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 مقدمه 1

 حورسالمت م زنجیره تامین فرآورده های مدیریت سامانهبرداری از این سند برای توصیف چگونگی بهره

مام ر و با تبه صورت مصو داروخانهکاربر توسط ایجاد شده است. در این سند تمامی عملیات قابل انجام 

 جزئیات تشریح شده است.

ه های فرآورد وظیفه ثبت و کنترل زنجیره تامین زنجیره تامین فرآورده های سالمت محور مدیریتسامانه 

 وآرایشی ، بیولوژیک، تجهیزات پزشکی، ای غذاییمکمل ه، غذا، داروهای گیاهیسالمت محور شامل دارو، 

ای  ین مجموعهب...  و ... را از طریق جابجائی مجموعه ای از اسناد مانند: حواله، فاکتور، رسید و بهداشتی

. یمار و ..شک، بازمتعاملین سازمانی و فردی حوزه سالمت مانند: تامین کننده، شرکت پخش، بیمارستان، پز

 ار است.را در کشور عهده د

ت ها نیز تحرآیندفشروع کار این سیستم با کنترل زنجیره تامین دارو می باشد و به صورت قدم به قدم بقیه 

 کنترل این سیستم در می آیند.

 هدف 1.1

  تنظیم شده است. سامانهکارکردهای این برداری از سند راهنمای کاربری جهت تسهیل بهره

 محدوده 1.2

 است. مدیریت زنجیره تامین فرآورده های سالمت محورسامانه محدوده این سند پروژه 

 منابع 1.3

 مت محورهای سال مدیریت زنجیره تامین فرآوردهسامانه مهمترین منبع به کار رفته برای تولید این سند 

یستم نیز سیلگر در ضمن از اطالعات افراد تیم فنی پروژه شامل: مدیر فنی، معمار نرم افزار و تحل است.

 ست.استفاده شده ا

 مالحظات 1.4

 در تهیه سند سعی شده است تا مطالب ارائه شده به صورت تفصیلی و مصور شرح داده شود.

  



   

 

 ورود به سیستم 2

 می شود. زیر مشاهدهپس از ورود به سامانه صفحه 

 

 . صفحه ورود به سامانه1شکل                                                      

 

، با فشردن دکمه و کد امنیتی کلمه عبور نام کاربری، وارد کردنپس از با انتخاب گزینه ورود کاربر میتواند 

 د.شو مدیریت زنجیره تامین فرآورده های سالمت محورسامانه ورود، وارد 

 

 حور شوند:مالمت سکاربران داروخانه از دو طریق میتوانند وارد سیستم مدیریت زنجیره تامین فرآورده های 

 ه تامینسامانه زنجیر <منوی سامانه های مرتبط  <سامانه مدیریت امور داروخانه ها از طریق  -1

 )با یکبار ورود به سیستم میتوان از هر دو سامانه استفاده نمود(

 irhttp://scm.fda.gov.از طریق سامانه زنجیره تامین به آدرس:  -2
 

 
 

 

 

 

می  ین صفحهااز طریق  سیستم کاربرگردد، می ظاهر سامانه به Loginصفحه نخست که بالفاصله بعد از 

 .ه باشد دسترسی داشت سامانه اینمختلف بخشهای به  دتوان

http://scm.fda.gov.ir/


   

امانه های سو اسناد ، مدیریت اطالعات شرکت پخش :هایمنو  املش ،داروخانهسامانه برای کاربران این 

 واهند شد.خح داده شرو اجزا آن می باشد. که در ادامه هر یک از این منوها به همراه زیر منوهایشان  مرتبط

 
 

 
 سامانهصفحه ابتدائی پس از ورود به . 2شکل 

 پنل کاربری 3

و  رژن سیستمبر، ودر سمت چپ نوار باالی صفحه، پنل کاربری قرار دارد که شامل نام و نام خانوادگی کار

 ز سیستم می باشد.گزینه خروج ا
 

 
 . پنل کاربری 3شکل 

 

تغییر رمز کاربر داروخانه در این سیستم ممکن نیست و فقط از طریق سیستم مدیریت امور داروخانه ها 

 امکان پذیر است.

 مدیریت اطالعات شرکت پخش 4
 

 مشاهده پیام 4.1

 مرتبط با داروخانه نمایش داده می شود. در این فرم لیست پیامهای

 ، سبد کاالئی وتخفیف ریالی تخفیف ریالی، جوایز کاالئی، پیشنهاد)پیغامها بر اساس دسته بندی های: 

 ان، عمومی،فراخو/Recall، شرایط استفاده از تخفیف، شرایط ثبت سفارش الکترونیک، (کاال، جعبه باز

 .و محصول جدید، نمایش داده می شوند 



   

 اشد.بمی  اعتبار و وضعیتعنوان پیام، کد رهگیری، نوع، شرکت پخش، این لیست شامل ستونهای: 

 

 
  مشاهده پیام. 5شکل

 

شده اهده ن. موارد مش)ستون سمت راست(لیست آن دسته نمایش داده می شود پیامهادسته با انتخاب 

به نها آنشده  در جلوی هر دسته از پیامها تعداد مشاهده برجسته)بولد( نمایش داده می شود. بصورت

   صورت عدد نمایش داده می شود.

 

 
 . مشاهده پیام 6شکل

 

ر معتب ودر قسمت باالی فرم می توان پیامها را بر اساس کد رهگیری، تاریخ شروع، شرکت پخش 

 بودن پیام جستجو کرد.

 

ش می ا نمایسیستم متن پیام ردر سمت راست هر پیام یک عالمت مثلث وجود دارد که با انتخاب آن 

 دهد.

 



   

 
 . مشاهده پیام 7شکل

 

 

را  ه پیامسیستم صفحه مشاهدمتناظر با هر پیام یک گزینه مشاهده وجود دارد که با انتخاب آن 

 شود.جزئیات پیام در این صفحه نمایش داده می نمایش می دهد و 

 

 
 . مشاهده پیام 8شکل

 

 فارشسط با هر کسی که در این سیستم می تواند سفارش دهد، در هنگام سفارش می تواند پیام مرتب

 خود را انتخاب کند.

 

 اسناد 5

 



   

 یک ازهر اسناد امکان دسترسی به اسناد قابل تبادل بین متعاملین میسر می باشد.در منوی 

  سترسیمتعاملین با توجه به سطوح دسترسی تعریف شده برای آنها به بخشهای مختلف این منو د

 دارند.

 فاکتور 5.1

 فاکتورهای وارده 5.1.1

 

 ، کد ، نوعدر این بخش لیست فاکتور های دریافتی وجود دارد. این لیست شامل ستونهای: تاریخ ثبت

 و یت وضع ، ریخ درخواست، صادر کننده، پرداخت، شماره، تاریخ، شماره درخواست، تاHIXرهگیری 

 می باشد.سفارش دهنده 

 

 

 
 فاکتورهای وارده. 9شکل 

 

 ی ای باز م صفحه متناظر با هر فاکتور وارده یک گزینه مشاهده وجود دارد که با انتخاب آن توسط کاربر

 شود که جزئیات فاکتور را نمایش می دهد.

 



   

 
 مشاهده فاکتور. 10شکل 

 

 ن وارد کرد بر بابا انتخاب گزینه رد کردن فاکتور سیستم صفحه رد کردن فاکتور را نمایش می دهد و کار

  فحه ردصضمن بستن و سیستم  فاکتور مورد نظر را رد کند می تواندو انتخاب گزینه ثبت  توضیحات

 می  نمایش بستن صفحه مشاهده فاکتور، صفحه فاکتور های وارده را بصورت بروز شدهکردن فاکتور و 

 .رد شده نمایش می دهد دهد و وضعیت فاکتور منتخب را به صورت

 

 

 
 . رد کردن فاکتور11شکل 

 

 ش می نمای با انتخاب گزینه ثبت رسید کلی در صفحه مشاهده فاکتور، سیستم صفحه ثبت رسید کلی را

 ا بپذیرد.یستم رسکاربر می تواند شماره رسید دلخواه خود را ثبت کند و یا شماره پیشنهادی توسط دهد. 

 



   

 
 . ثبت رسید کلی فاکتور12شکل 

 

 

ا انتخاب برسد و پرا می  "آیا از رسید کلی این فاکتور اطمینان دارید؟"سیستم سوال با انتخاب گزینه ثبت 

ا کد باکتور ف"و صفحه ثبت رسید کلی و مشاهده فاکتور، پیغام  سیستم ضمن بستن صفحه پیغامگزینه بلی 

. یش می دهده نمارا نمایش داده و صفحه فاکتور های وارده را بصورت بروز شد "رهگیری ... رسید کامل شد.

 نمایش می دهد.  "رسید کامل"در ضمن وضعیت فاکتور منتخب را، 

 

 

 
 . ثبت رسید کلی فاکتور13شکل 

 

 

  ا نمایشرجزئی در صفحه مشاهده فاکتور، سیستم صفحه ثبت رسید  جزئیزینه ثبت رسید با انتخاب گ

 تم را سط سیسدهد. کاربر می تواند شماره رسید دلخواه خود را ثبت کند و یا شماره پیشنهادی تومی 



   

 بپذیرد.

 هد.ا تغییر درانقضا  خو تاریتعداد بسته، تعداد در بسته کد بچ دارو، کاربر می تواند موارد: در رسید جزئی 

 

 
 فاکتور جزئی. ثبت رسید 14شکل 

 

 

ا انتخاب رسد و برا می پ "اطمینان دارید؟ مورداین  جزئیآیا از رسید "با انتخاب گزینه ثبت سیستم سوال 

با کد  فاکتور"و مشاهده فاکتور، پیغام  جزئیگزینه بلی سیستم ضمن بستن صفحه پیغام و صفحه ثبت رسید 

 ش می دهد.ه نمایرا نمایش داده و صفحه فاکتور های وارده را بصورت بروز شد "شد. جزئیرهگیری ... رسید 

 نمایش می دهد.  "جزئیرسید "در ضمن وضعیت فاکتور منتخب را، 

 

 

 
 فاکتورجزئی . ثبت رسید 15شکل 

 



   

  ی فاکتورینه هامشاهده سایر هزر صفحه مشاهده فاکتور، سیستم صفحه با انتخاب گزینه سایر هزینه ها د

 .فحه هزینه ها نمایش داده می شونددر این صرا نمایش می دهد. 

 

 
 سایر هزینه های فاکتور. 16شکل 

 

 

 ست کهعنی ادر صفحه فاکتورهای وارده در صورتی که ستون سفارش دهنده مقدار داشته باشد به این م

 پول داده ش کارفاکتور وارده مربوط به کارپول است و نام سفارش دهنده، نام دندانپزشکی است که سفار

 است.

 اهده فحه مشگزینه مشاهده، صدر صورتی که فاکتور وارده رسید)جزئی یا کلی( شده باشد، با انتخاب 

 ه شاهدمهزینه ها،  فاکتور نمایش داده می شود که در سمت پایین و سمت چپ آن گزینه های: سایر

 تحویل فرآورده مشاهده می شود.رسید و 

 

 
 فاکتور مشخصات. 17شکل 

 
 

 

 



   

  ن می توانآتخاب فعال بودن گزینه سایر هزینه ها به معنی وجود هزینه اضافی روی فاکتور است که با ان

 آن موارد را مشاهده کرد.

 کرد. مربوط به فاکتور را مشاهدهبا انتخاب گزینه مشاهده رسید می توان رسید جزئی یا کلی 

 

 
 مشاهده رسید. 18شکل 

 

 ح توضی در قسمت پایین و سمت چپ صفحه مشاهده رسید گزینه تحویل فرآورده وجود دارد که جلوتر

 داده خواهد شد.

 

 شخصات مسیستم صفحه  مشاهده رسیدیا  مشاهده فاکتوربا انتخاب گزینه تحویل فرآورده در صفحه 

 را نمایش می دهد. تحویل فرآورده

 

 
 تحویل فرآورده. 19شکل 

 

 

 یش می امنرا  "................عملیات با موفقیت انجام شد، کد رهگیری "با انتخاب گزینه ارسال سیستم پیغام 

 مانه دکتر .... لطفا نسبت به تایید دریافت فرآورده در سا"دهد و در ضمن یک پیامک با متن 

scm.fda.gov.ir .برای دندانپزشک ارسال می گردد. "اقدام شود 

 



   

 پیش فاکتور 5.2

 

 وارده 5.2.1

 ور وارده فاکت در این صفحه کاربر لیست پیش فاکتور های وارده را مشاهده می کند. متناظر با هر پیش

 گزینه های مشاهده و چاپ وجود دارند.

 

 
 پیش فاکتور وارده .20شکل

 

 

 ا نمایش تور ربا انتخاب گزینه مشاهده متناظر با هر پیش فاکتور وارده سیستم صفحه مشاهده پیش فاک

 می دهد.

 

 



   

 مشاهده پیش فاکتور .21شکل

 

 ی ور هابا انتخاب گزینه بازگشت سیستم صفحه مشاهده پیش فاکتور را می بندد و صفحه پیش فاکت

 وارده را نمایش می دهد.

 

 ا هد و بدرا نمایش می پیش فاکتور ایید پیش فاکتور سیستم صفحه تغییر وضعیت با انتخاب گزینه ت

 انتخاب گزینه ثبت، کاربر می تواند پیش فاکتور وارده را تایید کند.

 

 
 تایید پیش فاکتور .22شکل

 

 یش پضعیت با انتخاب گزینه ثبت تایید پیش فاکتور انجام می شود و سیستم با بستن صفحه تغییر و

 ه یستم صفحسرا نمایش می دهد. سپس  "با موفقیت انجام شدپیش فاکتور تغییر وضعیت "فاکتور پیغام 

 هد.ش می دنمای" تایید شده"پیش فاکتورهای وارده را نمایش می دهد و وضعیت پیش فاکتور منتخب را 

 .قابل مشاهده استصادر کننده پیش فاکتور  توسط تایید انجام شده

 

 

 یمایش مرا نپیش فاکتور ه درخواست بررسی پیش فاکتور سیستم صفحه تغییر وضعیت با انتخاب گزین

 ند.کثبت  دهد و با انتخاب گزینه ثبت، کاربر می تواند برای پیش فاکتور وارده، درخواست بررسی

 



   

 
 درخواست بررسی پیش فاکتور .23شکل

 

 یر ه تغیبا انتخاب گزینه ثبت، درخواست بررسی پیش فاکتور انجام می شود و سیستم با بستن صفح

 س دهد. سپ را نمایش می "با موفقیت انجام شدپیش فاکتور تغییر وضعیت "وضعیت پیش فاکتور پیغام 

 است ودرخ"سیستم صفحه پیش فاکتورهای وارده را نمایش می دهد و وضعیت پیش فاکتور منتخب را 

 نمایش می دهد." بررسی

 به صادر کننده پیش فاکتور ارسال می گردد. به صورت اتوماتیک درخواست بررسی
 

 

 د با انتخاب گزینه رد کردن پیش فاکتور سیستم صفحه تغییر وضعیت سفارش را نمایش می ده

 و با انتخاب گزینه ثبت، کاربر می تواند پیش فاکتور وارده را رد کند.

 

 
 رد کردن پیش فاکتور .24شکل

 

 ر با انتخاب گزینه ثبت، رد کردن پیش فاکتور انجام می شود و سیستم با بستن صفحه تغیی



   

 س دهد. سپ را نمایش می "با موفقیت انجام شدپیش فاکتور تغییر وضعیت "وضعیت پیش فاکتور پیغام 

 " دهشرد "منتخب را  سیستم صفحه پیش فاکتورهای وارده را نمایش می دهد و وضعیت پیش فاکتور

 نمایش می دهد.

 به صادر کننده پیش فاکتور ارسال می گردد. به صورت اتوماتیک رد شدن پیش فاکتور

 

 

 

 

 ی دهد ممایش با انتخاب گزینه سایر هزینه ها سیستم صفحه مشاهده سایر هزینه های پیش فاکتور را ن

 ده می شوند.و در این صفحه هزینه های مرتبط شده با پیش فاکتور مشاه

 

 
 سایر هزینه های پیش فاکتور .25شکل

 

 

 ر آن دبا انتخاب گزینه اطالعات سفارش دهنده سیستم صفحه سفارش دهنده را نمایش می دهد که 

 اده می ایش داطالعات سفارش دهنده شامل نام و نام خانوادگی، تلفن تماس، کد پستی و آدرس پستی نم

 شوند.

 



   

 
 اطالعات سفارش دهنده .26شکل

 

 مایش می نچاپ  با انتخاب گزینه چاپ، متناظر با هر پیش فاکتور وارده سیستم پیش فاکتور را در حالت

 دهد و کاربر می تواند از آن نسخه چاپی تهیه کند.

 

 
 چاپ .27شکل

 

 

 سفارش الکترونیک 5.3

 ثبت سفارش 5.3.1

 در این فرم کاربر می تواند سفارش خود را ثبت کند.

 ام کاال، ناال، در این فرم لیست کاالهای قابل خرید مشاهده می شود. درمورد هر کاال اطالعات: عکس ک

 شرکت پخش، تامین کننده، قیمت، فرجه و جایزه نمایش داده می شود.

 



   

   برند و کد/محصوالت موجود در این فرم را بر اساس شرکت پخش، نام محصول و تامین کننده

 ده یش دان جستجو کرد، که گزینه های مذکور در ردیف باالی لیست کاالها نمامی توا UMDNSژنریک/

 می شوند.

 

 می توان جستجو)فیلتر( کرد.   گروه ژنریکهمچنین محصوالت را بر اساس 

 بخش جستجو بر اساس شکل محصول در سمت راست صفحه قرار دارد.

 

  داروی ، می توان محصوالت را بر اساس موجود بودن، وجودگروه ژنریکعالوه بر جستجو بر اساس 

 مشابه، وجود پیشنهاد ویژه)جایزه( و داروهای مخدر جستجو کرد.

  بر، محصولط کاردر پایین کادر هر محصول گزینه افزودن به سبد خرید وجود دارد که با انتخاب آن توس 

 انتخاب شده به سبد خرید اضافه می گردد.

 اد ظر به تعدورد نماربر بیش از یک بار گزینه افزودن به سبد خرید را انتخاب کند، کاالی در صورتی که ک

 انتخاب شده به سبد خرید اضافه می گردد. 

 گزینه سبد خرید تعداد کاالی متمایز ثبت شده توسط کاربر را نمایش می دهد.

 

 

 
 ثبت سفارش .28شکل

 

 

 ات یک خرید را نمایش می دهد، که این صفحه جزئیبا انتخاب گزینه سبد خرید سیستم صفحه سبد 

 ست ین لیاسفارش را نمایش می دهد. هر کاالی سفارش داده شده در یک ردیف نمایش داده می شود و 

 سته، داد بشامل ستونهای: تصویر، نام محصول، تامین کننده، شرکت پخش، قیمت، تعداد در بسته، تع

 ا ن تعداد ری تواد بسته با استفاده از گزینه های مثبت و منفی مجایزه و فرجه می باشد. در ستون تعدا

 د. رسانی کن بروز تغییر داد همچنین کاربر می تواند با تغییر عدد در ستون تعداد بسته، تعداد کاال را



   

 متناظر با هر کاال گزینه حذف وجود دارد.

 

 
 سبد خرید .29شکل

 

 

 خرید  تم سبدآیا شما از حذف این آی"با انتخاب گزینه حذف سیستم صفحه حذف را نمایش داده و سوال 

 ا ورد نظر ریتم مآرا می پرسد و در صورتی که کاربر گزینه بلی را انتخاب کند، سیستم  "اطمینان دارید؟

 حذف می کند و صفحه سبد خرید را بروز شده نمایش می دهد.

 

 
 حذف از سبد خرید .30شکل

 

 

 : هر کاربر در یک لحظه فقط یک سبد خرید می تواند داشته باشد.نکته

 ه سفارش بد را : در صورتی که کاربر بخواهد کاالهائی را که متعلق به دو شرکت پخش متفاوت هستننکته

 ود وج امکان انتخاب محصوالت شرکت های پخش مختلف در یک سفارش"خود اضافه کند سیستم پیغام 

 را نمایش می دهد. "!ندارد



   

 

 ه سبد دید بکاربر با انتخاب گزینه ادامه خرید وارد صفحه ثبت سفارش می شود و می تواند کاالی ج

 خرید خود اضافه کند.

 

 با انتخاب گزینه نهائی سازی سفارش سیستم صفحه، نهائی سازی سفارش را نمایش می دهد.

 

 
 نهائی سازی سفارش .31شکل

 

 ئی سازی سفارش شامل چهار صفحه)تب( می باشد.صفحه نها

 غییر در صفحه)تب( سفارش سیستم یک شماره به سفارش اختصاص داده است که توسط کاربر قابل ت

 ه حات باست. در صفحه پرداخت کاربر می تواند نوع پرداخت نقدی یا قسطی را معین کرده و توضی

 ره تلفنی، شمادهنده، اقالم داده ای: نام و نام خانوادگسفارش اضافه کند. در صفحه اطالعات سفارش 

 عات ، اطالبه صورت اتوماتیک پر می شوند و کاربر می تواند با پر کردن کد پستی و آدرس اطالعات

 د را که ظر خونسفارش دهنده را کامل کند. در صفحه انتخاب پیام کاربر می تواند پیام/پیامهای مورد 

 انتخاب کند. متناظر با سفارش هستند

 یی عملیات نها"غام در انتها کاربر با انتخاب گزینه ثبت نهائی سازی سفارش را انجام می دهد و سیستم پی

 رت ا بصورا نمایش می دهد و سیستم صفحه پیش نویس سفارشات ر "سازی سفارش با موفقیت انجام شد

 بروز شده نمایش می دهد.

 



   

 
 پیش نویس سفارشات .32شکل

 

 یغامپیستم سصورتی که کاربر بخواهد یک سفارش خالی)سبد خرید خالی( را نهائی سازی کند  نکته: در

 را نمایش می دهد.!" سبد خرید فعال برای شما وجود ندارد"

 

 سبد خرید 5.3.2

 .شاهده کندرا م کاربر با انتخاب گزینه سبد خرید وارد سبد خرید جاری می شود و می تواند محتویات آن

 

 

 پیش نویس 5.3.3

 

 این فرم کاربر لیست سفارشات پیش نویس خود را مشاهده می کند.در 

 این لیست شامل ستونهای تاریخ سفارش، شماره سفارش، شرکت پخش و وضعیت می باشد.

 متناظر با هر پیش نویس سفارش گزینه های ارسال، ویرایش، حذف و مشاهده وجود دارند.

 

 



   

 
 پیش نویس سفارشات .33شکل

 

 ارسال کاربر می تواند سفارش را به شرکت پخش ارسال کند.با انتخاب گزینه 

 ه بلی گزین با انتخاب گزینه ارسال سیستم صفحه ارسال سفارش را نمایش می دهد و کاربر با انتخاب

 را  ".…XXXXX: سفارش با موفقیت ارسال شد. کد رهگیری"سفارش را ارسال کرده و سیستم پیغام 

  پیش نویس سفارشات را بصورت بروز شده نمایش می دهد و نمایش می دهد، سپس سیستم صفحه

 سفارش ارسال شده دیگر در این صفحه مشاهده نمی شود.

 

 
 ارسال سفارش .34شکل

 

 یش نماید.ویرا کاربر با انتخاب گزینه ویرایش متناظر با سفارش مورد نظر خور می تواند آن سفارش را

 یرایش در صورت و"ویرایش سفارش را نمایش داده و سوال با انتخاب گزینه ویرایش، سیستم صفحه 

 ید بد خرسفارش های نهایی شده، سبد خرید جاری شما از بین رفته و سفارش مورد نظر به عنوان س

 ه ر صورتی کو د را می پرسد "شما تعیین می شود. آیا از انجام این عملیات اطمینان دارید ؟ جاری/فعلی



   

 و  ی دهداب کند سیستم سفارش مورد نظر را در صفحه سبد خرید نمایش مکاربر گزینه بلی را انتخ

 کاربر می تواند آن را ویرایش کند.

 

 
 ویرایش سفارش .35شکل

 

 

 کاربر با انتخاب گزینه حذف می تواند سفارش مورد نظر خود را حذف کند.

  ف این سفارشآیا از حذ"با انتخاب گزینه حذف سیستم صفحه حذف را نمایش می دهد و سوال 

 سفارش  ن حذفرا می پرسد. در صورتی که کاربر گزینه بلی را انتخاب کند سیستم ضم "اطمینان دارید؟

 ش فحه پیرا نمایش می دهد و ص "سفارش مورد نظر با موفقیت حذف گردید"مورد نظر کاربر، پیغام 

 نویس سفارشات را بصورت بروز شده نمایش می دهد.

 

 
 حذف سفارش .36شکل

 



   

 .ه کندکاربر با انتخاب گزینه مشاهده متناظر با هر سفارش می تواند جزئیات سفارش را مشاهد

 با انتخاب گزینه مشاهده سیستم صفحه مشاهده پیش نویس سفارش را نمایش می دهد.

 

 
 مشاهده سفارش .37شکل

 

  زئیاتدر این صفحه در سمت راست هر ردیف از محصول یک مثلث دیده می شود که با انتخاب آن ج

 محصول در یک ردیف زیر محصول نمایش داده می شود.

 با انتخاب گزینه بازگشت سیستم صفحه مشاهده پیش نویس سفارشات را نمایش می دهد.

 ی دهد ممایش هده پیام های انتخاب شده را نبا انتخاب گزینه پیام های انتخاب شده سیستم صفحه مشا

 و در این صفحه پیام های مرتبط شده با درخواست مشاهده می شوند.

 

 
 پیام های سفارش .38شکل

 

 



   

 ن در آ با انتخاب گزینه اطالعات سفارش دهنده، سیستم صفحه سفارش دهنده را نمایش می دهد که

 اده می ایش دی، تلفن تماس، کد پستی و آدرس پستی نماطالعات سفارش دهنده شامل نام و نام خانوادگ

 شوند.

 

 
 سفارش دهنده سفارش .39شکل

 

 سفارش های صادره 5.3.4

 در این صفحه لیست سفارشات صادره برای شرکت های پخش مشاهده می شوند.

 ی این لیست شامل ستونهای: شماره سفارش، تاریخ سفارش، کد رهگیری، شرکت پخش و وضعیت م

 باشد.

 متناظر با هر سفارش گزینه های مشاهده و چاپ وجود دارند.

 ه ش نسخبا انتخاب گزینه چاپ سیستم صفحه پیش نمایش چاپ را نمایش می دهد و می توان از سفار

 چاپی تهیه کرد.

 



   

 
 سفارش دهنده سفارش .40شکل

 

 
 ت زئیان صفحه جبا انتخاب گزینه مشاهده سیستم صفحه مشاهده سفارش را نمایش می دهد که در ای

 سفارش نمایش داده می شود.

 

 
 مشاهده سفارش .41شکل

 

 کاربر با انتخاب گزینه بازگشت می تواند وارد صفحه سفارش های صادره شود.

 انتخاب  بر بابا انتخاب گزینه ابطال سفارش سیستم صفحه تغییر وضعیت سفارش را نمایش می دهد و کار

 صفحه  فارش،سگزینه ثبت می تواند ابطال فاکتور را انجام دهد و سیستم با بستن صفحه تغییر وضعیت 

 خب سفارش های صادره را به صورت بروز شده نمایش می دهد و در این صفحه وضعیت سفارش منت

 نمایش داده می شود. "باطل شده"

 



   

 
 ابطال سفارش .42شکل

 

 ی دهد ممایش با انتخاب گزینه پیام های انتخاب شده سیستم صفحه مشاهده پیام های انتخاب شده را ن

 و در این صفحه پیام های مرتبط شده با سفارش مشاهده می شوند.

 

 
 پیام های سفارش .43شکل

 

 

 ن ر آد با انتخاب گزینه اطالعات سفارش دهنده، سیستم صفحه سفارش دهنده را نمایش می دهد که

 اده می ایش داطالعات سفارش دهنده شامل نام و نام خانوادگی، تلفن تماس، کد پستی و آدرس پستی نم

 شوند.

 



   

 
 سفارش دهنده سفارش .44شکل

 

 

 نسخه 5.4

 نسخه های صادره 5.4.1

 بت کند. ثسیستم  با استفاده از این فرم می تواند نسخ خود را در دانشگاه علوم پزشکیداروخانه کاربر 

 

 
 نسخه های صادره .45شکل

 

 در این فرم کاربر می تواند لیست نسخه های خور را ببیند.

 بت نسخه، تاریخ داروخانه، تاریخ ث Hixاین لیست شامل ستونهای: کد رهگیری، تاریخ و زمان ارسال، کد 

 اریخ و زمان نوع فرستنده، تفرستنده،  Hixپذیرش، نوع پذیرش، کد نظام پزشکی معالج، فرستنده، کد 

 ، هزینه کل نسخه و وضعیت می باشد.تثب

  می تواند اب آندر این لیست متناظر با هر نسخه)هر ردیف( گزینه مشاهده وجود دارد که کاربر با انتخ



   

 جزئیات نسخه صادره را مشاهده کند.
 

 
 نسخه صادره .46شکل

 

 

 ش تعریف ز پیای خاص و اکابر برای ثبت نسخه خود در سیستم نیاز به فایل اکسلی دارد که شامل ستونه

 شده ای باشد.

 سپس  رده وکبدین منظور کاربر میتواند با انتخاب گزینه نمونه اکسل فایل نمونه نسخه را دریافت 

 اطالعات نسخه خود را در آن درج کند.
 

 
 نمونه اکسل .47شکل

 

 

 

  رده و سپسخیره ککاربر در صفحه فوق می تواند نمونه فایل اکسل نسخه را مستقیما باز کند یا آن را ذ 

 اال، بر روی سیستم ببه  2007)برای استفاده از فایل نمونه می بایست قبال نرم افزار اکسل نسخه باز کند.

 کاربر نصب شده باشد(

 ای اینترنتی مرورگر ه نصب شده باشد، برای Cدرایو  در صورتی که ویندوز روی سیستم عامل ویندوز،در 

 می  :Downloads\aaaaaaa\Users\C مسیر ذخیره فایلهای دانلود شده به صورت پیش فرض معموال

 نام کاربر ویندوز می باشد. aaaaaaaباشد که 

 

 فایل اکسل نمونه پس از باز شدن به شکل زیر می باشد.



   

 

 
 اکسل .48شکل

 

 

 سر ستونهای عناوین اطالعاتی می باشد. ردیف اول شامل

 نسخه ها می باشند. نمونه اطالعات 7تا  2ردیف های 

 کادر زرد رنگ راهنمای وارد کردن اطالعات در فایل می باشد.

 

 در پر کردن فایل اکسل توجه به نکات زیر ضروری است:

  ی م پزشکمقداردهی همه فیلدهای ذکر شده در فایل نمونه اکسل نسخه، اجباری است، به جز کدنظا -1

 مسئول فنی برای مراکز جراحی محدود و کدنظام پزشکی موسس در بیمارستان حقوقی

 یید.فیلدهای داده مربوط به هزینه که مرتبط با سازمان شما نمیباشد، مقدار صفر ثبت نما -2

 .دهی فیلدهای ستاره دار به صفحات مربوطه مراجعه نماییدجهت مقدار -3

 سیستم به حروف کوچک و بزرگ حساس میباشد -4

 

 اکسل در قسمت زرد رنگ نیز در دسترس کاربر می باشد. لاخل فایدنکات فوق در 

 

ع انوا وانبا عن نوع پذیرش –جنسیت و اطالعات پذیرش  –: اطالعات بیمار مقادیر مجاز ستونهای لیست

 جنسیت و نوع پذیرش در شیت ها)صفحات( جنسیت و نوع پذیرش در فایل اکسل درج شده است.

 



   

 
 اکسل .49شکل

 

 

 

 
 اکسل .50شکل

 

 

 

 کردن ستونهای فایل اکسل می باشد: کاربر دارای قوانین و محدودیت های زیر در مورد پر

 .واهد شدغیراینصورت نسخه مربوطه ارسال نخحداقل یک قلم محصول بایستی در نسخه ثبت شود، در  -1

 "/"د با توانباشد. اطالعات روز و ماه و سال میمی« YYYY-MM-DD»به فرمت شمسی  هاتاریختمامی  -2

 باشد.جدا شود. مقداردهی این فیلد اجباری می"-"یا 



   

 باشد.می« 09123456789»فرمت شماره موبایل اجباری بوده و به صورت  -3

ر رقم اعشا ی با دوتواند مقادیر اعشارمقداردهی تعداد دارو در فایل اکسل اجباری است. این فیلد می -4

 .1و  0.5یا  0.25یا  0.2داشته باشد. مثل 

 .ساعت باشد ۴۸نباید بیشتر از  و تاریخ نسخه اختالف تاریخ بین تاریخ پذیرش -5

 

 

 

 

 

در  ایلعات فمی بایست فایل وارد سامانه گردد تا اطالپس از پر کردن اطالعات فایل اکسل توسط کاربر 

 سامانه ثبت گردد.

و در  شود ر اطالع دادهتوسط سامانه بررسی شده و در صورت وجود هرگونه مشکل به کارب اطالعات فایل

ی مانه مصحت اطالعات مطابق با موارد و محدودیت های پیشتر ذکر شده اطالعات فایل وارد ساصورت 

 گردد.

 ز فایل رااریافت نسخه های صادره گزینه دوارد کردن فایل اکسل به سامانه کاربر می بایست در صفحه  برای

نتخاب با ا وو سیستم صفحه آپلود فایل را نمایش می دهد که امکان جستجوی فایل را دارد  انتخاب کند

 سال کند.در سیستم عامل ویندوز، فایل دلخواه را به سامانه ار Openفایل مربوط و انتخاب گزینه 

 ر شدهتر ذکسامانه پس از دریافت و بررسی اطالعات در صورت درست بودن اطالعات مطابق با شرایط پیش

 اطالعات را ثبت و نتیجه را نمایش می دهد.

 

 
 وارد کردن اکسل.51شکل

 

 

 یستمسود و یل هیچ یک از اطالعات در سامانه ثبت نمی شدر صورت وجود هر گونه اشکال در اطالعات فا

 پیغام مناسب در مورد اشکاالت به کاربر نمایش می دهد.
 



   

 

 

 

 

 

 

 سامانه های مرتبط 6

 

 در این بخش لینک ارتباط به سامانه های مرتبط وجود دارد.

 پرتال سامانه های غذا و دارو 6.1

 لینک ارتباط به پرتال سامانه های غذا و دارو

 سامانه مدیریت امور داروخانه 6.2

 لینک ارتباط به سامانه مدیریت امور داروخانه

 




