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 محل درج کذ ملی ي کذ رَگیری
 



 خذمت ارائٍ
 :ايل مرحلٍ

ٍ کىىذٌ یک پسشک ایىکٍ از پس :(رَگیری شىاسٍ استعالم) وسخٍ ياکشی  مراجع
 اختیار در را رَگیری شىاسٍ (چىذ) یک کرد ثبت آن را وسخٍ ي کرد يیسیت را

ٍ کىىذٌ   رقمی 20 یا رقمی 5 می تًاوذ رَگیری شىاسٍ ایه کٍ می دَذ قرار مراجع
 است شذٌ تجًیس وسخٍ در کٍ خذماتی تمامی برای رقمی 5 رَگیری شىاسٍ .باشذ
 اما می باشذ یکسان پسشکان خذمات ي فیسیًتراپی تصًیربرداری، آزمایش، داري، ماوىذ

 پىج کٍ صًرتی در یعىی می شًد تًلیذ خذمت َر ازای بٍ رقمی 20 رَگیری شىاسٍ
  یک برای پسشکان خذمات ي فیسیًتراپی تصًیربرداری، آزمایش، داري، ماوىذ خذمت

ٍ کىىذٌ  خذمت َر ازای بٍ ویس رقمی 20 رَگیری شىاسٍ 5 آوگاٌ شًد تجًیس مراجع
ٍ کىىذٌ .می شًد تًلیذ ٍ دَىذٌ بٍ رَگیری شىاسٍ َر برای بایذ مراجع  آن با مرتبط ارائ

ٍ کىىذٌ اگر کىذ، مراجعٍ  بٍ بایذ دارد اختیار در را داري رَگیری شىاسٍ مراجع
 بٍ بایذ دارد اختیار در را آزمایش رَگیری شىاسٍ اگر یا ي کىذ مراجعٍ داريخاوٍ

 شىاسٍ تًسط وسخٍ ياکشی امکان ایىصًرت غیر در ،... ي کىذ مراجعٍ آزمایشگاٌ
 .داشت وخًاَذ يجًد خذمت دَىذٌ ارائٍ برای رَگیری



گاٌ در صًرتی کٍ شىاسٍ ملی ي شىاسٍ رَگیری معتبر را يارد کردٌ باشیذ آو
ٍ کىىذٌ   .می شًدشما ومایش دادٌ بٍ اطالعات مراجع



 
 (ارائٍ وسخٍ)پیچی  وسخٍ: ديم مرحلٍ 

شًد کٍ شامل اطالعات  بٍ شما ومایش دادٌ میصفحٍ زیر  "ارائٍ خذمت"عذ از اوتخاب گسیىٍ ب
ٌ تماس پسشک ي لیست وسخٍ درخًاست کىىذٌ ماوىذ وام شریک کاری، وام َمکار، تاریخ مراجعٍ، شمار

 اگر خذمتی ارائٍ شذٌ باشذ آوگاٌ در مقابل وام خذمت عالمت . وًشتٍ شذٌ تًسط پسشک می باشذ
امکان ارائٍ آن  قرار می گیرد کٍ بیاوگر ایه است کٍ خذمت قبال ارائٍ شذٌ است ي دیگر( ارائٍ دادٌ شذٌ)

 .يجًد وخًاَذ داشت



 (ارائٍ وسخٍ)پیچی  وسخٍ
خًاَیذ خذمات وًشتٍ شذٌ در  شًد کٍ ياکشی وسخٍ اوجام شذٌ است ي شما می ایه قابلیت زماوی اجرا می

بٍ کٍ ( اضافٍ کردن) "+"تًاویذ با اوتخاب گسیىٍ  بذیه مىظًر بعذ از ياکشی وسخٍ می. وسخٍ را ارائٍ کىیذ
 .  صًرت کادر قرمس ومایش دادٌ شذٌ است خذمت را بٍ لیست اقالمی کٍ میخًاَیذ ارائٍ دَیذ اضافٍ کىیذ

 



افسيدن



کٍ قرار است ارائٍ دَیذ را بٍ لیست  ( خذمت َایی)بعذ از ایىکٍ خذمت 
 .کىیذرا اوتخاب   تجًیس اضافٍ کردیذ آوگاٌ گسیىٍ 



   .شًد می دادٌ ومایش شما بٍ زرد روگ با آوگاٌ وباشذ بیمٍ پًشش تحت خذمت یک کٍ صًرتی در
  لیست در خذمات وًع ایه چًن کىیذ يارد دستی بصًرت را قیمت تًاویذ می شما صًرت ایه در

.بسویذ را تاییذ گسیىٍ اوتُا در.می شًد محاسبٍ آزاد آوُا قیمت ي وذاروذ يجًد بیمٍ قرارداد



خذمات اوتخاب شذٌ در  "تاییذ"تًاویذ با اوتخاب گسیىٍ  ومایش مبلغ کل ي پرداختی بیمار، شما میبعذ از 
بٍ صًرت  ".عملیات با مًفقیت اوجام شذ"تاییذ شذٌ را ارائٍ کىیذ سپس پیغام تجًیسَای لیست 
 .شًد بٍ شما ومایش دادٌ میزیر  شکل 



 بازارائٍ وسخٍ بٍ صًرت 
   خًاَیذ می کٍ خذماتی مىظًر بذیه دَیذ ارائٍ را وسخٍ خذمات از برخی فقط الزم صًرت در تًاویذ می شما
 .کىیذ اوتخاب را (وسخٍ تجًیس)  گسیىٍ سپس کىیذ، اضافٍ شذٌ تاییذ َای تجًیس لیست بٍ را دَیذ ارائٍ

   وُایی تاییذ بٍ مایل آیا .است وشذٌ پیچیذٌ وسخٍ اقالم تمام" پیغام است وشذٌ ارائٍ کامل طًر بٍ وسخٍ چًن 
  .کىیذ اوتخاب را "تاییذ" گسیىٍ تمایل صًرت در .شًد می دادٌ ومایش شما بٍ زیر  شکل ماوىذ "؟َستیذ



 صًرت حساب
ٍ کىىذٌ را مشاَذٌ کىیذ ٍ َای پرداخت شذٌ تًسط مراجع الزم . در صًرت حساب می تًاویذ َسیى

بٍ رکر است امکان تًلیذ صًرت حساب برای ماٌ جاری ي آیىذٌ يجًد وذارد ي تىُا می تًاویذ 
 .صًرت حساب ماٌ َای قبل از ماٌ جاری را مشاَذٌ کىیذ



 خروج از سامانه

  .کىیذ اوتخاب را  است شذٌ دادٌ ومایش   شکل در کٍ (خريج)   گسیىٍ می تًاویذ ساماوٍ از خريج برای


