آﻣﻮزش ورود اﻃﻼﻋﺎت در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ اﯾﺮان
ﻣـﺮﺣـﻠﻪ  : ۱اﺑـﺘﺪا ﺑـﻪ آدرس وب ﺳـﺎﯾﺖ زﯾـﺮ ﻣـﺮاﺟـﻌﻪ ﻧـﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﺣﺘﻤﺎ از ﻣﺮورﮔﺮ ﮐﺮوم ﯾﺎ ﻓﺎﯾﺮﻓﺎﮐﺲ ﯾﺎ ﺳﺎﻓﺎری اﺳﺘﻔﺎده ﳕﺎﯾﯿﺪ.
https://admin.thalassaemia.ir

ﻣـﺮﺣـﻠﻪ  : ۲ﻣـﺎﻧـﻨﺪ ﺷﮑـﻞ زﯾـﺮ ﻋـﻤﻞ ﻧـﻤﺎﯾﯿﺪ ﺗـﺎ وارد ﺻـﻔﺤﻪ ﮐﺎرﺑـﺮی ﺧـﻮد ﺷـﻮﯾﺪ.

روی اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﮐﻠﯿﮏ ﳕﺎﯾﯿﺪ

ﺳﭙﺲ اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ را ﮐﻠﯿﮏ ﳕﺎﯾﯿﺪ
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ﻣـﺮﺣـﻠﻪ  : ۳اﮐـﻨـﻮن ﺑـﺎﯾﺪ وارد ﺻـﻔﺤﻪ ورود ﺷـﺪه ﺑـﺎﺷﯿﺪ .در اﯾـﻨـﺠـﺎ ﻧـﺎم ﮐﺎرﺑـﺮی و ﮐـﻠـﻤـﻪ
ﻋـﺒﻮری ﮐـﻪ از ﺳـﻮی دﻓـﺘﺮ ﻣـﺮﮐﺰی ﺑـﺮای ﺷـﻤﺎ ارﺳـﺎل ﺷـﺪه اﺳـﺖ را ﺑـﺎﯾﺪ وارد ﻧـﻤﺎﯾﯿﺪ.

ﻣـﺮﺣـﻠﻪ  : ۴ﭘـﺲ از ورود ﺑـﻪ ﺳـﺎﯾﺖ ﺑـﺎ ﺑـﺨﺶ ﻫـﺎی زﯾـﺮ ﻣـﻮاﺟـﻪ ﺧـﻮاﻫﯿﺪ ﺷـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﻪ
ﻣـﻌﺮﻓﯽ آﻧـﻬﺎ ﻣﯽ ﭘـﺮدازﯾﻢ.

ﻣﯿﺰﮐﺎر  :اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﮐﻠﯿﻪ ﭘﯿﺎم ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ از ﺳﻤﺖ دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰی در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﳕﺎﯾﺶ
ﻣﯿﺪﻫﺪ .در اﺑﺘﺪا ﻫﯿﭻ اﻋﻼن و ﯾﺎ ﭘﯿﺎﻣﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺗﺎ اوﻟﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎر را ﺛﺒﺖ ﳕﺎﯾﯿﺪ.
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ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﯿﻤﺎران  :ﺑﺎ وارد ﺷﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺻﻔﺤﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده و ﺷﻤﺎ ﮐﺎدری ﺑﺮای ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺑﯿﻤﺎر ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﯿﺪ
داﺷﺖ  .ﺷﻤﺎ در ﮐﺎدر ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﺎ وارد ﮐﺮدن ﻧﺎم و ﯾﺎ ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﯿﻤﺎر ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﯿﻤﺎر ﺧﻮد را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﳕﺎﯾﯿﺪ در
ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ﺑﺎ وارد ﮐﺮدن ﮐﺪﻣﻠﯽ  -ﺷﻤﺎره ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﯿﻤﺎر را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﳕﺎﯾﯿﺪ.
ﺛﺒﺖ ﺑﯿﻤﺎران :
ﺛﺒﺖ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ آن ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺻﺪور ﮐﺎرت ﺑﯿﻤﺎران را از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﻮد
در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ارﺳﺎل ﻣﺪارک ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰی ﳕﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ و ﺿﺮوری ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ ﺑﯿﻤﺎران
*

*

*
*
*

ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﲢﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻧﺒﻮده اﻧﺪ ﻣﺪارک ﺻﺪور ﮐﺎرت ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺟﺪﯾﺪ اﻟﺰاﻣﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﺪارک
ﺷﺎﻣﻞ ) اﺳﮑﻦ ﻓﺮم ﺻﺪور ﺟﺪﯾﺪ  -اﺳﮑﻦ ﻋﮑﺲ  ۴*۳ﺗﺮﺟﯿﺤﺎ ﭘﺸﺖ زﻣﯿﻨﻪ روﺷﻦ -اﺳﮑﻦ ﮔﻮاﻫﯽ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺸﺨﺺ
ﮐﺮدن ﻧﻮع ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ و ﮔﺮوه ﺧﻮﻧﯽ -اﺳﮑﻦ ﮐﺎرت آﻧﺘﯽ ﺑﺎدی در ﺻﻮرت داﺷﱳ اﯾﻦ ﮐﺎرت -اﺳﮑﻦ ﺻﻔﺤﻪ اول ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و در
ﺻﻮرت داﺷﱳ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت اﺳﮑﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت  -اﺳﮑﻦ ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ  -اﺳﮑﻦ آزﻣﺎﯾﺶ زﻧﺘﯿﮏ و ﯾﺎ اﻟﮑﺘﺮوﻓﺮوز  -اﺳﮑﻦ
ﺻﻔﺤﻪ اول دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ (
ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻀﻮ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﻮده اﻧﺪ و درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮐﺎرت دارﻧﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ اﺳﮑﻦ ﻋﮑﺲ  ۴*۳ﺟﺪﯾﺪ  -اﺳﮑﻦ ﻓﺮم
ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮐﺎرت  -اﺳﮑﻦ ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ -دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ و ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  -اﺳﮑﻦ ﮐﺎرت ﻗﺪﯾﻤﯽ ﭘﺎﻧﭻ ﺷﺪه ﺑﯿﻤﺎر( ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ در
ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﮐﺎرت ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد را اراﯾﻪ ﻧﺪﻫﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻓﺮم اﳌﺜﻨﯽ ﭘﺮ ﳕﻮده و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺻﺪور ﮐﺎرت را ﭘﺮداﺧﺖ ﳕﺎﯾﺪ.
ﳕﺎﯾﻨﺪه ﻋﺰﯾﺰ ﲤﺎﻣﯽ اﺻﻞ ﮐﺎرﺗﻬﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﯿﻤﺎران را ﻣﯿﺒﺎﯾﺴﺘﯽ در آﺧﺮ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰی اﳓﻤﻦ ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ اﯾﺮان ارﺳﺎل
ﳕﺎﯾﯿﺪ .در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ﻃﺒﻖ ﺿﻮاﺑﻂ ﺻﺪور ﮐﺎرت ﺷﻤﺎ دﯾﮕﺮ اﺟﺎزه ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت را ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی ﺷﻤﺎ ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﯽ
ﮔﺮدد.
ﲤﺎﻣﯽ ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﺳﮑﻨﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﳕﺎﯾﯿﺪ ﻣﯿﺒﺎﯾﺴﺘﯽ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎ ﭘﺴﻮﻧﺪ  .jpgﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭘﺮﺳﻨﻠﯽ و دﯾﮕﺮ ﺗﺼﺎوﯾﺮ
اﺳﮑﻦ ﺷﺪه ﻧﺒﺎﯾﺴﺘﯽ ﺣﺠﻤﺸﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ از  ۲۰۰ﮐﯿﻠﻮﺑﺎﯾﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
ﲤﺎﻣﯽ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻌﺪ از  ۲روز ﮐﺎری ﺗﺎﯾﯿﺪ و ﺑﺮای ﺻﺪور ﮐﺎرت اﻗﺪام ﻣﯿﮕﺮدد.
ﮐﻠﯿﻪ ﻓﺮم ﻫﺎ و ﻣﻮارد ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﳕﺎﯾﯿﺪ.

درﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﮑﻞ و ﺧﻄﺎ در ﺳﺎﯾﺖ ﻟﻄﻔﺎ ﻣﻮارد را ﺑﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و ﯾﺎ دﻓﺘﺮﻣﺮﮐﺰی اﻋﻼم ﳕﺎﯾﯿﺪ.
ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰی ۸۸۹۱۸۵۸۸ :
ﺷﻤﺎره ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ۸۶۰۳۵۲۷۲ :
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