
 خدمات پزشکی

 

 در این قسمت نقش و نام مرکز مورد نظر را انتخاب کنید.

 

 

 

 سپس دکمه ورود به سیستم را بزنید.



 

 با توجه به تصویر باال وارد منوی ارائه خدمت شوید.

 

رقم باشد پیام توقف  5که شماره ملی کمتر از   در صورتیشماره ملی و کد رهگیری خود را به دقت وارد کنید. 

رقم بود پیام  5باشد. در صورتی که کمتر از  رقم 5شود. کد رهگیری به صورت عددی و باید  نمایش داده می

 شود.  توقف با رنگ قرمز نمایش داده می

 شود: میای پیدا نشده باشد، پیام توقف به شرح زیر نمایش داده  در صورتی که نسخه

 "نسخه.... با این شماره رهگیری یافت نشد"       



 

شوید. ای فرد می بعد از وارد کردن کد ملی و کد رهگیری وارد صفحه مشخصات هویتی و بیمه  

اطالعات هویتی شامل کد ملی، تاریخ تولد، جنسیت، نام سرپرست، نسبت سرپرست، آدرس و شماره تلفن همراه 

قرمز رنگ  ای غیرفعال باشد، پیام ای، در صورتی که وضعیت بیمه سمت اطالعات بیمهباشد. در ق بیمه شده می

 شود. ها به صورت آزاد محاسبه می و تمامی هزینه  "وضعیت بیمه شده غیرفعال است"شود:  نمایش داده می

  

 

 



شوند و قابل انتخاب  میفیلد مسئول فنی، لیست مسئولین فنی معتبر یا پزشکان شاغل معتبر مرکز نمایش داده 

 کردن است.

و در غیر این صورت باید با عنوان بایستی  ارائه دهندهدرصورتی که مرکز جاری خدمات پزشکی باشد، عنوان آن 

چه بر اساس جستجو ارائه دهنده معتبری یافت نشد، پیام قرمز  با عنوان مسئول فنی نمایش داده شود. چنان

 "دهنده معتبری یافت نشد. به واحد قرارداد اداره استانی مراجعه نمایید ارائه"شود:  رنگ نمایش داده می

به محض انتخاب ارائه دهنده، سایر اطالعات ارائه دهنده شامل مقطع، تخصص و درجه دانشگاهی نمایش داده 

 شود می

 

 

 

 

 



 

ر صورتی که همه گیرد. د با استفاده از دکمه انتقال به لیست مراجعین بیمه شده در صف تحویل قرار می

انتقال به لیست مراجعین با موفقیت انجام "شود:  اطالعات بیمه شده درست باشد. پیام موفقیت نمایش داده می

 ."شد

 .شود شود و کاربر به فرم ارائه نسخه هدایت می با کلیک بر روی دکمه بازگشت فرم مربوطه بسته می

شود. بر روی  چاپ در قالب پی دی اف نمایش داده میبا استفاده از دکمه چاپ نسخه، نسخه جاری با فرمت 

ارائه دهنده مورد نظر را  ،دکمه ارائه خدمت بزنید. الزم به ذکر است قبل از کلیک ب روی دکمه ارائه خدمت

 انتخاب کنید.



تاریخ قلم شود. در این صفحه کد، نام، تعداد، ارائه شده و  با استفاده از دکمه بازگشت، فرم اطالعات هویتی باز می

شوند. چهار نوع رنگ گرید  هم به نمایش گذاشته می tool tipها با  ن شود. ستو نسخه به نمایش گذاشته می

  .وجود دارد

 

 

 

 

که گرید سفید رنگ باشد با کلیک  در صورتی. وجود دارد" اضافه کردن"در سمت چپ هر گرید یک ابزار به نام 

گیرد و گرید به رنگ سبز  قرار می خدمات پزشکیمورد نظر در آکاردئون  بر روی ابزار اضافه کردن، خدمت



ای، گل بهی یا نارنجی باشد، بعد از کلیک بر روی ابزار اضافه کردن، پیام  چه گرید به رنگ فیروزه   آید. چنان درمی

 آید.  قرمز رنگی به نمایش درمی

 این قلم قبالً ارائه شده است"ای:  فیروزه" 

  :قلم از تاریخ .....قابل ارائه است این"گل بهی" 

  :این قلم توسط پزشک حذف گردیده است"نارنجی" 

 

گیرد و قیمت واحد، قیمت در تعهد، سهم  بعد از اضافه کردن، خدمت در آکاردئون خدمات پزشکی قرار می

 در نهایت دکمه قرمز رنگ پایین صفحه را بزنید.  شود. سازمان، سهم بیمه شده و مبلغ کل به نمایش گذاشته می

 

 



 

 شود در صورتی که از موارد انتخابی مطمئن بودید، دکمه بله را بزنید.  برای شما  ارسال می confirmپیام 

 

 

 

.در صورت عدم تأیید دکمه بازگشت را بزنید  



 

 

 شود. دی اف نمایش داده میدر نهایت در مرحله بعد اقالم تأیید شده با فرمت چاپ در قالب پی 

 

 

 


