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و کارکنان را پیادهسازي کنید. این سیستم باید   سیستم مدیریت یک کلینیک

، پزشکان، رسپرستکلینیک را مدیریت کند. کارکنان کلینیک شامل بیماران  

 هستند. صندوقداران و  مسئولی   پذیرش بیمار 

یک از کارکنان و بیماران باید در )شامل کد میل، نام و ...( هر  اطالعات فردي

ه شود. عالوه بر این باید براي هر یک از   و  کد پرسنیلیک  کارکنان سیستم ذخی 

 در نظر گرفته شود.  کد اختصایصیک  بیماران براي هر یک از 

و برخ  متخصص هستند. پزشکان عمویم این کلینیک، پزشک پزشکان برخ  از 

 هستند.  تخصصهاي متنویعمتخصص از 

 ، عبارتند از: قابلیتهانی که هر یک از کاربران سیستم باید داشته باشند 

  رسپرست:  .1

  اضافه کردن پزشک، مسئول پذیرش و صندوقدار −

بدست آوردن و چاپ کردن انواع لیستها )به عنوان مثال لیست پزشکان  −

،مسئولی   پذیرش و صندوقداران، لیست بیماران در صف انتظار براي 

لیست بیماران مراجعهکننده به یک پزشک خاص در یک روز فعیل، 

  روز خاص و(... 

تهیه گزارشهاي روزانه، ماهانه یا ساالنه )به عنوان مثال تعداد بیماران  −

  پذیرششده در یک ماه خاص و(... 

مشاهده اطالعات بیماران )به عنوان مثال مشاهده صورتحساب و گزارش  −

  پزشک براي یک بیمار و(... 

  دستور دادن به صندوقدار براي محاسبه و واریز حقوق کارکنان −



  پزشک:  .2

مالقات بیماري که در ابتداي لیست مالقاتهاي پزشک قرار دارد و نوشی    −

  گزارش براي آن بیمار و حذف آن بیمار از لیست مالقاتها

  مسئول پذیرش:  .3

  اضافه کردن بیمار −

پزشک موردنیاز بیمار )عمویم یا تعیی   پزشک براي بیمار براساس نوع  −

متخصص. در صورت نیاز به پزشک متخصص، نوع تخصص نی   تعیی   

  میشود(

  صندوقدار:  .4

صدور صورتحساب بیمار )هزینه براساس اینکه پزشک درنظرگرفتهشده براي  −

  بیمار پزشک عمویم یا متخصص است، تعیی   میشود(

  دریافت وجه از بیمار −

  به لیست مالقاتهاي پزشک مربوطهاضافه کردن بیمار  −

محسابه و واریز حقوق کارکنان )نرخ محاسبه حقوق براي انواع کارکنان  −

  متفاوت است(

عالوه بر قابلیتهاي فوق، هر یک از کارکنان باید بتوانند فیش حقوق  مربوط به 

 یک ماه خاص یا همه فیشهاي حقوق  خود را چاپ کنند. 

صورت است که هر بیمار ابتدا به مسئول پذیرش به این  نحوه پذیرش بیمار 

مراجعه میکند تا مسئول پذیرش اطالعات وي را وارد سیستم و پزشک موردنیاز 

وي را انتخاب نماید. سپس بیمار به صندوقدار مراجعه میکند و صورتحساب 

خود را پرداخت میکند .صندوقدار پس از دریافت وجه، بیمار را به لیست 

مربوطه اضافه میکند. هر پزشک بیماران لیست خود را به  مالقاتهاي پزشک



در هر لحظه بیمار ترتیب مالقات میکند و براي آنها گزارش مینویسد. بنابراین هر 

 هاي زیر است: وضعیتدر ییک از 

  پذیرششده .1

  در صف انتظار پزشک .2

  مالقاتشده .3

) یک  آن براي  براي وضعیت بیمار تعریف و از  (Enumerationنوع داده شمارشی

ه وضعیت بیمار در هر لحظه استفاده کنید.   ذخی 

براي نگهداري مجموعهاي از اشیاء استفاده کنید.  (Collectionsمجموعهها) از 

ه و براي تهیه گزارشها از این فایلها استفاده فایل همه اطالعات کلینیک را در  ذخی 

 کنید. 

ءگرا رعایت نکات  ي و ...( در  برنامهنوییس شی وري است.  )ارثیر  این پروژه ض 

 توصیه میشود این پروژه را در قالب مراحل زیر انجام دهید: 

: ابتدا کالسهاي موردنیاز برنامه و  .1 ءگرانی
تحلیل و طراخ برنامه از دیدگاه شی

  ارتباط آنها و فیلدها و متدهاي موردنیاز هر کالس را مشخص کنید. 

ادهسازي کنید. یک برنامه پیادهسازي: کالسهاي موردنیاز را به تدری    ج پی .2

  تست بنویسید و امکانان  را که تا آن زمان پیادهسازي کردهاید، تست کنید. 

کوتایه از پروژه خود بنویسید. در این گزارش، لیست  گزارش    wordدر یک فایل 

ي( و هدف هر  از کالسها، نحوه ارتباط آنها )در صورت وجود ارتبایط مانند ارثیر

ی   توضیحات کیل در مورد برنامه و نحوه اجراي آن کالس بنویسید. همچن

بنویسید .نمونه یا نمونههانی از اجراي برنامه را در این گزارش قرار دهید. این 

نمونهها باید به گونهاي باشند که همه قابلیتهاي درخواستشده و قابلیتهانی که 

  خودتان به سیستم اضافه کردهاید، را نشان دهند. 

  

  



 و فولدر حاوي پروژه به صورت زیر باشد.  عنوان ایمیل 
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همه فایلهاي مربوط به پروژه را در یک فولدر با نام فوق قرار دهید و پس از 

دهسازي   ارسال نمایید. فشی

  


