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 سیب شروع کار با سامانه

 ورود به سامانه  الف(

ارد سامانه وکنید،  دریافت میبرای بهره برداری از سامانه سیب باید از طریق آدرس اینترنتی که از طریق مسئوالن ذیربط شبکه بهداشت خود 

 د می شودسیب پیشنها ز سامانهابرای بهره برداری بهینه  شوید.برای این کار شما به یک دستگاه کامپیوتر که به شبکه اینترنت متصل است نیاز دارید.

 نمایید.کروم استفاده یا باالتر ، فایرفاکس و یا و  10از مرورگرهای اینترنت اکسپلورر نسخه 

 ود.داده می ش برای شما نمایشعنوان صفحه ی ورود به سامانه ه که آدرس سامانه را در مرورگر خود وارد می کنید، صفحه ی زیر بوقتی 

 

 کادرین در و همچن لیمشماره مربوط به  کادرخود در  شماره ملیدر صورتی که شما در سامانه سیب ثبت نام شده باشید، کافی است با وارد کردن 

 شماست.( شماره ملی انمربوط به کلمه عبور وارد سیستم شوید.)کلمه عبور هم
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 تغییر کلمه عبور در اولین حضور در سامانه  ب(

و قسمت کلمه عبور وارد کرده باشید، سامانه شما را به صفحه زیر هدایت می کند. شماره ملیخود را بطور صحیح در قسمت  شماره ملیدر صورتی که 

 

 یو کلمه  علیمه عبور فکل کادرخود را در  شماره ملییت بیشتر، شما موظف به تغییر کلمه عبور خود هستید برای این کار کافی است که برای امن

در  .ماییدنکلیک  لمه عبورتغییر ککلید روی و در پایان  نماییدوارد  تکرار کلمه عبور جدیدو  کلمه عبور جدیدمربوط به  کادرعبور جدیدی را در 

 شوید. امانهسد وارد و کلمه عبور جدید خو ملی کدد و باید با استفاده از یصورت موفقیت در ثبت کلمه عبور جدید شما از سیستم خارج می شو

 ت یستم از ثبیرت، سکلمه عبور جدید و تکرار کلمه عبور جدید باید دقیقا یکسان باشند، در صورت وجود هرگونه مغا

 خواهد کرد.کلمه عبور جدید جلوگیری 

 

 

 

 نکاتی مهم در مورد حساب کاربری  ج(

 .توصیه می شود کلمه عبور شما ترکیبی از اعداد و حروف باشد تا از سطح امنیت باالتری برخوردار باشد 

 ساب کاربری حخص باید شدارند باید به ازای هر نفر حساب کاربری جداگانه ای تعریف شود، لذا هر  مدیررای مجموعه ای که بیش از یک ب

 حساب کاربری مشترک با افراد دیگر جدا خودداری نمایید.از خود را داشته باشد. ه مختص ب

 افشای  وگیری ازو محرمانگی و جلساب کاربری شما به منزله هویت الکترونیک شما بوده و مسئولیت کلیه فعالیت های انجام شده ح

ر را در اختیاده و آناطالعات جمعیت تحت پوشش برعهده شما می باشد. لذا توصیه اکید می شود که در نگهداری کلمه عبور خود دقت نمو

 غیر قرار ندهید.

 ه هیچ عنوان کلمه عبور خود را در مرورگر ذخیره نکنید.ب 

  د.تماس بگیری ن سامانهکرده اید و یا به هر دلیلی نمی توانید وارد سامانه شوید، با پشتیبادر صورتی که کلمه عبور خود را فراموش 
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 سیب سامانه کاربری آشنایی با محیط

 بار متوالی ( 3الف(  ثبت کلمه عبور اشتباه ) 

د  اعداکلمه عبور خود را اشتباه وارد کنید، کادری حاوی حروف و اعداد برای شما ظاهر می گردد. برای ورود باید حروف و  در صورتی که سه بار متوالی

را )بدون توجه به بزرگ یا کوچک بودن حروف( در کادر مربوطه وارد کنید. اگر اعداد و حروف خوانا نیست بر روی آیکون       کلیک کنید  تصویرداخل 

 تا تصویر جدیدی نمایان شود.

 

 کاربر با نقش های مختلف ورود  (ب

کند. به  ا را انتخابهاز نقش  عریف شده باشد در ابتدای ورود باید یکیت اوهنگامی که کاربر وارد سامانه می شود، در صورتیکه بیش از یک نقش برای 

بطور  ف شده باشد،قش تعرینعبارت دیگر هر کاربر در آن واحد تنها می تواند با یک نقش وارد سیستم شود. بدیهی است اگر برای یک کاربر تنها یک 

 خواهد شد.مستقیم وارد سامانه 
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 ه سیبارجاع خدمت گیرنده در سامان 
یت ز مقصد ، رویرش مرکگامی که یک خدمت گیرنده به مرکز دیگری ارجاع داده می شود ، ابتدا پرونده خدمت گیرنده ارجاع شده توسط مسئول پذهن

 رحله زیر می باشد:مسیستم ارجاع در سامانه سیب شامل سه بنابراین  می شود و سپس از وی  به پزشک و یا متخصص مربوطه ارجاع داده می شود.

 الف(  ارجاع بیمار در مرکز مبدا

 ودرمانی رکز مه کدام شود ، باید مشخص شود که بیمار دقیقا ب داده هنگامی که نیاز است یک خدمت گیرنده به پزشک و یا متخصصی دیگری ارجاع

رکز درمانی دیک ترین مرا به نزبه عنوان مثال در یک خانه  بهداشت ، بیماری که دچار نارسایی قلبی می باشد  شده است.داده کدام نقش ارجاع 

 )بیمارستانی( که در آن متخصص قلب و عروق وجود دارد ، ارجاع می دهیم.

 ب(  پذیرش بیمار در مرکز مقصد

ا در مرکز رنقش پذیرش  رانی کهتدا بیمار باید پذیرش شود ، به این صورت که کاربپس از ارجاع یک خدمت گیرنده ) بیمار ( ، در مرکز درمانی مقصد اب

 (ده می شودجاع داار مقصد ایفا می کنند بیمار را به پزشک مربوطه ارجاع می دهند. )بطور مثال بیمار دارای نارسایی قلبی به متخصص قلب

یاری می  تخصص مربوطهمیافتن  مرکز مبدا و پرونده پزشکی بیمار ، مسئول پذیرش را در الزم به ذکر است که سامانه با توجه به اطالعات وارد شده در

 نماید.

 ج(  ارجاع بیمار از پذیرش مرکز به پزشک و یا متخصص مرتبط

ه خدمت گیرند ی تواندمهمانطور که در قسمت قبل توضیح داده شد ، مسئول پذیرش با استفاده از امکاناتی که سامانه در اختیارش قرار می دهد 

 )بیمار( را به پزشک و یا متخصص مربوطه ارجاع دهد.
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 پذیرش بیمار در مرکز مقصد
 ، از مسیر زیر مقدور می باشد. استشده ، ارجاع داده دسترسی به لیست خدمت گیرندگانی که به مرکز کاربر 

 

تی لیست می م های دریافرست پیافهشده اند ، در  داده به مرکز شما ارجاع همانطور که در تصویر زیر مشاهده می فرمائید ، بیمارانی که از مراکز دیگر

 شوند.

 

مرکز مبدا  ی همچونهمانطور که در تصویر باال مشخص است هر سطر نمایان گر ارجاع یک خدمت گیرنده به مرکز شما می باشد که شامل اطالعات

 جاع ، وضعیت پیام ) خوانده شده و نشده( می باشد.ارجاع ، مرکز مقصد ارجاع ، عنوان ارجاع ، تاریخ و ساعت ار

ا ام پزشک و یهمراه ن به پذیرش انجام شددر صورتی که یک خدمت گیرنده قبال پذیرش شده باشد در انتهای سطر مربوط به ارجاع آن بیمار گزینه 

 نمایش داده می شود. ،شده است داده متخصصی که خدمت گیرنده به او ارجاع 

ظاهر می شود، که در  ذخیرهو کلید ارسال به ... وان نمنویی با ع، در صورتی که خدمت گیرنده ای پذیرش نشده باشد ، در انتهای سطر مربوط به آن 

زشک و کلیک بر ست ، که با انتخاب نام پمنوی ارسال به ... کلیه پزشکان و یا متخصصانی که سامانه آنها را مرتبط با مشکل بیمار می داند لیست شده ا

 ( 6و  5) ردیف های  روی دکمه ذخیره می توان بیمار را به آن ها ارجاع داد.
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 بیمارانی که بوسیله برچسب ارجاع فوری مشخص شده اند ، از اولویت باالتری برخوردار هستند. :1 نکته مهم

 

 

 .اری نمایدجستجوی خدمت گیرنده بوسیله کد ملی می تواند کاربر را در یافتن هرچه سریع تر خدمت گیرنده مورد نظر ی :2 نکته مهم
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 ایجاد شیفت کاری

ا ر اری جدیدایجاد شیفت کو سپس زیر منوی  سیستم نوبت دهیزیر منوی  مدیریت سامانهبرای تعریف شیفت کاری جدید کافی است از منوی 

 نیم.انتخاب ک

 

 همانطور که در تصویر زیر مشاهده می فرمایید ، پس از انتخاب ایجاد شیفت کاری جدید فرم زیر باز می شود.

 

 نگینمیا، زمان  در روز برای تعریف شیفت کاری یک خدمت گیرنده ، ابتدا باید نقش و نام خدمت دهنده را انتخاب کرد ، سپس تعداد ظرفیت ویزیت

 یک روی کلیدس با کلبرای هر ویزیت بر حسب دقیقه ، شماره شروع نوبت ، تاریخ شروع شیفت و ساعت شروع بکار خدمت دهنده را مشخص کرد و سپ

ایجاد  دنقیت آمیز بوا از موفراگر ثبت اطالعات با موفقیت انجام شود، سامانه با پیغام سبز رنگ زیر کاربر . ت ، شیفت کاری جدید را ایجاد نمودثب

 شیفت کاری مطلع می سازد.
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 فهرست شیفت های کاری
 های کاری ثبت شده در سامانه از طریق مسیر زیر در دسترس می باشد.شیفت 

 

 همانطور که در تصویر زیر مشاهده می فرمایید ، پس از کلیک بر روی فهرست شیفت های کاری فرم زیر باز می شود.

 

 

 نماید. جستجوکاربر می تواند شیفت های کاری را بر اساس فیلدهای تاریخ و نام خدمت دهنده  ( 1نکته 

 

 فهرست مراجعین یک خدمت دهنده از طریق کلید                          قابل دسترس است. ( 2 نکته
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)پذیرش بیمار  ه کنندهعاستفاده می کنیم . تصویر زیر فرم تخصیص مراج                           تخصیص مراجعه کننده از کلید برای ( 3 نکته

 حضوری( را نمایش می دهد.

 

 اطالعاتی است که باید وارد شود.توضیحات  و  در این فرم کدملی بیمار ، ساعت مالقات با پزشک ) ساعت ویزیت (

 


