
  )HIX(مراحل ارسال الکترونیکی نسخ براي سازمان غذا و دارو 

براي مشاهده وضعیت خود از .باشد HIXد سامانه یثبت نام نموده باشد و وضعیت شما ثبت و تای HIXابتدا باید در سامانه - 1
  .گزینه تنظیمات ثبت نام را انتخاب نمایید HIXمنوي سامانه 

  

گزینه  HIXسامانه  براي مشاهده ي وضعیت سرویس از منوي . باشد SERVICE RUNNING سرویس شما باید -٢
  .تنظیمات ثبت نام را انتخاب نمایید

  

گزینه تنظیمات سازمان هاي  HIXازمنوي سامانه . را انجام داده باشید HIXقبل از ارسال نسخ داروخانه میبایست تنظیمات  -3
از پنجره ي باز شده از سمت چپ سازمان تامین اجتماعی را انتخاب نمایید و به سازمان تامین . بیمه گر را انتخاب نمایید

  .اجتماعی سمت راست با دکمه ي انتقال ارتباط دهید

  



براي این تنظیم از منوي سامانه . ن می باشدتنظیم دوم که میبایست قبل از ارسال نسخ انجام دهید تعریف تخصص پزشکا-4
HIX از پنجره ي باز شده از سمت چپ تخصص مورد نظر را انتخاب  .گزینه تعریف تخصص پزشکان را انتخاب نمایید

  .نمایید و به تخصص مورد نظر سمت راست با دکمه ي انتقال ارتباط دهید

  

  تعریف شوند تنها یکبار باید در نرم افزار 4و  3موارد : نکته

را فشار دهید و شماره فاکتور نسخه  مورد نظر را وارد  F3در صورتی که بخواهید تنها یک نسخه ارسال نمایید  کلید  - ٥
و دارو  ارا کلیک نمایید تا نسخه براي سازمان غذ HIXسامانه ثبت در سپس دکمه . و دکمه اجرا را کلیک نمایید نمایید

  .ارسال شود

  



ازمنوي گزارشات گزینه . نسخ داروخانه را براي سازمان غذا و دارو ارسال نمایید در صورتی که بخواهید تمامی  -6
زارشات سازمان ها و سپس گزینه گزارش لیست بیمه را انتخاب نمایید و تاریخ و سازمان مورد نظر را وارد نمایید  و نسخ گ

  .را کلیک نمایید HIXمه ارسال به کخود را مرتب نمایید و د

 

گزینه گزارش نسخ ارسالی را انتخاب نمایید تا وضعیت نسخ  HIXخ خود از منوي سامانه سبراي مشاهده وضعیت ارسال ن -٧
  .خود را مشاهده نمایید


