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 ++Sipراهنماي نرم افزار سیستم یکپارچه سیپ 

 و آزمایشگاه MRI ، Ctscan ، سونوگرافی ،رادیولوژی : ویژه مراکز 

 

 

 sipآموزش نحوه ورود و پذیرش بیمار با نرم افزار ++

 

 نحوه ورود به سیستم 

 پس از نمایش پنجره زیر لطفاً نام کاربري و رمز ورود خود را وارد نمایید.
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 پذیرش بیمار جدید

: براي وارد شدن به بخش ها می توانید روي آیکون براي پذیرش بیمار به صورت زیر عمل می نماییم 
منشی کلیک  رويمربوطه کلیک کنید یا عدد نمایش داده شده در باالي آیکون ها را از روي کیبورد بزنید. 

 را در کیبورد فشار دهید.1رده یا عددك
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 ینه (پذیرش جدید) کلیک کنید .گزروي  
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 در صفحه ظاهر شده در قسمت جستجو بیمار یکی از عبارات زیر را میتوانید جستجو کنید :

 نام و نام خانوادگی ، شماره ملی ، شماره بیمه

 
را بزنید تا مرحله بعد اجرا شود .  یا انتخاب پرونده  f3اگر پرونده بیمار نمایش داده شد کلید  پس از جستجو 
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در صورتی که  براي بیمار پرونده تشکیل دهید .شته باشد ابتدا بایددر صورتی که بیمار از قبل پرونده ندا
تنظیمات ست شده باشد برنامه به صورت اتوماتیک صفحه ي تشکیل پرونده را باز میکند در غیر این صورت 

 کلیک نمایید تا صفحه یتشکیل پرونده که در زیر آورده شده است،  باز f5روي کلید تشکیل پرونده یا 
 گردد.

 نیز این کار را انجام دهید. F3 اطالعات بیمار را وارد نموده و دکمه ي ضبط را بزنید میتوانید با زدن کلید

نکته: به منظور گرفتن تایید اینترنتی نسخ تامین اجتماعی بهتر است شماره موبایل شخص را وارد نموده تا 
 از اشکاالت هنگام تایید نسخ جلوگیري شود.
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کد بخش مورد نظر را وارد کنید. پس از تشکیل پرونده باید بخش مورد نظر را انتخاب نماییم در این مرحله 

 

 

 

 

 

 

 

 

اطالعات پزشک را و  نسخه و شمار صفحه دفترچه را در صورت پذیرش با بیمهدر صفحه ظاهر شده تاریخ 
وارد کنید . 

 را در قسمت مشخص شده وارد کرده و کلید اینتر را بزنید . خدماتسپس نام یا کد 

سبه میشود . امبلغ قابل پرداخت توسط سیستم مح

   را بزنید.F3پس از آن کلید ضبط پذیرش یا 
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 در صفحه بعد نحوه پرداخت هزینه توسط بیمار را تعیین کنید که پرداخت نقدي بوده است یا به صورت 

 کارت و براي تایید روي کلید ( بله ) کلیک کنید.
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 لیست پذیرش همین شیفت 

براي دسترسی به بیماران پذیرش شده در شیفت مورد نظر با زدن بر روي دکمهی (لیست پذیرش همین 
  کیبورد) به اطالعات بیماران پذیرش شده دسترسی پیدا میکنیم.2شیفت یا عدد 
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پس از کلیک کردن پنجره ي زیر باز شده و میتوان از کنترل هاي  موجود در این صفحه براي عودت پول، 
 جوابدهی، اصالح پرونده و ... استفاده نماییم.

در این صفحه میتوان بیماران تمامی بخش ها را در همین شیفت مشاهده نمود با تغییر بخش، این موضوع 
را مشاهده مینماییم.
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 لیست بیماران 

در برنامه سیپ براي اینکه به پرونده مراجعات قبلی بیماران دسترسی داشته باشیم بخشی تعریف شده است 
 که لیست همه بیماران در آن وجود دارد.

در این قسمت میتوانید لیست بیماران تا یکسال گذشته را در سیستم داشته باشید .

 

 لیست بیماران پذیرش شده در شیفت جاري  -1

 لیست بیماران پذیرش شده امروز و شیفت جاري  -2

 لیست بیمارانی که براي پذیرش در ساعات بعدي نوبت دهی شده اند .  -3

  لیست 18/6/94لیست بیماران پذیرش شده در طول یک ماه . براي مثال اگر بخواهید در تاریخ  -4
  محاسبه کرده و نمایش می دهد . 18/5/94یک ماه گذشته را ببینید سیستم 

 لیست بیماران در دو ماه گذشته مانند گزینه قبل  -5

با انتخاب این گزینه لیست بیمارانی را که در طول یک سال گذشته در همه بخش ها پذیرش شده  -6
 اند مشاهده می کنید. 
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 کلیک کنید ،در کادري که باز می شود  نام یا نام 7جستجو بیمار در سالهاي گذشته: روي گزینه  -7
 خانوادگی بیمار را وارد کرده و تایید را بزنید. 
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پس از تایید پنجره اي باز میشود همانند لیست پذیرش همین شیفت که با تغییر دادن بخش مورد نظر 
 میتوان نام بیمار را در بخش هاي مختلف جستجو کرد.
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 بدهکاران

در صورتی که در هنگام پذیرش براي بیمار بدهی ثبت شده باشد براي مشاهده و تسویه حساب در قسمت 
  کیبورد را کلیک میکنیم.5منشی دکمه ي  بدهکاران  یا کلید 
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 پس از کلیک کردن پنجره ي زیر باز میشود.

 

 در قسمت باالي صفحه سه گزینه وجود دارد که به ترتیب به توضیح آنها می پردازیم :
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 لیست بدهکاران تسویه نشده :

: اگر بدهی بیمار تسویه نشده است روي این گزینه کلیک کنید در کادري که باز می شود 
 مبلغ بدهی و نحوه پرداخت را مشخص کرده و ضبط را بزنید. 

 

  



 
 
 
 

 16 

Http://www.iransono.com 
Http://www.iransip.ir 

Email : Sip@Iransono.com 

 تاریخ نگارش
20/06/1394 

 ++Sipراهنماي نرم افزار سیستم یکپارچه سیپ 
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: با کلیک روي این گزینه تمام اتفاقاتی که براي بیمار ثبت شده است با جزئیات قابل 
 مشاهده می باشد.

در صورت نیاز می توانید لیست خود را چاپ نمایید. 
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 و آزمایشگاه MRI ، Ctscan ، سونوگرافی ،رادیولوژی : ویژه مراکز 

 لیست بدهکاران تسویه حساب شده :

  مشاهده لیست بیمارانی که بدهی خود را تسویه کرده اند.  

 با کلیک روي گزینه ( تسویه حساب ) می توانید نحوه پرداخت بدهی را مشاهده و آن را اصالح ، 
 حذف یا چاپ نمایید. 

| 
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 ثبت هزینه ها

در هر بخش ممکن است کاربر براي انجام کارهایی مانند خرید، هزینه پست ، غذا یا موارد دیگر هزینه هایی 
 پرداخت کند که  براي کنترل بهتر درآمد ها این هزینه ها باید در سیستم ثبت شوند . 
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 براي ثبت هزینه ها به ترتیب زیر عمل می کنیم :

 ) روي گزینه ثبت هزینه ها کلیک کنید . 1در قسمت منشی ( -1

 در کادر باز شده بخش مورد نظر را انتخاب نمایید و در باالي صفحه گزینه ایجاد را بزنید  -2
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در کادر زیر عنوان هزینه را انتخاب نمایید . توضیحات الزم براي ثبت هزینه و مبلغ را نیز وارد کرده و ضبط 
 را بزنید.
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 میزان کارکرد

در نرم افزار سیپ امکاناتی ایجاد شده که توسط آن کاربر می تواند پس از پایان شیفت کاري خود میزان 
درآمد و هزینه ها را مشاهده کند. 

مراحل انجام کار : 

  ( میزان کارکرد) را انتخاب کنید. 9گزینه  -1
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 در کادري که باز میشود بخش هاي مختلفی وجود دارد که به ترتیب به توضیح آنها می پردازیم:

جمع در آمد بخش ها : در این قسمت می توانید هزینه هاي همه بخش ها را مشاهده کنید و در صورت نیاز لیست هزینه ها 
 را چاپ کنید

نحوه کارکرد صندوق : در  این بخش می توانید تعداد پذیرش ها و نحوه پرداخت هزینه ها را مشاهده کنید که به صورت نقد 
 بوده یا از طریق کارت .

لیست بیماران پذیرش شده : در این بخش میتوانید لیست همه بیماران پذیرش شده را به صورت جداگانه مشاهده کنید به 
این صورت که در قسمت باالي صفحه بخش مورد نظر را انتخاب می کنید و لیست بیماران پذیرش شده در آن بخش را 

 مشاهده می کنید .

هزینه ها : در هر شیفت کاري ممکن است کاربر هزینه هایی براي کارهایی مانند خرید و ... پرداخت کند و این هزینه ها باید 
 در سیستم ثبت شود. می توانید در این بخش هزینه هاي مربوط به هر شیفت را مشاهده کنید. 

کارکرد بیمه ها: در این قسمت می توانید با انتخاب هر کدام از بخش ها هزینه هایی را که بیمه پرداخت کرده است مشاهده 
 کنید . 
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 پایان شیفت

هر کاربر در پایان ساعت کاري خود باید شیفت جاري را ببند و یک شیفت جدید ایجاد کند تا کار پذیرش 
 در ساعات کاري مختلف راحت تر انجام گیرد براي این کار باید ابتدا:

 در کادر بعد روي گزینه( پایان شیفت) کلیک کنید .  -1

در کادري که مشاهده میکنید سیستم از شما می پرسد که آیا می خواهید پایان شیفت را ثبت  -2
کنید گزینه (بله) را انتخاب کنید.پس این کار برنامه بسته می شود و شما باید براي شروع یک 

 شیفت جدید دوباره برنامه را اجرا کنید .
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با نام کاربري و رمز خود برنامه را اجرا کنید کادري به شکل زیر باز میشود که می توانید گزینه ( بله  -3
 ) را انتخاب کنید تا شیفت کاري جدید شروع شود. 
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 جواب دهی 

 برای جواب دھی بھ ترتیب زیر عمل می کنیم :

  (منشی) را انتخاب کنید1-برنامھ را اجرا کرده و گزینھ1

  ( لیست پذیرش ھمین شیفت ) را بزنید2-در پنجره بعدی گزینھ 2
 
-از باالی پنجره سمت راست بخشی را کھ می خواھید درآن جواب دھی انجام دھید انتخاب نمایید 3

لیست بیماران پذیرش شده را مشاھده می کنید سپس بیماری را کھ می خواھید جواب دھی کنید انتخاب 
 کنید یا از منوی باالی صفحھ جواب دھی را بزنید . وارد صفحھ Double Clickکرده روی نامش 

  می شوید.wordجواب دھی  با برنامھ 
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  یک دکمھ با عکس فلش دیده می شود روی عالمت کلیک کنید. WORDدر سمت راست صفحھ 

فھرستی از جواب ھای آماده سونوگرافی و رادیولوژی برای شما باز می شود شما از این لیست 
می توانید جواب نرمال سونوگرافی بیمار را انتخاب کنید. با دو بار کلیک کردن روی عنوان 

  اضافھ می شود .  wordسونوگرافی متن بھ صورت اتوماتیک بھ صفحھ 

 

 برای آسان تر شدن کار جواب دھی بھ توضیح کاربرد آیکون ھای باالی صفحھ می پردازیم :

برای نوشتن جواب سونوگرافی بیمار بعدی روی این آیکون کلیک کنید در کادر زیر پس از 
انتخاب بخش نام بیمار را در قسمت جستجو وارد کنید تا کادر انتخاب سربرگ باز شود سربرگ 

  جواب بیمار را نوشتھ و ضبط نمایید. wordمورد نظر را نیز انتخاب نمایید . در صفحھ 
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اگر می خواھید از طریق بارکد بیمار را جستجو کنید در قسمت جستجو با شماره بارکد ، شماره یا 
 بارکد بیمار را وارد کرده و جستجو را بزنید . 

 

 جھت ذخیره جواب بیمار این کلید را بزنید. 

 در مرحلھ آخر پس از اینکھ از صحیح بودن جواب سونوگرافی مطمئن شدید در قسمت باالی 
 صفحھ روی آیکون چاپ کلیک کرده و جواب را چاپ نمایید.

 در متن ھای نرمال بھ جای مقادیر و اعداد کھ توسط پزشک بھ عنوان جواب نوشتھ می 
شود عالمت سوال قرار داده شده است با زدن بر روی این آیکون کادر زیر ظاھر میشود . در 

 قسمت زرد رنگ این کادر اطالعات را نوشتھ و اینتر را بزنید. 
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 تنظیمات جواب دھی 

 

  کلیک نمایید در کادر زیر تاریخ را وارد کنید .1-برای تبدیل تاریخ میالدی بھ شمسی روی گزینھ 1

 

 

 

- برای محاسبھ تاریخ زایمان در کادر زیر تاریخ انجام سونوگرافی ، ھفتھ و روز حاملگی را وارد 2
کنید پس از وارد کردن اطالعات بدون اینکھ دکمھ اینتر را بزنید تاریخ زایمان در کادر نمایش داده 

می شود. 
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-برای محاسبھ سن حاملگی براساس تاریخ سونوگرافی قبلی پس از اینکھ ھفتھ و روز حاملگی قبلی 3
 را وارد کردید سیستم سن جدید حاملگی را محاسبھ کرده و در کادر نمایش داده می شود . 

 

 
 

 -برای محاسبھ اختالف دو تاریخ و تبدیل آن بھ ھفتھ و روز از این گزینھ استفاده نمایید.4
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برای اصالح پذیرش بیمار پس از اینکھ روی این گزینھ کلیک کردید صفحھ پذیرش باز میشود 
 و شما میتوانید اصالحات الزم را انجام دھید.

 برای مشاھده اتفاقات ثبت شده برای بیمار در طول مدت پذیرش این گزینھ را انتخاب کنید .

 

  برای بستن جواب بیمار از این گزینھ استفاده کنید.

اگر جواب نرمال را انتخاب کرده و تغییرات الزم را انجام داده اید اما ترجیح میدھید برای 
جواب خود سر برگ دیگری انتخاب کنید روی این آیکون کلیک نموده و سر برگ دلخواه را انتخاب 

 نمایید. 

 برای حذف جواب بیمار روی این گزینھ کلیک کرده و بلھ را بزنید

اگر جواب یک بیمار را حذف کرده اید و می خواھید دوباره آن را مشاھده کنید روی این 
گزینھ کلیک کنید کادری باز می شود کھ در آن تاریخ جواب ھای حذف شده را مشاھده می کنید . 

 برای بازیابی جواب بیمار روی تاریخ مورد نظر دو بار کلیک کنید .
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  گزینھ وجود دارد کھ بھ ترتیب بھ توضیح آنھا می پردازیم :4در سمت راست صفحھ جواب دھی 

کل جوابھا : از این  بخش می توانید جواب ھای نرمال پیش فرض را با دو بار کلیک کردن روی آن 
 بھ صفحھ جواب دھی اضافھ نموده و تنظیمات الزم را روی آن انجام دھید.

جوابھا : در این قسمت جواب ھایی کھ بیشتر از جواب ھای دیگر استفاده میشود و بھ سریعتر شدن 
 روند جواب دھی کمک می کند قرار می گیرد .  

جملھ ھا : اگر می خواھید یک جملھ مھم بھ جواب سونوگرافی اضافھ نمایید روی این گزینھ کلیک 
 کرده و جملھ مورد نظر را اضافھ کنید.

 جواب ھای قبلی : تاریخ و تعداد مراجعات قبلی بیمار و خدمات انجام شده را مشاھده می کنید. 


