كامل
و بصورت آرشيو نگهداري نماييد  . شدگان همان روز تهيه نموده

: تذكر

و چاپ تست هاي مراجعه كنندگان همان طور كه در شكل جهت نمايش
و چاپ( با كادر قرمز نشان داده شده است مي بايست چك مارك  نمايش

. دار نماييد را نيز عالمت) شرح خدمات 
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 وابدهي ـــج
:ابل انجام ميباشد كه مقتضي نياز مي بايست از گزينه مورد نظر استفاده نمودقعمليات جوابدهي به صورت چندين متد

 جوابدهي بر اساس شماره پذيرش–1
 جوابدهي بر اساس ليست كار-2
 جوابدهي بر اساس آزمايش-3
 جوابدهي بر اساس بخش-4
 جوابدهي بر اساس شماره پرونده-5
 جوابدهي بر اساس آزمايشگاه ارسال كننده-6
 جوابدهي مركز بهداشت–7
 جوابدهي گروه خوني–8
 جوابهاي آماده امضاء ديجيتال–9

 اره پذيرشــجوابدهي بر اساس شم

مي از اين قسمت براي دادن جواب براي مراجعه كنندگان بر اساس شماره پذيرش استفاده
نيز استفاده) Ctrl+F2( همچنين براي ورود به اين قسمت مي توانيد از كليد ميانبر. شود

پس از كليك نمودن با كادري شبيه تصوير مقابل روبرو خواهيد شد كه در اين كادر. نماييد 
ن و سپس كليدمي بايست شماره پذيرش مورد . را فشار دهيد) تاييد ظر خود را وارد نموده

و زدن كليد الز ، نرم افزار بصورت خودكار وارد صفحه جوابدهي آخرين) تاييد(م به ذكر است كه در صورت وارد نكردن شماره پذيرش
و كليك كردن بر روي تاييد وارد صفحه جوابدهي آن مراجعه كنند. مراجعه كننده خواهد شد  ه خواهيد پس از وارد نمودن شماره پذيرش

: مانند تصوير زير. شد

هر. بخش مختلف براي جوابدهي مي باشد3همان طور كه در تصوير باال مشاهده مي نماييد اين مراجعه كننده داراي به رنگ3كه
. قرمز مي باشند 
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:هوم رنگهاــمف
. به معناي ناقص بودن آن بخش مي باشد: رنگ قرمز–1
.د به معناي تكميل بودن آن بخش مي باش: رنگ سبز–2
در. به معناي چشم پوشي از اين بخش براي چاپ مورد استفاده قرار مي گيرد: رنگ زرد–3 ،3به طور مثال اگر 2بخش تصوير باال

، رنگ ( ولي به هنگام دستور چاپ با پيغام.د يافتنن دو بخش به سبز تغيير خواهآبخش ما آماده شود و قابل: اين پذيرش كامل نبوده
شد) باشد چاپ نمي بر روي) قرمز( بنابراين در صورت تمايل براي چاپ مي بايست بر روي بخشي كه ناقص مي باشد. مواجه خواهيد

، كه در اين حالت رنگ آن بخش به  در اين صورت پس از دادن دستور. يافتير خواهديتغ) زرد( رنگ قرمز آن يك بار كليك نمود
شد چاپ فقط بخش هايي كه به رنگ سبز . هستند چاپ خواهند

در) زرد رنگ( پس از كامل شدن اطالعات بخش هاي ناقص: تذكر ، كه  اين، مي بايست دوباره يك بار بر روي رنگ زرد كليك نمود
. حالت رنگ آن بخش به رنگ سبز تغيير خواهد كرد

:تذكرات
آ-1 ، كه در كادر بااليي صفحه قرار)(ن مريض را به كمك كليد در همين صفحه ميتوان در صورت بدهكار بودن مراجعه كننده

. دارد تسويه نمود 
شد) Ctrl+P( با زدن كليد ميانبر–2 . فقط بخش فعال چاپ خواهد
. صفحه اي نمايش داده خواهد شد كه ميانبر عمليات مختلف را به كاربر نمايش ميدهد) Alt+H( با زدن كليد ميانبر–3
. استفاده نمود)F9(ي اضافه نمودن يك آزمايش براي مراجعه كننده ميتوان از كليد برا–4
و سپس كليد) Comment( براي اضافه نمودن–5 . را فشار داد)F11( مي بايست بر روي تست مورد نظر يك بار كليك نمود
و يا توضيحات مي توان كليد–6 . را فشار داد) Ctrl+Del( براي حذف نمودن آزمايش
مقابل تصوير) شماره پذيرش( براي پرش به مراجعه كننده ديگر ميتوان در همين صفحه از قسمت–7

و سپس كليد  . را فشار دهيد) Enter(، شماره پذيرش مورد نظر خود را وارد نموده
صف–8 ، پس از وارد شدن به حه جوابدهي همان مراجعه كننده ابتدا مي بايست در جهت تغيير دادن جواب آزمايشات براي دفعات بعد

. را عالمتدار نماييد) اجازه تغيير نتايج آزمايشات( باالي صفحه چك مارك 
، در صورت نياز به تكرار آزمايش براي اين مراجعه كننده–9 و يا سرويس پيام كوتاه در صورت استفاده از سيستم هوشمند تلفن گويا

را كه به رنگ قرمز نمايش داده شده است را عالمتدار نماييد كه در اين) نياز به تكرار آزمايش(ي صفحه چك مارك مي بايست در باال
شد، صورت مراجعه كننده با پيغام مناسب  . متوجه نياز به تكرار آزمايش در آزمايشگاه شما خواهد

. براحتي وارد صفحه پذيرش همين مراجعه كننده شويد كه در باالي صفحه وجود دارد مي توانيد)( بوسيله كليد– 10
. همين مراجعه كننده را مشاهده نماييد آزمايشاتكه در باالي صفحه وجود دارد ميتوانيد سوابق)( بوسيله كليد– 11
را كه در باالي صفحه وجود دارد)( بوسيله كليد– 12 .مشاهده نماييد ميتوانيد سوابق مراجعات همين مراجعه كننده

.كه در باالي صفحه وجود دراد ميتوانيد وضعيت جواب را به صورت پيام كوتاه به مراجعه كننده ارسال كنيد)( بوسيله كليد– 13

.ثبت شده مراجعه كننده ارسال كنيد كه در باالي صفحه وجود دارد مي توانيد جواب را به پست الكترونيكي)( بوسيله كليد– 14
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 جوابدهي كارت گروه خوني

و از اين قسمت براي ثبت نمودن جواب گروه خون
. كارت گوه خوني استفاده مي شود چاپ همچنين 

براي استفاده از اين قسمت مي بايست در صفحه
Bg( پذيرش نام تست گروه خون  & Rh (انتخابرا

و ذخيره كرد  به. نموده در اين صورت پس از ورود
مي توانيد نوع گروه خون) تصوير مقابل( اين صفحه 

و چاپ نمود  . را مشخص
با توجه به نوع گروه خون انتخاب شده تصوير: تذكر

پس زمينه كارت نيز متناسب با آن گروه خون تغيير 
. خواهد نمود 

 ولوژيــوابدهي پاتــج

نيز وارد اين قسمت) Ctrl+F3( همچنين ميتوان از كليد ميانبر.ه نمود جهت انجام جوابدهي پاتولوژي ميتوان از اين قسمت استفاد
. شويد 

. را فشار دهيد)F11( جهت بازيابي متون آماده جواب پاتولوژي ميبايست كليد–1
، ابتدا مي بايست با استفاده از كليدهاي–2 ، به عنوان متن آماده جواب راكل) Ctrl+A( جهت ذخيره نمودن متن متن مورد نظر

كه در اين حالت كادري باز خواهد شد كه از شما شماره متن را سوال. را فشار داد) F12(و سپس كليد) Highlight( انتخاب نمود 
، در در اين قسمت بايد شماره اي را وارد نماييد كه آزاد باشد به اين معني كه جوابي با اين شماره در برنامه ثبت نشد. خواهد نمود  ه باشد

. غير اينصورت جواب فعلي جايگزين جواب قبلي خواهد شد
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:تذكرات
. را جهت ذخيره نمودن جواب وارد شده فشار دهيد)( پس از وارد نمودن جواب مورد نظر مي بايست در همين صفحه كليد-1
با) اجازه تغيير متن جواب(ه ابتدا چك مارك جهت تغيير دادن جوابهاي وارد شده در دفعات بعد مي بايست در همين صفح–2 را كه

. رنگ قرمز نمايش داده شده است را عالمتدار نماييد 
ص–3 جــــدر صفــاستفاده مي نماييد مي باي) Word( واب از نرم افزار ـــورتي كه براي چاپ شدن حه چك ماركــست در باالي
 )Word (را كه در كنار كليد )دارد را عالمتدار نماييد قرار) چاپ .
و انتخاب) Alt+F12( با زدن كليد ميانبر–4 . نماييدمي توانيد ليست كامل جوابهاي آماده پاتولوژي را مشاهده
و رنگ–5 و ساير جزئيات متن جواب را به دلخواه تغيير دهيد،با استفاده از كليدهاي سمت چپ ميتوانيد نام فونت . سايز

هاچاپ گر  وهي جواب

، ولي هنوز چاپ نشده اند را بصورت گروهي چاپ نموديبوسيله اين قسمت ميتوان جوابها ابتدا مي بابست محدوده.ي را كه حاضر شده
و پس از تاييد  ، كليه جوابهاي تعداد جوابها، زماني را مشخص نموده و سپس در صورت فشردن كليد چاپ را مشاهده خواهيد نمود

، مي بايست. داده شده در ليست چاپ خواهند شد نمايش  ولي در صورتي كه بخواهيد تعداد خاصي از جوابهاي اين ليست را چاپ كنيد
و سپس كليد چاپ را بفشاريد  . در قسمت باالي صفحه سمت چپ محدوده رديف چاپ را به نرم افزار اطالع دهيد

ا: تذكر نتخاب نماييد كه در غير اينصورت اطالعات مراجعه كنندگان براي همه بخشها ميتوانيد در همين صفحه نام بخش خاصي را
. جستجو خواهد شد 

، نرم افزار به دنبال بخشهايي ار جواب مراجعه كنندگان خواهد گشت كه آن در صورتي كه گزينه بخشهاي چاپ نشده را انتخاب نماييد
. بخش از جواب هنوز چاپ نشده باشد 
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 الينيجوابهاي ناقصب

كه) ناقص( مراجعه كنندگان داراي بخش بدون جواب بوسيله اين قسمت ميتوانيد متوجه شويد كه كدام يك از بخشهاي مي باشد
و اگر)N( همان طور كه در تصوير باال مشاهده مي نماييد اگر حرف  را نرم افزار نمايش دهد به معناي ناقص بودن بخش مي باشد

.ش دهد به معناي كامل بودن بخش تلقتي ميشود را نماي)C( حرف 

)بخشهاي خاص( جوابهاي ناقص باليني
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همان طور كه در تصوير باال مشاهده مي نماييد بوسيله اين قسمت ميتوانيد از ناقص بودن جوابهاي يك يا چند بخش خاص مطلع شويد
درش، مي بايست ابتدا در اين قسمت نام بخ و سپس كليد هاي مورد نظر خود را . را فشار دهيد) تاييد( ليست مربوطه انتخاب نموده

)مراجعان بدهكار( آمار جوابهاي آماده چاپ

بوسيله اين قسمت ميتوانيد آمار جوابهايي كه آماده چاپ هستند
.ولي به علت بدهي هنوز چاپ نشده اند را مشاهده نماييد 

و سپ س يكي از گزينه هاي ابتدا بازه زماني را مشخص نموده
و سپس كليد و يا پاتولوژي را انتخاب نموده را فشار) تاييد( باليني

. دهيد
و يا غير ارسالي نيز همچنين ميتوانيد بين پذيرشهاي ارسالي

. گزارش تفكيكي دريافت نماييد 

 ويل جوابــتح

و زمان تحويل جواب به از اين قسمت جهت ثبت نمودن تاريخ
به اينصورت كه به هنگام تحويل. كننده استفاده ميشود مراجعه 

دادن پاكت جواب به مراجعه كننده مي بايست از اين قسمت 
براي ورود به اين قسمت همچنان مي توانيد از كليد. استفاده نمود 

مي. استفاده نماييد نيز) Ctrl + D( ميانبر  در اين صفحه ابتدا
و سپس اگر بايست شماره پذيرش مراجعه كنن ده را وارد نماييد

مراجعه كننده به هنگام تحويل جواب قبض مخصوص پذيرش را 
راجعه كننده قبض ـــم( به همراه نداشت بايد چك مارك 

و همچنين در اين صفحه) راه دارد ـــهم را بدون عالمت نماييد
، ايشان را تسويه  ميتوانيد در صورت بدهكار بودن مراجعه كننده

و  . را بفشاريد) ثبت تحويل جواب( سپس كليد نماييد

: تذكر
لغو تحويل( دقت نماييد كه در صورتي كه بصورت اشتباه عمليات ثبت را انجام داديد مي بايست بر روي همان شماره پذيرش كليد

. را فشار دهيد) جواب 
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هاــارتب  اط با دستگاه

بصورت بوسيله اين قسمت از برنامه ميتوانيد
را در نرم افزار آزمون به مستقيم جوابهاي دستگاه 

و دقت  .ثبت نماييد٪100سهولت
شدن به اين قسمت ابتدا بايد نام پس از وارد

بخش مورد نظ را انتخاب نماييد براي مثال وارد 
و سپس دستگاه سيسمكس  بخش هماتولوژي

:ميشويم 
براي بار اول ابتدا مي بايست تنظيمات پورت

و همچنين ار به( تباطي كدينگ آزمايشات را
.برنامه معرفي نماييم  (
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 شاتياــكدينگ آزم

، كليد را فشار دهيد) كدينگ آزمايشات( براي ورود به اين قسمت در صفحه
.و سپس با كادري شبيه تصوير روبرو موجه خواهيد شد 

ن و براي در اين قسمت بايد كد تستهاي مورد نظر را به رم افزار معرفي نماييم
اگر ميخواهيم كه جواب ثبت شده بصورت) PLT(و) WBC( تست هاي 
 Multipy the result(د مي بايست چك ماركنباش 1000ضريبي از 

by 1000 (را عالمتدار نماييم .

نمايش فهرست( پس از تعريفات اوليه در صفحه اصلي مي بايست كليد
ف)بيماران  و سپس كليد را را فشار دهيم) دريافت اطالعات از دستگاه( شرده

و طبق روال سابق نمونه ها را به دستگاه معرفي نماييد در اين هنگام پس از 
، جوابها بصورت خودكار در نرم افزار آز درمحاضر شدن جواب دستگاه ون

و پس از پايان عمليات مي بايست صفحه پيش رو نمايش داده خواهند شد
و يا  و در صورت نياز ميتواند آزمايشات را تكرار كاربر جوابها را كنترل نموده

و در نهايت با فشردن كليد  و يا حذف نمايد همه) ثبت نتايج در سيستم( تغيير
. جوابها را ذخيره نماييد 

 ابداريــحس

با كادر محاوره) موجودي صندوق( در قسمت حسابداري با فشردن گزينه
، كه موجوي فعلي صندوق را به شما نمايش اي  روبرو مواجه خواهيد شد

.ميدهد 
و يا واريز به صندوق از قسمت براي ثبت نمودن عمليات برداشت از صندوق

براي مثال با فشردن گزينه. حسابداري گزينه هاي متناظر را فشار دهيد 
، كه در اين  قسمت ميتوان برداشت از صندوق با كادر زير مواجه خواهيد شد

. به دو صورت از صندوق وجه برداشت نمود 
 برداشت كل موجوي صندوق–1
 برداشت وجه مشخصي از صندوق–2

و همچنين پر نمودن) ريال( در روش دوم پس از وارد نمودن مبلغ به
و در قسمت توضيحات مبلغ وارد شده از موجودي صندوق كسر خواهد شد

و همچنين در صورت زمان گزارش گيري صندوق قا بل مشاهده خواهد بود
در باالي صفحه پس از ذخيره نمودن) چاپ خودكار( فعال بودن گزينه 

. برداشت رسيد برداشت نيز بصورت خودكار چاپ خواهد شد 
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صنــعملي  دوقــات واريز به

و بوسيله اين قسمت نيز ميتوان مقدار وجه واريزي به صندوق را ثبت نمود
. ثبت نمودن مقدار وارد شده به موجوي صندوق اضافه خواهد شد پس از 

و همچنين واريز به صندوق بصورت: توجه عمليات برداشت از صندوق
و يا تفكيكي براي هر كاربر در قسمت گزارشات گردش صندوق  كه( كلي

و گزارش گيري) در صفحات بعدي آموزش داده خواهد شد قابل روئيت
. خواهد بود 

اتــزارشـــگ

همان طور كه در تصوير مقابل مشاهده مي نماييد قسمت گزارش گيري
و توانايي اخذ گزارش با توجه با متدهاي گوناگون را  بسيار تكميل مي باشد

. دارا مي باشد 

از جمله گزارشهايي كه بيشترين كاربرد را دارند در ذيل به چند نمونه مهم
:بسنده ميكنيم 

 مراجعين آمار–1
)مهم( گزارش گردش صندوق–2
)مهم( عملكرد پرسنل–3
 آمار درآمد انواع پذيرش–4
و ماه–5  بيالن مالي روز
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 دوقــگزارش گردش صن

، در اين قسمت بصورت و يا تفكيكي همان طور كه در تصوير باال مشاهده مي نماييد كليه عملياتي كه در نرم افزار صورت ميگيرد كامل
.با متدهاي گوناگون به شما نمايش داده خواهد شد 

كس:تذكر مهم و به هيچ عنوان توسط هيچ و يا چاپ شدن ميباشند حتي( كليه گزارشهاي تهيه شده در نرم افزار فقط قابل روئيت
. قابل حذف كردن نيستند) مسئول آزمايشگاه 

و خروج پرسنل  ثبت ورود

ا و خروج هر پرسنل را ثبت نمود بوسيله كليد ميانبر. ين قسمت ميتوان زمان ورود
پس از ورود به اين قسمت ابتدا. ميباشد) Ctrl + O( براي ورود به اين قسمت 

و  و سپس رمز مربوط به همان كاربر را وارد نماييم بايد نام كاربري انتخاب شده
و يا خروج را انتخاب نماييم  .و در نهايت كليد ذخيره را بفشاريم سپس گزينه ورود

و اخذ گزارشهاي درست ابتدا مي بايست: تذكر جهت استفاده بهينه از اين قسمت
و خروج معرفي شود  و زمان ورود .براي هر كاربر تعداد شيفت

و خروج پرسنل مي بايبست از منوي گزارشات وو/ براي اخذ گزارش ورود رود
ا و كاركرد پرسنل را پر واضح است كه هر كاربري اگر زمان. نتخاب نماييد خروج
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، اضافه كارورودش از زمان ورود ثبت شده براي آن كاربر زود تر باشد براي آن كاربر از تاخيرو اگر ديرتر وارد شود و همچنين اگر زودتر
، كن تعجيلپايان شيف كاري خود آزمايشگاه را ترك كند شد اضافه كاردو اگر ديرتر آزمايشگاه را ترك كه. براي آن كاربر لحاظ خواهد

.در تصوير زير نمايي از صفحه گزارش اخذ شده را مشاهده مي نماييد. بصورت يك گزارش كامل آن را مشاهده خواهيد نمود

اتــتغيير بهاي آزمايش

قسمت براي تغيير دادن بهاي آزمايشات براي سازمانهاي بيمه گر مختلف اين از
كه. فاده ميكنيم است پس از ورود به اين صفحه ابتدا ميبايست مشخص كنيم

!ميخواهيم كدام نرخ را تغيير دهيم 
در مرحله. را انتخاب نموديم)1نرخ آزاد(ما، براي مثال مطابق تصوير مقابل

:بعد بايد شيوه افزايش بها را انتخاب نماييم 
:استفاده از مقدار عددي:روش اول

به براي و سپس) درصد( اين روش ابتدا ميبايست ميزان تغيير بها را وارد نموده
و يا كاهش( مشخص كنيم كه قصد  و در صورت لزوم ميتوان) افزايش داريم

و در نهايت كليد  . را فشار دهيم) تاييد( شاخص گرد كردن را نيز مشخص نمود
:استفاده از فايل توليد شده شركت:روش دوم

و راحت ميباشد در پس از انتخاب) توصيه ميشود( اين روش كه بسيار دقيق
را انتخاب) Exelخواندن بهاي آزمايشات از فايل( نمودن نرخ مورد نظر كليد 

و سپس فايل نرخي را كه از شركت دريافت نموده ايد را به نرم افزار معرفي  نموده
ها. نماييد  . به روز رساني خواهد شد پس از آن بصورت خودكار تمامي نرخ

گزينه بعدي گرد كردن بدون تغيير بهاي آزمايش ميباشد كه براي استفاده از اين
و قبل از آن ابتدا ميبايست  گزينه ميتوانيد آخرين كليد در اين صفحه را فشار دهيد

. شاخص گرد كردن را وارد نماييد 

ويمـــتق

را به برنامه معرفي نماييد براي اين بوسيله اين قسمت ميتوانيد ايام تعطيل
منظور بر روي روز مورد نظر كافي است يك بار دابل كليك نموده كه در اين 

شد) قرمز( حالت رنگ آن روز  در اين حالت نرم افزار بصورت. خواهد
. هوشمند تاريخ جوابدهي را با توجه با ايام تعطيل لحاظ خواهد نمود 

ن در قسمت مناسبت عبارت مورد نظر خود را وارد براي هر روز ميتوا: تذكر
و جواب مراجعه. نماييد اين متن در صورت فعال نمودن در پايين قبض

. كنندگان چاپ خواهد شد 
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 حذف پذيرشهاي انجام شده

اطالعات حذف شده قابل بازيابي( در استفاده از اين قسمت بسيار دقت نماييد: توجه
. كليه اطالعات حذف شده در قسمت گزارشات قابل مشاهده ميباشند البته) نخواهند بود 

:صورت قابل انجام است4حذف نمودن اطالعات به
 پذيرشهاي خاص–1
 پذيرشهاي آخر–2
 بر اساس تاريخ–3
 همه پذيرشها–4

 پذيرشهاي خاص
ن حالت پس در اين قسمت ميايست شماره پذيرش مورد نظر خود را وارد نماييد كه در اي

از وارد نمودن شماره پذيرش در قسمت پايين نام آن مراجعه كننده را مشاهده خواهيد
، پس از دريافت مجوز از كاربر عمل حذف آن مراجعه كننده  نمود كه بافشردن كليد تاييد

. انجام خواهد شد 

 پذيرشهاي آخر

براي. ها را صادر نمود در اين قسمت ميتوان دستور حذف تعداد مشخصي از آخرين پذيرش
پذيرش از آخرين پذيرشهاي ثبت شده در نرم10، به تعداد10مثال با وارد نمودن عدد 

. افزار حذف خواهند شد

 بر اساس تاريخ

به اين. در اين قسمت ميتوان دستور حذف اطالعات را با توجه به بازه زماني صادر نمود
ر و پايان و سپس نوع حذف را با توجه به صورت كه ميباست تاريخ شروع ا وارد نمود

و يا بدون شرط( گزينه هاي ، پاتولوژي و در نهايت كليد تاييد را فشار) باليني مشخص
. دهيد 
، نرم افزار فقط پذيرشهايي را حذف: تذكر براي مثال اگر گزينه فقط باليني انتخاب شود

و در نتي جه پذيرشهاي پاتولوژي به هيچ عنوان خواهد نمود كه از نوع كلينيكال باشند
.حذف نميشود 

 همه پذيرشها

، كليه پذيرشهاي انجام شده در نرم افزار از شروع در اين قسمت با فشردن كليد حذف
، در انتخاب اين گزينه بسيار دقت) همان لحظه( تا پايان  بصورت كلي حذف خواهد شد

و الزم استفاده و فقط در شرايط خاص .نماييد نموده
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 تهيه نسخه پشتيبان از بانك اطالعاتي

. بوسيله اين قسمت از اطالعات نرم افزار ميتوانيد پشتيبان تهيه نماييد
پس از ورود به اين صفحه ابتدا ميبايست نام درايو خود را مشخص

و سپس مس و در نهايتينماييد ر پوشه مورد نظر را مشخص نموده
،( رايانه اصلي،اين رايانه اگر،انبراي شروع عمليات پشتيب مادر

Server (بود ميبايست گزينه )تهيه نسخه پشتيبان از كامپيوتر
و در غير اينصورت) اصلي بر) Clinet( را فشار دهيد ميبايست

. كليد نماييد) پايانهتهيه نسخه پشتيان از كامپيوترهاي( روي كليد 
ي ك كادر بنفش رنگ نمايش داده پس از فشردن كليد مورد نظر

تا. خواهد شد كه نمايانگر انجام عمليات پشتيبان ميباشد مي بايست
ان شما با موفقيت تهيهبپس از محو شدن كادر بنفش رنگ نسخه پشتي. زماني كه كادر بنفش بر روي صفحه نمايان است صبر نمود 

. شده است 
:تذكرات

د–1 ، درايوي غير از درايو بهتر است در زمان انتخاب نام . انتخاب شود)C( رايو
ها–2 . وارد نرم افزار نباشند) در صورت وجود( بهتر است به هنگام تهيه پشتيبان ساير كامپيوتر
. عمليات تهيه پشتيبان را پايان هر شيفت كاري بصورت مرتب انجام دهيد–3
. وجود انجام شود) در صورت( كامپيوتر بهتر است عمليات تهيه پشتيبان بر روي چند–4
ي–5 ، پيشنهاد ميشود فايل پشتيبان تهيه شده را بر روي يك ديسك خارجيك در صورت داشتن فقط نيز ذخيره) Flash( رايانه

و نياز بتوان از آن فايل استفاده نمود  . نمود كه در صورت لزوم

 روز رساني نرم افزاربه
و يا از سايت دانلود نموده ايد جهت به رساني نرم اف در) Azmoon.exe( زار فايلي را كه از شركت بصورت ايميل دريافت نموده ايد را

و سپس فايل  ، كپي نموده و در صورت) Azmoon.exe( مسير نصب نرم افزار آزمايشگاه كه معموالً مسير ذيل ميباشد را اجرا نماييد
.را انتخاب نماييد)  Yes To All(كليد؛ نمايش سوال 

(مسير برنامه آزمون :C:\Program Files\Laboratory (
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Sql( سپس بصورت خودكار نرم افزار Server (شد تص. اجرا خواهد با فلش قرمز( ير باالوكه در اين حالت كافي است همانند
، سمت راست تصوير كره زميني در حالت. را فشار دهيد)(،) مثلث سبز رنگ( دكمه) مشخص شده است  در سمت پايين صفحه

، گزينه مشخص شده شماره( را مشاهده خواهيد نمود كه در حال چرخش ميباشد  شما مي بايست تا زماني كه كره زمين)2تصوير باال
و منتظر باشيد  و ظاهر شدن تعدادي در نهايت پس از ايستادن چرخش كره. در حال چرخش ميباشد هيچ گونه كاري انجام نداده زمين

، با خيال آسوده ميتوانيد از نرم افزار  Sql( گزارشات به رنگ قرمز Server (و مجدداً وارد نرم افزارآزمون شويد . خارج شده

: تذكر
. به هنگام عمليات به روز رساني نبايد هيچ كامپيوتري وارد برنامه ازمون باشد-1
رو–2 .ز رساني نبايد هيچ گونه كاري انجام داد تا پايان عمليات به
، ادامه داشته باشد–3 از. گاهي اوقات عمليات به روز رساني امكان دارد زمان طوالني و در اين حالت برنامه در حال بروز رساني ميباشد

. انجام هر گونه كاري خودداري نماييد 

 را براي همگي شما خواستارمدر پايان از خداوند منان درخواست موفقيت روز افزون

 1390تان ـــتهيه شده در زمس
 ين شـــــاهمراديـــرام

5177 357 0918 
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22 .....................................................................................................................................................................................واسط كاربر

و حقوق دسترسي 23 ...............................................................................................................................................تنظيمات كاربران
25 ...................................................................................................................................................................سطوح دسترسي خاص

26 ...............................................................................................................................................................................صفحه پذيرش
27 ................................................................................................................................................كليدهاي ميانبر در صفحه پذيرش

30..........................................................................................................................................................................مشخصات تكميلي
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31 ................) ...........................................................................................................................مراكز بهداشت( پذيرش هاي اعتياد
32 ........................................................................................................................................................................جستجوي مراجعين

33 .............................................................................................................................................................جستجوي مراجعه كنندگان
34 ...................................................................................................................................................................تسويه حساب مراجعين

34 ...................................................................................................................................................ي تسويه حساب پذيرشهاي ارسال
35 ................................................................................) ............................................................................پرسنل باليني( ليست كار
36 .....................................................................................................................................................................................ليست بيمه

37 .............................................................................................................................................................................كنترل فايل بيمه
37 .....................................................................................................................................................................آمار تجمعي مراجعين

38 .............................................................................................................................................................................صفحه جوابدهي
 39................................................................................................................................................مفهوم رنگ ها در صفحه جوابدهي

 40........................................................................................................................................................................جوابدهي گروه خون
40 .........................................................................................................................................................................جوابدهي پاتولوژي
41 ........................................................................................................................................................................چاپ گروهي جوابها

42 ................................................................................................................................................................جواب هاي ناقص باليني
42 ......) ...........................................................................................................................بخشهاي خاص( اب هاي ناقص باليني جو

43 ......................................................................................................................................امار جوابهاي آماده چاپ مراجعين بدهكار
43 ..................................................................................................................................................................................تحويل جواب

44 .........................................................................................................................................................................ارتباط با دستگاه ها
45 ...........................................................................................................................................................................كدينگ آزمايشات

45 .......................................................................................................................................................................................حسابداري
46 ................................................................................................................................................................عمليات واريز به صندوق

46 .........................................................................................................................................................................................گزارشات
47 .................................................................................................................................................................گزارش گردش صندوق

و خروج پرسنل 47 ..............................................................................................................................................................ثبت ورود
48 ....................................................................................................................................................................تغيير بهاي ازمايشات

48 ...............................................................................................................................................................................................تقويم
49 ...........................................................................................................................................................حذف پذيرشهاي انجام شده

50 ....................................................................................................................................................پشتيبان از بانك اطالعاتي تهيه
50 ....................................................................................................................................................................روز رساني نرم افزار به


