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 سناریو اصلی:

به  ماریکه ب یباشد. هنگام یدرمانگاه م کی ستمیس یپروژه مذکور برا

کند  یارائه م رشیخود را به مسئول پذ یکند ابتدا کد مل یدرمانگاه مراجعه م

را  ماریاطالعات ب رشیثبت نشده باشد مسئول پذ ماریاگر قبال اطالعات ب

قبض  ماریب ازیبا توجه به درخواست و ن نصورتیا ریکند در غ یثبت م

اش )آزاد،  یدرمان تیبا توجه به وضع ماریاز ب نهیشود و هز یمربوطه صادر م

 ،یبه بخش مورد نظر )پزشک عموم ماریشود و ب ی( اخذ ممهیتحت پوشش ب

 کند.  یو پانسمان( مراجعه م قاتیتزر ،یپزشک متخصص، دندانپزشک

  



B.U.C.D: 

 



Class Diagram: 

 

 

  



 استعالم کد ملی:

در ابتدا بیمار برای شروع پروسه پذیرش ابتدا باید کد ملی خود را به 

مسئول پذیرش اعالم نماید تا مسئول پذیرش با جستجوی کد ملی 

مورد نظر در سیستم مشاهده نماید که آیا مشخصات بیماری که 

کرده است قبال در سیستم ثبت شده است یا خیر که در مراجعه 

صورت منفی بودن جواب مشخصات بیمار را در سیستم ثبت کند در 

 غیر اینصورت  اطالعات بیمار را بارگذاری کند.

 



  



 بارگذاری اطالعات بیمار:

در این قسمت اگر اطالعات بیمار از قبل در سیستم موجود باشد 

میشود که در صورت تایید مسئول پذیرش، اطالعات بیمار بارگذاری 

شایان ذکر است که در صورت  سیستم به فرم ویزیت هدایت میشود.

العات بارگذاری شده مسئول میتواند اطالعات را وجود اشکال در اط

 در همان فرم ویرایش نماید.

 

 



 

 ثبت اطالعات بیمار:

اپراتور با در قسمت ثبت اطالعات بیمار اگر در زمان استعالم کد ملی، 

پیغام بیماری با این کد ملی یافت نشد مواجه شد به این فرم منتقل 

 میشود تا اطالعات بیمار را ثبت کند.



 
  



 نوبت دهی:

در بخش نوبت دهی مسئول پذیرش با انتخاب کردن بخش مورد نظر 

بیمار برای او نوبت ثبت میکند تا بتواند در زمان فرا رسیدن نوبت 

 خود بتواند به بخش مورد نظر مراجعه کند.

 
  



 پرداخت:

در قسمت پرداخت با توجه به سرویس ارائه شده به بیمار سیستم 

حساب می کند و بر اساس وضعیت درمانی بیمار، مبلغ مربوطه را 

مبلغ نهایی را حساب میکند و ارائه میکند تا مسئول پذیرش آن را 

 دریافت نماید.

 



 ویزیت:

در این قسمت بعد از مراجعه بیمار به پزشک و ارائه شرح حالی از 

خود پزشک مورد نظر شرح حال بیمار و تاریخ ویزیت بعدی را ثبت 

 و بیمار نسخه را دریافت میکند و در مانگاه را ترک می کند.. میکند

 



 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ویزیت دندانپزشکی:

در این قسمت بعد از معاینه با توجه به تصمیم دندانپزشک، بیمار 

می تواند تحت عمل جراحی یا عصب کشی قرار بگیرد یا فقط با 

 .نوبت بعدی ویزیت تعیین شوددریافت نسخه 

  



 

  



 :ثبت اطالعات تزریق

آمپول را به  2در بخش تزریقات، مسئول بخش میتواند حداکثر تا  

بیمار تزریق کند همچنین باید تعیین شود که آمپول برای تزریق از 

مخزن درمانگاه تامین می شود یا بیمار قبال بیمار آمپول را خریداری 

 کرده است.

  



 ثبت اطالعات پانسمان:

در این بخش اطالعات پانسمان اعم از نقاط آسیب دیده 

)سر،صورت،پا،زانو و...( و شدت آسیب دیدگی )سطحی، عمیق( وارد 

 میشود و در سیستم ثبت می شود.

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Entity Relationship Diagram: 

 

 

 

 



 

 


