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 اطالعات کاربرانبت شیوه نامه ث

 سامانه مدیریت اطالعات سرطان )سیمای سرطان(

 مقدمه

، (سرطان سیمای) سرطان اطالعات مدیریت سامانه کاربران اطالعات ثبتشیوه نامه اطالعات سرطان، مدیریت در راستای ارتقای نظام 

 ی شود. برای اجرا ابالغ متدوین و  معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیتوسط 

 تعاریف

 روند:ذیل در معانی بیان شده به کار میاصطالحات  نامهشیوهدر این 

  :سیمای سرطان( عبارت است از سامانه یکپارچه مدیریت اطالعات سرطانسامانه(. 

 درمانی-علوم پزشکی، و خدمات بهداشتی اه یا دانشکدهعبارت است از دانشگ: دانشکده/دانشگاه. 

 درمانی-خدمات بهداشتیو دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی،  معاون درماناست از  عبارت :دانشکده/دانشگاه معاون درمان. 

  :ها ولی که تحت نظر دانشگاهدولتی دولتی، خصوصی، خیریه و عمومی غیر درمانی-تشخیصی کزمر یا از بیمارستانعبارت است مرکز

 درمانی سرپاییکز شیمی مررادیوتراپی،  موسسهپاتولوژی،  آزمایشگاه از جملهد )پردازارائه خدمت میها به مستقل از بیمارستانطور ه ب

 .(و ... درمانیارائه کننده داروهای شیمی و داروخانه

  :درمانی سرپایی، رئیس موسسه )شامل رئیس مرکز شیمی عبارت است از رئیس بیمارستان یا سایر مراکز مذکوررئیس مرکز

 و ...(. مستقل از بیمارستان رادیوتراپی، مدیر داروخانه

 :آزمایشگاه  از جملهد )پردازدرمانی که به عنوان جزئی از یک بیمارستان به ارائه خدمت می-تشخیصی عبارت است از بخش بخش

 .(و ... درمانیکننده داروهای شیمی سرپایی و بستری، داروخانه ارائه درمانیولوژی، بخش رادیوتراپی، بخش شیمیپات

 :های مذکوراز بخش عبارت است از رئیس هر کدام رئیس بخش. 

 اطالعات فردی ثبتهمچنین وظیفه د و پردازهای مذکور به ارائه خدمت میبخش که در مراکز و فردیعبارت است از  :کاربر سامانه 

و باید در این  بر عهده دارد( ۱۱صفحه  فلوچارت)مطابق را  زیرمجموعه خودکاربران نقش  یا مسئولیت تاییدو خود  (های)و نقش

 نماید. مرحله در سامانه ثبت نام

 می شود که یک فرد  تذکرمبر عهده دارند.  افراد به عنوان کاربر سامانهی که هر کدام از هایمسئولیت/ست از مسئولیتا عبارت: نقش

کنند در سامانه و الزم است کاربران تمامی نقش هایی را که در مراکز مختلف ایفا می داشته باشد نقشچند به طور همزمان تواند می

 ها شامل موارد زیر است:نقش. نمایندثبت 
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 نام مجموعه )دانشگاه/دانشکده، مرکز، بخش( هانام نقش

 دانشگاه دانشگاه/دانشکدهمعاون درمان 

 بیمارستان بیمارستانرئیس 

 بسته حمایتیمسئول 

 (بخش/مرکزپاتولوژی ) بخش/مرکزیس ئر

 مسئول پذیرش

 پزشک متخصص پاتولوژی

 مسئول فنی

 ۱مسئول بسته حمایتی 

 (بخش/مرکزدرمانی )شیمی بخش/مرکزیس ئر

 مسئول فنی

 پزشک متخصص/فوق تخصص

 ۲ درمانیی شیمیداروکننده  آماده فرد

 بالینیپرستار 

 داروساز بالینی

 مسئول پذیرش

 ۱ مسئول بسته حمایتی

 (بخش/مرکزرادیوتراپی ) یس بخش/مرکزئر

 پزشک متخصص

 بالینی تسفیزیسی

 رادیوتراپیتکنولوژیست 

 مسئول فنی

 مسئول پذیرش

 ۱مسئول بسته حمایتی 

 (بخش/مرکزداروخانه ) بخش/مرکزیس ئر

 داروسازدکتر 

 مسئول فنی

 مسئول پذیرش

 ۳مسئول بسته حمایتی 

 فقط در مرکز دولتی غیر بیمارستانی -۱

 یا ... باشدو  تواند پرستار، داروسازین فرد میا -۲

 فقط در داروخانه دولتی غیر بیمارستانی -۳

 

 :مدارک بیماران را بر عهده دارد. بارگذاریفردی است که مسئولیت ورود اطالعات و  مسئول پذیرش 

  :ترجیحا مددکار مرکز( که مسئولیت ثبت اطالعات و خدمات ارائه شده به  دولتی در هر مرکزفردی است  مسئول بسته حمایتی(

  بر عهده دارد. "بسته حمایتی سرطان و پیوند مغز استخوان"بیماران مبتال به سرطان را مطابق 
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 و انتخاب نام کاربری و گذرواژه است. اطالعات فردیپایان فرایند ثبت به معنای حساب کاربری:  ایجاد 

  های کردن نقش ها مسئول فعال/غیرفعال( بعضی از نقش۱۱)در صفحه  هافلوچارت نقشاساس بر : و باالدستی زیرمجموعهنقش

عنوان مثال، رئیس مرکز نقش به  شود.های زیرمجموعه گفته میهای باالدستی و نقشهستند که به ترتیب به آنها نقشدیگر 

 باشد.زیرمجموعه معاون درمان دانشگاه است و معاون درمان دانشگاه نقش باالدستی رئیس مرکز می

 یک نقش، از زمان . با فعال شدن در سامانه باالدستید توسط فر های زیرمجموعهنقش عبارت است از تایید شدن: نقش فعال شدن

فعال  گردد.اعالم معاونت درمان وزارت بهداشت، امکان ورود اطالعات و پیگیری فرایندها برای کاربر بر اساس نقشی که دارد فراهم می

فعال  )های(تواند نقشهمچنین نقش باالدستی می کردن نقش به طور کلی به معنای صدور مجوز برای استفاده از سامانه است.

 زیرمجموعه خود را غیرفعال کند.

  اطالعات فردی  ،و ...( اطالعات شخصی و مدرک تحصیلی برای ایجاد حساب کاربری )از جمله اطالعات مورد نیازبه : فردیاطالعات

 شود.گفته می

 

 

 کاربران شیوه نامه ثبت اطالعات

 هاو ثبت اطالعات فردی و نقشایجاد حساب کاربری  -1 

 شوید. سامانهآدرس مرورگر وارد صفحه ابتدایی  در نوار http://cancer.health.gov.ir/User/Account/Loginآدرس با وارد نمودن 

 کیکلکه در تصویر زیر مشخص شده است  "کاربر جدید" نهیگز یروبر  اید،ایجاد نکردهخود را حساب کاربری تا کنون صورتی که در 

 .دیکن

 

ثبت  جهت. این صفحه دارای دو بخش است، بخش اول آن صفحه زیر را مشاهده خواهید کرد «کاربر جدید»پس از کلیک بر روی گزینه 

 )ها( است.اطالعات نقشثبت  جهتو بخش دوم آن  فردیاطالعات 
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این قسمت فقط یک بار  را وارد کرده و برای خود نام کاربری و گذرواژه انتخاب نمایید. خود اطالعات فردی از شکل باال، ۱در قسمت 

توانید شما می ویرایش نمایید. بعداًاطالعات را  اینتوانید ب کاربری نیازی به تکرار آن نیست، اما میحسا ایجادو پس از  شودتکمیل می

و  ایجاد کنیددر پایین صفحه، حساب کاربری خود را « هاو نقش ثبت اطالعات فردی»پس از تکمیل این قسمت، با کلیک بر روی گزینه 

را نیز کامل  ۲توانید در همین مرحله قسمت وارد نمایید، یا میها از قسمت ویرایش نقش ( را بعدا۲ًها )قسمت اطالعات مربوط به نقش

 و تمام اطالعات را با هم ثبت نمایید. کرده

۱ 

۲ 
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کرده و سایر تکمیل را به ازای هر نقش باید یک بار این بخش  .انتخاب کنیدنقش خود در هر مرکز را اطالعات مرتبط با  ۲در قسمت 

. الزم است کاربران تمامی نماییدکامل  ،خواهد شدتوضیح داده  نامهادامه شیوهطور که در آن نقش را همان ط بااطالعات مورد نیاز مرتب

 در سامانه ثبت نمایند. ،کنندمختلف ایفا می هایبخش/که در مراکزرا نقش هایی 

و شما باید بسته به مرکزی که نقش انتخاب  شودبرای شما ظاهر می)در شکل زیر(  ۳موارد مشخص شده در قسمت  ،بعد از انتخاب نقش

 یکی را انتخاب نمایید.« غیربیمارستانی»و « ارستانیبیم»کنید، بین گزینه شده را در آن ایفا می

     

محل بیمارستان و دانشگاه  -۱مورد را انتخاب نمایید:  ۲اید، الزم است انتخاب کرده "یبیمارستان"در صورتی که محل فعالیت خود را 

 .در شکل باال( ۴-۲)قسمت  محل فعالیت بخش -۲در شکل باال( و  ۴-۱)قسمت  فعالیت

۳ 
۴ ۱-۴  ۲-۴  
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قسمت ) محل فعالیت دانشگاه -۱مورد را انتخاب کنید:  ۲اید، الزم است انتخاب کرده "غیر بیمارستانی"را در صورتی که محل فعالیت خود 

 .(در شکل باال ۵-۲)قسمت  محل فعالیتمرکز  -۲و  (در شکل باال ۵-۱

 (باالدر شکل  ۶قسمت  ) «اضافه کردن نقش و محل فعالیت» گزینه کلیک رویبا های خود، بعد از تکمیل مشخصات هر کدام از نقش

  خواهد شد.اضافه  (۷قسمت )نقش شما در مرکز مورد نظر به جدول 

  اقدامات فوق را تکرار نمایید. هایی که داریدنقشبه تعداد باید  ،های متعددی داریدمرکز نقش یا چند اگر در یک

نقش پزشک فقط و در یک مرکز دیگر توانید در یک بیمارستان هم نقش رئیس بخش و هم نقش پزشک متخصص به عنوان مثال، شما می

 نقش در سامانه ثبت شود. سهرا ایفا نمایید و الزم است هر متخصص 

شما های و نقشاطالعات فردی فرایند ثبت ، (باالدر شکل  ۸قسمت )« هاو نقش اطالعات فردی ثبت»ی با کلیک بر روی گزینه در نهایت

  توانید با نام کاربری و گذرواژه خود وارد سامانه شوید.و می شودمی ایجادو حساب کاربری شما  رسیدهبه پایان 

۵ ۱-۵  ۲-۵  

۶ 
۷ 

۸ 
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 ورود به سامانه -2 

 شوید. سامانهآدرس مرورگر وارد صفحه ابتدایی  در نوار http://cancer.health.gov.ir/User/Account/Loginآدرس با وارد نمودن 

 

وارد سامانه « ورود»توانید با ورود نام کاربری و گذرواژه و کلیک روی گزینه می، باشید اربری خود را قبال ایجاد کردهدرصورتی که حساب ک

 شوید.

 ویرایش اطالعات فردی -3 

در صورتی که حساب کاربری شما ایجاد شده باشد، با وارد کردن نام کاربری و گذرواژه خود 

 وارد سامانه شوید. 

 را مشاهده خواهید کرد. به رودر سمت راست صفحه، پنل رو پس از ورود به سامانه، 

  

 

رو به شکل در  قسمت مشخص شده)« اطالعات فردیویرایش » گزینه بر رویدر این قسمت 

 .کلیک کنید (رو

خود  فردید اطالعات یتوانمی پنجرهدر این . شد پنجره زیر نمایش داده خواهدپس از کلیک، 

 .دیرا ویرایش کن
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، اطالعات جدید شما (در شکل باال)قسمت مشخص شده  «ذخیره سازی تغییرات»بر روی گزینه با کلیک  اطالعات فردیپس از تغییر 

 ذخیره خواهد شد.

 هاویرایش نقش -4 

در صورتی که حساب کاربری شما ایجاد شده باشد، با وارد کردن نام کاربری و گذرواژه خود 

 وارد سامانه شوید. 

  را مشاهده خواهید کرد. رو به رودر سمت راست صفحه، پنل پس از ورود به سامانه، 

 

ای نمایش پنجرهبعد از کلیک،  کلیک کنید.« هاویرایش نقش»بر روی گزینه در این بخش، 

آن برای  پایینیهای موجود و قسمت آن برای حذف نقش باالییشود که قسمت داده می

 .(زیر ویرا)همانند تص های جدید استاضافه کردن نقش
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 های موجودحذف نقش

 

های انتخابی خود را با کلیک بر روی عالمت ضربدر در بخش عملیات )قسمت مشخص شده در توانید هر کدام از نقشخش میدر این ب

 حذف نمایید.شکل باال( 

 نقش جدیدکردن اضافه 

 

 مراجعه کنید.( ۶تا  ۳صفحات ها )ثبت اطالعات فردی و نقشقسمت های جدید، به برای اطالع از نحوه اضافه کردن نقش

  

۱ 

۲ 
۳ 

۴ ۵ 
۱-۳  
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 های کاربران زیرمجموعهتایید نقش -5 

در صورتی که حساب کاربری شما ایجاد شده باشد، با وارد کردن نام کاربری و گذرواژه خود 

 وارد سامانه شوید. 

  را مشاهده خواهید کرد. در سمت راست صفحه، پنل رو به روپس از ورود به سامانه، 

   

 

 ( کلیک نمایید.رو به روشده در شکل )قسمت مشخص« هاتایید زیرمجموعه»بر روی گزینه 

  ای مشابه تصویر زیر را مشاهده خواهید کرد.بعد از کلیک، پنجره

 

 

 

 

 

 

، رئیس مرکز یا رئیس بخش را دارا باشید و نقش شما  فعال شده دانشکده/دانشگاه معاون درمانهای چنانچه یکی از نقشدر این قسمت 

 نمایید. مشاهدههای مربوط به نقش خود را لیست زیرمجموعه باالتوانید مشابه تصویر می باشد،

 های زیرمجموعه خود را فعال یا غیرفعال نمایید.توانید نقشمی رنگ قرمز مشخص شده است متی که در شکل باال باقس با کلیک بر روی

 های باالدستی و زیرمجموعه در صفحه بعد ترسیم شده است:فلوچارت نقش

محمدی علی

  
۱۲۳۴۵۶۷۸۹ Ali123 دکتر محمدی رئیس مرکز 

 نقش

 

 محل فعالیت
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برای تایید نقش به شما ارسال نشده باشد، یا در صورتی که نقش  صورتی که یک نقش باالدستی فعال داشته باشید و درخواستیدر 

 .شویدرو میبا پیغام زیر رو به باالدستی نداشته باشید، 

 

 شوید.رو میزیر رو به  شما فعال نشده باشد، با پیغام که نقشدر صورتی  و

 

 کاربری برای تایید شما وجود ندارد


