راهنمای درخواست خدمات از واحد فناوری اطالعات
 .1ابتدا وارد سایت بیمارستان ابن سینا شده و قسمت درخواست خدمات را انتخاب می نمائید.

 .2در صفحه باز شده در قسمت  Usernameنام کاربری خود را وارد نموده و در قسمت  Passwordگذرواژه را وارد نموده و بر
روی  Sing inکلیک نمایید.

 .3در صفحه باز شده برروی گزینه افزودن مورد جدید کلیک نموده و فرم درخواست باز می شود .

.4در فرم درخواست در قسمت برنامه  ،نام برنامه ای که نیاز به راه اندازی یا رفع خطا و ....دارد را انتخاب نمائید.

.5در قسمت نوع درخواست مشکل یا نیازی را که در آن برنامه مورد نظر می باشد را انتخاب نمائید.

 .6در قسمت واحد محل خدمت ،نام بیمارستان محل خدمت را انتخاب نمائید.

 .7در قسمت واحد یا بخش ،بخش/واحد محل خدمت خود را مشخص نمائید.

.8در مرحله بعد پس از واحد کردن شماره تلفن واحد خود ،در قسمت توضیحات توضیح مختصری از نوع درخواست یا مشکل خود وارد نموده و
در صورت داشتن خطا یک عکس از خطای مربوطه گرفته و در قسمت پیوست اضافه نمائید.

 .9جهت گرفتن عکس از خطای مربوطه در ابتدا دکمه  Prt Scرا بر روی صفحه کیبورد زده و سپس برنامه  Paintرا باز نموده و در منوی
باال سمت چپ گزینه  Pasteرا می زنیم سپس عکس در صفحه قرار می گیرد و از قسمت  Fileدر برنامه  Paintگزینه  Save asرا می
زنیم و پس از مسیر دادن فایل را با نام دلخواه ذخیره می کنیم

 .10در نهایت با زدن دکمه ثبت ،درخواست شما ثبت و به کارشناس مربوطه ارسال می گردد.
 .11شایان ذکر است کلیه درخواست های مربوط به واحد فناوری اطالعات بایستی در «سامانه ثبت» درخواست ثبت گردد و واحد بر اساس
اولویت کاری به درخواستها پاسخ خواهد داد و در صورت ضرورت و فوریت کار ،بالفاصله پس از ثبت درخواست با واحد فناوری اطالعات
تماس گرفته و با دادن شماره درخواست مشکل خود را پیگری نمائید.

با تشکر
بهار طیرانی
مسئول فناوری اطالعات بیمارستان ابن سینا و دکتر حجازی

