راٌّوای تٌظین رایاًِ ّا جْت استفادُ از سیستن اتَهاسیَى اداری دیدگاُ
ادارُ فٌاٍری اطالعات داًشگاُ علَم پسشکی زًجاى

راٌّوای استفادُ از اتَهاسیَى :
ٍرٍد بِ سیستن :
 - 1تاظ وطزى صفحِ  ( IEفؼالً اهىاى استفازُ اظ هطٍضگطّای زیگط هاًٌس فایطفاوس ٍ ً ...یست)
ٍ - 2ضٍز تِ صفحِ didgah.zums.ac.ir
ٍ - 3اضز وطزى وس واضتطی ٍ ولوِ ضهع.
 - 4اًتراب لسوت ًطم افعاضّا ← هىاتثات ( تطای هطتثِ اٍل ٌّگام ٍضٍز)
 - 5تغییط ضهع (تطای هطتثِ اٍل ٌّگام ٍضٍز)
خَاًدى ًاهِ ّا :
ٍ - 1ضٍز تِ لسوت ًاهِ ّای زضیافتی
 - 2اًتراب ًاهِ
 - 3زٍتاض ولیه تط ضٍی ًاهِ ٍ یا اًتراب گعیٌِ هطاّسُ اظ پاییي ًاهِ
 - 4اًتراب فایل ّای هتي
 - 5هطاّسُ پیَست ّا زض گعیٌِ پیَست ٍ هطاجغ ًاهِ زض سایط اطالػات
 - 6هطاّسُ ضطح آذطیي اضجاع زض اطالػات اصلی ← ضطح آذطیي اضجاع
 - 7اهىاى پیگیطی ًاهِ زض لسوت پیگیطی (پاوت یؼٌی ًاهِ تِ واضتاتل ضرص اضجاع ضسُ  ،ػالهت
آزهه یؼٌی ًاهِ تِ ضرص ذاضجی اضجاع ضسُ است).
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ارسال پیشٌَیس (ابتدا بِ ساکي):
 - 1اضسال پیطٌَیس
 - 2تىویل لسوت اطالػات اصلی ←" اهضاء ويًسُ ًاهِ " ← "گیطًسگاى ًْایی ًاهِ " (اصل ٍ
ضًٍَضت) (زلت ضَز گیطًسگاى زاذلی اتَهاسیَى تِ ػٌَاى ضرص ذاضجی اًتراب ًطًَس) ←
"گیطًسُ پیطٌَیس" (اظ اضسال پیطٌَیس تِ زًٍفط تِ ّط ػٌَاى – اصل یا ضًٍَضت – جسا ذَز زاضی
ًواییس .ایي واض تاػث ذَاّس ضس تِ یه ًاهِ زٍ شهاضُ ترصیص زازُ ضَز ←).
"هَضَع" ( تا جای هوىي ػٌَاى هَضَع جاهغ تاضس تا زض جستجَ تِ هطىل تط ًرَضین  :هثال تِ
جای پطزاذت حك هطاٍضُ تٌَیسین پطزاذت حك هطاٍضُ  HISآلای زوتط هحوَزظازُ هَضخ
)89/7/13
" - 3فایلْای هتي " ← "الگَی ًاهِ " ← اًتراب سطتطي هٌاسة ← "شذیطُ" ← "جاگصاضی
هطرصات ًاهِ " ← "ٍیطایص" ← ٍیطایص ًاهِ ( ػٌاٍیي گیطًسگاى تِ ضىل هحتطهاًِ ٍ ازاضی
اصالح گطزز هثالً سؼیس شتیحیاى هسیط ذسهات آیت اهلل هَسَی تِ جٌاب آلای شتیحیاى هسیط هحتطم
هطوع آهَظضی ٍ ذسهات زضهاًی آیت اهلل هَسَی اصالح گطزز  .تا جای هوىي است زقت ًواییس تا
غلط اهالیی ٍ اًطائی زض هتي ًاهِ ٍجَز ًساضتِ تاضس) .
 - 4الصاق پیَست ( زض صَضت ٍجَز ) ←"پیَست " ← "جستجَ" ← " ← "Browseاًتراب
فایل ← "اضسال"
ٍ - 5اضز وطزى هطاجغ ًاهِ

(زض صَضت ٍجَز ) ←سایط اطالػات ← " ← "+اًتراب ًَع

اضجاع(ػطف تِ  ،پاسد تِ ) "هطجغ" ← اًتداب ًاهِ تا استفازُ اظ گعیٌِ " ٍ "...جستجَی ًاهِ (اظ
ٍاضز وطزى زستی اطالػات جساً پطّیع ضَز)
 - 6ثثت
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در خَاست هرخصی :
ّوىاضاًی وِ تطای اضسال هطذصی ضٍظاًِ اظ اتَهاسیَى ازاضی استفازُ هی ًوایٌس

 .تطای اضسال هطذصی

هاًٌس اضسال پیطٌَیس ػول ًواییس.
ٌّ - 1گام اًتراب الگَی ًاهِ ← فطم زضذَاست هطذصی ضا اًتراب وٌیس.
 - 2اهضاء وٌٌسُ ًْایی ًاهِ ← هسیط اضضسی وِ ًْایتاً هطذصی ضوا ضا تاییس هی وٌس
 - 3گیطًسُ پیطٌَیس ← هسیط هیاًی وِ لثل اظ اضسال تِ هسیط اضضس تا هطذصی ضوا هَافمت هی
ًوایس.
 - 4گیطًسُ ًْایی ًاهِ ← واضگعیي ثثت هطذصی ّا
 - 5زض صَضتیىِ م زیط هیاًی هستمیوا ٍ تسٍى ًیاظ تِ اهضاء هسیط اضضس هطذصی ضا تاییس هی ًوایس
اهضاء وٌٌسُ ًْایی ًاهِ ذَاّس تَز
(تطای هثال آلای ظًجاًپَض اظ ازاضُ فٌاٍضی اطالػات ستاز زاًطگاُ تطای اضسال زضذَاست هطذصی تِ
هسیط ٍاحس هطتَطِ جٌاب آلای پَض هؼواضی پیطٌَیسی اضسال هی ًوایس  .وِ اهضاء وٌٌسُ ًْایی ًاهِ
جٌاب آلای زوتط آیت اللْی هؼاًٍت هحتطم پطتیثاًی ٍ گیطًسُ ًْایی ًاهِ جٌاب آلای ضید ب ٍجی
ذَاّس تَز  .آلای پَض هؼواضی زض صَضت هَافمت تا هطذصی پیطٌَیس ضا تِ هسیط اضضس یؼٌی آلای
زوتط آیت اللْی اضسال هی ًوایس  .ایطاى زض صَضت هَافمت زضذَاست هطذصی ضا ثثت ًاهِ زاذلی
هی ًوایٌس .زض ایٌصَضت ًاهِ تسست واضگعیي ٍاحس هطذصی ّا جٌاب آلای ضید تَجی ذَاّس ضسیس).
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ارسال پیشٌَیس ( تایید پیش ًَیس ارسالی از طرف دبیرخاًِ ٍ یا کارشٌاس دیگر )
 - 1اًتراب پیطٌَیس هَضز ًظط ٍ تاظ وطزى آى
 - 2اطالػات اصلی ← چه وطزى گعیٌِ ّای اهضاء وٌٌسُ ًاهِ ٍ گیطًسگاى ← چه وطزى فایل
هتي ← چه وطزى پیَستْا ←چه وطزى هطاجغ ًاهِ
 - 3زض صَضتیىِ ًاهِ هطهل ػوسُ زاضت گعیٌِ پاسد ضا ظزُ  ،زض لسوت تَضیحات هطىل ضا ًَضتِ
ٍ ًاهِ ضا تِ فطستٌسُ تط هیگطزاًین (ٍ یا گعیٌِ اضجاع ضا ظزُ ٍ هستمیواً تِ تایپیست (زتیطذاًِ ) ًاهِ ضا
تط هی گطزاًین).
 - 4زض صَضتیىِ هطىل ًساضت ٍ یا هطىل تِ سازگی لاتل اصالح تَز گعیٌِ اضجاع ضا هی ظًیم ( .تا
لثل اظ ظزى ولیس اضجاع گعیٌِ ٍیطایص ظاّط ًرَاّس ضس).
 - 5چه وطزى "اطالػات اصلی " ← "اهضا وٌٌسُ ًْایی " ← " گیطىزگاى ًْایی ًاهِ " (زلت ضَز
ضرص زاذلی تِ ػٌَاى گیطًسُ ذاضجی اًتراب ًطسُ تاضس ٍ توام گیطًسُ ّا ٍ ضًٍَضتْا اًتراب ضسُ
تاضٌس)
 - 6اًتراب " گیطًسُ پیطٌَس"
 - 7چه وطزى فایل هتي ← زضصَضت ًیاظ تِ اصالح ←"ٍیطایص" ← ٍیطایص ًاهِ
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ارسال پیشٌَیس هشابِ :
 - 1اًتراب پیص ًَیس هطتَطِ اظ واضتاتل پیص ًَیسْای اضسالی
 - 2ضاست ولیه وطزى تط ضٍی آى
 - 3اًتراب تْیِ پیطٌَیس هطاتِ
 - 4اصالح لسوت اطالػات اصلی ←" اهضاء وٌٌسُ ًاهِ " ← "گیطًسگاى ًِ ایی ًاهِ " (اصل ٍ
ضًٍَضت)← "گیطًسُ پیطٌَیس" (اگط گیطًسُ پیطٌَیس تغییط وطزُ اتتسا گیطًسُ اٍلی ضا حصف وطزُ
ٍ سپس يیطًسُ جسیس اضافِ هی ًوایین )← "هَضَع" (ػٌَاى هَضَع تا پیطٌَیس لثل هتفاٍت
تاضس تا زض جستجَ تِ هطىل تط ًرَضین  :هثال پطزاذت حك هطاٍضُ  HISآلای زنتط هحوَزظازُ
هَضخ )89/8/13
ٍ - 5اضز فایلْای هتي ضسُ ٍ تغییطات الظم ضا اًجام هی زّین.
 - 6زض صَضتیىِ گیطًسگاى ًْایی ًاهِ تغییط وطزُ تاضٌس حتواً تغیطات ضا زض هتي ًاهِ اػوال هی
وٌین.
 - 7پیَستْا ٍ هطاجغ ًاهِ ضا اصالح هی ًوایین.
ثبت ًاهِ داخلی :
 - 1هطاحل اضسال پیطٌَیس  ،تاییس پیطٌَیس ٍ یا تْیِ پیص ًَیس هطاتِ ضا طی هی وٌین.
 - 2اهضاء وٌٌسُ ًاهِ ٍ گیطًسُ پیطٌَیس ضا ذَزهاى اًتراب هی ًوایین.
 - 3پس اظ زضیافت پیطٌَیس زض لسوت پیطٌَیسْای زضیافتی ← گعیٌِ " تثسیل تِ ًاهِ زاذلی "
وطزُ ٍ گعیٌِ ثثت ضا هیعًین.
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