ﮐﺎرﺑﺮ ﮔﺮاﻣﯽ
از ﺷﻤﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺮم اﻓﺰار ﺗﻮﺗﯿﺎ ﺳﭙﺎﺳﮕﺬارﯾﻢ.
اﻣﯿﺪوارﯾﻢ اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار  -ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﺎه ﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﺮﺳﻨﻞ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺖ -ﺑﺘﻮاﻧﺪ دوﺳﺖ
ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ و ﯾﺎری ﮔﺮ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای داروﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
دﻓﺘﺮﭼﻪ ای ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در دﺳﺖ ﺷﻤﺎﺳﺖ ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﻮﺗﯿﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
آﻣﻮزش ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ راﻫﻨﻤﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﺗﯿﺎ ) ورود ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎ ،
اﻃﻼﻋﺎت داروﺋﯽ و اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺰﺷﮑﺎن(  ،راﻫﺒﺮی ﺳﯿﺴﺘﻢ ) ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﺟﻬﺖ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺎرﺑﺮان  ،اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﯾﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ و  ،(...اﻧﺒﺎرداری  ،ﭼﮏ و ﺣﺴﺎب ﺟﺎری
و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﮔﯿﺮی ﺗﻮﺗﯿﺎ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

ﺑﺎ اﺣﺘﺮام – اﺑﺮﮐﺎﮐﯿﺎ
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۵

ﻣﻘﺪﻣﻪ ای درﺑﺎره ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺗﯿﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  VS.NET 2003ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺮﯾﻦ
اﺑﺰار ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯿﺸﻮد و ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺰاﯾﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﻫﻤﭽﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺎﻣﻞ از ﮐﺎﻣﭙﻨﻨﺖ
ﻫﺎی وﯾﻨﺪوز،ﺳﺎزﮔﺎری ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻓﺎرﺳﯽ وﯾﻨﺪوز ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻧﺼﺐ ﻓﺎرﺳﯽ ﺳﺎز اﺿﺎﻓﯽ
)در وﯾﻨﺪوز  ، ( 2003 , XP , 2000ﺳﺮﻋﺖ اﺟﺮای ﺑﺎﻻ و  ...ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  MS SQLSERVER 2000ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺰاﯾﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ
دارای ﺳﺮﻋﺖ و ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻی اﺳﺖ  ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ روی ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ دﻫﻬﺎ
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ در ﺣﺎل وارد ﮐﺮدن اﻃﻼﻋﺎت در آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ اﻓﺘﯽ در ﺳﺮﻋﺖ ﮐﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ
اﺣﺴﺎس ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺗﯿﺎ ﻫﺮ ﮐﺎرﺑﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮ داروﺧﺎﻧﻪ وی را ﻣﺠﺎز
ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آﻧﻬﺎ ﺷﻤﺮده اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﯿﭽﻮﺟﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺳﺎﯾﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
)ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه آﻣﺎر ﻓﺮوش داروﺧﺎﻧﻪ( اﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻇﺎﻫﺮا در اﮐﺜﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ وﺟﻮد دارد وﻟﯿﮑﻦ
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻧﺎ اﻣﻦ ﮐﻞ ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮاﺣﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ
رﻣﺰﺑﺮداری و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ وﻟﯿﮑﻦ  SQLSERVER2000از اﯾﻦ ﻟﺤﺎظ ﮐﺎﻣﻼ ﻗﺎﺑﻞ اﺗﮑﺎ ﺑﻮده
و ﺗﻨﻬﺎ راه دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت آن داﺷﺘﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮر اﺳﺖ.
ﺣﺘﯽ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﻫﺎﯾﯽ ) (Backupsﮐﻪ از اﻃﻼﻋﺎت داروﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎن ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﻫﻢ ﺗﻨﻬﺎ در
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺧﻮدﺗﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎز ﺷﺪن ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﺣﺪی ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻧﺪن آﻧﻬﺎ را ﻧﺪارد.
ﺳﺎﯾﺖ رﺳﻤﯽ ﺗﻮﺗﯿﺎ  www.darookhane.comﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺷﺎﻣﻞ آﺧﺮﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و
ﺑﺴﯿﺎری اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻔﯿﺪ دﯾﮕﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

۶

ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز ﻫﺎی ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری
ﺗﻮﺗﯿﺎ ﺟﻬﺖ ﻧﺼﺐ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ اﻣﮑﺎﻧﺎت زﯾﺮ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ:
• ﭘﺮدازﻧﺪه  Pentiumﯾﺎ  AMDﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ) 233 Mhzﺣﺪاﻗﻞ  600 Mhzﺗﻮﺻﯿﻪ
ﻣﯿﺸﻮد(
• ﺣﺎﻓﻈﻪ  ) 128 MBﺣﺪاﻗﻞ  256 MBﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯿﺸﻮد(
• ﻓﻀﺎی ﺧﺎﻟﯽ روی ﻫﺎرد دﯾﺴﮏ 400 MB

• ﻣﻮدم ) اﺧﺘﯿﺎری  -ﺟﻬﺖ ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ(
• ﮐﺎرت ﺷﺒﮑﻪ ) اﺧﺘﯿﺎری  -ﺟﻬﺖ ﮐﺎر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﭼﻨﺪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ در داروﺧﺎﻧﻪ(
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ در ﺻﻮرت ﺗﻬﯿﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه اﻣﮑﺎن ﻧﺼﺐ وﯾﻨﺪوز  XPوﺟﻮد
ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ داﺷﺘﻦ ﭘﺮﯾﻨﺘﺮ ﺟﻬﺖ ﭼﺎپ ﺑﺮ روی ﻧﺴﺦ در زﻣﺎن ﻓﺮوش دارو و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼﺎپ
ﮔﺰارﺷﺎت اﻧﺒﺎر و ﻟﯿﺴﺖ ﮔﯿﺮی ﺑﯿﻤﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯿﺸﻮد .ﺟﻬﺖ ﭼﺎپ ﺑﺮ روی ﻧﺴﺨﻪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ و
ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎ ﻣﯿﺘﻮان از ﭘﺮﯾﻨﺘﺮﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ  OLIVETTI PR4اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد .اﯾﻦ ﭘﺮﯾﻨﺘﺮ ﻫﺎ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﭼﺎپ ﻓﯿﺶ و اﻃﻼﻋﺎت داروﺋﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﻧﺪ.
ﭘﺮﯾﻨﺘﺮ ﻫﺎی ﻟﯿﺰری ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﭼﺎپ ﮔﺰارﺷﺎت و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼﺎپ ﺑﺮ روی ﻧﺴﺨﻪ ﺑﮑﺎر روﻧﺪ.
ﭼﺎﭘﮕﺮ ﻫﺎی ﺳﻮزﻧﯽ ﻫﻢ  ،ﭼﻨﯿﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ دارﻧﺪ وﻟﯿﮑﻦ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﮐﻨﺪ ﺗﺮ و اﯾﺠﺎد ﺻﺪای ﺑﯿﺸﺘﺮ.

٧

ﻣﺘﻘﺎﺑﻼ ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﯽ ﭘﺮﯾﻨﺘﺮ ﻫﺎی ﺳﻮزﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ارزاﻧﺘﺮ اﺳﺖ  ،اﻣﮑﺎن ﭼﺎپ ﺑﺮ روی ﮐﺎﻏﺬ ﺳﻮراخ
دار ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ وﺟﻮد دارد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺮﯾﻨﺘﺮ ﻫﺎی ﺳﻮزﻧﯽ دﯾﺮ ﺗﺮ ﺧﺮاب ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ.
ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز ﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰاری
•

ﯾﮑﯽ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎی وﯾﻨﺪوز  ، XPوﯾﻨﺪوز  ، ٢٠٠٣وﯾﻨﺪوز ٢٠٠٠

•
•

SQL Server 2000

.NET Framework 1.1

 SQL Serverﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻗﺒﻞ از ﻧﺼﺐ ﺗﻮﺗﯿﺎ ﺑﺮ روی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﺼﺐ ﺷﻮد .ﭘﺲ از ﻧﺼﺐ
ﺗﻮﺗﯿﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ اﻣﻨﯿﺘﯽ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﺑﺮان و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ از آن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ.
 .Net Frameworkاز ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز ﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰاری ﺗﻮﺗﯿﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ روی  CDاﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
وﺟﻮد دارد و در ﺻﻮرت ﻧﺼﺐ وﯾﻨﺪوز  2003ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻧﺼﺐ آن وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻧﺼﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻧﺼﺐ ﺗﻮﺗﯿﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺻﻮرت ﻣﯿﮕﯿﺮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل راﻫﻨﻤﺎی ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺼﺐ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﺟﺰوه ای ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺗﻬﯿﻪ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
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ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺻﻠﯽ ﺗﻮﺗﯿﺎ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪه از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻣﮑﺎن اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮ داروﺧﺎﻧﻪ اﺟﺎزه
اﻧﺠﺎم آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ وی داده اﺳﺖ .ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ اﻧﺠﺎم اﻣﻮر روزﻣﺮه از ﻗﺒﯿﻞ ورود ﻧﺴﺦ  ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﯿﻤﺖ و
اﻃﻼﻋﺎت داروﻫﺎ و ﺗﻌﺮﯾﻒ داروﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻨﯽ و ﺳﺖ ﻫﺎ و درﯾﺎﻓﺖ وﺟﻪ و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺻﻨﺪوق در
اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﮕﯿﺮد.

اﺧﻄﺎر ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻘﻀﺎ و ﺳﻘﻒ ﻣﻮﺟﻮدی
ﺑﺎ ﺑﺎزﮐﺮدن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺻﻠﯽ ﺗﻮﺗﯿﺎ – در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮ داروﺧﺎﻧﻪ ﻣﺠﺎز ﺑـﻪ دﯾـﺪن
اﺧﻄﺎر ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ، -در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ داروﻫﺎﯾﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻘﻀﺎ در اﻧﺒﺎر و ﯾﺎ ﻗﻔﺴﻪ
ﻫﺎی داروﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﺑﺮﺧﯽ داروﻫﺎ رو ﺑﻪ اﺗﻤـﺎم ﺑﺎﺷـﺪ – ﻣﻮﺟـﻮدی ﮐﻤﺘـﺮ از ﺳـﻘﻒ
ﺳﻔﺎرش – ﮐﺎدر اﺧﻄﺎری ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻨﻮان داروﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﻧﺸﺎن داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻧﺴﺨﻪ ﺑﯿﻤﻪ ای
در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ورود ﻓﺮآﯾﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ورود ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ ای اﻧﺠﺎم ﻣﯿﮕﯿﺮد .اﻟﺒﺘﻪ در
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﺴﺨﻪ را ﺑﺼﻮرت آزاد ﯾﺎ  OTCﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدد و ﯾﺎ ﻣﺮاﺟﻊ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ
ﻟﻮازم ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﻮارد در ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﺛﺒﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺟﺰﺋﯿﺎت ورود ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ ای در اداﻣﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪه اﺳﺖ:
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ورود اﻃﻼﻋﺎت اوﻟﯿﻪ ﻧﺴﺨﻪ
ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﺮوش :ﺑﺼﻮرت اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﺎری در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ درج ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺗﻮﺳﻂ
ﮐﺎرﺑﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ.
ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺴﺨﻪ :در دو ﺣﺎﻟﺖ – ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﺨﺎب در اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺷﺨﺼﯽ -ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ.
ﺣﺎﻟﺖ اول ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮای وارد ﮐﺮدن ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺼﻮرت ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻓﺮوش ﺑﮑﺎر ﻣﯿﺮود و ﺑﺎ ﺑﺎز
ﮐﺮدن ﻧﺴﺨﻪ ﺗﺎرﯾﺦ روز در ﮐﺎدر ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯿﺸﻮد و اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺪ ﻫﺎی PageUp ,

 PageDownﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ.در ﺣﺎﻟﺖ دوم ﮐﻪ ﺑﺮای ورود دﺳﺖ ﺟﻤﻌﯽ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎ از آن
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺸﻮد ﺳﺎل و ﻣﺎه آن ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد و روز آن را وارد ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
اﮔﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﺮوش ﺑﺎﺷﺪ ﭘﯿﻐﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در
ﺻﻮرت ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺎر اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان آن را ﺗﺼﺤﯿﺢ ﮐﺮد.
ﺗﺎرﯾﺦ اﻋﺘﺒﺎر دﻓﺘﺮﭼﻪ :در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺎرﯾﺦ اﻋﺘﺒﺎر دﻓﺘﺮﭼﻪ را وارد ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ .اﮔﺮﺗﺎرﯾﺦ وارد
ﺷﺪه ﮐﻮﭼﮑﺘﺮاز ﻓﺮوش ﺑﺎﺷﺪ ﭘﯿﺎﻣﯽ ﺣﺎوی اﯾﻦ ﮐﻪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﻓﺎﻗﺪاﻋﺘﺒﺎراﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ داده ﻣﯽ
ﺷﻮد ﮐﻪ درﺻﻮرت ﺗﺎﯾﯿﺪ آن ﻣﯽ ﺗﻮان وارد ﮐﺮدن ﻧﺴﺨﻪ را اداﻣﻪ داد.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﺗﺎرﯾﺦ وارد ﺷﺪه ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎل /ﻣﺎه /روز ﯾﺎ روز /ﻣﺎه /ﺳﺎل
ﺑﺎﺷﺪ و درج  1300ﻗﺒﻞ از ﺳﺎل ﺷﻤﺴﯽ اﻟﺰاﻣﯽ ﻧﻤﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﻧﻮع ﻧﺴﺨﻪ :اﯾﻦ ﮐﺎر اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺴﺨﻪ ﻋﺎدی  ،ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن  ،ﺑﺎ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺑﯿﻤﻪ و ﺑﺎ ﻣﻬﺮ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و ﻣﺠﻮز ﻗﯿﻤﺖ اﺳﺖ.
ﻧﺴﺨﻪ ﻋﺎدی:در ﻣﻮرد ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﯿﮏ از ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺮ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
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ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن :ﺑﺮای ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دارای ﻣﻬﺮ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺴﺘﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﺸﻮد.
در اﯾﻦ ﺻﻮرت داروﻫﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﺗﻌﻬﺪ ﺑﯿﻤﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺑﯿﻤﻪ :اﮔﺮ ﻧﺴﺨﻪ از ﻃﺮف ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﻧﺴﺨﻪ ﺳﻘﻔﯽ
وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت اﮔﺮ ﺑﻬﺎی ﻧﺴﺨﻪ از ﺳﻘﻒ ﻣﺠﺎز ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﯿﻦ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺮﺧﯽ دارو ﻫﺎ ﺑﺼﻮرت آزاد و ﯾﺎ ﺣﺬف آﻧﻬﺎ ﻣﺨﺘﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و ﻣﺠﻮز ﻗﯿﻤﺖ:در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪ دو ﺷﺮط ﺑﺎﻻ را دارا ﺑﺎﺷﺪ .
ﻧﻮع ﺑﯿﻤﻪ :دراﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺎم ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﺸﻮد .در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎ
ﺗﻌﺮﯾﻒﺷﺪهاﻧﺪ ودر ﺻﻮرتﻧﯿﺎز در ﻗﺴﻤﺖ راﻫﺒﺮیﺗﻮﺗﯿﺎ اﻣﮑﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﯿﻤﻪﻫﺎی
دﯾﮕﺮوﺟﻮددارد.
ﺳﺮﯾﺎل دﻓﺘﺮﭼﻪ ،ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ و ﻧﺎم ﺑﯿﻤﺎر :ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ از روی ﻧﺴﺨﻪ وارد ﻣﯿﺸﻮد.
درج ﺳﺮﯾﺎل دﻓﺘﺮﭼﻪ )ﺑﺎ ﻣﻤﯿﺰ و  ...در ﺻﻮرت وﺟﻮد( ﺿﺮوری ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﻣﻌﺎﻟﺞ :ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﭘﺰﺷﮏ ﯾﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺎﻣﺎﺋﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎره ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ وارد ﮐﺮدن آن و ﻓﺸﺮدن ﮐﻠﯿﺪ Enter

ﻧﺎم وﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ وﺗﺨﺼﺺ آن ﭘﺰﺷﮏ در ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﯿﺸﻮد و ﻣﯿﺘﻮان آن را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد در
ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎ زدن ﮐﻠﯿﺪ  F8و ﯾﺎ  Enterﻧﻤﻮدن ﺑﺮ روی ﮐﺎدر ﺑﺪون وارد ﮐﺮدن ﻫﯿﭻ
ﺷﻤﺎرهای  ،ﻣﯿﺘﻮان ﺑﺎ وارد ﮐﺮدن ﭼﻨﺪ ﺣﺮف اول از ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﭘﺰﺷﮏ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﺰﺷﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺮوف ﺷﺮوع ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد و ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را از ﻣﯿﺎن
آﻧﻬﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد .ﺟﻬﺖ اﻧﺘﻘﺎل از ﮐﺎدر درج ﻧﺎم ﺑﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﯿﺘﻮان از ﮐﻠﯿﺪ ﻫﺎی ﻓﻠﺶ
ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﺟﻬﺖ اﻧﺘﻘﺎل از ﮐﺎدر ﻟﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﮐﺎدر ﺗﺎﯾﭗ از ﮐﻠﯿﺪ  Altﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻓﻠﺶ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده
ﻧﻤﻮد.
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ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﯿﮏ زدن در ﮐﺎدر ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﯾﺎ زدن  Alt + tﻣﯿﺘﻮان ﺑﺠﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ در ﺣﺮوف اول
ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ  ،ﮐﻠﻤﺎت ﺗﺎﯾﭗ ﺷﺪه را در ﻫﺮ ﮐﺠﺎی ﻧﺎم ﭘﺰﺷﮏ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﻤﻮد.
ورود دارو ﻫﺎ
ﺑﺪون ﺷﮏ زﻣﺎن ﮔﯿﺮ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎر در ورود ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ وارد ﮐﺮدن رﯾﺰ داروﻫﺎﺳﺖ.
ﺗﻮﺗﯿﺎ ﺑﺎ ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﭘﻨﺞ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای اﯾﻦ اﻣﺮ  ،زﻣﺎن وارد ﮐﺮدن را ﺑﻪ ﺣﺪ اﻗﻞ
رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
ﮐﺪ ﺳﺮﻋﺖ :ﺳﺮﯾﻌﺘﺮﯾﻦ راه ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ داروی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﮏ ﮐﺪ ﮐﻪ
ﺧﻮد ﺷﻤﺎ آﻧﺮا ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﯾﺎدآوری آن ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺳﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﻪ دارو ﻫﺎی ﭘﺮ
ﻓﺮوش -ﯾﮏ دارو وﯾﺎ ﮔﺮوﻫﯽ از داروﻫﺎ -ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ داروی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ  ،ﻣﺜﻼ ﻣﯿﺘﻮان
ﮔﺮوه داروی Amoxicillinﮐﺪ ﺳﺮﻋﺖ  axرا در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﯾﺎ ﺑﺮای  Amoxicillin500ﮐﺪ
ﺳﺮﻋﺖ ) ax5ﯾﮑﺘﺎ( را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺎ وارد ﮐﺮدن  axدر ﻗﺴﻤﺖ ﮐﺪ دارو  ،ﻟﯿﺴﺖ ﺗﻤﺎم
آﻣﻮﮐﺴﯽ ﺳﯿﻠﯿﻦ ﻫﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ از ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ
وارد ﮐﺮدن  ax5در ﻗﺴﻤﺖ ﮐﺪ دارو ﻣﯽ ﺗﻮان دارو را ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ وارد ﻧﺴﺨﻪ ﮐﺮد .درﻗﺴﻤﺖ
اﻃﻼﻋﺎت داروﺋﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮای دارو ﻫﺎ ﮐﺪ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد.
ﺑﺎرﮐﺪ و ﯾﺎ ﮐﺪ دارو :ﻫﺮ دارو در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دارای ﯾﮏ ﮐﺪ ﭼﻬﺎر رﻗﻤﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ در
ﺻﻮرت ﺣﻔﻆ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﮐﺪ و وارد ﮐﺮدن آن ﻣﯿﺘﻮان ﻧﺎم دارو وﻗﯿﻤﺖ ﯾﮏ واﺣﺪ از آن دارو را
در ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺒﺖ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎرﮐﺪ ﻣﯿﺘﻮان ﮐﺪ دارو و ﯾﺎ ﻟﻮازم
ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ را وارد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﻤﻮد.
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در دو ﻣﻮرد ﻓﻮق ﻣﻘﺪار ﻫﺎ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ وارد ﮐﺎدر ﮐﺪ دارو ﻣﯿﺸﻮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮارد زﯾﺮ
وﻗﺘﯽ در ﻗﺴﻤﺖ ﮐﺪ دارو ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎ زدن ﮐﻠﯿﺪ  F8و ﯾﺎ  Alt + F8وارد ﺑﺨﺶ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯿﺸﻮﯾﻢ.
ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﯿﻤﺖ :ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺸﺮدن ﮐﻠﯿﺪ  F8و ﯾﺎ ﻓﺸﺮدن دﮐﻤﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ و وارد ﮐﺮدن
ﯾﮏ ﻣﻘﺪار ﻋﺪدی ﺗﻤﺎﻣﯽ دارو ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ آن ﻗﯿﻤﺖ را ﻣﯿﺘﻮان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد و از ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ داروی
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد .ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن داروﺧﺎﻧﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ دارو ﻫﺎ را از ﺑﺮ
ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ اﯾﻦ روش ﯾﮏ راه ﻣﯿﺎن ﺑﺮ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب دارو ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺟﻬﺖ اﻧﺘﻘﺎل از ﮐﺎدر درج ﺑﻪ ﻟﯿﺴﺖ دارو ﻣﯿﺘﻮان از ﮐﻠﯿﺪ ﻫﺎی ﻓﻠﺶ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﺟﻬﺖ
اﻧﺘﻘﺎل از ﮐﺎدر ﻟﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﮐﺎدر ﺗﺎﯾﭗ از ﮐﻠﯿﺪ  Altﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻓﻠﺶ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.
ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺎم دارو)ﻻﺗﯿﻦ( :در ﺻﻮرت ﺣﻔﻆ ﻧﺒﻮدن ﮐﺪ دارو ﺑﺎ ﻓﺸﺮدن ﮐﻠﯿﺪ  F8و ﯾﺎ
ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮدن ﺑﺮ دﮐﻤﻪی ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﺑﺎ وارد ﮐﺮدن ﭼﻨﺪ ﺣﺮف ﻻﺗﯿﻦ از اﺑﺘﺪای ﻧﺎم دارو ﺗﻤﺎﻣﯽ
دارو ﻫﺎی ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺮوف ﺷﺮوع ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه و داروی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد.
ﺟﻬﺖ اﻧﺘﻘﺎل از ﮐﺎدر درج ﻧﺎم ﺑﻪ ﻟﯿﺴﺖ دارو ﻫﺎ ﻣﯿﺘﻮان از ﮐﻠﯿﺪ ﻫﺎی ﻓﻠﺶ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦ و
ﺟﻬﺖ اﻧﺘﻘﺎل از ﮐﺎدر ﻟﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﮐﺎدر ﺗﺎﯾﭗ از ﮐﻠﯿﺪ  Altﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻓﻠﺶ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﯿﮏ زدن در ﮐﺎدر ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﯾﺎ زدن  Alt + tﻣﯿﺘﻮان ﺑﺠﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ در ﺣﺮوف
اول ﻧﺎم دارو  ،ﮐﻠﻤﺎت ﺗﺎﯾﭗ ﺷﺪه را در ﻫﺮ ﮐﺠﺎی ﻧﺎم دارو و ﯾﺎ در ﻧﺎمﺗﺠﺎری داروﺟﺴﺘﺠﻮ
ﻧﻤﻮد.
ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺎم دارو)ﻓﺎرﺳﯽ( :ﺑﺮای ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻓﺎرﺳﯽ داروﻫﺎ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﺎ ﻓﺸﺮدن
ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی  Alt + F8و ﺑﺎ وارد ﮐﺮدن ﭼﻨﺪ ﺣﺮف ﻓﺎرﺳﯽ اﺑﺘﺪای دارو ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی آن ﭘﺮداﺧﺖ.
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎﯾﺮ ﮐﻠﯿﺪ ﻫﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻻﺗﯿﻦ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
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ﺗﺬﮐﺮ :ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻓﺎرﺳﯽ و ﻻﺗﯿﻦ در ﺻﻮرﺗﯽ ﺑﺼﻮرت روش ﻓﻮق اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﺑﺨﺶ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺷﺨﺼﯽ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻌﻨﻮان زﺑﺎن ﺟﺴﺘﺠﻮی ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﺑﺎﺷﺪ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت
ﮐﻠﯿﺪ ﻫﺎی ﻓﻌﺎل ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ دو ﺑﺨﺶ ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
ورود ﻟﻮازم ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ :اﻣﮑﺎن ﺛﺒﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﻟﻮازم ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻫﻤﺮاه ﻧﺴﺨﻪ ی ﺑﯿﻤﻪ ای وﺟﻮد
داردﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ازﻃﺮﯾﻖ وارد ﮐﺮدن ﮐﺪ ﻟﻮازم ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻃﺮﯾﻖ وارد
ﮐﺮدن ﮐﺪ ﺳﺮﻋﺖ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ آن – ﮐﻪ ﺑﺎ  /ﺷﺮوع ﻣﯿﺸﻮد -ﻣﯽ ﺗﻮان ﻟﻮازم ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ را
وارد ﮐﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﻓﺸﺮدن ﮐﻠﯿﺪ  F7ﻣﯿﺘﻮان اﯾﻦ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد.
ﺗﻌﺪاد داروی ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه :در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﯿﻤﻪ ای ﺗﻌﺪاد داروﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﯿﻤﻪ ای ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر
ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯿﺸﻮد ﺛﺒﺖ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ  ،اﮔﺮ ﺑﯿﻤﺎر ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮی از آن دارو درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ در ﻗﺴﻤﺖ
آزاد و اﮔﺮ ﺑﯿﻤﺎر داروﺋﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﺴﺨﻪ او ﻧﺒﻮد ﻗﺴﻤﺖ  OTCوارد ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ).در اﯾﻦ
ﺣﺎﻟﺖ ﺣﻖ ﻓﻨﯽ داروی  OTCﺑﺮ آن دارو اﻋﻤﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ(.
ﺟﻬﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد آزاد از ﮐﻠﯿﺪ  F4و ﺗﻌﺪاد  OTCاز  F5اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﭘﺲ از ورود
اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ زدن ﮐﻠﯿﺪ  Enterﻣﮑﺎن ﻧﻤﺎ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﯿﻤﻪ ای و ﺑﺎ زدن ﯾﮏ  Enterدﯾﮕﺮ دارو
در ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺒﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ دارو ﻣﻮرد ﺗﻌﻬﺪ ﺑﯿﻤﻪ – ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻞ -ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﺗﺬﮐﺮ ﺧﺎﺻﯽ در ﻣﻮرد آن
در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﭘﯿﻐﺎم ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻫﻨﮕﺎم ﺛﺒﺖ داروﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺪاﺧﻼت داروﺋﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎک راﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و در ﺻﻮرت
ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ آن ﭘﯿﻐﺎم ﻻزم ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ داده ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﻗﺴﻤﺖ دارو ﻫﺎ دو دﮐﻤﻪ اﺻﻼح و ﺣﺬف
ﻫﻢ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺸﺮدن دﮐﻤﻪ اﺻﻼح ﻣﯿﺘﻮان آن دارو را ﺟﻬﺖ اﺻﻼح ﺑﻪ ﮐﺎدر ﺑﺎﻻ ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﮐﺮد و اﮔﺮ دارو اﺷﺘﺒﺎه وارد ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺘﻮان آن را ﺣﺬف ﮐﺮد.

١۴

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﮑﺎﻧﺎت اﻧﺒﺎرداری ﺳﯿﺴﺘﻢ اﮔﺮ داروی اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه در ﻗﻔﺴﻪ
ﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﺎﺷﺪ  ،ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ اﺧﻄﺎر داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ را ﺑﺮ ﻣﻮس ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯿﺪﻫﯿﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ زدن  Altﻫﻤﺮاه
ﮐﻠﯿﺪ ﻫﺎی ﻓﻠﺶ روی رﯾﺰ ﻧﺴﺨﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮده ﺑﺎ زدن ﮐﻠﯿﺪ  Spaceﮐﻠﯿﺪ ﻫﺎی اﺻﻼح و ﺣﺬف
را ﻓﺸﺮد.

ﺑﺮای ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻞ در ﻫﻨﮕﺎم ورود ﻧﺴﺨﻪ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل از ﻗﺴﻤﺖ ورود ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻪ رﯾﺰ
دارو ﻫﺎ از ﮐﻠﯿﺪ  Altﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻓﻠﺶ ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل از ﻗﺴﻤﺖ رﯾﺰ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ورود
دارو از  Altﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻓﻠﺶ ﺑﺎﻻ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
وﻗﺘﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ روی رﯾﺰ داروﻫﺎ ﻗﺮار دارد ﻣﯿﺘﻮان ﺑﺎ زدن ﮐﻠﯿﺪ  F2اﻃﻼﻋﺎت داروﺋﯽ را
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد و ﯾﺎ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺮ روی ﮐﺎدرﻫﺎی اﺻﻼح و ﯾﺎ ﺣﺬف اﻗﺪام ﺟﻬﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﻮرد
ﻧﻈﺮ اﻗﺪام ﻧﻤﻮد.
ورود داروﻫﺎ ﺑﺼﻮرت ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﺑﺮﺧﯽ دارو ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺼﻮرت  Setﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯿﺮﺳﻨﺪ )ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻣﭙﻮل ﭘﻨﯽ ﺳﯿﻠﯿﻦ ﻫﻤﺮاه آب
ﻣﻘﻄﺮ و ﺳﺮﻧﮓ( .در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ آﻧﻬﺎ در ﻗﺴﻤﺖ اﻃﻼﻋﺎت داروﺋﯽ ﺑﺼﻮرت
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ وﺟﻮد دارد و ﺑﺎ وارد ﮐﺮدن ﮐﺪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﺗﻌﺪاد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ  ،ﮐﻞ ﺳﺖ ﺑﺼﻮرت
ﮐﺎﻣﻞ وارد ﻧﺴﺨﻪ ﮔﺮدﯾﺪه  ،ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ وارد ﮐﺮدن ﺗﮏ ﺗﮏ اﺟﺰا آن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
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ورود داروﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻨﯽ
داروﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻨﯽ را ﻣﯿﺘﻮان در ﻗﺴﻤﺖ اﻃﻼﻋﺎت داروﺋﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد .ﭘﺲ از وارد ﮐﺮدن
داروﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ – ﺑﺎ وارد ﮐﺮدن ﮐﺪ و ﯾﺎ ﮐﺪ ﺳﺮﻋﺖ -ﻣﯿﺘﻮان زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﮑﺎن ﻧﻤﺎ در
ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﻤﻪ ای ﻗﺮار دارد ﺑﺎ زدن ﮐﻠﯿﺪ  F6داروﯾﯽ را ﺑﻪ داروی ﺳﺎﺧﺘﻨﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﻓﺰود.
ﺑﺮای ﺣﺬف ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻘﺪار ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد ﻫﻢ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ روش ﺣﺬف و ﺗﻐﯿﯿﺮ دارو ﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ
ﻋﻤﻞ ﮐﺮد.
ﺑﺮای وارد ﮐﺮدن داروی ﺳﺎﺧﺘﻨﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻫﻨﮕﺎم وارد
ﮐﺮدن اوﻟﯿﻦ ﻗﻠﻢ از ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت دارو ﭘﺲ از ﻓﺸﺮدن  F6روی ﮐﺎدر ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﻤﻪ ای  ،ﯾﮏ داروی
ﺳﺎﺧﺘﻨﯽ ﺟﺪﯾﺪ در ﻧﺴﺨﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻤﻮده و ﺳﭙﺲ ﺗﮏ ﺗﮏ اﺟﺰای دارو را ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ روش ﺑﻪ آن
داروی ﺳﺎﺧﺘﻨﯽ ﻧﺴﺒﺖ داد.
ﻫﭽﻨﯿﻦ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﮑﺎن ﻧﻤﺎ در ﮐﺎدر ﮐﺪ دارو ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﺎ زدن ﮐﻠﯿﺪ  F6ﺧﻼﺻﻪ
داروﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ وارد ﺷﺪه در ﻧﺴﺨﻪ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد.
داروﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ
ﻫﻨﮕﺎم وارد ﮐﺮدن ﺗﻌﺪاد دارو ﻣﯿﺘﻮان ﺑﺠﺎی  Enterاز  Enter + Shiftاﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .در اﯾﻦ
ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﻪ "آﯾﺎ دارو ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﻧﻤﯿﺸﻮد؟" دارو ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ ~~ در
ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﯿﮕﺮدد .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﯿﻤﺎر ﻧﺨﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و ﻣﻘﺪار
آﻧﻬﻢ از اﻧﺒﺎر ﮐﺴﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ وﻟﯽ در ﻟﺴﯿﺖ ﮔﯿﺮی ﺑﯿﻤﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ روش
زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺠﺎی ﯾﮑﯽ از داروﻫﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻧﺮا درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
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زﯾﺮدارو و ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻘﻀﺎ
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ داروی ﺛﺒﺖ ﺷﺪه دارای زﯾﺮ دارو – اﻧﻮاع ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻮرد
ﻗﺒﻮل ﺑﯿﻤﻪ ﮐﻤﺘﺮ – ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب دارو  ،ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻧﻮع داروی اراﺋﻪ ﺷﺪه را اﻧﺘﺨﺎب
ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب دارو  ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮوش دارو را ﺑﻄﻮر ﺧﻮدﮐﺎر از ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻘﻀﺎی
ﻣﻮﺟﻮد در ﻗﻔﺴﻪ در ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ وﻟﯿﮑﻦ ﻗﺒﻞ از  Enterﻧﻤﻮدن ﺑﺮ ﮐﺎدر ﺗﻌﺪاد  ،ﻣﯿﺘﻮان ﺑﺎ
ﻓﺸﺮدن ﮐﻠﯿﺪ  F3ﻣﯿﺘﻮان ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻘﻀﺎﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻗﻔﺴﻪ را ﻣﺸﺎﻫﺪه و اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮد.
اﻃﻼﻋﺎت داروﺋﯽ
ﺑﺎ دﺑﻞ ﮐﻠﯿﮏ )دو ﮐﻠﯿﮏ ﻣﺘﻮاﻟﯽ( و ﯾﺎ زدن ﮐﻠﯿﺪ  F2ﺑﺮ روی ﻧﺎم ﻫﺮ ﯾﮏ از دارو ﻫﺎی وارد
ﺷﺪه در ﻧﺴﺨﻪ ﻣﯿﺘﻮان اﻃﻼﻋﺎت داروﺋﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد.
اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ داروﻧﺎﻣﻪ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان و ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﻧﺪ .در ﺻﻮرت
ﻧﯿﺎز ﻣﯿﺘﻮان اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت را ﭼﺎپ ﮐﺮد.
ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﻨﺪرج
ﺣﻖ ﻓﻨﯽ :ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﻧﺴﺨﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﯿﻔﺖ روز ﯾﺎ ﺷﺐ )ﺑﺮای داروﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی
ﺷﺒﺎﻧﻪ روزی( دارد.در ﻣﻮرد ﺧﺮﯾﺪ  OTCﺣﻖ ﻓﻨﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت درﺻﺪی ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ دارو اﻓﺰوده
ﻣﯿﺸﻮد.
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ﺣﻖ اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ :ﻣﺒﻠﻎ اﻧﺪﮐﯽ ﮐﻪ -در ﻣﻮرد ﺑﺮﺧﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎ -داروﺧﺎﻧﻪ آن را ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺴﺨﻪ از
ﺑﯿﻤﺎر درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.

ﺗﻔﺎوت ﻗﯿﻤﺖ :در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ داروﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺁزاد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻧﺪ ﮐﻞ ﻣﺒﻠﻎ آن
دارو و اﮔﺮ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺧﺎرﺟﯽ داروﻫﺎ ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﻮد ﺗﻔﺎوت ﻗﯿﻤﺖ آن دراﯾﻦ ﻣﮑﺎن درج ﻣﯽ
ﮔﺮدد.
 :OTCﻣﺒﻠﻎ داروﻫﺎی ﮐﻪ ﺑﺪون ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺣﻖ ﻓﻨﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
آن در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻟﻮازم ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ :ﺟﻤﻊ ﻗﯿﻤﺖ ﻟﻮازم ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه دراﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده
ﻣﯿﺸﻮد
ﺟﻤﻊ ﺑﯿﻤﻪ ای :ﮐﻞ ﻣﺒﻠﻎ داروﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﯿﻤﻪ ای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ را در اﯾﻦ
ﻗﺴﻤﺖ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد.
ﺳﻬﻢ ﺳﺎزﻣﺎن :ﻣﺒﻠﻐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻓﺮاﻧﺸﯿﺰ :ﻣﺒﻠﻐﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﯿﻤﺎر ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺟﻤﻊ ﮐﻞ ﻗﯿﻤﺖ :ﺟﻤﻊ ﮐﻞ ﻧﺴﺨﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻗﺒﻞ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ.
ﺗﺨﻔﯿﻒ :در ﺻﻮرت ﺗﻌﺮﯾﻒ در ﻗﺴﻤﺖ راﻫﺒﺮی ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺟﺰﯾﯽ ﺑﺮای ﮔﺮد ﮐﺮدن ﻣﺒﻠﻎ
ﭘﺮداﺧﺘﯽ از ﻧﺴﺨﻪ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﯾﺎ ﺑﻪ آن اﻓﺰوده ﻣﯿﺸﻮد .در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﺗﺨﻔﯿﻒ
ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻫﺮ ﻣﺒﻠﻐﯽ را از ﻧﺴﺨﻪ ﺗﺨﻔﯿﻒ دﻫﺪ.
ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﯿﻤﺎر :ﻣﺒﻠﻎ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ
ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ ﺷﻮد.
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ﺛﺒﺖ ﻧﺴﺨﻪ
ﭘﺲ از وارد ﻧﻤﻮدن ﻧﺴﺨﻪ  ،آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺛﺒﺖ آن در ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر
ﭼﻬﺎر ﮐﻠﯿﺪ و ﺳﻪ ﭼﮏ ﺑﺎﮐﺲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺛﺒﺖ و درﯾﺎﻓﺖ وﺟﻪ :در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ وﺟﻪ ﺧﺮﯾﺪار ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮوﺷﻨﺪه درﯾﺎﻓﺖ ﺷﻮد در اﯾﻦ
ﻗﺴﻤﺖ ﺗﯿﮏ ﺧﻮاﻫﺪ زد و ﻣﺒﻠﻎ درﯾﺎﻓﺘﯽ در ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در ﻏﯿﺮ
اﯾﻨﺼﻮرت درﯾﺎﻓﺖ وﺟﻪ ﺑﺎ ﺻﻨﺪوق ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺗﺬﮐﺮ  :ﺗﯿﮏ زدن در اﯾﻦ ﺑﺎﮐﺲ در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﻧﺠﺎم
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺻﻨﺪوق ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺬﮐﺮ  :اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت درﯾﺎﻓﺖ وﺟﻪ و ﺻﻨﺪوق اﺧﺘﯿﺎری ﺑﻮده و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ از آن
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ)ﻣﺜﻼ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪای وارد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﻮد( اﺧﻼﻟﯽ در ﮐﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد
ﻧﺨﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.
ذﺧﯿﺮه وﻧﺴﺨﻪ ﺑﻌﺪی :در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﯿﮏ ﺧﻮرده ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ از ذﺧﯿﺮه ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ
آﻣﺎده درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻌﺪی ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻌﺪ از ﺛﺒﺖ  ،ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎت
)ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﺎپ ﺑﺮ روی ﻧﺴﺨﻪ( را اﻧﺠﺎم داد.
ﭘﯿﺶ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﭼﺎپ :در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﯿﮏ ﺧﻮرده ﺑﺎﺷﺪ ،ﻓﺎﮐﺘﻮر و ﺧﻼﺻﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﻗﺒﻞ از
ارﺳﺎل ﺑﻪ ﭘﺮﯾﻨﺘﺮ  ،ﺑﺮای ﭼﺎپ روی ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯿﺸﻮد و در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﻪ
ﭼﺎﭘﮕﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺛﺒﺖ و ﭼﺎپ ﺧﻼﺻﻪ :ﺑﺎ زدن اﯾﻦ ﮐﻠﯿﺪ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه و ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﻬﺖ درج روی
ﻧﺴﺦ ﺑﯿﻤﻪ ای ﺑﻪ ﭘﺮﯾﻨﺘﺮ ارﺳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .زدن ﮐﻠﯿﺪ  F9ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ روش ﻋﻤﻞ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
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ﺛﺒﺖ و ﭼﺎپ ﮐﺎﻣﻞ :ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺒﺖ و رﯾﺰ داروﻫﺎ و ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﭼﺎپ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .زدن ﮐﻠﯿﺪ
 F10ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮدن ﺑﺮ دﮔﻤﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
ﺛﺒﺖ :ﺑﺎزدن اﯾﻦ دﮔﻤﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﯿﺸﻮد .زدن ﮐﻠﯿﺪ  F12ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮدن ﺑﺮ دﮔﻤﻪ
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
ﻟﻐﻮ ﻧﺴﺨﻪ :ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﻧﺴﺨﻪ را ﭘﺎک ﻣﯿﮑﻨﺪ .زدن ﮐﻠﯿﺪ  F2ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮدن ﺑﺮ دﮔﻤﻪ
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
ﺗﺬﮐﺮ :ﭘﺲ از ﻋﻤﻞ ﺛﺒﺖ ﺷﻤﺎره ﺳﺮﯾﺎل ﺛﺒﺖ روی ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ در
ﺻﻮرت درج آن ﺑﺮ روی ﻧﺴﺨﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮی وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺴﺨﻪ آﺳﺎﻧﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻧﺴﺨﻪ آزاد
اﯾﻦ ﻓﺮم ﺑﺮای ورود ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﺑﯿﻤﻪ ای ﺑﻮده و در آن اﻣﮑﺎن ورود ﻟﻮازم ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و
داروی  OTCﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد.
ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽOTC،
اﯾﻦ ﻓﺮم ﺑﺮای ﻓﺮوش ﻫﺎی ﺑﺪون ﻧﺴﺨﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد.
ﺗﺬﮐﺮ :ﻧﺤﻮه ﮐﺎر ﺑﺎ ﻓﺮم ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ OTC،و ﻧﺴﺨﻪ آزاد دﻗﯿﻘﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﯿﻤﻪ ای اﺳﺖ و ﻓﻘﻂ
ﺑﺮﺧﯽ از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﯿﻤﻪای درآن وﺟﻮد ﻧﺪارد.
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ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﺒﺮ
ﺟﻬﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﮐﺎرﺑﺮان ﺣﺮﻓﻪ ای و ﻋﺪم ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﺮد ﺑﺎ ﻣﺎوس – در ﻫﻨﮕﺎم ورود
ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎ – ﮐﻠﯿﺪ ﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﺒﺮ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮح آﻧﻬﺎ در زﯾﺮ ﻣﯿĤﯾﺪ .اﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﺒﺮ ﻫﺎ
اﮐﺜﺮا در ﻓﺮم ﻧﺴﺨﻪ ذﮐﺮ ﮔﺮدﯾﺪه اﻧﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮده ،
ﺣﻔﻆ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎوس ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺿﺮوری ﻧﯿﺴﺖ.
ﮐﻠﯿﺪ ﻣﯿﺎﻧﺒﺮ

ﻋﻤﻠﮑﺮد

ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﻣﮑﺎن ﻧﻤﺎ

 F8ﯾﺎ ) Enterدر ﮐﺎدر ﺧﺎﻟﯽ(

ﮐﺎدر ﺷﻤﺎره ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﮑﯽ

ﺑﺎزﮐﺮدن ﺑﺨﺶ ﺟﺴﺘﺠﻮ

Alt+m , Alt+p

ﮐﺎدر ﺷﻤﺎره ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﮑﯽ

ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﺰﺷﮏ و ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺎﻣﺎﺋﯽ

Alt+t

ﮐﺎدر ﺟﺴﺘﺠﻮی ﭘﺰﺷﮏ ﯾﺎ دارو

ﺗﯿﮏ زدن ﺣﺴﺎس ﺑﻪ ﻣﺘﻦ

 F8ﯾﺎ ) Enterدر ﮐﺎدر ﺧﺎﻟﯽ(

ﮐﺎدر ﮐﺪ دارو

ﺑﺎزﮐﺮدن ﺑﺨﺶ ﺟﺴﺘﺠﻮ

F4

ﮐﺎدر ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﻤﻪ ای

رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد آزاد

F5

ﮐﺎدر ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﻤﻪ ای

رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد OTC

F6

ﮐﺎدر ﮐﺪ دارو

ﻣﺸﺎﻫﺪه داروﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ

F6

ﮐﺎدر ﮐﺪ دارو

ﺛﺒﺖ در داروﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ

Enter

ﮐﺎدر ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﻤﻪ ای

ﺛﺒﺖ در ﻧﺴﺨﻪ

Alt+Enter

ﮐﺎدر ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﻤﻪ ای

ﺛﺒﺖ ﺑﺪون ﺗﺤﻮﯾﻞ دارو

Esc

ﮐﺎدر ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﻤﻪ ای

ﻟﻐﻮ دارو

 + Altﻓﻠﺶ ﭘﺎﯾﯿﻦ

ﮐﺎدر ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﻤﻪ ای

رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻟﯿﺴﺖ دارو ﻫﺎ

ﻓﻠﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ

ﻟﯿﺴﺖ داروﻫﺎ

ﺣﺮﮐﺖ ﺑﯿﻦ داروﻫﺎ و دﮔﻤﻪ ﻫﺎ

F2

ﻟﯿﺴﺖ داروﻫﺎ

ﻣﺸﺎﻫﺪه اﻃﻼﻋﺎت داروﺗﯽ

 + Altﻓﻠﺶ ﺑﺎﻻ

ﻟﯿﺴﺖ داروﻫﺎ

رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﮐﺎدر ورود دارو

F2

ﮐﺎدر ﮐﺪ دارو

ﻟﻐﻮ ﻧﺴﺨﻪ

F9

ﮐﺎدر ﮐﺪ دارو

ﺛﺒﺖ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺎ ﭼﺎپ ﺧﻼﺻﻪ

F10

ﮐﺎدر ﮐﺪ دارو

ﺛﺒﺖ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺎ ﭼﺎپ ﮐﺎﻣﻞ

F12

ﮐﺎدر ﮐﺪ دارو

ﺛﺒﺖ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺪون ﭼﺎپ
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اﺻﻼح ﻧﺴﺨﻪ
اﯾﻦ ﻓﺮم ﺑﺮای اﺻﻼح ﻧﺴﺨﻪ ای ﺧﺎص در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤﺪودۀ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﺮوش ﯾﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺴﺨﻪ را
اﻧﺘﺨﺎب و ﺳﭙﺲ ﻧﺴﺨﻪ را از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺮﯾﺎل ﻧﺴﺨﻪ  ،اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ،ﮐﺪ ﻧﻈﺎم
ﭘﺰﺷﮑﯽ،ﮐﺪ دارو،ﻧﺎم ﺑﯿﻤﺎر ﯾﺎ ﺳﺮﯾﺎل دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ دﺳﺖ
ﯾﺎﻓﺖ .اﮔﺮ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﻣﻮارد ﻓﻮق اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺸﻮد ﻫﻤﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در آن ﻣﺤﺪوده
زﻣﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺎ ﻓﺸﺮدن ﮐﻠﯿﺪ اﺻﻼح ،اﺻﻞ ﻧﺴﺨﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯿﺸﻮد و ﻣﯽ ﺗﻮان
آن را وﯾﺮاﯾﺶ ﮐﺮد و ﺑﺎ ﻓﺸﺮدن ﮐﻠﯿﺪ ﺣﺬف آن را ﺣﺬف ﮐﺮد.
ﺗﺬﮐﺮ :ﺣﻖ ﻓﻨﯽ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺎﻋﺖ ذﺧﯿﺮه ﻧﺴﺨﻪ اﺻﻠﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯿﺸﻮد وﻟﯿﮑﻦ در
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﭘﺎﯾﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻖ ﻓﻨﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ  ،ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺟﺪﯾﺪ در ﻧﺴﺨﻪ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
اﻃﻼﻋﺎت داروﺋﯽ
در اﯾﻦ ﻓﺮم از ﺗﻮﺗﯿﺎ ﺷﻤﺎ ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد اﻃﻼﻋﺎت داروﺋﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻋﻢ از  :ﻧﺎم  ،ﻗﯿﻤﺖ ،
ﮐﺪﻣﻠﯽ  ،ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺬﯾﺮش ﺗﻮﺳﻂ ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت دارو ﻫﺎ  ،داروﻫﺎی ﺗﻮام ﺑﺎ ﻫﻢ  Setو
دارو ﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ )ﺳﺎﺧﺘﻨﯽ( را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮده و ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ.
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ﺑﺨﺶ دارو
در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ وارد ﻧﻤﻮدن ﭼﻨﺪ ﺣﺮف اول ﻧﺎم دارو در ﻗﺴﻤﺖ "ﻧﺎم دارو ﯾﺎ
ﮐﺪ دارو" و ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮدن ﺑﺮ دﮔﻤﻪ اﺻﻼح ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺎم دارو ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ آﻧﺮا در ﻗﺴﻤﺖ اﺻﻼح
اﺣﻀﺎر ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ دﮔﻤﻪ ﺟﺪﯾﺪ  ،ﯾﮏ داروی ﺟﺪﯾﺪ در ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﺸﺨﺼﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ دارو در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:
ﮐﺪ دارو :ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﺪ ﭼﻬﺎر ﯾﺎ ﭘﻨﺞ رﻗﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺗﯿﺎ ﺑﻪ آن دارو اﺧﺘﺼﺎص
داده ﺷﺪه اﺳﺖ..
ﺷﮑﻞ دارو :ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻗﺮص ،آﻣﭙﻮل،ﭘﻤﺎد و ...ﺑﺎﺷﺪ ،در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻤﺎم اﺷﮑﺎل دارو
ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و ﯾﮑﯽ از ﻣﻮارد ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻧﺎم ژﻧﺮﯾﮏ  :واﺿﺢ اﺳﺖ.
ﻗﯿﻤﺖ دارو :در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﯾﮏ واﺣﺪ از دارو ﺛﺒﺖ ﻣﯿﺸﻮد) .ﻣﺜﻼ ﯾﮏ ﻋﺪد ﻗﺮص و ﯾﺎ
ﯾﮏ ﮔﺮم از داروی (Bulk
اﻃﻼﻋﺎت داروﯾﯽ :ﺷﺎﻣﻞ دﺳﺘﻪ داروﺋﯽ )ﻣﺎﻧﻨﺪ داروﻫﺎی ﺿﺪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ( و دﺳﺘﻪ )ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻓﻠﻮﮐﺴﯿﺘﯿﻦ( اﺳﺖ .ﺗﻤﺎم اﺷﮑﺎل و دوز ﻫﺎی اﯾﻦ دارو ﺑﻪ ﯾﮏ دﺳﺘﻪ واﺣﺪ ارﺟﺎع ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﮐﺪ ﻣﻠﯽ دارو:ﮐﺪ واﺣﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺮای ﻫﺮ دارو ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ
ﺷﻮد.
واﺣﺪ دارو :در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ واﺣﺪ دارو ﺗﻌﺮﯾﻒ )ﻣﺜﻼ  100 Mgو ﯾﺎ (5CC
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ﻧﺎم ﺗﺠﺎری دارو :واﺿﺢ اﺳﺖ.
ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺑﯿﻤﻪ ای :ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد زﻣﺎن درج دارو در ﻧﺴﺨﻪ
ﺑﯿﻤﻪ ای ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ ﺷﻮد .داﺷﺘﻦ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ اﻣﮑﺎن ﺑﯿﻤﻪ ای ﺣﺴﺎب ﮐﺮدن
داروی ﻏﯿﺮ ﺑﯿﻤﻪ ای را ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داد.
ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت :اﮔﺮ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﺎﺷﺪ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ در زﻣﺎن
درج دارو در ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﮐﺪ ﺳﺮﻋﺖ :ﭼﻨﺪ ﺣﺮف اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺨﻔﻒ ﻧﺎم دارو ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﯿﻢ ﺗﺎ در ﻫﻨﮕﺎم
ﺛﺒﺖ اﯾﻦ دارو در ﻧﺴﺨﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ وارد ﮐﺮدن اﯾﻦ ﮐﺪ ﺳﺮﻋﺖ ﻧﺎم ﮐﺎﻣﻞ دارو در ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﻮد
ﻣﺜﻼ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﺮای ﺗﻤﺎم  Amoxicillinﻫﺎ ﮐﺪ ﺳﺮﻋﺖ  axرا در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ و ﯾﺎ ﺑﺮای
 Amoxicillin500ﮐﺪ ﺳﺮﻋﺖ ) ax5ﯾﮑﺘﺎ( را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺎ وارد ﮐﺮدن  axدر ﻗﺴﻤﺖ ﮐﺪ
دارو  ،ﻟﯿﺴﺖ ﺗﻤﺎم آﻣﻮﮐﺴﯽ ﺳﯿﻠﯿﻦ ﻫﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ از ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ وارد ﮐﺮدن  ax5در ﻗﺴﻤﺖ ﮐﺪ دارو ﻣﯽ ﺗﻮان دارو را ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ وارد ﻧﺴﺨﻪ
ﮐﺮد .اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﮐﺪ اﺧﺘﯿﺎری اﺳﺖ.
ﻧﻘﻄﻪ ﺳﻔﺎرش :در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﻮدی داروﺧﺎﻧﻪ از ﻣﺤﺪوده ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﻮد ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ
ﻫﻨﮕﺎم ورود ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺧﻄﺎر داده ﻣﯿﺸﻮد.
ﺗﻌﺪاد در ﺑﺴﺘﻪ و ﮐﺎرﺗﻦ :اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻨﮕﺎم ورود ﻗﺒﺾ ﺧﺮﯾﺪ و ﯾﺎ ﻓﺮوش ﻫﺎی ﻋﻤﺪه ،
اﯾﺠﺎد اﺳﻨﺎد اﻧﺒﺎرداری را ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ.
ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺬﯾﺮش ﺗﻮﺳﻂ ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎ :در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﻓﺮم ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺬﯾﺮش ﺗﻮﺳﻂ ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎ در
ﻓﺎرﻣﺎﮐﻮﭘﻪ اﺻﻠﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﯿﮏ زدن در ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ.
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ﺑﯿﻤﻪای :ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﯾﻦ دارو اﺳﺎﺳﺎ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﺑﯿﻤﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
ﺗﺨﺼﺼﯽ :ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺮای ﻗﺒﻮل ﺑﯿﻤﻪ ﻓﻘﻂ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺗﺠﻮﯾﺰ اﯾﻦ
دارو ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ :ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﯾﻦ دارو ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ ﻫﻢ
ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺷﻮد.
ﺑﯿﻤﺎران ﺧﺎص :اﮔﺮ اﯾﻦ در ﻗﺴﻤﺖ ﺗﯿﮏ زده ﺷﻮد اﯾﻦ داروﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎران ﺧﺎص ﺑﺎ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺷﻮد .
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ :ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﯾﻦ دارو ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮرد ﺗﻌﻬﺪ ﺑﯿﻤﻪ اﺳﺖ اﮔﺮ ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪ دارای
ﻣﻬﺮ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
ﺣﻖ ﻓﻨﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯿﮕﯿﺮد :اﯾﻦ ﮐﺎدر ﺑﺮای داروﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻘﻒ ﺣﻖ ﻓﻨﯽ ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻧﻤﯿﮕﯿﺮﻧﺪ  ،ﺗﯿﮏ زده ﻧﻤﯿﺸﻮد).ﻣﺎﻧﻨﺪ داروﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ(
اﯾﺠﺎد زﯾﺮ دارو :ﺑﺠﺎی زدن دﮔﻤﻪ اﺻﻼح در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺎم دارو ﻣﯿﺘﻮان از روی زﯾﺮ دارو
ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮد .اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﻟﺰاﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ ﺑﺎ وارد ﮐﺮدن ﯾﮏ داروی ﻣﺸﺎﺑﻪ و ﯾﺎ
ﺗﺠﺎری ﺑﻌﻨﻮان زﯾﺮ داروی ﯾﮏ داروی ژﻧﺮﯾﮏ ﻣﯿﺘﻮان داروﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت داﺷﺖ
ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﺑﯿﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﻫﻤﺎن ﻗﯿﻤﺖ داروی ژﻧﺮﯾﮏ ﺑﻮده و ﻣﺎﺑﻪﺗﻔﺎوت درﯾﺎﻓﺘﯽ از ﺑﯿﻤﺎر
ﺑﻄﻮر ﺧﻮد ﮐﺎر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﺨﺶ داروﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ
در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ دارو ﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﯾﺎ داروﻫﺎی ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه
ﺗﺎن را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ .ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ دﮔﻤﻪ اﺻﻼح ﻟﯿﺴﺖ داروﻫﺎی ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه را ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ و ﺑﺎ
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زدن روی ﮐﻠﻤﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺮ داروی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ آﻧﺮا در ﻗﺴﻤﺖ اﺻﻼح اﺣﻀﺎر
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ دﮔﻤﻪ ﺟﺪﯾﺪ  ،ﯾﮏ داروی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺟﺪﯾﺪ در ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ.
در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻌﺮﯾﻒ داروی ﺳﺎﺧﺘﻨﯽ اﺟﺰای آﻧﺮا ﺑﻄﻮر ﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﻫﺮ ﯾﮏ وارد
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ و اﮔﺮ داروی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻇﺮف داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ آن را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﺟﺰای داروی
ﺳﺎﺧﺘﻨﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده ) (Plastic Consider or Bottle or ..و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﺑﺮای داروی ﺳﺎﺧﺘﻨﯽ ﺑﺴﺘﻪ
ﺑﻪ ﻧﻮع آن ﭼﻨﺪ ﻧﻮع دﺳﺘﻤﺰد ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ وارد ﮐﺮدن ﮐﺪ دﺳﺘﻤﺰد ﻣﻮرد
ﻧﻈﺮ) (Wageآن را ﻫﻢ ﺑﻪ اﺟﺰای داروی ﺳﺎﺧﺘﻨﯽ ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﻢ  ،در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ ﯾﮏ ﮐﺪ
ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ آن ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽ دﻫﯿﻢ وﻋﻨﻮان آن را ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ  .ﺑﺮای ﺗﻌﺮﯾﻒ اﺟﺰای
داروی ﺳﺎﺧﺘﻨﯽ  ،از ﻫﻤﺎنروش ﻫﺎی ﮐﺪ ﺳﺮﻋﺖ  ،ﮐﺪ دارو و ﺟﺴﺘﺠﻮی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺪ F8

ﻣﯿﺘﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
ﻫﻨﮕﺎم ورود ﻧﺴﺨﻪ  ،ﺑﺎ وارد ﮐﺮدن ﮐﺪ ﺳﺮﻋﺖ ﯾﺎ ﻋﻨﻮان داروی ﺳﺎﺧﺘﻨﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ،ﻫﻤﻪ ی
اﺟﺰای آن وارد رﯾﺰ ﻧﺴﺨﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﯽ ﺗﻮان ﺟﺰﺋﯽ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد ﯾﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ
ﻫﺮ ﯾﮏ از اﺟﺰای آن را ﺗﻐﯿﯿﺮ داد  .ﭘﺲ از وارد ﮐﺮدن ﻧﺴﺨﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﯾﮏ از داروﻫﺎی
ﺳﺎﺧﺘﻨﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه وﭼﺎپ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد وﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﺟﺰای
داروی ﺳﺎﺧﺘﻨﯽ  ،ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻞ داروی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
اﺣﻀﺎر داروﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻨﯽ در ﻧﺴﺨﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ ﮐﺪ ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﮕﯿﺮد
ﺑﺨﺶ داروﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ SET
اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﺨﺼﻮص داروﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﻮام ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯿﺮﺳﻨﺪ ).ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻨﯽ
ﺳﯿﻠﯿﻦ و آب ﻣﻘﻄﺮ وﺳﺮﻧﮓ( در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎ وارد ﮐﺮدن ﯾﮏ ﮐﺪ ﺳﺮﻋﺖ ،ﮐﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در
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ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺒﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ  .در ﻣﻮرد دارو ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﯾﮏ دارو ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داروی اﺻﻠﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ
ﺷﻮد وﺑﯿﻤﻪ ای ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪن ﺗﻤﺎم داروﻫﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ داروی اﺻﻠﯽ آن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دارد.
در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﻢ اﻣﮑﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺟﺪﯾﺪ و ﻫﻢ اﻣﮑﺎن اﺻﻼح ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎی
ﻣﻮﺟﻮد وﺟﻮد دارد.
ﺑﺨﺶ ﻓﺎرﻣﺎﮐﻮﭘﻪ ﻓﺮﻋﯽ و داروﻫﺎی ﻣﻮرد ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺘﻔﺎوت
اﮐﺜﺮ دارو ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺸﺘﺮک و ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺴﺎوی ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ
داروﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ ﻣﺘﻔﺎوت اﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎ در ﻗﺴﻤﺖ
ﻓﺎرﻣﺎﮐﻮﭘﻪ ﻓﺮﻋﯽ ﺛﺒﺖ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ و اﮔﺮ ﺑﺮای ﻫﺮ دارو رﮐﻮردی در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﮕﺮدد ﻣﺮﺟﻊ
ﺗﻤﺎم ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎ در ﻣﻮرد آن دارو ﻓﺎرﻣﺎﮐﻮﭘﻪ اﺻﻠﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺛﺒﺖ ﯾﮏ رﮐﻮرد در ﻓﺎرﻣﺎﮐﻮﭘﻪ ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب دﮐﻤﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد ﺳﭙﺲ ﻧﺎم
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ ﺑﻌﺪ ﻧﺎم دارو ودر ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺑﯿﻤﻪ ای را وارد ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﺷﺮاﯾﻂ
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای آن را در ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده وآن را ذﺧﯿﺮه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﺮای اﺻﻼح ﻓﺎرﻣﺎﮐﻮﭘﻪ ﻫﺎی ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب دﮐﻤﻪ اﺻﻼح ﻣﯿﺘﻮان ﻫﻤﻪ اﻃﻼﻋﺎت
ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﻓﺎرﻣﺎﮐﻮﭘﻪ ﻓﺮﻋﯽ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ودر ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز اﺻﻼح ﮐﺮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﺨﺶ داروﻫﺎی ﻣﻮرد ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯿﺘﻮان در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ادارات
ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺮﺧﯽ داروﻫﺎ را ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻮرد ﺗﻌﻬﺪ ﻗﺮار ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ  ،اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﻗﯿﻤﺖ را
ﻣﺸﺨﺺ و در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻤﻮد.
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ﺑﺨﺶ اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻤﯽ داروﯾﯽ
در ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺗﻮﺗﯿﺎ ﻣﯿﺘﻮان اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣﻞ داروﻫﺎ از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف،ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم
اﺛﺮ ،ﻓﺎرﻣﺎﮐﻮﮐﯿﻨﺘﯿﮏ،ﻫﺸﺪارﻫﺎ،ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ ،ﺗﺪاﺧﻼت داروﯾﯽ،ﻣﻘﺪارﻣﺼﺮف،اﺷﮑﺎل
داروﯾﯽ و ...را ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد .اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی داروﻧﺎﻣﻪ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﮔﺮدﯾﺪه اﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻣﮑﺎن وارد ﮐﺮدن اﻃﻼﻋﺎت داروﯾﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ داده ﻣﯽ ﺷﻮد
وﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻗﺴﻤﺖ وﯾﺮاﯾﺶ  ،ﻣﯿﺘﻮان اﻃﻼﻋﺎت داروﯾﯽ ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه را در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز اﺻﻼح
ﮐﺮد .در ﺗﻌﺮﯾﻒ داروﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﺎرﻣﺎﮐﻮﭘﻪ ﻣﯿﺘﻮان آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت داروﺋﯽ ﻧﺴﺒﺖ
داد و در ﻫﻨﮕﺎم ﺛﺒﺖ داروﻫﺎ در ﻧﺴﺨﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت داروﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ آن دارو دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ.
ﺗﺪاﺧﻼت داروﯾﯽ
در ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺗﻮﺗﯿﺎ ﺗﻌﺪادی از ﺗﺪاﺧﻼت داروﯾﯽ ﻣﻬﻢ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﯽ
داروﺧﺎﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد در اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت دﺧﻞ و ﺗﺼﺮف ﮐﻨﺪ .آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺪاﺧﻼت ﺑﯿﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎی داروﯾﯽ )ﮐﻪ در ﭘﺎراﮔﺮاف ﻗﺒﻠﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪ(ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﺜﻼ اﻣﯿﻨﻮﮔﻼﯾﮑﻮﺳﺎﯾﺪﻫﺎ ﺑﺎ ﺟﻨﺘﺎﻣﺎﯾﺴﯿﻦ درﺗﻤﺎم اﺷﮑﺎل
داروﺋﯽ اش ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﺪاﺧﻞ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ  .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺮای داروﺋﯽ
ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ اﻃﻼﻋﺖ داروﺋﯽ اﺳﺖ ﺗﺪاﺧﻠﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﻮد اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮای آن ﯾﮏ ﮔﺮوه اﻃﻼﻋﺎت
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داروﺋﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﻢ .ﺗﺪاﺧﻼت ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﯿﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ )ﻣﺜﻞ ﺟﻨﺘﺎﻣﺎﯾﺴﯿﻦ( و ﯾﺎ ﮔﺮوه
ﻫﺎی ﺑﺰرگ )ﻣﺎﻧﻨﺪ داروﻫﺎی ﺿﺪ اﻧﻌﻘﺎد ﺧﻮن( ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﻪ روزرﺳﺎﻧﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ
ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖﻓﺎﯾﻞ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻏﺬاودارو وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ www.fdo.ir

– ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻫﺮ ﺟﻠﺴﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﻪ روز ﻣﯿﺸﻮد -و ﻗﺮاﺋﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در آن ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺗﻮﺗﯿﺎ ﻣﯿﺘﻮان ﭘﺲ از ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻓﻬﺮﺳﺖ داروﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ اﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﻧﭽﻪ در ﺗﻮﺗﯿﺎ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ
ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ  ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ را ﺑﻄﻮر ﺧﻮدﮐﺎر در اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﺗﯿﺎ اﻋﻤﺎل ﻧﻤﻮد.
ﻟﻮازم ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ وآراﯾﺸﯽ
دراﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻟﻮازم ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ وآراﯾﺸﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد و ﯾﺎ ﻗﯿﻤﺖ و
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻟﻮازم ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﻮﺟﻮد را اﺻﻼح ﻧﻤﻮد .ﺑﺮای راﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻟﻮازم ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺼﻮرت
ﮔﺮوه ﺑﻨﺪی در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﻣﺜﻼ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺑﻌﻨﻮان ﺷﺎﻣﭙﻮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻤﻮده و
ﺳﭙﺲ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻣﭙﻮی ﻣﻮﺟﻮد را ﺑﻌﻨﻮان زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻤﻮد.
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻟﻮازم ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ دﮐﻤﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺎم ﮔﺮوه
ﻟﻮازم ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ  ،ﻗﯿﻤﺖ آن ﺑﻪ رﯾﺎل  ،ﮐﺪ ﺳﺮﻋﺖ درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای آن ،ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻘﻀﺎ )ش(
ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻘﻀﺎ ﺷﻤﺴﯽ اﺳﺖ -و ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻘﻀﺎ )م (  -ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻘﻀﺎ ﻣﯿﻼدی اﺳﺖ -در اﯾﻦﻗﺴﻤﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯿﺸﻮد وﻣﯿﺘﻮان آن را ذﺧﯿﺮه ﮐﺮد ﺑﺎ وارد ﮐﺮدن ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دو ﺗﺎرﯾﺦ
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ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻄﻮر ﺧﻮدﮐﺎر آﻧﺮا ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ .وارد ﮐﺮدن ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻘﻀﺎ اﻟﺰاﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ ﺑﺎ وارد
ﮐﺮدن آن ﻣﯿﺘﻮان ﮔﺰارش ﻫﺎی اﻧﺒﺎر ﻣﺘﻨﻮع ﺗﺮی درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد.
ﺑﺮای اﺻﻼح ﻟﻮازم ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ آﻧﻬﺎ را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد .ﺟﺴﺖ وﺟﻮی ﻟﻮازم ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ
ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ازﺳﻪ راه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ،از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺎم ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺎم ﻟﻮازم ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ وارد ﺷﻮد ،
ازﻃﺮﯾﻖ ﮐﺪ ﺳﺮﻋﺖ )ﮐﺪ ﺳﺮﻋﺖ ﻟﻮازم ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ در اﺑﺘﺪای ﺧﻮد  /دارد ( واز ﻃﺮﯾﻖ ﮔﺮوه ﮐﻪ ﺑﺎ
وارد ﮐﺮدن ﻧﺎم ﯾﮏ ﮔﺮوه از ﻟﻮازم ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻫﺎ ﻣﺜﻼ ﺷﺎﻣﭙﻮ،ﺗﻤﺎم اﻧﻮاع ﺷﺎﻣﭙﻮی ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه در
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﻣﯿﺘﻮان دﯾﺪ.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﻟﻮازم ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ ﻣﯿﺘﻮان از
اﺻﻼح دﺳﺘﻪ ای ﻗﯿﻤﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.ﺑﺎ اﯾﻦ روش ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻣﺜﻼ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﻤﻪ ﺷﺎﻣﭙﻮﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در
داروﺧﺎﻧﻪ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﻢ  ،ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮوه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﻤﺎم اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ درﻣﯽ آﯾﺪ و
ﻣﯽ ﺗﻮان ﻗﯿﻤﺖ آﻧﻬﺎ را ﺗﻐﯿﯿﺮ داد وﺳﭙﺲ ذﺧﯿﺮه ﮐﺮد.
اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺰﺷﮑﺎن
در ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺗﯿﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﺰﺷﮑﺎن و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺎﻣﺎﺋﯽ دارای
ﺷﻤﺎره ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﻣﮑﺎن ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪﯾﺪ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﺨﺼﺺ
ﭘﺰﺷﮑﺎن در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ وﺟﻮد دارد.
ﺑﺎ وارد ﮐﺮدن ﮐﺪ ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﯾﺎ ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﭘﺰﺷﮏ
دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ – ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﻪ روﺷﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ آﻧﭽﻪ در وارد ﮐﺮدن ﻧﺴﺦ وﺟﻮد دارد -و اﻗﺪام ﺑﻪ
اﺻﻼح آن ﻧﻤﻮد .ﺑﺮای اﻓﺰودن ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻧﯿﺰ از دﮔﻤﻪ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺸﻮد و در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ
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زدن دﮔﻤﻪ ذﺧﯿﺮه ﭘﺰﺷﮏ ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻓﺰود.ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﻫﻤﻪ
ﺗﺨﺼﺺ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد درﻗﺴﻤﺖ ﺗﺨﺼﺺ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﺮای ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ
را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد.
ﺻﻨﺪوق
اﻣﮑﺎن درﯾﺎﻓﺖ وﺟﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﯿﺸﻮد ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮ )ﻧﺴﺨﻪ ﭘﯿﭻ( وﺟﻮد دارد
وﻟﯽ در داروﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد دارد ﻣﯿﺘﻮان ﻋﻤﻞ درﯾﺎﻓﺖ ﺑﻬﺎی دارو ﻫﺎ
را در ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل ﺻﻨﺪوق )ﮐﻪ ﺧﻮد دارای ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻣﺠﺰا اﺳﺖ( اﻧﺠﺎم داد.
روش ﮐﺎر ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﻧﺴﺨﻪ وارد ﺷﺪه ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﺻﻨﺪوق ﻧﻤﺎﯾﺶ
داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل ﺻﻨﺪوق ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ وﺟﻪ اﻗﺪام ﮐﻨﺪ .ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ وﺟﻪ و
ﻓﺸﺮدن ﮐﻠﯿﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻨﺪوﻗﺪار  ،اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﻓﺮوش دارو ﻗﺎﺑﻞ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻮده و ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دارو را ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺧﺮﯾﺪار دﻫﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد در داروﺧﺎﻧﻪ )ﻣﺜﻞ دارو و ﻟﻮازم ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ
ﺑﻄﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ( ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﻮارد ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ
ﺑﯿﺎﻓﺰاﯾﻨﺪ ﺗﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺧﺮﯾﺪار ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﯾﮑﺒﺎره ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق وﺟﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد ﺧﺮﯾﺪاره ﺷﺪه را
ﺑﭙﺮدازد .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﺑﺨﺶ ﺻﻨﺪوق در ﻣﻮرد ﺧﺮﯾﺪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز
وﺟﻪ ﺷﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﮕﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ ﻗﺴﻤﺖ اﺻﻼح ﻧﺴﺨﻪ  ،ﻣﻮاردی ﺑﺮ ﺧﺮﯾﺪ ﺷﺨﺺ
ﺑﯿﺎﻓﺰاﯾﻨﺪ.
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در ﭘﻨﺠﺮه ﺻﻨﺪوق زﻣﺎن ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ وارد ﮔﺮدﯾﺪه اﻧﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﻣﯿﮕﺮدد .در ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل ﺻﻨﺪوق ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻧﮕﻬﺪاری ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺸﺪه زﯾﺎد )ﺣﺪود
 15دﻗﯿﻘﻪ( وزﻣﺎن ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه ﮐﻢ )ﺣﺪود  1دﻗﯿﻘﻪ( ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮد  ،اﯾﻦ زﻣﺎن
ﻫﺎ در ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل دارو ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻧﮕﻪ داری ﺣﺴﺎب ﺻﻨﺪوق داروﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺷﺨﺼﯽ
راﺣﺘﯽ ﺗﮏ ﺗﮏ ﮐﺎرﺑﺮان در ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﻮﺗﯿﺎ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ در
اﯾﻦ ﻣﻮرد در اﺧﺘﯿﺎر ﻫﺮ ﮐﺎرﺑﺮ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻓﺮاد ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺎ ﺳﻠﯿﻘﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮ
روی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﺮ ﯾﮏ ﺳﻠﯿﻘﻪ ﺧﺎص ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ :ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ رﻧﮓ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد را ﻫﻢ ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎ و ﻫﻢ ﺑﺮای زﻣﯿﻨﻪ
ﻓﺮم ﻫﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪ رﻧﮓ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه را در ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه وﺳﭙﺲ ﺑﺎ
اﻧﺘﺨﺎب دﮐﻤﻪ " رﻧﮓ زﻣﯿﻨﻪ وﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﻮق ذﺧﯿﺮه ﺷﻮد " ذﺧﯿﺮه ﺷﻮد  ،از آن ﭘﺲ
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﺮم ﻫﺎ ﺑﺼﻮرت دﻟﺨﻮاه ﺷﺨﺺ ﺑﻪ وی ﻧﺸﺎن داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ اﯾﻦ
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﭘﺲ از ﺧﺮوج از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ورود ﻣﺠﺪد ﺑﻪ ﺗﻮﺗﯿﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮر :ﻫﺮ ﮐﺎرﺑﺮ دارای ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮر ﺑﻮده و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﺗﻘﺒﻞ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
اﻋﻤﺎل اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ دﯾﮕﺮان اﮐﯿﺪا ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ از اﻓﺸﺎی ﮐﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮر ﺧﻮد و ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﺸﺘﺮک از ﯾﮏ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﮐﺎرﺑﺮی ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
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در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮐﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﺗﻐﯿﯿﺮ داد .در ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻠﻤﻪ
ﻋﺒﻮر ﺟﺎری ﺧﻮد را وارد ﮐﻨﯿﻢ و در دو ﮐﺎدر زﯾﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮر ﺟﺪﯾﺪ را وارد ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ.
ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺎﯾﯿﺪ  ،ﮐﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮر ﺟﺪﯾﺪ ذﺧﯿﺮه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .
ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﮐﺮدن ﭘﺬﯾﺮش ﻧﺴﺦ  :در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﯿﺘﻮان درﺟﻪ ﺗﺪاﺧﻼت داروﺋﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﭘﯿﺎم اﺧﻄﺎر ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد .در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺑﺨﺶ
ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺘﻮان آﻧﺮا ﺑﺮ روی ﻫﯿﭽﮑﺪام ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﻮد.
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد زﺑﺎن اﺻﻠﯽ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻧﺎم داروﻫﺎ  -ﻓﺎرﺳﯽ ﯾﺎ
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ -ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯿﺸﻮد.
ﻗﺎﻟﺐ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺴﺨﻪ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺸﻮد .ﺑﺮای وارد ﮐﺮدن ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ
ﻓﺮوش -Online-ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ  ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﺎری ﺑﺼﻮرت ﮐﺎﻣﻞ و ﺑﺮای ورود ﻧﺴﺦ ﺑﯿﻤﻪ ای ﺟﻤﻊ
آوری ﺷﺪه ﺑﺼﻮرت دﺳﺘﻪ ای  –Offline-ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻓﻘﻂ ﺳﺎل و ﻣﺎه ﺟﺎری اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد.
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮﺗﯿﺎ
ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎز ﻫﻢ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ
آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺮاﺑﯽ دﯾﺴﮏ ﺳﺨﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻬﻼک ﯾﺎ ﺿﺮﺑﻪ
ﺑﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ( و ﯾﺎ ﺣﻮادث ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺳﺮﻗﺖ ﮐﻪ در آن ﮐﻞ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و ﻃﺒﻌﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﺘﻮی
آﻧﻬﻢ از دﺳﺖ ﻣﯿﺮود  ،ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯿﺸﻮد ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن را در ﻣﺤﻠﯽ ﺧﺎرج از داورﺧﺎﻧﻪ
ﻧﮕﻬﺪاری ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﮐﺎر داروﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻫﺮ از ﮔﺎﻫﯽ – از ﯾﮏ ﺑﺎر در روز ﺑﺮای داروﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر
ﺑﺰرگ ﺗﺎ ﻣﺎﻫﯽ ﯾﮑﺒﺎر – اﻗﺪام ﺑﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﮔﯿﺮی ﯾﺎ  Backupاز ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ در
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ﺻﻮرت ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻤﺎم اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻤﺎ اﻋﻢ از ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی وارد ﺷﺪه ،
داروﻫﺎ و ﻟﻮازم ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه و  ...از دﺳﺖ ﺑﺮود.
اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﺗﻮﺗﯿﺎ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﮔﯿﺮی از اﻃﻼﻋﺎت ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ
ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﺪن اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺎﯾﻞ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن و ﺗﻬﯿﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﺑﺨﺶ
ﭘﺸﺘﺒﺎن ﮔﯿﺮی ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﻠﻤﻪ رﻣﺰی دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ در ﻧﻈﺮ ﻣﯿﮕﯿﺮد.
در ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﻓﺸﺮدن ﮐﻠﯿﺪ" ﺗﻬﯿﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن از اﻃﻼﻋﺎت" ﻣﯽ ﺗﻮان از
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮد .ﻓﺎﯾﻞ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن در ﺷﺎﺧﻪ \program files\totia\backup

اﯾﺠﺎد ﮔﺮدﯾﺪه  ،ﭘﺲ از ﺗﻬﯿﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﻣﯿﺘﻮان آﻧﺮا ﺑﺮ روی  CDذﺧﯿﺮه ﮐﺮد و ﯾﺎ ﺑﺎ روش  Zipﭼﻨﺪ
ﭘﺎره اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﺮ روی ﭼﻨﺪ دﯾﺴﮑﺖ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﻮد) .ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ دوﻣﯽ اﺻﻼ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﯿﺸﻮد(.
ﺑﺎزﮔﺮدان اﻃﻼﻋﺎت از ﻓﺎﯾﻞ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده اﺳﺖ .ﻣﺤﻞ ﻓﺎﯾﻞ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﺸﺎن
داده ﻣﯽ ﺷﻮد و ﭘﺲ از ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻓﻌﻠﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺗﺬﮐﺮ :در ﺻﻮرت ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﻓﺎﯾﻞ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﻗﺒﻠﯽ ﮐﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﺬف و اﻃﻼﻋﺎت
ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﺎﯾﻞ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﻣﻨﯿﺖ در ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎﻣﻼ رﻋﺎﯾﺖ ﮔﺮدﯾﺪه
اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﻓﻘﻂ در ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﮐﻪ دارای ﻗﻔﻞ ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ داروﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎز ﺷﺪن اﺳﺖ و در ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دارای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺗﯿﺎ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎز ﺷﺪن ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺷﻤﺎ را ﺳﺮﻗﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻗﺎدر
ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﻃﻼﻋﺎت آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﻗﻔﻞ ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری ﺑﻪ ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﻗﺎدر ﺑﻪ
اﺳﺘﻔﺎده آن ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد.
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راﻫﺒﺮی ﺗﻮﺗﯿﺎ
اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮ داروﺧﺎﻧﻪ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ اﺳﺖ و اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﯾﻪ وﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ
داروﺧﺎﻧﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ارﺳﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﻪ  ،ورود وﺧﺮوج ﮐﺎرﺑﺮان  ،ﺗﻌﺮﯾﻒ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ،
اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﯾﻪ  ،اﻃﻼﻋﺎت ﺷﯿﻔﺖ ﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﺑﯿﻤﻪ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ارﺳﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﻪ
از اﯾﻦ ﻓﺮم ﺟﻬﺖ ﺷﻤﺎره ﮔﺬاری ﻧﺴﺦ ﻫﺮ ﻣﺎه و ﺗﻬﯿﻪ دﯾﺴﮑﺖ و ﻟﯿﺴﺖ ﭼﺎﭘﯽ ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﺑﻪ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺸﻮد.
ﮐﻪ ﻣﺤﺪوده زﻣﺎﻧﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎ ﯾﮏ ﻣﺎه را در ﻗﺴﻤﺖ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ وارد ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ
 ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺪاﺧﻠﯽ ﺑﯿﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺴﺦ دو ﻣﺎه ﻣﺘﻮاﻟﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺤﺪوده
ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش ﻧﺴﺨﻪ را ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﯾﻦ دو ﺗﺎرﯾﺦ را ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯿﮕﺬارﯾﻢ.
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ را ﻧﯿﺰ از ﺑﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه در ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﯿﻢ.
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺑﻌﻀﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ – ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ-
اﻣﮑﺎن ﻗﺮار دادن ﻧﺴﺨﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از ﻣﻘﺪار ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ در اﺑﺘﺪا ﮔﺰارش وﺟﻮد
دارد .اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎر ﺑﺮ در ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺴﺦ ﭘﺎﯾﯿﻨﺘﺮ از  .....رﯾﺎل وارد ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﺻﻮرت ﻋﺪم
ﻧﯿﺎز اﯾﻦ ﮐﺎدر ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ.
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ﻣﯿﺘﻮان ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﺴﺦ  ،ﻧﺴﺦ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ  ،ﻧﺴﺦ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﺸﺪه و ﻧﺴﺦ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ را ﺑﻄﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎره ﮔﺬاری ﻧﻤﻮده و از آﻧﻬﺎ ﮔﺰارش ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮد .اﮔﺮ ﺗﻪ
ﺑﺮگ ﮔﺰارش ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان در ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻪ ﺑﺮگ ﮔﺰارش ﻧﻮﺷﺖ.
ﭘﺲ از ﺗﻨﻈﯿﻢ اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎ را ﺷﻤﺎره ﮔﺬاری ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن
ﺷﻤﺎره ﮔﺬاری ﻣﯿﺘﻮان اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ دﯾﺴﮑﺖ و ﯾﺎ ﻟﯿﺴﺖ ﭼﺎﭘﯽ ﻧﻤﻮد.
ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ دﯾﺴﮑﺖ ﻣﺤﻞ ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی )ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻓﻼﭘﯽ( و ﻧﺎم ﻓﺎﯾﻞ )ﻣﻌﻤﻮﻻ  (nos1.txtرا
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده  ،ﻓﺎﯾﻞ را ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﯿﻢ .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی دﯾﺴﮏ ﻫﺎی
ﻧﺮم ﺑﻬﺘﺮ ﺣﺪاﻗﻞ دوﻧﺴﺨﻪ از ﻓﻼﭘﯽ را ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد ﺑﻪ اداره ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺒﺮﯾﺪ.
ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﭼﺎﭘﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻌﺪ از ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺟﻤﺎﻟﯽ ﻟﺴﯿﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﺎپ آن اﻗﺪام
ﻧﻤﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﻟﯿﺴﺖ اﻣﮑﺎن درج ﻫﻤﺰﻣﺎن ﭼﻨﺪ ﺑﯿﻤﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﯿﻤﺎران ﺧﺎص ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ( در ﯾﮏ ﻟﯿﺴﺖ وﺟﻮد دارد.
ﮐﺎرﺑﺮان ﺳﯿﺴﺘﻢ
در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺪﯾﺮ داروﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎرﺑﺮان را اﺿﺎﻓﻪ ﯾﺎ ﺣﺬف ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﯿﺰان دﺳﺘﺮﺳﯽ
ﻫﺎی آﻧﻬﺎ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺎرﺑﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ دﮐﻤﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد ﺳﭙﺲ
ﺑﺎ وارد ﮐﺮدن ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮ ،ﮐﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮر  ،ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮر و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯿﺰان دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯿﺸﻮد.
ﻣﯿﺰان دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﺎرﺑﺮ را ﻣﺪﯾﺮ داروﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﯿﮏ زدن در ﻫﺮ ﯾﮏ ازﻣﻮارد ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﮑﻨﺪ.ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﻮارد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﯿﮏ دار ﺷﻮد ﺣﻖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آن از ﮐﺎرﺑﺮ ﺳﻠﺐ
ﻣﯿﺸﻮد .اﯾﻦ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ اﺟﺎزه ﻓﺮوش ﺑﯿﻤﻪ ای ،ﻓﺮوش آزاد ،ﻓﺮوش ﻟﻮازم ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،
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اﺻﻼح ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎ  ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﯿﻤﺖ و اﻃﻼﻋﺎت دارو ﻫﺎ  ،ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺰﺷﮑﺎن  ،ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻃﻼﻋﺎت
ﻟﻮازم ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ  ،ﺣﻖ دادن ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی  ،ﺣﻖ درﯾﺎﻓﺖ وﺟﻪ  ،اﺟﺎزه ورود ﺑﻪ اﻧﺒﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
واﺟﺎزه اﻋﻤﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺒﺎرداری اﻋﻢ از ﺧﺮﯾﺪ  ،ﻓﺮوش ﻋﻤﺪه  ،ارﺳﺎل و درﯾﺎﻓﺖ اﻣﺎﻧﯽ و
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺰارش ﻫﺎی اﻧﺒﺎر ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﺳﺎﯾﺮ اﻃﻼﻋﺎت
اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺎﺧﺺ ﮔﺮد ﮐﺮدن و ﻣﺸﺨﺼﺎت داروﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﺎﺧﺺ ﮔﺮد
ﮐﺮدن ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﮐﺎرﺑﺮ ﺻﻨﺪوق ﻫﻨﮕﺎم درﯾﺎﻓﺖ وﺟﻪ ﻣﻘﺪار ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺮد ﺷﺪه
ای را ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر اﻋﻼم ﮐﻨﺪ .ﺷﺎﺧﺺ ﮔﺮد ﮐﺮدن ﻣﺒﻠﻐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪ در آن ﺣﺪ ﮔﺮد ﻣﯿﺸﻮد
)ﻣﺜﻼ ﺻﺪ رﯾﺎل ﯾﺎ ﭘﺎﻧﺼﺪ رﯾﺎل( .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺴﺮ ﺗﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﻣﯿﺘﻮان از ﻗﯿﻤﺖ
ﻧﺴﺨﻪ ﮐﺎﺳﺖ .ﻣﺜﻼ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ  100رﯾﺎل و ﮐﺴﺮ ﺗﺎ ﻣﺒﻠﻎ  70رﯾﺎل ﻧﺴﺨﻪ  960رﯾﺎﻟﯽ ﺑﻪ  900رﯾﺎل
و ﻧﺴﺨﻪ  980رﯾﺎﻟﯽ  1000رﯾﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻃﻼﻋﺎت داروﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺎم
ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺴﺌﻮل و ﺗﻠﻔﻦ آدرس ﺟﻬﺖ ﭼﺎپ ﺑﺮ روی ﻟﯿﺴﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎ وارد ﻣﯿﺸﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی در ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺒﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﺣﯿﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﭘﯿﭽﯽ و ﯾﺎ اﺧﻄﺎر
ﻫﺎی ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻮﺟﻮدی در ﻓﺮوش و ﯾﺎ اﻧﺒﺎر  ،از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﻋﻤﺎل ﻣﯿﮕﺮدد.
اﻃﻼﻋﺎت ﺷﯿﻔﺘﻬﺎ
ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎﻋﺖ ﺷﯿﻔﺖ روز و ﺷﯿﻔﺖ ﺷﺐ ﺑﺮای داروﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺷﺒﺎﻧﻪ روزی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻣﺒﻠﻎ ﺣﻖ ﻓﻨﯽ ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺷﯿﻔﺖ ﻫﺎی داروﺧﺎﻧﻪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.در داروﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﺷﺒﺎﻧﻪ روزی
ﻣﺒﻠﻎ ﺣﻖ ﻓﻨﯽ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺑﺮای ﺷﯿﻔﺖ ﺷﺐ و روز ﯾﮑﺴﺎن ﺛﺒﺖ ﻣﯿﮕﺮدد.
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ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ
در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ اﻣﮑﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ ﻃﺮف ﻗﺮار داد  ،ﺷﺮاﯾﻂ آن ﺳﺎزﻣﺎن ،
اﺻﻼح ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺣﺬف ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ وﺟﻮد دارد.
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب دﮐﻤﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ
ﻧﺎم ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻤﻪ  ،در ﺻﺪ ﺳﻬﻢ ﺳﺎزﻣﺎن  ،ﺣﻖ اﻟﺘﺤﺮﯾﺮی ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ  ،ﺣﻖ ﻓﻨﯽ
ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮای ﻫﺮ ﻧﺴﺨﻪ ﻣﯽ ﭘﺮدازد  ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻘﻒ ﻧﺴﺦ ﺑﺮای ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ  ،ﭘﺰﺷﮏ
ﻋﻤﻮﻣﯽ  ،دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮏ  ،ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﭘﺰﺷﮏ ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ ﺑﻪ رﯾﺎل وارد ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻣﯿﮕﺮدﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺣﺘﻤﺎ ﺣﯿﻦ ﺛﺒﺖ ﻧﺴﺨﻪ وارد
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﺮدﻧﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ  ،ﺳﺮﯾﺎل دﻓﺘﺮﭼﻪ ،ﻧﺎم ﺑﯿﻤﺎر  ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺴﺨﻪ و ﺗﺎرﯾﺦ اﻋﺘﺒﺎر
دﻓﺘﺮﭼﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ  ،در ﺻﻮرت ﺗﯿﮏ زدن در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﮐﺎدرﻫﺎ ﮐﺎرﺑﺮ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺧﺎﻟﯽ
ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﺣﯿﻦ وارد ﮐﺮدن ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﺮﺧﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺒﻠﻎ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ درج آدرس ﺑﯿﻤﺎر دارﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺮای
اﺧﻄﺎر ﺑﻌﺪی ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯿﮕﺮدد .ﺑﺮﺧﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎ – ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺸﺎورزی -ﻧﯿﺰ ﺗﻤﺎﻣﯽ داروﻫﺎی
ﻓﺎرﻣﺎﮐﻮﭘﻪ را ﻗﺒﻮل دارﻧﺪ  ،ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ ﺗﯿﮏ زدن در ﮐﺎدر ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﭘﺲ از ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮم ﺑﺎ زدن دﮔﻤﻪ ذﺧﯿﺮه ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺮاﯾﻂ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ذﺧﯿﺮه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
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ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺎﻟﯽ
ﺑﺪون ﺷﮏ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آﻣﺎرﻫﺎی ﮐﻤﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺤﯿﺢ ﯾﮏ واﺣﺪ
ﺗﺠﺎری اﺳﺖ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺗﯿﺎ ﺑﺎ آﻣﺎده ﺳﺎزی ﮔﺰارش ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﻣﺎﻟﯽ  ،در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺤﺘﺮم
داروﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﮔﺰارش ﻣﺎﻟﯽ :اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺮوع و ﭘﺎﯾﺎن  ،اﻧﺘﺨﺎب ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﺴﺦ و ﺑﺎ
اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻌﻀﯽ از ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ  ،ﻧﺴﺦ آزاد و ﻟﻮازم ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع دﺳﺘﻪ
ﺑﻨﺪی ﮔﺰارش ﺑﺼﻮرت روزاﻧﻪ ،ﻫﻔﺘﮕﯽ ﯾﺎ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ  ،ﮔﺰارش آﻣﺎری ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داروﺧﺎﻧﻪ را ﺗﻬﯿﻪ
ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ.
ﮔﺰارش ﻓﺮوش دارو و ﻟﻮازم ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ :در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﮐﻠﯿﻪ داروﻫﺎ و ﻟﻮازم ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ
ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻌﺪاد و ﻣﺒﻠﻎ  ،ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ.
ﮔﺰارش ﺻﻨﺪوق :در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻣﺒﻠﻎ درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺻﻨﺪوﻗﺪاران در دوره
ﯾﮏ روز و ﯾﺎ دوره زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ  ،ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در ﻣﯽ آﯾﺪ.
ﮔﺰارش داروﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻨﯽ :در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻟﯿﺴﺖ و ﻓﻮرﻣﻮل داروﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻨﯽ و آﻣﺎر
ﻓﺮوش اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ داروﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ اراﺋﻪ ﻣﯿﺸﻮد.
ﮔﺰارش ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهﮐﺎرﮐﺮد :در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺮاﺟﻊ  ،ﺟﻤﻊ ﮐﻞ ﻣﺒﻠﻎ
ﻓﺮوش و ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺣﻖ ﻓﻨﯽ درﯾﺎﻓﺘﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯿﺸﻮد.
ﮔﺰارش ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه :در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺻﻮرت اﺳﺎﻣﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاه ﻟﯿﺴﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺟﻬﺖ ﺧﺮﯾﺪ اراﺋﻪ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ اراﺋﻪ
ﻣﯿﺸﻮد.
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اﻧﺒﺎرداری ﺗﻮﺗﯿﺎ
اﻧﺒﺎری داری ﺗﻮﺗﯿﺎ دو ﻣﺨﺰن اﺻﻠﯽ داروﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﯾﻌﻨﯽ اﻧﺒﺎر و ﻗﻔﺴﻪ ﻫﺎی داروﺧﺎﻧﻪ را
ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار ﻣﯿﺪﻫﺪ .در اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﮑﺎﻧﺎت اﻧﺒﺎرداری ﺷﻤﺎ ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ورود ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎ و ﻓﺮوش ﺑﺼﻮرت ﻫﻤﺰﻣﺎن )آن ﻻﯾﻦ( در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺛﺒﺖ ﺷﻮد
ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ از ﻣﻮﺟﻮدی ﻗﻔﺴﻪ ﻫﺎ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮﯾﺪ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﯾﺰ
ﻓﺮوش ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻨﻬﺎ از ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺒﺎرداری ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل اﻧﺒﺎر ﮐﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در
ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﻧﺒﺎر ﮐﻞ و ﻗﻔﺴﻪ ﻫﺎ را از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻧﮑﺮده  ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﺮدش
داروﺧﺎﻧﻪ را در ﻗﺎﻟﺐ ﻗﻔﺴﻪ ﻫﺎ ﻃﺮح رﯾﺰی ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﯾﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه دارو و ﻟﻮازم ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ
ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد  ،ﺑﺎ وارد ﮐﺮدن ﻧﺎم ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺛﺒﺖ ﻗﺒﺾ ورود دارو ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از ﻣﻮﺟﻮدی دارو ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﻣﺨﺘﻠﻒ در داروﺧﺎﻧﻪ آﮔﺎه ﺷﻮﯾﺪ.
ﻃﺮف ﻫﺎی ﺣﺴﺎب اﻋﻢ از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﭘﺨﺶ دارو  ،داروﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺗﺒﺎدﻻت
ﺑﺼﻮرت اﻣﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸﻮد و ﺧﺮﯾﺪاران ﻋﻤﺪه  ،ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
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ورود ﺑﻪ اﻧﺒﺎر
ﺣﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ ورود ﺑﻪ اﻧﺒﺎر ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎر ﻣﻮرد اﺳﺖ :ﺧﺮﯾﺪ  ،اﻣﺎﻧﺖ ﮔﻔﺘﻦ  ،ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ
اﻣﺎﻧﯽ و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻗﻔﺴﻪ.
ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮑﯽ از ﭼﻬﺎر ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﻨﺪ  ،ﺷﻤﺎره ﻓﺎﮐﺘﻮر و ﻧﺎم ﻃﺮف ﺣﺴﺎب را
وارد ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﯿﻢ .ﺷﻤﺎره ﻗﺒﺾ ﻧﯿﺰ ﺑﻄﻮر ﺧﻮدﮐﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯿﺸﻮد.
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ رﯾﺰ ﻗﺒﺾ ورود ﺑﻪ اﻧﺒﺎر را وارد ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ .ﺑﺮای ﺟﺴﺘﺠﻮ و وارد ﮐﺮدن داروﻫﺎ
و ﻟﻮازم ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ از ﻫﻤﺎن روش ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ورود رﯾﺰ ﻧﺴﺨﻪ ﺷﺮح داده ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯿﺸﻮد.
ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ﻟﻮازم ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﯾﺎ دارو و وارد ﮐﺮدن ﻣﺒﻠﻎ ﺧﺮﯾﺪ  ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺒﻠﻎ
ﻓﺮوش ﮐﻪ از ﻗﺒﻞ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ  ،در ﺻﺪ ﺳﻮد و ﻣﺒﻠﻎ ﻓﺮوش را ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ.
ﮐﺎرﺑﺮ ﭘﺲ از ﻣﺸﺎﻫﺪه اﯾﻦ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮوش و ﯾﺎ درﺻﺪ ﺳﻮد  ،ﻗﯿﻤﺖ
ﻓﺮوش را از ﻫﻤﯿﻨﺠﺎ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ.
ﺑﺎ وارد ﮐﺮدن ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻘﻀﺎ ﻣﺤﺼﻮل – ﺑﺼﻮرت ﺷﻤﺴﯽ و ﯾﺎ ﻣﯿﻼدی – ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺎدر ﺑﻪ
ﮐﻨﺘﺮل و اﺧﻄﺎر دادن ﺟﻬﺖ ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻘﻀﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻮﺟﻮد در داروﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ
اﻣﺮ اﺟﺒﺎری ﻧﯿﺴﺖ.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از داروی رﺳﯿﺪه  ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ اﻧﺒﺎر ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد  ،ﻣﯿﺘﻮان ﺑﺎ ورود
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻗﻔﺴﻪ  ،ﺳﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻌﺪی را ﺑﻄﻮر ﺧﻮدﮐﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﻮد.
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در ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺳﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺎﺑﻪ وارد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﯿﺸﻮد .ﺟﻬﺖ ﻧﮕﻬﺪاری
ﺣﺴﺎب ﺑﺎ ﻃﺮف ﻫﺎی ﺣﺴﺎب اﻣﺎﻧﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺮﯾﺪ  ،ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮوش و ﯾﺎ ﻗﯿﻤﺖ اﺧﺘﯿﺎری ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ
ﻣﻼک ﻋﻤﻞ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
در اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ از ﻗﻔﺴﻪ ﺑﻪ اﻧﺒﺎر ﮐﻞ ﻧﯿﺰ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺎم و ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺼﻮل وارد ﻣﯿﺸﻮد.
ﺧﺮوج از اﻧﺒﺎر
اﺳﻨﺎد ﺻﺎدره ﺟﻬﺖ ﺧﺮوج از اﻧﺒﺎر ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺮوش ﮐﻠﯽ  ،دادن و ﭘﺲ دادن اﻣﺎﻧﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻗﻔﺴﻪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
در ﻫﻨﮕﺎم وادر ﻧﻤﻮدن اﺳﻨﺎد ورود ﺑﻪ اﻧﺒﺎر ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ وارد ﮐﺮدن ﻧﺎم ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه و
ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻘﻀﺎ ﺑﻮد وﻟﯿﮑﻦ در اﺳﻨﺎد ﺧﺮوج ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﻓﻘﻂ از ﻣﯿﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺗﺎرﯾﺦ
اﻧﻘﻀﺎ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ دارو ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ اﻣﮑﺎن وارد ﮐﺮدن ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ – زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﺪف ﮐﺎرﺑﺮ ﮐﺴﺮ از ﻣﻮﺟﻮدی ﺑﻮده و
ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻘﻀﺎ اﻫﻤﯿﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ – ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد.
در ﻣﻮرد اﻣﺎﻧﯽ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﭽﻨﺎن اﻣﮑﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮوش  ،ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺮﯾﺪ و ﻗﯿﻤﺖ دﻟﺨﻮاه
وﺟﻮد دارد.
ﮐﻨﺘﺮل اﻣﺎﻧﯽ ﻫﺎ در ﺑﺨﺶ ﻣﻌﯿﻦ ﺻﻮرت ﻣﯿﮕﯿﺮد.

۴٢

ورود و ﺧﺮوج ﻗﻔﺴﻪ
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻧﺒﺎر ﮐﻞ  ،ﺑﺮای ﻗﻔﺴﻪ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺸﺎﺑﻪ
ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻧﺒﺎر اﺳﺖ.
ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ ﺗﺒﺎدﻻت ﻣﯿﺎن ﻗﻔﺴﻪ و اﻧﺒﺎر  ،اﺳﻨﺎد ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در ﺑﺨﺶ اﻧﺒﺎر ﮐﻞ ﺛﺒﺖ ﺷﻮﻧﺪ.
اﺻﻼح ﺳﻨﺪ
ﺑﺎ وارد ﮐﺮدن ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ
ﻣﻮارد اﻣﻨﯿﺘﯽ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺣﺬف رﯾﺰ اﺳﻨﺎد اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ )در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ اﺳﻨﺎد اﺻﻼﺣﯽ
وارد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﻮد( و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯿﺘﻮان ﻣﻮاردی را ﺑﻪ اﺳﻨﺎد اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮد.
داروﻫﺎی ﻧﺰدﯾﮏ ﻓﺴﺎد و ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺳﻔﺎرش رﺳﯿﺪه
ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﮔﺰارش در ﻣﻮرد داروﻫﺎی ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﺴﺎد – ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﺴﺎد ﺑﺮ ﺣﺴﺐ روز
و ﯾﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻤﺴﯽ – ﻣﯿﺘﻮان اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ داروﻫﺎ را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﯿﺘﻮان دارو و ﻟﻮازم ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﻮدی آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ﺗﻌﺪاد
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه رﺳﯿﺪه اﺳﺖ )ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺳﻔﺎرش( را ﻣﯿﺘﻮان در ﮔﺰارﺷﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﯾﺎ ﭼﺎپ ﻧﻤﻮد.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﭘﯿﺎم اﺧﻄﺎر در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻧﯿﺰ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﭘﯿﭽﯽ ﺗﻮﺗﯿﺎ ﺗﻮﺳﻂ
ﮐﺎرﺑﺮی ﮐﻪ دارای اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻫﺎﺳﺖ  ،ﺑﻄﻮر ﺧﻮدﮐﺎر ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯿﺸﻮد.

۴٣

ﮔﺰارش ﻣﻮﺟﻮدی
در اﯾﻦ ﮔﺰارش  ،ﻣﻮﺟﻮدی دارو و ﻟﻮازم ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﻔﺴﻪ و اﻧﺒﺎر و ﺑﺼﻮرت
ﺗﻌﺪادی و ﯾﺎ رﯾﺎﻟﯽ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯿﺸﻮد.
در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﮑﺎن ﻧﻤﺎ ﺑﺮ روی ﻫﺮ ﯾﮏ از اﻗﻼم  ،ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺟﺰء آن ﻣﺤﺼﻮل
)ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻘﻀﺎﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد( ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﮔﺮدش ﮐﺎﻻ
اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺮدش ﯾﮏ دارو و ﯾﺎ ﻟﻮازم ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺧﺎص در ﯾﮏ ﺑﺎزه
زﻣﺎﻧﯽ ﺑﮑﺎر ﻣﯿﺮود.
اﯾﻦ ﮔﺮدش ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻗﻔﺴﻪ  ،اﻧﺒﺎر و ﯾﺎ ﮐﻞ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻤﺎم روش ﻫﺎی ورود و ﺧﺮوج اﻋﻢ
از ﺧﺮﯾﺪ  ،اﻣﺎﻧﯽ  ،ﻓﺮوش ﻋﻤﺪه  ،ﻧﺴﺨﻪ ﭘﯿﭽﯽ روزاﻧﻪ و  ....را در ﺑﺮ ﻣﯿﮕﯿﺮد.
ﻣﻌﯿﻦ
اﯾﻦ ﮔﺰارش در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﮔﺮدش را ﺑﺎ ﯾﮏ ﻃﺮف ﺣﺴﺎب ﺧﺎص در ﺑﺮ ﻣﯿﮕﯿﺮد و
ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺴﺎب ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ  ،اﻣﺎﻧﯽ ﻫﺎ  ،داروی ارﺳﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ در
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ و  ...ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ.

۴۴

اﻧﺒﺎرﮔﺮداﻧﯽ
اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﻣﻨﺤﺼﺮا در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺪﯾﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺮار دارد و در ﺑﺨﺶ راﻫﺒﺮی ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺠﺎم
ﻣﯿﮕﯿﺮد .اﻧﺒﺎر ﮔﺮداﻧﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺷﻤﺴﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﮕﯿﺮد.
ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻧﺒﺎر ﮔﺮداﻧﯽ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﻨﺪ اﺧﺘﺘﺎﻣﯿﻪ دوره ﻗﺒﻞ و ﺳﻨﺪ اﻓﺘﺘﺎﺣﯿﻪ
دوره ﺟﺪﯾﺪ را وارد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ .ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮐﻠﯿﻪ اﺳﻨﺎد اﻧﺒﺎرداری  ،ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش
دارو و ﻟﻮازم ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻫﻤﮕﯽ از ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺟﺎری
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﺬف و ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮدی اﺟﻨﺎس اﻧﺒﺎر و ﻗﻔﺴﻪ ﻫﺎ ﻃﯽ ﺳﻨﺪ اﺧﺘﺘﺎﻣﯿﻪ در دوره ﻗﺒﻞ ﺻﻔﺮ ﮔﺮدﯾﺪه ،
در ﺳﻨﺪ اﻓﺘﺘﺎﺣﯿﻪ دوره ﺟﺪﯾﺪ وارد ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ.
ﻓﻮاﺋﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻧﺒﺎرﮔﺮداﻧﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﺧﺘﻼف ﻣﻮﺟﻮدی ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﻣﻮﺟﻮدی
واﻗﻌﯽ – از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻤﺎرش – و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺒﮏ ﮐﺮدن اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﭘﺮدازش در ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻫﺮ از ﮔﺎﻫﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺬف اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺻﻨﺪوق –
ﭘﺲ از اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺣﺴﺎب ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺻﻨﺪوﻗﺪاران – اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

۴۵

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭼﮏ و ﮔﺮدش ﺣﺴﺎب ﺟﺎری
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭼﮏ و ﺣﺴﺎب ﺟﺎری ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺗﯿﺎ ﺑﺮای ﺻﺪور و ﭼﺎپ ﺑﺮ روی ﭼﮏ ﻫﺎ و ﺛﺒﺖ و
ﻧﮕﻬﺪاری ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺣﺴﺎب ﻫﺎی ﺟﺎری ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داروﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد.
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺣﺴﺎب  ،دﺳﺘﻪ ﭼﮏ
در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺣﺴﺎب ﺟﺎری از ﻗﺒﯿﻞ ﻧﺎم ﺑﺎﻧﮏ و ﺷﻤﺎره ﺣﺴﺎب و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻣﺸﺨﺼﺎت دﺳﺘﻪ ﭼﮏ ﻣﻮﺟﻮد ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﺪاد ﺑﺮگ  ،ﺷﻤﺎره ﺳﺮﯾﺎل اوﻟﯿﻦ ﺑﺮگ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﮑﺎن
ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﭼﺎپ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﻗﻼم ﻣﺨﺘﻠﻒ ) از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﻋﺪدی و ﺣﺮوﻓﯽ و ﺣﻮاﻟﻪ ﮐﺮد ﭼﮏ و
 (..ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯿﮕﺮدد.
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﮑﺎن ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮ روی ﭼﮏ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺎﻗﺪ ﯾﮏ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻻزﻣﻪ ﺑﺮای ﺑﺮای دﺳﺘﻪ ﭼﮏ ﻫﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﺷﺨﺼﺎ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮد.
ﺑﺮای اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ را را اﻧﺠﺎم داده  ،ﯾﮏ ﭼﮏ آزﻣﺎﯾﺸﯽ را ﺑﺮ روی ﯾﮏ ﺑﺮگ
ﮐﺎﻏﺬ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﭼﺎپ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﺑﺎ ﻗﺮار دادن ﮐﺎﻏﺬ ﭼﺎپ ﺷﺪه ﺑﺮ روی ﺑﺮگ ﭼﮏ واﻗﻌﯽ و ﻗﺮار
دادن آﻧﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻮر  ،اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﻣﻮﺟﻮد را ﺗﺼﯿﯿﺢ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ دﺳﺘﻪ ﭼﮏ ﺟﺪﯾﺪ درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﻧﺪازه دﺳﺘﻪ ﭼﮏ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻧﻨﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﺷﻤﺎره ﺑﺮگ اول را وارد ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ  ،در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﯿﯿﺢ اﻧﺪازه ﻫﺎ اﻗﺪام
ﮔﺮدد.

۴۶

ﺻﺪور ﭼﮏ
ﺑﺮای ﺻﺪور ﭼﮏ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﭼﮏ ) از ﻗﺒﯿﻞ ﺷﻤﺎره ﺣﺴﺎب  ،ﻣﺒﻠﻎ  ،ﺗﺎرﯾﺦ و(...
را در ﻓﺮم ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ وارد ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﭼﮏ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻟﯿﺴﺖ ﭼﮏ ﻫﺎی ﺻﺎدره ﺛﺒﺖ ﮔﺮدد.
ﺑﺮای ﭼﺎپ ﭼﮏ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺮ روی ﻋﻼﻣﺖ ﭘﺮﯾﻨﺘﺮ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﮏ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﻟﯿﺴﺖ ﻗﺮار
دارد ﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻮارد ﺑﺮ روی ﭼﮏ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدد.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ اﻣﻨﯿﺖ ﭼﮏ ﻫﺎ – از ﻟﺤﺎظ ﺟﻌﻞ و ﺗﻐﯿﯿﺮ – ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ﭘﺮﯾﻨﺘﺮ ﻫﺎی
ﺳﻮزﻧﯽ  ،ﺟﻮﻫﺮاﻓﺸﺎن و ﻟﯿﺰری ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯿﺸﻮد.
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ
ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ از ﻗﺒﯿﻞ وارﯾﺰ وﺟﻪ و ﺑﺮداﺷﺖ – ﺑﻪ روش ﻏﯿﺮ از ﺻﺪور ﭼﮏ -در
اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺛﺒﺖ ﻣﯿﮕﺮدد.
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدش ﺣﺴﺎب
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﯿﺘﻮان ﮔﺮدش ﺣﺴﺎب ﺟﺎری و ﻣﺎﻧﺪه ﺣﺴﺎب را در ﻫﺮ ﻣﻘﻄﻊ از
زﻣﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد.
اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺷﺒﯿﻪ ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯿﺘﻮان ﻣﻐﺎﯾﺮت ﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ
را ﮐﺸﻒ ﮐﺮد.

۴٧

