
  نرم افزارداروخانه سیناد

 انجمن داروسازان فارس 

 :خدمات درمانی آموزش نسخه الکترونیک

 برای ورود به صفحه ثبت نسخه الکترونیک خدمات درمانی دو روش وجود دارد :  -

 از منو نسخه الکترونیک در باالی صفحه اصلی، ثبت نسخه)خدمات(  - 1

که در سمت راست صفحه اصلی قرار دارند، آیکون خدمات درمانی را انتخاب  از آیکن هایی -2

 کنید.

 

 روش اول 

 

 روش دوم

 

در صفحه ای که باز می شود، تیک نسخه الکترونیکی را بزنید، کد ملی بیمار و کد رهگیری را  -

دکمه ارائه شود. دو  را بزنید. مشخصات بیمار به شما نمایش داده می Enterوارد کنید و کلید 

خدمت و چاپ نسخه در پایین صفحه اضافه می گردد. دکمه چاپ نسخه، نسخه بیمار را به شما 

 نمایش می دهد که میتوانید آن را پرینت بگیرید.
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شوید که لیست داروهای بیمار را به شما نمایش  با زدن دکمه ارائه خدمت وارد صفحه ای می -

 می خواهید به بیمار تحویل دهید، دوبار کلیک کنید :  را کهروی تک تک داروهایی می دهد. 

 

که روی یک ردیف دارو کلیک کردید و پیغامی مانند پیغام زیر به شما نمایش داد آن را  زمانی -

یا بله و در صورتی که نمی  F5ه میخواهید دارو به لیست اضافه شود کلید کبخوانید و در صورتی 

 یر را بزنید. با خ F6خواهید اضافه شود کلید 
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. 

که در پایین و سمت چپ دکمه  زمانی که داروها را به لیست پایین اضافه کردید از طریق  -

تغییر دهید به این صورت میتوانید صفحه وجود دارد، قیمت دارو، تعداد و حتی شرکت دارویی را 

کنید و سپس  انتخاب میدر آن ایجاد کنید را ف دارویی را که میخواهید تغییرات که ابتدا آن ردی

کلید ویرایش    زنید : ا بر
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حذف هر ردیف دارویی که به لیست پایین اضافه کرده اید میتوانید آن ردیف را انتخاب برای  -

کنید و کلید   را بزیند . 

در انتها پس از ثبت داروهای مورد نظر دکمه ارائه نسخه را بزنید تا نسخه برای بیمه خدمات  -

 صفحه زیر به شما نمایش داده شود : سپس درمانی ارسال گردد و 

 

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

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

 ثبت در پذیرش را بزنید :  ابتدا تیکصورت سیستمی قیمت زنی نسخه را انجام می دهید 

 سپس بروری تمام ردیف های دارو دوبار کلیک کنید، در صفحه ای که باز می شود معادل همان -

 دارو را در داروخانه خودتان انتخاب کنید و برروی دکمه ثبت بزنید : 
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در  نسخه ارائه نسخه و ثبت"برروی دکمه به جای دکمه ارائه نسخه، پس از تمام این مراحل  -

 . گرددثبت  پذیرش نیزارسال و در  خدمات درمانیبزنید تا نسخه برای  "پذیرش

 

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

 نسخه پیچی می باشد که شامل نام دارو، دستور مصرف و تعداد دارو است . 

 

 

 :)بارکد اصالت( تشناسه اصالدارو های دارای نکته : 

از وارد کردن همه دارو ها و زدن دکمه ثبت نهایی به ازای هر دارویی که نیاز به شناسه  بعد

را وارد  اصالتو شناسه  تعداداصالت)بارکد اصالت( داشته باشد، کادر زیر نمایش داده می شود، که 

می کنید و عالمت           کلیک کنید.و در آخر دکمه ثبت را بزنید.

 

 



  نرم افزارداروخانه سیناد

 انجمن داروسازان فارس 

 

شناسه اصالت را وارد کردید و سپس منصرف شدید یا تعداد را اشتباه وارد کردید اگر نکته : ** 

می توانید آن ردیف را از بارکد مورد نظر را انتخاب کنید و گزینه فعال سازی بارکد را انتخاب کنید. 

 در همان لحظه بارکد مورد نظر فعال می گردد.

 

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

اولین گزینه که معموال خدمات درمانی کارکنان دولت است را انتخاب می کند، درصورتی که نسخه 

جهت رفرش  F10شما پزشک خانواده بود، باید نوع نسخه را به پزشک خانواده تغییر دهید و دکمه 

 زشک خانواده را بزنید.  و محاسبه مجدد براساس پ

 

 لیست نسخه های ارائه شده 

از منوی نسخه الکترونیک می توانید لیست نسخ ارائه شده را ببینید در صفحه ای که باز می 

شود از تاریخ تا تاریخ و کد ملی بیمار را میتوانید وارد کنید. با انتخاب از تاریخ تا تاریخ لیست 
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نسخ ارائه شده نمایش داده میشود که ردیف های قرمز رنگ نشان دهنده نسخ حذف شده 

 هستند و در آخر هر ردیف مشخص شده است که این نسخه کاغذی است یا الکترونیک. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با انتخاب یک ردیف نسخه و زدن دکمه مشاهده یا با دوبار کلیک برروی یک ردیف، اطالعات آن  -

 نمایش داده میشود که میتوانید نسخه را حذف و یا چاپ کنید.نسخه 

 

اگر برروی نسخ کاغذی حذف شده دوبار کلیک کنید و وارد صفحه مشاهده آن شوید، میتوانید  -

 نسخه حذف شده را مجددا ارائه کنید. 
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