راهنماي تاييذ دارو
1

پس اص ٍسٍد بِ ساهاًِ دس صَستي وِ دستشسي "تاييذ داسٍ" بشاي ًام واسبشي ضوا فؼال باضذ  ،فشم

تاييذ داسٍ ًوايص دادُ هي ضَد
2

اگش دس فشم تاييذ داسٍ  ،اعالػاتي اص لبل ٍجَد ًذاسد هي تَاًيذ ثبت ًسخِ سا ضشٍع وٌيذ دس غيش

ايٌصَست دووِ "ًسخِ جذيذ" سا وليه ًواييذ
3

ضواسُ هلي بيوِ ضذُ سا دس لسوت هَسد ًظش ٍاسد وشدُ ٍ گضيٌِ "جستجَ" سا وليه ًواييذ

4

اعالػات بيوِ ضذُ اص ساهاًِ اهيذ ساصهاى دسيافت ٍ ًوايص دادُ هي ضَد

5

آيتن "ٍضؼيت" بيوِ ضذُ سا وٌتشل ًواييذ .دس صَستي وِ ٍضؼيت "هجاص" باضذ  ،هي تَاًيذ ًسبت

بِ اداهِ فشآيٌذ الذام ًواييذ  .دس غيش ايٌصَست هغابك پيغام دادُ ضذُ الذام وٌيذ
6

ضواسُ ًظام پضضه تجَيض وٌٌذُ داسٍ سا هغابك هْش پضضه اص سٍي ًسخِ ٍاسد ًواييذ ٍ .گضيٌِ

جستجَ سا وليه وٌيذ
7

دس صَستي وِ ضواسُ ًظام پضضىي ًاخَاًا هي باضذ  ،هي تَاًيذ حذالل  5حشف اص اص ًام ٍ ًام

خاًَادگي پضضه  ،سا ٍاسد ًواييذ تا ًشم افضاس آًشا جستجَ ًوايذ .اص ليست ًوايص دادُ ضذُ پضضه هَسد ًظش
سا اًتخاب وشدُ ٍ گضيٌِ " اًتخاب" سا وليه وٌيذ .دلت وٌيذ دس ايي سٍش ضواسُ ًظام پضضىي ًبايذ ٍاسد
ضذُ باضذ
8

پس اص اًتخاب پضضه  ،گضيٌِ ٍضؼيت سا وٌتشل ًواييذ.دس صَستي وِ همذاس آى هجاص هي باضذ  ،هي

تَاًيذ ًسبت بِ اداهِ فشآيٌذ الذام ًواييذ
9

اگش همغغ تخصصي ٍ يا سضتِ تخصصي ًوايص دادُ ضذُ با هْش پضضه هغايشت داسد ،گضيٌِ

"هغابمت داسد"سا بِ "خيش" تغييش دّيذ ٍ همغغ ٍ سضتِ سا هغابك هْش پضضه ٍاسد ًواييذ
10

دس بخص هطخصات ًسخِ ٍ داسٍّاي دسخَاستي اعالػات هَسد ًياص سا ٍاسد ًواييذ

11

دس داسٍخاًِ ّا تاسيخ ًسخِ حذاوثش بايذ هشبَط بِ يه هاُ گزضتِ باضذ

12

دس لسوت "وذً/ام داسٍ" وذ طًشيه يا وذ بشًذ ٍ يا بخطي اص ًام داسٍي تجَص ضذُ سا ٍاسد ًواييذ

13

ًشم افضاس ليستي اص داسٍّا سا ًوايص هي دّذ .با تَجِ بِ ضشايظ تؼييي ضذُ ٍ ليوت ّاي ًوايص

دادُ ضذُ  ،داسٍي هَسد ًظش خَد سا اًتخاب ًواييذ
14

اگش داسٍ بيص اص يه ليوت داضتِ باضذ ،دس ّواى ليست ّوِ ليوت ّا ًوايص دادُ هي ضًَذ

15

پس اص اًتخاب داسٍ اص ليست  ،ليوت ٍ سْن ساصهاى بِ صَست خَدواس تىويل خَاٌّذ ضذ .اگش

ليوت هطخص ًباضذ  ،داسٍ لابل تاييذ ًوي باضذ
16

تؼذاد تجَص ضذُ تَسظ پضضه سا دس آيتن "دسخَاستي" ٍاسد ًواييذ

17

دستَس هصشف سا ٍاسد ًواييذ

18

گضيٌِ افضٍدى سا وليله ًواييذ

19

داسٍ بِ ليست اضافِ هي ضَد .ليىي اگش تؼذاد تاييذ ضذُ ووتش اص تؼذاد دسخَاستي باضذ ٍ يا ضشٍط

هَسد ًياص بشاي داسٍ سػايت ًطذُ باضذ  ،پيام ّطذاس دادُ خَاّذ ضذ
20

پس اص ٍاسد وشدى ّوِ داسٍّا هغابك ًسخِ  ،ستَى آخش جذٍل سا وٌتشل ًواييذ  .اگش خغايي ٍجَد

داضتِ باضذ  ،آيىَى خغا ًوايص دادُ هي ضَد
21

دس صَستي وِ دس جذٍل ليست داسٍّا  ،تغييش اػوال وشديذ  ،گضيٌِ ثبت دس باالي فشم سا وليه

ًواييذ .
23

پس اص ثبت واهل اعالػات ٍ ًبَد خغا دس ليست داسٍّا  ،گضيٌِ "دسيافت وذ سّگيشي" سا وليه

ًواييذ.
22

دس صَستي وِ دس ليست داسٍ ّا دس ستَى وذ اصالت ايىَى وذ اصالت فؼال ضذ هغابك ساٌّواي

ثبت وذ اصالت الذام ًواييذ

مزاحل تاييذ دارو
1

اگش ًسخِ بيوِ ضذُ دس اداسُ ول تاييذ ضذُ است  ،گضيٌِ استؼالم سا اًتخاب ًواييذ ٍ هغابك

ساٌّواي استؼالم الذام وٌيذ
2

اگش ًسخِ دس اداسُ ول تاييذ ًطذُ است  ،گضيٌِ "ًسخِ جذيذ" سا وليه ًواييذ ٍ هغابك ساٌّواي

تاييذ داسٍ الذام ًواييذ
3

پس اص هطخص وشدى داسٍّا ٍ تؼذاد دسخَاستي  ،گضيٌِ ثبت دس باالي فشم سا وليه ًواييذ

4

اگش دس ليست داسٍّا خغايي گضاسش ًطذُ است  ،گضيٌِ "دسيافت وذ سّگيشي" سا وليه ًواييذ

5

بشاي خاسج وشدى ًسخِ اص حالت تاييذ ضذُ ٍ حزف وذ سّگيشي  10سٍص فشصت داسيذ .بشاي ايي واس

ٍاسد هٌَي "استؼالم " ضذُ ٍ هغابك ساٌّواي حزف تاييذ ًسخِ الذام ًواييذ

راهنماي استعالم
1

ٍاسد فشم تاييذ داسٍ ضَيذ

2

گضيٌِ "استؼالم " دس فشم تاييذ داسٍ سا اًتخاب ًواييذ

3

ضواسُ هلي ٍ ضواسُ سّگيشي وِ اداسُ ول دس پطت ًسخِ ًَضتِ ٍ آًشا هْش وشدُ است سا ٍاسد وشدُ

ٍ گضيٌِ جستجَ سا وليه ًواييذ
4

هطخصات بيوِ ضذُ ًوايص دادُ خَاّذ ضذ .فيلذ ٍضؼيت سا وٌتشل ًواييذ

5

اگش ٍضؼيت "ثبت اٍليِ" باضذ يؼٌي ًسخِ دس اداسُ ول تاييذ ًطذُ است

6

اگش ٍضؼيت "تاييذ دس اداسُ ول" باضذ يؼٌي ًسخِ دس اداسُ ول تاييذ ضذُ است

7

دس ستَى ضواسُ سّگيشي بش سٍي آيىَى"ٍيشايص" وليه وٌيذ .فشم تاييذ داسٍ با اعالػات بيوِ ضذُ

ًوايص دادُ خَاّذ ضذ
8

داسٍّاي ثبت ضذُ سا بِ تؼذاد لابل تحَيل بِ بيواس تحَيل دّيذ

9

دس صَستي وِ تؼذاد ووتشي ًسبت بِ تؼذاد لابل تحَيل بِ بيوِ ضذُ تحَيل هي دّيذ ،تؼذاد

تحَيلي سا دس ستَى تؼذاد دسخَاستي ٍاسد ًواييذ ٍ گضيٌِ ثبت دس باالي فشم سا وليه ًواييذ
10

هي تَاًيذ بِ ليست داسٍّا ،داسٍّاي ديگشي وِ دس ًسخِ ثبت ضذُ ٍ ًياص بِ تاييذ دس اداسُ ول

ًذاسًذ سا اضافِ ًواييذ
12

پس اص تىويل اعالػات گضيٌِ "دسيافت وذ سّگيشي" سا وليه ًواييذ.

راهنماي ثبت کذ اصالت
1

دس صَستي وِ ايىَى وذ اصالت دس ستَى "وذ اصالت" هطاّذُ ضذُ بش سٍي اى وليه ًواييذ

2

دس صَستي وِ دس ستَى "ضشح خغا" بشاي ايي داسٍ ّيچ خغايي گضاسش ًطذُ باضذ فشم تاييذ وذ

اصالت ًوايص دادُ خَاّذ ضذ
3

دسفشم ًوايص دادُ ضذُ بش سٍي لسوت "باسوذ وذ اصالت" وليه وشدُ ٍ باسوذ داسٍي هَسد ًظش سا

با باسوذ خَاى بخَاًيذ
4

بش سٍي گضيٌِ "وٌتشل ٍ ثبت" وليه ًواييذ

5

ساهاًِ اعالػات وذ اصالت سا استؼالم ًوَدُ ٍدس جذٍل صيش بِ ًوايص هي گزاسد

حذف نسخه تاييذ شذه
1

ٍاسد فشم تاييذ داسٍ ضَيذ

2

گضيٌِ "استؼالم" سا وليه ًواييذ

3

ضواسُ هلي بيوِ ضذُ ٍ ضواسُ سّگيشي سا ٍاسد وشدُ ٍ جستجَ سا وليه ًواييذ

4

هطخصات بيوِ ضذُ ٍ سَابك ًسخ تاييذ ضذُ دس هَسسِ ضوا ًوايص دادُ خَاّذ ضذ

5

ضواسُ صفحِ ًسخِ  ،تاسيخ ًسخِ ٍ الالم داسٍيي سا وٌتشل ًواييذ

6

دس ستَى اٍل ٍضؼيت ًسخِ ًوايص دادُ هي ضَد .بش سٍي آيىَى "تغييش ٍضؼيت" وليه وٌيذ .

پيام ًطاى دادُ ضذُ سا تاييذ ًواييذ
7

هجذدا جستجَ ًواييذٍ .ضؼيت ًسخِ اص حالت تاييذ خاسج خَاّذ ضذ

8

اگش ًسخِ دس اداسُ ول تاييذ ضذُ باضذ ٍ ،ضؼيت بِ "تاييذ دس اداسُ ول" تبذيل خَاّذ ضذ

9

پس اص تاييذ دس اداسُ ٍ دسيافت وذ سّگيشي  ،داسٍي تاييذ ضذُ اص جيشُ بيوِ ضذُ ون هي ضَد .لزا

دس صَستي وِ بِ ّش دليلي بيوِ ضذُ اص دسيافت داسٍ هٌصشف ضذ  ،بايذ تغييش ٍضؼيت ٍ حزف وذ سّگيشي
دس اداسُ ول اًجام گشدد

راهنماي مذيزيت کاربزان
1

پس اص ٍسٍد بِ ساهاًِ بش سٍي گضيٌِ هذيشيت واسبشاى وليه ًواييذ

2

دس ايي لسوت دس صَستي وِ بخَاّيذ واسبش جذيذ ايجاد ًواييذ بش سٍي گضيٌِ "واسبش جذيذ" وليه

ًواييذ
3

پس اص ٍسٍد اعالػات خَاستِ ضذُ ٍ تؼييي ٍضؼيت واسبش بش سٍي گضيٌِ ثبت وليه ًواييذ

4

سپس هي تَاًيذ دس ستَى "تؼييي دستشسي " بشٍي ايىَى ًوايص دادُ ضذُ وليه ًواييذ

5

دس فشم تؼييي دستشسي هي تَاًيذ بِ واسبش اًتخابي دستشسي ّاي الصم سا تيه صدُ ٍ يا بؼضي اص

دستشسي سا بشداضتِ ٍ دس اخش اعالػات سا ثبت ًواييذ
6

بشاي اٍليي باس وليِ واسبشاًي وِ ايجاد هي گشدًذ پسَسد پيص فضض ػذد  12345هي باضذ وِ پس

اص اٍليي ٍسٍد هي تَاًٌذ پسَسد سا تغييش دٌّذ
7

دس صَستي وِ يه واسبش پسَسد خَد سا فشاهَش وشدُ است پس اص ٍسٍد بِ هَسسِ ٍ جستجَ وشدى

واسبش هي تَاًيذ بش سٍي گضيٌِ باصساصي ولوِ ػبَس وليه ًواييذ تا پسَسد واسبش بِ يه پسَسد پيص فشض
يؼٌي  12345تغييش يابذ

راهنماي مذيزيت موسسات
1

بش سٍي گضيٌِ "هذيشيت هَسسات " وليه ًواييذ

2

ٍاسد فشم هذيشيت هَسسات ضَيذ

3

دس ايي فشم دس صَستي وِ وِ هي خَاّيذ اعالػات واسبشاى يه اداسُ ول سا هطاّذُ ًواييذ دس

لسوت ًام هَسسِ لسوتي اص ًام اداسُ ول سا يادداضت ًواييذ ٍ جستجَ ًواييذ
4

دس ليست ًوايص دادُ ضذُ دس ستَى ػوليات "واسبشاى" سا ولبه ًواييذ

5

دس فشم واسبشاى وليِ واسبشاى اداسُ ول ًوايص دادُ هي ضَد

6

بشاي اػوال دستشسي بِ واسبشاى بِ ساٌّواي هذيشيت واسبشاى هشاجؼِ فشهاييذ

7

دس صَستي وِ يه هَسسِ عشف لشاس داد سا بخَاّيذ جستجَ ًواييذ وافي است يا لسوتي اص ًام

هَسسِ ٍ يا وذ جذيذ هَسسِ (وذ اسٌاد پضضىي) سا ٍاسد ًوَدُ ٍ جستجَ ًواييذ
8

اگش پس اص جستجَي هَسسِ ّيچ اعالػاتي ًوايص دادُ ًطذ يؼٌي ايي هَسسِ دس ساهاًِ هَجَد

ًيست ٍ بش سٍي گضيٌِ جذيذ وليه ًواييذ
9

پس اص ٍسٍد بِ فشم استؼالم هَسسِ ابتذا استاى هَسد ًظش سا اًتخاب ًواييذ

10

سپس وذ جذيذ (وذ اسٌاد پضضىي) سا ٍاسد ًواييذ ٍ وليذ استؼالم اص تجويغ سا وليه ًوايذ

11

دس صَستي وِ اعالػات ايي هَسسِ دس سشٍس تجويغ ٍجَد داضتِ باضذ اعالػات هَسسِ ًوايص

دادُ هي ضَد

راهنماي ايجاد پزونذه
1

ٍاسد فشم تاييذ داسٍ ضَيذ

2

ضواسُ هلي بيوِ ضذُ سا جستجَ ًواييذ

3

پس اص ًوايص اعالػات بيوِ ضذُ بش سٍي گضيٌِ "پشًٍذُ بيوِ ضذُ" وليه ًواييذٍ ٍاسد فشم

پشًٍذُ بيوِ ضذُ ضَيذ
4

دس صَستي وِ هجَص "پشًٍذُ جذيذ" سا داضتِ باضيذ هي تَاًيذ با وليه بش سٍي گضيٌِ پشًٍذُ جذيذ

ايجاد پشًٍذُ ًواييذ
5

بشاي ٍسٍد اعالػات پضضه وافي است فمظ ضواسُ ًظام پضضىي سا يادداضت ًواييذ پس اص ثبت

اعالػات ًام پضضه لابل هطاّذُ خَاّذ بَد
6

پس اص تىويل اعالػات گضيٌِ ٍضؼيت پشًٍذُ سا تؼييي ًواييذ

7

بش سٍي گضيٌِ "ثبت" وليه ًواييذ تا پشًٍذُ بيوِ ضذُ ثبت گشدد

10

بشاي افضٍدى داسٍ بِ پشًٍذُ دس سوت چپ گضيٌِ داسٍي جذيذ سا وليه ًواييذ ٍ داسٍ سا با ًام يا وذ

طًشيه جستجَ ًواييذ
11

پس اص اًتخاب داسٍ ٍ تؼييي تؼذاد داسٍ ٍ عَل دٍسُ اعالػات سا ثبت ًواييذ

12

پس اص تىويل اعالػات داسٍيي گضيٌِ ٍضؼيت داسٍ سا تؼييي ًواييذ ٍ سپس ثبت اعالػات ًواييذ

13

ًىتِ هْن :پس اص ٍسٍد دس لشم پشًٍذُ حتوا بش سٍي پشًٍذُ وليه ًواييذ تا داسٍّايي وِ ثبت وشدُ

ايذ سا هطاّذُ ًواييذ
14

اص اًجا وِ يه بيوِ ضذُ هي تَاًذ  2يا چٌذ پشًٍذُ داضتِ باضذ پس بايذ ابتذا پشًٍذُ "اًتخاب ضذُ

" ٍ سپس دس سوت چپ داسٍ ّا سا هطاّذُ ًواييذ
15

دس صَستي وِ بخَاّيذ يه بيوِ ضذُ سا بٌا بِ داليل ًظاستي دس ليست سياُ لشاس دّيذ هي تَاًيذ

يه پشًٍذُ ايجاد ًواييذ ٍ ٍضؼيت اًشا "خذهت اسائِ ًگشدد" اًتخاب ٍ ثبت ًواييذ
16

دس صَستي وِ بيوِ ضذُ دس ٍضؼيت پشًٍذُ "خذهت اسئِ ًگشدد"ضَد دس ساهاًِ تاييذ داسٍ " ًوي

تَاى" ّيچ گًَِ ًسخِ اي بشاي ايي بيوِ ضذُ سا تاييذ وشد
17

دس صَستي وِ هستٌذات پشًٍذُ سا اسىي ًوَدُ ايذ بش سٍي ايىَى هَجَد دس لسوت پشًٍذُ ستَى

پضضه وليه ًواييذ

18

دس ايي فشم با اًتخاب ٍ تؼييي ًَع هذسن بشسٍي گضيٌِ افضٍدى وليه ًواييذ ٍ بِ ايي عشيك وليِ

فايلْاي هستٌذات سا بِ پشًٍذُ بيواس الصاق ًواييذ
19

تَصيِ هي ضَد هذاسن سا بِ صَست فايل پي دي اف تبذيل وشدُ ٍ رخيشُ ًواييذ

20

حذاوثش جحن ّش فايل بايذ  500ويلَبايت باضذ ٍ ساهاًِ اص پزيشفتي فايل با حجن باالتش سا ًوي دّذ

لغفا فايلْاسا فطشدُ ًواييذ

ًىات هْن دس تاييذ داسٍ
1

دس داسٍخاًِ پس اص تحَيل داسٍ حتوا بش سٍي گضيٌِ "دسيافت وذ سّگيشي" وليه ًواييذ تا ٍضؼيت

ًسخِ بِ "تحَيل دادُ ضذ" تبذيل گشدد
2

دس لسوت اًتخاب ٍ جستجَي داسٍ چٌاًچِ بش اساس ًام داسٍ جستجَ گشدد ٍ ًتيجِ جستجَ بيص

اص  5للن داسٍ داضتِ باضذ  ،ساهاًِ دس صفحات  5تايي آًْا سا ًوايص هي دّذ وِ هي تَاًيذ دس لسوت
 pageدس پاييي صفحِ جستجَ سايش هَاسد سا هطاّذُ ًواييذ
3

اعالػات هشبَط بِ بيوِ ضذُ وِ دس سيستن بيوِ گشي استاى ثبت هي ضًَذ پس اص بشٍصسساًي دس

ساهاًِ اهيذ  ،لابل استؼالم ٍ هطاّذُ هي باضٌذ .بشٍصسساًي ساهاًِ اهيذ دس ساصهاى اًجام هي گشدد
4

اگش بيوِ ضذُ بِ داسٍخاًِ هشاجؼِ ًوَدُ ٍ ًسخِ ٍي ثبت ضذُ ٍلي تاييذ اًجام ًطذُ ٍ بيوِ ضذُ

بِ اداسُ ول هشاجؼِ ًوَدُ است ً ،ياصي بِ ثبت هجذد اعاػات ًسخِ ًوي باضذ ٍ وافي است دس اداسُ ول دس
فشم استؼالم وذ هلي بيوِ ضذُ جستجَ گشدد تا اعالػات ًسخِ ٍي ًوايص دادُ ضذُ ٍ پس اص اًتخاب دس
صَست داضتي ضشايظ تاييذ  ،دسيافت وذ سّگيشي اًجام گشدد
5

داسٍ خاًِ ّايي هي تَاًذ داسٍي بيوِ ضذُ سٍستايي سا تحَبل دّذ وِ دس بشًاهِ اسٌاد پضضىي تيه

عشف لشاسداد صٌذٍق سٍستايياى صدُ ضذُ باضذ
6

واسبشاى اداسات ول حتوا لبل اص تاييذ تؼذاد داسٍ لبال اص لسوت استؼالم بش اساس ضواسُ هلي بيوِ

ضذُ جستجَ ًوايٌذ تا سابمِ ًسخ لبلي بيوِ ضذُ سا هطاّذُ ًوايٌذ ٍ سپس الذام بِ تاييذ ًسخ ًوايٌذ

راهنماي ارسال پيام و پاسخ به پيام
1

ٍاسد ساهاًِ تاييذ داسٍ ضَيذ

2

بش سٍي گضيٌِ پياهْا وليه ًواييذ

3

بشاي هطاّذُ پياهْاي دسيافتي ٍ يا اسسالي بش سٍي گضيٌِ هَسد ًظش سا اًتخاب وشدُ ٍ سپس جستجَ

سا وليه ًواييذ
4

دس ليست ًوايص دادُ ضذُ وليِ پياهْاي اسسالي ٍ يا دسيافتي ًوايص دادُ هي ضَد

5

بشاي افضٍدى يه پيام بش سٍي گضيٌِ پيام جذيذ وليه ًواييذ

6

دس فشم ًوايص دادُ ضذُ گيشًذُ پيام سا تؼييي ًواييذ

7

دس صَستي وِ پيام بشاي وليِ اداسات ول ٍ يا وليِ داسٍخاًِ ّا هي باضذ گضيٌِ "توام اداست ول" ٍ

يا "توام داسٍخاًِ ّا"" سا اًتخاب ًواييذ
8

بشاي اسسال پيام بِ يه اداسُ ول ٍ يا يه داسٍخاًِ گضيٌِ ّاي "اداسُ ول ٍ "..يا "داسٍخاًِ  "..سا

اًتخاب ًواييذ
9

دس صَست اسسال پيام بِ يه ادسُ ول ٍ يا يه داسٍخاًِ تؼييي ضذُ باضذ گضيٌِ "ادسُ ول  /هَسسِ

" لابل اًتخاب هي باضذ
10

بشاي جستجَ يه داسٍخاًِ وذ استاى  +وذ جذيذ هَسسِ سا جستجَ ًواييذ هاًٌذ  036132وِ 03

استاى ارسبايجاى ضشليَ 6132وذ جذيذ يه داسٍخاًِ هي باضذ
11

دس صَست تؼييي گيشًذُ پيام بشاي يه ادسُ ول هَسد ًظش باضذ دس لسوت " ادسُ ول  /هَسسِ "

وذ استاى سا بشاي جستجَ يادداضت ًواييذ
12

گضيٌِ واسضٌاس سا تؼييي ًواييذ وِ ايي پيام بشاي وذام يه اص دستِ بٌذي واسبشاى ادسُ ول بِ

ًوايص گزاضتِ ضَد
13

گضيٌِ هَضَع پيام سا اًتخاب ًواييذ

14

دس لسوت ضشح هتي پيام سا يادداضت ًواييذ

15

پس اص اتوام واس گضيٌِ ثبت سا وليه ًواييذ ٍ اص فشم پيام خاسج ضَيذ

16

دس صَستي وِ بشاي ضوا يه پيغلن اسسال ضذُ باضذ دس ستَى "پاسخ" بش سٍي ايىَى هَسد ًظش

وليه ًواييذ

17

پاسخ بِ ايي پيام سا يادداضت ًوَدُ ٍ دس پاياى وليذ ثبت سا وليه ًواييذ

راهنماي مذيزيت پزشکان
1

ٍاسد ساهاًِ داسٍ ضَيذ

2

گضيٌِ هذيشيت پضضىاى سا اًتخاب ًواييذ

3

پس اص ٍسٍد بِ فشم هذيشيت پضضىاى ضوا هي تَاًيذ بش اساس ًظام پضضىي ٍ يا ًام پضضه جستجَ

ًواييذ
4

گضيٌِ هغايشت دس تخصص  :بِ هؼٌي ايٌست وِ اگش تخصص ٍ يا سضتِ يه پضضه دس داسٍخاًِ

تغييش دادُ ضذُ باضذ دس ايي گضاسش ًوايص دادُ ضذُ تا تصوين گيشي ضَد وِ تخصص ٍ يا سضتِ پضضه
اصالح گشدد
5

دس صَستي وِ بخَاّيذ اعالػات يه پضضه سا ٍيشايص ًواييذ دس ستَى ًام ٍ ًام خاًَادگي بش سٍي

ايىَى ًوايص دادُ ضذُ وليه ًواييذ
6

پس اص تغييش اعالػات پضضه حتوا بش سٍي گضيٌِ ثبت اعالػات وليه ًواييذ

7

دس صَستي وِ يه پضضه بٌا بِ داليل ًظاستي هجاص بِ اسائِ خذهت ًباضذ بايذ گضيٌِ ٍضؼيت سا بِ

غيش هجاص تغييش دّيذ ٍ ثبت ًواييذ
8

دس صَستي وِ پضضه غيش هجاص گشدد دس ساهاًِ تاييذ داسٍ " ًوي تَاى" ّيچ گًَِ ًسخِ اي وِ

ايي پضضه اسائِ ًوَدُ است سا تاييذ وشد

راهنماي ليست سياه بيمه شذگان و پزشکان
1

دس صَستي وِ بخَاّيذ يه بيوِ ضذُ سا بٌا بِ داليل ًظاستي دس ليست سياُ لشاس دّيذ هي تَاًيذ

يه پشًٍذُ ايجاد ًواييذ ٍ ٍضؼيت اًشا "خذهت اسائِ ًگشدد" اًتخاب ٍ ثبت ًواييذ
2

دس صَستي وِ بيوِ ضذُ دس ٍضؼيت پشًٍذُ "خذهت اسئِ ًگشدد"ضَد دس ساهاًِ تاييذ داسٍ " ًوي

تَاى" ّيچ گًَِ ًسخِ اي بشاي ايي بيوِ ضذُ سا تاييذ وشد
3

دس صَستي وِ يه پضضه بٌا بِ داليل ًظاستي هجاص بِ اسائِ خذهت ًباضذ بايذ گضيٌِ ٍضؼيت سا بِ

غيش هجاص تغييش دّيذ ٍ ثبت ًواييذ
4

دس صَستي وِ پضضه غيش هجاص گشدد دس ساهاًِ تاييذ داسٍ " ًوي تَاى" ّيچ گًَِ ًسخِ اي وِ

ايي پضضه اسائِ ًوَدُ است سا تاييذ وشد

