
 سامانه نسخه نویسی الکترونیکی سازمان بیمه سالمت



 کاربری پسشکان
 



 /https://eservices.ihio.gov.ir/hdkآدرس سامانه 



 کد ملی بیمار را در این قسمت وارد کنید



 اطالعات پريوذٌ ای بیمٍ شذٌ

 اطالعات بیمٍ ای

 جُت وًبت دَی بٍ بیمار کلیک وماییذ





پس از دریافت وًبت با کلیک بر ريی آیکًن (  1
مراجعیه بیماران وًبت دَی شذٌ قابل مشاَذٌ 

 .خًاَىذ بًد

جُت مشاَذٌ اطالعات ي تجًیس ( 2
وسخٍ، ريی آیکًن مشاَذٌ کلیک 

 .وماییذ



 .جُت يیسیت ي تجًیس وسخٍ کلیک وماییذ



یا جُت  .جُت تجًیس داري،آزمایش،تصًیربرداری،فیسیًتراپی ي خذمات بر ريی آیکًن مربًطٍ کلیک کىیذ

 .کلیک وماییذ درج يیسیت بر ريی 



جُت تجًیس داري قسمتی از وام شوریک داري را بٍ 
 .فارسی یا التیه در ایه قسمت يارد وماییذ

در صًرتی کٍ وام تجاری داري را يارد می وماییذ 
 .ابتذا ريی ایه آیکًن کلیک کىیذ



اضافٍ ومًدن پس از اوتخاب داري،تعذاد،میسان مصرف ي دستًرات الزم را يارد ومًدٌ سپس ريی آیکًن 
 .کلیک وماییذ



برای ساخت پروفایل جذیذ برای یک بیماری که حاوی دارو و خذمات یکسانی می باشذ،موس را روی عالمت 

  در کادری که باز می شود نام پروفایل را به دلخواه وارد .کلیک نماییذ+ برده و روی آیکون
 .نموده و تاییذ نماییذ



خذمت پر تجًیس خًد را   20می تًاویذ َمچىیه جُت تسُیل در تجًیس با کلیک بر ريی عالمت 
 .مشاَذٌ ومًدٌ ي َر کذام را بٍ وسخٍ اضافٍ وماییذ



در صًرت ویاز بٍ تجًیس آزمایش،تصًیربرداری،فیسیًتراپی ي خذمات دیگر،پس از ثبت خذمت مًرد وظر ي 
 .کلیک وماییذجُت تاییذ وُایی ريی  



مًارد تجًیس شذٌ ومایش دادٌ می شًد کٍ در صًرت تاییذ، يیسیت وُایی  پس از کلیک بر ريی 
 .خًاَذ شذ



 .در اوتُا شمارٌ پیگیری وسخٍ قابل مشاَذٌ ي پریىت می باشذ
 .ایه شمارٌ بٍ تلفه َمراٌ بیمٍ شذٌ پیامک می گردد



  

 پریىت وسخٍ داري



  

 پریىت وسخٍ آزمایش



در صًرت ویاز بٍ يیرایش وسخٍ، بٍ قسمت تاریخچٍ يارد شذٌ يريی عالمت 
 .يیرایش کلیک کىیذ



صًرتحساب .جُت دریافت صًرتحساب ،پس از يريد بٍ ایه قسمت ،ماٌ يسال مًرد وظررا اوتخاب وماییذ
 .مربًطٍ قابل مشاَذٌ ي چاپ می باشذ


