راﻫﻨﻤﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ
راه اﻧﺪازی ﺳﯿﺴﺘﻢ
اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎرﺑﺮی ﺧﻮد ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺎم و رﻣﺰ ﮐﺎرﺑﺮی را از ﻣﺪﯾﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺎ ورود اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت در ﺻﻔﺤﻪ  Loginوارد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﻮﯾﺪ.

ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﮐﺎرﺑﺮی ﺷﻤﺎ ،ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﻮی اﺻﻠﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﺳﻤﺖ
راﺳﺖ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

در اﺑﺘﺪا ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﻮی ﺗﻌﺎرﯾﻒ ،ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﯿﺴﺖ ﮐﻠﻤﺎت و  ...را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.
ﺗﺬﮐﺮ ﻣﻬﻢ :ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻮﺟﻮد )ﻣﺜ ً
ﻼ  word 1در ﻟﯿﺴﺖ ﮐﻠﻤﺎت( را ﺣﺬف ﻧﮑﻨﯿﺪ ،در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آن را ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ  Editﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ.

ﺟﻬﺖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻠﻤﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻮع آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد؛ ﮐﺪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﻮاع ﮐﻠﻤﺎت در زﯾﺮ ﺟﺪول ﺳﻤﺖ ﭼﭗ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع ﮐﻠﻤﺎت ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﻠﻤﻪ در ﭼﻪ  Text Boxﻫﺎﯾﯽ در
ﻫﻨﮕﺎم ورود اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮐﯿﺮد .ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻧﻮع ) Commonﮐﺪ  (4در ﺗﻤﺎﻣﯽ Tetx
 Boxﻫﺎ و ﻧﻮع ) PMHﮐﺪ  (41ﺗﻨﻬﺎ در آﯾﺘﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  PMHاﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪی ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﻮی »ﮔﺰارش ﮔﯿﺮی« و اﻧﺘﺨﺎب ﻟﯿﺴﺖ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮد را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.
ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎرﺑﺮ »ﻣﺪﯾﺮ« ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ را دارد.

ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﻮی »دﺳﺘﻮرات« و اﺟﺮای دﺳﺘﻮرات »ﮐﺎرﺑﺮ ﺟﺪﯾﺪ« و »ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻣﺰ ﮐﺎرﺑﺮ« ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺎرﺑﺮان ﺟﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻠﻤﻪ رﻣﺰ ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺒﻠﯽ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.
ﮐﺎرﺑﺮان ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه دارای ﺳﻄﺢ دﺳﺘﺮﺳﯽ »ﮐﺎرﺑﺮ« ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﻨﺸﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ورود اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﻤﺎران
ﺟﻬﺖ ورود اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﻤﺎر اﺑﺘﺪا ﭘﺮوﻧﺪه ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای وی ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﯿﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ورود ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ وﯾﺰﯾﺖ ،وﯾﺰﯾﺖ ﻫﺎی ﺑﯿﻤﺎر را وارد ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.
ﺟﻬﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻠﻤﺎت ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه در ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ روی  Text Boxﻫﺎ راﺳﺖ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮده و ﮐﻠﻤﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.

ﮔﺰارش ﮔﯿﺮی
ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﻮی »ﮔﺰارﺷﺎت« ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ وارد ﺻﻔﺤﻪ ﮔﺰارﺷﮕﯿﺮی ﺷﻮﯾﺪ .در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺮ ﮔﺰارش از ﻟﯿﺴﺖ » «Searchesﻟﯿﺴﺖ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻬﺖ
ﺟﺴﺘﺠﻮ در اﻃﻼﻋﺎت ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﭘﺎراﻣﺘﺮ را وارد ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ﺗﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺰارش ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺴﺘﺠﻮ در اﻃﻼﻋﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد.
در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮔﺰارﺷﺎت دﯾﮕﺮی را از ﻣﺪﯾﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮد درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﮔﺰارﺷﺎت ﺷﻤﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد.

ﺟﻬﺖ ذﺧﯿﺮه ﮐﺮدن اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺰارش در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ ،ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﺑﺮ روی دﮐﻤﻪ » «Create Fileﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ،ﭘﺲ از اﯾﻦ ﮐﺎر ﻟﯿﻨﮏ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﺎ راﺳﺖ ﮐﻠﯿﮏ ذﺧﯿﺮه ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .ﻓﺎﯾﻞ ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه ﺑﺎ
ﻓﺮﻣﺖ  XMLﺑﻮده و ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ  Excelﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ را ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ  xlsذﺧﯿﺮه و ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺮارﻫﺎی آﻣﺎری از ﺟﻤﻠﻪ  SPSSاﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.

اﺟﺮای دﺳﺘﻮرات
ﺟﻬﺖ اﺟﺮای دﺳﺘﻮرات ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻨﻮی »دﺳﺘﻮرات« را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺮ ﯾﮏ از دﺳﺘﻮرات از ﻟﯿﺴﺖ » «Commandﺷﻤﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﺟﺮای آن دﺳﺘﻮر ﻫﺴﺘﯿﺪ .در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺑﺮای دﺳﺘﻮر،
ورود اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻤﺎﻣﯽ دﺳﺘﻮرات اﺟﺒﺎری اﺳﺖ؛ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﭘﯿﺎم ﺧﻄﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺮای ﺗﻤﺎم زﯾﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻟﺬا در ﺻﻮرت ﺗﮑﺮاری ﺑﻮدن ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﺎ ﺧﻄﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ .ﺟﻬﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﮐﺎرﺑﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﺎم زﯾﺮﺳﯿﺴﺘﻢ )ﻧﺎم
ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﺪﯾﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﻤﺎ ﻣﺜﻼ  (drnewو ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ )ﻣﺜ ً
ﻼ .(drnew_user
ﺟﻬﺖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻌﻨﻮان ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﺎم زﯾﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ و ﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه وی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ )ﻣﺜ ً
ﻼ  .(drnew_90/0001ﺟﻬﺖ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ورود ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺣﺘﻤ ًﺎ ﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه وی ﺑﺪرﺳﺘﯽ وارد ﮔﺮدد.
ﺑﯿﻤﺎران ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮوﻧﺪه و وﯾﺰﯾﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.

راﻫﻨﻤﺎی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﻮی »راﻫﻨﻤﺎی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ« ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ راﻫﻨﻤﺎ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ.
در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ راﺳﺖ ﮐﻠﯿﮏ روی اﯾﻦ ﻣﻨﻮ و اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ »Open in New
 «Windowاﯾﻦ راﻫﻨﻤﺎ را در ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ.

