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 راهنمای نرم افزار مدیریت مطب نبضدفترچه 
 :صفحه ورود به نرم افزار

در این صفففحه شففما باید نام راربری رود را از  باففت بازشففو انه ا  رردع و رمز  بور رود را در زیر کن وارد رردع و 
 رلبک رنبد.درمه ورود را 

نکهه قابل توجه این اسففت ره در صففورتبکه از نافف ه او به ی رایمان نرم افزار اسففهفادع من رنبدر نام راربری رلمه 
 من باشد. 1و رلمه  بور  دد رایمان 

 
 

 بعد از ورود به صفحه ی اصلن نرم افزارر شما مبهوانبد به تمامن قابلبت های نرم افزار در منوهای :

 ببماران 
 مطب 
 گزارشات 
 مدیریت نرم افزار 
 تنظبمات شبکه 
 ارتباط با ببماران 

ضبح دادع رواهد  صفحات بعد تو سهفادع رنبد ره در  شبد. و از قابلبت های م هلف نرم افزار ا شهه با سن دا سهر د
 شد.
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 پذیرش ببماران

 ای ببمه قراردادهای با ببمار یک پذیرش مراحل تمام شففاملپزشففکان  مطب مدیریت افزار نرم در ببمار پذیرش
 .باشد من کن به مربوط ای ببمه و حاابداری  ملبات مدیریت و پزشک انهظار صف قبضر صدور مش صر

 :انببمارفرم  -1
در فرم ببماران شفما مبهوانبد  بافت تمامن ببمارانن ره تارنون در سفبافهب مطب وبت و حداقل یک بار 

اهجو نمایید.  صورت  زوم ج شاهدع نمودع و در  شهه اند را م ست برای وبت ببمار مراجعه دا الزم به ذرر ا
استر  قبال وبت شدع رلبک شود و برای ویرایش اطال ات ببماری رهدید تشکبل پروندع ججدید باید درمه 

 رلبک شود. اطال ات ببمار ویرایشباید ابهدا نام ببمار از  بات انه ا  شدع و سپس درمه 
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در صورتبکه ب واهبد اطال ات ببماری را بطور رل از سباهب حذف رنبد باید درمه حذف مقابل مش صات همان 

 ببمار را رلبک رردع و کن را حذف نمایید.

 
 جدید برای ببمار جدید:فرم تشکبل پروندع  -2

  

 

اگر تمایل داشففهه اطال ات او به ببمار شففامل اطال ات هویهن و اطال ات پزشففکن ببمار وبت من شففود.  در این فرم
شودر یعنن ببمار  شودر ویزیت  شود و اطال ات ببمار وبت من  شبد برای این ببمار در همان روزی ره پذیرش من  با

زدع شففود تا ببمار در رزرو نوبت رودرار برای ببمار در همان مراجعه اول وبت و ویزیت من شففودر کنماع باید تبک 

http://www.isofts.ir/
http://www.isofts.ir/


 www.isofts.ir دانلود از سایت :                                   4صفحه:                                مطب پزشکان )نبض(نرم افزار مدیریت راهنمای  
 

شدع و در  بات صف نوبت قرار گبرد. و اگر ب واهبد برای ببمار در همان ابهدای پذیرش  همان روز یک نوبت رزرو 
ا ررزرو نوبت رودرار برای ببمار تاریخ دیمری را برای ویزیت مشفف ص رنبدر باید ابهدا تاریخ را  ون نمودع و تبک 

 زدع و درمه ذربرع را بزنبد.

صورتبکه ب واهبد برای این ببمار پبامک مربوط به وبت و رزرو نو شود باید گزینه در  سال  نوبت  پبامک وبتبت ار
شود نبز باید  سال  سال پبامک یادکوری یک روز قبل از تاریخ نوبت برای ببمار ار صد ار شود. و چنانچه ق تبک زدع 

 تبک زدع شود.پبامک یادکوری گزینه 

 

 ببماران پروندعفرم  -3

 هار تنوب تمامن و ها کزمایش ببمارر نزدیکان پزشکن سوابق پزشکنر سوابق ببمارر یک مش صات شاملاین فرم 
 .باشد من او شدع وبت های مالقات و هار پذیرش

شاهدع بودع و در ب ش دوم  سالمت ببمار قابل م شکن و  سوابق پز در ب ش اول این فرم اطال ات فردی به همراع 
ادامه نبز اطال ات مراجعات و در این فرمر اطال ات نوبت ها و ویزیت های ببمار قابل مشاهدع و پبمبری من باشد. 

 و ردمات و داروها و ب ش ما ن قابل مشاهدع است.

اما نکهه اصلن در این فرم انه ا  ببمار من باشد. یعنن برای نمایش اطال ات یک ببمار راصر باید ابهدا کن را از 
ببمار در فرم انه ا ر  طریق قامت انه ا  ببمار با رلبک بر روی درمه ذرع ببن و دوبار رلبک نمودن بر روی نام

 ببمار را انه ا  نمود.
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 فرم انه ا  ببمار:

 
در این فرم شما من توانبد با جاهجوی یک ببمار از طریق رد ملن یا نام و یا کدرس محل سکونت ببمارر فرد را پبدا 

 و سپس با رلبک نمودن روی نام اور کن را انه ا  نمایید.

 

 فرم رزرو نوبت -4

ساس زمانبندی ویزیت  نوبتفرمر  اینطریق  از توان منو یا مراجعات مجدد ببمارانر  پذیرش هنمام در  برایرا بر ا
 .رردرزرو 
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 در فرم رزرو نوبت شما من توانبد با زدن درمه ذرع ببن و انه ا  ببمار از  بات افراد پذیرش شدعر 

 
 و ویرایش اطال ات ویزیت و در نهایت زدن درمه 

+ 
 برای ببمار رزرو رنبد. ر یک نوبت جدید

شودر باید تبک  سال  صورتبکه ب واهبد پبامک های مربوط به وبت نوبت و یادکوری نوبت برای ببمار ار ضمنًا در 
 را بزنبد.پبامک یادکوری و پبامک وبت نوبت گزینه های 

 

یرش انجام مرحله پذالزم به ذرر است در صورتبکه فردی حداقل یکبار در این سباهب پذیرش شدع باشدر نبازی به 
 نبودع و فقط رافن است برای دفعات بعدی فقط از فرم انه ا ر نام او انه ا  شدع و نوبت برای او رزرو شود.

  بات نوبت: -5

در فرم  باففت نوبت هار شففما من توانبد  باففت نوبت های رزرو شففدع را بر اسففاس تاریخ و مشفف صففات ببماران 
 یک روز راص هاهبد. چاپ  بات نوبت های انجام شدع و  زینه بات هچاپ مشاهدع رردع و حهن قادر به 

http://www.isofts.ir/
http://www.isofts.ir/


 www.isofts.ir دانلود از سایت :                                   7صفحه:                                مطب پزشکان )نبض(نرم افزار مدیریت راهنمای  
 

 
 صورتحاا  های ما ن .1

در این ب ش از نرم افزار شما مبهوانبد صورتحاابها و اسناد ما ن هر یک از ببماران را مشاهدع نمودع و با 
چاپ  من توانبد محهویات هر صففورتحاففا  را مشففاهدع و در نهایت کن را به ر ریز ردماترلبک بر روی 

 برسانبد.

توجه اینکه اگر ببماری چندین بار مراجعه به مطب داشففهه باشففدر در این ب ش شففما به تعداد دفعاتن ره 
صورتحاا  ما ن داشههر من توانبد مشاهدع نمودع و در قامت پایین فرمر جمع ارقام مربوط به ترارنش 

  دفهری دارندر یا بررن از ردمات این ب ش در مطب هاین ره حاا های ما ن ببمار را مشاهدع نمایید.
 ر مورد اسهفادع ببشهری قرار من گبرد.انجام مبدهندرا بصورت چند مرحله ای با دریافت ببعانه و اقااط 
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 صف نوبت ها و ردمات:

 
شما مبهوانبد تمامن رارهاین ره در هر بار مراجعه ببمار به مطب باید انجام در ب ش صف نوبت ها و ردماتر 

 نجام دهبد. ازجمله:شود را ا

 چاپ فبش نوبت 
 معاینه 
 نا ه 
 ردمات 
  صورتحاا 
 گواهن اسهراحت 
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 پزشک معاینه

پزشک ر پزشک یا راربر سباهب من تواند با رلبک بر روی نام ببمار از روی  بات نام ببماران در صف  اینهعمدر فرم 
ش بص رود در زمان مراجعه ی فعلن را نبز وبت نمودع و  شاهدع ی تاری چه اطال ات و مراجعات فردر ت انهظار و م

 رلبک نماید.ذربرع بر روی درمه 

 های م هلف مراحل معاینه ببمار از جمله:  این ب ش قامتدر 

  با بنن ببمار الئب 
  صفحات کزمایش تصویر 
  سونو گرافن و پرتوگرافنتصویر 
  او به پزشکتش بص 
  داروتجویز 
  ارائه شدعردمات 

ضمناً ابل ق شد.  ضعبت مراجعات قبلن  وبت و پبمبری من با سهفادع از درمه تاری چه مراجعات قبلن مبهوان و با ا
شاتر تش بص هار دارو ها و ... را مشاهدع نمو سریعهر و ببمار و  الئبر کزمای دع ره این ب ش به تش بص بههر و 

 راهش روند درمان به پزشک رمک بابار روبن من رند.
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 ردمات: ب ش 

شدر  شاورعر کزمایشر ب ش ارائه ی ردماتر  ما مبهوانبد تمامن ردماتن ره به ببمار ارائه رردید از جمله ر ویزیتر م
ت پوسففت و مور ردمات تزریقاتر ردمات دندان و ... ره از قبل در ب ش  باففت سففونوگرافنر پرتوگرافنر ردما

ش ص رردع ایدر در اینردمات مطب  سپس  وبت رردع و تعرفه ریا ن کن را م ضافه نمودع و  جمع هزینهر ب ش ا
 ت فبفر ماندع بدهکاریر و ... را وبت نمایید.نحوع پردارتر 
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 اال()شکل ب به ببمار را نبز مشاهدع و چاپ نمایید. از پایان مراحل ارائه ی ردماتر شما مبهوانبد فارهور مربوط د بع

سهراحتر گواهن چاپ ضمن در ب ش در  سهراحت ا شکن شما مبهوانبد یک گواهن ا صادر رردع و پز برای ببمار 
 تحویل نمایید.
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 مطبب ش 

  این ب ش تمامن ابزارها جهت تنظبمات نرم افزارر 
  مش صات مطبر 
  وتعریف پرسنل مطب و راربران نرم افزار 
  تعیین سطح دسهرسن کنها به سباهبر 
  دریافت ها و پردارت های مهفرقه در مطب )ازجمله قبون ک  و برق و اجارعر شارژ سارهمانر هزینه های

 و همچنبن یراینر هزینه های سارهمان و ... ( پذ
  ردمات مطبر وبت 
  داروهای پرراربردی ره پزشک بنا به ت صص رود بصورت معمول تجویز من نماید 
  و حاا  های بانکن و صندوق مطب 
  یادکوری ها 

 .ا شامل من شود ره در ادامه هر یک توضبح دادع من شوندر

 

 
 صفحه وبت مش صات مطب:
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شبد  شدع با شدع صفحه  باید به ایناگر برای بار اول وارد نرم افزار  تا اطال ات مطب رود را وارد نمایید. مثال وارد 

من توانبد برای نام مطب نام پزشففک را وارد رردع و برای کدرسر نشففانن مطب را وارد رردع و برای ردمات مطبر 
ره در مطب ارائه من شود وارد شود. در رصوص تعرفه ها نبز من توانبد مبلغ حق ویزیت و تعرفه ردمات ردماتن 

 جانبن مانند بررسن کزمایش و ... را در این قامت وارد نمایید.

 بطور مثال: 

 
 

 پرسنل مطب -2
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 سطح دسهرسن ببمار .1

 
 

 دریافت و پردارت: -4

 
 

 یادکورها: -5
این ب ش هر یک از راربران من توانند برای رود و دیمر راربران مطلبن را جهت انجام رار و یا یادکوری در 

ورتر راربر مقصد در تاری ن ره در وبت یادکوری مش ص شدر پبامن در سباهب رود این صقرار دهند. در 
 باشد. دریافت مبکند ره شامل یادکوری مهن تعیین شدع مذرور من
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 ردمات مطب:تعریف  -6

 

 داروهای مطب:تعریف  -7
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 مطب: حاابهایتعریف  -5

 

 
 ماشبن حاا : -6
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 ها گزارش

  ما ن های گزارش همچنبن نوبت ها و ویزیت ها ردماتر رتاریخ تفکبک به ما ن و کماری های گزارشدریافت 
 از این قامت امکانپذیر من باشد... و پرسنل و راربران  ملکرد گزارش و مهنوع

 

 

 

 گزارش ویزیت ها: -1
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 مدیریت نرم افزار:

مدیریت نرم افزار تمامن ابزارهای مربوط به شفف صففن سففازی و مدیریت بانک اطال اتنر فعا اففازیر در ب ش 
 بروزرسانن و پشهببانن از نرم افزار قابل دسهرس من باشد.

 
 رمز  بور:تغییر 

 
ودرار را برای نرم افزار مشفف ص رنبدر در هر بار هنمام رروا از نرم افزارر بانک ماففبر پشففهببان گبری رچنانچه 

شهببان  اطال اتن نرم افزار و کررین اطال ات ش ص رردع ایدر پ ابری ره رودتان م صورت رودرار در م نرم افزار ب
شدع و در زمانبکه شما پبش من گبری  شما و ویندوز  کیدر این فایل حاوی کررین اطال ات و  مشکلن برای سباهب 

 کررین تغییرات شما بودع ره سا ب و مناسب اسهفادع من باشد.

 
  

http://www.isofts.ir/
http://www.isofts.ir/


 www.isofts.ir دانلود از سایت :                                   21صفحه:                                مطب پزشکان )نبض(نرم افزار مدیریت راهنمای  
 

 خرید و فعالسازی دائمی نرم افزار:روش 

شدع برای نرم افزار را واریز نمبرای  ش ص  شما باید مبلغ م اازی نرم افزار  اازی دائمن نرم افزار فعا  ودع و رد فعا 
 دریافت نمایید.  19113218467شمارع پشهببانن فزار شماست را از ره م صوص شمارع سریال نرم ا

 های پردارت هزینه ررید نرم افزار:روش 

  سایت  فروشماع کنالینطریق ب ش ازwww.isofts.ir 
 بانک رسا ت به نام  لن اصغر مقبمن مقدم  5141 - 7211 - 4939 - 8177  :شمارع رارت واریز مبلغ به طریق ز ا 

 
 بروزرسانن و کپدیت کنالین نرم افزار:روش 

 
 اضافه رردن سباهب جدید به شبکه و سرور:روش 
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 اطال ات پنل پبامکن:وبت 

 

 

 

 پیامک تکی:ارسال 
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پایان از شففما راربر محهرم ره از نرم افزار مدیریت مطب نبض اسففهفادع من رنبد تقاضففا من شففود ره نظرات و در 
ش سافت اطالدپبشنهادات رود را در رصوص بههر   عن روند نرم افزار به یکن از روش های ذیل به تبب نرم افزار کی 

 یمان در ارهبار همه ی راربران قرار گبرد. دهبد تا در نا ه های بعدی این پبشنهادات  حاظ شدع و بصورت را

 

 :ایمبل

admin@isofts.ir 

 تماس:شمارع 

19113218467 

 کپ: واتس 

19113218467 

 ایناهاگرام:

irsofts.i@ 
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