
  نرم افزارداروخانه سیناد

 انجمن داروسازان فارس 

 :تامین اجتماعی آموزش نسخه الکترونیک

از منو نسخه الکترونیک، ثبت نسخه  ،الکترونیک تامین اجتماعیبرای ثبت نسخه  -

اصلی وارد یا از طریق دکمه نسخه الکترونیک تامین در سمت راست صفحه و  الکترونیک)تامین(

 شوید :  تامین صفحه ثبت نسخه الکترونیک

 

 

 



  نرم افزارداروخانه سیناد

 انجمن داروسازان فارس 

را بزنید  Enterپس از ورود به صفحه نسخه الکترونیک تامین، کد ملی بیمار را وارد کنید و کلید  -

تا نسخه های بیمار به شما نمایش داده شود. سپس روی ردیف مورد نظر دوبار کلیک کنید تا وارد 

 صفحه لیست داروها شوید : 

 

 

 

 

 



  نرم افزارداروخانه سیناد

 انجمن داروسازان فارس 

 

مشکل در نسخه میتوانید نسخه را به وجود زمانی که لیست داروها را مشاهده کردید در صورت  -

 ، تصحیح کند. در این صورت در کادر توضیحات ارجاعرا پزشک ارجاع دهید تا پزشک نسخه تا 

 مشکل نسخه را بنویسید و دکمه ارجاع نسخه به پزشک را بزنید . 

 

در صورتی که یک یا چند دارو در لیست را بخواهید حذف کنید تا برای بیمار ثبت نشود، ردیف  -

 دارو را انتخاب کنید) روی ردیف مورد نظر کلیک کنید( و سپس دکمه  را بزنید.

مانند و بیمار میتواند  : این داروها بطور موقت حذف میشوند و در نسخه اصلی بیمار باقی می نکته

  روها را از داروخانه دیگری تهیه نماید . مابقی دا

هر ردیف را تغییر دهید ، برروی ردیف مورد نظر داروی و قیمت در صورتی که بخواهید تعداد  -

تعداد و ردیف در کادرهای باال قرار گیرد، در این حالت میتوانید  لیک کنید تا اطالعات آندوبار ک

بهای موجود در داروخانه را تغییر دهید و برروی دکمه   کلیک کنید : 

 

بزنید تا نسخه برای تامین اجتماعی ارسال و  " ثبت نسخه"پس از تمام این مراحل برروی دکمه  -

 . گردددر سایت تامین ثبت 

 

اگر داروخانه شما درحالت انبارگردانی است یا از قیمت های داروها اطالعی ندارید و به صورت  -

 :  بزنیددر ابتدای کار تیک ثبت در پذیرش را سیستمی قیمت زنی نسخه را انجام می دهید 

 

و تا اطالعات دارو در کادر باال قرار بگیرند سپس بروری تمام ردیف های دارو دوبار کلیک کنید  -

در داروخانه را شود معادل همان دارو  ، در صفحه ای که باز میکنیدکلیک  دکمه   بررویبعد 

 خودتان انتخاب کنید و برروی دکمه ثبت بزنید : 



  نرم افزارداروخانه سیناد

 انجمن داروسازان فارس 

 

بزنید تا نسخه برای تامین  "ارائه نسخه و ثبت در پذیرش"پس از تمام این مراحل برروی دکمه  -

 اجتماعی ارسال و در سایت تامین ثبت شود. 

 

 شود :  پس از ثبت نسخه صفحه زیر به شما نمایش داده می - 

 

 

 می شود :  صفحه زیر نمایش دادهپس از زدن برروی دکمه بلی  -

 

 

 



  نرم افزارداروخانه سیناد

 انجمن داروسازان فارس 

 دکمه های چاپ برای پرینت فاکتور نسخه برای بیمار می باشند. -

در صورتی که دکمه ثبت در پذیرش را زده باشید و معادل تمام دارو ها را انتخاب کرده باشید،  -

بیمار و دارو در صفحه پذیرش قرار  صفحه پذیرش باز میشود و اطالعات ،با زدن دکمه بازگشت

 د. نمیگیر

جهت  دکمه چاپ پیش نمایش که در پایین و سمت چپ صفحه قرار دارد برای پرینت نسخهنکته : 

 می باشد که شامل نام دارو، دستور مصرف و تعداد دارو است .  ینسخه پیچ

 

در صورتی که دارو دارای بارکد اصالت باشد هنگام ثبت نسخه، صفحه بارکد اصالت باز نکته :  

 میشود که در آن میتوانید تعداد دارو و بارکد اصالت دارو ها را وارد کنید : 

 

 



  نرم افزارداروخانه سیناد

 انجمن داروسازان فارس 

 تامین اجتماعی: نسخه الکترونیک لیست

کرده اید، از منو نسخه  سیناد ثبتجتماعی که در دیدن لیست نسخ الکترونیک تامین ابرای  -

 الکترونیک، لیست نسخه الکترونیک)تامین( را انتخاب کنید : 

 

 

 لیست می توانید تاریخ یا کد ملی بیمار را انتخاب کنید و سپس دکمه جستجو را بزنید.در این  -

برای حذف یک نسخه میتوانید از لیست یک ردیف را انتخاب کنید و دکمه حذف نسخه را  -

 بزنید. 

در صورتی که هنگام انجام هر کدام از این مراحل با خطای زیر روبرو شدید، اطالع داشته نکته : 

 باشید که موقتا سرویس تامین اجتماعی قطع می باشد)نه سایت تامین( که معموال پس از چند

 دقیقه دوباره وصل می گردد .

 



  نرم افزارداروخانه سیناد

 انجمن داروسازان فارس 

وقتی نسخه شما به صفحه پذیرش انتقال پیدا میکند به صورت پیش فرض مهم : بسیار نکته  -

اولین گزینه که معموال تامین اجتماعی عادی است را انتخاب می کند، درصورتی که نسخه شما 

جهت رفرش و  F10پزشک خانواده بود، باید نوع نسخه را به پزشک خانواده تغییر دهید و دکمه 

 محاسبه مجدد براساس پزشک خانواده را بزنید.  

 


