
      راهنما ی استفاده از پورتال معاونت درمان سازمان تامین اجتماعی

 
 کارشناس واحد داروخانه-علی طالبی مزرعه شاهی : تهیه کننده 

 
 1393آبان ماه 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 



 

 
 مهم قسمتهای شامل اجتماعی تامین سازمان درمان معاونت پورتال

 امکانات از استفاده ازنحوه آگاهی که باشد می کاربردی و ومختلف
 از مندی بهره با . باشد می ضروری داروخانه برای آن گسترده
 ماهیانه پذیرش و دارو تایید امکان بر عالوه پورتال این امکانات

        و ها وبخشنامه گوناگون واخبار مهم اطالعات به توان می نسخ
 ، دارو تائید خصوص در سازمان مهم های واطالعیه العملها دستور

 . داشت دسترسی ....و داروخانه مالی اطالعات نسخ، ثبت

  مقدمه
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 :آدرس قدیم  

  www.darman.sso.ir 

 
:        آدرس جدید  

 darman.tamin.ir          
)www ) دقیقا همین آدرس بدون : توجه   

:  آدرس پورتال سازمان تامین اجتماعی   
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 آدرس فعال می باشند واز طریق هریک دسترسی به سایت امکان پذیر می باشد حاضر این دو درحال

 .  ولی در آینده  فقط با آدرس جدید دسترسی به سایت امکان پذیر خواهد بود
 
 برای ورود به قسمت عمومی سایت نیازی به کد کاربری و رمز عبور نمی باشد ولی برای دسترسی به

قسمت های اختصاصی سایت از جمله قسمت اختصاصی داروخانه ها هر داروخانه بایستی دارای نام 
با ( واحد کامپیوتر ) کاربری و رمز عبورمخصوص به خود باشد که توسط واحد فرابری داده ها 

 .  هماهنگی مسئول واحد داروخانه در اختیار مراکز قرار میگیرد 
 
عملیات تائید نسخه را انجام می دهند درخواست “هرداروخانه می تواند برای پرسنل خود که صرفا

 (  به دلیل عدم دسترسی پرسنل به اطالعات شخصی و مالی موسس داروخانه ).رمز عبورجداگانه نماید

پس از جابجایی پرسنل  ، برای غیر فعال کردن رمز  عبور آنان به دفتر اسناد پزشکی  اطالع “ و الزاما“ لطفا
 .مسئولیت سوء استفاده از رمز عبور به عهده موسس داروخانه می باشد .دهید
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 توضیحات



 
 

 
:نحوه ورود به پورتال معاونت درمان تامین اجتماعی   

 
 
 

     برای ورود به سایت بایستی ابتدا آدرس سایت را وارد نموده وسپس نام  کاربری ورمز عبور 
.   راانتخاب نمائید  Enter خود را مطابق شکل ذیل ثبت نموده وسپس کلمه ورود یا کلید     

  5شکل صفحه  
 
 

در مواقعی که درقسمت تائید دارو پس از ثبت کد دارو هیچ مشخصاتی از : نکته مهم آموزشی و کاربردی  
  6شکل صفحه دارو مانند نام دارو ویا مشخصات آن در صفحه تائید ظاهر نشد بایستی مطابق  

.عمل نمود   
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نام کاربری ورمز عبور خود را  

ورود وارد نموده وسپس کلمه 

.راانتخاب نمائید  
  2مرحله 

 
 
 

 یکی از دوآدرس زیر را در قسمت باال ثبت
نمائید    Enter نموده وسپس 

www.darman.sso.ir 
darman.tamin.ir 

1مرحله   
 
 

 توجه توجه 
برای دسترسی به بخش  

عمومی سایت نیاز به ثبت کد  
 کاربری ورمز عبور نمی باشد
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   در مواقعی که در قسمت تائید دارو پس از ثبت کد دارو هیچ مشخصاتی از 
Tools دارو مانند نام وقیمت دارو ظاهر نمی شود بایستی در گزینه    

موارد مشخص شده فوق بررسی شود ودر صورتی که با شکل باال مغایرت  

تا به حالت فوق درآید برروی گزینه مورد نظر کلیک کرد داشت بایستی     

این 

گزینه 

تیک دار 

 باشد

این گزینه به صورت  

.باشد  turn on 
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  (عمومی )  امکانات سایت 

 

بخش    

  عمومی

طرفهای 

 قرارداد
دریافت 

 فایل 

فارماکوپه 

 دارویی

لینک دفاتر 

اسناد 

پزشکی 

 استانها

تداخل 

 دارویی
 اخبار

 لینک ها

ثبت 

شکایات 

 وسواالت

پیگیری 

شکایات 

 وسواالت

 
:خواهید بود شما دراین بخش قادر   

 
، بیمه  نام دارو شامل کد ژنریک ، که فارماکوپه دارویی   -1

می باشد ....تخصصی دارو وو شروط ای، یمارستانی 
رامشاهده و داروی مورد نظر را در آن قسمت جستجو 

.   نمائید   

 
. فایلهای مورد نیاز وکاربردی رادریافت نمائید  – 2  

 
رامشاهده با سازمان درکل کشور لیست طرفهای قرارداد -3
به تفکیک استان موردنظر خود را داروخانه ویا مرکز  و 

.نماییدجستجو   
 

ازانتخاب داروهای  در قسمت تداخل دارویی ، پس  -4
تداخل دارویی آن را به موردنظردرصورت داشتن 

 همراه توضیحات مشاهده نمایید

 
.لیست خبرهای موجود درسایت رامشاهده نمایید-5  

 
.سایتهای مرتبط لینک شده و ازآنها استفاده کنیدبه -6  

 
دریافت سواالت و شکایات  خود را مطرح  و  پاسخ آن  را -7

.نمائید  
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 امکانات موجود درسایت 

 بخش خصوصی: 

 
1-  قسمت اختصاصی داروخانه 
2-  پذیرش اینترنتی 
3- طرف قرارداد 
هرکدام دارای زیر مجموعه های جداگانه می باشند 

خش عمومی ب: 
 

1-  (لینک استانها ) دفاتر اسناد پزشکی 
2- ثبت شکایات وسواالت 
3- پیگیری شکایات وسواالت 
4- فارماکوپه دارویی 
5-  دریافت فایل 
6-  اخبار 
7- طرفهای قرارداد 
8- تداخالت دارویی 
9 – لینکها 
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تائید نسخ تائید  تائید نسخه
 شده در اسناد 

چاپ تائیدیه های 
 قبلی 

لیست داروهای 
 استان 

درخواست حذف 
 نسخه 

 بخش اختصاصی                
 داروخانه : الف 

 :شامل  
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 پذیرش اینترنتی : ب
 :شامل 

ارسال 
الکترونیکی 

 نسخ 

وضعیت  
ارسال 

  الکترونیکی

حذف 
پذیرش 
 اینترنتی 
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 طرف قرار داد : ج 
 :شامل 

کارت 
 عملکرد 

 فیشیه
لیست 
 کسورات
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1-  از این قسمت می توان به لینک اسناد پزشکی استانها از جمله سایت اسناد پزشکی اصفهان متصل شد واز آخرین اخبار و اطالعات  : دفاتر اسناد پزشکی

 .مربوطه مطلع و آگاه شد
 

 (ایت را ه سبعد ازانتخاب این آیتم نقشه ایران نمایش داده می شود ، استان اصفهان یا هر استان دیگری را می توان انتخاب نمود و سپس گزینه ورود ب
 13شکل صفحه (. انتخاب نمائید تا وارد سایت اسناد پزشکی مورد نظرشوید 

 
2 – با استفاده ازاین قسمت می توان مشکالت وسواالت خود رادرخصوص سایت وقسمتهای مختلف آن از جمله تائید دارو مطرح : ثبت شکایات وسئواالت

 14شکل صفحه. وثبت نمود تا توسط مسئولین محترم دفتر بررسی شود وپاسخ الزم به آن ارائه گردد
3-  از این طریق می توان پاسخ سواالت خود را مشاهده نمود : پیگیری شکایات وسواالت. 

 
4-  صرفا ) ، تائیدی بودن  داروهاکلیه اطالعات مربوط به داروها و شرایط تعهد و آخرین قیمت ودرصد سهم سازمان وشروط تخصص : فارماکوپه دارویی

چنانچه قسمت درصد سهم سازمان با خط تیره نمایش داده شده وعددی ثبت نشده باشد ، منظور این است که .در این قسمت قابل مشاهده است (وبی بودن 
 15صفحه شکل  .قابل محاسبه وپرداخت می باشد % 70سهم سازمان به صورت 

5-  با استفاده از این قسمت می توان به فایلهای ارسالی از سوی ستاد وفایل لیست  آخرین داروهای در تعهد آمده را دریافت وذخیره نمود  : دریافت فایل
 16شکل صفحه 

6-  در این قسمت کلیه اخبار واطالعات مرتبط با امور داروخانه نمایش داده می شود : اخبار. 
 

7-  در این قسمت کلیه پیامها وبخشنامه هاواطالعیه های ارسالی از سوی سازمان که برای داروخانه الزم االجرا می باشد قابل : ارسال ودریافت پیام
 .عمل گردد20شکل صفحه  مطابق حذف پیامهای خوانده شده برای . می باشد 19، 18، 17شکل صفحه نمایش ورویت است نحوه خواندن پیامها مطابق با 

 
 آینده در صورتی که این پیامها و اطالعیه ها توسط داروخانه وکاربر مطالعه نشود توسط مرکز، دسترسی به سایت سازمان وامکانات آن   در :توجه خیلی مهم

 .از جمله تائید دارو برای کاربر غیر ممکن خواهد شد 
8 –  با استفاده از این گزینه شما می توانید به  اطالعات کاملی از پزشک مورد نظر خود دسترسی پیدا نمائید : فهرست پزشکان. 

 
9 –  لطفا در اولین فرصت بعد از دریافت نام کاربری ورمز عبورخود از  ) .با استفاده از این قسمت ، می توانید رمز عبور خود را تغییر دهید : تغییر کلمه عبور

 ( واحد فرابری داده ها نسبت به تغییر رمز عبور خود اقدام نمائید 
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 برای ورود به قسمت دفاتر اسناد پزشکی ،  این آیکون کلیک شود 

1مرحله   

 سپس استان اصفهان را 
. انتخاب نمائید  

2مرحله   
 

این قسمت را   
انتخاب نمائید  و 
سپس وارد سایت 

 اسناد پزشکی  
.اصفهان شوید  

3مرحله  

14 
13 



گزینه ثبت شکایات 
 انتخاب شود

پس از ثبت وارسال سوال یا شکایت شماره 

.رهگیری را برای پیگیری یادداشت نمائید   
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برای دستیابی به قیمت دارو ، قسمت فارماکوپه دارویی را 

انتخاب نمائید  وسپس با ثبت کد ویا نام دارو و انتخاب کلمه  

می توان آخرین قیمت وشرایط تائید داروی مورد  جستجو

.نظر را مشاهده نمود  

در صورتی که درقسمت سهم سازمان  
عددی ثبت نشده باشد منظور، سهم  

.می باشد %  70سازمان به صورت   
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برای دریافت فایلهای مورد نیاز ابتدا آیکون 

دریافت فایل انتخاب شود وسپس در صفحه نمایان 

شده فایل مورد نیاز انتخاب و کلیک شود تابتوان 

.آن رادریافت وذخیره کرد   
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خیلی مهم 

 توجه ، توجه 

 برای خواندن پیامهای ارسالی همچنین

می توان این قسمت راانتخاب کرد   

و سپس مراحل بعدی راانجام داد   
( 1مرحله )   

پیامهای ارسالی را باانتخاب 

.این قسمت مطالعه نمائید   
(  1مرحله )      
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سپس در این قسمت تاریخ مورد نظرتان ثبت گردد 

.را انتخاب کنید  جستجووبعد کلمه   
.میتوانید صرفا جستجو را کلیک نمائید: توجه    

( 2مرحله )   

( + عالمت ) این قسمت   
 انتخاب شود

(  3مرحله )   
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هر یک از ( انتخاب ) با کلیک کردن   

می توان به متن پیام پیامهای خوانده نشده 

جهت استفاده و بهره برداری الزم  دسترسی 

. پیدا کرد   

( 4مرحله )  
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برای حذف پیامها ی خوانده شده ابتدا پیام مورد 

نظر راانتخاب نموده وبعد با کلیک کردن آیتم 

.حذف پیام  آن را حذف نمائید   
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1-  که با ثبت کد یا نام دارو وجستجوی آن مشخصات دارو نمایان شده وقیمت آن نیز مشخص  : فارماکوپه دارویی 

 15شکل صفحه  .می شود 
 24، 23، 22شکل صفحه . همچنین از طریق این قسمت می توان کل فارماکوپه را نیز دریافت وذخیره نمود 

 

2 –  که براساس تاریخ یا کد ویا نام دارو قیمت دارو قابل دسترسی است :لیست داروهای استان  . 

 (توصیه ما مراجعه به این قسمت می باشد )  27، 26، 25شکل صفحه 

 

3-  روز قبل رابه  7را انتخاب نمائید تا تغییرات «آخرین تغییر قیمت داروها »که آیکون : در صفحه اصلی تائید دارو
   28شکل صفحه  .قابل دسترسی وذخیره می باشد    Excelشما نشان دهد که از طریق فورمت 

 

4-  که در صفحه تائید بعد از ثبت کد دارو قیمت به روز شده دارو در جلو   :در هنگام تائید دارو در قسمت ثبت کد دارو
  29شکل صفحه  .نام دارو نمایان می شود 

 

 

وشهای دسترسی به آخرین تغییرات قیمت دارو ر  
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برای تهیه لیست کلی فارماکوپه ابتدا 

 کلمه جستجو وسپس کلمه چاپ را 

.انتخاب نمائید   

( 2مرحله )   

ابتدا این آیتم 

انتخاب شود 

( 1مرحله )  
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 سپس این عالمت انتخاب شود واندکی 
 صبر  کنید تا صفحه ذیل نمایان شود.

 
( 3مرحله )   

 

از لیست روبرو، آیتم مشخص 

  شده را انتخاب نمائید وسپس   
. انتخاب شود ok عالمت 

( 4مرحله )   
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فایل فارماکوپه را به صورت 

.ذخیره نمائید Excel  
( 5مرحله )   
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برای دستیابی به تغییرات قیمت دارو از 

طریق لیست داروهای استان ، ابتدا این آیتم 

(  1مرحله ) . انتخاب شود   

.تاریخ تغییرات قیمت ثبت گردد   

( 2مرحله )   

 جستجو 

انتخاب شود 

(  3مرحله )   
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سپس این عالمت انتخاب شود 
 واندکی 

  صبر  کنید تا صفحه ذیل نمایان شود
 

(4مرحله )   

از لیست روبرو، آیتم مشخص شده را 

 انتخاب نمائید وسپس

( 5مرحله )  انتخاب شود   ok عالمت 
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 فایل تغییرات قیمت را به صورت

.ذخیره نمائید Excel  
( 6مرحله )   
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برای دستیابی به لیست آخرین 

روز گذشته   7تغییرات قیمت در 

.را انتخاب نمائید تائید نسخه قسمت   

(1مرحله )   

سپس این 

قسمت انتخاب 

.شود  

( 2مرحله )  سپس از طریق جدول ذیل  

لیست آخرین تغییرات را با 

.فورمت دلخواه دریافت نمائید   

( 3مرحله )   
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وبا ثبت کد دارو تائید نسخه از قسمت 

نیز می توان به  آخرین قیمت قابل 

.قبول سازمان دسترسی پیداکرد   
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 داروخانه: الف 

1-  تائید نسخه در داروخانه: 
قسمت ورود اطالعات نسخه: 
 که از طریق سایت  قابل تائید نیستند هنگام  ورود اطالعات  توسط سیستم  پیغام  داده میشود داروهائی 
 رقمی به صورت دقیق وصحیح  18شودو شماره سریال در قسمت تائید دارو از ثبت شماره  بیمه شده بجای شماره سریال دفترچه جدا  خوداری

 .همچنین اطالعات و مشخصات نسخه نیز به طور کامل ودقیق ثبت شود . ثبت گردد 
  اسفند سال جاری ثبت شود 29چنانچه تاریخ اعتبار دفترچه تا آخرین برگ آن  باشد به تاریخ 
 ثبت شود «  ات به همراه عددنظام پزشکی بدون هیچ فاصله ای  » برای اتباع خارجی به صورت ) نظام پزشکی پزشک به طور صحیح ثبت شود

 ( *  2325:       مثال  .    شود ثبت «   دار    به صورت ستاره»    برای ماما نظام پزشکی و      56ات:  مثال 
  درصورتی که نظام پزشکی یک پزشک در سایت موجود نبود دراسرع وقت مشخصات وشماره نظام پزشکی را به واحد داروخانه  دفتر اسناد

 .اعالم نمائید تا جهت اعمال آن نظام با ستاد مرکزی هماهنگ شود 
 تایید نسخ فوق توسط داروخانه میسر نمی باشد: توجه. 
  به عنوان نسخه متخصص محسوب  به مهر بیمارستان باشد اگر ممهور  نسخی که توسط  رزیدنت نوشته میشود . شودتخصص پزشک  صحیح ثبت

 .و با این شرط داروخانه مجاز است درقسمت تخصص ، عنوان تخصص رزیدنت را مشخص وثبت نماید  (داروهای تخصصی در مورد ).می شود
 و یا مهر بیمارستانی پزشک معالج باشد نسخ دارای داروی بیمارستانی  حتما ممهور به مهر بیمارستان. 
 قابل تائید وپذیرش و پرداخت نمی باشند 93رقمی باشند از ابتدای مهر  18نسخی که فاقد شماره سریال. 
نسخ فاقد ویزیت واعتبار قابل تائید وپرداخت نمی باشند و نسخه بایستی دارای تاریخ ویزیت واعتبار باشد 
 ثبت شماره تلفن همراه بیمار در قسمت تائید نسخه ود ر پشت نسخه الزامی می باشد.  

 41الی  33شکل صفحه شماره 
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  در صورت امکان بارکد نسخه تائیدی نیز در پشت نسخه چاپ شود .شماره ثبت نسخه در پشت نسخ تائیدی الزامی است درج . 
 جهت دسترسی به شرایط تائید یک دارو  و کد آن به بخش فارماکوپه پورتال مراجعه شود. 
 دقت انتخاب شود و بعد از تائید نسخه هنگام درج  شماره ثبت نسخه نوع وب و با به درستی ( مثال وب عادی ) نوع نسخه وب

 .صورت اشتباه در انتخاب نوع وب ، نسخه را دراسرع وقت حذف نمائید و در نسخه تائیدی نیز کنترل شود 

33شکل صفحه  .انتخاب این نوع وب خودداری شود و از وب معین نداریم :     توجه توجه 
 رانمایش می دهد                         ( ماه قبل وماه جدید ) ماه  2روز ابتدای هرماه سیستم به طور خودکار درقسمت ماه عملکرد 10در
{ مثال  ماه تیر ومرداد }  که کاربر باتوجه به تاریخ  ویزیت نسخه می تواند ماه عملکرد راانتخاب نمایدونسخه راتائید نماید  .

روز آخر ماه قبل انتخاب نشود وبیمار نسخه رادرابتدای ماه جدید برای تائید به  10درصورتی که ماه عملکرد برای نسخ 
داروخانه آورده  سایت به طور خودکار ماه عملکرد را براساس تاریخ ویزیت نسخه  به عنوان ماه قبل انتخاب میکند وجزء  

 .نسخ تائیدی ماه قبل مثال تیرماه می باشد 
  نسخ نیازمند تائید بایستی در همان لحظه تحویل نسخه به داروخانه تائید گردند ونبایستی زمان تائید آن  را به تاخیر انداخت

ودر صورت عدم تائید نسخ درهمان لحظه مسئولیت وعواقب احتمالی آن برعهده داروخانه می باشد واز لحاظ دفتر اسناد 
 .پزشکی غیر قابل قبول می باشد 

 سه دسته اند تائید دارو  سیستمدر داروها: 
1- که توسط خود داروخانه قابل تائید می باشد ونیاز به حضور دردفتر اسناد پزشکی ندارند  داروهای نسخ بیماران عادی. 

،  که پس از تشکیل پرونده الکترونیک در دفتر اسناد .داروهای نسخ بیمارانی که باید در اسناد پزشکی تشکیل پرونده دهند -2  
  انسولین نوومیکس و: مانند .داروخانه در دفعات بعدی تازمانی که پرونده فعال باشد میتواند داروی مربوطه را تائید نماید 

توسط قبل از تشکیل پرونده  داروهای این گونه افراد در مرتبه اول   )   کلیه و پیوند داروی پالویکس و داروهای ام اس 
 ( .   سیستم قابل تایید نیست

به دفتر  خود  دارویوبایستی بیمار همیشه برای تائید  قابل تایید نیستندداروخانه  سیستم داروهایی که اصال توسط  -3  
 درمانی داروهای بیماران شیمی :مانند      انجام شود ثانویه اسنادپزشکی مراجعه کند وسپس توسط داروخانه تائید 

 

 
 مبحث تائید نسخه ادامه 
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  قسمت مشخصات اقالم دارویی: 
 پائین صفحه تائید دارو اطالعات مربوط به دارو را بایستی ثبت کرد در قسمت. 
 جلو کلمه کد ( نقطه  3دارای  ) ابتدا کد دارو رابایستی ثبت نمود که برای مشخص کردن کد دارو ابتدا بایستی مربع

راانتخاب نمود وسپس با ثبت نام دارو ، و انتخاب کلمه جستجو کلیه کدهای مربوط به انواع دوز این دارو مشخص شده و با 
 .انتخاب کد داروی موجود در نسخه ، کد دارو ثبت می شود و نام ومشخصات وقیمت دارو در جدول مربوطه نمایان میشود

  34شکل صفحه 
نموده تاداروی موردنظر ثبت  را انتخاب (اضافه به لیست  ) + سپس بایدتعداد و دستور مصرف دارو را ثبت نمود وبعد عالمت

 39،  38،  37شکل صفحه . شود وبرای بقیه اقالم دارویی نسخه نیز به همین روش عمل میکنیم 
  در صورتی  می توانیم تعداد یک دارو را کمتر از تعداد تجویز شده وارد کرد که اوال باتوافق بیمار باشد وثانیا در روند درمانی

 .بیمار تاثیر منفی نداشته باشد 
 سابقه  دریافت داروهای مصرفی قبلی   «   سابقه داروهای قبلی  »     درسمت راست وپایین صفحه تائیدبا انتخاب ایکون

 36شکل صفحه  .بیمار مشخص  می شود ووضعیت پرونده 
 ( خیلی مهم )  .توجه شود  39و  38شکل صفحه برای وارد نمودن دستور مصرف دارو به 
 دراین قسمت از صفحه تائید دارو ، قیمت دارو قابل ثبت می باشد که به روش زیر انجام می شود : 
 که قیمت مورد قبول سازمان وحداقل قیمت دارو  ) بعد از ثبت کد دارو و دستور مصرف آن ، در کادر آبی رنگ مشخص شده

بایستی قیمت موجود برای دارو در داروخانه در این قسمت به ریال ثبت گردد وبعد ادامه مراحل تائید ( را نمایش می دهد 
 35شکل صفحه  .انجام شود 

 داروخانه فقط می تواند قیمت دارو را تا سقف قیمت اعالمی از سوی سازمان ثبت کند وقیمت دارو راگرانتر از  :  توجه توجه
 (  قیمت ارزانتر قابل ثبت است ) قیمت اعالمی نمی تواند ثبت کند

 
 

 

 ادامه مبحث تائید نسخه
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برای تائید نسخه درداروخانه ابتدا در صفحه 

تائید دارو اطالعات خواسته شده ذیل راثبت 

سپس در قسمت پائین صفحه اطالعات . نمائید

. مربوط به دارو تکمیل شود  

(1مرحله )   

 توجه ، توجه 

 ثبت صحیح شماره 

 تلفن همراه بیمارالزامی

می باشد   

 نوع نسخه وب 

. انتخاب شود   

مربوط به وب معین 

دارخانه هایی است که 

دارای قرارداد مربوطه 
 می باشند 

در صورت عدم آگاهی از کد دارو 

.این قسمت را کلیک نمائید   
( ادامه درصفحه بعد)   
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برای یافتن وثبت کد دارو ابتدا 

 عالمت ذیل را انتخاب نمائید 

( 2مرحله )   

سپس در جدول ذیل قسمتی از نام دارو 

را  جستجورا ثبت کرده وسپس کلمه 

انتخاب نمائید و داروی مربوطه را 

 ازلیست نمایان شده انتخاب کنید 
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ثبت قیمت داروی موجود 

دراین  ریالدرداروخانه به 

 قسمت الزامی است 
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برای دریافت سابقه داروهای قبلی بیمار 

وهمچنین وضعیت پرونده دارویی بیمار 

 این قسمت راانتخاب نمائید 
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تعداد دارو بعداز ثبت کد دارو ،  

به طور صحیح ودستور مصرف آن 

 دراین قسمت ثبت شود 

(  3مرحله )   
 توضیحات دستور دارویی درصفحه بعد

قیمت داروی “ حتما

موجود درداروخانه در 

ثبت   ریالاین قسمت به 

.گردد  

(  4مرحله )   

انتخاب شود + سپس عالمت   

(  5مرحله  )  
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برای ثبت قیمت دارو ، ابتدا کد دارو را 

وارد کرده وسپس در کادر آبی رنگ زیر  
بعد از ثبت داروها، در انتها  قیمت موجود درداروخانه ثبت گردد

.کلمه تائید انتخاب شود   
( 6مرحله )   
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پس از تائید نسخه این صفحه ظاهر  

شده که در آن بایستی به مبلغ کل ، 

سهم بیمار ، درصد سهم سازمان، 

 شماره ثبت و مشخصات نسخه توجه 

.داشته باشید  

( 7مرحله  )  

برای چاپ 

بارکد در پشت 

نسخه از این 

قسمت استفاده 

 شود 
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 انواع روشهای تائید نسخه 

 :نسخ تائید شده در اسناد تائید 

1-  برای نسخ حاوی داروی پرونده ای که بیمار

پرونده فعال در اسناد پزشکی ندارد و برای تشکیل 

 . مراجعه میکنددفتراسناد پرونده به 
2-  برای داروهایی که شرط تائید آن حضور دردفتر

 .اسناد پزشکی می باشد 

3-  برای نسخی که مشکلی در تائید آن وجود دارد
 .وداروخانه نتوانسته آن را تائید کند

 :شود نسخه توسط داروخانه انجام می تائید 

1 -  ( تائیدی ) برای داروهای صرفا وبی 

2 -  داروهایی که بیمار برای بار اول در اسناد

 تشکیل پرونده داده است و پرونده فعال می باشد 

3 -  نسخی که  قیمت کل آن از لحاظ سقف ریالی

 باالتر از مبالغ اعالم شده ازسوی سازمان است

برای نسخ سقف ریالی سازمان درحال حاضر: 

 تومان  10000= ماما 

 تومان 20000= دندانپزشک 

 تومان  30000= پزشک عمومی 

 تومان است  60000= متخصص وفوق تخصص 

 همچنین داروخانه می تواند برای نسخ حاوی

هزار تومان  300داروهای غیر پروندهای تامبلغ 

میلیون تومان  2وبرای داروی پروندهای تا مبلغ  

را درداخل داروخانه تائید نماید و مبالغ باالتر از 

 مبلغ فوق نیاز به ارجاع به دفتر اسناد پزشکی دارد 

 42 



تائیدی نسخه مشخصات نسخه وپشت شده تائید اسناد دفتر در نسخه حالت این در 

 چاپ نسخه مجدد تائید زمان حداکثر و نسخه وب ونوع نسخه وثبت سریال وشماره

  اسناد در شده تائید نسخ تائید آیتم بایستی آن نهایی تائید برای وداروخانه شود می

 به باتوجه را نسخه ثبت وشماره سریال شماره شده ظاهر صفحه ودر کرده راانتخاب

 شود نمایان شده تائید نسخه تا کرده راانتخاب تائید کلمه سپس نماید ثبت نسخه پشت

 ویرایش به نداشتن ونیاز محتویات بودن درست لحاظ از نسخه نهایی ازکنترل بعد و

 پشت در اعالمی ثبت وشماره داده راانجام نهایی تائید ، دارو تعداد یا قیمت یا کد
 46 ، 45 ، 44 صفحه شکل . گردد ثبت نسخه

 

از هریک سازمان سهم ودرصد بیمار پرداختی سهم به حتما ثبت شماره هنگام در 
   . کنند توجه است مشخص مربوطه درپرینت که داروها

 :نسخ تائید شده دراسناد تائید  -2
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نمونه ای از بارکد چاپ شده در پشت نسخ تائیدی 

 در ادارات اسناد پزشکی 

برای تائید مجدد به شماره ثبت وشماره سریال 

وتاریخ اعتبار تائید نسخه که در کادر ثبت شده  

 توجه کنید 
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برای تائید نسخ تائید شده در 

 اسناد پزشکی این قسمت را 

.انتخاب نمائید   

( 1مرحله )   

تمامی موارد فوق با توجه به جدول چاپ شده در 

پشت نسخه تکمیل شود وسپس کلمه تائید انتخاب 

.شود تا نسخه تائید شده دراسناد نمایان شود  

(   2مرحله )   
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درصورت صحیح بودن مشخصات 

نسخه و اقالم دارویی آن و عدم نیاز 

به ویرایش کد یا تعداد یا قیمت ، 

نسخه تائید شود و شماره ثبت نسخه 

 در پشت آن ثبت وچاپ شود 

(   3مرحله )   
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 کاهش ) وتعداد ( صرفا در مورد داروهای برند بر اساس لیست تفاهم نامه )کد ویرایش

دفتر اسناد تائید شده نسخی که در برای دارو و قیمت ( و یا حذف با ثبت تعداد صفر 

 .امکانپذیر می باشد  باشد

 و قیمت ( صرفا در مورد داروهای برند )در صورتی که نسخه ای نیازبه ویرایش کد

 :  داشت بایستی به روش زیر عمل کرد ( تعداد کمتر نه بیشتر) وتعداد 

 و تکمیل نمودن اطالعات خواسته “ تائید نسخ تائید شده دراسناد”پس از ورود به قسمت

ویرایش کد شده وتائید آن ، مشخصات نسخه ظاهر می شود که در مقابل نام دارو جمله 

وجود دارد که با انتخاب این جمله وارد صفحه بعدی شده که در آن وقیمت وتعداد دارو 

تیک درکادر آبی رنگی   عالمتعالوه برمشخصات نسخه در جلو نام داروی مربوطه 

نوع برند  وجود دارد که با انتخاب آن انواع برندهای این دارو ظاهر می شود و سپس 

راانتخاب تائید را انتخاب می نماییم و درنهایت کلمه تغییر  و بعد کلمهرامشخص کرده 

 .کرده تا نسخه با برند جدید تائید گردد

  51، 50،  49،  48شکل صفحه     

 برای تغییر تعداد وقیمت دارو نیز بدین گونه عمل می شود وتفاوت آن این است که برای

قیمت بر روی قیمت کلیک کرده وبرای تعداد برروی تعداد بایستی کلیک کرده وبعد تغییر 
 .داد 

 نحوه ویرایش کد وتعداد وقیمت دارو 
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در صورتی که نسخه تائیدی اسناد 

کد ، قیمت ، و تعداد نیاز به ویرایش 

(  بخصوص داروهای برند ) داشت 

.این قسمت انتخاب شود   
( 1مرحله  )   

 توجه ، توجه 

 خیلی مهم 
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 سپس در این صفحه  داروی برند 
را مطابق بانسخه از ( فرم تجاری ) 

لیست نمایش داده شده انتخاب  
.نمائید  

( 2مرحله )   

برای نمایش انواع برند 

داروی انتخاب شده عالمت  

زیر را انتخاب نمائید وسپس 

.انجام شود  2مرحله   
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بعد ازانتخاب نوع برند در جدول 

زیر قیمت موجود درداروخانه را 

 تغییرثبت نموده وسپس کلمه 

.انتخاب شود   

(  3مرحله )    

 توجه ، توجه 

تغییر تعداد برای 

دارو وانتخاب عدد 

کمتر از این قسمت 

استفاده شود وسپس 

وبعد  تغییرکلمه 

انتخاب شود تائید  
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پس از ویرایش  دارو ، برند انتخاب شده  

نمایان شده و بعد ازکنترل نهایی نسخه کلمه 

انتخاب شود وبعد از مشاهده سهم بیمار  تائید

ودرصد سهم سازمان داروها ،شماره ثبت 

.درپشت نسخه درج گردد  

(4مرحله )   
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 برای دستیابی به آخرین تغییرات قیمت دارووهمچنین تهیه ودریافت فارماکوپه دارویی از این قسمت

که پس از انتخاب این آیتم در صفحه نمایان شده براساس کد ویانام دارو ویا براساس  .استفاده می شود 
     25صفحه شکل  .تاریخ ، می توان آخرین تغییرات را پس از انتخاب کلمه جستجو دریافت وچاپ نمود 

 

 برای دریافت آخرین تغییرات با فورمتExcel   بایستی بعد از جستجو وانتخاب کلمه چاپ در صفحه ظاهر

راانتخاب نموده ودر صفحه ظاهر شده   شده در باالی صفحه ، اولین عالمت سمت چپ عالمت اکسپورت

کرده ودر صفحه  okوسپس را انتخاب (  Ms Excel 97-2000 data onlyفورمت )از منوی فورمت 

میتوانید در یکی از قسمتهای کامپیوتر خود ذخیره کنید واز آن جهت به روز را  Excelبعد شما فایل 
 27،  26،  25صفحه شکل های . کردن قیمت برنامه ثبت نسخ خود نیز استفاده کنید 

 

 برای تهیه فارماکوپه کلی نیز از لیست داروهای استان می توان به روش زیر عمل کرد: 

  در صفحه لیست داروهای استان هیچ تاریخ وهیچ چیزی ثبت نگرددو فقط کلمه جستجو را انتخاب کرده

مشابه ) وسپس چاپ انتخاب شود وبعد عالمت اکسپورت را انتخاب نموده و فایل اکسل آن تهیه شود 
 55، 54،  53صفحهشکل های ( روش باال فایل اکسل تهیه وذخیره شود 

 همچنین به همین روش ذکر شده در بخش فارماکوپه دارویی پورتال نیز می توان فارماکوپه راتهیه

 (مراجعه شود به شکلهای بخش فارماکوپه دارویی . ) وذخیره نمود 

 :لیست داروهای استان  -3 
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برای تهیه فارماکوپه از لیست داروهای استان 

را انتخاب کرده و  جستجوبدون ثبت تاریخ ،کلمه 

(  1مرحله . ) انتخاب شود چاپ سپس کلمه   
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سپس این عالمت انتخاب شود 
 واندکی 

  صبر  کنید تا صفحه ذیل نمایان شود
 

(2مرحله )   

از لیست روبرو، آیتم مشخص شده را 

 انتخاب نمائید وسپس

(. 3مرحله )  انتخاب شود   ok عالمت 
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 فایل فارماکوپه دارویی را به صورت

.ذخیره نمائید Excel  
( 4مرحله )   
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 با استفاده از این آیتم می توان درپایان هر ماه وقبل از ارسال نسخ خود به دفتر اسناد

پزشکی لیست کلی از نسخ تائیدی داروخانه تهیه کرد و بر اساس این لیست نسخ  تائیدی 

.  خود را   کنترل ، مرتب، ردیف وشماره گذاری نمود و جهت ارسال به دفترآماده نمود 

 .  باشد می نسخ الزامی ارسال لیست نسخ وب به دفتراسناد پزشکی جهت پذیرش 

 

 همچنین در صورتی که شماره ثبت نسخه ای را فراموش کرده باشیم جهت اطمینان از

 .تائید آن نسخه می توان از این آیتم استفاده کرد 

 

 66شکل صفحه . برای حذف نسخه نیز از این آیتم نیز می توان استفاده کرد 

 

 :تائیدیه های قبلی چاپ -4
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 برای تهیه لیست وب به روش زیر عمل شود   : 

 بعد ار انتخاب آیتم چاپ تائیدیه های قبلی ، ابتدا ماه عملکرد را انتخاب کرده ودر قسمت از

وب ) باشد سپس نوع نسخه وب خالی  هیچ تاریخی ثبت نگردد وبایستیتاریخ تا تاریخ 

را انتخاب کرده وبعد کلمه جستجو را انتخاب کنید  تا ...( وب خاص و–وب ماما  –عادی 

صفحه ای از نسخه تائیدی شما ظاهر شود و بعد از گزینه چاپ کنار جستجو استفاده کرده 

تا صفحه ای ظاهر شود و در آن صفحه در باالی صفحه دومین عالمت سمت چپ که 

 print optionعالمت پرینتر می باشد  را انتخاب کرده  با انتخاب این عالمت پیغام   

که مشخصه آن این است که درآخر هر  )کرده ودر صفحه بعدی     okظاهر شده که آن را

.  عالمت پرینتر انتخاب گردد تا از لیست وب پرینت گرفته شود ( وجود دارد pردیف حرف 
 60، 59،  58صفحه شکل های  .برای انواع دیگر نسخ وب نیز بدین گونه عمل می شود 

 از ارسال لیست وب به صورت ناقص یا دست نویس ویا با فورمتهای دیگر خودداری

 .نمائید 

 ازچاپ لیست وب از منویfile – print preview  چون که پرینت به .خودداری شود
   61شکل صفحه . صورت ناقص گرفته می شود وجمع آخر مشخص نیست

  (تائیدی ) نحوه تهیه لیست نسخ وب 
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ابتدا این قسمت 

 انتخاب شود 

( 1مرحله )   

انتخاب شود   ماه عملکرد سپس در جدول زیر 

عددی ثبت , ز تاریخ تا تاریخ  ودرقسمت ا 

و نوع نسخ نیز ثبت شود و سپس کلمه نشود 

.جستجو و بعد  گزینه چاپ انتخاب شود   

( 2مرحله )   
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ابتداعالمت پرینتر    

.انتخاب شود  

(  3مرحله )   

 سپس در جدول روبرو کلمه
.انتخاب شود    Ok  

 

( 4مرحله )   
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در پایان لیست نمایش 

داده شده زیررا با انتخاب 

عالمت پرینتر ، چاپ 

.نمائید  

(  5مرحله)   

نمونه ای از 

لیست وب 

 صحیح
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نمونه ای از لیست 

 وب ناصحیح

file – print preview از منوی    

 پرینت گرفته نشود

 توجه ، توجه
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یا عنوان دارو یا عنوان وب را اشتباه ثبت  یا تعداد در صورتی که در هنگام تائید نسخه کد

کرده باشیم ونسخه تائید شده باشد و یا این که بعد از تائید نسخه، بیمار از گرفتن دارو 

پشیمان شده وقصد مراجعه به داروخانه دیگری را دارد ویا یکی از اقال م دارویی را نمی  

 . خواهد، بایستی نسخه حذف شود ومجددا به طور صحیح تائید گردد

 روشهای حذف نسخه : 
1- که دراین قسمت بایستی شماره ثبت ویا شماره سریال :از قسمت حذف نسخه درپورتال

نسخه را وارد نمود وبعد کلمه دریافت اطالعات انتخاب شود تا نسخه تائید شده نمایش داده 

.  شود وبعد در پایان صفحه پیغام حذف نسخه انتخاب وکلیک شود تا نسخه مربوطه حذف گردد
 65،  64،  63شکل های صفحه 

2-  ابتدا . از این قسمت نیز می توان نسخ راحذف نمود : ازقسمت چاپ تائیدیه های قبلی

بعد از انتخاب این قسمت ، بایستی شماره سریال یا ثبت نسخه را در قسمت مربوط به آن ثبت 

نمود و بعد جستجو را انتخاب کرد تا ردیف نسخه ظاهر شود وسپس با انتخاب عالمت سطل 

زباله در انتهای ردیف ، صفحه حذف نسخه ظاهر می شود و سپس به روش فوق نسخه 

این روش بیشتر در هنگام مرتب وردیف کردن نسخ وب استفاده می شود که .) راحذف نمائید 

 .اگر نسخه وبی موجود نبود درهمان لحظه ودرهمان قسمت چاپ تائیدیه های قبلی حذف گردد

 66صفحه شکل 

 :درخواست حذف نسخه  - 5 
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بعد از انتخاب آیتم حذف نسخه اطالعات 

خواسته شده فوق را کامل نموده وسپس 

.آیکون دریافت اطالعات انتخاب شود   

(1مرحله )   
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پس از کنترل مشخصات نسخه 

واطمینان از صحت آن ، آیکون 

.حذف نسخه انتخاب شود   

(2مرحله )   
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سپس برای حذف نسخه ، با توجه به 

.انتخاب شود  بلیپیام زیر، کلمه   

(  3مرحله )   
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 حذف نسخه از طریق
 آیتم چاپ تائیدیه های قبلی

(عالمت زیر انتخاب شود )   
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 توسط واحد پذیرش ادارات رسیدگی به اسناد پزشکی پذیرش نشده اندکه نسخ تازمانی  -1

 .امکان حذف آن وجود دارد وبعد از پذیرش امکان حذف نیست ( اینترنتی یا تحویل دستی )  

تاریخ نسخ تاییدی اگر ازیکماه قبل هم باشد باز هم قبل از پذیرش قابل حذف بوده ومحدویت  -2

 .زمانی ندارد 

و درهمان لحظه حذف می شوند و نیازمند حذف نسخه   Online هم اکنون نسخ به صورت  -3

 .توسط دفتر اسناد پزشکی نمی باشد و می توان فورا بعد از حذف ، نسخه را مجددا تائید نمود

بعد از حذف هر نسخه ، پیام مربوط به حذف آن نسخه که شامل شماره ثبت وتاریخ حذف  -4

نسخه است برای داروخانه در قسمت ارسال ودریافت پیام قابل مشاهده است تا مدیریت داروخانه 

 .در جریان حذف نسخ قرار گیرد

نسخ تاییدیقابل توجه در مورد حذف نکات    
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2-  پذیرش اینترنتی
 سهولت درامر پذیرش وجلوگیری از اتالف وقت و همچنین با توجه به الزام سازمان و برای  :الف

دست یابی به اشکاالت ومغایرتهای موجود دردیسکت وفایلهای ارسالی و اصالح آن جهت کاهش 
 .الزامی خواهد شد پذیرش اینترنتی احتمالی ، کسورات 

که در دیسکت به صورت فایلهای ( غیر وب ) پذیرش اینترنتی فقط برای نسخ غیر تائیدی :ب 

nos1 ,nos2 ,nos3  ثبت می شوند انجام می پذیرد. 

زمان تحویل اصل صورتحساب و هر ماه می باشد و  13الی   1از زمان پذیرش اینترنتی فعال : ج
و فروردین ماه که ماه به جز اسفند . ) هر ماه می باشد  15الی  9به دفتر اسناد پزشکی فقط نسخ 

 وبعد ازاین تاریخ نسخ پذیرش نخواهند شد( متعاقبا در هر سال محدوده زمانی پذیرش اعالم می گردد

وضعیت  آیتم} بعد ازپذیرش اینترنتی نسخ ، وضعیت پذیرش نسخ خود را ازاز یک ساعت لطفا : د
 .کنترل نمائید {اینترنتی ارسال 

 بیش از در صورت وجود خطا یا مغایرت در وضعیت ارسال مانند خطای شماره سریال ناصحیح : ذ
، ابتدا لیست خطاهای مربوطه را دریافت  ... یا خطا در دیسکت ارسالی ویا نسخ تکراری و   حد مجاز

(  ساعت بعد ازپذیرش  4تا ) وسپس در اسرع وقت   78شکل صفحه ودر کامپیوتر خود ذخیره نمائید 
، حذف نمائید وبعد از اصالح وبرطرف نمودن  حذف ارسال الکترونیکی پذیرش قبلی رااز طریق 

 80،  79صفحه شکل . خطاهای مشهود  ، مجددا ارسال وپذیرش الکترونیکی را انجام دهید 
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 (  داروخانه و  –منزل ) برای ارسال الکترونیکی نسخ در هر ساعتی از شبانه روز ودر هر محلی... 

می توان این کار را انجام داد. 

 بایستی دقت شود که اعداد وارقام  خواسته شده به درستی وبا دقت فراوان ودرهمان ردیف خود ثبت
 .ثبت شود مبلغ درخواستی فقط سهم سازمان  در ضمن در قسمت  . گردد

 در صورتی که پذیرش اینترنتی نسخ انجام شده باشد ولی اصل نسخ واسناد تحویل واحد پذیرش دفتر

 . اسناد پزشکی نشده باشد ، سازمان هیچ گونه تعهدی برای پرداخت آن نسخ ندارد

 

 در ادامه آمده است انجام   که«  77الی  70شکل های صفحات »روش ارسال الکترونیکی نسخ باتوجه به

 .میگردد

 توجه شود   78 شکل صفحهخود به دریافت واصالح لیست خطاهای مربوط به پذیرش اینترنتی برای. 

 

: چگونگی انجام ارسال الکترونیکی نسخ   
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ابتدا فایلهای مربوط به نسخ غیر تائیدی خود 

در یکی(  خاص  –مامایی  –نسخ عادی ) را   

 ) D  درایو) ازدرایوهای کامپیوتر خود مثال     
ذخیره نمائد و سپس برای پذیرش اینترنتی   

نسخ به پورتال سازمان مراجعه وپس از ثبت 

نام کاربری ورمز عبور خود ، بخش ارسال 

.الکترونیکی نسخ انتخاب شود   

( 1مرحله )   
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 درصفحه نمایان شده ذیل تعداد و مبلغ 
 سهم سازمان هر نوع  از نسخ ثبت  

.انتخاب شود  Browse گردد وسپس آیکون 

(2مرحله )   
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با انتخاب مسیر درایو    Browse  پس از فعال نمودن آیکون 
فایل مورد نظر خود را ازدرایو مربوطه انتخاب و کلمه         

برای سایر نسخ نیز همین عملیات . انتخاب شود  Open 
.   تکرار شود   

(  3مرحله )   
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مسیر آن و وضعیت فایل , بعد از انتخاب فایل 
مشخص می شود و سپس این عملیات برای سایر 

ثبت وارسال  نسخ تکرارشود و درپایان دکمه  
. انتخاب گردد  

(  4مرحله )   

 

 

 
 

 توجه توجه

دکمه ثبت وارسال 

.انتخاب شود  
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سپس پیام زیرظاهر شده که بعد از 

 تائیداطمینان از صحت آن ، دکمه 

.انتخاب شود   

( 5مرحله )   
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بعداز مرحله ثبت وارسال ، پیغام مربوط به 

بارگذاری فایلها در صفحه ظاهر می شود 

وبرای اطالع از صحت پذیرش خود به بخش 

.مراجعه شود ارسال فایل الکترونیکی وضعیت   
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 یک ساعت پس از پذیرش اینترنتی نسخ

وضعیت ارسال الکترونیکی با انتخاب گزینه 

می توان پس از انتخاب ماه عملکرد از 

 وضعیت پذیرش فایلهای ارسالی 

.خود اطالع پیدا نمود   

( 6مرحله )   
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برای اطالع از 

وضعیت پذیرش 

به این قسمت 

.توجه گردد  
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در صفحه نمایش داده شده ماه عملکرد 

. وسپس  آیکون جستجو انتخاب شود  

(  2مرحله )   
 

برای دریافت ومشاهده لیست خطاهای فایل 

 نسخ پذیرش اینترنتی شده ابتدا آیتم زیر انتخاب 

.شود    

(  1مرحله )   

پس از انتخاب  عالمت لیست خطاها ، 

جدول مقابل ظاهرشده وامکان صدور 

.نیز وجود دارد  اکسلبه فورمت   

( 3مرحله )   
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حذف پذیرش اینترنتی  برای 
بایستی تا قبل از ارسال اینترنتی  

نسخ به دفتر اسناد پزشکی از  
. طریق گزینه فوق اقدام نمود  

.برای حذف پذیرش ، دکمه تائید انتخاب شود  
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پس از حذف 
پذیرش اینترنتی  
صفحه وپیام زیر 

.نمایان می شود  
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 :قراردادطرف  -3  
 کارت عملکرد :الف: 
 تعداد نسخ  –مبلغ کسورات  –با انتخاب این آیتم کلیه اطالعات مالی داروخانه اعم از مبلغ درخواستی– 

 –ومبلغ قطعی واریزی به حساب داروخانه  –تاریخ وشماره چک صادرشده  –صورتحسابهای پرداخت شده 
همچنین با استفاده ازاین قسمت می توان گزارش عملکرد داروخانه را درطول یک سال برای  . مشخص است 

برای دستیابی به اطالعات سنوات گذشته باید هنگام ورود به : توجه مهم ).اداره دارایی چاپ و ارسال نمود
در غیر اینصورت سیستم .سیستم و پس از درج نام کاربری و رمز عبور ، سال مالی را به دلخواه تعیین نماییم 

 82شکل صفحه .( بصورت خودکار، وارد سال مالی جاری خواهد شد

 لیست کسورات : ب: 
 مشاهده نمودکه کلیه کسورات  ماه عملکرد را براساس کسورات نسخ داروخانه می توان با استفاده ازاین قسمت

 –اعمال شده در آن ماه مشخص شده قابل رویت می باشد و جزئیات کسورات مانند کسورات اضافه قیمت 
با انتخاب کسور مربوطه ، شماره نسخه وریز اقالم دارویی کسر شده مشخص ... تاریخ مخدوش و  –تخصصی 

 .می گردد وبا اطالع از کسورات می توان مشکالت داروخانه راکاهش داده وکسورات را به حداقل رساند 

در این قسمت نیز در صورت نیاز به مشاهده کسورات سنوات گذشته باید سال مالی مورد نظر را انتخاب نمود .
 84،83های صفحهشکل 

 فیشیه : ج: 
 شماره حساب  –آدرس وتلفن  –شیفت کاری  –قسمت فیشیه ، کلیه اطالعات مربوط به قرارداد داروخانه در

 .وتاریخ شروع وخاتمه قرار داد نمایش داده می شود 

  درصورتی که اخطار فیشیه به هنگام ورود به سایت برای شما به نمایش در آمد بایستی در اسرع وقت با واحد
 . داروخانه دفتر اسناد پزشکی تماس گرفته و علت این مشکل را جویا شوید 
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برای مشاهده عملکرد مالی داروخانه ، از 

. طریق کارت عملکرد اقدام شود  
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برای مشاهده کسورات ابتدا آیتم  
.لیست کسورات انتخاب شود  

( 1مرحله )   

 سپس ماه عملکرد را مشخص کنید 
. وبعد کلمه جستجو انتخاب شود  

(  2مرحله )   

 
با انتخاب عالمت  فوق می توان  

 جزئیات کسورات مربوطه را 
.مشاهده نمود   

( 3مرحله )   83 



درجدول زیر می توان جزئیات 
 کسورات را مشاهده نمود .

مانند شماره نسخه و عنوان دارو 
  مبلغ کسور

(4مرحله )    
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 لیست تفاهم نامه و به روز رسانی های مربوطه براساس شرایط طبق ( نوع تجاری ) برند داروهای

 :مندرج در زیر و با فرانشیز های متفاوت تحت پوشش بیمه بوده وقابل پرداخت می باشند

 

1-  بایستی در نسخه بیمار نام برند دارو توسط پزشک نوشته شده باشد وتوسط پزشک برند تجویز

 .شده باشد 

2-  داروخانه می تواند براساس توافق با بیمار برند ارزانتر از آنچه که تجویز شده  تحویل بیمار دهد و

 .با کد برند ارزانتر نیز نسخه بایستی ثبت وتائید  شده باشد 

3-   فرانشیز داروهای برند بایستی طبق لیست تفاهم نامه وبراساس آنچه که درسایت وجود دارد

 . ودرهنگام تائید نمایش داده می شود محاسبه گردد 

4-  انتخاب وتحویل و تائید  داروی گرانتر یا برند گرانتر  نسبت به آنچه که در نسخه تجویز شده به

سفارش بیمارغیر قابل قبول بوده وبایستی پزشک معالج نوع برند رادرنسخه نوشته باشد و نه این که 

 .بیمار بگوید 

5- حضور دراسناد ودر نسخه نیز  –داروهای برندی که شرط خاصی برای تائید ندارند مانند پرونده ای

 .برند نوشته شده باشد داروخانه می تواند با کد همان داروی برند نسخه راتائید نماید 

 

 (  نوع تجاری ) برندداروهای 
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6-  در  ، (اساکول مانند قرص ) نیز نباشند صرفا وبی نشده و داروهای برندی که هیچ شرطی برای پرداخت آن مشخص

صورتی داروخانه می تواند آن راتائید نکند ودر سیستم  مکانیزه ثبت نسخ خود نسخ را ثبت وارسال نماید که فرانشیز و  

در  . سهم سازمان آنها دقیقآ دربرنامه مربوطه درست ثبت شده باشد واز بیمار نیز فرانشیز درست دریافت شده باشد 

 شدصورتی که این مورد رعایت نشده باشد نسخه مشمول کسور خواهد 

7-  و درصورتی که درنسخه برند نسخی که نیازمند تائید دراسناد پزشکی می باشند فقط باکد ژنریک  ، تائید اولیه می شوند

تجویز شده داروخانه بایستی ویرایش کد انجام دهد که  بعد ازثبت مشخصات نسخه در قسمت تائید نسخ تائید شده در اسناد  

جمله تغییر ویرایش کد یا قیمت یا تعداد دارو وارد صفحه نسخه تائید شده در اسناد میگردد ودر مقابل  نام داروی مربوطه 

موجود در آن قسمت وارد عالمت تیک داخل کادر آبی رنگ را انتخاب کرده ودر صفحه بعدی در مقابل نام دارو از طریق 

تغییر جدول برندهای آن دارو شده و برند تجویزی در نسخه یا برند ارزانتر ازبرند  نسخه را انتخاب می نماید وسپس کلمه 

 .راانتخاب کرده تا نسخه با کد برند تائید گرددتائید را کلیک کرده و بعد از آن کلمه 

  51، 50،  49،  48شکل صفحه 
 مثال : 

 نسخه را تائید ( 1099کد ) در صورتی که درنسخه پارتابولین تجویز شده داروخانه فقط بایستی با کد ژنریک آنتی دی :الف

 .کند ونمی تواند کد روگام یا روفیالک به کارببرد 

تائید نمود ونباید (  11.25کد تریپتورلین )تجویزشده فقط بایستی باکد ژنریک آن 11.25درصورتی که درنسخه دکاپپتیل :ب

 .کد سایر برندهای آن راثبت نمود

 وزارت بهداشت با بیمه لیست تفاهم نامه در سایت معاونت غذا وداروی کشور تحت عنوان لیست داروهای برند در ضممن

ها و در سایت انجمن داروسازان اصفهان در قسمت  امور بیمه ها  ودر قسمت دریافت فایل سایت سازمان تامین اجتماعی 
 .وجود دارد  tafahomnamehتحت عنوان  

 

 ادامه مبحث داروهای برند 
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ودر همان موقع که نسخه به داروخانه ارائه می گردد بایستی . داروی انسولین حتما بایستی تائید اینترنتی گردد

تائید شود وزمان تائید آن رانبایستی به تاخیر انداخت چون باعث ایجاد مشکالتی برای دریافت داروی نوبت بعدی 

 .بیمار میگردد

 

 انسولین های معمولیNPH   وREGULARE  و به فرانشیز آن نیز دقت شود داروخانه بایستی تائید گردد  توسط  .

 ( .عدد  1روز  15مثال هر ) دستور مصرف دارو نیز درست ثبت شود 

 

 ابتدا بایستی برای بیمار پرونده الکترونیک در اسناد پزشکی تشکیل نوومیکس والنتوس  مانندانسولینهای قلمی

نوشته شود پزشک متخصص بایستی نسخه توسط مرتبه اول برای تشکیل پرونده برای . شود و سپس تائید گردد 

به دفتر اسناد ... و به همراه مدارک مربوط به بیماری مانند  جوا ب آزمایش قند خون و مدارک پزشکی مربوطه و 

نیز تجویز شده باشد آن پزشک عمومی دریافت دارو اگر نسخه توسط دفعات بعدی پزشکی مراجعه کند و برای 

 .  نسخه قابل تائید وپرداخت می باشدبه شرطی که پرونده فعال داشته باشد 

 عدد می باشد  7 سقف تعدادی انسولینهای قلمی هرماه. 

 

 

انسولین تایید داروی نکات آموزشی در مورد   
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 تامین اجتماعی استان اصفهان   دفتر اسناد پزشکی
 

 واحد داروخانه 

 
 

  پایان

 
 


