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مقدمه
امروزه ثبت و نگهداری اطالعات حتی در ک سب و کارهای کوچک امری ضروری برای
ادامه فعالیت های جاری شرکت ها ،فروشگاه ها و بنگاه های تجاری می باشد.
سیستم جامع مدیریت کلینیک های ترک اعتیاد مرسنت ) (Mersent MMTابزار
ساده و کاملی است که باعث سهولت در عملیات جاری و محاسبات مالی و کسب
نتایج دلخواه می شود .این نرم افزار پیشتاز در کیفیت و ساده سازی ،پدیده ای با
استتتتانداردهای جهانی به شتتتمار می رود .نرم افزار مرستتتنت به آستتتانی نصتتتب و به
سادگی قابل استفاده می باشد .و انواع گزارشات را برای صاحبان مراکز ترک اعتیاد
مهیا می سازد.
نرم افزار مرسنت ،نرم افزاری برای مکانیزه کردن فعالیت های مراکز ترک اعتیاد می
باشد .گروه نرم افزاری مرسنت برای تهیه این نرم افزار ،بررسی همه جانبه و عمیق
از خواسته ها و نیازهای بازار کسب و کار انجام داده ،تجربه پزشکان و روانشناسان
را با دانش مهندسان نرم افزار تلفیق نموده تا به محصولی حرفه ای و مدرن دست
پیدا کند.
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نصب و فعال سازی
برای نصب نرم افزار مرسنت یک سری پیش نیاز ها ،مورد نیاز می باشد که ممکن
استتت از قبل در ستتیستتتم عامل ویندوز موجود باش تند .در غیر این صتتورت با اجرای
 RequirementsSetup.exeتمتتامی پیش نیتتاز هتتای الزم بتته طور خودکتتار بر روی
سیستم نصب می شوند.

پیش نیاز های سخت افزاری
حداقل سیستم سخت افزاری مورد نیاز:
•

پردازنده )1 GHz (Processor

•

حافظه رم  512مگابایت ()RAM

•

فضای هارد دیسک  100مگابایت ()Disk Space

پیش نیاز های نرم افزاری
تنها پیش نیاز نرم افزاری برنامه ،دات نت فر یمورک نستتتتخه  4می باشتتتتد (NET .3
 )Framework 4.0که اگر از ستتتیستتتتم عامل ویندوز  8یا  10و یا نستتتخه های بروز
شتتتتتتده ویندوز  7استتتتتتتفاده می کنید به طور پیش فرض دات نت  4در آن از قبل
ن صب می با شد .در غیر این صورت ن صاب ،به طور خودکار ت شخیص داده و اقدام
به نصب آن می کند.
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سیستم عامل های قابل نصب نرم افزار مرسنت
)Windows XP (x86/x64
)Windows Vista (x86/x64
)Windows 7 (x86/x64
)Windows 8.x (x86/x64
)Windows 10 (x86/x64
Windows Server 2003/2008/2012/2016/2019

•
•
•
•
•
•

* از ویندوز  XPنمی توان به عنوان ستترور استتتفاده کرد ،تنها به عنوان کالینت می
توان از این سیستم عامل استفاده نمود.

نصب نرم افزار
قبل از شروع به نصب به چند نکته ز یر توجه فرمایید.

نـکـات
کارکرد نرم افزار به صــترت کنت
س تان سر ر

ابقب سه

– ســر ر ب با.ــعن تی ب تد سعد ســه ـ

ها به صترت کنت

سـر ر ) :(Serverدر هر رکز ت ها تد ســه ـ

به سر ر

به

صل ب .تنعن

به س تان ســر ر ترد اسـ دادق ارار

هگهردن
کنت

) :(Clientهر رکز ب تتانع به هات

کاربران نرم افزار)ن
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کنت

دا  .ه با .ع (ب

ه به تیعاد

به س تان ثال ب تتان سه

پذترش که به ش رتن تیا ل با نرم افزار را دارا ب

با .ع را به س تان سر ر ان خاب کرد
گرف

ها را به س تان کنت

ابقب سه

(پز.د ،تحتتل دار  ،شا ر ،ر انش اس ننن)ن

از آنجاتب که تما ب اطنسات برنا ه در ســر ر یرهرق ب .ــتد
ب بات
کنت

در نظر

به سر ر

تما ب کنت

صل .تنع پس هزان پردازش سر ر به راتب به ش ر از

ها ب با .عن په ش هاد ب .تد سه

ابقب سه

ها

سر ر از کاندهگ به ری ن

ها بررتردار با .عن در ااع اتت رتن سه

ب

به

رکز را به س تان سر ر

ان خاب ک هعن
سه

سر ر ب بات

طتری ت ظه .تد که بقهه سه

ها به آن د س رسب

دا .ه با .عن
اگر تما ب سه
به س تان ثال سه

ها به تدم صل .عق انع ،نهاز به دادن  IPدس ب نمب با.عن
سر ر با اس  Server-PCارار ب دهه ن

برای کاربر ( Administratorتا هر کاربر دتگر با سطح دس رسب  )Adminپ ترد ارار
دههعن
در اتن صترت باتع ب تان از سه
سه

های کنت

با درج آدرس  //Server-PCبه

سر ر دس رسب دا .ه با.ه ن

ه گام ن صب نرم افزار سن ق بر نام سر ر ب تتان از  IPسر ر ه ا س دادق نمتد که
پهش هاد نمب .تدن چتن  IPمکن اس

در تااع رت

تغییر ک ع ،لب نام سر ر همهشه همانب اس

ارت سه

تا ح ب تدم

که .ما تییین کردق اتعن

دسترسی کالینت به سرور ها
 .1در سیستم کالینت آدرس سرور را طبق تصو یر زیر وارد نمایید.
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 .2اگر ارتباط با سرور برقرار بود پنجره ورود زیر نمایش داده می شود.

 .3نام کار و رمز عبور ستتیستتتم ستترور (نه ستتیستتتم کالینت) را وارد نمایید و تیک
 Remember my credentialsرا فعال کنید.
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این عملیات را برای تمامی کالینت ها انجام دهید.
تمام! سیستم های سرور و کالینت آماده نصب نرم افزار می باشند.

برای نصب نرم افزار مرسنت نیاز به دو فایل زیر دارید.
•

 : RequirementsSetup.exeنصب پیش نیاز های نرم افزار.

•

 : MersentMMTSetup.exeنصب نرم افزار مرسنت.

دانلود از سایت
برای دانلود به آدرس زیر رفته و دو فایل پیش نیاز های نصتتتب و ستتتیستتتتم جامع
مدیریت کلینیک های ترک اعتیاد مرسنت را دانلود نمایید.
https://mersent.com/Downloads
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در صتتفحه دانلود شتتما می توانید نرم افزار و پیش نیاز های نصتتب برنامه را دانلود
کنید .همچنین راهنمای برنامه و یک ستتتتری نرم افزار های اختیاری در این صتتتتفحه
برای دانلود قرار گرفته اند.

نصب از روی سی دی
درون درایو سی دی رفته و فایل  autorun.exeرا اجرا نمایید.

فایل های ستاپ را به ترتیب اجرا نمایید.

12

مراحل نصب
همان طور که در قبل گفته شتتتتد فایل ستتتتتاپ هستتتتته اصتتتتلی نرم افزار مرستتتتنت
 MersentMMTSetup.exeمی باشد.
پس از اجرا با پنجره خوش آمد گویی مواجه می شوید.

بر روی  Nextکلیک کرده تا به مرحله بعد بروید.

13

در این مرحله باید انتخاب کنید ستتتتتیستتتتتتم جاری به عنوان ستتتتترور می باشتتتتتد یا
کالینت.
با انتخاب سرور در صفحه بعد نیاز به هیچ تنظیماتی نمی باشد.
ولی در صتتورت انتخاب کالینت ) (Clientدر صتتفحه بعد می بایستتت استتم ستترور را
وارد کنید (به عنوان مثال )Server-PC
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در صورت انتخاب  Clientدر نوع ن صب صفحه قبل ،در این صفحه می بای ست نام
سرور را وارد کنید.
به جای نام سرور می توان از  IPآن نیز استفاده نمود که پیشنهاد نمی شود.
بر روی  Nextکلیک کرده تا به صفحه انتخاب مسیر نصب بروید.
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مستتیر نصتتب نرم افزار را تعیین کنید (برنامه به طور پیش فرض در درایو  D:نصتتب
می شود)
بر روی  Nextکلیک کرده تا به مرحله بعد بروید.
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در این مرحله مروری بر تنظیمات انجام شده نمایش داده می شود تنها کافی ست
بر روی  Nextکلیک کنید.
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و در پایان صفحه نصب موفقیت آمیز نمایش داده می شود.

میانبر های برنامه بر روی دسکتاپ و منوی استارت ساخته می شوند.
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•

 :MMTمیانبر اصلی برنامه.

•

 :Activationبرای فعالسازی برنامه مورد استفاده می باشد.

خرید شماره سریال
این قستتتتمت مرتبط با مراکزی می باشتتتتد که نرم افزار را از ستتتتایت دانلود کرده اند.
برای مرکزی که  CDبرنامه را دارند شماره سریال ها در کنار آن قرار گرفته است.
هر پکیج شتتتامل یک شتتتناستتته محصتتتول ) (Product Keyو  5عدد شتتتماره ستتتریال
) (Serial Numberمی باشد .هر شماره سریال فقط بر روی یک سیستم فعال می
شود.
نک ه :برنا ه به طتر پهش فرض به عت  14ر ز آز اتشـــب (با تما ب ا کانات) بر ر ی
اجرا ب .تد

سه

پس از سپری .عن اتن د رق از کار ب اف عن

برای خرید به آدرس زیر رفته و مراحل را طبق راهنما دنبال کنید.
https://mersent.com/Shop

خرید محصول به دو صورت زیر می باشد.
•

خرید پکیج  :شامل یک شناسه محصول و پنج شماره سریال.
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•

خرید شمممم اری سممممریا  :مختص به مراکزی می باشتتتتد که از قبل پکیج را
خریداری کرده اند و می خواهند برنامه را بر روی بیش از پنج ستتتتتیستتتتتتم
نصب کنند.

بر روی ستتتفارش پکیج کلیک کرده .اطالعاتی نظیر نام و نام خانوادگی ،تلفن همراه
و ایمیتتل خود را وارد کرده و بر روی دکمتته پرداختتت آنالین کلیتتک کنیتتد .پس از
پرداخت آنالین شناسه محصول و شماره سریال ها برای شما ایجاد می شوند (یک
کپی به آدرس ایمیل شما ارسال خواهد شد).

برای ستتفارش شتتماره ستتریال فیلد شتتناستته محصتتول اجباریستتت ،یعنی از قبل می
با یستت یک پکیج خریده باشتید تا بتوانید برای آن شتماره ستریال اضتافه ستفارش
دهید.
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فعال سازی نرم افزار
پس از خر ید و دانلود نرم افزار شتتتتما نیاز به فعالستتتتازی نرم افزار دار ید .به ازای هر
س تیستتتم یک شتتماره ستتر یال تهیه شتتده استتت .هر س تیستتتم به صتتورت مجزا می
بایستتتت فعال شتتتود .عملیات فعالستتتازی تنها یک بار انجام می شتتتود و در صتتتورت
تعویض ویندوز دیگر نیاز به فعالستتازی مجدد ندار ید (با همان فایل الیستتنس قبلی
برنامه اجرا می شود).

فعالسازی نرم افزار از آدرس زیر انجام می شود.
https://mersent.com/Activation

فیلد های زیر را با دقت پر کنید.
شناسه محصول :شناسه محصول ،یک کد  5رقمی برای پکیج خر یداری شده.
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شماره سریال :شماره سر یال ،کد فعالسازی به ازای هر سی ستم .به همراه خط تیره
وارد شود.
سرریال هارد :ستتر یال هارد یا  ،HardWare IDکد ستیستتتم شتتما .به همراه خط تیره
وارد شود .فایل  HardwareID.txtدر مسیر نصب برنامه قرار دارد( .با اجرا برنامه به
طور خودکار ایجاد می شود).
توضیحات (اختیاری) :این نوشته برای ما ارسال می شود.
و اطالعات کاربر مرکز (اطالعات را صحیح وارد کنید):
نام و نام خانوادگی ،تلفن ،ایمیل ،استان ،شهرستان و آدرس مرکز.
در انتها بر روی ثبت اطالعات و دریافت فایل الیسنس کلیک کنید.
نک ه :فاتل  Licenseرا در

هر ن صب نرم افزار کپب ک هع )(D:\Mersent MMTن زتن

پس بیع از تیتض ت ع ز ،برنا ه با همهن فاتل الت
طب کردن راحل فتق را نعارتعن
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س فیال ب .تد

دتگر نهاز به

اجرای نرم افزار
بر روی آیکون نرم افزار بر روی دسکتاپ و یا منوی استارت کلیک کرده تا اجرا شود
).(MMT

در ابتدا فرم ورود به سیستم نمایش داده می شود.

نـکـات
ر ز سبتر تما ب کاربران سعد  1ب با.عن
برای .ـــر ا با کاربر عتر ( تا پز.ـــد) ارد ســـه ـــ
ا م

.ـــتتع تا به تما ب

های برنا ه د س رسب کا ل دا  .ه با .هعن در بخش های آتب نحتق تیرتف

کاربر تغییر ر ز سبتر ،آ تزش دادق رتاهع .عن
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تنظیمات ویندوز
مطمئن شتتوید صتتفحه کلید در حالت فارستتی نویس ،اعداد را به صتتورت انگلیستتی
تایپ می کند (در محیط ویندوز یا با استفاده از مرورگر آن را تست کنید).
نک ه :در نرم افزار ر س

تما ب اسعاد به صترت فار سب فقط نماتش دادق ب .تنع

در پاتگاق دادق به صترت انگله
برای پاتگاق دادق ههچ اهه

ب یرهرق ب .تنعن در ااع اسعاد تتنهکع فار سب

سعدی نعارنعن

به مسیر زیر رفته و از تنظیمات درست اطمینان حاصل فرمایید.
Control Panel ➔ Region
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مروری بر محیط نرم افزار
نمایی از صتتفحه اصتتلی نرم افزار مرستتنت ) (Mersent MMTرا در زیر مشتتاهده می
فرمایید.

دسته بندی تب ها و زیر مجموعه های آن در ادامه شرح داده خواهند شد.
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صفحه اصلی
در این تب بخش های مهم و پر کاربرد نرم افزار نظیر پذیرش ،پرونده و فرم های
مرتبط با بیماران قرار دارند.
فرم های صفحه اصلی
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شروع

غایبین

پذیرش ها

پیگیری های تماس

بیماران

چاپ فرم ها

فرم های ارزیابی پایه (+اسکن)

پنل پیامک

فرم های ارزیابی دوره ای (+اسکن)

خروج از برنامه

حسابداری
سیستم حسابداری اعم از مدیریت دارو های ترک اعتیاد ،کنترل موجودی ،چک ها
و هزینه ها در این قسمت موجود می باشند.
فرم های حسابداری

تعاریف اولیه حسابداری

دارو ها

گروه های دارویی

ورود دارو

واحد های دارویی

عودت دارو

علت افزایش/کاهش موجودی

افزایش/کاهش موجودی

انواع هزینه های جانبی

چک های دریافتی

انبار های دارویی

چک های پرداختی
هزینه های جانبی

پزشک
این تب مخصوص به پزشک (یا پزشکان) مجموعه می باشد .عملیاتی نظیر ویزیت
و معاینات پزشکی در این بخش قابل انجام می باشند.
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فرم های پزشک
ویزیت های پزشک

تعاریف اولیه پزشک
عالئم بیمار

معاینه و گزارشات پزشکی

مشاوره/روانشناس
موارد مرتبط با مشاوره و روانشناسی در این بخش انجام می گردد.
فرم های مشاوره/روانشناس
ویزیت های روانشناس

عالئم روانشناسی

جلسات گروه درمانی

گروه های درمانی

جلسات مشاوره خانوادگی

کارنامه بهبودی بیمار

مداخالت روانشناختی

عناوین مداخالت روانشناختی

پروفایل اعتیاد به مواد
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تعاریف اولیه مشاوره/روانشناس

حقوق و دستمزد
موارد مرتبط با حقوق و دستمزد پرسنل ،لیست پرسنل ،اضافه کار/کسر کار و فیش
حقوقی کارمندان در این بخش قرار گرفته است.
فرم های حقوق و دستمزد

تعاریف اولیه حقوق و دستمزد

کارمندان

سمت های شغلی

اضافه کار/کسر کار کارمندان

انواع استخدام

حقوق و دستمزد

بیمه ها
آیتم های حقوق و مزایا
آیتم های کسور

تعاریف اولیه
تعریف هتتای اولیتته در این قستتتتتتمتتت قرار دارنتتد .در واقع قبتتل از عملیتتاتی نمودن
استفاده از نرم افزار بهتر است موارد این بخش تنظیم گردند.
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تعاریف اولیه
تست ها

پرداخت بابت

روش های درمان

استان ها

تداخالت دارویی متادون

تعطیالت

بانک ها

نتیجه تماس

علت های خروج از درمان

متون آماده SMS

تنظیمات
تنظیمات برنامه ،چاپ و پشتتتتتتتیبان گیری و همچنین مدیریت کاربران و ستتتتتتطوح
دسترسی آنها در این قسمت قرار دارند.
تنظیمات
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پشتیبان گیری و امکانات

تنظیمات برنامه

تنظیمات پشتیبان گیری

تنظیمات چاپ

پشتیبان گیری سر یع

کاربران

بازگرداندن نسخه پشتیبان

تنظیمات سامانه

ماشین حساب

گزارشات
تمامی گزارشات نرم افزار در این قسمت و در دسته بندی های مختلف موجود اند.

نمودار
نمودار های ( )Chartبخش های مختلف نرم افزار در این قسمت قرار دارند.

راهنما
راهنمای استفاده از نرم افزار و معرفی کلید های میانبر صفحه کلید در این قسمت
موجود می باشند.

ظاهر برنامه
شامل  21تم در د سته بندی های مترو ،آفیس ،ویژوال ا ستادیو و غیره برای تغییر
شکل ظاهری نرم افزار در این بخش قرار گرفته است.
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مروری بر لیست ها
لیستتت های موجود در نرم افزار مرستتنت مانند لیستتت بیماران ،پذیرش ،ویزیت ها
و ...از لحاظ ستتتتاختار ظاهری و چینش به یک شتتتتکل می باشتتتتند ،تنها با فراگیری
کارکرد یکی از لیست ها می توانید به راحتی با بقیه آنها تعامل برقرار کنید.

دسترسی سریع  /امکانات
تنها تفاوت در لیستتتت ها ستتتتون ها ،دستتتترستتتی ستتتر یع و امکانات می باشتتتد که
مختص به همان جدول و فرامین مرتبط با آن می باشد.
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)(Ctrl+U
مثالی از دکمه کشتتتتتتویی
دستتتتتت ترستتتتتتی ستتتتتتر یع
در لتتیستتتتتتتتت بتتیتتمتتتاران
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)(Ctrl+Y
مثالی از دکمه کشتتتتتتویی
امتتتتتتتتتتتتتکتتتتتتتتتتتتتانتتتتتتتتتتتتتات
در لتتیستتتتتتتتت بتتیتتمتتتاران
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کنترل های لیست

جدید ) (F2افزودن آیتم جدید
ویرایش ) (F3ویرایش ردیف انتخاب شده
حذف ) (Deleteحذف ردیف (های) انتخاب شده
چاپ لیسرررت ) (Ctrl+Pچاپ لیستتتت جاری .اگر بر روی داده ها فیلتر ،گروه
بندی و یا صفحه بندی اعمال شده با شد فقط آن لی ستی که در صفحه جاری قابل
رویت می باشد را چاپ می گیرد.
به روز رسانی ) (F5رفرش لیست
بستن ) (Ctrl+Wبستن لیست جاری
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صفحه بندی
جهت پیمایش در صفحات لیست.

اولین صفحه ) (Ctrl+Homeپیمایش به اولین صفحه
صفحه قبلی ) (Ctrl+PageUpپیمایش به صفحه قبل
شماره صفحه ) (Ctrl+Gصفحه (جاری) از (کل صفحات)
صفحه بعدی ) (Ctrl+PageDownپیمایش به صفحه بعد
آخرین صفحه ) (Ctrl+Endپیمایش به آخرین صفحه
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تنظیمات لیست

چینش ستون ها
اگر چینش ستون ها ،ترتیب آنها ،ستون های پنهان ،و یا حتی گروه بندی لیست،
مد نظر و دلخواه شتتتتتتما نبود می توانید آن ها را تغییر داده و در صتتتتتتورتی که می
خواهید من بعد لیست بدین صورت نمایش داده شود آن را ذخیره نمایید.
فرامین بازیابی و پیش فرض هم همانطور که از استتمشتتان پیداستتت برای بازیابی
چینش قبلی ذخیره شده و یا بازگرداندن به صورت پیش فرض اولیه مورد استفاده
قرار می گیرند.
ذخیره ) (Ctrl+Sذخیره چینش لیست
بازیابی ) (Ctrl+Oبازیابی چینش از قبل ذخیره شده
پیش فرض ) (Ctrl+Zبرگرداندن چینش به صورت پیش فرض
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تنظی ات لیست
)(Ctrl+L

نمایش جسرررررتلوی کلی با فعال کردن این گزینه کادری در باالی لیستتتتتت نمایش
داده می شود .وظیفه این باکس جستجو بر روی کلیه ستونهای لیست می باشد
(برخالف فیلتر زیر عنوان ستون که فقط به ازای همان ستون عمل می کند)
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فیلتر ستون فعال/غیر فعال کردن امکان فیلتر بر روی داده ها

گروه بندی فعال/غیر فعال کردن گروه بندی بر روی ستون ها .برای مثال در لیست
دارو ها می توانید با کشیدن و رها کردن ستون گروه دارو بر روی نوار باالی لیست،
دارو ها را در گروه های مختلف و تفکیک شده مشاهده نمایید.

نتیجه گروه بندی دارو ها به مانند شکل زیر می شود.
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مرتب سررازی نوع مرتب ستتتازی (صتتتعودی/نزولی) و ستتتتون مرتب ستتتازی را تعیین
نمایید.
نک ه :برای ات که همه شه جعتعترتن آت
پذترش) کافه

در باالی له

نتا رتب سازی را نز لب

ارار بگهرد (کاربرد در له

س تن رتب سازی را  IDان خاب ک هعن

صرررررفحه بندی به طور پیش فرض تعداد  20آیتم در هر صتتتتتفحه نمایش داده می
شتتتتوند و مابقی آنها در صتتتتفحات بعدی چیده می شتتتتوند .اگر می خواهید تمامی
داده ها در یک لیست نمایش داده شوند ،تعداد آیتم ها را بر روی همه قرار دهید.
(در لیستتت هایی که دارای رکورد های بستتیار زیادی می باشتتند توصتتیه نمی شتتود،
این عمل باعث کند شدن کارکرد سیستم می شود).
در قستتتمت مقادیر مشتتابه ستتتون هم می توانید به جای صتتتفحه بندی بر استتتاس
تعداد بر اساس ستونی خاص صفحه بندی نمایید .به طور مثال در لیست پذیرش
میتوانید صتتفحه بندی را بر استتاس تاریخ و ستتاعت (تاریخ ثبت) قرار دهید .با این
کار هر صفحه شامل یک روز پذیرش می شود.
و یا اگر مقادیر مشتتتابه ستتتتون را بر روی نام بیمار تنظیم کنید ،هر صتتتفحه شتتتامل
پذیرش های یک بیمار خاص می شتتتتتتود و جابجایی صتتتتتتفحات بین پذیرش های
بیماران انجام می شود.
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تنظی ات چاپ
)(Ctrl+T

در این قستتتتمت می توانید تنظیماتی نظیر اندازه کاغذ ،قلم نوشتتتتتاری ،رن

بندی

لیستت ،جهت کاغذ ،اندازه حاشتیه ،ستر برگ ،ته برگ ،واترمارک و دیگر موارد مرتبط
با چاپ را مقدار دهی کنید.
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ج ع بندی لیست
)(Ctrl+K

در جمع بندی لیست می توانید برای فیلد های عددی (نظیر قیمت) مشخص کنید
که در انتهای لیستتت به صتتورت حاصتتل جمع (یا میانگین ،تعداد و )...نمایش داده
شود.

نمونه خروجی را در ردیف آخر لیست مشاهده می فرمایید.
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اندازی بهینه ستون ها

به صتتورت پیش فرض اندازه ستتلول های ستتتون ثابت می باشتتند .یعنی اگر مقدار
یک ستتتتلول از اندازه اختصتتتتاص یافته به آن بیشتتتتتر بود ،مقدار به صتتتتورت کامل
نمایش داده نمی شود (در انتهای سلول عبارت سه نقطه ( )...قرار می گیرد) .برای
بعضتتی لیستتت ها ممکن استتت بخواهید آن را فعال کنید .فراموش نشتتود که برای
اینکه همیشه فعال بماند ،چینش ستون ها را ذخیره ( )Ctrl+Sنمایید.

نمونه غیر فعال اندازه بهینه ستون ها (پیش فرض)

نمونه فعال شده اندازه بهینه ستون ها
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پیش ن ایش چاپ

جهت مشتاهده پیش نمایش قبل از ارستال به چاپگر کاربرد دارد .اگر چاپ ستریع و
بدون پیش نمایش می خواهید ،تیک این گزینه را بردارید.

به روز رسانی خودکار

کاربرانی که به صتتورت همزمان و در شتتبکه بر روی یک لیستتت کار می کنند به طور
پیش فرض تا قبل از زدن دکمه به روز رستتتتانی ) (F5متوجه تغییرات دیگر کاربران
نمی شوند .مثال وا ضح برای مطلب فوق لی ست پذیرش می با شد .فرض برنامه در
دو ستتتتتیستتتتتتم پذیرش و تحویل دارو در حال اجراستتتتتت ،کاربر پذیرش برای بیماری
عملیات ثبت پذیرش انجام می دهد ،کاربر تحویل دارو مادامی که لیست را به روز
نکرده باشد ،متوجه تغییرات نمی شود.

برای فعال کردن به روز رسانی خودکار بر روی آن کلیک کرده و از فرم باز شده فعال
و مدت زمان را برای به روز رسانی خودکار تعیین کنید.
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توجه داشته باشید این عملیات تا حدود زیادی سربار اضافه بر روی سرور و شبکه
خواهد گذاشتتتت (در صتتتورتی که نیاز به رفرش نیستتتت ستتتعی دارد این عملیات را
انجام دهد) .روش پیشتتنهادی خاموش بودن آن و به روز رستتانی دستتتی می باشتتد،
مگر اینکه از سرور سخت افزاری و شبکه مناسبی برخوردار باشید.

خروجی لیست

خروجی از لیست به فرمت های  Html ،Excelو ( Txtفایل متنی).

جستجو/فیلتر در لیست
به طور کلی در لیست ها به دو روش میتوان فیلتر یا جستجو داشت.
روش اول :استفاده از ستون های فیلتر
با مشاهده قسمت زیر ین هر ستون یک کادر جهت فیلتر مشاهده می فرمایید .با
وارد کردن عبارت جستجو می توانید بالفاصله عملیات فیلتر را مشاهده نمایید.
برای مثال در لیست دارو ها و ستون گروه دارو عبارت "متا" را وارد کنید (کادر زیر
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عنوان ستتتون) ،ستتیستتتم تمام گروه های دارویی که کلمه متا (متادون) را شتتامل
می شود برای شما نمایش می دهد.

نوع فیلتر به طور پیش فرض بر روی شتتامل تنظیم شتتده استتت ،یعنی هر داده ای
که شامل عبارت مورد جستجو باشد را نمایش می دهد.

م قادیر دیگر را می توان ید با کل یک بر روی آیکون فیلتر م قا بل ع بارت جستتتتتتتجو
م شاهده کنید که شامل مواردی نظیر شامل ،شامل نبا شد ،شروع شود با و ...می
باشد .در فهلع های سعدی اتن نتا فهل ر با فهلع های

ب

دا ت ب با.عن

توجه دا شته با شید در این روش ،فیلتر تنها بر روی لی ست جاری اعمال می شود.
مثال لیستتت شتتامل  20آیتم از تمامی آیتم ها استتت ،فیلتر تنها بر روی همین 20
مورد انجام می شود .برای جستجو بر روی تمامی آیتم ها می بایست از تنظیمات
لی ست ،تعداد آیتم های قابل نمایش را بر روی همه تنظیم نمایید (پیش تر شرح
داده شد) و یا پیشنهاد می شود برای سهولت و سرعت کار بیشتر از روش دوم یا
همان فیلتر پیشرفته استفاده نمایید.
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روش دوم :فیلتر پیشرفته )(Ctrl+F

دکمه فیلتر پیشتتتتترفته در زیر منو امکانات قرار دارد و امکان جستتتتتتجو بر استتتتتاس
تمامی ستتتتتتتون های لیستتتتتتت جاری را در اختیار مان قرار می دهد .طبق یک مثال
روال کار را توضیح می دهیم.
ابتدا در لیستت بیماران بر روی فیلتر پیشترفته کلیک نمایید ،فرمی به مانند شتتکل
زیر ظاهر می گردد.

برای ثبت شتتترط فیلتر روی دکمه جدید ) (F2کلیک کرده ستتتپس فرم زیر ظاهر می
شود.
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عنوان ستون :عنوان ستون های لیست جاری
نوع فیلتر :در این ق سمت نوع فیلتر را م شخص میکنیم (بر ح سب نوع ستون می
تواند متفاوت باشد)
مقدار :در این قسمت مقدار را جهت فیلتر وارد می کنیم.
پس از ثبت مقادیر بر روی دکمه ذخیره ) (F8کلیک کرده تا این شتتتتتترط فیلتر به
لیست فیلتر ها اضافه گردد .در این قسمت محدودیتی در اضافه کردن شرط فیلتر
نداریم.

در نهایت در فرم فیلتر پیشتتتتترفته بر روی دکمه فیلتر ) (F8کلیک کرده تا خروجی
فیلتر را مشاهده کنیم.
برای حذف یک شرط ،ابتدا آن را انتخاب و دکمه حذف ) (Delرا کلیک کنید.
برای حذف تمامی شرط ها روی دکمه ریست ) (F9کلیک نمایید.
بر خالف روش اول که فیلتر بر روی لیستتتتتتت جاری اعمال می شتتتتتتود ،در این روش
فیلتر بر روی تمامی آیتم های موجود در پایگاه داده انجام می شود.
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سلسله مراتبی
آیتم های لیستتت ستتلستتله مراتبی (موجود در منوی امکانات در پایین لیستتت ها)
نمای شی از لی ست جاری و ارتباط آن با سایر لی ست ها را به صورت سلسله مراتبی
مهیا می سازد.
برای مثتتال میخواهیم لیستتتتتتتی از بیمتتاران بتته همراه پتتذیرش هتتای انجتتام داده را
مشاهده کنیم .در صفحه لیست بیماران ،از دکمه کشویی امکانات ،گزینه سلسله
مراتبی بیمار – پذیرش را انتخاب کنید.
خروجی سلسله مراتبی بیمار – پذیرش

در هر ردیف مشتتتخصتتتات بیمار و در ردیف های زیر آن پذیرش های انجام شتتتده به
صورت سلسله مراتبی نمایش داده می شوند.
لیستت های ستلستله مراتبی به صتورت دو ستطحی (مثال فوق) و یا به صتورت سته
سطحی (مثال :کاربران – ورود دارو – جزئیات ورود دارو) می باشند.
لیست ها در قسمت امکانات ،آیتم های سلسله مراتبی مختص به خود را دارند.
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قالب بندی شرطی
اگر به لیستتت ها توجه کرده باشتتید می بینید بعضتتی از ستتلول ها یا ستتطر ها به
رنگی متفاوت نمایش داده می شوند.

برای مشاهده قالب بنده شرطی بر روی ستون مورد نظر (در این مثال ستون نتیجه
آزمایش) راست کلیک کرده و از منوی باز شده ،قالب بندی شرطی را انتخاب کنید.
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نمونه ای از قالب بندی را در تصتتتتتتویر مشتتتتتتاهده می فرمایید .در این مثال قانونی
تعریف کرده ایم که هر گاه مقدار ستتتتتون منفی بود ،رن
رن

پس زمینه ستتتتلول را به

سبز ) (PaleGreenنمایش بدهد.

مقادیر این شرط به شرح زیر می باشند:
نام قانون نامی برای شرط در نظر میگیریم (در این مثال :منفی).
قانون اعمال شود به عنوان ستون را انتخاب می کنیم.
مقدار سلول برابر باشد با مقدار اول.
مقدار اول عبارت منفی.
قالب اگر شرط فوق حاصل شد این قالب را اعمال کن:
رنگ پس زمینه ) (CellBackColorبه رن

سبز ).(PaleGreen

طبق گفته های فوق شتتتما می توانید هر مدل قالب بندی شتتترطی به لیستتتت های
خود اضتتتتتتافه کنید .پس از اعمال قالب جدید حتما باید چینش ستتتتتتتون را ذخیره
) (Ctrl+Sکنید.
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حذف/اضافه کردن ستون

اضافه کردن ستون
در تمامی لیست ها به طور پیش فرض یک سری ستون های مهم آن لیست قرار
داده شتتتده استتتت .برای مثال در لیستتتت بیماران ستتتتون های نام پدر ،کد ملی و...
مخفی می باشند و نمایش داده نمی شوند.
برای فراخوانی ستتتتون های مخفی ،بر روی ستتتتون لیستتتت راستتتت کلیک کرده و از
منوی باز شده گزینه انتخابگر ستون را انتخاب کنید.

بدین صورت می توانید ستون های مخفی را مشاهده نمایید .برای نمایش ستون
مخفی در لیست کافیست بر روی هر ستون دو بار کلیک کنید.
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حذف ستون
برای حذف ستون از لیست ابتدا بر روی ستون مورد نظر راست کلیک کرده سپس
گزینه مخفی کردن ستون را انتخاب کنید.
برای مثال می خواهیم از لیستتتتتت پذیرش پرینت بگیریم و نمی خواهیم ستتتتتتون
مبلغ دریافتی نمایش داده شود .در این صورت بر روی ستون مبلغ دریافتی راست
کلیک و گزینه مخفی کردن ستون را انتخاب می کنیم.

نـکـات
پس از حذف تا اضافه کردن س تن ها ،اگر ب رتاههع زتن پس له
نماتش دادق .تد ،ب بات
در پایین له

آن را یرهرق ک هعن

 ،ت ظهمات > چه ش س تن ها > یرهرق )(Ctrl+Sن

ا کان حذف/ا ضافه کردن س تن ها در تما ب له
له
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بعتن .کل

های سل له راتبب فراه .عق اس

ن

ها ،ح ب در رر جب گزار.ات

مروری بر فرم ها
در بخش چینش دکمه های موجود در فرم ها را شتتتتتترح می دهیم .این قوانین در
تمامی فرم ها به همین منوال رعایت می شوند.
در این تصویر فرم بیمار را مشاهده می فرمایید.

نـکـات
س تان های در.ــ

) ،(Boldفهلع های اجباری ب با.ــ عن برای ثال در فرم فتق

ر د اطن سات فه لع های تارتخ ث ب
الزا ه

نام. ،ـــ مارق پر نعق ،نام

نام رانتادگب

ن
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در بیضــب از فرم ها که تیعاد فهلع های زتادی دارنع ،فهلع ها در تب های جعاگانه
چهعق .عق انع ( ان ع فرم بهمار)

دکمه های اصلی فرم

ذخیره  /جدید ) (F9ذخیره فرم جاری و بالفاصتتتتتتله باز کردن یک فرم جدید
برای درج آیتم بعدی.
ذخیره ) (F8ذخیره و بستن فرم جاری
بستن ) (Ctrl+Wبستن فرم بدون ذخیره آن یا لغو فرم جاری

جابجایی بر روی آیتم ها

هنگام ویرایش فرم در پایین صتتتتتتفحه قابلیت جابجایی بین آیتم ها را فراهم می
کند .گزینه ای برای حذف فرم نیز در اختیار ما قرار می دهد.
اولین آیتم ) (Ctrl+Homeپیمایش به اولین آیتم در لیست

56

آیتم قبلی ) (Ctrl+PageUpپیمایش به آیتم قبل
آیتم بعدی ) (Ctrl+PageDownپیمایش به آیتم بعد
آخرین آیتم ) (Ctrl+Endپیمایش به آخرین آیتم در لیست
حذف ) (Ctrl+Deleteحذف آیتم جاری

دکمه های فیلد
برخی فیلد ها در کنارشتتتتان چند (ین) دکمه کنترلی قرار گرفته که در ادامه آن ها را
شرح می دهیم.

دک ه های کناری فیلد لیست کشویی )(Drop Down List

اطالعات آیتم انتخاب شررررده ) (F1اطالعاتی از آیتم انتخاب شتتتتتده برایمان
نمایش می دهد.
انتخاب از لیسرررررت بزرگتر ) (F4گزینه های موجود قابل انتخاب را در یک
جدول و با تمامی ستتتتون های آن نمایش می دهد تا عملیات انتخاب را ستتتهولت
بخشد.
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درج آیتم جدید ) (F2اگر گزینه انتخابی ما در لیستتتتتتت موجود نبود از این
بخش می توان بالفاصله آیتم جدید درج کرد .در واقع روشی سریع برای درج آیتم
می باشد و دیگر نیاز به مراجعه به لیست آن آیتم برای ثبت نیست.

دک ه کناری فیلد تاریخ )(DateTime Picker

تاریخ روز جاری ) (F4تاریخ (و ساعت) جاری را در فیلد ثبت می کند.

دک ه کناری فیلد متنی طوالنی )(Multiline TexBox

باز کردن ویرایشرر ر ) (F4یک ویرایشتتتگر (ادیتور) برای ستتتهولت در تایپ در
اختیار مان قرار می دهد.
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دک ه های کناری فیلد تصویر )(PictureBox

انتخاب تصررویر از کامپیوتر بعد از باز شتتدن یک فرم امکان انتخاب تصتتویر
از روی کامپیوتر را مهیا می سازد.
ریست تصویر انتخاب شده ریست تصویر به مقدار پیش فرض (یک عکس
پیش فرض که نشانگر تصویر انتخاب نشده می باشد).
حذف تصویر انتخاب شده حذف کامل تصویر ذخیره شده.
ذخیره ت صویر انتخاب شده می توان ت صویر انتخاب شده در پایگاه داده را
در کامپیوتر به عنوان یک فایل تصویر ذخیره نمود.
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آموزش بخش های مختلف نرم افزار
در ادامه معرفی و آموزش کار با بخش های مختلف نرم افزار بر اساس چینش آنها
در تب ها شرح داده می شود.

نـکـات
تما ب کا .ب های ) (Tilesصدحه ا صلب برای درج سرتع آت
با کلهد بر ر ی هر آت

ها ب با  .ع ،تی ب

فرم درج برای آن باز ب .تدن
هر آت

برای شــاهعق له ـ

ب بات ـ

از گزت ه های تجتد در باالی نرم افزار

اس دادق نمتدن
برای ثال در ا
های ثب

م

باال اگر بر ر ی پذترش ها کلهد ک هع ،له

.عق در سه

نماتان ب .تدن

تما ب پذترش

ب تتان تما ب سملهات مکن (درج،

تراتش ،حذف ،چاپ ننن) را بر ر ی پذترش ها انجام دادن بر سکس کا.ـــب ها که
فقط ا کان درج سرتع تد آت

را دارا ب با.عن

دکمه های کشــتتب دس ـ رســب ســرتع در اغلب له ـ

ها ارار دارنع

ا کانات در ار هار کاربر ارار ب ده عن بر فرض ثال در له ــ
اتن

ت ،ا کاناتب برای درج پذترش ،درج تزت

.عق فراه

تد ســری

بهماران با باز کردن

پز.ـــد ننن برای بهمار ان خاب

ب ک ع (در ااع راق سرتع برای سملهاتب ب با .ع که ب تتان بر ر ی

اتن بهمار ان خاب .عق انجام داد)ن
تا در ا ـم

پایی ب همهن

بهمار را شاهعق نمتدن

60

ت ه تان له ـ

پذترش ها ،تزت

ها ننن از اتن

آت

های تجتد در دکمه ک شتتب د س ر سب سرتع ب ا به اهه

ب با.ـــ عن در ااع تمام ارتباا های له ـــ

له

دا ت

جاری با بقهه فرم ها را نماتش ب

ده عن
آت

های له ـ

نماتشب از له

ســل ــله راتبب ( تجتد در
جاری

ارتباا آن با ساتر له

تی ا کانات در پایین له ـ

ها)

ها را به صترت سل له راتبب

هها ب سازدن
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صفحه اصلی

شروع
کاشی های ) (Tilesصفحه اصلی را نمایش می دهد.

پذیرش ها
ثبت پذیرش در ستتتیستتتتم شتتتامل دریافت وجه و ارائه خدمات به بیماران (تحویل
دارو و انجام تست) می باشد.
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گروه پذیرش در باالی فرم قرار دارد و م شخ صات پذیرش نظیر کد پذیرش ،تاریخ و
ساعت (به طور خودکار زمان جاری ستیستتم ثبت می شتود) و نام کاربر درج کننده
پذیرش را نمایش می دهد.
گروه بیمار در این قسمت نام بیمار را انتخاب می کنیم .اگر پرونده بیمار از قبل در
ستتتتیستتتتتم ثبت نشتتتتده بود با کلیک بر روی دکمه درج بیمار ( )+می توان بیماری
جدید ثبت کرد و ستتپس ادامه کار پذیرش را انجام داد .در قستتمت توضتیحات هم
می توان مواردی را برای دیگر کاربران نوشتتت .در قستتمت پایینی همین گروه مدت
زمان درمان بیمار انتخاب شده نمایش داده می شود.
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گروه پردا خت و جه در صتتتتتتورتی که از بی مار و جه در یا فت کرده ایم اب تدا ت یک
پرداخت وجه؟ را فعال و تعیین می کنیم این وجه دریافتی بابت چه خدماتی می
باشد (در یافت دارو ،بدهی ،ویز یت پزشک ،ویز یت روانشناس ،مشاوره و .)...سپس
مبلغ دریافتی را ثبت می کنیم .از مبلغ کل دریافتی می توانید مبلغ نقد و کارت را
مجزا در فیلد های مربوطه مشخص کنید.
اگر دریافت وجه بابت دریافت دارو بود می توان از دکمه کشتتتتتتویی مبلغ دریافتی
مدت روز های تحویل را انتخاب کرد تا مبلغ به طور خودکار درج شود .طبق قوانین
درج شتتتده در تنظیمات برنامه (تحویل دوز منزل) ،مدت مجاز با یک تیک مشتتخص
می شود ،هر چند کاربر اجازه انتخاب هر یک از موارد دلخواه را دارا می باشد.
گروه تحویل دارو در این بخش که مربوط به کاربر تحویل دهنده دارو می باشتتتتتتد
مشتتتخصتتتات دارو اعم از نام دارو و دوز مصتترفی تحویل داده شتتتده را مشتتتخص می
کنیم .می توان از دکمه کشتتتتتویی دوز مصتتتترفی مدت تحویل را مشتتتتتخص کرده تا
حاصل جمع دوز به طور خودکار در کادر آن قرار گیرد.
گروه تست اگر در روز جاری از بیمار تست گرفته شده است می توان نوع تست و
جواب ت ست را م شخص نمود .اگر جواب ت ست شامل تو ضیحات خا صی بود آن را
در فیلد توضیحات تست (شرح) ثبت می کنیم.

نـکـات
یمتال سملهات درج پذترش تتســط کاربر پذترش (درتاف
پذتردن
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ک عق جه) صــترت ب

در صترتب که پز .د د س ترالیمل را صب برای بهمار در ر ز جاری در نظر گرف ه تا
بقهه کاربران از آن اطنا دا  .ه با  .ع ،اتن بار پز .د ب تتانع تد پذترش جعتع
درج ک ع

در فه لع تتضـــه حات ،دســـ ترالی مل (های) رتد را ارد ک ع (هر چ ع
تزت

دس ترالیمل در ا م

کاربران تحتتل ده عق دار
.ــعق (تتســط کاربر پذترش
پذترش ها ارار دارد

پز.د نهز تجتد ب با.ع)
انجام ده عق ت ـــ

با ان خاب پذترش از ابل درج

در ر ز جاری) که طبق ر ال سادی در باالی له ــ

تراتش آن قادتر رتبط با بخش رتد را ثب

در صــترتب که از دســ گاق فهش پرت

ب ک عن

اســ دادق ب ک هع ،دکمه یرهرق/چاپ کع

پذترش را چاپ ب ک عن کاربر پذترش ب تتانع اتن کع را در ار هار بهمار ارار دهع
تا در ا م

تحتتل دار با ارائه اتن کع دار ی رتد را درتاف

نماتعن

بخش هاتب که به رنگ راکب ( اتل به زرد) ه ـــ ع را فقط کاربر عتر کاربرانب
که نام کاربری آنها با " " .ر ا ب .تد ب تتان ع ببه ع ( -پز.د- ،پذترش)
برای ارســال به ســا انه پس از ثب

پذترش ،در له ـ

سا انه اس دادق ک هعن (ابل از اس دادق در ا م

پذترش از دکمه ارســال به

ت ظهمات سا انه نام کاربری

ر ز

سبتر سا انه را ارد ک هع)
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بیماران
فرم بیمار در چهار قسمت است که در تب های مختلف قرار گرفته اند.

مشخصات بیمار

در این تب اطالعات اصتتتلی بیمار شتتتامل نام ،نام خانوادگی ،شتتتماره پرونده و ...قرار
گرفته اند.
نک ه :ه گام درج بهمار جعتع ،در فهلع .مارق پر نعق به طتر رنعم تد سعد  5رامب ارار
ب گهردن اگر پر نعق بهمار از ابل در رکز تجتد بتد ب بات ـــ
.مارق پر نعق اصلب آن را ثب
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کردن

به جای اتن سعد،

تماس/عالئم

اطالعات تماس با بیمار اعم از شتتتتتماره تلفن همراه ،تلفن ثابت ،تلفن بستتتتتتگان و
آدرس به همراه عالئم بیمار (توستتتتط پزشتتتتک تعیین شتتتتده استتتتت) در این بخش
موجود می باشند.
نک ه :در فهلع تلدن همراق تد .مارق همراق اایب (تازدق را
را ثب
زل

با . 09ر ا ب .تد)

ک هع ،تا در صـــترت لز م ب تان به آن رط  SMSارســـال کردن فهلع های تلدن
تلدن ب

گان ه تانع حا ی چ عتن .مارق تلدن با.ع که با رط تهرق ( )-از ه

جعا .عق انعن
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روش درمان

روش درمان و هزینه ماهیانه و فیلد های نظیر دارو ترک اعتیاد ،مقدار دوز مصرفی
روزانه و ...در این تب قرار گرفته اند.
پر کردن کامل این اطالعات باعث سهولت در پذیرش می شود .بر فرض مثال برای
یک بیمار خاص داروی مصتتتتتترفی را بر روی متادون  5میلی قرار داده ایم .در هنگام
ثبت پذیرش این دارو و دوز مصتترفی آن برای کاربر تحویل دهنده دارو نمایش داده
می شود.
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سایر موارد

در این بخش می توان متتدارک مورد نیتتاز بیمتتار متتاننتتد استتتتتتکن کتتارت ملی و ...را
بارگذاری نمود .عنوان تستتتتتت که باید انجام دهد ،روز مراجعه و ...در این تب قرار
گرفته اند.

فرم های ارزیابی پایه
فرم های ارزیابی پایه به یکی از روش های تایپ تمامی فیلد ها و یا به صتتتتتتورت
اسکن صفحات در سیستم ثبت می شوند.
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توصیه می شود فیلد ها به صورت دستی تایپ شوند.
چون اسکن صفحات حجم پایگاه داده را افزایش داده و در نتیجه تاخیر در عملکرد
سیستم به وجود می آورد.

فیلد های فرم ارزیابی پایه در گروه های زیر دسته بندی شده اند (برگرفته شده از
کتاب پروتکل درمان وابستگی به مواد افیونی اداره پیشگیری و درمان سوء مصرف
مواد).
.1

اطالعات پایه

 .2تاریخچه مصرف مواد
 .3تاریخچه اقدامات پیشین درمان
 .4سابقه رفتارهای پرخطر
 .5وضعیت طبی و روان پزشکی
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 .6وضعیت خانوادگی و اجتماعی

فرم های ارزیابی دوره ای

فرم های ارز یابی دوره ای نیز به یکی از روش های تایپ تمامی فیلد ها و یا به
صورت اسکن صفحات در سیستم ثبت می شوند.
فیلد های فرم ارزیابی دوره ای در  5گروه دسته بندی شده اند.

غایبین
برای مشاهده بیماران غایب (روز جاری/بلند مدت) از این بخش استفاده می شود.

71

غایبین امروز

این بخش تمامی بیمارانی که روز مراجعه آنها امروز بوده (ثبت شتتتتتتده در پرونده
بیمار :روز مراجعه) و تا بدین لحظه در مرکز حضتتتتتتور پیدا نکرده اند را نمایش می
دهد.
در قستتتمت فیلتر موجود در باالی لیستتتت می توان لیستتتت غایبین روز های قبل را
نیز مشاهده نمود .برای مثال در روز جاری می توان لیست غایبین دیروز را مشاهده
نمود.
در قستتمت دستتترستتی ستتریع می توان لیستتت پذیرش های بیمار انتخاب شتتده را
مشتتتتتتاهده نمود یا از گزینه ستتتتتوابق بیمار میتوان آخرین مراجعه وی به مرکز را
مشاهده نمود.
برای تماس با بیمار ابتدا بیمار را از لیست انتخاب کرده و از منوی دسترسی سریع
گزینه پیگیری تماس را انتخاب کرده (یا دوبار بر روی بیمار انتخاب شتتتتتتده کلیک
کنید) سپس اطالعات تماس و نتیجه آن را ثبت کنید.
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نوع تماس می تواند یکی از موارد زیر باشد:
•

تماس با تلفن همراه

•

تماس با تلفن منزل

•

تماس با تلفن بستگان

•

ارسال SMS
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غایبین بلند مدت

در این بخش لیست بیمارانی با غیبت های طوالنی را مشاهده می کنید که آنها را
بر اساس مدت روز های غیبت و به صورت نزولی نمایش می دهد.
برای تماس با بیمار ابتدا بیمار را از لیست انتخاب کرده و از منوی دسترسی سریع
گزینه پیگیری تماس را انتخاب کرده (یا دوبار بر روی بیمار انتخاب شتتتتتتده کلیک
کنید) سپس اطالعات تماس و نتیجه آن را ثبت کنید.

پیگیری های تماس

لیست تمامی پیگیری های تماس انجام شده با بیماران را نمایش می دهد.
نحوه درج پیگیری تماس در قسمت غایبین شرح داده شد.
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چاپ فرم ها

تمامی فرم های استتتتتتتاندار پرونده بیمار (برگرفته شتتتتتتده از کتاب پروتکل درمان
وابستگی به مواد افیونی اداره پیشگیری و درمان سوء مصرف مواد) در این قسمت
قابل چاپ می باشند.
فرم ها می توانند به صتتتتتتورت خام (بدون هیچ اطالعاتی از بیمار) و یا بر استتتتتتاس
پرونده یک بیمار خاص چاپ شوند.
تنها با فعال کردن هر آیتم می توانید آن را چاپ بگیرید.
فرم های قابل چاپ عبارتند از:
•

اطالع رسانی به بیمار و خانواده

•

رضایت نامه آگاهانه

•

ارزیابی پایه

•

ارزیابی دوره ای

•

مداخالت روانشناختی

•

معاینه و ثبت گزارش پزشکی
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•

گزارشات روانشناس

•

دستورات پزشک

•

گزارشات پرستاری

•

جلسات گروه درمانی

•

پروفایل اعتیاد به مواد ()MAP

پنل پیامک

برای فعال کردن ارسال پیام بخش تنظیمات  SMSرا مطالعه فرمایید.

خروج از برنامه
خروج از نرم افزار مرسنت.
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حسابداری

تمامی مستتائل مرتبط با حستتابداری در این بخش قرار می گیرند .در ادامه هر یک را
شرح می دهیم.

دارو ها
تمامی دارو های ترک اعتیاد به همراه موجودی لحظه ای آن،
در این قسمت قرار دارند.

برای کنترل بهتر دارو ها آن ها را در گروه های دارویی مجزا قرار داده ایم .این گروه
های دارویی ،استتتتتتامی دارو ها و واحد آنها می تواند بر استتتتتتاس نوع کارکرد مرکز
تغییر کند.
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در دکمه ک شویی د سترسی سریع میتوان گردش دارو انتخاب شده را در سیستم
مشتتاهده نمود .و یا با انتخاب لیستتت پذیرش از این منو ،لیستتت و تعداد پذیرش
های صورت گرفته از داروی انتخابی را مشاهده نمود.

ورود دارو
ورود دارو در واقع عملیات ثبت فاکتور خرید در سیستم می باشد.

در هنگام درج ورود دارو امکان ثبت قیمت خرید فراهم شده است که صرفا جهت
حسابرسی و کنترل هزینه های مرکز می باشد.
قیمت دارو ها تاثیری در هزینه های درمان بیماران ندارد ،قیمت گذاری روش های
درمان در قسمت مربوط به آن انجام می گیرد.
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عودت دارو
دارو های عودت گرفته شتتتتده از بیماران در این بخش ثبت می شتتتتود .عودت دارو
می تواند بابت اشتباه در پذیرش ،تحویل دوز منزل بیش از دوز واقعی ،عدم تمایل
بیمار به ادامه درمان و یا هر علت دیگری باشد.

تاریخ و ساعت و نام بیمار را عودت دهنده را انتخاب کنید .دارو های عودت گرفته
شتتده را در جدول درج کنید (دکمه جدید) .اگر هنگام عودت دارو مبلغی به بیمار بر
گردانده اید را هم در فیلد مبلغ عودت ثبت کنید (اجباری نیستتتتتتت) .در پایان هم
دکمه ذخیره ) (F8را بفشارید.
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افزایش/کاهش موجودی

به طور کلی مقدار موجودی دارو بر اساس آیتم زیر افزایش می یابد:
•

ورود دارو

•

عودت دارو

و بر اساس آیتم زیر کاهش می یابد:
•

پذیرش

مواردی را در نظر بگیریم که به هر نحوی تعداد دارو های موجود در مرکز از تعداد
موجودی آن در نرم افزار کم تر می با شد (گم شده ا ست یا هر دلیل دیگر) .در این
صتتتورت باید یک افزایش/کاهش موجودی با نوع عملیات کاهش و به علت کمبود
موجودی ثبت کنیم.
در واقع هر دارویی به هر دلیلی به غیر از ورود دارو و عودت دارو قرار باشتتتتتتد به
سیستم اضافه شود و یا به هر دلیلی غیر از پذیرش از سیستم کم شود را باید در
این قسمت ثبت کنیم تا بتوانیم موجودی واقعی هر دارو را مشاهده کنیم.
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چک های دریافتی
تمامی چک های در یافتی از بیماران در این قستتتتتتمت ثبت می شتتتتتتو ند .اگر می
خواهید کاربران اجازه مشتتتتاهده و درج چک ها را داشتتتتته باشتتتتند باید در قستتتتمت
کاربران ،ستتتتتطوح دستتتتتترستتتتتی الزم را به آن ها اعطا کنید .از چک های دریافتی در
حسابرسی به عنوان درآمد یاد می شود.

در فرم چک دریافتی اطالعات درخواستتتی مرتبط با چک دریافت شتتده را ثبت کرده
و در انتها وضعیت چک را مشخص می کنید.
وضعیت چک می تواند یکی از حالت های زیر باشد:
•

در جریان

•

پاس شده

•

برگشت شده

•

باطل شده
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چک های پرداختی
تمامی چک هایی که از مرکز و توستتط صتتاحب امتیاز مرکز صتتادر می شتتود در این
لی ست قرار می گیرند .از چک های پرداختی در ح سابر سی به عنوان هزینه یاد می
شود.

در فرم چک پرداختی اطالعات درخواستتتی مرتبط با چک پرداخت شتتده را ثبت کرده
و در انتها وضعیت چک را مشخص می کنید.
وضعیت چک می تواند یکی از حالت های زیر باشد:
•

در جریان

•

پاس شده

•

برگشت شده

•

باطل شده
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هزینه های جانبی
هزینه های مرکز در این قسمت ثبت می شوند.

نوع هزینه می تواند شتتتتامل اجاره ،خرید ،قبوض ،قستتتتط ها و یا هر نوع دیگری که
شتتتما در ستتتیستتتتم تعریف می کنید باشتتتد .با ثبت هزینه های جانبی می توان به
سود و زیان مرکز و درآمد خالص آن پی برد.

تعاریف اولیه حسابداری
تعاریف اولیه حسابداری شامل موارد زیر می باشد که با مراجعه به هر قسمت می
توانید آیتم های آن را مشاهده و ویرایش نمایید.
•

گروه های دارویی

•

واحد های دارویی

•

علت افزایش/کاهش موجودی

•

انواع هزینه های جانبی

•

انبار های دارویی
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پزشک

فعالیت های پز شک در سی ستم شامل ویزیت و معاینه پز شکی می با شد که هر
یک در ادامه شرح داده خواهند شد.

ویزیت های پزشک
ویزیت های پزشک در این قسمت قرار دارند.

هنگام درج ویزیت پزشتتتتتک جدید ،تاریخ و ستتتتتاعت به طور خودکار زمان جاری را
نمایش می دهد ،نام پزشک هم از لیست کارمندان انتخاب می شود (پس از درج
اولین ویز یت ،پزشتتتتتتک انتخابی به طور پیش فرض در ثبت های بعدی قرار می

84

گیرد) .نام بی مار را انت خاب کرده و یادداشتتتتتتت های مورد نظر را برای او ث بت می
کنیم.
یادداشتتتت های پزشتتتک (خصتتتوصتتتی) ،همان طور که از نامش پیداستتتت فقط برای
پزشک قابل نمایش می باشد و از دید سایر کاربران مخفی می باشد.
د ستورالعمل های پز شک (عمومی) ،برای ستایر کاربران می باشتد .این دستتورالعمل
ها هنگام ثبت پذیرش برای همین بیمار به کاربران نمایش داده می شتتود تا ستتایر
کاربران متوجه این دستورالعمل ها شوند.
اگر بیمار برای اولین بار به مرکز مراجعه کرده باشتتتتتتد ،قبل از ویزیت پزشتتتتتتک کاربر
پذیرش می بایست یک پذیرش جدید و پرداخت وجه بابت ویزیت پزشک برای آن
انجام دهد .کاربر پزشتتتتتتک نیز با مشتتتتتتاهده اطالعات بیمار (دکمه کناری فیلد) می
تواند از پذیرش انجام شده اطمینان حاصل کند.
نک ه :در تزت
با .ع ،ت ها نام

ا لهه (ابل از تشکهل پر نعق) نهاز به پر کردن اطنسات کا ل بهمار نمب
نام رانتادگب ا ثب

ب .تد،

در صترت ت شخهص نهاز به .ر ا

در ان ،ابقب اطنسات آن بیعا تکمهل ب گرددن

معاینه و گزارشات پزشکی
معاینات و گزارشتتتات پزشتتتکی (برگرفته شتتتده از کتاب پروتکل درمان وابستتتتگی به
مواد افیونی اداره پیشتتگیری و درمان ستتوء مصتترف مواد) در این قستتمت و توستتط
پزشک پر می شود.
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ممکن استتتتتتت فرم معاینه و گزارش پزشتتتتتتکی برای یک بیمار خاص طی مدت زمان
طوالنی و به تدریج تکمیل گردد که در این صتتورت نیاز به درج آیتم جدید نیستتت،
می توان آیتم های درج شده قبلی مختص آن بیمار را ویرایش نمود.

تعاریف اولیه پزشک
تعاریف اولیه پزشک شامل تک قسمت زیر می باشد که می توانید آیتم های آن
را مشاهده و ویرایش نمایید.
•

عالئم بیمار

عالئم بیمار در پرونده بیماران قابل انتخاب می باشند.
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مشاوره  /روانشناس

فعالیت های مشاور یا روانشناس در سیستم نظیر ویزیت ،جلسات گروه درمانی و
مشتتاوره خانوادگی ،مداخالت روانشتتناختی و پروفایل اعتیاد به مواد ) (MAPدر این
قسمت قرار می گیرند.

ویزیت های روانشناس
ویزیت های روانشناس (یا مشاور) در این قسمت قرار دارند.
هنگام درج ویزیت روانشتتناس جدید ،تاریخ و ستتاعت به طور خودکار زمان جاری را
نمایش می دهد ،نام روان شناس هم از لی ست کارمندان انتخاب می شود (پس از
درج اولین ویزیت ،روانشتتناس انتخابی به طور پیش فرض در ثبت های بعدی قرار
می گیرد) .نام بیمار را انتخاب کنید.
عالئم روانشتتناستتی ستتر فص تل هایی می باشتتد که میتواند با تیک زدن آن عالئم را
فعال کنید ،در جدول کارنامه بهبودی بیمار بر استتتتتاس عناوین به آن ها امتیاز می
دهید (ب سیار بد ،بد ،متو سط ،خوب و ب سیار خوب) ،در ق سمت مالحظات می توان
یادداشتتتتتتتی ثبت کرد و در پایین همین فیلد ،نتیجه کارنامه بهبودی یا در واقع
میانگین امتیازات را مشاهده کرد .گزارشات روانشناسی را هم در کادر مربوطه وارد
می کنید.
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نـکـات
ثب

سنئ ر انش اسب

کارنا ه بهبتدی بهمار ار هاری ب با .عن

س ا تن سنئ ر انشــ اســب
شا رق/ر انش اس ت ظه کردن
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کارنا ه بهبتدی بهمار را ب تتان از ا ــم

تیارتف

جلسات گروه درمانی
جلسات گروه درمانی بیماران در این قسمت ثبت می گردند.

تاریخ و ستتتتتتاعت به طور خودکار زمان جاری را نمایش می دهد ،نام مجری هم از
لیست کارمندان انتخاب می شود.
عنوان گروه درمانی را مشتتخص می کنیم (در پرونده بیماران هر بیمار ،می تواند در
یکی از گروه های درمانی قرار بگیرد).
با زدن دکمه دریافت لیستتتت بیماران تمامی بیماران گروه درمانی انتخاب شتتتده در
لیست نمایان می شوند.
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برای ثبت حضتتتتتتور بر روی هر ردیف دو بار کلیک کرده (یا دکمه ویرایش را بزنید) و
تیک وضعیت حاضر؟ را فعال کنید.
اگر بیماری جدا از این گروه درمانی در جلسه حضور داشت ،می توان از دکمه جدید
( )+برای افزودن نام آن بیمار استفاده کنید.
در قسمت توضیحات اگر مطلب خاصی مد نظر دارید تایپ کنید و در نهایت دکمه
ذخیره ) (F8را بفشارید.

جلسات مشاوره خانوادگی
جلسات مشاوره خانوادگی در این قسمت قرار دارند.
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هنگام درج فرم تاریخ به طور خودکار زمان جاری را نمایش می دهد ،نام مجری هم
از لیست کارمندان انتخاب می شود .اسامی شرکت کنندگان را ثبت و تو ضیحات
الزمه را وارد کنید.

مداخالت روانشناختی
مداخالت روانشناختی بیمار در این قسمت قرار دارند.

ابتدا نام روانشتتتتتناس ،تاریخ آموزش و نام بیمار را انتخاب کرده ستتتتتتپس از کادر
کشویی عنوان مداخالت روانشناختی یکی از موارد زیر را انتخاب کنید.
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 .1مصاحبه انگیزشی
 .2-1آموزش مقابله با میل مصرف
 .2-2افزایش انگیزش و تعهد برای پرهیز
 .2-3آموزش مهارت های امتناع و جراتمندی
 .2-4تصمیم های به ظاهر نامرتبط
 .2-5طرح همه جانبه برای مقابله
 .2-6آموزش مهارت های حل مسئله
 .2-7آموزش اداره مورد
اگر عنوان دیگری برای آموزش مد نظر دارید که در لیستتتتتتت فوق موجود نبود ،می
توانید به لیست اضافه کنید (دکمه  +کنار کادر کشویی).
لیستتتتتتتتت کتتتامتتتل عنتتتاوین متتتداخالت روانشتتتتتنتتتاختی در بخش تعتتتاریف اولیتتته
مشاوره/روانشناس موجود می باشد.
در نهایت مالحظات خود را ثبت نمایید.

پروفایل های اعتیاد به مواد
پروفایل اعتیاد به مواد – ) Maudsley Addiction Profile (MAPدر گروه های ز یر
دستتتتته بندی شتتتتده اند (برگرفته شتتتتده از کتاب پروتکل درمان وابستتتتتگی به مواد
افیونی اداره پیشگیری و درمان سوء مصرف مواد).
الف .اطالعات کلی

ب .سوء مصرف مواد

ت .سالمتی

ث .عملکرد فردی و اجتماعی
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پ .عوارض هتتتای پرخطر

در تب آخر هم امکان اسکن مهیاست (استفاده از آن توصیه نمی شود).

تعاریف اولیه مشاوره/روانشناس
تعاریف اولیه مشتتتاوره/روانشتتناس شتتتامل موارد زیر می باشتتتد که با مراجعه به هر
قسمت می توانید آیتم های آن را مشاهده و ویرایش نمایید.
•

عالئم روانشناسی

•

گروه های درمانی

•

کارنامه بهبودی بیمار

•

عناوین مداخالت روانشناختی
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حقوق و دستمزد

اداره امور حقوق و دستمزد در یک کلینیک ترک اعتیاد به منظور برقراری یک ارتباط
منطقی بین وظائف و مسئولیت های شغلی و میزان حقوق و دستمزد پرداختی به
کارمندان است.
حقوق و دستتتتتتتمزد عبارت استتتتتتت از وجه نقد و یا هرگونه مزا یای غیر نقدی و یا
مجموع آنها که کارمندان در مقابل انجام کار از کارفرما در یافت می دارند.
بخش های موجود در حقوق و دستمزد در ادامه شرح داده خواهند شد.

کارمندان
اطالعات کارمندان مرکز در این بخش قرار دارد .مدیریت بخش حقوق دستتتتتتمزد به
عهده صاحب مرکز است و در سطوح دسترسی دیگر کاربران تعریف نشده است.
فرم کارمند شامل سه دسته بندی (تب) زیر می باشد.
.1

مشخصات پرسنل

 .2وضعیت استخدام
 .3حقوق و دستمزد

در ادامه هر گروه را شرح می دهیم.

94

مشخصات پرسنل

در تب اول فیلد های کد پرستتتنلی (یک عدد  5رقمی تصتتتادفی) ،جنستتتیت ،نام ،نام
خانوادگی ،کد ملی ،شتتتماره شتتتناستتتنامه و تلفن همراه از موارد اجباریستتتت که باید
تکمیل گردند.
نک ه :فهلع های اجباری با س ا تن در.

) (Boldشخص ه

عن
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وضعیت استخدام

در این تب تنها تاریخ استتتخدام (شتتروع به کار) اجباریستتت .ولی بهتر استتت بقیه
فیلد ها طبق نیاز ها و سیاست های مرکز پر شوند.
در صتتتتورتی که با کارمندی ،دیگر همکاری نداشتتتتته اید کافیستتتتت تیک فیلد قطع
همکاری را فعال کرده و تاریخ پایان استتتتتخدام را ثبت کنید تا آن کارمند در فیش
حقوقی و دیگر فعالیت های سی ستم نمایش داده ن شود (تنها در لی ست کارمندان
و به شکل غیر فعال در دسترس می باشد).
اگر کارمند ،بیمه می باشتتد باید مبلغ بیمه ستتهم کارفرما را ثبت کنید( .مبلغ بیمه
سهم پرسنل در تب حقوق و دستمزد می باشد).
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حقوق و دستمزد

در این تب به مدیریت آیتم های حقوق و مزایا و نیز آیتم های کسور می پردازید.
مبنای مزایا یا کسور بر اساس یکی از موارد زیر می باشد.
•

ساعت به ازای هر یک ساعت

•

روز به ازای هر یک روز

•

ثابت ماهیانه در پایان هر ماه مبلغ ثابت در فیش ثبت می شتتتتتتود

(مانند مرخصی ساعتی ،کسر کار ساعتی و.)...

(مانند مرخصی روزانه ،کسر کار روزانه و.)...
(مانند

حق اوالد ،سختی کار و.)...

•

ثبررت در فیش مبلغ آن را هنگتتام ثبتتت فیش حقوق در نظر می گیریم.
ممکن استتتتتتت در یک ماه اع مال و در ماه دیگر اع مال نگردد

( مان ند کارا نه،

پاداش).
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پایان سال در پایان هر سال آن مبلغ در فیش ثبت می شود

•

(مانند عیدی و

.)...

مواردی که ساعتی و روزانه می باشند در قسمت کسر کار/اضافه کار کارمندان ثبت
می گردند .و بر روی کم یا زیاد شدن مبلغ فیش حقوقی تاثیر مستقیم دارند.

نـکـات
آت

های حقتق

ت ظه
(حقتق

زاتا

آت

های ک تر در ا م

تیارتف حقتق

ب با.ــ عن با فیال کردن هر س تان ،به له ــ
دس مزد  تیارتف  آت

های حقتق

اتن تب اضــافه ب .ــتنعن
زاتا)

از اسامی کارمندان در فرم های زیر استفاده می شود.
فرم

فیلد

فرم ارزیابی پایه

مصاحبه گر

فرم ارزیابی دوره ای

مصاحبه گر

ویزیت پزشک

پزشک

معاینه و گزارشات پزشکی

پزشک

ویزیت روانشناس

روانشناس

جلسه گروه درمانی

مجری
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دس مزد اابل

جلسه مشاوره خانوادگی

مجری

مداخالت روانشناختی

روانشناس

پروفایل اعتیاد به مواد

مصاحبه گر

اضافه کار/کسر کار کارمندان
اضتتتافه کار یا کستتتر کار کارمندان در طول ماه در این قستتتمت ثبت می شتتتوند .این
عملیات تاثیر مستتقیم بر اضتافه شتدن یا کستر شتدن مبلغ دریافتی فیش حقوقی
پرسنل دارند.

آیتم های اضافه کار پیش فرض شامل موارد زیر می باشد( .لیست کامل آن ها از
قسمت آیتم های حقوق و مزایا در تعاریف قابل تنظیم می باشند)
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•

اضافه کار (یک ساعت)

•

اضافه کار روز تعطیل (یک ساعت)

•

اضافه کار روز تعطیل (یک روز)

آیتم های کستتر کار پیش فرض شتتامل موارد زیر می باشتتد( .لیستتت کامل آن ها از
قسمت آیتم های کسور در تعاریف قابل تنظیم می باشند)
•

کسر کار (یک ساعت)

•

کسر کار (یک روز)

آیتم های کستتور نظیر مرخصتی (ستتاعت) و مرخصتی (روز) تنها در فیش حقوق قید
شتتتده و تا زمانی که از حد نصتتتاب تعریف شتتتده (در تنظیمات برنامه) خارج نشتتتود،
کسر از حقوق شامل آن نمی شود.
برای کنترل کارکرد پرستتنل ،بهتر استتت عملیات ثبت را دقیقا همان لحظه که اتفاق
می افتد انجام شتتود .یعنی اگر کارمندی به مرخصتتی ستتاعتی رفت در همان لحظه
ثبت شود.
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حقوق و دستمزد
حقوق و دستتتمزد پرستتنل یا همان فیش های حقوق آنها در این قستتمت ثبت می
شتتتتوند .اگر مقادیر حقوق و دستتتتتمزد هر پرستتتتنل را به دقت پر کرده باشتتتتید ،این
قسمت به راحتی زدن چند دکمه به اتمام می رسد.

تاریخ پرداخت را مشتتتخص کرده (پیش فرض تاریخ روز جاری) ،مشتتتخص می کنیم
برای چه ماهی فیش ثبت می کنیم( .ممکن استتتتتتت چند روز به ماه بعدی رفته
باشیم پس باید ماه قبل را به درستی انتخاب کنیم).
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سپس با زدن دکمه دریافت اسامی پرسنل ،لیست پرسنل به همراه مبالغ دریافتی
(محا سبه شده) در لی ست نمایان می شود .تمام فرایند ثبت فیش حقوقی همین
چند تنظیم فوق می باشد.
بتتا دوبتتار کلیتتک بر روی ردیف هر پرستتتتتتنتتل می توان جزئیتتات فیش حقوق آن را
مشاهده نمود.

هر قسمت دارای جدولی با پنج ستون می باشد.
اسم آیتم بسته به جدول آیتم های حقوق و مزایا یا آیتم های کسور.
مبلغ تعریف شده (ریال) در پرونده پرسنل.
مدت محاسبه شده ثبت هایی که در اضافه کار/کسر کار داشته ایم.
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مدت (اختیاری) حتی در زمان ثبت فیش حقوق هم می توان یک ستتری اضتتافه یا
کسر اعمال کنیم.
ملموع (ریال) حاصتتل جمع مدت محاستتبه شتتده به عالوه مدت اختیاری ضتترب در
مبلغ تعریف شده.
در نهایت هم مجموع هر ستون و خالص دریافتی را مشاهده می فرمایید.

تعاریف اولیه حقوق و دستمزد
تعاریف حقوق و دستمزد شامل موارد زیر می باشد که با مراجعه به هر قسمت می
توانید آیتم های آن را مشاهده و ویرایش نمایید.
•

سمت های شغلی

•

انواع استخدام

•

بیمه ها

•

آیتم های حقوق و مزایا

•

آیتم های کسور
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تعاریف اولیه

تاکنون متوجه شتتتتتده اید که هر بخش تعار یف اولیه خود را داشتتتتتته اند ،تعاریف
اولیه این قسمت مرتبط با تمامی بخش ها می باشد.

ارتباط آیتم های تعاریف اولیه با سایر فرم ها
تست ها

پذیرش  تست
بیمار  تست

روش های درمان
تداخالت دارو یی متادون
بانک ها

بیمار  روش درمان
صرفا جهت اطالع رسانی
چک دریافتی  بانک
چک پرداختی  بانک
کارمند  بانک

علت های خروج از درمان
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بیمار  علت خروج از درمان

پرداخت بابت
استان ها
تعطیالت
نتیجه تماس
متون آماده SMS

پذیرش  پرداخت بابت
تنظیمات برنامه  استان
ثبت در تقویم
پیگیری تماس  نتیجه تماس
پیگیری تماس  متن آماده SMS
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تست ها

تمامی تست های قابل انجام در مرکز در این قسمت قرار می گیرند.
فیلد هزینه تست زمانی کاربرد دارد که بیمار از حد نصاب تست های رایگان انجام
شده عبور کرده که در این وضعیت کاربر پذیرش مبلغ تست را از بیمار دریافت می
کند.
(سقف ت
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های راتگان در ت ظهمات برنا ه تجتد ب با .ع)ن

روش های درمان

روش های درمان و هزینه های آن در این قسمت قرار دارند.
این لیست ممکن است در ابتدای هر سال و به تصویب هیئت وزیران تغییر کند.
با تغییر مبالغ در این لیستتتتتتت ،بیماران باید برای انجام خدمات با تعرفه جدید
پذیرش شوند.
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تداخالت دارویی متادون

این لیستتتت برگرفته شتتتده از کتاب پروتکل درمان وابستتتتگی به مواد افیونی اداره
پیشگیری و درمان سوء مصرف مواد می باشد.
لیست تداخالت دارویی متادون صرفا جنبه اطالع رسانی دارد.
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بانک ها

اسامی بانک های کشور در این لیست ثبت شده اند.
اگر چک دریافتی/پرداختی و یا شماره حساب کارمندان شما در بانک یا موسسه ای
غیر از بانک های حاضر بود ،آن را به لیست اضافه فرمایید.
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علت های خروج از درمان

علت های خروج از درمان بیماران در این قسمت ثبت شده اند.
اگر دلیلی به غیر از دالیل حاضر رخ داد ،آن را به لیست اضافه فرمایید.
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پرداخت بابت

ت مامی ع لت هایی که بابت آن هن گام ارائه خدمات ( پذیرش) از بی ماران هزینه
دریافت می شود در این لیست موجود می باشد.
این لیست را بنا بر نوع کارکرد مجموعه خود شخصی سازی فرمایید.
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استان ها

اسامی استان های ایران در این لیست قرار دارند.
از این اسامی در قسمت تنظیمات برنامه و ثبت آدرس مرکز استفاده می شود.

112

تعطیالت

تعطیالت رسمی کشور در این لیست قرار می گیرند.
همچنین بر روی تقویم برنامه نیز قرار می گیرند.
برای کنترل روز های تعطیل و نوبت دهی درستتتتت و اطالع رستتتتانی می تواند مفید
واقع شوند.
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نتیجه تماس

نتیجه تماس در فرم های پیگیری تماس کاربرد دارند.
مشخص می کنیم که پس از تماس با بیمار چه نتیجه ای حاصل شد.
حالت های خاص نتیجه تماس را می توانید به لیست اضافه نمایید.
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متون آماده SMS

متون آماده برای ارستتتال  SMSبه کاربران و یا پرستتتنل در این لیستتتت قرار بگیرند تا
هنگام ارسال سریع و بدون تایپ داشته باشیم.
می توانید از متغیر های آماده برای جایگذاری مقدار درستتتت استتتتفاده کنید .برای
مثال[ :جنستتتتیت نام و نام خانوادگی] شتتتتما در روز [روز مراجعه] مورخ [تار یخ امروز]
غیبت داشته اید.
فرم متن آماده   SMSمتن  دکمه فراخوانی ویراستار  متغیر ها
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تنظیمات

تمامی تنظیمات اعم از برنامه ،چاپ ،سامانه ،پشتیبان گیری و مدیریت کاربران در
این بخش انجام می شود.

تنظیمات برنامه
تنظیمات برنامه در سه تب زیر قرار گرفته اند.
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 .1تنظیمات برنامه

در این بخش فیلد هایی نظیر لوگو مرکز ،نام مرکز ،صتتتتتتاحب امتیاز ،شتتتتتتماره های
تلفن ،واحد پول و ...تنظیم می گردد.
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 .2تحویل دارو منزل  /تعداد تست

در این بخش تعداد پیش فرض برای روز های تحو یل دوز منزل به ازای ماه های
گذشتتته از مراحل ترک تنظیم می گردد( .مقادیر پیش فرض برگرفته شتتده از کتاب
پروتکل درمان وابستتتتتگی به مواد افیونی اداره پیشتتتتگیری و درمان ستتتتوء مصتتتترف
مواد) .برای مثال طبق تعاریف باال در ماه ستتتتتوم به بعد دوز منزل  2روز می باشتتتتد
(یک روز در مرکز  2 +روز در منزل) یا تعداد تست هایی که باید انجام دهد  4است
و سقف تست رایگان هم ذکر شده ،یعنی اگر بیشتر از  4تست داشته باشد باید
هزینه آن تستت را پرداخت کند (این بخش را طبق ستیاستت های مرکز خود تغییر
دهید).
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 .3تنظیمات سامانه

تنظیمات ارسال پیامک در بخش بعدی شرح داده خواهد شد.
در قستتتمت تنظیمات ستتتامانه آیداتیس و ستتتامانه استتتتانی ،نام کاربری و رمز عبور
ستتتتتامانه را وارد کنید .پذیرش های ثبت شتتتتتده با همین نام کاربری و رمز عبور در
سامانه درج می شوند.
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تنظی ات SMS
بهترین و کاربردی ترین روش برای تعامل با بیماران ا ستفاده از سرویس  SMSمی
باشتتد .برای فعال ستتازی آن ابتدا می بایستتت در ستتایت  http://SmsPlan.irثبت
نام نموده ،سپس اطالعات این بخش را پر کنید.

ثبت نام در سایت SmsPlan.ir
با ورود به سایت  ،SmsPlan.irپلن های قابل خریداری نمایش داده می شوند .بنا
بر نیاز خود یکی از پلن های موجود را خر یداری کرده (تعرفه پلن و تعرفه ارستتتتتتال
اس ام اس چک شود) .پس از پرداخت آنالین اطالعات کاربری برای شما ارسال می
شتتتود .با اطالعات کاربری (نام کاربری و رمز عبور) به آدرس ورود به ستتتایت رفته و
وارد پنل پیامک خود شوید.
http://login.smsplan.ir
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داشبورد پنل پیامک

پس از ورود ،از قسمت ارسال مدارک ،مدارک الزم که اسکن کارت ملی می باشد را
در سایت بارگذاری کنید (قوانین از طرف مخابرات تعیین می گردد).
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پس از تایید حستتاب کاربری شتتما با ورود به پنل پیامک ستتایت می توانید شتتماره
های خود را مشاهده کنید .یک شماره رایگان در اختیار شما قرار می گیرد همچنین
می توانید خطوطی دیگر (رند یا تعداد ارقام کمتر) از سایت خریداری کنید.
از قستتتمت شتتتارس حستتتاب هم می توانید موجودی حستتتابتان برای ارستتتال پیامک را
افزایش دهید.
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نک ه ه آنکه .مارق .ما ا س دادق سمت ب دارد تی ب فقط اابله
را دارا ب با .ع

نمب تتانع جتابب درتاف

ار سال اس ام اس

ک عن اگر نهاز به ه ار سال

ه درتاف

دارتع باتع تد .مارق ار صاصب ررتعاری ک هعن

تا همین جای کار بدون خریدن خط جدید کار نرم افزار برای ارسال  SMSتمام شده
است فقط می ماند وارد کردن تنظیمات در برنامه.
درون نرم افزار مرستتتنت و در قستتتمت تنظیمات برنامه ابتدا تیک ارستتتال SMS؟ را
فعال کرده ،ستتپس نام کاربری ،رمز عبور و شتتماره اختصتتاصتتی (همین شتتماره اعطا
شده) را وارد کنید تا خدمات ارسال  SMSفعال گردد.
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تنظیمات چاپ
این تنظیمات برای چاپ سریع یک سری فرم ها می باشد.

چاپ سریع در فرم های زیر قابل استفاده می باشد.
گزارشات پرستاری

فرم ارزیابی پایه

فرم ارزیابی دوره ای

دستورات پزشک

معاینه و گزارشات پزشکی

گزارشات روانشناسی

مداخالت روانشناختی

جلسات گروه درمانی

پروفایل اعتیاد به مواد

چاپ سررررریع فیش پذیرش که تنها در فرم پذیرش و تنها بر روی دستتتتتگاه فیش
پرینت امکان پذیر می باشد (ک پذیرش را چاپ می کند)
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کاربران
تمامی کارم ندان مجموعه که با نرم افزار کار می کن ند باید برای آنها نام کاربری
ایجاد شتتتود .این امر باعث مدیریت بهتر کارها می شتتتود ،عملیات انجام شتتتده هر
کارمند مشخص شده و عواقب آن را متوجه می شود.

در حالت پیش فرض این چند نوع کاربر در سیستم وجود دارد.
•

پزشک (در سطح دسترسی مدیر)

•

روانشناس

•

پذیرش

از این کاربران نمونه برای ساختن کاربرانی با اسامی واقعی استفاده نمایید.
مثالی برای ثبت کاربر پذیرش کننده با نام کاربری رضا رضایی.
ابتدا بر روی کاربر پذیرش راستتت کلیک کرده و از منو باز شتتده گزینه جدید (کپی)
را انتخاب نمایید.
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سپس فرم کاربر نمایان می شود.

نام کاربری را به دلخواه انتخاب کنید (در این مثال :رضا رضایی)
و رمز عبور برای او مشخص کنید.
در قستتمت ستتطوح دستتترستتی می توانید حدود اختیارات آن را مشتتخص کنید (می
توانید با کاربر پذیرش پیش فرض متفاوت باشد).
در نهایت برای ثبت اطالعات دکمه ذخیره ) (F8را بفشارید.
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در حالت دیگر می تواند مانند روش درج آیتم جدید در دیگر لیستتت ها عمل نمود.
در لیستتتتتتت کاربران ،کلیک بر روی دکمه جدید ،باز شتتتتتتدم فرم ثبت کاربر و ورود
اطالعات کاربر.

نـکـات
ر ز سبتر تما ب کاربران  1ب با.عن
سطح کاربری پز.د
برای ا ه
ارد سه

عتر داهقا تکب ب با.عن

به ش ر کاربر پز .د تا صاحب ا هاز رکز همه شه با نام کاربری رتد
.تدن (نه با کاربر عتر)ن

کاربر عتر به ش ر برای نگهعاری

پ ش هبانب

در تارد ضر ری ترد ا س دادق ارار

ب گهردن
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تغییر رمز عبور
پس از ورود هر کاربر به ستتیس تتم در پایین صتتفحه و در کنار تاریخ روز جاری ،کاربر
سیستم که نام او باشد را مشاهده می کند.

با کلیک بر روی آن ،فرم کاربر برای او باز می شود.

باید توجه داشتتتتتتت که اطالعات کاربر در این فرم قابل ویرایش نیستتتتتتت ،فقط می
توان سطوح دسترسی خود را مشاهده نماید.
و تنها میتواند رمز عبور خود را در این فرم تغییر دهد.
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بر روی دکمه تغییر رمز عبور کلیک کرده تا فرم زیر ظاهر شود.

رمز عبور فعلی رمزی که با آن وارد سیستم شده اید.
رمز عبور جدید رمز عبور جدید و دلخواه را وارد کنید.
تکرار رمز عبور در این فیلد هم دوباره رمز عبور جدید را وارد نمایید.
در نهایت دکمه ذخیره ) (F8را بزنید تا به فرم کاربر بازگشت داده شوید .برای ثبت
نهایی در فرم کاربر بر روی دکمه ذخیره ) (F8کلیک نمایید .از این به بعد شما می
بایست با رمز عبور جدید وارد سیستم شوید.
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فراموشی رمز عبور
عملیات تغییر رمز عبور برای کاربرانی که رمز عبور شتتان را فراموش کرده اند فقط با
کاربر مدیر امکان پذیر می باشد.
مراحل کار
در لیستتت کاربران ابتدا کاربر مورد نظر را انتخاب کرده ،ستتپس دکمه ویرایش )(F3
را بزنید (یا بر روی کاربر مورد نظر دوبار کلیک کنید).
در فرم کاربر بر روی تغییر رمز عبور کلیک کنید.

در این روش دیگر نیازی به وارد کردن رمز عبوری فعلی کاربر نمی باشتتتتد (حتی این
فیلد غیر فعال است) ،تنها رمز عبور جدید و تکرار رمز عبور را وارد کرده و در نهایت
ذخیره ) (F8کنید.
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تنظیمات پشتیبان گیری

تنظیم م سیر پو شه پ شتیبان گیری (بکاپ) در این ق سمت انجام می شود .م سیر
پیش فرض  D:\Backupمی باشد که ممکن است کامپیوتر شما درایو \ D:نداشته
باشد که در این حالت باید مسیری دیگر انتخاب کنید.
تا حد امکان درایوی غیر از درایو ویندوز انتخاب شتتتتتود تا در صتتتتتورت از بین رفتن
سیستم عامل ،اطالعات پشتیبان قابل دسترس باشند.
توجه دا شته با شید در مجموعه شما هر کاربر با کامپیوتر خود می تواند از پایگاه
داده ها نستتخه پشتتتیبان بگیرد و این یک امر خوب استتت (احتمال از دستتت رفتن
اطالعات به صفر می رسد) ،ولی امکان بازگرداندن آن را نخواهند داشت.

پشتیبان گیری سریع
با کلیک بر روی این گزینه بالفاصتتتتتتله یک نستتتتتتخه از پایگاه داده بکاپ گرفته می
شتتتود .حجم این فایل بکاپ بستتتیار کم می باشتتتد و شتتتامل تمامی اطالعات پایگاه
داده استت .همیشته نگه داشتتن آخرین فایل بکاپ الزامیستت و حذف بقیه بکاپ
های قدیمی از سیستم مشکلی ندارد (بکاپ ها مستقل از هم هستند).
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فرمت فایل بکاپ به صورت زیر می باشد.
DatabaseName DATE TIME.zip
برای مثال
MmtDB 13980306 191924.zip

بازگرداندن نسخه پشتیبان
درصتتتتتتورتی آخرین اطالعات خود را به نحوی از دستتتتتتت داده اید و یا اطالعاتی به
اشتباه در سیستم درج کرده اید می توانید با گزینه بازگرداندن نسخه پشتیبان و
انتخاب آخرین فایل بکاپ سیستم را به آخرین نسخه بر گردانید.

ماشین حساب
ابزار ساده ماشین حساب برای محاسبات ریاضی.
نک ه :در ک ار تما ب فهلع های اهم
آن هها .عق اس
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ن

که نهاز به حاسبه دارنع تد دکمه برای فرارتانب

به روز رسانی نرم افزار
در هر بار اجرای برنامه به طور خودکار چک می شتتتتود که آیا نستتتتخه جدیدی از نرم
افزار در دسترس می باشد.

در صورت موجود بودن نسخه جدید ،نرم افزار با پیغامی آن را به کاربر اطالع رسانی
می کند .فقط کافیستتت کاربر تایید کتند تا بروز رستتانی انجام شتتود .تمامی مراحل
دانلود و بروزرسانی بدون دخالت کاربر از طرف نرم افزار انجام می شود.

برای چک کردن دستتتی از موجود بودن نستتخه جدید به مستتیر تنظیمات  به روز
رسانی نرم افزار مراجعه کنید.
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گزارشات

در این بخش امکان گرفتن گزارش بر استتتاس تمامی فرم ها و فیلد های فرم مهیا
شتتده استتت .این گزارشتتات در دو بخش گزارش تات اصتتلی (فرم های برنامه) و ستتایر
گزارشات (گردش ها و سوابق) دسته بندی شده اند که هر یک در ادامه شرح داده
خواهند شد.

گزارشات بخش های اصلی
تمامی فرم ها در دستتتتتته بندی های مختلف قرار گرفته اند .در زیر مثالی از گرفتن
گزارش از لیست پذیرش نشان داده می شود.
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با انتخاب گزارش پذیرش فرم زیر نمایش داده می شود.

تمامی فیلد های فرم پذیرش نمایش داده شده ا ست .برای اعمال فیلتر کافی ست
تیک مرتبط با آن فیلد را فعال و مقدار فیلتر را مشخص کنیم.
مثال :پذیرش هایی که پرداخت وجه آن ها بابت ویزیت پزشک بوده است.

خروجی گزارش فوق
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بدین صتتتورت شتتتما می توانید طبق نیازتان از هر قستتتمت و با هر شتتترطی گزارش
داشته باشد.
مثال هایی را با هم مرور می کنیم.
حع دت ب برای تیعاد س تن های ان خابب جتد نعاردن
پذیرش های این ماه که پردا خت و جه با بت
دریافت دارو بوده است.

پذیرش هایی کته جواب تستتتتتتتت مثبتتت بوده
است.
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چک های دریافتی که وضتتتتتعیت چک برگشتتتتتت
شده است.

ویز یت های پزشتتتتتتک مربوط به بیمار رضتتتتتتا
رضایی

هزینه های جانبی که نوع هزینه آن ها خرید
کیت می باشد.
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سایر گزارشات
در این ق سمت گزارشاتی برای پرونده بیماران و گردش دارو در سی ستم مهیا شده
است.

سوابق
گزارش از سوابق شامل سه قسمت زیر می باشد
سوابق بیمار
گردش دارو
گزارش پرداخت شهریه
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سوابق بیمار
با انتخاب نام بیمار ،فعالیت های کامل بیمار در سیستم از زمان ثبت نام تا بدین
لحظه نمایان می شود.

این سوابق بیمار در تمامی فرم ها ،و بوسیله دکمه کناری فیلد بیمار قابل دسترس
می باشند.

گردش دارو
با انتخاب نام دارو ،گردش دارو در ستتتیستتتتم از بدو ثبت تا بدین لحظه که شتتتامل
تمامی فعالیت های افزوده شده یا کاسته شده از آن ،نمایش داده می شود.

این گردش دارو در تمامی فرم ها ،و بوستتتتتیله دکمه کناری اطالعات فیلد دارو قابل
دسترس می باشند.
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گزارش پرداخت شهریه
گزارش فصلی از پرداختی ها و بدهکاری های تمامی بیماران را نمایش می دهد.

در باالی لیستت (قستمت فیلتر) ،امکان انتخاب فصتل و ستال مورد نظر برای گزارش
گیری فراهم شده است.

گزارش مصرف
گزارش مصرف شامل دو قسمت زیر می باشد
مصرف دارو
مصرف دارو بر اساس بیمار
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مصرف دارو
گزارش مصرف دارو در سیستم را نمایش می دهد.

در باالی لیستتت (قستتمت فیلتر) ،امکان درج تاریخ های شتتروع و پایان برای گزارش
گیری فراهم شده است.
مصرف دارو بر اساس بیماران
تمامی بیمارانی که رنج تاریخ معین شتتتتتده داروی ترک اعتیاد مصتتتتترف کرده اند را
نمایش می دهد.
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در باالی لیستتت (قستتمت فیلتر) ،امکان درج تاریخ های شتتروع و پایان برای گزارش
گیری و همچنین نمایش/عدم نمایش فقط برای آنهایی که دارو گرفته اند فراهم
شده است.

تقویم
تقویم برنامه در این قسمت قرار گرفته است.
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درون تقویم می توان یادآوری ثبت کرد .همچنین ستتتر رستتتید چک های دریافتی و
چک های پرداخ ته در این تقویم ن مایش داده می شتتتتتتود (فقط برای کاربرانی که
مجوز مشاهده چک ها را دارند)
نمای مشاهده تقویم می تواند به صورت های زیر باشد.
•

نمای روز

•

نمای هفته

•

نمای ماه

•

نمایش خطی

•

نمای لیست

در قسمت باال امکان جستجو یادآوری فراهم شده است.
برای ثبت یادآوری بر روی روز مورد نظر (یا در نمای روز بر روی ساعت مورد نظر) دو
بار کلیک کرده تا فرم زیر نمایش داده شود.
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موارد عنوان و محل یادآوری رو مشتتتتخص کنید( .مثال عنوان :خرید کیت آزمایش،
محل :مرکز) .زمان یادآوری را مشخص کنید.
اگر یاد آوری برای کل روز می باشد گز ینه مورد نظر را انتخاب کنید.
در قستتتتمت تکرار هم می توانید این یادآوری را برای هفته ای یک بار یا ماهی یک
بار تکرار کنید (پیش فرض تکرار ندارد).
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نمودار

نمودار ،نمایش نمادین دو بعدی از اطالعات ثبت شتتتتتده در نرم افزار می باشتتتتتد .از
نمودار ها برای ستتتتتتاده کردن و ملموس کردن هز ینه ها و درآمد ها استتتتتتتفاده می
شود.

برای فرم های زیر نمودار تهیه شده است
•

پذیرش

•

مصرف دارو

•

ورود دارو

•

عودت دارو

•

چک دریافتی

•

چک پرداختی

•

هزینه جانبی

•

حقوق و دستمزد

و در نهایت نمودار گردش مالی که تمامی هزینه ها و درآمد ها را نمایش می دهد.
با کلیک بر روی هر ستون میله ای می توان به جزئیات ماه و روز آن پی برد.
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نمایش میله ای از نمودار گردش مالی – سال (درآمد  /هزینه)

نمایش میله ای از نمودار گردش مالی – ماه

نمایش میله ای از نمودار گردش مالی – روز

نوع نمودار می تواند یکی از موارد زیر باشد.
میله ای
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خطی

دایره ای

نمودار خطی

دایره ای

امکان چاپ یا ذخیره به عنوان تصویر ) (PNGنیز فراهم شده است.
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راهنمای کلید های میانبر )(Shortcuts
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