
 اداره کل بیمه سالمت استان گیالن                                                            

  راهنمای فرایند انجام استحقاق سنجی

 *علت انجام فرایند:

 یکی از اهداف سازمانهای بیمه گر در کاهش استفاده از دفترچه  -1

 دفترچه تعویض دفاتر درمانی فاقد اعتبار و فاقد برگبه حداقل رساندن مراجعات حضوری بیمه شدگان جهت -2

 تکلیف قانونی برای انجام استحقاق سنجی بیمه شدکان در مراکز تشخیصی درمانی -3

 99تغییر فرایند تحویل اسناد پزشکان به اداره کل از اسناد تیر ماه سال  -4

از ، به روش فعلی   فایل اینترنتیدریافت از سوی ستاد سازمان ،  29/12/98توضیح:  با توجه به مکاتبه مورخ 

تجویز های انجام گرفته صرفاً در قالب نسخه نویسی الکترونیک و با زیرا  امکانپذیر نخواهد بوداسناد تیر ماه 

 انجام استحقاق سنجی پذیرفته خواهد شد.

 روش انجام آموزش:

  ارائه توضیحات اولیه درباره برنامه:  -1

در این طرح می توانید از رایانه )کامپیوتر ، لب تاپ ، تبلت( و یا در صورت عدم دسترسی به رایانه، ازتلفن همراه   

 جداگانه می باشند.(آدرس )استفاده نمایید که هرکدام دارای لینک 

یا آزمایش الزم به ذکر است که فرایند طراحی شده بسیار ساده بوده و در این طرح نیازی به تجویز دارو و 

 درسامانه نمی باشد. بلکه فعالدارو و آزمایش باید در دفترچه بیمار درج و به وی تحویل گردد.

 با انجام هرمورد استحقاق سنجی ، یک مورد ویزیت در سامانه رسیدگی اداره کل ثبت خواهد شد. 

میتوانند با استفاده از طرح  کانبا توجه به ایجاد محدودیت در پذیرش اسناد به روش فعلی در برنامه اسناد ، پزش

 استحقاق سنجی ، به راحتی اطالعات نسخ بیماران خود را به صورت الکترونیک ارسال نمایند.

 آدرس سامانه :-2

  https://wapp-evisit.ihio.gov.irالف( ورود به سامانه از طریق لینک موبایل :             

  irevisit.ihio.gov-https://dr.ب( ورود به سامانه از طریق لینک مربوط به رایانه:          

 مراحل صدور رمز:-3

  پزشک نیاز می باشد به کد ملی ، تاریخ تولد )روز ، ماه ، سال( وشماره موبایل  عبور، رمز نام کاربری وبرای صدور*

 eservices.ihio.gov.ir/pscسامانه صدور رمز عبور :* 

https://wapp-evisit.ihio.gov/
https://wapp-evisit.ihio.gov/
https://dr-evisit.ihio.gov/


      ورود اطالعات پزشک بازمربوط به برروی گزینه بازیابی رمز عبور، صفحه  کپس از ورود به سامانه ، و کلی*

 می شود.

 پزشک ردیف اول : کدملی

 (00/00/1300ردیف دوم : تاریخ تولد)

 09000000000موبایل ردیف سوم: شماره 

 ردیف چهارم:کد امنیتی

، آیتم "تایید موارد فوق "باتیک دارنمودن کادر بعد سپس گزینه بررسی اطالعات را انتخاب نمایید. در صفحه*

 تایید را انتخاب نمایید . در این لحظه نام کاربری و رمز عبور برای پزشک ارسال می شود.

 روش ورود به سامانه ها توسط پزشک:

 الف( از طریق موبایل: 

 وارد سامانه شوید. https://wapp-evisit.ihio.gov.irاز لینک   -1

 

 

 رد نمایید.وا التین(با اعداد)ام کاربری خود ران -2

https://wapp-evisit.ihio.gov.ir/


انگلیسی اشتباه oدر برخی مواقع عدد صفر با رمز عبور خود را با حروف بزرگ وارد نمایید.) ممکن است  -3

 شود(

 تماس بگیرید. )فرد آموزش دهنده( در صورت رویت خطا و اشکال در ورود ، با همکار مرتبط -4

 کدملی بیمار را وارد نموده و بر روی گزینه استعالم کلیک نمایید. -5

 

 

پیغام هایی که توسط سامانه داده میشود دقت اطالعات هویتی وبیمه ای بیمار و بهدر صفحه باز شده  -6

نوع بیمه شده فاقد اعتبار بوده و یا همپوشانی بیمه ای داشته و یا اینکه نمایید زیرا در صورتی که 

در قرارداد شریک کاری وجود نداشته باشد ) مثل صندوق بیمه سالمت همگانی که فقط برای صندوق 

ایی که برای پزشک عمومی در تعهد نیست(، سامانه خطای بیماران خاص در تعهد است و صندوق روست

 مربوطه را نمایش میدهد.



و گزینه انصراف قابل رویت  "سوابق بیمار "ویزیت و ارائه خدمت "،"ویزیت شد "**دراین صفحه آیتم های

 می باشد.

 

و در صورت داشتن ویزیت وخدمت ،  "ویزیت شد "درصورتی که فقط ویزیت ارائه می نمایید از آیتم    -7

 را انتخاب نمایید. "ویزیت و ارائه خدمت  "گزینه

 :"ویزیت شد"آیتم 

و آیتم پرداختی بیمار و سهم سازمان قیمت کل،  در صفحه باز شده ،، "ویزیت شد "با انتخاب آیتم -7-1

میشود. مبالغ را کنترل نموده تا مطمئن شوید برای بیمار هزینه ها بیمه ای حساب میشود و در وضعیت دیده 

 نهایت گزینه تایید را انتخاب نمایید.

پس از تایید، آیتم وضعیت تیک دار شده و سامانه یک شماره توالی به شما خواهد داد که میبایست -7-2

 به اداره کل ارسال نمایید.به همراه صورتحساب الکترونیک ه )فعال( برروی برگ دوم نسخ ثبت و در پایان ما



 

 با انتخاب گزینه استعالم جدید و یا بازگشت از سامانه خارج شوید. درنهایت--7-3

 :"ویزیت و ارائه خدمت"آیتم 

 درصورتی که برای بیمار خدمت ارائه می نمایید از گزینه ویزیت و ارائه خدمت وارد شوید.-7-4

 اطالعات هویتی و بیمه ای بیمار را کنترل نمایید.-7-5



 کرده و خدمت را انتخاب نمایید.نام خدمت مورد نظر را وارد -7-6

 

 .در این لحظه سامانه وارد صفحه بعد خواهد شد-7-7

 



 

 

با انتخاب  درصورتی که انجام خدمت نیاز به توضیح داشته باشد در قسمت توضیحات درج شود. .-7-7

 افزودن سامانه به صفحه قبل برمی گرددگزینه 



 

 آیتم ثبت را انتخاب نمایید.-7-8

دراین صفحه آیتم های ثبت نسخه ، سامانه شمارا به صفحه ای با اطالعات هزینه ای انتقال میدهد.-7-9

نمایید و هزینه خدمت و بیمه ای بودن آن را کنترل ارائه، استعالم جدید و گزینه بازگشت قابل رویت میباشد.

 تم ثبت نسخه را انتخاب نمایید.یسپس آ



 

دارو و آزمایش  نسخهبرگ دوم سامانه شماره توالی مربوطه را نمایش میدهد که می بایست برروی -7-10

 .درج گردد،  درصورت تجویز

 "جهت ارائه مطمئن هستید"سامانه پیام میدهد  نمایید.انتخاب خدمت را  "ارائه"انتخاب آیتم سپس -7-11

 را انتخاب میکنید. okکه 

 

وضعیت ارائه ویزیت و خدمت تیک دار شده و یک شماره توالی دیگرتوسط سامانه ارائه در این لحظه -7-12

 خدمت درج گردد. مطابق با شماره توالی قبلی بوده و میبایست برروی نسخه خواهد شد.



 

 انتخاب گزینه استعالم جدید و یا بازگشت از سامانه خارج شوید. درنهایت با-7-13

 *سوابق بیمار*

، اطالعات مربوط به مراجعات همان بیمار به پزشک رویت  بیمه شده از صفحهبا انتخاب گزینه سوابق بیمار-

 میگردد.

 *تاریخچه: 

بیماران ویزیت شده  به ترتیب  با انتخاب آیتم تاریخچه و انتخاب تاریخ مورد نظر توسط پزشک ،  اطالعات

 نمایش داده میشود

 مورد نیاز:مستندات 

 از طریق سامانه اصلی نسخه نویسی به آدرس :  پزشک می تواند در پایان ماه و اولین روز ماه جدید،

eservices.ihio.gov.ir/hdk کاربری و رمز عبور خود وارد شده و از آیتم صورتحساب  ، با استفاده  نام

صورتحساب را پرینت سال و ماه مورد نظر را انتخاب وکه در سمت راست سامانه تعبیه شده است وارد و 

 نماید.

 الزم به ذکر است در پایان ماه مستندات زیر باید برای اداره کل ارسال شود:

 پرینت صورتحساب -1

 توالی مربوطه روی آن درج شده است.صفحه دوم نسخه که  -2

برگ اول و دوم دفترچه مربوط به تجویز خدمت که شماره توالی روی آن درج شده باشد  به همراه گزارش  -3

 مربوطه



   

 

 


