نرم افزار تحت وب سیمرغ ابری جراحان

 مقدمه


سیمرغ ابری نرم افزار تحت وب می باشد که تمامی اطالعات مورد نیاز جهت تشکیل پرونده بیمار به صورت
جامع ثبت و دسترسی به بیمار جهت انجام مراحل درمانی آسان میگردد و جراح می تواند بیمار را بر
اساس شماره پرونده یا نام بیمار جستجو کرده و به پرونده بیمارجراحی شده دسترسی داشته باشد با
توجه به اینکه این اطالعات در سامانه ابری ذخیره شده و در هر جا و با هر وسیله اعم از گوشی همراه
یا لبتاب که به اینترنت متصل شود به سهولت انجام می پذیرد



عکس ها و فیلم های بیمار در هر مرحله از درمان و جراحی ذخیره می شود و با برچسب عنوان عکس
یا فیلم که توسط کاربر شخصی سازی میشود نمایش داده و پزشک می تواند بعنوان نمونه فیلم حین عمل
را با عنوان مورد نظر خودش ثبت کرده و عالوه بر ثبت در پرونده بیمار جهت اشتراک گذاری استفاده
نماید.



با توجه به متنوع بودن عمل های جراحی سیمرغ ابری شرایطی را فراهم نموده که کاربر بتواند خود نوع
عمل خود را ثبت کند و از آن در فیلد مخصوص نوع عمل استفاده کند .



پزشکان می توانند عکس ها و فیلم های ذخیره شده را به اشتراک گذاشته و از این طریق مقاله خود را
با عکس و فیلم غنی کرده و به ارتقاع سطح علمی کمک کنند وروش های مورد استفاده خود در جراحی
ها را به نمایش گذاشته و یا با تایین مبلغ جهت بازدید سایرین کسب درآمد کنند

 چگونه از سیمرغ ابری استفاده کنیم
TC

EHR

MPI

Patient
Information
PHR

 ثبت نام
 .1ثبت نام کاربر
 .2انتخاب پنل کاربری
 .3ثبت مشخصات جراح
 شخصی سازی پنل کاربری
 ثبت فرم ها (تاریخچه بیمار  ،انواع جراحی  ،برچسب های عکس و فیلم ها)
 ثبت بیمار
 .1ثبت اطالعات بیمار ( پرونده بیمار  ،تاریخچه  ،عکس  ،فیلم )
 مقاله ها
 .1اشتراک گذاری ( ثبت مقاله  ،مقاله های من  ،نمایش در سایت )
 اطالعات بیمار
 .1جهت نمایش و ویرایش اطالعات بیمار (نمایش  ،ویرایش )
 مالی
 .1جهت دریافت و مشاهده صورتحساب ها
 تیکت های پشتیبانی
 .1ارسال تیکت پشتیبانی و مشاهده پاسخ تیکت ها
 کاربری
 .2ویرایش کاربری  ،تغییر گذز واژه ،خروج

 ثبت نام
قبل از خرید پنل کاربری ابتدا باید در سایت ثبت نام کنید سپس با زدن کلید ادامه مراحل
خرید پنل خود را پیگیری نمایید عکس () 1-0

1 Figureانتخاب پنل

() 1-0

2 Figureورود یا ثبت نام

گذرواژه نباید کمتر از  8کاراکترباشد و شامل
حروف کوچک و بزرگ و حداقل یک عدد
باشد

ایمیل را صحیح وارد کنید در
مراحل بعدی قابلیت ویرایش ایمیل
را نخواهید داشت

3 Figureثبت نام ( )1-1

برای پیگیری مراحل ثبت نام و
خرید پنل دکمه ادامه را بزنید

 ثبت مشخصات مشتری

 پنل کاربری
 در ادامه شما می توانید بر اساس نیاز پنل خود را بسازید این بخش از  3گزینه تعداد پرونده ،

فضای مورد نیاز جهت فیلم و عکس  ،م دت زمان پنل تشکیل می شود در آخر می توانید با زدن
کلید مبلغ قابل پرداخت از جمع صورت حساب خود اطالع حاصل کنید .

ساختن پنل

صورتحساب

 در مرحله بعدی شما به درگاه پرداخت زرین پال هدایت می شوید لطفا در هنگام ورود اطالعات
حساب خود دقت کنید عالمت قفل در باالی صفحه پرداخت بانکی وجود وداشته باشد .

 پس از پرداخت صبر کنید به صفحه سایت بر خواهید گشت و پیغامی جهت تایید پرداخت
مشاهده خواهید نمود

 شخصی سازی پنل کاربری

در قسمت فرم ها پنل کاربری خود
را شخصی سازی کنید

