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 مقدمه

 نیتام یبرا یهنگفت نهیاند و هزدر کشورمان شناخته شده کیمتابول بیماریکودک مبتلا به  9111تاکنون حدود  39سال  از

تا  5111مصرف کننده  متیکه با ق شیر خشک یهر قوط یبرا نمونه عنوانبهشود  نیتوسط دولت تام دیآنان با شیر خشک

پرداخت  ارانهیتوسط دولت  الیر 02.111.111تا  0.111.111 نیمتوسط ب طوربه رد،یگیم قرار بیمار اریدر اخت الیر 951.111

ر منظوبهو عرضه  ،عیتوز ن،یتام رهیزنج یسامانده یو در راستا اهداف نظام تحول سلامت به یتحقق بخش یلذا برا .شودیم

 .دارد ییبسزا تیاهم یگروه درمان یهمکار ،هانآ نهیو به یمصرف منطق

ی یک هاآنهای مورد نیاز های حاوی فرآوردهو صدور نسخه بیمارانبا تحت نظر داشتن مستمر تغذیه  کارشناسانو پزشکان 

ایجاد کارتابل الکترونیک درمانی و ثبت آیند. در این مستند مراحل می حساببهن زنجیره تامین ایابتدایی و اصلی از ارکان 

  کامل شرح داده شده است. طوربهمتابولیک  بیمارانریزی در سامانه برنامه تغذیه کارشناسانو  پزشکان
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 ورود به سامانه 1

در مرورگر  0شکل  مانند( https://metabolic.ttac.irمتابولیک، آدرس سامانه ) بیمارانریزی جهت ورود به سامانه برنامه

 وارد شود.

 
 ان متابولیک در مرورگرپزشکریزی ( ورود آدرس سامانه برنامه1شکل 

گزینففه ایجففاد کففارتففابففل الکترونیففک درمففانی، جهففت  شفففود.نمففایش داده می 2شفففکففل ای مففاننففد صففففحففه

 انتخاب شود. 

 
 ایجاد کارتابل الکترونیک درمانیان متابولیک و پزشکریزی ( سامانه برنامه2شکل 

 شود.نمایش داده می پزشکات ربوطه مراحل ثبت اطلاعبا انتخاب گزینه م

  

https://metabolic.ttac.ir/
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 ایجاد کارتابل الکترونیک درمانی 2

کلیک روی دکمه شود. با ش داده مییانم 9شکل مانند ای در ابتدا جهت ایجاد کارتابل الکترونیک درمانی تعهدنامه

 ه وپذیرفته شد شوند(ین پس با عنوان پزشک نام برده میا تغذیه )که از کارشناسو یا  تعهدنامه از جانب پزشک 

 در ادامه شرح داده شده است. شود. مراحل ایجاد کارتابل الکترونیک درمانیآغاز می ایجاد کارتابل الکترونیک درمانیمراحل 

 
 ( تعهدنامه3شکل 
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 گروه درمانیمشخصات  2-0

شود. توضیحات مربوط به هر فیلد در ادامه شرح داده وارد می 1شکل مشخصات اولیه و عمومی پزشک مانند در این مرحله 

 شده است.

 
 گروه درمانی( مشخصات 4شکل 

 وارد شود. پزشکرقمی  01کد ملی  :کد ملی 

 :وارد شود. 19/13/0951فرمت صحیح مانند  با پزشکتاریخ تولد   با کلیک بر روی دکمه تاریخ تولد 

نامه، ره شناسشمافیلدهای صحیح و تطبیق داشتن کد ملی با تاریخ تولد،  صورتبهدر صورت ورود اطلاعات  توجه:

 گردد.صورت خودکار با استعلام از ثبت احوال تکمیل میبهو نام پدر پزشک جنسیت  نام، نام خانوادگی،

  د شود.رصورت عددی وابه پزشکشماره شناسنامه  شناسنامه:شماره 

 :صورت کامل وارد شود.به پزشکنام  نام 

 :صورت کامل وارد شود.به پزشکنام خانوادگی  نام خانوادگی 

 :انتخاب شود. پزشکجنسیت  جنسیت 

 :نام پدر پزشک وارد شود. نام پدر 

 :ب شود.از لیست انتخا پزشکاستان محل صدور شناسنامه  استان 

 :از لیست انتخاب شود. پزشکشهرستان محل صدور شناسنامه  شهرستان 
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 :از لیست انتخاب شود. پزشکشهر محل صدور شناسنامه  شهر 

نمایش  مشخصات نظام پزشکیاطلاعات وارد شده ثبت و مرحله  پس از تکمیل اطلاعات با انتخاب دکمه 

 شود.داده می
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 مشخصات نظام پزشکی 2-2

شود. لازم به ذکر است. توضیحات مربوط به هر وارد می پزشک مربوط به نظام پزشکیاطلاعات  5شکل در این مرحله مانند 

 فیلد در ادامه شرح داده شده است.

 
 مشخصات نظام پزشکی( 5شکل 

 :تغذیه وارد شود. کارشناسانحرف شماره نظام پزشکی  حرف 

 :عددی وارد شود. صورتبهشماره نظام پزشکی  شماره نظام پزشکی 

 :شود و غیر قابل تغییر است.تکمیل می خودکار صورتبهاین فیلد با ورود شماره نظام پزشکی معتبر  تخصص 

 :پست الکترونیکی پزشک با فرمت صحیح مانند  پست الکترونیکیsample@sample.com .وارد شود 

 :ابتدای آن وارد شود. 13شماره موبایل پزشک با کد  شماره موبایل 

 :یست از لشود با آنجا تماس گرفته میدر مواقع ضروری که نام محل تماس  محل تماس در مواقع ضروری

 انتخاب شود.

  :عددی وارد شود. صورتبهتماس در مواقع ضروری با کد ابتدای آن شماره شماره تماس در مواقع ضروری 

 شود.اطلاعات وارد شده ثبت و مرحله تصویر مدارک نمایش داده می پس از تکمیل اطلاعات با انتخاب دکمه 

  

mailto:sample@sample.com
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 تصویر مدارک 2-9

 از قبیل تصویر کارت ملی، تصویر شناسنامه و تصویر پزشک مانند مدارک پزشک تصاویر اسکن شده مربوط بهدر این مرحله 

 شود.کیلوبایت بارگذاری می 211و با حجم حداکثر  JPEGو یا  JPGبا فرمت  1شکل 

 
 تصویر مدارک( 6شکل 

نمایش مشخصات محل طبابت اطلاعات وارد شده ثبت و مرحله  پس از تکمیل اطلاعات با انتخاب دکمه 

 شود.داده می

  



 

 0.1نگارش:  کیمتابول مارانیب یزیرسامانه برنامه

 0931 وریشهرتاریخ:  یدرمان کیکارتابل الکترون جادیا یکاربر یراهنما

 

 01از  00صفحه:  یبندفاقد طبقهمحرمانگی:  IFDA-Me-S-Hlp-DoRe کد: سازمان غذا و دارو: کنندهتهیه

 

 طبابتمشخصات محل  2-1

شود. توضیحات مربوط به هر فیلد در ادامه شرح داده شده وارد می 7شکل مانند  پزشک طبابتدر این مرحله اطلاعات محل 

 .است

 
 طبابت( مشخصات محل 7شکل 

 :عددی وارد شود. صورتبه پزشک طبابتکد پستی محل  کد پستی 

خودکار نمایش داده  صورتبهدر صورت ورود کد پستی معتبر، آدرس پستی با استعلام از سازمان پست  توجه:

 در صورت نامعتبر بودن کد پستی امکان ثبت اطلاعات و نمایش مراحل بعد وجود نخواهد داشت. شود.می

 :از لیست انتخاب شود. پزشکطبابت استان محل  استان 

 :از لیست انتخاب شود. پزشکطبابت شهرستان محل  شهرستان 
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 :از لیست انتخاب شود. پزشکطبابت شهر محل  شهر 

 :عددی وارد شود. صورتبهکد ابتدای آن و  پزشکطبابت شماره تلفن محل  تلفن 

 :کامل وارد شود. صورتبهآدرس پستی  آدرس 

 :تکمیل شود. در  عددی صورتبه، این مورد طبابتدر صورت اطلاع از عرض جغرافیایی محل  عرض جغرافیایی

 شود.خودکار تکمیل می صورتبهغیر این صورت و با انتخاب آدرس بر روی نقشه این فیلد 

 :عددی تکمیل شود. در  صورتبه، این مورد طبابتدر صورت اطلاع از طول جغرافیایی محل  طول جغرافیایی

 شود.میل میخودکار تک صورتبهغیر این صورت و با انتخاب آدرس بر روی نقشه این فیلد 

  افزوده  8شکل به قسمت مشخصات محل طبابت مانند آدرس محل طبابت  کلیک بر روی دکمه با

شرح داده  صورتبهها نیز پردازد، مشخصات آنهای دیگری هم به طبابت میکه پزشک در محلشود. درصورتیمی

 شده اضافه گردد.

 
 ( نمایش مشخصات محل طبابت افزوده شده8شکل 

نمایش داده اطلاعات کاربری اطلاعات وارد شده ثبت و مرحله  تکمیل اطلاعات با انتخاب دکمه  پس از

 شود.می
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 اطلاعات کاربری 2-5

نماید. لازم به توجه وارد می 3شکل نام کاربری و رمز عبور دلخواه خود را جهت ورود به سامانه مانند در این مرحله پزشک 

 باشد.به کوچکی و بزرگی حروف حساس میاست که نام کاربری با حروف انگلیسی تعریف شوند و رمز عبور 

 
 اطلاعات کاربری( 9شکل 
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 تکمیل ثبت نام 2-1

با بررسی اطلاعات نمایش داده شده و در شوند. تمامی اطلاعات وارد شده نمایش داده می 01شکل در این مرحله مانند 

 توان اطلاعات را ویرایش نمود.در هر بخش، به آن مرحله منتقل شده و می صورت نیاز به ویرایش با انتخاب گزینه 

 کلیک شود. بر روی دکمه ت عدم نیاز به ویرایش و صحت تمام اطلاعات، در صور

 
 ( تکمیل ثبت نام11شکل 

 پزشک معالج خود انتخاب عنوانبهتوانند پزشک را شود. بیماران میبا انجام مراحل شرح داده شده پزشک در سامانه ثبت می

 توانند به مدیریت بیماران بپردازند.ل کاربری خود مینمایند و پزشکان با ورود به کارتاب


