
 

 

 

 

 

 

 

ز و تختراهنمای درخواست   موافقت افزایش بخش و تجهی 

  



 شناسنامه سند

 نام سند و تخت ی   بخش و تجه شیموافقت افزا درخواست  راهنمای

 نگارش 1/0

 تاریخ صدور 12/9/1391

UserMovafeghatBakhshTajhiz.v.0.1   نام فایل 

ح سند با ذکر جزییات بیان شده است و تخت ی   بخش و تجه شیموافقت افزاراهنمای درخواست در این سند   شر

ا قدرت نما جم سمی   نوسنده /میر

 

 

 

 تاریخچه بازنگری

ات نسخه نام فایل ح تغیی   نویسنده/ ویراستار تاریخ شر

UserMovafeghatBakhshTajhiz.v.0.1 0.1 ا قدرت نما 12/9/1391 تهیه فایل اولیه  سمی 
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 4 ...................................................................................... و تخت ی   بخش و تجه شیموافقت افزا ند یدرخواست فرا جاد یا

 4 ......................................................................................................................................... درخواست یفرم ها

 6 ................................................................................................................................. اطاالعات درخواست.1

 7 .......................................................................................................................................... بخش شی.افزا2

 8 ...................................................................................................................................... اتی   تجه شی.افزا3

 01 .............................................................................................................................. / کاهش تختشی.افزا4

 01 ................................................................................................................................... خواست.ارسال در 5

 

 

  



ز و تخت  ایجاد درخواست فرایند موافقت افزایش بخش و تجهی 
 

ایط زیر:   فرآیند موافقت بخش و تجهی   و تخت با هم انجام یم شود اما با شر

اضافه شود، همزمان با تعریف بخش، تعداد تخت مشخص یم شود و همچنی   یم توان تجهی   در صورتر که بخش جدید  .1

 به بخش اضافه شده اضافه کرد. 

 تجهی   به بخش های موجود اضافه کرد.  واندر صورتر که بخشر اضافه نشود، میت .2

 کرد. در صورتر که هیچ یک از موارد فوق اضافه نشده باشد، یم توان به بخش موجود تخت اضافه   .3

 

  تختدر صورتر که مورد سوم اتفاق افتاده باشد، فرآیند موافقت 
ی

خواهد بود. با توجه به اینکه  بخش های نیازمند به تخت همگ

 که فقط تخت اضافه شده باشد در درخواست، فرآیند تفویض نشده یم باشد. تفویض نشده یم باشند، در صورتر  

 

 فرم های درخواست
 

 از قسمت زیر یم تواند اقدام کرد: جهت انجام این درخواست 

 

وع درخواست انتخاب درخواست مورد نظر  متقاض  قابل نمایش است و بعد از و موسسات  لیست موافقت اصویل ها ، بعد از شر

 وارد صفحه ای مشابه زیر یم شویم: 

 

وع در این صفحه نمایش داده یم فقت بخش و تجهی   با نمایش وضعیت درخواست های موا که لیست شود. همچنی   جهت شر

 عد از انتخاب این دکمه وارد صفحه زیر یم شویم: . بدرخواست جدید از دکمه زرد رنگ یم توان استفاده کرد 



 

 

همانند تمایم درخواست ها، در ابتدا توضیحاتر شامل نوع موافقت اصویل، تکمیل کننده فرم، شماره درخواست، نوع موسسه، 

و نام موسسه  ، نام موسسه، گرایش،وضعیت درخواستنشبکه ، استان، شهر، تعداد تخت بیمارستاتاریخ درخواست، دانشگاه، 

 فعال در صورت وجود قابل مشاهده است. 

 

ارسال درخواست و تایید  پس از ثبت اطالعات الزم از دکمه آتی رنگ ،هوارد شد تکمیل اطالعات درخواستدر ابتدا باید از قسمت 

/تخت به اداره صدور پروانه ها ز استفاده کرده و درخواست ارسال یم شود. سامانه به صورت  موافقت اصویل بخش/تجهی 

 را تشخیص میدهد.  نوع فرایند)تفویض شده/ نشده(، و با تطابق با اطالعات پایه هوشمند بر اساس اطالعات وارد شده

 

 انجام یم شود.  زیر   شامل مراحلاین درخواست در چند مرحله 

 

  



 اطاالعات درخواست.1

 

 در مورد قوانی   درخواست نمایش داده شده است. 
 د ر ابتدا توضیحاتر

 

 

و وضعیت نمایش داده یم شود دیاگرام فرایند  ، دیاگرام فرایند قابل مشاهده است. که با کلیک بر روی  اول در سطر 

کیل درخواست در نهایت تمایم اطالعات  شود.  ت بر روری دیاگرام به رنگ سیی  نمایش داده یمساین درخواست بعد از ارسال درخوا

 نمایش داده شده است. 

  



 افزایش بخش.2

 

در این  مرحله در صورت نیاز یم توان با کمک دکمه افزایش بخش، درخواست افزایش بخش نمود. در صورتر که بخش نیازمند 

  یم شود. نمایش داده تخت باشد، فیلدی جهت وارد کردن تعداد تخت 

 

بخش درخواستر و در این صفحه اطالعات  صفحه ای باز میشود.   انتخاب بخش جدیدجهت انتخاب بخش، با  کمک دکمه  

 :اد تخت درخواستر قابل نمایش استهمچنی   تعد

 

 

 

همچنی   در صورتر که بخشر اضافه شده باشد در جدول اطالعات آن نمایش داده یم شود. در صورتر که بخش نیازمند 

دکمه تخت نباشد، عبارت "بخش بدون تخت" در جدول نمایش داده یم شود. جهت ویرایش و یا حذف اطالعات بخش از 

 های درون جدول استفاده یم شود. 

  



ات.3 ز  افزایش تجهی 

 

اضافه کرد و در صورتر که  بخش جدید اضافه  تجهی    د تنها به همی   بخش میتواندر صورتر که بخش جدید تعریف شده باش

وبرای اضافه کردن هر بخش  نشده باشد، لیسیتر از بخش ها موجود موسسه جهت اضافه کردن تجهی   نمایش داده میشود 

حاالت تنها بخش هاتی نمایش داده یم  هر دو . در باید بخش مورد نظر را انتخاب کرد و سپس تجهی   به بخش فوق اضافه کرد 

ات )بر اساس اطالعات پایه  ( باشند. تعریف شده در سامانه شود که حاوی تجهی  

 افه کردن تجهی   وجود ندارد: در صورتر که بخش تعریف شده نیازمند تخت باشد، امکان اض

 

ات از دکمه  اتجهت اضافه کردن تجهی   ز  استفاده کرد: میتوان   انتخاب تجهی 

 

  و سپس صفحه ای به صورت زیر باز یم شود:  

 



،  د ه پس کتگاه چندم و مشخصات دستگاه یم باشد  سدر این صفحه طاالعات مورد نیاز جهت اضافه کردن تجهی   شامل نام تجهی  

دقت شود که منظور از دستگاه چندم، تعداد دستگاه  اضافه کردن تجهی   فوق اطالعات در جدول زیر آن نمایش داده یم شود. از 

 از همان نوع یم باشد. 

 

 

  



 افزایش/ کاهش تخت.4

 

ی به بخش های موجود اضافه نشده باشد، امکان اضافه  در صورتر که بخش جدید تعریف  کردن و یا  نشده باشد و همچنی   تجهی  

 در غی  این صورت پیغام زیر را خواهد داد:  .کاهش تخت از بخش های نیازمند تخت موجود در موسسه فعال وجود خواهد داشت

 

 در صورتر که بخش نیازمند تختر وجود داشته باشد: 

 

 صفحه ای باز میشود:  افزایش تخت/کاهش تختبا انتخاب دکمه های 

 

 جدول اطالعات ثبت شده نمایش داده یم شود. بعد از ثبت اطالعات ، در 



 

  



 .ارسال درخواست5

 

 در نهایت خالصه درخواست قابل مشاهده است: 

 

 

 پس از تکمیل اطالعات از دکمه آتی رنگ باالی صفحه جهت بازگشت با صفحه اصیل یم توان استفاده کرد: 

 

 


