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  HIXمراحل ثبت نام سامانه 

  :ثبت نام در سامانه غذا و دارو-١

  رقمی براي شما پیامک گردد 11ابتدا در سایت غذا و دارو  به آدرس زیر مراجه کرده و ثبت نام مینمایید تا کد 

http://pharmacy.fda.gov.ir/default 

  ثبت نام در سامانه پیامک کارا براي دریافت کد و رمز  سایت -2

را پیامک نمایید ودر  100032666277را به سامانه پیامکی   1را پرداخت نموده اید عدد  95در صورتی که هزینه پشتیبانی سال 
  .را به همین شماره پیامک نمایید  2را پرداخت نکرده اید عدد  95صورتی که هزینه پشتیبانی 

نام داروخانه و نوع درخواست درصورت نیاز به ارائه سرویس و خدمات از طرف رایانه کارا با شما    3هم چنین با ارسال عدد 
  تماس گرفته خواهد شد

  HIX ارسال کد عبور و رمز سایت رایانه کارا جهت دریافت ورژن جدید و نصب -4

 رایانه کارا جهت دریافت ورژن جدیدورود به سایت -5

  میشوید  rkara.irوارد سایت 

  
  سپس از منوي کاربران کاربر داروخانه پیرامید را انتخاب نمایید و با کد و رمزي که براي شما پیامک شده است  وارد شوید
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  .زیر قسمت کاربر نشان داده میشودصفحه فوق در  وسط 

  زیر را مشاهده مینماییدصفحه پنل خود  به پس از ورود

  
  را دانلود نمایید HIXو نرم افزار  برنامه داروخانه سپس ورژن جدید

  نحوه ي قرار دادن ورژن جدید -6

  پس از  دانلود ورژن جدید روي فایل که دانلود کرده اید دبل کلیلک نمایید و مسیري براي ذخیره آن انتخاب نمایید
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شوید و فایل هاي موجود در آن را در مسیر   Drugسپس از مسیري که براي ذخیره ورژن جدید انتخاب کرده اید وارد پوشه ي 

  برنامه کپی نمایید
   HIX نصب  نرم افزار  -5

رمز جهت نصب . نصب شود HIXرا کلیک نمایید تا نرم افزار  INSTALLرا اجرا نمایید و دکمه    Rkara HIX1.3فایل 
HIX   میباشد 24434عدد  

  
 xpویندوز  کامپیوترسیستم عامل  نصب باشد و SQL Server Server 2008 R2بایست  می  HIXبراي نصب  :نکته 

Service pack3 باشد.... و  8، ویندوز 7، ویندوز.  

را انتخاب  Properties کلیک نمایید و گزینه My computerروي  XPویندوز Service Packبراي مشخص نمودن  :نکته
  نمایید

کلیک نمایید و مسیري  Browseروي دکمه 
  براي ذخیره انتخاب نمایید
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  در برنامه داروخانه کاراHIX ثبت نام -7

  گزینه تنظیمات ثبت نام را انتخاب نمایید HIXسامانه از منوي 

  
رقمی که براي شما پیامک گردیده را در کد  11کد  در سامانه را وارد نماییداز پنجره ي باز شده اطالعات مورد نیاز براي ثبت نام 

  ضمناً کد پستی داروخانه را در آدرس داروخانه وارد نمایید. و سایر اطالعات را تکمیل نمایید داروخانه وارد نمایید

  نوشته باشد service pack 3در این قسمت باید 
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  .کلیک نمایید HIXپس از تکمیل اطالعات روي دکمه ارسال اطالعات جهت ثبت در سامانه 

  
  .بنابراین این اطالعات را درست وارد نمایید. شما اطالعات را تنها یکبار میتوانید ثبت نمایید: نکته

نوشته  service runningپس از کلیک کردن روي این دکمه در وضعیت . کلیک نمایید  Startپس از ثبت نام روي دکمه ي 
  میشود

  
  مشاهده نماییدHIXبعد از طی این مراحل روي  دکمه وضعیت کلیک نمایید تا وضعیت ثبت نام خود را در سامانه 

  

Service Running  
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  HIXوضعیت ثبت نام در سامانه 

  HIXتایید سامانه -8

  :براي شما رسال خواهد گردید HIXپیامی مشابه با پیام زیر از سامانه  HIXتایید سامانه پس از 

 به داروخانه فنی مسئولین وپروانه تاسیس پروانه پرینت لطفاجهت. برقرارشد. . . .دکتر  داروخانهHIXباسالم،سرویس
  )pharmacy.fda.gov.ir:سامانه آدرس.(نمایید هامراجعه داروخانه اطالعات مدیریت یکپارچه سامانه

  

 


