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   ................دانشگاه آزاد اسالمي واحد 

  
  

  :موضوع پروژه 
  داروخانه سيستم مكانيزاسيون 

  
  
  

  :استاد 
-  

  
  
  

  :تهيه كننده 
-  

  
  
  
  
  
  ......سال 
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  : پروژه  Visionخالصه 
  

  : نام سيستم 
  سيستم مكانيزه داروخانه 

  
  : مشتريان سيستم 

  بيماران و مراجعين داروخانه 
  

  :هدف سيستم 
  يمراجعه كنندگان ، دارو و امور مال تيريكنترل و مد

  
  : شرح مسئله 

در اين سيستم ما قصد داريم كه سيستم سرويس دهي و خدمت دهي به مشتريان در داروخانه را به 
شكلي بهينه و مكانيزه تبديل نماييم كه هم براي كاركنان داروخانه و هم مراجعين سـبب سـهولت   

  . دسترسي باشد 
مراجعين و  -...)بيمه ايران و -خدمات درماني –تامين اجتماعي (نهاي بيمه سازما: حوزه مسئله -1

  ساير افراد متفرقه  –شركتهاي پخش محصوالت آرايشي بهداشتي  –بيماران 
مديريت و پرسنل داروخانه خواستار سيستمي مكانيزه مي باشند و همچنين افـراد و  : نياز مسئله -2

يي دارند كه بايد در سيستم مكانيزه داروخانه مد نظر قرار گيرد مراجعين نيز در همين راستاي نيازها
 .  
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  : راه حل پيشنهادي  -3
  : راه حل  
تجزيه و تحليل سيستم و تعيين نيازمنديها و نحوه ارتباط بخش هاي مختلف سيستم داروخانه با  

افزارهـاي  همديگر و همچنين تبديل دفاتر و اسناد ار حالت دستي و سنتي به كامپيوتري با نـرم  
  . اداري كه در اين زمينه طراحي و در اختيار است 

با توجه به اينكه عامل فروش در اين سيستم در ارتبـاط مسـتقيم بـا نـرخ روز و     : نقطه فروش  -4
قيمتهاي شركتهاي دارويي مي باشد لذا بايد بصورت تواما مورد بررسي باشد و نميتـوان بصـورت   

  .متمركز و ثابت آنرا در نظر گرفت 
  
  

  : مشكالت و راه حل سيستم 
  

 . مشكل مورد بحث در اينجا تبديل يك سيستم سنتي داروخانه به سيستم مكانيزه است  
  
  

  : نيازهاي عملياتي 
 : سخت افزار  -1

  .به طور همزمان چندين كاربر بتوانند از آن استفاده نمايند 
  .سيستم بايد قابليت تغييرات مكاني را داشته باشد  
  .د با اينترنت سازگاري داشته باشد سيستم باي 
  .سيستم قابليت كار با شبكه را داشته باشد  

  :مديريت سيستم داروخانه    -2
  .سيستم بايد امكان تعيين سطح دسترسي كاربران به اطالعات را اعمال كند 
  سيستم بايد با برنامه هاي سازمان هاي بيمه اي سازگاري داشته باشد     
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 مهيبه ب مارانيب يارسال نسخه ها: مورد استفاده 

  
اين مورد استفاده به صورت ماهانه ليستي توسط كاربر آماده سازي تهيه ميشود و :  UCشرح مختصر از 

  .داده ميشود به دكتر داروخانه ارجاع  امضاءجهت تائيد و 
  

  .قرارداد با سازمان بيمه اي قبالً بايد بسته شده باشد : پيش شرط 
  

  :     سناريو اصلي 
 شروع  .0
 .انتهاي هر ماه كاربر آماده سازي فرم هاي بيمه را از دكتر داروخانه دريافت مي نمايد  .1
سـازي تحويـل    را بـه كـاربر آمـاده   نسخه هاي ارسالي بيمه به سازمان بيمـه   فرمداروخانه دكتر  .2

 .ميدهد 
 .كاربر آماده سازي فرم ها را طبق نسخه هاي موجود پر ميكند و به دكتر ارجاع ميدهد  .3
 .دكتر داروخانه فرمها را تائيد كرده و پس از امضاء به كاربر آماده سازي ارجاع ميدهد  .4
 .كاربر آماده سازي فرمها را به سازمان انتقال ميدهد  .5

  
  .آماده سازي فرم ها را اشتباه پر كرده باشد كاربر  :سناريوهاي فرعي 

  
سناريو اصلي پس از بررسي فرم نسـخه هـاي ارسـالي     4و  3اين سناريو فرعي در مرحله : شرخ مختصر 

  . بيمه به سازمان بيمه مي توان رخ بدهد 
  

  : 1مراحل سناريوهاي فرعي 
 .دكتر داروخانه فرم را به كاربر آماده سازي پس ميدهد  -1
 .اده سازي فرم را اصالح ميكند كاربر آم -2
 .سناريو اصلي انجام ميشود  4مرحله  -3

  
  .ندارد : پيش شرط 
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 پرداخت وجه بابت تسويه حساب : مورد استفاده 
  

 داروها و لوازم بهداشـتي  جهت تسويه فاكتورهاي دريافتي بابت اين مورد استفاده :  UCشرح مختصر از 
  .براي داروخانه خريداري شده 

  
  .داروها و لوازم بهداشتي  خريداري شده تحويل داروخانه شده باشد : رط پيش ش

  
  :     سناريو اصلي 

 شروع  .0
شركت توليد كننده پس از ارسال داروها به داروخانه فاكتور فروش را توسط نماينده شـركت بـه    .1

 .كاربر مالي داروخانه ارسال مي نمايد 
پرداخت و پس از امضاء اول چك آن را به دكتر كاربر مالي پس از چك كردن فاكتور فرم دستور  .2

 .داروخانه ارجاع ميدهد 
 .دكتر داروخانه فرم دستور پرداخت و چك را امضاء كرده و به كاربر مالي عودت ميدهد  .3
  .كاربر مالي پس از ضرب مهر داروخانه آن را به نماينده شركت ميدهد  .4

  
  .د دكتر داروخانه امضاء نكرده باش: سناريوهاي فرعي 

  
 بررسي فرم دستر پرداخت و چك سناريو اصلي پس از  3و  2اين سناريو فرعي در مرحله : شرخ مختصر 

  . مي توان رخ بدهد 
  

  : 1مراحل سناريوهاي فرعي 
 .كاربر مالي فرم دستور پرداخت و چك را به دكتر داروخانه عودت ميدهد  -1
نها را امضـاء و بـه كـاربر مـالي ارسـال      دكتر داروخانه در صورت امضاء نكردن هر يك از فرم ها آ -2

 . ميكند 
 .سناريو اصلي انجام ميشود  3مرحله  -3
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  .ندارد : پيش شرط 

  
 اروخانه  دتمديد مجوز : مورد استفاده 

  
هر يكسال يكبار جهت تمديد مجوز داروخانـه توسـط سـازمان    اين مورد استفاده :  UCشرح مختصر از 

  .بهداشت و درمان انجام ميگيرد 
  

  .بايد قبالً مجوز تاسيس داروخانه گرفته شده باشد  : شرط  پيش
  

  :     سناريو اصلي 
a.  شروع 
b.         نماينده سازمان بهداشت و درمان جهـت بررسـي مجـوز تاسـيس بـه داروخانـه مراجعـه

 . ميكند
c.  كاربر آماده سازي فرم هاي تمديد تاسيس داروخانه را به كاربر مالي ارسال ميكند. 
d. كردن فرم تمديد تاسيس داروخانه و تخمـين هزينـه هـا آن را بـه      كاربر مالي پس از پر

 .دكتر داروخانه ارسال ميكند 
e.  دكتر داروخانه پس از امضاء فرم ها را به كاربر آماده سازي ارسال ميكند. 
f.  كاربر آماده سازي جهت انجام امور اداري به سازمان بهداشت و درمان مراجعه ميكند. 

  
  . ندارد: سناريوهاي فرعي 
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 تحويل دارو به مشتري   : مورد استفاده 
  

پس از دريافت نسخه داروهاي بيمار را طبـق نسـخه بـه بيمـار     اين مورد استفاده :  UCشرح مختصر از 
   .تحويل ميدهند 

  
  .بايد نسخه قبالً از بيمار تحويل گرفته شده باشد : پيش شرط 

  
  :     سناريو اصلي 
 .شروع  -0
 . نسخه را به كاربر آماده سازي ميدهد  1كاربر پذيرش  -1
كاربر آماده سازي پس از چيدن داروها طبق نسخه آن را جهت تائيد بـه دكتـر داروخانـه     -2

 . ميدهد 
 .ميدهد  1دكتر داروخانه پس از چك كردن داروها آنها را كاربر پذيرش  -3
 .پس از دريافت وجه آن را به بيمار تحويل ميدهد  1كاربر پذيرش  -4

  
  : وهاي فرعي سناري

  .كاربر آماده سازي داروها را اشتباه چيده باشد :  1سناريو فرعي 
  

رخ ميدهد در صورتي كه در چيدن دارو ها اشتباهي رخ دهـد   3و  2اين سنارو در مرحله : شرح مختصر 
.  

  
  :1مراحل سناريو فرعي 

 .دكتر داروخانه داروها را به كاربر آماده سازي پس ميدهد  -1
 .سازي دوباره داروها را چك ميكند كاربر آماده  -2
 .سناريو اصلي دنبال ميشود  3مرحله  -3
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  .ندارد : پبش شرط 

  
  : نمودارهاي يوزكيس 

  
  

درخواست دارو 

دکتر داروخانه

کاربر آماده سازي  

مشتري

کاربر پذيرش

تاييد داروها

ا  <<include>>آماده سازي داروه

تحويل دارو 

<<include>>

<<include>>
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بررسي مجوز تاسيس

کاربر مالي 

دکتر داروخانه

 نماينده سازمان بهداشت و کاربر آماده سازي  
درمان

تخمين هزينه هاي تمديد

فرمهاي تمديد تاسيس داروخانه

<<include>>
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  :  Sequenceنمودار 

  
  
  

  

مدير داروخانه :  فرم ارسال به بيمه .نسخه هاي دارويي :  .اطالعات داروخانه  : 

ارسال اطالعات به سازمان بيمه    

اطالعات نسخ 

بانک اطالعاتي داروخانه

دريافت اطالعات


