
  مه سالمتيم و ارسال بيتنظ يراهنما
  باشد: ير ميمه سالمت مطابق شکل زيمراحل شروع به کار با ب

برنامه  د يافت نسخه جديدر   وست)يپ  PDFلي(طبق فامه سالمتيثبت نام در سامانه ب
)           ۹۶۰۷۲۷ورژن  به بعد ۳۴داروخانه(نسخه      )۲،۷به نسخه  ي(بروز رسان HIXس يسرو يبروز رسان

مشاهده و ارسال نسخ در محدوده  در برنامه داروخانه يمات کاربريدر قسمت تنظ يافتيثبت اطالعات در
  .مورد نظر در برنامه داروخانه يزمان

نه ورود يگزرفته و     /http://bimesalamat.ir/ssoآدرس  بهران يمه سالمت ايت بيق سايد از طريابتدا شما با-۱
 PDFل يو مراحل ثبت نام را مطابق فاد.ينه ثبت نام را بزنين قسمت گزيمراکز طرف قرار داد را انتخاب نماييد ، در ا

افت نموده و در ينال  خود را دريو رمز عبور و شماره ترم يت شما کد کاربريد .تا در نهايوست شده انجام دهيپ
  مات وارد نماييد.يمرحله بعد در قسمت تنظ

 

را انتخاب  "مه سالمتيمات بيتنظ"مه سالمت ، فرم يب،يتاييد يسازمانها يدر منو مه سالمت :يمات ارتباط با سامانه بيتنظ-۲
ن فرم وارد يو...را در ا ناليشماره ترم، رمز ،  ينام کاربرشامل د يافت نموده ايمه سالمت درياز سامانه ب ينماييد و مشخصات

است که مر بوط به  ي، نظام پزشک يمسئول فن ينه نظام پزشکيد که گزيتوجه داشته باشد.يمات را بزنينموده و دکمه ثبت تنظ
ن يهمچند.ينماي يرا معرف ين نظام پزشکيمه سالمت ايباشد و شما در هنگام ثبت نام در سامانه ب يداروخانه شما م يئول فنسم

شود ، در  يافت مينترنت دريق ايشما و ازطرپس از ثبت اطالعات  به صورت خودکار  يافتيد که توکن دريداشته باشتوجه 
د تا توکن يزنيت توکن را يوضع يد ، دکمه بررسيافت ننموده ايهنوز توکن را در يد وليکه اطالعات را ثبت نموده ا يصورت
  ش داده شود.ينما

  

http://bimesalamat.ir/sso/


 

که نسخ  ييسازمانها ،" مهيب يمات سازمانهايتنظ"ه ، در فرم ياطالعات پا يابتدا در منو سالمت :مه يب يسازمان ها يمعرف-۳
باشد" را انتخاب کرده و  يم مه سالمتير مجموعه بيز"نه يک انتخاب و گزيک به يرا  باشد يمه سالمت ميآنها مر بوط به ب

 ا اصالح نماييد.ين سازمان ، ثبت و يمات ايه تنظيهمراه با بق

  
مه سالمت ، فرم  "مشاهده و ي، ب يتاييد يسازمانها يدر منو مه سالمت :يمه سالمت به سامانه بيارسال نسخ ب -۴

انجام  يچ سازمانيه يرا برا ۲که مرحله  يد  در صورتيرا انتخاب نماييد ، توجه داشته باش ارسال نسخ به سامانه "
ا ين قسمت ابتدا سازمان و يباشد.در ا ير فعال ميشما غ يمشاهده و اضافه کردن نسخ برا د ، امکانينداده باش

  را از قسمت  د نسخ آنها را ارسال نماييديخواه يمکه  ييسازمان ها

مورد نظر را انتخاب نماييد   يخيمحدوده تارو بعد از ان  ا چند سازمان را دارد)يک يانتخاب نماييد (امکان انتخاب 
نکه نسخ يا ايش داد و يافت نشد" را نماينظر  وردغام "عبارت ميکه پ يد ، در صورتيدکمه مشاهده رو بزنو 
اضافه کردن نسخ جهت ارسال به سامانه  ش داده نشد ، دکمه "يست نمايبه صورت کامل در لشما  يها

است مشخص شده  يخيارسال نشده که در محدوده تار يه نسخ هاين دکمه کليد ، ايرا بزن " بيمه سالمت
به علت  را که پس از ارسال يکند.دکمه "ارسال مجدد ناموفق ها " نسخ يست اضافه ميارسال به لرا جهت 

  کند. يارسال م يرش نشده اند را مجددا اماده برايمه سالمت پذيخطا در سامانه ب



  
س ورژن يس به روز شده (سروياستفاده از سروبا مه سالمت ، يمراحل ارسال نسخ به سامانه ب يد که تماميتوجه داشته باش
۲,۷ (HIX س نرم افزار ينصب سرو يجهت بررسشود. يانجام مHIX د:ير را انجام دهيمراحل ز  

د يانجام نداده باش يکه ثبت نام يد درصورتييمات ثبت نام را انتخاب نماينه تنظيگز HIXسامانه  يازمنو -۱
 د:يکنير را مشاهده مير زيتصو

  
 يد. راهنماييد از سامانه سالمت استفاده نمايد تا بتوانيرا انجام ده HIXست ابتدا ثبت نام در يبايم نصورتيدر ا

 HIXثبت نام در سامانه  ينه راهنمايل گزيافت فايو در يبانيپشت يمنو rkara.irت يرا ازسا HIXثبت نام در سامانه 
  د.يد و مراحل آنرا انجام دهييرا دانلود نما

  

  



 د:يکنير را مشاهده مير زيد تصويکه ثبت نام انجام داده باش يدر صورت -۲

  
  د.يکنيد را مشاهده ميثبت نام کرده ا HIXن فرم اطالعات داروخانه خود را که در سامانه يدرا

ندوز مجدد نصب ين معناست که ويد بديرا مشاهده نکرده باش يت عبارتيکه در قسمت وضع يدر صورت -۳
را نصب  HIXست تنها نرم افزار يباين صورت ميد که در ايرا نصب نکرده ا HIXنرم افزار  يد ولياکرده 

 ديينما

  
مشاهده  SERVICE RUNNINGنصب باشد و مشکل ي وجود نداشته باشد وضعيت را   HIXدر صورتي که سرويس  ۴

  ميکنيد:

  
  باشد تصوير زير را مشاهده ميکنيد که با زدن دکمه SERVICE STOPرا  HIXدر صورتي که سرويس  -۴

Play  سرويسHI مجدد به وضعيت SERVICE RUNNING.تبديل ميشود 

 

  

 HIX سیت سرویوضع



 يمنو  rkara.irت يرا از سا RKara.HIX.Updater 2.7.exe، فايل  HIXجهت به روز رساني سرويس  -۵
د و دکمه به روز يد و سپس اجرا کنييرا دانلود نما  RKara.HIX.Updaterل يل فايافت فايو در يبانيپش

  رساني سرويس را بزنيد،

  
 پس از اتمام بروز رساني گزينه هاي در فرم مربوطه گزينه هاي زير نمايش داده مي شود -۶

  


