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 مقدمه 1

صیف چگونگی بهره سند برای تو سال مدیریت سامانهبرداری از این   مت محورزنجیره تامین فرآورده های 

مام جزئیات تبه صورت مصور و با  دانشگاه هاتوسط ایجاد شده است. در این سند تمامی عملیات قابل انجام 

 تشریح شده است.

ورده های وظیفه ثبت و کنترل زنجیره تامین فرآ زنجیره تامین فرآورده های سااالمت محور مدیریتسااامانه 

شامل دارو،  شکی، ذاییمکمل های غ، غذا، داروهای گیاهیسالمت محور  شی و آر، بیولوژیک، تجهیزات پز ای

اکتور، رسید و ... بین ف... را از طریق جابجائی مجموعه ای از اسناد مانند: حواله،  ، مواد اولیه)الکل( وبهداشتی

 ،، دانشاااگاهمجموعه ای ازمتعاملین ساااازمانی و فردی حوزه ساااالمت مانند: تامین کننده، شااارکت پخش

 و ... را در کشور عهده دار است.بیمارستان، پزشک، بیمار 

ندها نیز تحت شروع کار این سیستم با کنترل زنجیره تامین دارو می باشد و به صورت قدم به قدم بقیه فرآی

 کنترل این سیستم در می آیند.

 هدف 1.1

  تنظیم شده است. سامانهکارکردهای این برداری از سند راهنمای کاربری جهت تسهیل بهره

 محدوده 1.2

 است. مدیریت زنجیره تامین فرآورده های سالمت محورسامانه محدوده این سند پروژه 

 منابع 1.3

 سالمت محور مدیریت زنجیره تامین فرآورده هایسامانه مهمترین منبع به کار رفته برای تولید این سند 

 یسااتم نیزساایلگر ر نرم افزار و تحلدر ضاامن از اطالعات افراد تیم فنی پروژه شااامل: مدیر فنی، معما اساات.

 استفاده شده است.

 مالحظات 1.4

 در تهیه سند سعی شده است تا مطالب ارائه شده به صورت تفصیلی و مصور شرح داده شود.

  



   

 ورود به سیستم 2

در ادامه، صفحه زیر را در مرورگر خود وارد نماید.  scm.fda.gov.irبرای ورود به سامانه کاربر باید آدرس 

 می شود.به کاربر نمایش داده 

 ابتدائی. صفحه 1شکل 
 

در قسمت اخبار و اطالعیه ها، شماره های پشتیبانی مربوط به بخش های مختلف، نامه ها و بخشنامه های 

مرتبط با سامانه و ... موجود است. در کادر راهنما در وسط صفحه، راهنماهای کاربری بخش های مختلف 

گردیده است. در صورت وجود مشکل در بخشی از سامانه می سامانه به تفکیک و نیز فیلم های آموزشی ذکر 

توانید از این راهنماها استفاده نمایید. در قسمت چپ صفحه، کادر ورود به سامانه وجود دارد که برای وارد 

 شدن به سامانه باید بر روی کلمه ورود کلیک نمایید.

  می شود. زیر مشاهدهپس از ورود به سامانه صفحه  

 . صفحه ورود به سامانه2شکل                                                      



   

 

، با فشردن دکمه و کد امنیتی کلمه عبور نام کاربری، وارد کردنپس از با انتخاب گزینه ورود کاربر میتواند 

 د.شو مدیریت زنجیره تامین فرآورده های سالمت محورسامانه ورود، وارد 

ر سامانه زنجیره دورود به این سامانه، کاربران دانشگاه می توانند از نام کاربری و رمز عبور موجود برای 

ا بودن کاربر در قسمت مخدر برای ثبت فاکتورها و ثبت سفارش می توانند استفاده کنند. در صورت مجز تامین

ره تلفن پشتیبانی ش، می توانید با شماالکل از قسمت ثبت فاکتور در دانشگاهی و نیاز به یوزر جدید در این بخ

 تماس بگیرید.

می  فحهصاین از طریق  سیستم کاربرگردد، می ظاهر سامانه به Loginصفحه نخست که بالفاصله بعد از 

 .ه باشد دسترسی داشت سامانه اینمختلف بخشهای به  دتوان

می باشد. که در  بطو سامانه های مرت تنظیمات، اسناد، خانه :هایمنو  املش ،دانشگاهسامانه برای کاربران این 

 شرح داده خواهند شد.و اجزا آن ادامه هر یک از این منوها به همراه زیر منوهایشان 

 
 سامانهصفحه ابتدائی پس از ورود به . 3شکل 

 پنل کاربری 3

رژن سیستم و ودر سمت چپ نوار باالی صفحه، پنل کاربری قرار دارد که شامل نام و نام خانوادگی کاربر، 

 گزینه خروج از سیستم می باشد.
 

 
 . پنل کاربری 4شکل 

 



   

 تغییر رمز کاربر دانشگاه در این سیستم ممکن نیست و فقط از طریق سیستم مدیریت امور داروخانه ها 

 امکانپذیر است.

 اسناد 4

ز متعاملین هریک ا اسناد امکان دسترسی به اسناد قابل تبادل بین متعاملین میسر می باشد.در منوی 

 با توجه به سطوح دسترسی تعریف شده برای آنها به بخشهای مختلف این منو دسترسی  دارند.

 مجوز حواله مواد اولیه 4.1

 مجوز حواله مواد اولیهپیش نویس  4.1.1

اد اولیه برای می تواند پیش نویس مجوز حواله مو کارشناس الکل مربوط به دانشگاهدر این فرم کاربر نقش 

 صادر کند. مواد اولیه خریدار

 

 
 پیش نویس مجوز حواله مواد اولیه. 5شکل 

 

و  رخواساات، تاریخ درخواساات، گیرندهاین لیساات شااامل سااتونهای شااماره مجوز، تاریخ مجوز، شااماره د

 فرستنده می باشد.

وجود انتخاب آن می توان اطالعات میک عالمت قیف کوچک وجود دارد که با در سمت چپ نام هرستون 

 یک صفحه را بر اساس ستون مورد نظر فیلتر نمود.در 

را نمایش  مجوز حواله مواد اولیه با انتخاب گزینه صدور مجوز حواله، سیستم صفحه اطالعات پیش نویس

  می دهد.

 تخاب گزینه ثبت، با انربر با انتخاب خریدار، فروشاانده، اطالعات مجوز و اقالم ماده اولیهدر این صاافحه کا

 مجوز حواله مواد اولیه را ثبت می کند.پیش نویس 



   

 

 
 پیش نویس مجوز حواله مواد اولیهاطالعات . 6شکل 

 

ایش می صفحه انتخاب خریدار را نم با کلیک کردن گزینه انتخاب در بخش خریدار توسط کاربر، سیستم

  دهد.

 
 نتخاب خریدارا. 7شکل 

 

 ن را جستجو خریدارا خریدار و انتخاب گزینه جستجو می تواند HIXکاربر با وارد کردن نام خریدار یا کد 

 خریداران یافت شده را نمایش می دهد.کند و سیستم لیست 

 



   

 
 انتخاب خریدار. 8شکل 

 
ب خریدار را سیستم صفحه انتخا ،با کلیک کردن بر روی گزینه انتخاب متناظر با خریدار مورد نظر کاربر

ولیه نمایش را در بخش خریدار صفحه اطالعات پیش نویس مجوز حواله مواد ابسته و اطالعات خریدار منتخب 

 می دهد.

ذا و داروی کل خریداران هر دانشگاه، قبال وسط نامه ای از سمت سازمان غذا و دارو از سطح معاونت های غ

ود وجکشور جمع آوری شده است و در سامانه به تفکیک هر دانشگاه وارد گردیده است. در صورت عدم 

 خریداری در لیست خریداران خود، لطفا با شماره پشتیبانی جهت ورود آن، تماس حاصل فرمایید.

 

 
 انتخاب خریدار. 9شکل 

 

را ده فروشنگزینه انتخاب در بخش فروشنده توسط کاربر، سیستم صفحه انتخاب  بر روی با کلیک کردن

 نمایش می دهد.



   

 
 فروشندهانتخاب . 10شکل 

 

ندگان را فروشنده و انتخاب گزینه جستجو می تواند فروش HIXد کردن نام فروشنده یا کد کاربر با وار

 جستجو کند و سیستم لیست فروشندگان یافت شده را نمایش می دهد.

 

 
 فروشندهانتخاب . 11شکل 

 

 
را فروشنده ب مورد نظر کاربر سیستم صفحه انتخافروشنده با کلیک کردن بر روی گزینه انتخاب متناظر با 

اولیه  صفحه اطالعات پیش نویس مجوز حواله موادفروشنده منتخب را در بخش فروشنده بسته و اطالعات 

 نمایش می دهد.

 
 فروشندهانتخاب . 12شکل 



   

 

 

 ی شود.م بارگذاریبه سیستم )دانشگاه(  ه به صورت اتوماتیک از کاربر وارد شدهاطالعات مجوز دهند

اریخ روز تر می گیرد و قابل تغییر نمی باشد و مقدار پیش فرض آن، سیستمی مقداتاریخ مجوز به صورت 

 صدور مجوز است.

د دلخواه و توسط کاربر قابل تغییر است و می توان با هر عدشماره مجوز به صورت سیستمی پر می شود 

 جاگزین شود.

 تغییر نمی باشد.روزه می باشد و به صورت سیستمی پر شده و قابل  30مهلت)مهلت اعتبار( 

یست تاریخ درخواست در چارگون، شماره درخواست چارگون و تصویر درخواست اجباری هستند و می با

 توسط کاربر پر شوند.

صات ماده ا ،با انتخاب گزینه افزودن ماده اولیه شخ صفحه م ستم  اربر می کولیه را نمایش می دهد و سی

 کند. هیش نویس مجوز حواله ماده اولیه اضافتواند اقالم مواد اولیه مورد نظر خود را به پ

 

 
 افزودن ماده اولیه . 13شکل 

 

 ر نمایش می دهد.شده را به کارب سیستم لیست موارد یافت کاربر نام ماده مورد نظر خود را می نویسد و

 
 

 
 جستجو ماده اولیه . 14شکل 

 

شده و  رگذاریبابا انتخاب یک ماده اولیه از لیست نمایش داده شده توسط کاربر، اطالعات آن ماده اولیه 

ت، تخاب شده اسدر این لیست تنها مواد اولیه ای که مربوط به تامین کننده اندر صفحه نمایش داده می شود. 

 و دارو ثبت شده است. نمایش داده می شود. محصوالت هر تامین کننده قبال توسط سازمان غذا

 



   

 
 انتخاب ماده اولیه . 15شکل 

 

 مورد ک کاربر می بایست مقدار اجباری لیتر یا کیلوگرم را پر کند و سیستم خودش به صورت اتوماتی

 طالعات پیش اماده اولیه منتخب به  ،تر را پر می کند، با انتخاب گزینه ثبت توسط کاربریکیلوگرم یا ل

 مواد اولیه اضافه می شود.نویس مجوز حواله 

 

 
 مجوز حواله با ماده اولیه . 16شکل 

 

 ه را ثبت می ، مجوز حوالکاربر با انتخاب گزینه ثبت در صفحه اطالعات پیش نویس مجوز حواله مواد اولیه

  کند.

 
 ثبت مجوز حواله ماده اولیه . 17شکل 



   

 

 پیش  ، صفحهسیستم ضمن ذخیره پیش نویس مجوز حواله مواد اولیه توسط کاربربا انتخاب گزینه ثبت 

 .یش می دهدرا نما "عملیات با موفقیت انجام شد"و پیغام را نمایش داده  نویس مجوز حواله مواد اولیه

 

 
 ثبت مجوز حواله ماده اولیه . 18شکل 

 

زینه های گحواله ماده اولیه، در صفحه پیش نویس مجوز حواله ماده اولیه به ازای هر پیش نویس مجوز 

جوز حواله مبا انتخاب گزینه ویرایش متناظر با هر پیش نویس  ویرایش حذف و ارسال نمایش داده می شوند.

ا ویرایش رسیستم، پیش نویس مجوز حواله منتخب را در حالت ویرایش نمایش می دهد و کاربر می تواند آن 

 کند.

ش نویس م، سوال آیا شما از حذف پییش نویس مجوز حواله سیستبا انتخاب گزینه حذف متناظر با هر پ

سیستم پیش  دهدبلی مجوز حواله اطمینان دارید را نمایش می دهد و در صورتی که کاربر به این سوال جواب 

 نویس مجوز حواله منتخب را حذف می کند.

 

 
 حذف پیش نویس مجوز حواله ماده اولیه . 19شکل 

 

 

 س ضمن حذف پیش نویس حواله مورد نظر، لیست پیش نویبا انتخاب گزینه بلی توسط کاربر سیستم 

 فقیت عملیات با مو"و پیغام  ن مورد حذف شده نمایش می دهدوحواله ها را به صورت بروز شده و بد

 .را نمایش می دهد "انجام شد



   

ا به سیستم رسیستم پیش نویس مجوز حواله  با انتخاب گزینه ارسال متناظر با هر پیش نویس مجوز حواله،

HIX  هد و لیست را نمایش می د "ارسال شده است....... سند با کد پیگیری "ارسال می کند و سیستم پیغام

ییر و یا حذف پس از ارسال امکان تغ پیش نویس ها را به صورت بروز شده و بدون مورد ارسالی نمایش میدهد.

جوزهای صادره د و در صورت نیاز باید اقدام به ابطال مجوز نماید که در بخش مبر روی سند مجوز وجود ندار

ر صورت دپس از ارسال مجوز، امکان حذف و ویرایش آن توسط کاربر وجود ندارد و  توضیح داده شده است.

 نیاز باید اقدام به ابطال آن نمود.

وز حواله مواد ه مواد اولیه تبدیل به مجبا ارسال پیش نویس مجوز حواله، پیش نویس مجوز حوالنکته مهم: 

 اولیه می شود.

 

 مجوزهای صادره 4.1.2

ه شده مجوز حواله مواد اولی که تبدیل به HIXپیش نویس های مجوز های حواله ارسال شده به سیستم 

 اند در این فرم دیده می شوند.

 

 

 
 مجوزهای صادره. 20شکل 

  

 

 است،شماره مجوز، تاریخ مجوز، شماره درخو، HIXتاریخ ثبت، کد رهگیری این لیست شامل ستونهای: 

نمایش  اطالعات تاریخ درخواست، خریدار، وضعیت، فروشنده، آدرس خریدار و تلفن مجوز دهنده می باشد.

 داده شده را بر اساس هر ستون می توان فیلتر نمود.

نتخب مردیف یک ردیف در زیر  ،بر روی آن سمت راست هر ردیف یک عالمت مثلث وجود دارد که با کلیک

شده در صورتی که توضیحات ثبت ن است. پیش نویس مجوز حواله نمایش داده می شود که حاوی توضیحات

 باشد در این کادر فقط واژه توضیحات نمایش د اده می شود.

ا نمایش منتخب رمجوز صادره سیستم پیش نمایش چاپ  ،مجوز صادرهبا انتخاب گزینه چاپ متناظر با هر 

 کند. آن نسخه چاپی تهیه از «Print»گزینه  از با استفاده می دهد و کاربر در صورت نیاز می تواند



   

 
 مجوزهای صادره. 21شکل 

 صفحه مشاهده مجوز حواله را نمایش می دهد. ،مشاهده سیستمبا انتخاب گزینه 

 

 
 مشاهده مجوز حواله. 22شکل 

( صفحه ممکن است گزینه ها)دکمه هابسته به وضعیت مجوز صادره در قسمت پایین و سمت چپ این 

 که هر کدام توضیح داده خواهند شد. متفاوتی دیده شوند

بطال اگزینه های تصویر درخواست و ارسال شده باشد در این صفحه در صورتی که وضعیت مجوز صادره 

 مجوز حواله مشاهده می شوند.

کاربر  وز حواله را نمایش می دهد انتخاب گزینه تصویر درخواست سیستم صفحه تصویر درخواست مجوبا 

 می تواند تصویر درخواست مجوز حواله را مشاهده کند.

 



   

 
 تصویر درخواست مجوز حواله. 23شکل 

 

صفحه سرد نظر خود باطل کند، با انتخاب گزینه ابطال مجوز حواله کاربر می تواند مجوز حواله مو ستم  ی

را می  "ید؟جوز حواله اطمینان دارآیا شاااما از ابطال این م"نمایش می دهد و ساااوال ابطال مجوز حواله را 

ند و صفحه کمی  ابطالپرسد. در صورتی که کاربر جواب بلی را انتخاب کند سیستم مجوز حواله مورد نظر را 

 شده نمایش می دهد.مجوزهای صادر شده را به صورت بروز 

ه می شاهدتصویر درخواست م تنها گزینهشده باشد در این صفحه  رددر صورتی که وضعیت مجوز صادره 

 د.شو

 
 مشاهده مجوز حواله. 24شکل 

 

 والهو مشاهده ح باشد در این صفحه گزینه های تصویر صدور حوالهدر صورتی که وضعیت مجوز صادره 

 د.شاهده می شودرخواست م

 

 
 مشاهده مجوز حواله. 25شکل 



   

 

 صفحه مشاهده حواله را نمایش می دهد.با انتخاب گزینه مشاهده حواله سیستم 

 
 مشاهده حواله. 26شکل 

 حواله مواد اولیه 4.2

 حواله های وارده 4.2.1

ه است )توسط در این فرم حواله های صادر شده توسط تامین کننده مواد اولیه که برای این نقش ارسال شد

 دریافت شده است( مشاهده می گردد.این نقش 

 

 
 حواله های وارده. 27شکل 

 

 تاریخ مجوز، حواله، شماره مجوز، این لیست شامل ستونهای: تاریخ ثبت، کد رهگیری، شماره حواله، تاریخ

 فروشنده، خریدار و وضعیت می باشد.

 اطالعات این فرم بر اساس هر یک از ستونها قابل فیلتر می باشد.

حواله مواد  صفحه مشاهدهسیستم  ،که با انتخاب آنبه ازای هر حواله وارده یک گزینه مشاهده وجود دارد 

 اولیه را به کاربر نمایش می دهد.

فحه صممکن است در پایین و سمت چپ بسته به اینکه حواله وارده در چه وضعیتی قرار دارد سیستم 

 را نمایش دهد.مشاهده حواله مواد اولیه گزینه های متفاوتی 



   

یه هیچ فحه مشاهده حواله مواد اولاگر حواله در وضعیت باطل شده باشد در قسمت پایین و سمت چپ ص

 گزینه ای مشاهده نمی شود.

 
 مشاهده حواله وارده. 28شکل 

گزینه  در قسمت پایین و سمت چپ صفحه مشاهده حواله مواد اولیه وضعیت حواله ارسال شده باشداگر 

 حمل مشاهده می شود. پروانه های

 
 مشاهده حواله وارده. 29شکل 

 هد.سیستم صفحه پروانه های حمل مواد اولیه را نمایش می د ،با انتخاب گزینه پروانه های حمل

 
 مشاهده پروانه های حمل. 30شکل 

 

 در این صفحه لیست پروانه های حمل مربوط به حواله وارده منتخب نمایش داده می شود.

که می دهد  صفحه اطالعات پروانه حمل را نمایشبا انتخاب گزینه مشاهده متناظر با پروانه حمل سیستم 

 حاوی جزئیات مربوط به پروانه حمل منتخب می باشد.

 



   

 
 مشاهده اطاعات پروانه های حمل. 31شکل 

 زینهگاولیه  اگر وضعیت حواله نهائی شده باشد در قسمت پایین و سمت چپ صفحه مشاهده حواله مواد

 مشاهده می شود. ، تقلیب های حواله و رسید حوالهپروانه های حمل های

ام رسیده وضعیت نهایی شده یک حواله نشان دهنده آن است که کار تامین کننده برای این مجوز به اتم

ر این جه داست و تمامی پروانه های حمل برای آن ثبت شده است و محموله تحویل خریدار شده است. در نتی

 مرحله دانشگاه باید سند تقلیب این محموله)در صورت وجود( را در سامانه درج نماید.

 
 مشاهده حواله وارده. 32شکل 

ننده، با کهای حمل قبال توضیح داده شده است که پروانه حمل های ثبت شده توسط تامین گزینه پروانه 

 انتخاب این گزینه قابل مشاهده است.

 دهد. تقلیب های حواله مواد اولیه را نمایش میسیستم صفحه  ،تقلیب های حوالهبا انتخاب گزینه 

 این صفحه لیست تقلیب های مربوط به پروانه های حمل را نمایش می دهد.

 
 تقلیب های حواله مواد اولیهمشاهده . 33شکل 

 هد.ایش می دپیوست تقلیب حواله مواد اولیه را نمسیستم صفحه  ،با انتخاب گزینه افزودن تقلیب



   

 
 حواله مواد اولیه تقلیب پیوست. 34شکل 

اب )کلیک بر در این صفحه کاربر لیست پروانه های حمل مربوط به یک حواله را مشاهده می کند و با انتخ

ه انتخاب روی مربع سمت راست یک پروانه حمل( یک پروانه حمل و انتخاب گزینه تصویر تقلیب، سیستم صفح

را انتخاب   Openاب کند و گزینه فایل را نمایش می دهد و کاربر می تواند فایل تقلیب مورد نظر خود را انتخ

یر تقلیب به باالی گزینه تصویل را بسته، تصویر کوچک تقلیب را در این حالت سیستم صفحه انتخاب فا .کند

 کاربر نمایش می دهد.

 
 پیوست تقلیب حواله مواد اولیه. 35شکل 

 ثبت کند.ثبت میتواند تقلیب مربوط به یک پروانه حمل را سپس کاربر با انتخاب گزینه 

مواد اولیه  صفحه تقلیب های حوالهسیستم صفحه پیوست تقلیب حواله مواد اولیه را بسته و در این حال، 

 را به صورت بروز شده نمایش می دهد.

 

 



   

 
 مشاهده تقلیب های حواله مواد اولیه. 36شکل 

 متناظر با هر تقلیب ثبت شده سه گزینه مشاهده تصویر، ویرایش و حذف وجود دارد.

 وی عکستصویر تقلیب را که حاسیستم صفحه  متناظر با تقلیب منتخب با انتخاب گزینه مشاهده تصویر

 را نمایش می دهد. می باشد تقلیب

 

 
 تصویر تقلیب. 37شکل 

 
نمایش را لیه پیوست تقلیب حواله مواد اوسیستم صفحه  ،با انتخاب گزینه ویرایش متناظر با تقلیب منتخب

 حالت تقلیب منتخب را می توان ویرایش کرد. می دهد که در این



   

 
 تقلیب ویرایش. 38شکل 

ف را نمایش سیستم صفحه حذبا انتخاب گزینه حذف متناظر با هر تقلیب در صفحه تقلیب های مواد اولیه، 

 واب بلی رارا می پرسد و در صورتی که کاربر ج "آیا شما از حذف تقلیب اطمینان دارید؟"می دهد و سوال 

ولیه اب کند سیستم ضمن حذف تقلیب مورد نظر و بستن صفحه حذف، صفحه تقلیب های حواله مواد اانتخ

 را به صورت بروز شده نمایش می دهد.

 
 حذف تقلیب. 39شکل 

 واله مواد سیستم صفحه رسید کردن ح ،در صفحه مشاهده حواله مواد اولیهبا انتخاب گزینه رسید حواله 

 .اولیه را نمایش می دهد

  
 رسید کردن حواله مواد اولیه. 40شکل 



   

یر می است که توسط کاربر قابل تغیسیستم یک شماره رسید به صورت اتوماتیک ساخته  ،در این صفحه

لیه وارده را نمایش و سیستم صفحه حواله های مواد اوو با انتخاب گزینه ثبت حواله موارد اولیه رسید شده  باشد

 برابر با رسید کامل نمایش می دهد.می دهد و وضعیت حواله مورد نظر را بصورت بروز شده و 

 ست.امکان افزودن، ویراش و حذف تقلیب میسر نیدر صورتی که حواله وارده رسید کامل شده باشد 

 سامانه های مرتبط 5

 ارتباط به سامانه های مرتبط وجود دارد.در این بخش لینک 

 مدیریت مخازن اسناد الکترونیکی پرتال سامانه 5.1

 


