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 تدوین استاندارد و تعرفه سالمت 

 آمار و فناوری اطالعات مرکز مدیریت

 وزارت بهداشت 

 

 99 اردیبهشت

 پرونده سامانه با داده تبادل راهنمای 

 ایران سالمت الکترونیکی
 

 
 سالمت خدمات اطالعات پیام داده

 9.9نگارش 

 



 اطالعات خدمات سالمت امیداده پ

 

 

 شناسنامه سند 

 داده پيام خدمات سالمت -راهنماي تبادل داده با سامانه پرونده الکترونيکي سالمت نام سند

 نگارش
99.20.20 

 20/20/3113 خ صدوريتار

 Inpatient DI Guideline_book-v.5.9.docx لينام فا

 .اين سند راهنماي تبادل اطالعات با سرويس داده پيام خدمات سالمت است دشرح سن

 يخچه بازنگريتار

 لينام فا نسخه راتييشرح تغ خيتار راستاريو/ سنده ينو

 Servive's Guideline.v.0.1.docx 92 2.3 هين سند اوليتدو 01/23/91 يديمعصومه ص

 Servive's Guideline.v.0.2.docx 92 2.0 شيرايو 20/20/91 يديمعصومه ص

 Inpatient DI Guideline v.0.3.docx 2.1 ش متنيرايو 09/20/91 ياضين ريحس

 Inpatient DI Guideline v.0.4.docx 2.0 يتيهو يهاداده يهال کالسيتکم 01/20/91 يديمعصومه ص

 Inpatient DI Guideline v.0.5. docx 2.0 يمال يهاداده يهال کالسيتکم 01/20/91 يديمعصومه ص

 Inpatient DI Guideline v.0.6. docx 2.0 ينيبال يهاداده يهال کالسيتکم 01/20/91 يديمعصومه ص

 Inpatient DI Guideline v.0.7. docx 2.0 سياضافه کردن بخش نحوه استفاده از سرو 21/20/91 اينيعسگر يمهد

 Inpatient DI Guideline v.0.8. docx 2.9 ل اشکاليتکم 33/20/91 يديمعصومه ص

 Inpatient DI Guideline v.0.9. docx 2.1 سيحات نحوه استفاده از سروياضافه نمودن توض 01/20/91 ا ين يعسگر يمهد

 Inpatient DI Guideline v.1.0. docx 3.2 هاحات کالسيل توضيتکم 20/20/91 مهر يکا صفريال

ل ي، تکمگذاري بر روي متون داشتويرايش سند، ياد 33/20/91 ياضين ريحس

 ينيبال يها ناقص و افزودن بخش داده يها بخش

3.3 Inpatient DI Guideline v.1.1.docx 

 Inpatient DI Guideline v.1.2. docx 3.0 يش کليرايو 31/20/91 مهر يکا صفريال

 Inpatient DI Guideline v.1.3. docx 3.1 يش کليرايو 30/20/91 مهر، يکا صفريال



 اطالعات خدمات سالمت امیداده پ

  

 

 

 لينام فا نسخه راتييشرح تغ خيتار راستاريو/ سنده ينو

 Inpatient DI Guideline v.1.4. docx 3.0 شده رات بحثييو اعمال تغ يش کليرايو 30/20/91 ،يديمعصومه ص

 Inpatient DI Guideline v.1.5.docs 3.0 ينيل بخش باليتکم 30/20/91 ،يديمعصومه ص

 Inpatient DI Guideline v.1.6. docx 3.0 ل کدها و بخش منابع و مراجعيتکم 03/20/91 مهر يکا صفريال

 Inpatient DI Guideline v.1.8. docx 3.9 کالسها و کدها ش مجدديرايل و ويتکم 00/20/91 مهر يکا صفريال

مهر،  يکا صفريال

 ،يديمعصومه ص

 Inpatient DI Guideline v. 1.9. docx 3.1 کالسها و کدها ش مجدديرايل و ويتکم 01/20/91

 Inpatient DI Guideline v. 2.0. docx 0 ش مجدد کالسها و کدهايرايل و ويمتک 13/20/91 ،يديمعصومه ص

 Inpatient DI Guideline v. 2.1. docx 0.3 شات و کالس سوانحيل جداول آزمايتکم 21/20/91 طرفياحسان ب

 Inpatient DI Guidline v.2.2 .docx 0.0 ش مجدد کالسها و کدهايرايل و ويتکم 20/20/91 مهر يکا صفريال

 Inpatient DI Guideline v. 2.3. docx 0.1 سند يش کليرايو 20/20/91 مهر يکا صفريال

 Inpatient DI Guideline v. 2.4. docx 0.0 سند يش کليرايو 02/20/91 مهر يکا صفريال

 Inpatient DI Guideline v. 2.5. docx 0.0 افزودن فرم حوادث ترافيکي 21/29/91 يديمعصومه ص

 Inpatient DI Guideline v. 2.6. docx 0.0 اصالحات جزئي 29/29/91 مهر يکا صفريلا

 Inpatient DI Guideline v. 2.7. docx 0.0 (خدمات)اصالحات کدها  01/21/91 مهر يکا صفريال

 Inpatient DI Guideline v. 2.8.docx 0.9 (بخشها)اصالحات کدها  23/32/91 مهر يکا صفريال

 Inpatient DI Guideline v.3.0.docx 1 ها براساس سرويس جديدبروز رساني کليه کالس 30/20/12 ديانسميه عاب

 Inpatient DI Guideline v.3.1.docx 1.3 ويرايش کلي 12/20/12 احسان بيطرف

 Inpatient DI Guideline v.3.2.docx 1.0 هاپيوست ها و ويرايش مجدد کالس تکميل 30/20/12 سميه عابديان

 Inpatient DI Guideline v.3.3.docx 1.1 ويرايش پيوست انواع بخش ها 00/20/12 سميه عابديان

افزودن موارد اجباري و غير اجباري و ويرايش بعضي  31/20/12 حميده کاظمي

 از کالس ها

1.0 Inpatient DI Guideline v.3.4.docx 

افزودن کالس  افزودن چند نوع خدمت جديد، 1/32/12 حميده کاظمي

HighLevelAreaVO و تغيير ،Org_ID 

1.0 Inpatient DI Guideline v.3.5.docx 



 اطالعات خدمات سالمت امیداده پ

 

 

 لينام فا نسخه راتييشرح تغ خيتار راستاريو/ سنده ينو

 Inpatient DI Guideline v.3.6.docx 1.0 افزودن بخش پيوند اعضا 00/23/13 حميده کاظمي

تکميل توضيح نحوه ويرايش اطالعات باليني ارسال  20/20/13 سميه عابديان

 هايشده به سپاس در کالس

messageIdentifierVO وResultVO 

1.0 Inpatient DI Guideline v.3.7.docx 

اضافه کردن کدهاي رشته هاي پزشکي شاخه  13/20/13 سميه عابديان

 داروسازي و علوم آزمايشگاهي

1.9 Inpatient DI Guideline v.3.8.docx 

اجباري کردن کدملي و تشخيص نهايي، اصالح  0/30/10 حميده کاظمي

 دوق هاي بيمه و حذف غيره از کدهاصن

1.1 Inpatient DI Guideline v.3.9.docx 

 Inpatient DI Guideline v.4.0.docx 0.2 افزودن توضيحات مربوط به متدها 33/30/10 حميده کاظمي

ي و مرزي بهداشت مراقبت گاهيپا)افزودن دونوع مرکز 00/30/10 حميده کاظمي

 (ييستاروي شهري درماني بهداشت مرکز

0.3 Inpatient DI Guideline v.4.1.docx 

سميه عابديان، 

پريسا فرخيان، 

 مريم جعفرپور

به روز رساني سند بر اساس نيازمندي هاي طرح  30/20/11

 تحول نظام سالمت

0.1 Inpatient DI Guideline v.4.3.docx 

اصالح متدها، افزودن کالس  03/20/11 مريم جعفرپور

HeaderMessageVO 

0.1.3 Inpatient DI Guideline v.4.3.1.docx 

تعريف جدول شناسه ها،اصالح ارتباطات کالس  09/20/11 سميه عابديان

BillSummaryVOويرايش جدول اعتبارسنجي ، 

0.0 Inpatient DI Guideline v.4.4.docx 

 سميه عابديان

 پريسا فرخيان

 بر مکمل خدماتاضافه شدن دو گروه خدمت  01/20/11

به گروه  يو مداخالت عروق يصيتشخ داماتاق

به  ييمه روستايخدمات و عنوان سهم مابه التفاوت ب

، تنظيم و اضافه کردن صورتحساب ريجدول مقاد

 (روکش سازمان بيمه گر)بيمار بستري

0.0.3 Inpatient DI Guideline v.4.4.1.docx 

و نوع ( ايخدمات مشاوره )اصالح کد گروه خدمات 21/21/11 سميه عابديان

ضريب کا داخلي، حذف دو صندوق از بيمه نيروهاي 

مسلح، اصالح برخي شکلها، تشريح فرمول محاسبه 

 يارانه دولت و سهم بيمار

0.0.0 Inpatient DI Guideline v.4.4.2.docx 

سميه عابديان، 

پريسا فرخيان، 

 مريم جعفرپور

ويرايش کلي سند، افزودن و اصالح توضيحات  30/21/11

ول محاسبه سهم بيمار، اضافه کردن تعاريف فرم

انواع کا، ارائه مثال محاسبه ضريب کا ماندگاري، کا 

 هيات علمي، کا ترجيحي، ارائه تعاريف

0.0.1 Inpatient DI Guideline v.4.4.3.docx 

 Inpatient DI Guideline v.4.44.docx 0.0.0 32اصالح جدول انواع مقادير در پيوست شماره  13/21/11 سميه عابديان



 اطالعات خدمات سالمت امیداده پ

  

 

 

 لينام فا نسخه راتييشرح تغ خيتار راستاريو/ سنده ينو

افزودن عنوان تعدادي از بيمه ها به پيوست سازمان  32/20/11 سميه عابديان

هاي کاربردي براي هاي بيمه گر و افزودن مثال

محاسبه برنامه تشويقي ماندگاري پزشکان، ويرايش 

 کلي

0.0.0 Inpatient DI Guideline v.4.45.docx 

 اصالح، هايژگيو و کالس يتمام نام حيتصح 30/20/11 امين کرم پور

 .بيضربه  kراصطالحييتغ، ، سنديي امال وي نگارش

0.0.0 Inpatient DI Guideline v.4.46.docx 

افزودن سه بيمه به عنوان بيمه ها در پيوست  00/20/11 سميه عابديان

سازمان هاي بيمه گر، بروز رساني کدهاي رشته 

ي، هاي سالمت ، بروز رساني بخش هاي بيمارستان

بروز رساني کدهاي سطح تحصيالت، حذف مقدار 

نامشخص از مقادير اعالمي براي جنسيت، ويرايش 

کدهاي اعالمي، در سامانه کدينگ در  تغييرات)کلي 

قالب فايل اکسل با ذکر نوع تغييرات، بروز رساني 

 (گرديده است

0.0.0 Inpatient DI Guideline v.4.46.docx 

 Inpatient DI Guideline v.4.47.docx 0.0.0 رايش کلي سندوي 01/20/11 امين کرم پور

  "يمفهوم مدل"به"اطالعاتي ساختارکل"رعنوانييتغ 00/20/11 امين کرم پور

 مدل به 1و0و3 سطوح حاتيتوض و فيتعار افزودن

 .يمفهوم

 خدمات اطالعاتي مفهوم مدل" يبرا شکل افزودن

 "سالمت اميپ داده

0.0.9 Inpatient DI Guideline v.4.48.docx 

 "سالمت خدمات اطالعات اميپ داده" بخش افزودن 00/20/11 امين کرم پور

 PatientBillMessageVOيکالسها قراردادن و

 ريز در BillPatientCompositionVOو

 .آن مجموعه

 قراردادن و "اميپ اطالعات" بخش افزودن

 رمجموعهيز در MessageIdentifierVOکالس

 .آن

 قراردادن و "يتيهو طالعاتا" بخش افزودن

 .آن رمجموعهيز در PersonInfoVOکالس

 قراردادن و "فرد بمهب اطالعات" بخش افزودن

 .آن رمجموعهيدرز InsuranceVOکالس

 قراردادن و "3 سطح اطالعات" بخش افزودن

 .آن رمجموعهيدرز BillSummaryکالس

 قراردادن و "0 سطح اطالعات" بخش افزودن

 رمجموعهيدرز ServiceGroupRowVOکالس

0.0.1 Inpatient DI Guideline v.4.49.docx 



 اطالعات خدمات سالمت امیداده پ

 

 

 لينام فا نسخه راتييشرح تغ خيتار راستاريو/ سنده ينو

 .آن

 قراردادن و "1 سطح اطالعات" بخش افزودن

 .آن رمجموعهيدرز ServiceDetailesVOکالس

 قراردادن و "رشيپذ اطالعات" بخش افزودن

 AdmissionVOکالس

،HospitalWardوOrganizationVO ريز در 

 .آن مجموعه

 و "ينيبالي ها صيتشخ اطالعات" بخش افزودن

 رمجموعهيز در DiagnosisVOکالس قراردادن

 .آن

 و "فوت اطالعات" بخش افزودن

وBasicDeathDetailsVOقراردادنکالس

CauseVOآن رمجموعهيدرز. 

 قراردادن و "صيترخ اطالعات" بخش افزودن

 .آن مجموعه ريز در DischargeVOکالس

 قراردادن و "يعمومي کالسها" بخش افزودن

 QuantitiesVO ،RelativeCostVOکالس

،HighLevelAreaVo 

،HealthcareProviderوProviderInfoVO 

 .آن رمجموعهيز در

 ،افزودن"اطالعات ارسال روش" بخش افزودن 00/20/11 امين کرم پور

ي متدها" قراردادن و شکل و مناسب حاتيتوض

 .آن رمجموعهيز در "يفراخوان

 HeaderMessageVOقراردادن

،SystemSenderVOوResultVO در 

 .اطالعات ارسال روش رمجموعهيز

0.0 Inpatient DI Guideline v.4.5.docx 

 SavePatientBillمتد به مربوط اطالعات افزودن 09/20/11 امين کرم پور

ي متدها به مربوط ،01 جدول رييتغ و کتاب به

 .يفراخوان

0.0.3 Inpatient DI Guideline v.4.51.docx 

 نوشتن و اميسرپ جاديا روش به مربوط بخش افزودن 01/20/11 ن کرم پورامي

 .مربوطه حاتيتوض

 ثبت سيسروي بفراخوان جوا" قسمت افزودن

 .مربوطه حاتيتوض نوشتن و "اطالعات

0.0.0 Inpatient DI Guideline v.4.52.docx 

 روکش سيسروي فراخوان مالحظات" قسمت حذف 12/20/11 امين کرم پور

 ."يمارستانيب داسنا

0.0.1 Inpatient DI Guideline v.4.53.docx 



 اطالعات خدمات سالمت امیداده پ

  

 

 

 لينام فا نسخه راتييشرح تغ خيتار راستاريو/ سنده ينو

 ." سيسروي فراخواني خطاها" قسمت افزودن

 امين کرم پور

 

23/20/11 

 

 افزودن بيمه جهاد کشاورزي

افزودن بخش روش ويرايش اطالعات ارسالي و 

نوشتن توضيحات مربوط به آن به اضافه طراحي و 

 افزودن شکل

0.0.0 Inpatient DI Guideline v.4.54.docx 

 امين کرم پور

 

20/20/11 

 

مربوط به مقادير واحدها بر  01افزودن پيوست 

 UCUMاساس استاندارد 

0.0.0 Inpatient DI Guideline v.4.55.docx 

افزودن هزينه هاي درمان و بيمه هاي درماني،  30/20/11 احسان بيطرف

 پيشينه فعاليتهاي اجرايي

0.0.0 Inpatient DI Guideline v.4.56.docx 

 به سيسرووب افزودن نحوهراهنماي "اضافه کردن  00/20/11 امين کرم پور

 به کتاب "وياستود ژواليو در پروژه

0.0.0 Inpatient DI Guideline v.4.57.docx 

 Inpatient DI Guideline v.4.58.docx 0.0.9 افزودن امضاي الکترونيکي 00/20/11 احسان بيطرف

 VB.Net 0.0.1 Inpatient DI Guideline v.4.59.docxافزودن مثال و نمونه کد در  01/20/11 کرم پور امين

امين کرم پور، 

 احسان بيطرف

ها، ها، جداسازي فهرست پيوستايجاد فهرست شکل 30/20/11

اصالح ارجاعات، افزودن کاربردهاي امضاي 

 C#.Netافزودن کد مثالها در . الکترونيکي

0.0 Inpatient DI Guideline v.4.6.docx 

افزودن بيمه سازمان زندان ها به پيوست سازمان  09/32/11 سميه عابديان

 هاي بيمه گر

0.0.3 Inpatient DI Guideline v.4.61.docx 

به پيوست  "ارجاع براي اهداي عضو"افزودن کد  03/33/11 مريم جعفرپور

 وضعيت هنگام ترخيص

0.0.0 Inpatient DI Guideline v.4.62.docx 

 Inpatient DI Guideline v.4.63.docx 0.0.1 ويرايش کلي سند 30/33/10 پريسا فرخيان

به پيوست  " گانهيب اتباع-راقشاريسا"افزودن کد  21/30/10 پريسا فرخيان

صندوق بيمه، اصالح، اصالح ويژگي 

OtherIdentifiers  کالس  -30در جدول

PersonInfoVO 

0.0.0 Inpatient DI Guideline v.4.64.docx 

 پريسا فرخيان، 

 مريم جعفرپور

گري تراکتورسازي افزودن دو بيمه شرکت ريخته 20/20/10

ايران و شرکت آهنگري تراکتورسازي ايران به 

 .پيوست سازمان هاي بيمه گر

به کالس  EMSIDافزودن ويژگي 

AdmissionVO. 

 هايبه روز رساني شکل کالس

BillPatientCompositionVO  و

0.0.0 Inpatient DI Guideline v.4.65.docx 



 اطالعات خدمات سالمت امیداده پ

 

 

 لينام فا نسخه راتييشرح تغ خيتار راستاريو/ سنده ينو

AdmissionVO. 

 

هاي افزودن بيمه سنگ آهن به پيوست سازمان 30/20/10 پريسا فرخيان

، ويرايش مقدار دو بيمه تامين اجتماعي و  گربيمه

هيات امناي ارزي بر اساس مقادير درج شده در 

 سامانه کدينگ 

0.0.0 Inpatient DI Guideline v.4.66.docx 

 سميه عابديان
20/20/10 

 

 تعهد در کل مبلغ: otherCost کد شدن اضافه

 30 کد با کسوراتو 31 کد با پايه بيمه

 03 کد با گلوبال :Service Type کد شدن اضافه

0.0.0 
Inpatient DI Guideline_book 

v.4.67.docx 

 سميه عابديان
39/33/10 

 ServiceDetailesVO کالس رساني روز به

 رساني روز به و (PKIDافزودن  ) جدول و شکل

 wardType ها بخش پيوست

0.0.9 
Inpatient DI Guideline_book 

v.4.68.docx 

 سميه عابديان
20/20/10 

 همزماني درصد: otherCost کد شدن اضافه

 30 کد با خدمت

0.0.1 
Inpatient DI Guideline_book 

v.4.69.docx 

 فاطمه عبداله
00/20/10 

 آهن، سنگ بيمه: insurer کدپيوست شدن اضافه

 کد ، ايران تراکتورسازي گري ريخته شرکت، 00 کد

 01 کد ، ايران تراکتورسازي آهنگري شرکتو  09

0.0 
Inpatient DI Guideline_book 

v.4.70.docx 

 فاطمه عبداله
00/20/10 

 ويژگي افزودن: AdmissionVO کالس ويرايش

EMSID کالس به AdmissionVO .و شکل در 

  کالس جدول

 کالس شکل رساني روز به

BillPatientCompositionVO 

0.0.3 Inpatient DI Guideline_book 

v.4.71.docx 

 کالس به globalpackage ويژگي افزودن 12/21/10 فاطمه عبداله

billsummaryتصحيح متن و شکل کالس ، 
0.0.0 

Inpatient DI Guideline_book 

v.4.72.docx 

 SHEBAD 0.0.1اصالح توضيحات ويژگي  00/20/10 فاطمه عبداله
Inpatient DI Guideline_book 

v.4.73.docx 

 31/20/10 فاطمه عبداله
  بيمه  بروزرساني پيوست صندوق

thritaEHR.insuranceBox 0.0.0 
Inpatient DI Guideline_book 

v.4.74.docx 

 39/20/10 فاطمه عبداله
  بيمه  پيوست صندوق بروزرساني

thritaEHR.insuranceBox 0.0.0 
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 مقدمه

شده براي پيشگيري و درمان افراد  صرفهاي  و هزينه ن استفاده از اطالعات مربوط به وقايع سالمت مديريت سالمت بدو

نابينا عمل اي  راننده مدير همانند ،موجود نباشدگذار   سالمت و سياست اگر اطالعات صحيحي براي مدير. نخواهد بودپذير  امکان

اين  اطالعات و سپس تحليل ، انتقالسازيتوليد، ذخيره. خواهد بود شانسي وي بر اساس خوش اوخواهد کرد و ميزان موفقيت 

گيري  روي اطالعات صورت گيرد تا مديران سالمت را براي تصميم بايد  که هستند  هاييفراينداطالعات مراحل مختلفي از 

 .مبتني بر شواهد ياري دهند

در آن قرار گيرد، پرونده الکترونيکي سالمت در سطح تواند  مي ين منابعي که اطالعات سالمت افراد جامعهتر مهميکي از 

شود  فراهم مياز اطالعات اي  گنجينه ،اطالعات سالمت افراد در سطح ملي و طي زمانسازي  که با يکپارچه طوري به ست؛ا ملي

سالمت با چنين  طرح سپاس يا پرونده الکترونيکي. کننداز اين گنجينه استفاده  توانند  ميحوزه سالمت  ذينفعانتمامي  که

موجود روي سپاس است که هاي  آنچه در اين کتاب مورد بررسي قرار گرفته است يکي از سرويس. رويکردي ايجاد شده است

 .خواهد داشتکاربرد فراواني تصاد سالمت قو اگري مباحث بيمهدر 

 که طوري به ؛گرددسالمت تشريح  خدمات اطالعاتپيام  داده در اين کتاب سعي شده است جزئيات مربوط به سرويس تبادل

سامانه پرونده الکترونيکي )بيمارستاني قادر باشند با استفاده از اين راهنما، به سپاس  هاي اطالعات دهندگان سيستمتوسعه

 .هاي بيمارستاني را ارسال و يا دريافت کنندمتصل گرديده وداده( سالمت ايران

 ی اجراییها پیشینه فعالیت

فرمت براي خدمات آزمايشگاهي  هاي بيمه ها و شرکت سازمان اجتماعي و سايرتأمين  بيمه  سازمان همکاريبا  ، 92در دهه 

ز ااي  خروجي ماهانهصورت  به افزارهاي آزمايشگاهي توانستند اين فرمت را نرم کننده توليدهاي  شرکت. شد واحدي تعريف 

الکترونيکي اين اطالعات را به  هاي در قالب فايل ها ورند و آزمايشگاهفراهم آ ها مايشگاهآزدر شده   و خدمات ارائهها  فعاليت

 .ندداد مي بيمه مربوطه تحويلشرکت 

 براي انتقال اطالعات به ،دادند مي سرپايي به مردم ارائهصورت  به و ساير مراکزي که خدمات درماني راها  رفته داروخانه رفته

چه براي حسابرسي  ،ها خدمات بستري در بيمارستان ، هنوزبا وجود اين. کردند استفاده هاي مشابهي از فرمت هاي بيمه شرکت

درمان هاي  شد و با توجه به اينکه اين خدمات سهم بزرگي از هزينه مي کاغذي بررسيصورت  به ،و چه براي اطالعات آماري

با . استداشته  وجود ها قبل سالارستاني از کردن اسناد بيم الکترونيکي ي هغدغد شود، مي را شاملگري  و مراکز بيمه ها سازمان

مشترکي بين وزارت بهداشت و وزارت رفاه با هاي  فعاليت هاي اخير  اگرچه در سال. است هنشد محقق تاکنون اين امر  ،اين حال

کاري بين نامه هم تفاهم. ه استولي هيچگاه منجر به ايجاد خروجي مورد نظر نشد ه است،همکاري وزارت ارتباطات صورت گرفت
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اهميت براي الکترونيکي کردن اسناد بيمارستاني ( دکتر محصولي)و وزير رفاه ( دکتر مرضيه وحيد دستجردي)وزير بهداشت 

 .دهد مي موضوع را در سنوات گذشته نشان

از سال  هقانون برنامه چهارم توسع 99بر اساس ماده  ،ي ايجاد پرونده الکترونيکي سالمتعمليات مقدمات ،در وزارت بهداشت

رسد اطالعات مالي و اداري  مي نظر به با وجود اين .ه استقابليت اجرا در سطح ملي را داشت ،90و در اواسط سال   آغاز شد 90

معماري ملي پرونده الکترونيکي که با عنوان طرح سپاس شناخته . ي از پرونده بيماران را تشکيل خواهند دادتر اهميت کم بخش 

با  ،مراکز مختلف  تا در سطح ملي ايجاد نمايد  سالمت وار بوده است که زيرساختي براي تبادل اطالعاتبر اين اصل است ،شد

اين تبادل اطالعات منجر به تشکيل . باشند  فردمحور هاي  پيام  در قالب داده تبادل اطالعات الزم  قادر به  گوناگونافزارهاي  نرم

تفاهم نامه بين . قرار گيردگر  ي بيمهها در اختيار ذينفعان مجاز همچون سازمان تواند مي يي از پرونده افراد شده وها قسمت

سندي براي  ،91در اوايل سال . ملي امتحان شودزيرساخت  وزارت بهداشت و وزارت رفاه فرصت مناسبي ايجاد کرد که اين

کتاب حاضر از . آزمايشي اجرا شدت صور به سه بيمارستان درپايلوت طرح سپاس براي روکش اسناد بيمارستاني شروع شد و 

 .ادامه فرآيندهاي اجرايي آن سند تدوين شده است

بر اساس پروتکل استاندارد تبادل اطالعات سپاس  ،بيمارستان 022روکش اسناد بيمارستاني منجر به اتصال بيش از  ياجرا

ي کلي سالمت توسط ها با ابالغ سياست. ار نشدبرخورددر آن زمان  پايه گر بيمههاي  از حمايت الزم سازمان با وجود اين. شد

ي اجرايي براي ارسال الکترونيکي صورتحساب ها و ابالغ طرح تحول نظام سالمت با ديگر فعاليتاي  اهلل خامنه معظم، آيترهبر 

در ها  فعاليت کتاب حاضر بر گرفته از تمامي اين. با جديت بيشتري از سر گرفته شد( اد بيمارستانينروکش اس) بيماران بستري

 .باشد مي اطالعات خدمات سالمتهاي  پيام راستاي ارسال الکترونيکي داده

 درمانیهای  درمان و بیمههای  هزینه

از طرف و ي آزمايشگاهي و داروهاي جديدها تست ،مراقبت درمانيهاي  تکنولوژيبا پيشرفت از يک طرف هاي درمان  هزينه

افتاده  بلکه در بسياري از مناطق دنيا اتفاق ،تنها در کشور ما  اين مهم نه. فزايش استرو به ا ،پير شدن هرم جمعيتي ديگر با

فشار سنگين  تاکنند تالش بيمه درماني همگاني هاي  برنامهايجاد  براي دارد که مي را بر آن ها دولت معموالًاين مسئله . است

 .مردم برداشته شود دوش درمان ازهاي  هزينه

آيد و براي  وجود بهدرماني دولتي و خصوصي هاي  باعث شده است در کشورهاي مختلف بيمه درمان هاي نرخ رشد هزينه

پايه و مکمل هاي  انواع بيمهنيز در کشور ما  .ريزي شود ملي برنامهبا پوشش مناسب خدمات سالمت به شکل بيمه همگاني 

سنگين هاي  سعي در مديريت هزينه ،ي مختلفها عد و روشدرماني گوناگون نيز با قواهاي  بيمه. باشد مي اين مهمدهنده  نشان

با  همگامتوانند  نمي درمانيهاي  بيمه ،هم از يک طرف شهروندان ناراضي هستند و از طرف ديگرباز  با وجود اين .درمان دارند

 .خدمات مناسب ارائه دهندني درماهاي  هزينه ي نرخ رشد ساالنه

ي ها مربوط به درمان را از طريق وزارت بهداشت براي جبران نقص سازمانهاي  هزينه نيز مقداري ازها  بسياري از سياست 

قانون برنامه چهارم توسعه و همچنين طرح تحول نظام سالمت  10ماده  ،مثالعنوان  به .سازد مي در حوزه سالمت واردگر  بيمه
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ي بيمه ها جاي سازمان  درمان بههاي  هزينه سعي در جبرانها  با کمک آنيي هستند که وزارت بهداشت و درمان ها از طرح

 .درماني نموده است

منجر به  ،پايه ي ي بيمهها قواعد و قوانين سازمانروز نشدن مناسب  خصوصي متعدد و بههاي  ايجاد بيمه ،ي اخيرها در سال

بيماران هاي  پرونده حسابرسيدر مجموعه قواعد پيچيده  ،از طرف ديگر .درمان شده استدر حوزه ناکارآمدي صنعت بيمه 

باعث شده است  ،يگرمتعدد د عواملهمراه به پرونده بيماران شده است که اين موارد رسيدگي به پيچيده شدن نظارت بر  منجر

 .بپردازنداز جيب خود  را کنند مي خدمات درماني که دريافتهاي  هزينهاز  اي عمده بيماران سهم

هاي  سعي در جبران هزينه ،پرداختي بيمارهاي  هزينه کاهشکيفيت خدمات و با رويکرد بهبود  ،طرح تحول نظام سالمت

 بيمارانهاي  ي بيشتري در روند حسابرسي پروندهها خود اين طرح باعث ايجاد پيچيدگي ل،ااينحبا . پرداختي بيماران دارد

 .دشو مي

سعي در برطرف کردن اين  بيمههاي  سازماندرمان هاي  صندوقسازي  ، با يکپارچهها ار با آگاهي از اين پيچيدگيگذ قانون

 به» :تحرير شده است اينچنينقانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران  19بند ب ماده . نموده است مشکل

 ماده و کشوري خدمات مديريت قانون( 0) ماده موضوع يها صندوق کليه درماني هاي بيمه يها بخش شود مي داده اجازه دولت

 سالمت بيمه سازمان» جديد تشکيالت. نمايد ادغام درماني خدمات بيمه درسازمان را کشور عمومي محاسبات قانون( 0)

 «.شود مي متمرکز سازمان اين در سالمت بيمه به مربوط امور کليه. شود مي ناميده «ايران

ي در مسير اجراي آن وجود دارد که باعث چند سال از اجراي اين قانون هنوز مشکالت و موانعگذشت بعد از  با وجود اين

 .وجود داشته باشدشده  حسابرسي در خدمات درماني ارائه هاي پيچيدگيهمچنان شده است 

شده بر سالمتي  خدمات ارائه تأثيرو سنجش ها  آن شده به بيماران و علل مراجعه خدمات ارائههاي  اطالعات مربوط به هزينه

 .ي کالن و ملي داردها ريزي اي مديريت و برنامهو بيماري افراد اهميت زيادي بر

تواند  شود که مي ميو اطالعات ها  اين اطالعات در سطح ملي باعث ايجاد منبع مناسبي از دادهسازي  و يکپارچهآوري  جمع

هاي  زينهاي که با صرف ه گونه هاي مبتني بر شواهد کمک شاياني بکند، به سازي به مديريت منابع حوزه سالمت براي تصميم

 .تر، آحاد مردم بيشترين نتيجه را با کمترين هزينه دريافت نمايند درمان در مسيري درست
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 کلیات

 تعاریف

هاي جديد اطالعات توليد،  ل الکترونيکي، نوري و يا فناورييهر نمادي از واقعه، اطالعات يا مفهوم است که با وسا: 3پيام داده

 .شود دريافت، ذخيره يا پردازش مي ارسال،

 ي دهنده به يک مرکز ارائه کننده مربوط به اطالعات سالمت يک فرد مراجعهپيام  داده :پيام اطالعات خدمات سالمت داده

 .باشد مي براي دريافت خدمات سالمت در يک زمان مشخص ،خدمات سالمت

 ،که در سه سطح ارجاعتشخيصي و  خدمات بهداشتي درماني ي دهنده کليه مراکز ارائه: 0خدمات سالمتدهنده  مراکز ارائه

 .خدمات سالمت مشغول هستند ي به ارائه

به افراد جامعه  سالمتخدمات ي ارائه دهندهکه در مراکز  تشخيصي بهداشتي و يا درمانيهاي  کليه فعاليت: خدمت سالمت

 .دشو مي ارائه

 .رود مي کار هبداده قالبي براي توليد شي عنوان  به ي کهکالس :کالس ثبت داده

د و به وش ميهاي بيمار، از جانب سپاس ايجاد فرد بيمار است که پس از اولين ارسال دادهه شناسه منحصر ب: شناسه بيمار

 .شودداده فرستاده مي ي کنندهسيستم ارسال

 است که تحت عنوان سريال پذيرش سالمت خدمت ي دهنده شناسه منحصر به فرد مراجعه به مرکز ارائه: شناسه مراجعه

اين شناسه يک نوع سريال پذيرش  ،به عبارت ديگر .يز در مراکز ناميده مي شود اين شناسه نيز توسط سپاس توليد مي گرددن

 .و يا شماره پرونده مراجعه مي باشد که در سطح ملي منحصر به فرد است

 (سامانه پرونده الکترونیکی سالمت ایران)سپاس 

اطالعات دوران  :شامل)پيش از تولد از ليه اطالعات مرتبط با سالمت شهروندان، ک اي از پرونده الکترونيکي سالمت مجموعه

آمده از اتوپسي، محل  دست هاطالعات ب :مانند)تا پس از مرگ ( مانند اطالعات مربوط به لقاح آزمايشگاهي ،جنيني و ماقبل آن

                                                           
1-Data Message 

2-Health Facilities 
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و در صورت نياز، بدون ارتباط با مکان  شود مي مداوم و با گذشت زمان به شکل الکترونيکي ذخيرهصورت  به است که..( .دفن و

 .گيرد ميقرار  مجاز سرعت در دسترس افراد به ،يا زمان خاص، تمام يا بخشي از آن

 پر واضح است که .نمايد فرد را ارائه مي العمر وقايع مربوط به سالمت هر مادام ي در واقع پرونده الکترونيکي سالمت پيشينه

افزارها و مراکز  هايي از منابع، نرم بر است که با ارائه داده کترونيکي سالمت امري تدريجي و زمانهاي ال گيري پروندهشکل

از پرونده الکترونيکي بيمار يا پرونده الکترونيکي مشخصي ها، مجموعه  منبع اصلي اين داده. شود ميطي زمان ايجاد  ،مختلف

زماني مشخص  ي شده براي شهروند در وضعيتي خاص و يک برهه امهاي انج شامل توصيف دقيقي از ريز فعاليتاو، بهداشتي 

 .خواهد بود

افزارهايي است که در بستر مناسب اجرا شده و امکان تحقق پرونده  سامانه پرونده الکترونيکي سالمت شامل مجموعه نرم

در ها  آن کرده و با آوري محلي جمع هاي صورت که اطالعات سالمت را از ساير سامانه بدين ؛سازدالکترونيکي سالمت را ميسر مي

، بخشي از اطالعات تعدادي (هاي اطالعات بيمارستاني مانند سيستم)در اين ساختار، هر سامانه اطالعاتي محلي . باشد تعامل مي

 .سازي اين ساختار است يکپارچه هدف از برقراري سامانه پرونده الکترونيکي سالمت. کند از شهروندان را نگهداري مي

باشد و طرح ايجاد و توسعه اين سامانه، تحت عنوان طرح  مي« سامانه پرونده الکترونيکي سالمت ايران»پاس مخفف س

هايي است که در محورهاي مختلف صورت گرفته و در نهايت  در واقع اين طرح، شامل مجموعه فعاليت. شود سپاس شناخته مي

، بازيابي و تبادل اطالعات سالمت شهروندان خواهد شد و براي ارائه ثبت برايمنجر به ايجاد يک نظام اطالعاتي يکپارچه 

 . راهم خواهد کردف بستر مناسبيخدمات نوين الکترونيکي در حوزه سالمت، 

محدوده اطالعات موجود در يک . که در طرح سپاس نهادينه شده است ستا پرونده الکترونيکي سالمت مفهوم جامعي

رايندهاي ارائه خدمات سالمت و دانش هاي نظام سالمت، ف با توجه به سياست و است وسيعي پرونده داراي گوناگوني بسيار

مربوط به پرونده الکترونيکي سالمت هاي  استاندارد ،به همين دليل .شود طول زمان دستخوش تغييراتي ميدر گاهي پزشکي 

 .نشود هاداستانداراين منجر به تغيير  ،اند که اين تغييرات طراحي شدهاي  گونه به

و ديدگاه پرونده الکترونيکي سالمت شهروندمحور را در است آمده  وجود به 02030مفهوم سپاس بر اساس استانداردايزو 

اطالعات مرتبط با سالمت و سازي  طي زمان و با يکپارچه ،پرونده الکترونيکي سالمتسامانه در اين . کند مي سطح ملي توليد

 Electronic Health»اين مفهوم در استاندارد مذکور با عنوان . گيرد مي شکل ،اکز مختلفشده به فرد در مر خدمات ارائه

Record For Integrated Care »جز اي  چاره گذاري اطالعات و براي به اشتراک براي رسيدن به اين مفهوم. بيان شده است

پروتکل تبادل عنوان  به، 31020اده از استاندارد ايزو سپاس با استف. وجود نداردارهاي حوزه سالمت افز برقراري ارتباط بين نرم

زماني . خدمت سالمت ايجاد کرده استدهنده  براي برقراري ارتباط بين تمامي مراکز ارائهمناسب ، بستري [0]اطالعات سالمت

را با به فرد محلي فرايند ارائه خدمت صورت  بهقادر باشند باشند که  اي اطالعاتيهاي  که تمامي مراکز سالمت داراي سيستم

سازي  زيرساختي براي يکپارچهعنوان  به تواند مينيز  نگاه سپاس،آدهمراه سازنبراي او ده الکترونيکي سالمت تشکيل پرون

شدن   زيرا الکترونيکي ؛تا آن زمان فاصله زيادي وجود دارد. اقدام نمايد ،مختلف يک فرد در مراکز مختلفهاي  پرونده

سازي مناسب  آموزش و فرهنگ نياز به ،اطالعاتي مناسبهاي  نياز به سيستمبر  عالوه ،فرايندهاي ارائه خدمت در حوزه سالمت
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سازي  سپاس براي يکپارچهزيرساخت  در اين کتاب با توجه به. ببرديک نسل زمان بعيد نيست اين مهم رسيدن به نيز دارد و 

در قالب  ،حوزه سالمت داردهاي  کوچکي از پرونده که اهميت زيادي در هزينهبخش اطالعات پرونده الکترونيکي افراد، 

فقط حاوي بخش کوچکي از پرونده ها  پيام دادهپر واضح است که اين  .شود عنوان مي« سالمت خدمات اطالعات هاي پيام داده»

زمان و با  با گذشت. شودوي محسوب ميالکترونيکي ايجاد پرونده  ي برايآغاز در عين حالو بوده  الکترونيکي سالمت فرد

 و تهيه الکترونيکيصورت  بهنيز در مراکز افراد ي پروندههاي  ير قسمترود که سا اميد آن مي ،توسعه ابزارهاي جديد در مراکز

 .شوندمتصل هم  به زيرساخت سپاسوسيله  به

 دامنه کاربرد

به مراکز  کننده اطالعات مالي و اداري بيماران مراجعهپيام  داده تشريح ساختار الکترونيکي، به منظور انتقال بهاين کتاب 

 .پردازد مي (سپاس) بر بستر پرونده الکترونيکي سالمت ايران خدمات سالمت ي دهنده ارائه

همخواني معنايي بين  ؛ايجاد شده است 3همانند ساير ساختارهاي سپاس براي ايجاد فضاي همخواني معناييپيام  داده اين

 .افزارهاي حوزه سالمت که در محدوده ساختارها و مفاهيم کاربرد دارد و نرمها  سيستم

اسناد  ي کننده رسيدگيهاي  گر، سيستمبيمه هايتواند مورد استفاده سازمانحاوي اطالعاتي است که مي پيام داده اين

گيرنده در سطح  و تصميمگذار   پزشکي، مراکز تحقيقاتي اقتصاد سالمت، متوليان حوزه سالمت در کليه سطوح و مراجع سياست

 .قرارگيردکالن کشور 

چگونگي : به مواردي مانندرساني الکترونيکي است و  دامنه کاربرد اين کتاب در حوزه پيامبايد به اين نکته توجه داشت، که 

 .پردازد نمي عاتو بازخواني اطالسازي  ثبت، ذخيره

 مدل مفهومی

از استاندارد ايزو  که و اصول اوليه طراحي آن رسانيبراي پياماست شود، مدلي مدل مفهومي که در اين کتاب تشريح مي

شده به بيمار  ه در باال اشاره شد، اطالعات مالي مربوط به خدمات ارائهکهمانگونه  ،دامنه کاربرد آن. تباس شده استاق 31020

در بيمارستاني بستري روز  1براي اگر بيماري  ،مثالعنوان  به .باشد مي سالمت خدمتدهنده  مرکز ارائهيک يک مراجعه به طي 

همراه اطالعات هويتي  ،و اين مدل شدهمدل تبديل به دريافت نموده، به نحوي مؤثر روز  1جزئيات خدماتي که در اين شود، 

پيدا را سازي  توانايي انتقال و ذخيرهپيام  داده در قالب يک ،وي باليني تشخيصاطالعات  نيز ترخيص و و پذيرشتاريخ فرد، 

فرد به  ي ر اين منطق استوار است که در هر مراجعهب« پيام اطالعات خدمات سالمت داده»اختار کلي اطالعات در س. کردخواهد 

                                                           
1
- Semantic Interoperability 
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بيمار  تاطالعا ،به عبارت ديگر، محور اول در اين مدل .شودمدل تبديل به شده به وي،  يک مرکز سالمت تمامي خدمات ارائه

 .مت سالمت در درجه دوم قرار داردبوده و خد

 

 :تصور است قابل« خدمت سالمت»اطالعاتي زير براي هر هاي  از نظر مفهومي ويژگي

 بندي خدمت شامل توصيف و دسته :خدمت 

 شامل زمان شروع و پايان ارائه خدمت :زمان ارائه خدمت 

 خدمت سالمتدهنده  فرد يا افراد ارائه :خدمتدهنده  ارائه 

 شامل مرکز، واحد و يا بخشي که ارائه خدمت سالمت در آن انجام شده است :محل ارائه خدمت. 

 شده رساني و ارزش نسبي خدمت سالمت ارائه مرتبط با خدمتهاي  شامل انواع هزينه :هزينه ارائه خدمت. 

 :طور کلي شامل هببه تصوير کشيده شده است  3شکل  همانطور که دراطالعات خدمات سالمت پيام  داده با اين تفسير يک

 (به شرح فوق)شده  يات خدمات ارائهئباليني و جزهاي  ، تشخيصگر  بيمهاطالعات ص، پذيرش و ترخيزمان اطالعات هويتي، 

 .باشد مي

رسيدگي سنتي اسناد بستري در اساس  بر معموالً  ،سطح سهسطح تعريف شده و اين  سههزينه خدمات در در اين مدل 

 :اين سطوح عبارتند از. تعريف شده است ها بيمارستان

 .خاص خود را داشته باشدهاي  بنديتواند تقسيمباشد که ميميپيام  داده مربوط بههاي  نههزياين سطح شامل کل : 1سطح

 .غيره پايه، کل سهم بيمار، کل سهم بيمه تکميلي و ي کل سهم بيمه :مثالعنوان  به

ن سهم بيمار توامي 0در سطح . باشدميپيام  داده خدمت درهاي  به تفکيک گروه ،کلهاي  اين سطح شامل هزينه: 2سطح

 .سهم بيمار از خدمات راديوگرافي :مثالعنوان  به .را براي گروه خاصي از خدمات مشخص کرد

 .سهم بيمار از راديوگرافي مچ دست چپ :مثالعنوان  به .به تفکيک هر خدمت است ،اين سطح شامل ريز خدمات: 3سطح

برابر است  0در سطحها  و مجموع هزينه 0در سطحها  هبرابر است با مجموع هزين 1در سطحها  ر واضح است مجموع هزينهپُ

سطح در  سههر  -هاي گلوبالپروندههاي  همانند هزينه -به علت برخي از استثنائات ،با وجود اين. 3سطحها در  مجموع هزينهبا 

 .ندککفايت مي 1فقط سطح ،کنيم نظر صرفمدل مفهومي آورده شده است و در صورتي که از استثنائات 

 :مانند .طراحي شده است، قسمتي از مدل به اطالعات کلي پيام اختصاص داردپيام  داده نجايي که مدل مفهومي در قالباز آ

 غيره پيام و کننده پيام، فرد ارسال کننده مرکز ارسال
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  مدل مفهومي اطالعات خدمات داده - 3شکل 

يک شيء اطالعاتي ساخته شده است که در صورت  به PatientBillMessageVOشده، در قالب کالس  ئهامدل مفهومي ار

 .يم پرداختخواهآن تشريح به ادامه 

است 3ها خود حاوي يکسري از ويژگي ،اين کالس. به نمايش درآمده است 1شکل  در PatientBillMessageVOکالس 

که  است فرد  پيامي براي انتقال اطالعات يک دوره مراجعه دهند و شامل داده ناد بيمارستاني را تشکيل ميکه اقالم اطالعاتي اس

با استفاده از فراخواني پيام  داده اين. خدمات سالمت باشددهنده  تواند شامل مراجعه بستري يا سرپايي به يک مرکز ارائهمي

 .دهدمي انتقال خدمت به سپاسدهنده  ائهاطالعات پرونده بيمار را از مرکز ار سرويس،وب

 ای موجود در سطوح خدماتتعاریف هزینه

  هزينه کل(TotalCharge:)  حساب  که در صورت استشده به بيمار    هاي خدمات و موارد ارائهکليه هزينهشامل

 .شوددرج مي

  سهم بیمه پايه(TotalBasicInsuranceContribution :)مورد تعهد سازمان حساب که  مبلغي از صورت

دهنده  پرداخت به مرکز ارائه برايپايه  گرحساب که از سازمان بيمه مبلغي از صورت ،به عبارت ديگر .باشدگر پايه مي بيمه

 .دشوخدمت، درخواست مي

 ز پايه که پس از کسر سهم بيمه ا گر عبارت است از سهم پرداختي بيماران از خدمات مورد تعهد بيمه: فرانشیز بیمار

 .شود مي پايه حاصل گر خدمات مورد تعهد بيمه

 گر است و عبارت است از مبلغ کل در مورد يک خدمت که مورد قبول سازمان بيمه :مبلغ در تعهد بیمه پايه

 . باشد مي حساب از مبلغ کل صورت کمتراين مبلغ  معموالً

                                                           
1  - Attributes یا Properties 
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  سهم بیمار(TotalPatientContribution:) اين . ندکحساب پرداخت مي م تسويهمبلغي است که بيمار در هنگا

 :مبلغ شامل

o (فرانشيز)ار از خدمات مورد تعهد سهم بيم 

o خدمات خارج از تعهد هزينه 

o اين قسمت کامل توسط بيمار پرداخت نمي گردد و )باشد  مصوب ميهاي  التفاوت پوشش بيمه با تعرفه مابه

 (محاسبه مي گردد بر اساس دستورالعمل هاي تحول جهت خدمات تحت پوشش سهم بيمار

 .به عبارت ديگر سهم بيمار همان پرداخت واقعي بيمار است

 بيمه تکميلي است بر عهده، ها شده خدماتي که طبق قراردادهاي بيمه تکميلي با بيمه :تعهدات بیمه تکمیلی. 

 پوشش حساب است که بيمه مکمل بيمار بر اساس قراردادهاي موجود تحت  مبلغي از صورت :سهم بیمه تکمیلی

 . دهدقرار مي

 وقت  شامل تفاوت تعرفه تشويقي اعضاي هيئت علمي تمام: جغرافیايیوقت علمی تمامتئالتفاوت ضريب هیمابه

 .باشدبه مرکز ارائه خدمات بهداشتي درماني مي کننده شده به بيمار مراجعه جغرافيايي با تعرفه پايه خدمت ارائه

 که بر اساس  ستيافته ا خدمت در مناطق کمتر توسعهدهنده  ارائه پزشکان جهتتعرفه تشويقي : کا ترجیحی

 .شود مي هر منطقه تعريف و اعمال نيافتگيِ توسعه ي  درجه

 بيمه پايه و  خدماتي است که به بيمار بستري ارائه شده است و خارج از تعهدهاي  شامل هزينه: رج از تعهدسهم خا

 .همچنين يارانه مي باشد

 از سهم پرداختي بيمار کسر مي  گونه منبع پرداختي مي باشد وهزينه پرونده بيمار که فاقد هرز بخشي ا :تخفیفات

 :اين موارد شامل .شود

عبارت است از مبلغي که به هر عنواني خارج از مددکاري از صورتحساب بيمار کسر مي گردد و توسط  «فتخفي»-

 .ددبيمارستان و يا توسط پزشک ارائه دهنده خدمت تامين مي گر

ئت مطابق با مصوبات شوراي عالي بيمه و هي)عبارت است از درصدي از کاي دوم « تخفيف تمام وقت جغرافيايي»-

در بخش بستري و سرپايي توسط پزشک تمام وقت جغرافيايي که نه توسط سازمان بيمه  خدمت ارائه شده (محترم وزيران

 .گر، نه بيمار و نه دانشگاه تامين نمي گردد

بر حسب درجه )درصد تعرفه ترجيحي مناطق محروم  32عبارت است از «عرفه ترجيحي مناطق محرومتخفيف ت»-

خدمت ارائه شده در بخش بستري توسط پزشک که ( محروميت مطابق با مصوبات شوراي عالي بيمه و هيئت محترم وزيران
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 .گردد نه توسط سازمان بيمه گر، نه بيمار و نه دانشگاه تامين نمي

 ذيل با هدف منابع يکي از از که بر اساس ارزيابي و تشخيص مددکار اجتماعي ها  هرگونه جبران هزينه :مددکاري

 .حمايت از گروه آسيب ديده و آسيب پذير اجتماعي از سهم پرداختي بيمار کسر مي شود

سر مي شود و مبالغي که از صورتحساب بيمار کعبارت است از (: رديف نيازمندان) «مددکاري سهم وزارت بهداشت»-

 .ارسال مستندات توسط دانشگاه از منابع رديف نيازمندان وزارت بهداشت به صندوق بيمارستان باز مي گردد پس از

لتي و بين المللي حمايتي دوغي که از نهادهاي عبارت است از کليه مبال: «مددکاري سهم نهادهاي حمايتي دولتي»-

سازمان ملل گران، کميسارياي امور پناهندگان ل احمر، بنياد شهيد و امور ايثارهال د، بهزيستي، شهرداري،کميته امدا مانند

 .حت پوشش آن نهادها جذب شده استو غيره جهت حمايت از بيماران ت

ه از نهادهاي حمايتي غيردولتي از جمله عبارت است از مبالغي ک: «مددکاري سهم نهادهاي حمايتي غيردولتي»-

 .استجهت حمايت از بيماران جذب شده  سسات خيريهسازمان هاي مردم نهاد و مو

عبارت است از مبالغي که از موسسه خيريه بيمارستاني که بر اساس : «موسسه خيريه بيمارستانيمددکاري سهم »-

 .جهت حمايت از بيماران جذب شده است( ابالغي وزارت بهداشت)آئين نامه تشکيل موسسات خيريه بيمارستاني 

بيماران  طريق خيرين به صورت فردي جهت حمايت ازمبالغي که از عبارت است از : «رينمددکاري سهم خي»-

 .جذب شده است

 هاي کاهش پرداختي بيمار بستري، برنامه تشويقي ماندگاري پزشکان شامل سهم حاصل از بسته: سهم يارانه دولت

مجموعه »باشد که طي ميبيماران در نظام ارجاع و مابه التفاوت هزينه  رويج زايمان طبيعيتيافته،  در مناطق کمتر توسعه

وابسته به وزارت هاي  ابالغ شده است و در کليه بيمارستان 30/0/11در تاريخ  ،«برنامه تحول نظام سالمتهاي  دستورالعمل

 . االجراست بهداشت، درمان و آموزش پزشکي الزم

 با مليت ايراني است )ي بستر مارانيبي رداختپ کاهششامل هزينه  :کاهش پرداختی بیمار بستري سهم برنامه

 .اند تحت درمان قرار گرفته تحت پوشش برنامه،ي هامارستانيب درکه مطابق با دستورالعمل ها ( ندهست هيپا مهيب واجدکه 

 التفاوت کا ترجيحي است  و مابه کا 3التفاوت  شامل مبلغ حاصل از مابه: سهم برنامه تشويقی ماندگاري پزشکان

 .گيرديافته تعلق مي ه پزشکان مستقر در مناطق کمتر توسعهکه ب

 هاي مربوط به زايمان طبيعي است که در قالب برنامه طرح تحول نظام سالمت هزينه :سهم ترويج زايمان طبیعی
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 .گيرد قرار مي

 د بيمه پايه و کاهش هزينه پرداختي بيمار در خدمات مورد تعهشامل : التفاوت هزينه بیماران در نظام ارجاع مابه

 .مي باشد% 0به % 32يارانه از 

 شامل آن درصد از سهم بيمار است که وي بابت خدمات  :درصد سهم بیمار از خدمات در تعهد برنامه تحول

 .نمايد مي تحت پوشش برنامه تحول نظام سالمت پرداخت

 
 هاينهط هزشماي رواب – 0 شکل

 

  :کند، عبارتست از صدق مي 0 شکلمواردي از قوانيني که در 

باقيمانده+ فرانشيز بيمار  =سهم بيمار  •  

+ ترجيحي + هيئت علمي )تخفيفات + مجموع سهم يارانه دولت + سهم بيمه تکميلي + سهم بيمه پايه = مبلغ کل  •

باقيمانده+  ددکاريمبلغ م( + تخفيف  

مبلغ کل - (مددکاري+  تخفيفات+ مجموع سهم يارانه دولت + سهم بيمه تکميلي + سهم بيمه پايه ) =سهم بيمار  •   

 سهم ترويج زايمان طبيعي

 

 

 

 

مبلغ 

کل 

 پرونده

 مبلغ در تعهد بيمه پايه

 مجموع سهم يارانه دولت

 تعهد بيمه پايه و يارانه دولتسهم خارج از 

 سهم بيمه پايه

 فرانشيز بيمار

 سهم بيمه تکميلي

 تخفيفات

 باقيمانده

 سهم برنامه کاهش پرداختي بيمار بستري

 سهم برنامه تشويقي ماندگاري پزشک

 مابه التفاوت هزينه بيماران در نظام ارجاع

 مابه التفاوت ضريب هيئت علمي تمام وقت جغرافيايي

 فاوت کاي ترجيحيمابه الت

 مددکاري
 تخفيف تمام وقت جغرافيايي

 تخفيف تعرفه ترجيحي مناطق محروم
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 راهنمای استفاده از کتاب

 .است آمده پيوستدر ارتباطات آن  ي جداگانه، به همراه الگوي داده و نحوههاي  در جدولها  توضيحات هر يک از کالس

 :مثالعنوان  به .ستاز اقالم اطالعاتي، بنا بر ماهيت آن ويژگي، قابليت پذيرش يک يا چند نمونه از آن ويژگي را داراهر يک 

تواند يک يا چند بيمه گر، فرد مي هاي بيمهاما در فيلدي مانند سازمان ،در فيلد نام بيمار فقط امکان ثبت يک نام وجود دارد

 .باشدداشته 

مانند نام مادر  ،مانند نوع پذيرش و يا تاريخ ترخيص بيمار اجباري و ثبت برخي موارد ،هاز ويژگيثبت برخي ا ،همچنين

 .استبيمار اختياري 

. باشند، هر يک از اقالم اطالعاتي داراي نحوه ارتباطات مشخصي ميUML 3با توجه به موارد مذکور، براساس استاندارد 

ي مختلف کتاب از آن استفاده شده ها خالصه شده است و در قسمت 3جدول در ، ارتباطات براساس استاندارد فوق ي نحوه

 .است

 UMLاستاندارد براساس ارتباطات نحوه – 3جدول 

 توضيحات ارتباط

 تک موردي/ قلم اختياري 3-2

 تک موردي/ قلم اجباري 3-3

 يچند مورد/ قلم اختياري 2-*

 چند موردي/ قلم اجباري 3-*

 مربوط به الگوهای دادههای  کالس

 :عبارتند از( Data Type)الگوهاي داده . است هاي سرويس حاضر گاهي از الگوي داده خاص استفاده شدهدر کالس

 شوندشناخته مي هاها و عمليات مربوط به آنويژگيوسيله  به اي از مقادير متمايز کهمجموعه. 

 کنندهاي از عمليات توصيفو مجموعه 0هااي از ويژگيفضاي مقدار داده، مجموعه: دارداده سه مشخصه اصلي د الگوي. 

 :چرخدزير مي مفهوم کاربرد الگوي داده حول يک يا هر دو ي طورکلي تعاريف محدوده هب

                                                           
 
 سازيراي مدلزبان استاندارد جهاني ب - 

2
 - properties 
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 3.رابطه بين تساوي و هويت، و وابستگي يک مفهوم 

در محيطتواند  ميها  آن هر چند اسامي ؛اند داده اوليه از قبل تعريف شدههاي  لگوسي انوي هاي برنامه در بسياري از محيط

که در  هستنداي از جمله الگوهاي اوليه ،غيره و string،double: مثال الگوهاي داده مانندعنوان  به .متفاوت باشد هاي مختلف

. انددارند که براي کاربردهاي خاص حوزه سالمت اختصاصي شدههاي داده ديگري نيز وجود الگو. اندها استفاده شدهاين کالس

اقتباس  HL7و يا31020استاندارد ايزو  :مانند ،از استانداردهاي جهاني براي تبادل اطالعات سالمت معموالًهاي داده اين الگو

 .دشونتشريح ميهاي حاضر از تعدادي از اين الگوهاي داده استفاده شده است که در ادامه در کالس. اندشده

 OpenEHRو مدل مرجع  31020الگوهاي داده موجود در استاندارد ايزو از شده در آن،  در اين کتاب و ساختار ارائه

به اين شکل انجام شده سازي  ساده. اندو سپس استفاده شدهسازي  سادهابتدا با اين تفاوت که اين الگوها  ؛استفاده شده است

از آنجايي . شود مي آن استفاده ي اجباريِها ويژگيفقط از در الگوي استاندارد اصلي حذف شده و  ي اختياريها است که ويژگي

و همچنين الگوهاي داده ها  استاندارد منتقل شود، تمامي کالسپيام  داده يکصورت  به در نهايت بايست پيام مي دادهيک که 

 .شوند اصلي در استاندارد تبديل  به الگوهاي دادهبايد 

 DO_CODED_TEXTس الگوی داده کال

 OpenEHRدر استاندارد . شودشده استفاده ميگذاري ها و مفاهيم کدکلمه ي که براي ارائه است اياين کالس، الگوي داده

اين کالس . شودگفته ميCS (coded string)به آن  ISO 21090و  HL7و در استاندارد  DV_CODED_TEXTنام آن 

 .نمايش داده شده است 0جدول باشد که در ي ميداراي سه ويژگي اجبار

 DO_CODED_TEXTکالس  - 0جدول 

 ارتباطات توضیحات نوع داده ويژگی

Value String 3-3 .شده استگذاري  اصطالح يا مفهوم کد 

CodedString String  3-3 کد اصطالح 

TerminologyID String 3-3 .سيستم کدگذاري که کد اصطالح از آن انتخاب شده است 

 

براي ساخت يک . شود مي نشان داده 3جنسيت مرد يا مذکر با کد  HL7گذاري در سيستم کد :عنوان مثال به

DO_CODED_TEXT زيرعمل کردصورت  بهتوان  مي ،حاوي مفهوم مرد: 

 

                                                           
1

 - ISO 11404 
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Dim Gender AsNew DO_CODED_TEXT 

Gender.value = "مرد" 

Gender.Coded_string = "1" 

Gender.Terminology_id = "HL7" 

 ي استفاده روش. شودشده تعدادي خط در برنامه اضافه مي گذاري ، براي ساخت يک عبارت کدشودهمانگونه که مشاهده مي

در ادامه . ار گيردسادگي مورد استفاده قر شود تا بهساخته DO_CODED_TEXTتر آن است که عملگري براي توليد  آسان

 :استبراي اين منظور ساخته شده CSعملگري با عنوان 

 

Public Function CS(ByVal value AsString, ByVal CodedString AsString, ByVal TerminologyID 

AsString) As DO_CODED_TEXT 

 CS = New DO_CODED_TEXT 

 CS.value = value 

 CS.Coded_string = CodedString 

 CS.Terminology_id = TerminologyID 

End Function 

 :را ساخت« مرد» ي در برنامه مقدار کدشدهتوان  ميبا يک خط  ، فقطCSدر صورت استفاده از عملگر 

Dim Gender As DO_CODED_TEXT = CS("1" ,"مرد", "HL7") 

 های کدگذاری در نوع داده کدشده انواع سیستم

مستقل از پيام  داده دهد که مي ده در تمامي استانداردهاي تبادل اطالعات سالمت اين امکان راي الگوي داده کدشها ويژگي

 ،همچنين. دکرسالمت از چندين سيستم کدگذاري استفاده پيام  داده توان در يک مي ،به عبارت ديگر. باشدگذاري  سيستم کد

تواند يک  مي قلم تشخيص باليني ،مثالعنوان  به .ه نموداستفادگذاري  توان براي يک قلم اطالعاتي از چندين سيستم کد مي

 ، ICD9 ، ICD10: همچون ،متفاوتيگذاري  کدهاي  سيستم توان از ميباليني هاي  براي تشخيص. مقدار کدشده داشته باشد

SNOMEDCT را به گذاري  از هر نوع سيستم کد ي استفاده ماهيت استانداردهاي تبادل اطالعات اجازه .کرداستفاده  و غيره

 . دهد شما مي

ها  پيام داده ي شده تر اطالعات يکپارچه ر و سريعت منتخب باعث تحليل راحتگذاري  کدهاي  استفاده از سيستم ،با وجود اين

هاي کدگذاري که در تمسيس 1جدول در . استفاده ارائه شده است قابل گذاريِ کدهاي  سيستمدر اين کتاب  ،از اين رو .شود مي

آورده  پيوستکدگذاري در هاي  اين سيستم.آورده شده است آن کننده استفادهبه همراه کالس  ،اندکار گرفته شدهبه اين کتاب

 .شوند مي روز رساني به 3شده است و در سايت دفتر آمار و فناوري اطالعات

                                                           
 
 maxa.behdasht.gov.ir اينترنتي دسترسي آدرس - 
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 ري در نوع داده کدشدههاي کدگذا انواع سيستم - 1جدول 

 نام سیستم کدگذاري موضوع کالس مورد استفاده

InsuranceVO ،

BillSummaryVO 

 thritaEHR.insurer گر سازمان بيمه

InsuranceVO صندوق بيمه thritaEHR.insuranceBox 

BasicDeathDetailVO,Hospita

lWardVO 
 thritaEHR.wardType بيمارستانيهاي  بخش

RelativeCostVO  ضريبنوع thritaEHR.kType 

HealthcareProviderVO حوزه سالمتهاي  رشته thritaEHR.specialty 

PersonInfoVO هلأوضعيت ت thritaEHR.maritalStatus 

PersonInfoVO جنسيت thritaEHR.gender 

PersonInfoVO شغل thritaEHR.job 

AdmissionVO نوع پذيرش thritaEHR.admissionType 

ServiceGroupRowVO, 

ServiceDetailsVO 
 thritaEHR.serviceType گروه خدمات

BillSummaryVO نوع پرونده thritaEHR.medicalRecordType 

PersonInfoVO ميزان تحصيالت thritaEHR.educationLevel 

BasicDeathDetailsVO محل فوت thritaEHR.deathLocation 

HealthcareProviderVO  خدمتدهنده  ارائهنقش thritaEHR.healthcareProvider.role 

DiagnosisVO تشخيص وضعيت thritaEHR.daignosis.status 

CauseVO فوت تشخيص علت وضعيت thritaEHR.deathCauseStatus 

PersonInfoVO مليت ISO_3166-1 

PersonInfoVO تاريخ دقت شاخص thritaEHR.birthDateAccuracy 
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 نام سیستم کدگذاري موضوع کالس مورد استفاده

OrganizationVO نوع سازمان thritaEHR.organizationType 

DischargeVO وضعيت ترخيص thritaEHR.conditionOnDischarge 

AdmissionVO علت مراجعه ICPC2P
3

 

QuantitiesVO ها ساير هزينه thritaEHR.otherCost 

HighLevelAreaVO لشام) يکشور   تقسيمات: 

 ..(.و بخش شهرستان، شهر،

countryDivisions 

 DO_DATEکالس الگوی داده 

در اين کالس  ها تمامي ويژگي .نمايش داده شده است 0جدول هاي آن در ويژگي. اين کالس براي ارائه تاريخ ساخته شده است

 .الگوي شمسي ارائه شده استصورت  به تاريخ ي اين الگو براي ارائه .است اجباري

 DO_DATEکالس  - 0جدول 

 ارتباطات توضیحات نوع داده ويژگی

Year Integer  عدد سال به شکلyyyy 3-3 

Month Integer  عدد ماه به شکلmm 3-3 

Day Integer  عدد روز به شکلdd 3-3 

 DO_ TIMEکالس الگوی داده 

اين کالس به تنهايي  معموالً .است نمايش داده شده 0جدول  هاي آن دراين کالس براي ارائه زمان ساخته شده و ويژگي

 .گردد مي استفاده DO_DATEشود و با کالس  نمي استفاده

 DO_ TIMEکالس  - 0جدول 

 ارتباطات توضیحات نوع داده ويژگی

                                                           
1
 - International Classification of Primary Care 
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 ارتباطات توضیحات نوع داده ويژگی

Hour Integer 3-3 عدد ساعت 

Minute Integer 3-3 عدد دقيقه 

Second Integer 3-3 عدد ثانيه 

 DO_IDENTIFIERکالس الگوی داده 

افراد،  :مانند( RWEs) 0هاي دنياي واقعيموجوديت. کاربرد دارد( RWIs)3هاي دنياي حقيقياين کالس براي ارائه شناسه

اخل يک حوزه يا سازمان يکتا ها در داگرچه بسياري از اين. هرکدام يک شناسه دارند ،هاحساب صورت ها، خودروها و سازمان

طور کلي  هب. گونه نيستنداين ،هاي نادرست و غيرهفرايندعلت خطاهاي ورود داده، طراحي بد،   هباغلب اند، اما طراحي شده

 تقريباً ها  و فرض بر آن است که اين شناسههستند يکتا ( RWIs)هاي دنياي حقيقيتواند تضمين کند که شناسهکسي نمي

هاي دنياي شناسهعنوان  بهها را  توان آن مي هايي هستند کهشماره گذرنامه مثال و کد ملي، شماره نظام پزشکي. ديکتا هستن

 .نمايش داده شده است 0جدولاجباريست که در  اين کالس داراي چهار ويژگي. ارائه داد با اين الگو حقيقي

 DO_IDENTIFIERکالس الگوي داده  - 0جدول

 ارتباطات توضیحات نوع داده ويژگی

Issuer String 3-3 .کندهاي مورد استفاده را منتشر ميمرجعي که شناسه 

Assigner String  سازماني که شناسه را به آيتمي که بايد شناسايي شود، اختصاص داده

 .است

3-3 

Id String  و براي  شماره نظام پزشکي ،ثال براي پزشکانمعنوان  به .استمقدارشناسه

 .گيرد مي مقدار ده رقمي کد در اين ويژگي قرار ،کدملي

3-3 

Type String از جمله ،تواند مقاديري مي کهشناسه  نوع: National_Code ،

Org_ID ،System_ID ،Med_ID ،Nursing_ID ،

Midwifery_ID ،Insurance_Agent_ID  داشته باشدرا. 

3-3 

                                                           
1
 - Real World Identifiers 

2
 - Real World Entities 
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 DO_QUANTITYکالس الگوی داده 

هايي از اين مقادير شامل مثال. طراحي شده است ،شوندبيان مي 3دي که همراه واحداعدااين کالس براي نمايش مقادير 

 :باشندموارد زير مي

 فشارخون سيستوليک: mmHg 332 

 قد: cm 309  

 تعداد دفعات حمله آسم: week 0  

 کاهش وزن: kg0/0 

. آمده است 0جدول اين کالس در هاي  ويژگي. باشندشامل يک کميت و واحد بيان آن مي ،رت کلياين مقادير در صو

 .آورده شده است 01 پيوست درواحدهاي اين نوع داده در اين سرويس 

 

 DO_QUANTITYکالس  - 0جدول 

 ارتباطات توضیحات نوع داده ويژگی

Magnitude Double وزن گيري  در اندازه 00عدد  :مانند. ميزان عددي کميت

 .فرد

3-3 

Units String استشده  گيريواحد مقدار اندازهدهنده  اين ويژگي نشان 

UCUMکه براساس استاندارد 
 :مانند .باشدمي 0

kg/m2، mm[Hg]،ms-1 ، km/h.  

3-3 

 DO_ORDINALکالس الگوی داده 

و در  (شدت عارضه بيمار :مانند)اي ندارند شده شناخته هايي است که مقدار عددي دقيقاً ي مقدار دادهاين کالس نماينده

براي  ،همچنين. «شديد»،  «متوسط»،  «خفيف»، يا  «+++» ، «++» ، «+» :مانند ؛کنند مي عوض از مفاهيم نمادين استفاده

براي  مثالً. دهيمزمندي مقايسه اين مقادير توسط کامپيوتر انجام پذيرد، هر مقدار نمادين را به يک عدد نسبت مياينکه نيا

                                                           
1
 - unit 

2
 - Unified Code for Units of Measure 



 اطالعات خدمات سالمت امیداده پ

 

 

 

 19 

 

. خواهد آمد وجود بهاين مقادير  امکان مقايسه عدديِ ،ترتيب بدين. 0عدد  «متوسط»و براي مقدار  3عدد  «خفيف»مقدار 

 .آورده شده است 9جدول هاي اين کالس در ويژگي

 DO_ORDINALکالس  - 9جدول 

 توضیحات نوع داده ويژگی

Value Integer که به يک مقدار نمادين نسبت است  ترتيبي-مقدار عددي شمارشي

-شود و نيازمندي مقايسه براي مقادير نمادين را مرتفع مي مي داده

 .ازدس

Symbol DO_CODED_TEXT اي نمايش متني نمادين اين داده در شمارش، که ممکن است رشته

، «sever» :مثل .ها، يا ديگر انواع شمارشي واژه"+"باشد از نمادهاي 

«mild » و«moderate» هاي عددي ذکرشده در يا حتي مجموعه

   براي مقادير کدگذاري .«1»، «0»، «3» :مثل ،valueمشخصه 

 اين ويژگي، از سيستم کدگذاري ي شده

thritaEHR.ordinalTerm منفي»شود و مقادير  مي استفاده »

، 1با کد « شديد»، 0با کد « متوسط»، 3با کد « خفيف» ،2با کد 

 .شودکار برده مي هب 0با کد « بسيار شديد»

 داده پیام اطالعات خدمات سالمت

 PatientBillMessageVOکالس 

-ويژگي صورت به سرويس اين اطالعاتي اقالم تمامي. است بيمارستاني اسناد روکش اطالعات تبادل اصلي السک کالس، اين

-ويژگي 1جدولدر. شد خواهد پرداخته ها آن جزئيات به ادامه در 3 شکل .هستند داده ساختارهاي يا و الگوها جنس از هايي

 (1 شکل. )باشد مي مفهومي مدل در موجود اطالعات کل برگيرنده در کالس اين. است آمده کالس اين هاي
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 پيام اطالعات خدمات سالمت کالس داده - 1شکل 

 PatientBillMessageVOکالس - 1جدول

 ارتباطات توضیحات نوع ويژگی ويژگی

Person PersonInfoVO هاي هويتي بيمار و  اين کالس شامل داده

اين کالس  ،در ادامه. باشد اطالعات تماس وي مي

 .هاي مرتبط با آن تشريح شده استو ساير کالس

3-3 

Composition BillPatientCompositionVO  کالس حاوي کليه اطالعات روکش اسناد اين

در ادامه، اين کالس و . باشدبيمارستاني بيمار مي

 .هاي مرتبط با آن تشريح شده استزيرکالس

3-3 

MsgID MessageIdentifierVO  اين ويژگي از نوعMessageIdentifierVO ،

 .استدربرگيرنده اطالعاتي در مورد پيام ارسالي 

3-3 
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 BillPatientCompositionVOکالس 

هايي از جنس الگوها ويژگي صورت بهاين کالس، کالس اصلي مربوط به مراجعه بيمار بوده و تمامي اقالم اطالعاتي اين سرويس 

اين کالس حاوي . مده استآ 32جدولهاي آن در نشان داده شده و ويژگي 0شکل  ند که درهست ساختارهاي داده و يا

باشد که در مدل مفهومي  مي خدمات و اطالعات فوت 1و0و3باليني، سطوح هاي  ترخيص، بيمه، تشخيص و اطالعات پذيرش

 .تشريح شد

 

 

 PatientBillCompositionکالس  - 0شکل 
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 BillPatientCompositionVOکالس - 32جدول

 ارتباطات توضیحات نوع ويژگی ويژگی

BillServices ServiceDetailsVO  اين ويژگي از نوع کالسServiceDetailsVO  بوده و حاوي

شده به بيمار در طول مدت پذيرش تا  اطالعات ريز خدمات ارائه

هاي اين کالس در ادامه توضيح ويژگي .باشدترخيص وي مي

 . داده خواهد شد

*-3 

Insurance InsuranceVO  اين ويژگي از نوع کالسInsuranceVO  است که در ادامه

تواند با توجه به اينکه هر بيمار مي. توضيح داده خواهد شد

هاي بيمار بيش از يک نوع بيمه داشته باشد، لذا به تعداد بيمه

 . را ساختهاي اين کالس نمونه نتوامي

*-2 

Diagnosis DiagnosisVO وع کالس اين ويژگي از نDiagnosisVO اطالعات باشد و مي

مربوط به تشخيص بيماري يا وضعيت سالمتي فرد توسط 

ارسال تشخيص نهايي  .در اين کالس قرار مي گيردپزشک 

هاي اين کالس در ادامه توضيح ويژگي. باشدبيمار اجباري مي

 .داده خواهد شد

*-3 

Admission AdmissionVO  اين ويژگي از نوع کالسAdmissionVO  بوده و شامل

 .باشد هاي خالصه پذيرش بيمار مي داده

3-3 

Discharge DischargeVO  اين ويژگي از نوع کالسDischargeVO  بوده و شامل

 .باشد هاي خالصه ترخيص بيمار مي داده

3-3 

Death BasicDeathDetails  اين ويژگي شامل اطالعات مربوط به فوت بيمار بوده و از نوع

باشد که در ادامه مي BasicDeathDetailsVO کالس

 .تشريح شده است

3-2 

BillSummary BillSummaryVO  اين ويژگي از نوع کالسBillSummaryVO  است که در

بايد دقت شود که حداقل يک . ادامه توضيح داده خواهدشد

 .نمونه از اين کالس بايد براي بيمار ايجاد شود

3-3 

 اطالعات پیام

ي آن شامل ها ين ويژگيتر مهم. گيرد مي شناسنامه پيام مورد استفاده قرارعنوان  به کهاست  يام شامل اطالعاتياطالعات پ

. کند مي اطالعات را توليد ،افزاري است که در مرکز ارائه خدمت خدمت و شناسه سيستم نرمدهنده  شناسه مرکز ارائه

کاربردهاي مهمي در بازخواني و ويرايش ها  اين شناسه .يام وجود داردمراجعه نيز در اطالعات پهاي  فرد و شناسههاي  شناسه

 .اطالعات پرونده فرد دارند
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 MessageIdentifierVOکالس 

-ميهاي پرونده الکترونيکي سالمت سرويس  ورد استفاده در تبادل داده پرونده ها باهاي مختلف ماين کالس حاوي شناسه

 .، توضيح داده شده استو ارسال اطالعاتها  آن هاي موجود در اين کالس، نحوه پر کردنويژگيه ب 33جدول در . دباش

 
 MessageIdentifierVOکالس  - 0 شکل

 MessageIdentifierVOکالس - 33جدول 

داده نوع ويژگی  ارتباطات توضیحات 

Committer ProviderInfoVO  اين ويژگي مشخصات فردي را که مسئوليت ثبت

. شود ، شامل ميداردبرعهده را اطالعات ارسالي 

 ProviderInfoVOاين ويژگي از نوع کالس 

 . است

3-2 

CompositionUID String يک فرد مربوط به   هاين ويژگي شناسه منحصر ب

 .دهد مي مراجعه را نشان

اطالعات پرونده بيمار نياز به ويرايش  که صورتيدر

مورد نظر باشد، بايست اين شناسه که در تبادل 

برگردانده  کننده اطالعات قبلي، به سيستم ارسال

الزم به ذکر است که براي هر . شده است، پر شود

محدودي بيمار در طي يک مراجعه تنها امکان 

 .ويرايش اطالعات پرونده باليني وجود دارد دفعات

در زمان ويرايش اجباري  اين مشخصهپر کردن 

 .مي باشد

3-3 

SystemID DO_IDENTIFIER کننده داده افزاري ارسالشناسه يگانه سيستم نرم

جهت دريافت اين شناسه با دفتر آمار و . است

فناوري اطالعات وزارت بهداشت تماس حاصل 

3-3 
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و  Issuerبراي استفاده از اين ويژگي . فرماييد

Assigner دار اين شناسه را با مق

MOHME_IT  وType  آن را با عبارت

System_ID پر نمائيد. 

PatientUID String شناسه منحصر بفرد بيمار است . 

هاي بيمار، اين شناسه از پس از اولين ارسال داده

جانب سپاس ايجاد شده و به سيستم ارسال 

اين شناسه بايد در . شودکننده داده فرستاده مي

رسال کننده ذخيره شده تا پايگاه داده سيستم ا

در صورت نياز به ويرايش اطالعات هويتي 

بدين . از آن استفاده شود( غير از کدملي)بيمار

ترتيب امکان ويرايش اطالعات فردي بيمار در 

 .پرونده الکترونيکي سالمت وي وجود دارد

3-3 

HealthcareFacilityID DO_IDENTIFIER بهداشت   خدمت  دهندهارائه مرکز  يگانه  شناسه

اينجا شناسه بيمارستان  درماني است که در

دريافت اين براي . باشداطالعات مي کننده ارسال

شناسه با دفتر آمار و فناوري اطالعات وزارت 

براي استفاده از . بهداشت تماس حاصل فرماييد

 ،اين شناسه Assigner و Issuerاين ويژگي 

 آن باType و MOHME_ITبايستي با مقدار 

 .پر شود Org_IDمقدار 

3-3 

IS_Queriable Boolean کند که آيا سوابق پيام ارساالي باراي مشخص مي

 ديگران قابل مشاهده باشد يا خير؟

3-2 

CompositionSigniture SignitureVO 2-3 امضاي الکترونيکي اطالعات 

VersionLifecycleState DO_CODED_TEXT ه نياز به زماني ک تا. وضعيت ارسال پرونده

ويرايش پرونده باشد مقدار اين ويژگي به صورت 

"incomplete" در صورتي که مقدار . مي باشد

انتخاب  "complete"اين ويژگي به صورت 

شود، امکان ويرايش پرونده وجود نخواهد داشت 

و پرونده براي رسيدگي به سازمان بيمه گر ارسال 

آمده  00 يوستپمقادير اين ويژگي در . مي گردد

 .است

3-3 
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 اطالعات هویتی

 :باشدهاي هويتي يک بيمار بستري شامل موارد زير مي داده

 نام، نام خانوادگي، شماره ملي، اطالعات تولد و غيره :مانند ،اي هاي شناسنامه داده. 

  اطالعات تماس 

 .پردازيماحي شده است که در ادامه به تشريح آن ميطر PersonInfoVOبراي ثبت اين اطالعات کالس 

 PersonInfoVOکالس 

ملي، تاريخ تولد، نام پدر، نشاني محل سکونت، هاي نام، نام خانوادگي، وضعيت تأهل، کد داده :شامل (0شکل ) اين کالس

ي، شناسه يگانه، جنسيت و ساير اطالعات دموگرافيک مربوط به يک بيمار پستشناسنامه، شماره تلفن، مليت، کد شماره

کالس  - 1شکل همانطور که در . پر شود نام، نام خانوادگي و يا نام کاملهاي  يکي از ويژگيدر اين کالس حتماً بايد . باشد مي

 .باشد مي PatientBillMessageVOکالس زيرکالس  شود، اينمشاهده ميپيام اطالعات خدمات سالمت داده

 

 و اجزاي آن PersonInfoVOکالس  - 0شکل 
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 PersonInfoVOکالس  - 30جدول

 ارتباطات توضیحات نوع داده ويژگی

FirstName String  خانوادگي و يا نام  نام، نامهاي  يکي از ويژگي)نام بيمار

 (.بايد پر شود کامل حتماً

3-2 

LastName String خانوادگي  هاي نام، نام يکي از ويژگي)بيمار خانوادگي  نام

 .(و يا نام کامل حتماً بايد پر شود

3-2 

FullName String هاي نام وي در قالب تمام بخش :شامل ،نام کامل فرد

شود  مي اين گزينه درصورتي پر .شوديک رشته ثبت مي

يا از  که نام و نام خانوادگي مجزا ثبت نشده باشد

. شداباستفاده شده  يرهمثل آقا، دکتر و غهاي  پيشوند

در اين ويژگي الهويه است،  درمواقعي که فرد مجهول

 .شود مي نوشته« مجهول الهويه»مقدار 

3-2 

MaritalStatus DO_CODED_TE

XT 

مقادير . استدهنده وضعيت تأهل فرد  اين ويژگي نشان

ه نمايش وضعيت تاهل بقسمت، 3 وستيپمختلف آن در 

 . درآمده است

3-2 

Nationality DO_CODED_TE

XT 
 مقادير مربوطه. ستگر مليت فرد ا اين ويژگي نمايان

کدهاي دو حرفي مطابق با استاندارد صورت  به

ISO_3166-1  براي کشورهاي مختلف ارائه شده

زير قابل  ن کدها به همراه نام هر کشور از نشانياي. است

  maxa.behdasht.gov.ir.دريافت است

3-2 

BirthDate DO_DATE شمسي تاريخ   به اين ويژگي معرف تاريخ تولد بيمار

 . است

3-2 

BirthDateAcc

uracy 

DO_CODED_TE

XT 
 .ستاين ويژگي معرف دقت ثبت تاريخ تولد بيمار ا

آورده شده  0 يوستپژگي در مقادير مختلف اين وي

 .است

3-2 

Father_FirstN

ame 

String 2-3 نام پدر بيمار 

Father_LastN

ame 

String 2-3 خانوادگي پدر بيمار نام 

Mother_First

Name 

String 2-3 نام مادر بيمار 

Mother 

_LastName 

String 2-3 مادر بيمار خانوادگي نام 
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 ارتباطات توضیحات نوع داده ويژگی

FullAddress String 2-3 نشاني کامل محل سکونت بيمار 

IDCardNumb

er 

String 2-3 شماره شناسنامه بيمار 

NationalCode String  3-3 رقمي بيمار 32کد ملي 

PostalCode String  2-3 رقمي محل سکونت بيمار 32کدپستي 

Gender DO_CODED_TE

XT 
کدهاي مربوط به آن در . دهنده جنسيت افراد استنشان

 .نشان داده شده است 1 پيوست

3-2 

HomeTel String 2-3 .شماره تلفن منزل فرد 

MobileNumbe

r 

String شماره تلفن همراه فرد.  

EducationLev

el 

DO_CODED_TE

XT 

کدهاي مربوطه در بخش ميزان . ميزان تحصيالت فرد

 .قابل مشاهده است 0 وستيپتحصيالت در 

3-2 

Job DO_CODED_TE

XT 

کدهاي موارد . دهدشغل بيمار را نشان مياين ويژگي 

 . شده است ارائه 0 پيوستدر مربوط به اين ويژگي شايع 

3-2 

JobDescriptio

n 

String  راجع بهاين ويژگي در صورت نياز به توضيح خاصي 

 .دشو مي رشغل بيمار پُ

3-2 

LivingPlaceAr

ea 

HighLevelAreaV

O 

 است HighLevelAreaVoاز نوع کالس   ويژگي  اين

 .دهدنشان ميکه مشخصات محل زندگي بيمار را 

3-2 

BirthPlaceAre

a 
HighLevelAreaV

O 
 است HighLevelAreaVo کالس  نوع از  اين ويژگي

 .دهدبيمار را نشان مي مکان تولدکه مشخصات 

3-2 

IDIssueArea HighLevelAreaV

O 

 است HighLevelAreaVo کالس  نوع از  اين ويژگي

-را نشان مي محل صدور شناسنامه بيمارکه مشخصات 

 .دهد

3-2 

OtherIdentifie

rs 

DO_IDENTIFIE

R 

غير از  به ،يکتاي فردهاي  ارسال شناسه براياين ويژگي 

نبايد شماره اتباع در اين ويژگي ثبت  .ستا کد ملي

 .شود

*-2 
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 اطالعات بیمه فرد

تواند  مي کالساين . مدل شده است InsuranceVOاطالعات خدمات سالمت در کالس پيام  داده اطالعات بيمه فرد در

اين کالس در بردارنده  کند، مي استفادهنيز  از بيمه تکميلي بر بيمه پايه،  عالوهزماني که بيمار  .يک يا چند بيمه را مدل نمايد

در کالس  ،دهد مي اين کالس که اطالعات دقيقي از بيمه فرد را در خود جايهمچنين،  .باشد مي اطالعات هر دو بيمه

BillSummary اين تکرار در کالس . دشو مي تکرار ناوين بيمه و صندوق بيمه فرد مجدداً نيز عBillSummary، جهت  بدين

 .صادر شده استاي  حساب براي چه بيمه است که نشان دهد اصل صورت

 InsuranceVOکالس 

تر نيز ذکر شد، يک  همانطور که پيش( 0شکل ). گيردهاي بيمه درماني فرد مورد استفاده قرار مي اين کالس براي ثبت داده 

 .و هم بيمه تکميلي داشته باشد تواند هم بيمه پايهمثال يک فرد ميعنوان  به .داشته باشد تواند بيش از يک بيمهفرد مي

در صورتي که بيمار بيمه  به همين ترتيب .کردتوان از صفر تا چندين نمونه از اين کالس ايجاد ازاي هر بيمار مي به بنابراين

 31دول ج در. نخواهد شداين کالس نيز ايجاد  ،نداشته باشد، اطالعاتي در مورد بيمه فرد نيز وجود نخواهد داشت و بنابراين

 .اجزاي اين کالس تشريح شده است

 
 InsuranceVOکالس  - 0شکل 

 InsuranceVOکالس - 31دول ج

داده نوع ويژگی  ارتباطات توضیحات 

InsuranceBookletSerialNumber String شماره سريال دفترچه بيمه بيمار است .

مقدار اين ويژگي در مورد بيماران 

 .تصادفي تهي است

3-2 
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داده نوع ويژگی  ارتباطات توضیحات 

InsuranceExpirationDate DO_DATE ترچه بيمه بيمار را تاريخ پايان اعتبار دف

 . دهدنشان مي

درصورت اعالم اعتبار تا پايان آخرين برگ 

اين ويژگي  ،و يا در مورد بيماران تصادفي

د و مقدار آن تهي شودر کالس ايجاد نمي

 .است

3-2 

InsuranceBox DO_CODED_TEXT کندفرد را مشخص مي صندوق بيمه .

 گر،هاي بيمهبرخي از سازمانچنانچه 

ق خاصي نداشته باشند، اين ويژگي صندو

اين اطالعات از . مقدار تهي خواهد داشت

استخراج  39 يوستپ جدول موجود در

 .دشومي

3-2 

InsuredNumber String اين ويژگي براي  .شماره بيمه فرد است

 .ستباري اهاي پايه اجبيمه

3-2 

Insurer DO_CODED_TEXT فهرست . گر استنام سازمان بيمه

گر و کدهاي مربوطه در هاي بيمه سازمان

 .آمده است 0 پيوست

3-3 

SHEBAD DO_IDENTIFIER منحصر بفرد صادر شده توسط   شناسه

گر در فرآيند استعالم  سازمان بيمه

باشد که مي تواند شناسه  لکترونيکي ميا

و يا  3ارجاع بيماران ارجاع شده از سطح

. باشد استعالم اطالعات بيمه اي بيمار 

 و Issuerبراي درج اين ويژگي 

Assigner  اين شناسه از مقادير موجود

آن با مقدار Type و 00 وستيپدر 

HID رددتکميل گ. 

3-3 

InsuranceContribution DO_QUANTITY از کل گر بيمه اين مبلغ، سهم سازمان

 .است (به ريال) هزينه

3-2 

InsuranceOtherCosts DO_QUANTITY  ،گربيمه سازمان يها ساير هزينهاين مبلغ 

 .است (به ريال)

3-2 
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 1اطالعات سطح 

 BillSummaryکالس 

 . هاي يک دوره بستري مي باشد اين کالس حاوي مجموع هزينه .آمده است 9شکل  اجزاي اين کالس در

 

 BillSummaryVOکالس  - 9شکل 

براي بيمار گرفته  هايي تجميعي از خدمات صورتهاي هويتي و باليني، دادهداده بر عالوه ،حساب بيمارستاندر ارسال صورت

 :استاين اقالم شامل موارد زير . اندحساب بيمارستان ذکر شدهمشخص، در برگه صورتصورت  به وجود دارد که

 شده  هاي مربوط به گروه خدمات ارائهداده 

  مبلغ کل(TotalCharge) 

 گر پايه مبلغ کل سهم سازمان بيمه(TotalBasicInsuranceContribution) 

  سهم بيمار(TotalPatientContribution) 

 :ستا نحوه محاسبه سهم بيمار به شکل ذيل

 مبلغ کل - (تخفيفات+  مجموع يارانه دولت +سهم بيمه مکمل  +سهم بيمه پايه ) =3سهم بيمار

 التفاوت کا ترجيحي، يارانه دولت،  جغرافيايي، مابهوقت علمي تمامتئالتفاوت ضريب هيمابه :مانند ،هاساير هزينه

 (TotalOtherCosts) .مددکاري و غيره تخفيفات،

                                                           
پس از کسر تمامي  ،لغ شامل سهم بيمار از خدماتباين م. ندک حساب پرداخت مي سهم بيمار، مبلغي است که بيمار هنگام تسويهدر اينجا منظور از  - 

اين مبلغ نيز  ،که بيمه تکميلي به خدمات خارج از تعهد يارانه سالمت تعلق گيرد درصورتي. باشد عالوه هزينه خدمات خارج از تعهد مي هب ،کسورات

 .شودهم بيمار کسر ايستي از سب
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ها، منظور ثبت اين داده به. استشده به بيمار    هاي اختصاص دادههزينه هاي کليحساب، بيانگر داده اين اقالم در برگه صورت

شده در برگه  ي کلي مربوط به گروه خدمات مشخصهاي مالکه داده( 9شکل )ايجاد شده است  BillSummaryنام  کالسي به

اين کالس  هايي کهشرحي از داده ،در ادامه. کندرا ثبت ميو نوع پرونده هاي نهايي حساب بيمارستان و همچنين هزينه صورت

 :آمده است دهد، مينمايش 

 شده شامل هاي مربوط به گروه خدمت ارائهداده: 

 عنوان گروه خدمت 

 ئه گروه خدمت مبلغ کل براي ارا 

 شده ازاي گروه خدمت ارائه سهم بيمار به 

 سهم بيمه 

 ها ساير هزينه 

 حسابمبلغ کل صورت 

 مبلغ کل سهم بيمه 

 سهم بيمار مبلغ کل 

 ها ازاي ساير هزينه مبلغ کل به 

 .است و غيرهوقت جغرافيايي، يارانه دولت، تخفيفات، مددکاري  ت علمي تمامئالتفاوت ضريب هيمانند مابهها  ساير هزينه

به . باشد مي مختلف طرح تحول نظام سالمتهاي  دولت در بستههاي  کليه يارانه  ميزان سهم يارانه دولت مجموعه :توجه

 :دشو مي براي موضوع يارانه دولت به شکل ذيل محاسبه TotalOtherCostsشده در ويژگي  عدد قرار گرفته ،عبارتي

مبلغ يارانه ترويج + مبلغ يارانه ضريب ماندگاري  + کاهش پرداخت بيمار بستريمبلغ يارانه  = مجموع سهم يارانه دولت

 مبلغ يارانه بيماران ويژه + التفاوت بيمه روستايي مابه + زايمان طبيعي

 هاي پزشکي ع پروندهانوا 

 :ستا مشخص مي گردد که شامل موارد زير بعد از پذيرش بيمار، نوع پرونده بيمار بر اساس خدمات ارائه شده

 اژيتر 0و سطح ( جريپروس) يبدون خدمات تهاجم 0است که در سطح  يمارانيمربوط به ب رشينوع پذ نيا :سرپايي -

و  کينيبه درمانگاه، کل نيمشمول مراجع زيو ن ندينما يم افتيخدمت در( Fast track) ياورژانس در واحد سرم تراپ

دوبرگه  ايو  يبا استحقاق درمان صرفاگردد و  ينم ليپرونده تشک نينوع مراجع نيجهت ا. گردد يم کينيپاراکل

 .گردد يخدمت به آنان ارائه م ،دفترچه

 يبستر يجز پرونده ها ،تخت تعلق گرفته باشد-که به آن ها شب يساعت بستر 0 يباال يپرونده ها هيکل :بستري -

 .شوند يمحسوب م
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در  يداشته باشد، حت يهوشيو ب( يياتاق عمل سرپااز  ريبه غ)اتاق عمل  ،يبه عمل جراح ازين ماريچنانچه ب: تبصره

 .دگرد يم يتلق يبستر ماريساعت ب 0صورت اقامت کمتر از 

 .گردد يدرآن ارائه م رانيوز ئتيطبق مصوبه ه( ينوع عمل جراح 13) است که خدمات گلوبال يپرونده ا :گلوبال -

مي تواند شامل مراجعات . س پذيرش شده باشندساعت که از محل اورژان 0زير  کليه پرونده هاي: ظراورژانس تحت ن -

سوانح سوختگي  (و غيره تصادفي، بخيه، آتل و گچ گيري)تروما ، (، اورژانس روانپزشکي و غيرهMIمسموميت، )داخلي 

 .باشديا موارد مشابه ديگر 

نوع  نيجزء ا زيشود و محل ارائه خدمت اورژانس نباشد ن لياگر پرونده به صورت اورژانس تحت نظر تشک: تبصره

 .گردد يم يپرونده تلق

مي تواند شامل . ساعت که از محلي غير از اورژانس پذيرش شده باشند 0زير  کليه پرونده هاي: ستري موقتب -

و موارد مشابه بيماران خاص و صعب  العالج خدمات و  ز، سنگ شکنمراجعات شيمي درماني، راديوتراپي، هموديالي

 .باشدديگر 

 

شود، لذا به منظور نمايش جداگانه ثبت ميصورت  به براي هر دسته هاي مربوط به هر گروه خدمتکه دادهبا توجه به اين

 30جدول در . ه شرح آن در ادامه سند آمده استايجاد شده است ک ServiceGroupRowVOها، کالسي به نام اين داده

 .آمده است هاي اين کالستوضيح مختصري از ويژگي

هاي  سنجي خدمت توسط سازمان اي و استحقاق هاي استعالم بيمه با توجه به اينکه استعالم بيمار با استفاده از سرويس

پس از استعالم بيمه شده شناسه منحصر به فردي به مرکز استعالم کننده بازگشت داده خواهد شد . پذيرد گر صورت مي بيمه

شکل )در قسمت باالي برگه صورتحساب ارسالي به سازمان بيمه گر ( HID)استعالم بيمه  که تحت عنوان شناسه منحصر بفرد

 .گردد درج مي( 1

 

 

 BillSummaryVOکالس  - 30جدول 

 ارتباطات توضیحات نوع داده ويژگی

GlobalPackage DO_CODED_TEXT نوانع با که خدماتي هاي بسته 

 بيماران پرونده در گلوبال خدمات

 ويژگي اين در اند، شده تعريف

 .گيرندمي قرار

 بيمار يک براي مثال طور به

3-2 
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 باز درمان گلوبال خدمات

 داخل ميله با فمور تنه شکستگي

 بنابراين است گرديده ثبتکانال 

 112200کد  مقدار ويژگي اين در

 ديگر هاي نمونه از. گيرد مي قرار

، زايمان، وبالگل خدمات

 شکستگي بيني و برونکوسکوپي

در صورتي که  .باشد مي ذکر قابل

نوع  پرونده گلوبال ثبت شده 

باشد پر کردن اين ويژگي اجباري 

 .مي باشد

ServiceGroupRow ServiceGroupRowVO هاي اين ويژگي اطالعات داده

شده  مالي گروه خدمات مشخص

حساب را نمايش در برگه صورت

  دهد که در ادامه سند تشريحمي

اينکه بيش  به  باتوجه . است شده 

تواند براي از يک گروه خدمت مي 

بيمار انجام شود، لذا ارتباط اين 

 کالس با کالس

BillSummaryVO صورت  به

 .است يک به چند

*-3 

TotalBasicInsuranc

eContribution 

DO_QUANTITY کل سهم (به ريال) اين مبلغ ،

 .است پايه گربيمه سازمان

3-2 

Insurer DO_CODED_TEXT اين ويژگي شناسه سازمان بيمه-

دهد و مشخص گر را نشان مي

حساب جاري  کند که صورتمي

گر متعلق به کدام سازمان بيمه

گر هاي بيمهشناسه سازمان. است

 .آمده است 0 پيوست

3-3 

InsurerBox DO_CODED_TEXT فرد را مشخص مي صندوق بيمه-

 که برخي از درصورتي. کند

گر، هيچ صندوق  هاي بيمهسازمان

خاصي نداشته باشند، مقدار اين 

اين . ويژگي تهي خواهد بود

اطالعات از جدول موجود در 

3-2 
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 .شوداستخراج مي 39 يوستپ

HospitalAccreditati

on 

Integer 2-3 درجه ارزشيابي بيمارستان 

MedicalRecordTyp

e 
DO_CODED_TEXT  نوع پرونده بيمار در اين ويژگي

کدهاي موجود . تعريف مي شود

 يوستپبراي اين ويژگي در 

 . آمده است0

3-3 

TotalPatientContri

bution 

DO_QUANTITY  به )مبلغ کل پرداختي بيمار

پس از کسر ساير ( ريال

داده شده  مبلغ قرار. هاست هزينه

در اين ويژگي با اعمال يارانه 

دولت بوده و پس از کسر سهم 

يارانه دولت، بيمه پايه و مکمل و 

پرداخت  ساير موارد، مبلغ قابل

 .شود بيمار محاسبه مي

3-2 

TotalCharge DO_QUANTITY 

 

همه  جمع )حساب کل صورت مبلغ

براي ( به ريال( )شده خدمات ارائه 

 اين روکش از بيمه

3-2 

TotalOtherCosts QuantitiesVO  براي اعالم مجموع ساير

مجموع مبلغ : ها،مانند هزينه

تخصيصي يارانه دولت به 

و يا  بيمار،کل سهم بيمه تکميلي 

هيئت علمي التفاوت ضريب  مابه

جغرافيايي، از اين ويژگي استفاده 

اين ويژگي از نوع . شده است

است  QuantitiesVOکالس 

 .که در ادامه تشريح خواهد شد

سهم يارانه دولت در اين  :توجه

ويژگي، مجموع کل يارانه 

 0تخصيصي دولت به بيمار، در 

کاهش پرداخت بيمار : گروه

ترويج يب ماندگاري، بستري، ضر

طبيعي، بيماران ويژه و زايمان 

 .باشد سهم بيمه روستايي مي

...*3 
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 خدمات انواع – گر يمهسازمان ب يحساب بيمارستان برا برگه صورت - 1شکل 
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 2اطالعات سطح 

 ServiceGroupRowVOکالس 

خدمات  هاي هر يک از گروه براي شده هاي خدمات ارائه اين کالس در بردارنده عناوين گروه خدمات و مجموع هزينه

 ( 32شکل )باشد شده مي ارائه

 
 ServiceGroupRowVOکالس  - 32شکل 

 

حساب  هاي خدمات مشخص شده در برگه استاندارد صورتاست که ليست تمام گروهاين کالس با اين هدف طراحي شده

حساب بيمارستان مشخص و از پيش  طبق اين برگه، عناوين خدمات موجود در برگه صورت. بيمارستان را پوشش دهد

ت علمي، يارانه دولت و مبلغ ئهي ضريبالتفاوت حساب، مابهشده هستند و براي تمام اين خدمات، تعداد، مبلغ صورت تعيين

شده براي خدمات، در  ساب بيمارستان هر کدام از عناوين مشخصح در برگه صورت .استپرداخت در نظر گرفته شدهبلقا

شده به بيمار را مدنظر دارد و  هاي ارائهخدمت مشاوره، تمام مشاوره مثالً. کنندحقيقت دسته خدمات خاصي را مشخص مي

هاي زير از  وع، دادهبا در نظر داشتن اين موض. ستشده براي بيمار ا تمام خدمات پرستاري انجام ،منظور از خدمت پرستاري

 :طريق اين کالس ثبت خواهد شد

 نوع خدمت :ServiceType،  شده در برگه  که يکي از موارد مشخصگروه هاي خدمتي ارائه شده به بيمار

 .است آمده شده  دگذاريکصورت  به 9 پيوستاين موارد در . حساب بيمارستان خواهد بود صورت

 تعداد خدمت :ServiceCountمثالعنوان  به .باشد شده براي هر گروه خدمت مي ، مجموع تعداد خدمات انجام، 

 .شودثبت مي ،براي خدمات آزمايشگاه، تعداد خدمات آزمايشگاهي که براي بيمار انجام شده

 حسابمبلغ صورت :TotalCharge، دمت و با درنظر گرفتن مجموع تعداد مبلغي است که براي هر گروه خ

-باشد، مبلغ صورت 1 عدد شده براي بيمارخدمات راديولوژي انجامتعداد که   مثالً درصورتي. شود شده، ثبت مي خدمات انجام

 .بودخدمت خواهد 1هاي اين  حساب راديولوژي، برابر با مجموع هزينه
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 مبلغ سهم بیمار :TotalPatientContribution، با در نظرگرفتن مجموع تعداد خدمات  ،ر گروه خدمتبراي ه

 .شودشده در آن گروه ثبت مي ارائه

 مبلغ سهم بیمه: BasicInsuranceContribution، با در نظر گرفتن مجموع تعداد خدمات  ،براي هر گروه خدمت

-بيمار است که توسط سازمان بيمهحساب  سهم بيمه پايه، مبلغي از صورت .شودشده در آن گروه مبلغ سهم بيمه ثبت مي ارائه

 .دشو مي گر پايه پرداخت

 ها مبلغ ساير هزينه: OtherCosts، مبلغ تخصيصي يارانه دولت به بيمار در هر گروه  :ها مانندبراي اعالم سايرهزينه

 استفاده قرار مورد( در هر گروه خدمت)وقت جغرافيايي  علمي تمامهيئت ضريبالتفاوت خدمت، سهم بيمه تکميلي و يا مابه

به طور مثال، سهم يارانه . مربوطه در گروه خدمت مورد نظر استهاي  شده در اين ويژگي، مجموع هزينه مبالغ ارائه. گيرد مي

همان رديف از گروه خدمات قرار  otherCostsدولت براي گروه خدمات آزمايشات تشخيص طبي تجميع شده و در ويژگي 

 .هاي اين کالس آمده استتوضيح مختصري در مورد ويژگي 30جدول  در .گيرد مي

 ServiceGroupRowVOکالس  - 30جدول 

 ارتباطات توضیحات نوع داده ويژگی

PatientContribution DO_QUANTITY 

 

سهم بيمار که بايستي پس از اعمال کليه 

يارانه دولت،  :ه کل، مانندمحاسبات بر هزين

ها،  التفاوت سهم بيمه پايه و مکمل و مابه

 . توسط بيمار پرداخت شود

3-3 

BasicInsuranceContribution DO_QUANTITY 

 

هاي يک  پرداخت بيمه پايه از هزينه  سهم قابل

 (به ريال) .گروه خدمت

3-2 

ServiceType DO_CODED_TEXT شده به بيمار را  اين ويژگي گروه خدمات ارائه

اي در برگه  اين قلم داده. کندمشخص مي

« عنوان خدمات»حساب بيمار با نام صورت

اين کدها از بخش مربوط  .مشخص شده است

قابل 9 پيوستدر  ،به کدهاي انواع خدمات

 .استخراج است

3-3 

ServiceCount DO_QUANTITY 

 

شده به بيمار در  تعداد خدمت ارائهمجموع 

واحدهاي اين ويژگي . ستيک گروه خدمت ا

 .آورده شده است 1 پيوست در

3-3 

TotalCharge DO_QUANTITY حساب خدمات يک گروه مبلغ کل صورت

 (به ريال). خدمت

3-2 

OtherCosts QuantitiesVO 2-*مبلغ  :مانند ،ها ير هزينهبراي اعالم سا 
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 ارتباطات توضیحات نوع داده ويژگی

تخصيصي يارانه دولت به بيمار در هر گروه 

التفاوت  خدمت، سهم بيمه تکميلي و يا مابه

وقت جغرافيايي و يا  هيئت علمي تمام ضريب

التفاوت  ترجيحي و مابه التفاوت ضريب مابه

. وستايي،از اين ويژگي استفاده مي شودبيمه ر

 QuantitiesVO اين ويژگي از نوع کالس

 .که در ادامه تشريح خواهد شد است
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 3اطالعات سطح 

 ServiceDetailesVOکالس 

 . رود کار مي شده به بيمار و هزينه آن به اين کالس براي بيان جزئيات خدمات ارائه

 :استاين اقالم شامل موارد زير ( 33شکل . )که بين کليه خدمات مشترک است ستاي ا هر خدمت شامل اقالم داده

 

 ServiceDetailsVOکالس  - 33شکل 
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 هاي  تواند شامل خدمات حوزه اي مي مقدار اين قلم داده (عمل جراحي آپانديسيت براي مثال در) :شده خدمت ارائه

ها، داروها و لوازم مصرفي، خدمات  اعمال جراحي، آزمايش ،براينبنا. باشد ...جراحي، پرستاري، تصويربرداري و :مانند ،مختلف

مانند ارائه )گذار است تأثيرها حسي، خدمات تصويربرداري، مشاوره، ويزيت و ساير خدماتي که در محاسبه هزينهبيهوشي و بي

در . باشند خاص خود مي جداگانه شامل ترمينولوژيصورت  به ،هر يک از خدمات مذکور. شوند، از اين طريق ثبت مي(تخت

 :بر همين اساس. رود کار مي هاي مختلفي براي هر نوع خدمت به کدگذاري ،نتيجه

  خدمت جداگانه و با کد يگانه عنوان  به ، دوزهاي مختلف آن، هر يک(...قرص، شربت و :مانند)اشکال مختلف داروها

 .شود در نظر گرفته مي

 شوند محاسبه مي گانهجدا ،تيلوازم مصرفي با اشکال و اجناس مختلف خدم. 

 استها نيز داراي ترمينولوژي جداگانه بوده و هر آزمايش داراي کد يگانه  آزمايش. 

 باشد جداگانه، داراي کدگذاري خاص خود ميصورت  به ها نيز تصويربرداري. 

 شوده مييک خدمت در نظر گرفت ،اعمال جراحي از ترمينولوژي خاص خود برخوردار بوده و هر يک از اعمال. 

 شده روي بيمار، حسي انجام حسي نيز داراي ترمينولوژي جداگانه بوده و نوع بيهوشي يا بي خدمات بيهوشي و بي 

 .دشو شده ثبت مي خدمت ارائهعنوان  به

 خدمت عنوان  به اي گرفته بر اساس ترمينولوژي خدمات مشاوره صورت ي اي، نوع مشاورهدر مورد خدمات مشاوره

 .شودثبت مي

 که هر دسته داراي ترمينولوژي خاص خود بوده و  طوري به ؛دهدمي شده را نشانبندي خدمت ارائهدسته :نوع خدمت

مشاهده  قابل9 پيوستدر ها  آن به همراه کد ،فهرست کامل انواع خدمات. ندک از يک سيستم کدگذاري مشخص استفاده مي

 .است

 اي اين قلم داده. گرم ميلي 100دو عدد قرص استامينوفن  :مانند. استشده  اد واحد خدمت ارائهبيانگر تعد :تعداد، 

 هاي مختلف ارائه شود، چرا که اگر خدمات مشابه در زمان ؛کاربرد دارد( تخت)اغلب در مورد داروها، لوازم مصرفي و هتلينگ 

به  ...ها و ها، تصويربرداري آزمايش :مانند ،معموالً ساير خدماتدر اين صورت . شود خدمات جداگانه در نظر گرفته ميصورت  به

مثال در ارائه عنوان  به .روز خواهد بود-در واقع همان تخت ،، تعداد(تخت)در مورد هتلينگ  .شود در يک زمان انجام نميدفعات 

اين موضوع، زمان بر  عالوه .استفاده کردهبه يک بيمار، تعداد برابر خواهد بود با تعداد روزهايي که بيمار از تخت است ICUتخت 

 .شود اي مربوطه ثبت مي شروع و زمان پايان خدمت نيز در اقالم داده

 مانند زمان شروع عمل جراحي يا زمان بستري در  ؛ندک مي را مشخصساعت شروع خدمت  :زمان شروع خدمت

 .ICUبخش 



 اطالعات خدمات سالمت امیداده پ

 

 

 

 41 

 

 در مواردي . مانند زمان پايان بستري در يک بخش ست؛دهنده زمان پايان ارائه خدمت انشان :خدمت يانزمان پا

زمان شروع  فقطشود و شده داراي بازه زماني نبوده و در يک نقطه زماني ارائه شده، زمان پايان آن ثبت نمي که خدمت ارائه

 .شودزمان ارائه خدمت در نظر گرفته ميعنوان  به ،ارائه خدمت

 مانند تاريخ بستري در بخش  ؛باشدخدمت ميدهنده تاريخ ارائه نشان :شروع خدمت تاريخICU. 

 مانند تاريخ پايان بستري در بخش ؛باشددهنده تاريخ پايان ارائه خدمت مينشان :خدمت يانپا تاريخ. 

 دهنده يک ارائه فقطهر خدمت  معموالً. شودمي هر خدمت توسط يک فرد به بيمار ارائه :خدمت( گان)دهنده ارائه

 . دارد

 باشد شامل سهم بيمه پايه، سهم بيمه تکميلي، سهم بيمار و همچنين هزينه کل آن خدمت مي :خدمت هزينه .

 ،طور مثال به. دشو شده ثبت مي ها با در نظر گرفتن تعداد خدمت ارائه نکته مهم در ثبت هزينه اين است که هر يک از هزينه

در بخش دارو، مصرف چهار عدد قرص  مثالً. آيد يدست م ضرب قيمت خدمت در تعداد آن به هزينه کل يک خدمت از حاصل

حساب خدمت دارو، با هزينه کل، برابر با چهار برابر قيمت يک  گرم براي بيمار، منجر به صدور صورت ميلي 100استامينوفن 

 .دشو مي اي تعداد خدمت، همان عدد چهار درج در قلم داده ،توجه نماييد که در اين صورت. عدد قرص استامينوفن خواهد شد

 ارائه خدمت در « بخش»نکته قابل توجه اينست که  .شود را شامل ميبخش، اتاق و تخت بيمار  :محل ارائه خدمت

د که بيانگر بخشي است که خدمت در آن انجام شده و يا درخواست ارائه خدمت در آن بخش شو تمام انواع خدمات ثبت مي

« اتاق»اما ثبت اطالعات  ست؛ا اجباري WardTypeنام بخش، درج  :ندمان ،در صورت درج اطالعات بخش. صورت گرفته است

هاي کالس مورد ويژگيتوضيح مختصري در  30جدول  .ضروري است( تخت)در خدمت هتلينگ  فقط« تخت»و 

ServiceDetailsVO استآمده. 

 ServiceDetailsVOکالس  - 30جدول 

 تارتباطا توضیحات نوع داده ويژگی

BasicInsuranceContribution DO_QUANTITY  از هر را ( به ريال)مبلغ سهم بيمه پايه بيمار

در مواقعي . ندک شده مشخص مي خدمت ارائه

که بيمار تصادفي است، مقدار اين ويژگي برابر 

. شده است خدمت ارائه هاي تمام هزينه

براي اين ويژگي با عبارت  unitمشخصه 

"Rial" شودمقداردهي مي. 

3-2 

Bed String  شماره يا نام تختي است که در اختيار بيمار

 .بوده و خدمت در آن محل ارائه شده است

3-2 

 EndDate DO_DATE کردن زمان   با مشخص. تاريخ پايان خدمت

ارائه خدمت نيز پايان ارائه خدمت، تاريخ 

3-2 
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 .دشواجباري مي

 EndTime DO _TIME 2-3 .زمان پايان خدمت 

RelativeCost RelativeCostVO  کند و نوع ضريب هر خدمت را مشخص مي

که  استRelativeCostVO از نوع کالس

 .دشودر ادامه تشريح مي

*-2 

PatientContribution DO_QUANTITY  از يک  را (به ريال)مبلغ سهم پرداختي بيمار

مشخصه  .ندک ده مشخص ميش خدمت ارائه

unit  براي اين ويژگي با عبارت"Rial" 

 .شودمقداردهي مي

3-2 

Room String  شماره اتاقي که در اختيار بيمار بوده و

 .خدمت در آن محل ارائه شده است

3-2 

 Service DO_CODED_TEXT شده به بيمار را  اين ويژگي خدمت ارائه

اح مغز و مانند مشاوره با جر ؛کندمشخص مي

. اسکن مغز بدون تزريقتياعصاب يا سي

کدهاي خدمات بر اساس انواع مختلف 

جداگانه به صورت  به هاي کدگذاريسيستم

هاي برخي از سيستم .ارائه شده استپيوست 

استفاده در اين ويژگي،   کدگذاري قابل

CPT
3،SNOMEDCT

0، 

LNC(LOINC
1
) ،UMD(UMDNS

0
) ،

GMD
0 ،MTHSPL

0 ،VANDF
0 ،

RXNORM
9 ،NDDF

1 ،32
MTHFDA ،

MMSL
33 ،MDDB

با وجود  .باشدمي 30

با ابالغ کتاب جديد  3/0/3111از تاريخ  ،اين

3-3 

                                                           
1
 - Current Procedure Terminology. 

2
 - Systematized Nomenclature of Medicine--Clinical Terms. 

3
 - Logical Observation Identifiers Names and Codes. 

4
 - The Universal Medical Device Nomenclature System. 

5
 - generic medical devices. 

6
 - Metathesaurus FDA Structured Product Labels. 

7
 - Veterans Health Administration National Drug File. 

8
 - RxNorm Vocabulary. 

9
 - National Drug Data File Plus Source Vocabulary. 

10
 - Metathesaurus FDA National Drug Code Directory. 

11
 - Multum MediSource Lexicon. 

12
 - Master Drug Data Base. 
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ارزش نسبي خدمات سالمت جمهوري اسالمي 

براي اين  RVU1ايران سيستم کدگذاري 

منظور ايجاد شده است و در حال حاضر 

در  RVU3استفاده از سيستم کدگذاري 

-تاني الزامي ميبيمارساطالعات  يها سيستم

 .باشد

 ServiceCount DO_QUANTITY مانند  ؛دهدشده را نشان مي تعداد خدمت ارائه

 CCUتعداد روزهايي که يک بيمار از تخت 

است يا تعداد قرصي که در يک استفاده کرده

. استخدمت داروي مصرفي به بيمار داده شده

آورده شده  1 پيوست واحدهاي اين ويژگي در

 .است

3-3 

 ServiceType DO_CODED_TEXT دهد اين ويژگي نوع خدمت را نشان مي. 

نوع خدمت براي آزمايش  ،مثالعنوان  به

CBC Diff ،«باشد مي« آزمايشگاه .

 9 پيوستترمينولوژي و کدهاي اين ويژگي در 

 . استآمده

3-3 

 StartDate DO_DATE 2-3 تاريخ شروع خدمت 

 StartTime DO _TIME 2-3 زمان شروع خدمت 

TotalCharge DO_QUANTITY ( به ريال)کل ارائه هر خدمت به بيمار  هزينه

براي اين  Unitمشخصه  .دهد را نشان مي

 .شودمقداردهي مي "Rial"ويژگي با عبارت 

3-2 

 WardName String  نام بخشي که خدمت در آن ارائه شده و يا

. درخواست خدمت در آن صورت گرفته است

ارائه شده « 3پوست»مثالً اگر خدمت در بخش 

 ،نوع آن بخش WardTypeاست، در ويژگي 

بر اساس سيستم کدگذاري « پوست»يعني 

شود و در اين ويژگي ذکرشده ثبت مي

(wardName)«گيردقرار مي« 3پوست. 

3-2 

 WardType DO_CODED_TEXT  نوع بخشي که خدمت در آن ارائه شده و يا

. درخواست خدمت در آن صورت گرفته است

هاي مختلف موجود در کدهاي مربوط به بخش

آمده 33 يوستپمراکز ارائه خدمات سالمت در 

 .است

3-2 
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ServiceProvider HealthcareProviderVO کننده خدمت را دربرميفرد ارائه اطالعات-

 کالس  طريق زا   که گيرد

 HealthcareProviderVO دشوثبت مي. 

3-2 

OtherCosts QuantitiesVO پرداخت که  قابل  از کل هزينهها  ساير سهم

ممکن است براي ارائه خدمت در نظر گرفته 

. شود مي شود با استفاده از اين ويژگي مدل

ها و موارد  ، تخفيفها واردي چون مددکاريم)

هايي از اين مدل  مصداق ،بيمار% 32فرانشيز 

 32 يوستپ کدهاي اين مورد در.( ندسته

 .است آمده

*-2 

PKID String خدمت در  فرد به منحصر شناسه ويژگي اين

اين . دنرم افزار اطالعات بيمارستاني مي باش

ويژگي جهت شناسايي يک خدمت پس از 

ثبت کسور در بيمه و بازگشت به نرم افزار 

 .اطالعات بيمارستاني به کار مي رود

3-2 

ExtraLocation OrganizationVO  در زمان اعزام بيمار به ساير مراکز درماني، در

صورتي که خدمتي ارائه شده باشد اطالعات 

ن ويژگي ثبت مرکز ارائه دهنده خدمت در اي

مثال بيمار براي انجام شود به عنوان  مي

درماني به مرکز ديگري ارجاع داده خدمات پرتو

مي شود و پس از دريافت خدمت به محل 

 .گردد بستري باز مي

3-2 

Insurer DO_CODED_TEXT در  اين ويژگي تعريف مي  سازمان بيمه گر

 0 پيوستدر  کد سازمان  هاي بيمه گر. گردد

 .ذکر شده است

3-2 

RelatedService ServiceDetailsVO  زيرمجموعه  خدماتاين ويژگي جهت ثبت

. بکار مي رود بيمار به شده ارائه خدمت اصلي

به عنوان مثال، براي خدمات مشمول کد 

تعديلي در اين قسمت کدهاي تعديلي خدمت 

  .اصلي ثبت مي گردد

3-2 
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ProvisionMethod DO_CODED_TEXT که مواقعي در. بيمار به خدمت ارائه نحوه 

 نمي ارائه بيمار به را خدمت مستقيماً پزشک

 ارائه» مقاديري نظير دهد، اين ويژگي با

 با خدمت ارائه» ،«پزشک نظارت با خدمت

 ارائه نحوه پوشش جهت «پزشک مسئوليت

 .در نظر گرفته شده است بيمار به خدمت

 .آمده است 00 يوستپمقادير اين ويژگي در 

3-2 

OtherParticipation HealthcareProviderVO فرآيند ارائه  ساير افرادي که در اطالعات

مسئول : مانند)خدمت سالمت نقش داشته اند 

اين ويژگي از نوع کالس (. فني

HealthcareProviderVO شد و مي با

 .ثبت مي گردد Roleنقش در ويژگي 

*-2 

BatchNumber String در مواردي که در ويژگي Service دارو يا ،

هيزات يا لوازم استفاده شود، کد شناسه تج

 .کاالي سالمت در اين ويژگي ثبت مي گردد

3-2 

ConfirmationID DO_Identifier  کد تاييد برگشت داده شده از بيمه جهت

در اين ( HICA)جي خدمت استحقاق سن

ويژگي ثبت مي گردد و بيمه ارسال کننده کد 

قرار  Assignerو  Issuerتاييد به عنوان 

در صورتي که استحقاق سنجي . شود داده مي

خدمت صورت نگرفته باشد، اين ويژگي نبايد 

 .پر شده باشد

3-2 
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 اطالعات پذیرش

 AdmissionVOکالس 

 .نمايش داده شده است 30شکل که در  استپذيرش بيمار  اين کالس حاوي اطالعات

 
 Admissionکالس  - 30شکل 

 .جزئيات اقالم اطالعاتي اين کالس ذکر شده است 30جدول در

 AdmissionVOکالس - 30جدول 

داده نوع ويژگی  ارتباطات توضیحات 

AdmissionDate DO_DATE  3-3 شمسيبر اساس تاريخ تاريخ پذيرش بيمار 

AdmissionTime DO_TIME 00صورت  به بايستي)پذيرش بيمار  ساعت 

 (.شودساعته ثبت 

3-2 

AdmissionType DO_CODED_TEXT انواع . کند ينوع پذيرش بيمار را مشخص م

ذکر شده  31 يوستپمختلف پذيرش در 

 . است

3-3 

AttendingDoctor HealthcareProviderVO کند و  اطالعات پزشک معالج را مشخص مي

 HealthcareProviderVOازنوع کالس 

 .اده خواهد شدبوده که در ادامه توضيح د

3-3 
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يک پزشک معالج  فقطذکر است که  قابل

 .شود نظرگرفته مي در بيمار براي هر

AdmittingDoctor HealthcareProviderVO کننده را تعيين بستري اطالعات پزشک

از نوع کالس  .کندمي

HealthcareProviderVO  بوده که در

 .ادامه توضيح داده خواهد شد

3-2 

ReferringDoctor HealthcareProviderVO در اين ويژگي  دهنده ارجاع  اطالعات پزشک

از نوع کالس  اين ويژگي .ثبت مي گردد

healthcareProviderVO  بوده که در

 .ادامه توضيح داده خواهد شد

3-2 

ArrivalMode CODEABLE_CONCEP

T 

نحوه مراجعه بيمار به مرکز ارائه دهنده 

. ددخدمت در اين ويژگي مشخص مي گر

يا با پاي  330به عنوان مثال با آمبوالنس 

کدهاي اين ويژگي بر اساس . خود و  غيره

 -09پيوست در  ThritaEHRترمينولوژي 

  کدهاي نحوه مراجعه بيمار

(ArrivalMode) وجود دارد .

همچنين با توجه به نوع داده 

CODEABLE_CONCEPT توضيحات ،

تکميلي نيز مي تواند در اين ويژگي ثبت 

 .گردد

3-2 

MedicalRecordNumber String  منظور از . پرونده پزشکي بيمار استشماره

فرد بيمار  شماره پرونده، شماره منحصر به

و اين شماره در  ستدر مراجعه فعلي ا

اين  .مراجعات آتي بيمار تغيير خواهد کرد

شماره توسط نرم افزار اطالعاتي مرکز به 

صورت داخلي به ازاي هر مراجعه بيمار 

 .توليد مي شود

3-3 

ReasonForEncounter DO_CODED_TEXT  اين ويژگي علت مراجعه بيمار به بيمارستان

کدهاي اين ويژگي با . کندرا مشخص مي

 شود ارائه مي ICPC2Pسيستم کدگذاري 

نيز  و از سامانه مرجع کدينگ سالمت ايران

3-2 
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 .قابل دريافت است

Institute OrganizationVO  اين ويژگي که از نوع کالس

OrganizationVO اي نمايش است، بر

بيمارستان  «نام»و « شناسه»هاي ويژگي

هاي ويژگي .باشداطالعات مي کننده ارسال

 .اين کالس در ادامه توضيح داده خواهد شد

3-3 

AdmissionWard HospitalWardVO اين ويژگي از نوع کالس 

HospitalWardVO اطالعات  .ستا

 .شود را شامل مي کننده بخش پذيرش

 ..آمده استس در ادامه اين کالهاي  ويژگي

3-2 

EMSID DO_IDENTIFIER  شناسه اختصاصي اين ويژگي جهت ثبت

اورژانس پيش بيماران ارجاع شده از طريق 

 نرم سيستمتوسط  که .ميباشدبيمارستاني 

به بيمار  ينبيمارستا پيش اورژانس افزاري

 .داده مي شود اختصاص

3-2 

OtherParticipation HealthcareProviderVO فرآيند ارائه  ساير افرادي که در اطالعات

: مانند)خدمت سالمت نقش داشته اند 

اين ويژگي از نوع کالس (. مسئول فني

HealthcareProviderVO  مي باشد و

 .ثبت مي گردد Roleنقش در ويژگي 

*-2 

OtherDateTime DateTimePointVO  وقوع رخدادها براي اين ويژگي زمان دقيق

وقوع عالمت اوليه، رسيدن مانند )بيمار 

اورژانس به منزل، رسيدن بيمار به  

مشخص مي  را( بيمارستان و ترياژ و غيره

 .کند که در ادامه شرح داده خواهد شد

*-2 

 HospitalWardVOکالس 

 :يک واحد بيمارستاني شامل ،(39ولجد) در اين کالس .شوداستفاده مي بيمارانيهاي بخش اين کالس براي نمايش ويژگي

 (31شکل ) .شود ميبخش، اتاق و تخت 
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 HospitalWardVOکالس  - 31شکل 

 HospitalWardVOکالس  - 39جدول 

 ارتباطات وضیحاتت نوع داده ويژگی

Bed String شده روي  نام تختي است که بيمار پذيرش

 .ده استشآن بستري 

3-2 

Name String 2-3 .ستا کننده نام بخش پذيرش 

Room String شده در آن  نام اتاقي است که بيمار پذيرش

 .ده استشبستري 

3-2 

Type DO_CODED_TEXT کدينگ . استبيمار  کننده نوع بخش پذيرش

آمده  33 يوستپ مربوط به اين ويژگي در

 .است

3-3 

 OrganizationVOکالس 

هاي اين توضيحات بيشتر ويژگي. دشوهاي مرتبط با حوزه استفاده ميهاي مراکز و سازماناين کالس براي نمايش ويژگي

 .است آمده 31جدول کالس در 

 



 اطالعات خدمات سالمت امیداده پ

  

 
 51 

 

 OrganizationVOکالس  - 30شکل 

 OrganizationVOکالس  - 31جدول 

 ارتباطات توضیحات نوع داده ويژگی

ID DO_IDENTIFIER ه دهندسازمان ارائه فقطفرد يک سازمان است که در اينجا  هشناسه منحصر ب

 .باشديخدمات بهداشتي درماني م

 :زير خواهد بودصورت  به ثبت اين قلم،

Issuer :اين شناسه که در اينجا  کننده سازمان صادر“MOHME_IT” 

 .يابداختصاص مي

Assigner :سازمان مربوطه که /مرکز اين شناسه بهدهنده  سازمان اختصاص

 .يابداختصاص مي ”MOHME_IT“در اينجا 

Type : با مقدار“Org_ID”  شود ميمقداردهي. 

ID :خدمتدهنده  يافته به مرکز ارائه شناسه اختصاص. 

3-3 

Location HighLevelAreaVO کند که از نوع محل جغرافيايي مرکز مورد نظر را مشخص مي

HighLevelAreaVO توان مشخص کرد که يک با اين ويژگي مي. ستا

 .تقرار گرفته اس براساس تقسيمات کشوري ،مرکز در کدام بخش جغرافيايي

3-2 

Name String  2-3 بيمارستان/مرکزنام 

Type DO_CODED_TEXT کدهاي  .ستاطالعات ا کننده نوع سازمان ارسال کننده اين ويژگي مشخص

 .استآمده 30 يوستپمربوط به اين ويژگي در 

3-2 

 DateTimePointVOکالس 

را ( مانند وقوع عالمت اوليه، رسيدن اورژانس به منزل، رسيدن بيمار به  بيمارستان و ترياژ و غيره) ع رخدادهاوقوزمان دقيق  اين کالس

 .مشخص مي کند که در ادامه شرح داده خواهد شد

 
 DateTimePointVOکالس  - 30شکل 

 .آورده شده است 02ويژگي هاي اين کالس در جدول 
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 DateTimePointVOکالس  - 02جدول 

 ارتباطات توضیحات نوع داده ويژگی

Point DO_CODED_TEXT  مانند وقوع )نوع اتفاقي که رخ داده است

عالمت اوليه، رسيدن اورژانس به منزل، 

 (.بيمارستان و ترياژ و غيره رسيدن بيمار به

کدهاي  -01پيوست اين ويژگي در کدهاي 

 (Point)انواع وقايع و رخدادها 
 .موجود مي  باشد

3-2 

PointDate DO_DATE 2-3 تاريخ وقوع اتفاق 

PointTime DO_TIME  2-3 وقوع اتفاقزمان 

 

 

 

 

 

 

 

 بالینیهای  اطالعات تشخیص

 DiagnosisVOکالس 

 .دهدشده براي فرد را توسط پزشک نشان مي تشخيص داده و وضعيت هاي سالمتي ها بيماريکالس اطالعات  اين

 .آورده شده است 03جدول  ي اين کالس درها ويژگي
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 DiagnosisVOکالس  - 30شکل 

 DiagnosisVOکالس  - 03جدول 

 ارتباطات توضیحات نوع داده ويژگی

Comment String 2-3 .در اين ويژگي پر مي شود ،توضيحات مرتبط با تشخيص 

Diagnosis DO_CODED_TEXT در اين ويژگي توسط پزشک  شدهداده  تشخیصيا وضعيت سالمتي  بيماري

گذاري  هاي کدارسال کد تشخيص از سيستم ارائه و براي. قرار مي گيرد

براي دريافت ترمينولوژي . دشو مي استفاده ،ICD10 مانند ،المللي بين

به آدرس ( مکسا)مذکور به سامانه مرکز کدينگ سالمت ايران 

maxa.behdasht.gov.ir مراجعه کنيد. 

3-3 

DiagnosisDate DO_DATE 2-3 .ستتوسط پزشک اتاريخ تشخیص  کننده مشخص 

DiagnosisTime DO_TIME 2-3 .است توسط پزشک زمان تشخیص کننده مشخص 

Severity DO_ORDINAL اين . ("ديدش" ،"متوسط" ،"خفيف")ند ک مي  مشخص را بيماري  شدت   

 که در بخش انواع ساختارهاي ستا DO_ORDINALنوع  از ويژگي

 .اي توضيح داده شده استداده

3-2 

Status DO_CODED_TEXT  ها اوليه، نهايي يا ساير وضعيت وضعيت تشخيص شامل مي تواند اين ويژگي

 سيستم آورده شده است و31 يوستپ درکدهاي اين ويژگي  .را معين کند

 .باشد مي thritaEHR.daignosisStatusمورد استفاده  کدگذاري

3-3 

 اطالعات فوت

 BasicDeathDetailsVOکالس 

 .وضيح داده شده استت 00جدول  در متوفي را در بر دارد و مرگهاي اصلي و کلي در مورد ثبت  هاين کالس داد
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 BasicDeathDetailsVOکالس  - 30شکل 

 BasicDeathDetailsVOکالس  - 00جدول 

 ارتباطات توضیحات داده نوع ويژگی

DeathDate DO_DATE به صورت شمسي و . دهدرا نشان مي تاريخ فوت اين ويژگي

 سال مي باشد/ماه/شامل روز

3-3 

DeathTime DO_TIME 2-3 .دهدرا نشان مي ساعت فوت اين ويژگي 

DeathLocation DO_CODED_TEXT کدهاي مربوط به اين ويژگي در . دهدن ميرا نشا محل فوت

 .تعريف شده اند 02 يوستپ

3-2 

HospitalWard DO_CODED_TEXT  بخشي که نام ، بستري در بيمارستانبيمار فوت در صورتي

. شود در اين ويژگي ثبت مي بيمار در آن فوت کرده است

 .آمده است 33 يوستپ کدينگ مربوط به اين ويژگي در

3-2 

Cause CauseVO  از نوع کالس در اين ويژگي که فوت هاي منجر به علت

CauseVO  ارسال مي گردد و در ادامه تشريح ميبوده-

علت  به ازاي علت نهايي فوت و همچنين هر کدام از. گردد

  .هاي واسط منجر به فوت يک نمونه از اين کالس پر مي شود

*-3 

 CauseVOکالس 

 .هاي اين کالس در ادامه تشريح شده است و ويژگي اين کالس براي ثبت اطالعات مربوط به علت فوت بيمار طراحي شده

 . ومير از نظر ملي اهميت دارد مرگ در ثبت مرگ علل

 
 CauseVOکالس  - 39شکل 

 CauseVOکالس  - 01جدول

 ارتباطات توضیحات داده نوع ويژگی
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 ارتباطات توضیحات داده نوع ويژگی

Cause DO_CODED_TEXT  کدهاي . دهدرا نشان مي منجر به فوتفوت يا علت

و يا  ICD10 اين ويژگي بر اساس سيستم کدگذاري

 .استخراج است قابل DSM-IVسيستم کدگذاري 

3-3 

Status DO_CODED_TEXT منجر به فوت  علت وضعیت کننده اين ويژگي مشخص

است و مي توان واسط يا نهايي بودن علت را مشخص 

آمده  03 يوستپکدينگ مربوط به اين ويژگي در  .کرد

 .است

3-3 

 

 

 

 

 

 

 ات ترخیصاطالع

 DischargeVOکالس 

 .جزئيات اين کالس ذکر شده است 00جدول  در.باشد اين کالس حاوي اطالعات ترخيص بيمار مي

 
 DischargeVOکالس  - 31شکل 

 DischargeVOکالس - 00جدول 

ادهد نوع ويژگی  ارتباطات توضیحات 

ConditionOnDischarge DO_CODED_TEXT  عنوان  به .ستا وضعیت بیمار هنگام ترخیصبيانگر

بيمار با بهبودي کامل يا نسبي مرخص  ،اينکهمثال 

مقادير مربوط به اين . يا با رضايت شخصي است شده

 .مشخص شده است 30 وستيپدر جدول  ويژگي

3-2 
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DischargeDate DO_DATE و شامل  شمسيصورت  به بيمار تاريخ ترخیص

 .استسال /ماه/روز

3-3 

DischargeTime DO_TIME 2-3 .است ساعته 00بيمار به فرمت  ترخیص ساعت 

 عمومیهای  کالس

 QuantitiesVOکالس 

سهم بيمه تکميلي،  :مانند ،بيمارهاي  برخي از هزينه (02شکل ) .شود مي مالي استفادههاي  داده از اين کالس براي ارسال ساير

داراي عنوان و کد مشخص ها  هر يک از هزينه. گيردميزان يارانه تخصيصي دولت، تخفيفات و مددکاري در اين کالس قرار مي

، قرار Nameگردد، کد و عنوان هزينه در ويژگي اينکه چه اطالعاتي از طريق اين کالس به سپاس منتقل ميکه بر اساس  است

علت اصلي ايجاد اين کالس مديريت تغييرات  .آمده است 00جدول  هاي اين کالس درتوضيح ويژگي. شودداده مي

مختلف ايجادشده در هاي  مختلف و بخشهاي  صندوق ،مثالعنوان  به .ستا درمانيهاي  هزينههاي  غيراستاندارد در پرداخت

طي زمان تغييراتي در ها  اين بخشقاعدتًا و  ستا حالمللي ندارد و فقط در کشور ما مطر استاندارد بين سالمت،طرح تحول 

 . کندتواند در هر زماني اين تغييرات را مديريت  مي کالس فوق داشت کهخواهند 

 
 QuantitiesVOکالس  -02شکل 

 QuantitiesVOکالس هاي  ويژگي - 00جدول 

 ارتباطات توضیحات نوع داده ويژگی

Name DO_CODED_TEXT حساب شده در صورت مبلغ محاسبه عنوان 

دولت،  سهم بيمه تکميلي، يارانه :، مانندستا

هيئت  ضريبالتفاوت مددکاري، تخفيفات، مابه

ترجيحي،  ضريبالتفاوت علمي جغرافيايي، مابه

 .است آمده  32 يوستپ که کدهاي مربوطه در

3-3 

Value DO_QUANTITY 2-3 .باشدط مياي مرتب  ميزان مبلغ رديف هزينه 
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 RelativeCostVOکالس 

گردد،  مي ي نسبي محاسبهها ارزشصورت  به ها آن ي هزينه ي از اين کالس براي ارسال ضرايب کا براي خدماتي که محاسبه

خدمتي داراي ضريب نباشد، اين کالس  که يصورتالزم به ذکر است در. نمايش داده شده است 03شکل شود که در استفاده مي

هاي اين کالس توضيح ويژگي. ندهست داراي کا جراحي و کا بيهوشي معموالًخدمات جراحي . دشوبراي آن خدمت ايجاد نمي

 .غيير کرده استت 3111ي نسبي خدمات در سال ها تغييرات جديد ضرايب کا با ابالغ ارزش .آمده است 00جدول  در

 

 RelativeCostVOکالس  - 03شکل 

 RelativeCostVOکالس هاي  ويژگي - 00جدول 

 ارتباطات توضیحات نوع داده ويژگی

KType DO_CODED_TEXT ند که کدهاي کنوع ضريب را مشخص مي

 .آورده شده است 30 يوستپمربوطه در 

3-3 

KValue Double 

 

 3-3 . کندمشخص مي راخدمت  ارزش نسبي ضريب

 HighLevelAreaVoکالس 

شامل  کشوري، تقسيماتمختلف  هايبخش حاوياست و  جغرافياييمنطقه  يکمربوط به  هاي کالس مختص داده اين

محل سکونت، محل تولد، محل صدور : ، ماننداطالعاتياقالم . باشديتان ، بخش، شهر و دهستان، ماستان، شهرس: موارد

 يماتتقس يبر اساس کدها تواندميکالس  اين هايويژگي کدهاي.شوندميداده يشکالس نما ينبا استفاده از ا... شناسنامه و

. آورده شده است 00جدول کالس در  اين هاي شخصهم. 3شوند مقداردهي countryDivisions يکدگذار يستمبا س يکشور

را  اتبيمرساختار سلسله انتهايي مقاديرتوان فقط  يخاطر م يندهد و به هم يم نمايشمکان را  مراتبي ساختار سلسه کالس ينا

، دليل همينبه . نظر کردکد شهرستان واستان صرف روستا را وارد و از وارد کردن ياکد شهر و  توان يکه م معنيينبد. پُر نمود

                                                           
 
 .دريافت است قابل /http://coding.behdasht.gov.irسيستم کدگذاري از آدرس  -
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 يکيکالس ساخته شود، حداقل  وقتيخواهد بود که  عملي يدر صورت يناست؛ البته ا اختياريکالس  اين هاي مشخصه يتمام

 .ها مقدار داشته باشد از مشخصه

 

 HighLevelAreaVOکالس  - 00شکل 

 

 HighLevelAreaVOکالس - 00جدول 

داده نوع ويژگی  ارتباطات توضیحات 

City DO_CODED_TEXT کدهاي اين ويژگي براساس سيستم. شهرستان 

باشد و به مي countryDivisionsگذاري  کد

 .گرددپيوست سند ارائه مي

3-2 

Country DO_CODED_TEXT کدهاي اين ويژگي براساس سيستم . کشور

به پيوست و  باشدمي ISO_3166-1کدگذاري 

 .گرددسند ارائه مي

3-2 

District DO_CODED_TEXT اين ويژگي بر اساس کدهاي . بخش

باشد مي countryDivisionsگذاري کد سيستم

 .گرددو به پيوست سند ارائه مي

3-2 

NationalAreaCode DO_CODED_TEXT طور خودکار  هتواند بکد تقسيمات کشوري که مي

را .. .استان و شهر و :مانند ،ام اقالم ديگرتم

اين ويژگي بر اساس . مشخص سازد

باشد مي countryDivisionsگذاري کد سيستم

قابل  http://coding.behdasht.gov.irاز آدرس 

3-2 
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داده نوع ويژگی  ارتباطات توضیحات 

 .دريافت است

Province DO_CODED_TEXT گذاري کد  بر اساس سيستماين ويژگي . استان

countryDivisions که از طريق باشد مي

قابل  http://coding.behdasht.gov.irآدرس 

 .دريافت است

3..2 

RuralArea DO_CODED_TEXT گذاري کد  اين ويژگي بر اساس سيستم. دهستان

countryDivisions شاني زير ن وباشد مي

http://coding.behdasht.gov.ir  قابل دريافت

 .است

3..2 

Town DO_CODED_TEXT گذاري کد  اين ويژگي بر اساس سيستم. شهر

countryDivisions که از نشاني زير باشد مي

//coding.behdasht.gov.irhttp:  قابل دريافت

 .است

3..2 

Village DO_CODED_TEXT گذاري کد  اين ويژگي بر اساس سيستم. روستا

countryDivisions و از آدرسباشد مي 

http://coding.behdasht.gov.ir  قابل دريافت

 .است

3..2 

 HealthcareProviderVOکالس 

صورت  به از آنجايي که اين کالس. دهندگان خدمات سالمت طراحي شده است اين کالس براي ارائه اطالعات مرتبط با ارائه

 .(01شکل )کردن پزشک، پرستار و يا حتي نماينده بيمه مورد استفاده قرار گيرد  تواند در مدل مي کلي طراحي شده است

 .آمده است 09 جدولهاي اين کالس درويژگي

 
 HealthcareProviderVOکالس  - 01شکل 
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 HealthcareProviderVOکالس  - 09 جدول

 ارتباطات توضیحات نوع داده ويژگی

ContactPoint ElectronicContactVO()  در ( مانند پزشک)اطالعات تماس ارائه دهنده خدمت سالمت

اين کالس پر مي گردد که به صورت آرايه مي باشد و در 

 .ادامه شرح داده مي شود

3-2 

FirstName String 2-3 خدمتدهنده  نام ارائه 

LastName String 2-3 خدمتدهنده  ارائه  نام خانوادگي 

FullName String شود که نام و نام  مي اين گزينه در صورتي پر .نام کامل

مثل ي يها مجزا ثبت نشده، يا از پيشونددر دو فيلد خانوادگي 

 .آقا، دکتر و غيره استفاده شده باشد

3-2 

Identifier DO_IDENTIFIER پزشکي،   شماره نظام :مثل ،خدمت سالمتدهنده  شناسه ارائه

با توجه به نوع  ،در نتيجه. پرستاري و يا کد ملي مشماره نظا

هاي آن ثبت تواند در هر يک از ويژگياين قلم، موارد زير مي

 :شود

Issuer : از بين يکي از مواردMed_Council ،

Nursing_Org  00 وستيپو يا موارد مندرج در. 

Assigner :از بين يکي از مواردMed_Council ،

Nursing_Org  00 وستيپو يا موارد مندرج در. 

Type : يکي از مواردMed_ID ،Nursing_ID  و يا موراد

 .00 وستيپمندرج در 

Id :شناسه مورد نظر. 

3-3 

Role DO_CODED_TEXT کدهاي مربوط به اين . استخدمت سالمت دهنده  نقش ارائه

 .آمده است 30 يوستپقلم در 

3-2 

Specialty DO_CODED_TEXT گان خدمت دهند ي حوزه سالمت که مختص ارائههارشته

سيستم . است  آمده 30 يوستپدر  هکدهاي مربوط. باشدمي

 .باشد مي thritaEHR.specialtyکدگذاري مورد استفاده 

3-2 

 ElectronicContactVOکالس 

 .ويژگي هاي اين کالس در جدول زير نشان داده شده است. کالس اطالعات تماس فرد را نمايش مي دهد اين
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 کالس اطالعات تماس ارائه دهنده خدمت سالمت – 00شکل

 ElectronicContactVOکالس  -01جدول 

 ارتباطات توضیحات نوع داده ويژگی

Detail  String  2-3 .در اين ويژگي ثبت مي گردداطالعات تماس فرد 

MediumType  DO_CODED_TEXT  نوع ويژگي ارتباطي را مشخص مي کند، مانند فکس، تلفن، ايميل و

کدينگ مورد نظر . مي باشد ThritaEHRغيره که بر اساس ترمينولوژي 

کدهاي انواع ويژگي ارتباطي  - 00پيوست در 

(MediumType)مي باشد. 

3-2 

Usage  DO_CODED_TEXT  بر اساس کاربرد ويژگي ارتباطي را مشخص مي کند مانند خانه، کار و

 - 00پيوست کدينگ مورد نظر در . مي باشد ThritaEHRترمينولوژي 

 .مي باشد (Usage)کدهاي انواع کاربرد ويژگي ارتباطي 

3-2 

 

 ProviderInfoVOکالس 

دهندگان خدمات طراحي شده استو براي اطالعات آن دسته از افرادي که  العات مرتبط با ارائهاين کالس براي ارائه اط

تواند در  مي کلي طراحي شده استصورت  به از آنجايي که اين کالس. ند، کاربرد داردهستمسئول ثبت الکترونيکي اطالعات 

 12جدول  ي اين کالس درها ويژگي(. 00شکل ). يردکردن پزشک، پرستار و يا حتي نماينده بيمه مورد استفاده قرار گ مدل

 . آمده است
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 ProviderInfoVOکالس  - 00شکل 

 

 ProviderInfoVOکالس  - 12جدول 

 ارتباطات توضیحات نوع داده ويژگی

ContactPoint ElectronicContactVO

() 

اطالعات تماس ارائه دهنده خدمت در اين کالس پر مي 

 .گردد که به صورت آرايه مي باشد و شرح داده شد

3-2 

FirstName String اطالعات روکش  کننده يدأيکه ت است خدمتدهنده  نام ارائه

اسناد بيمارستاني است و مسئوليت صحت اطالعات 

 .شده را برعهده دارد  ثبتالکترونيکي 

3-2 

LastName String کننده يدأيکه ت است خدمتدهنده  ارائه نام خانوادگي 

اطالعات روکش اسناد بيمارستاني است و مسئوليت صحت 

 .شده را برعهده دارد اطالعات الکترونيکي ثبت

3-2 

FullName String ام شود که نام و ن مي اين گزينه در صورتي پر .نام کامل

هاي  مجزا ثبت نشده باشد يا از پيشوندطور  بهخانوادگي 

 .مثل آقا، دکتر و غيره استفاده شده باشد

3-2 

Identifier DO_IDENTIFIER در اين شناسه بايستي . باشداطالعات مي کننده شناسه ثبت

و نوع شناسه قرار گيرد اطالعات  کننده کد ملي ثبت

 .باشد National_Codeبايستي از نوع 

3-3 

 روش ارسال اطالعات

مربوط به ارسال هاي  سرويس .گيرد صورت مي سرويس وبو  SOAPاستفاده از پروتکل استاندارد با ارسال اطالعات  

 .آداپتور مشهورندهاي  سرويس وبها به سرويس وباين . شده سپاس قرار دارند اطالعات روي نودهاي سپاس در معماري توزيع
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 ساختار هر پيام در اين پروتکل .نمايش داده شده است 00شکل داراي ساختاري است که در  SOAPپروتکل استاندارد 

اطالعات خدمات سالمت عبارتست از کالس پيام  داده بدنه پيام در. استشامل يک سرعنوان و يک بدنه 

PatientBillMessageVO  .سرعنوان . د که در ادامه توضيح داده شده استشو مي د فراخوانياين کالس توسط دو مت

 HeaderMessageVOاطالعات خدمات سالمت اختصاصي شده است و کالسي با عنوان پيام  داده براي ارسال SOAPپيام

 .شود مي سرعنوان هر پيام استفادهعنوان  به

 

 SOAPساختار  - 00شکل 

 فراخوانی و ارسال های متد

زيرا  شود؛خودداري ( Async)غيرهمزمان صورت  به از ارسال اطالعات بايد روکش اسناد بيمارستاني،ارسال اطالعات براي 

ازاي هر  بهبايست  مي .شودبار زيادي بر نودهاي سپاس وارد آورده و همچنين منجر به از دست رفتن نتيجه برگشتي از نودها مي

-به منظور ويرايش ،آن PatientUIDو  CompositionUIDهاي مربوط به آن دريافت، و شناسه ResultVOتراکنش کالس 

 .دشوذخيره  هاي بعدي يا فراخواني پرونده بيمار،

 BillPatientServiceمتدهاي کالس  –13جدول 

 توضیحات خروجی ورودي نام متد

SavePatientBill PatientBillMessageV

O 

ResultVO به علت  ،اين متد روي نودهاي سپاس

غير  ،پايين در انتقال اطالعات امنيت

 .ستا فعال
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 توضیحات خروجی ورودي نام متد

SavePatientBillSecure Byte ResultVO شده پر  کالس  بايست مي ابتدا 

BillPatientMessageVO را 

، از SecuredObjectوسيله متد  به

SDK سازي رمزگذاري به امن 3مربوط

که از نوع داده و خروجي آن را نموده 

Byte ورودي در اين عنوان  به ،باشد مي

 .متد قرار دهيد

GetInsusrerReimburs

ement 

HID InsurerReimbur

sementMessage

VO 

 

 روش ایجاد سرپیام

 ي اختصاصيها اطالعات خدمات سالمت سرپيام داراي ويژگيپيام  داده در. وجود دارد SOAPسرپيام در پيام استاندارد

افزار  محل و نرمهاي  شده اطالعات مربوط به فرستنده پيام، اختصاصي شده است و شناسه در سرپيام اختصاصي. باشد مي

عبارتي  مختلفي عبور کند يا بههاي  شده از گيرنده تواند در يک معماري توزيع مي از آنجايي که پيام .ستفرستنده موجودا

 .تا تاريخچه مسيريابي مشخص شود ستدر ليستي از فرستندگان موجودا هااطالعات تمامي مسير ،مسيريابي شود، از اين رو

 HeaderMessageVOکالس 

مشتق  SoapHeaderرود و از کالس  مي کار  داده به کننده اين کالس براي ثبت اطالعات سيستم و همچنين مرکز ارسال

 (00شکل ) .اين کالس تشريح شده استهاي  در ادامه ويژگي. شده است

 
 HeaderMessageVOکالس  - 00شکل 

                                                           
 
- SDK هاي سيستم ي هاي توليدکنندهاطالعات در اختيار شرکتسازي مربوطه توسط دفتر آمار و فناوري اطالعات وزارت بهداشت به منظور امن

 .گيردقرار مي ي مراکز ارائه خدمات سالمتاطالعات
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 HeaderMessageVOکالس  - 10جدول 

 ارتباطات توضیحات نوع داده ويژگی

Sender SystemSenderVO اطالعات از طريق اين  هکنند اطالعات مربوط به سيستم ارسال

اين ويژگي از نوع کالس . دشو مي ويژگي ارسال

SystemSenderVO باشد که در ادامه تشريح شده است مي. 

3-3 

 SystemSenderVOکالس 

سيستم فرستنده . که در ادامه تشريح شده است است اطالعات کننده اين کالس حاوي مشخصات سيستم و مرکز ارسال

 .نمايدارسال ن کالس توسط ايمربوط به خود را هاي  ات شناسهاطالع فقط بايست مي

 

 
 SystemSenderVOکالس  - 09شکل 

 SystemSenderVOکالس  - 11جدول 

 ارتباطات توضیحات نوع داده ويژگی

LocationID String 3-3 اطالعات  کننده شناسه مرکز ارسال 

SystemID String 3...3 اطالعات  کننده شناسه سيستم ارسال 

Proof SignitureVO  اين کالس مربوط به امضاي الکترونيکي

امضا براي   اين.است کننده ارسال  سيستم

کاربرد  کننده تعيين هويت سيستم ارسال

 .دارد

3-2 

IP String آدرسIP که   است کننده ارسال  سيستم

ماتيک اتوصورت   به توسط ماشين و

 .دشو مي مقداردهي

3-2 
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URL String خود  ،کننده در صورتي که سيستم ارسال

آدرس اينترنتي آن  ،باشد يک نود سپاس

 .شود مي در اين ويژگي آورده

3-2 

 جواب فراخوانی سرویس ثبت اطالعات

اطالعات  کننده رسالبه سيستم ا ResutVOشود که در قالب کالس مي ارسال اطالعات به نود سپاس منجر به بازخوردي

دو شناسه  ،در صورتي که ارسال اطالعات صحيح صورت گيرد و خطايي از طرف نود سپاس ارسال نشود. شود مي بازگردانده

شناسه فرد يک شناسه ماشيني براي فرد  .شناسه فرد و شناسه مراجعه :اين دو شناسه عبارتند از. دشو مي براي پيام ارسال

اين  ؛که اطالعات آن ارسال شده است استاي  شناسه مراجعه مربوط به مراجعه. ستسپاس يکتاهاي  است که در تمامي نمونه

اهميت زيادي سپاس هاي  دو شناسه فوق در حفظ يکپارچگي اطالعات در نمونه. باشد مي يکتاها  در تمامي نمونه نيز شناسه

 .دارند

ساختار  در اطالعات جديد بايست مجدداً  مي ،براي ويرايش اطالعاتي که يکبار به سپاس فرستاده شده است

PatientBillMessageVO  قرار گيرد و ويژگيMsgID فرايند  ،صورت بدين. دشواولين ارسال پر هاي  توسط شناسه ،آن

 .دشو مي پرونده براي فرديک در غير اينصورت منجر به ثبت مجدد  ؛افتد مي سپاس اتفاقهاي  ويرايش در نود

بايست بعد از هر  مي کننده ارسالهاي  سيستم ،سپاس تغيير کنندهاي  در نمونهها  است اين شناسه از آنجايي که ممکن

بايست ويرايش اطالعات را  مي ،همچنين. دريافتي را در سيستم خود ثبت نمايندهاي  فراخواني صحيح سرويس، شناسه

 .دشونه نود سپاس ارسال ب شده مجدداً ويرايشهاي  در سيستم مديريت کنند که پروندهاي  گونه به

 :ها نکات مهم در مديريت شناسه

 دشوذخيره  کننده بايست در هر بار ارسال اطالعات در سيستم ارسال مي ،فرد و مراجعههاي  شناسه. 

 ندشوبا پرونده ارسال  شده مجدداً ويرايشهاي  بايست در پرونده مي ،فرد و مراجعههاي  شناسه. 

 هاي  همراه با شناسه مديريت شود که پرونده مجدداًاي  گونه بايست به مي کننده لويرايش اطالعات در سيستم ارسا

 .دشوفرد و مراجعه به نود سپاس ارسال 

 ResultVOکالس 

مشاهده اطالعات مورد نياز براي شناسايي  برايبا سرويس موجود، به سپاس ها از يک سيستم آميز داده پس از ارسال موفقيت

هاي اين  ويژگي (01شکل ) .دشواستفاده مي ResultVOيز خطاهاي احتمالي در ارسال داده، از کالس بيمار، پرونده او و ن

ازاي هر ارسال بايد در  ها بهشود و اين ويژگيکننده برگشت داده ميارسالآورده شده است که به سيستم  10جدول کالس در

 .دشوذخيره  کننده سيستم ارسال
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 ResultVOکالس  - 01شکل 

 

 ResultVOکالس  - 10جدول 

 توضیحات نوع داده ويژگی

CompositionUID string ه شدتشکيلفرد مربوط به اطالعات پرونده باليني  ه شناسه منحصر ب

، اين شناسه به سپاس پس از ارسال موفق اطالعات به سامانه است که

 .شودباز گردانده مي فرستنده سيستم

اطالعات ذخيره  کننده اين رشته دريافتي بايد توسط سيستم ارسال

 از طريق ،براي همان پرونده پزشکي ،د تا در صورت نياز به ويرايششو

 .سال شودبه سامانه ار MessageIdentifierVOکالس 

ErrorMessage string ها اشکالي رخ داده باشد، اين ويژگي با در صورتي که در ارسال داده

شود و جهت خطايابي در اختيار سيستم ر ميداده پُ پيغام خطاي رخ

 .گيردقرار مي کننده ارسال

MessageUID string کنش ازاي هر ترا که به ستا ارسالي به سپاسپيام  داده شناسه يکتاي

اطالعات  هايسيستم. شودسيستم بازگردانده مي  شناسه يکتا به

 .ندکنسيستم خود نگهداري  در بيمارستاني بايد اين شناسه را

PatientUID string طور که در کالس  همانMessageIdentifierVO  تشريح شده

هاي بيمار براي اولين بار، اين شناسه از جانب است، پس از ارسال داده

داده  ي کنندهبه سيستم ارسال ResultVOانه سپاس و از طريق سام

 يک مراجعهدرصورتي که نياز به ويرايش اطالعات . شودفرستاده مي

 .شودمقداردهي اين شناسه بايد  ،باشد
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 روش ویرایش اطالعات ارسالی

 

س
 ا
س
ر 
زا
 اف

ن
یا
م

 
 

PersonUID: node01.behdasht.gov.ir::#ID# 
MessageUID: node01.behdasht.gov.ir::#ID# 
CompositionUID: node01.behdasht.gov.ir::#ID# 
ErrorMessage: 
 

Person.NationalCode: 4545567894 

MsgId. PersonUID: node01.behdasht.gov.ir::#ID# 

CompositionUID: node01.behdasht.gov.ir::#ID# 

 

 

Person.NationalCode: 4545567894 
Msgld. 

 

PatientBillMessage
VO 

 

1 

2 

3 

PatientBillMessage
VO 

 

ResultVO 
 

Body 

Body 

 

 
 مراحل ويرايش اطالعات ارسالي -12شکل 
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در سيستم بنا به داليلي پرونده ارسالي افزار سپاس، ممکن است پرونده از سيستم اطالعاتي به ميان بعد از ارسال يک

براي ارسال مجدد . دشوبه سپاس ارسال  شده مجدداً  است اطالعات ويرايش مزالدر اين صورت . ويرايش شود اطالعاتي مبدأ

نسخه اوليه آورده شده،  ي فرد و مراجعههاي  ، شناسهMsgIDصورت عمل شود که در کالس  بايست همانند بدين مي اطالعات

 .دشووارد و ارسال مجدد  PatientBillMessageVOدر کالس  شده مجدداً تمامي اطالعات ويرايش

 :باشدنشان داده شد، به شرح زير مي 12شکل  مراحل ارسال يک پرونده و ويرايش آن که در

افزار سپاس  به ميان PatientBillMessageVOدر قالب کالس  ،در اين مرحله پرونده براي اولين بار -1

 .دشوارسال مي

بازگردانده شده و در صورتي که پرونده  ResultVOپس از اولين ارسال، نتيجه ارسال در قالب کالس  -2

 أبايست در سيستم مبدشود که ميگردانده ميباز أهاي مراجعه و فرد به سيستم مبدارسالي بدون خطا باشد، شناسه

 .دشوذخيره 

 أبايست در سيستم مبددر صورتي که هر زماني ويرايشي روي اطالعات ارسالي قبلي صورت پذيرد، مي -3

بايست شناسه مراجعه و شناسه فرد که در در اين ارسال مي. ارسال گردد اي مديريت شود که پرونده مجدداًگونه به

 .دشوارسال  ر شده و مجدداًپُ MessageIdentifierVOذخيره شده بود، در کالس  أستم مبددر سي 0مرحله

د که نسخه قبلي نگهداري شو افزار سپاس اعمال مي صورت در ميان بدين ،31020ويرايش اطالعات بر اساس استاندارد ايزو 

افزار  در نتيجه سوابق تغييرات يک پرونده از ميان ؛گيردبندي در رابطه با اطالعات ارسالي صورت مي نسخه ،ارت ديگرببه ع و

 .باشداستعالم مي سپاس قابل

 باشد؛ر يکپارچگي پرونده افراد ميموضوع بسيار مهمي دها ويرايش پروندههاي اطالعاتي، در معماري سپاس توسط سيستم

هم ريختگي پرونده و  نشود، باعث به درستي رعايت بههاي اطالعاتي هاي ويرايش، توسط سيستمفراينداي که اگر گونه به

 .دشوشدن مراجعات پرونده مي تکراري

 پیام امضای الکترونیکی و استفاده آن در داده

 قراردادهاي يامضا قانوني و حقوقي مسائل درخصوصبراي نخستين بار متحده، اياالت وکالي کانون، 3110در سال 

 نحوه خصوص در که را ديجيتال امضاي رهنمودهاي و نويس پيش ،الديمي 3110 سال در و کردفعاليت  به شروع يالکترونيک

 سال مصوب) ايران الکترونيک تجارت درقانون .کرد تهيه فصل پنج در بود، آن هاي زيرساخت و يالکترونيک قراردادهاي يامضا

 «لکترونيکيا امضاي » ،در اين قانون. است قرارگرفته توجه مورد آن وشرايط الکترونيک امضاي بحث ،(3190

(ElectronicSignature )براي که است «پيام داده » به شده متصل منطقي نحو  به ياشده  منظم  عالمتنوع  هر از عبارت 

 را چنين بيان مطمئن الکترونيکي شرايط امضاي ،اين قانون 32ماده  .گيرد مي قرار استفاده مورد پيام داده  کننده امضا ييشناسا

 :کند مي
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 .باشد فرد منحصربه کننده امضا به نسبت –الف 

 .ندک معلوم را پيام داده  کننده امضا هويت –ب

 .باشد صادرشده وي انحصاري ي اراده تحت يا و کننده امضا وسيله به –ج

 .باشد وکشف تشخيص قابل ،پيام داده  درآن هرتغييري شودکه متصل پيام  داده يک به نحوي به –د 

يکي از . شد در ايران توسعه پيدا نکرد مي چنان که تصور نآاستفاده از امضاي الکترونيکي  ،يکيبا وجود قانون تجارت الکترون

 هرگاه دارد که مي قانون مذکور بيان 0ماده  با اينکه .حقوقي و قانوني بوده استهاي  نگراني از بحث استقبال اين عدمعوامل 

در قانون برنامه پنجساله . همچنان اين نگراني وجود دارداما  ،است مکفي الکترونيکي امضاي، بداند الزم را امضا قانون،وجود

 آن وتماميت صدور اصالت برآنکه مشروط است سندکاغذي درحکم سندالکترونيکي» :آورده شده است 09پنجم نيز ذيل ماده 

 .استفاده از امضاي الکترونيکي باشدبراي تواند کمک شاياني  مي اين بند« .محرزباشد

 ،پزشکي سنتي و حذف کاغذهاي  نياز اساسي به امضاي الکترونيکي در مسير حذف پرونده توجه بهبا  ،متدر حوزه سال

 .هنوز استفاده مناسبي از آن صورت نگرفته است

پيام اطالعات خدمات سالمت مبتني بر امضاي الکترونيکي ساخته شده است تا بتوان از آن در راستاي اهداف پرونده  داده

 . مت استفاده نمودالکترونيکي سال

 کاربردهای امضای الکترونیکی

 :شناسايی ديجیتال -

 .استاي  رايانههاي  يکي از ارکان فعاليت کاربران در فضاي مجازي و شبکه ،تشخيص هويت يا شناسايي ديجيتال 

 کامپيوتريهاي  يستمالکترونيکي شناسايي شده و داراي هويت منحصر به فرد و قابل تشخيص در سصورت  به کاربروسيله  بدين

قابل ها  آن هاي شوند و فعاليت مي افراد داراي هويت قانوني و مشخص در شبکه و فضاي تبادل اطالعات ،از اين طريق. شود مي

 .باشد مي تحقق اين خدمات توسط گواهينامه الکترونيکي قابل. پيگيري و استناد است

 :کنترل دسترسی -

شود که به  مي ها، از مفهوم کنترل دسترسي استفاده افزاري و دسترسي به داده نرم هاي افزايش سطح امنيت سامانه براي

فقط قرار گرفته و  مربوطهدر اختيار کاربر  فقطترتيب، داده يا خدمت موردنظر،  بدين. ستاسازي  مختلفي قابل پيادههاي  روش

توانند با  ميها  آن گذارد که به کمک ها مي ر سيستمزيرساخت کليد عمومي امکاناتي را در اختيا. کنترل است قابلاز جانب وي 

 .امنيت زياد و سطح اطمينان مناسب، عمليات کنترل دسترسي را انجام دهند

 :استناد الکترونیکی -

با کمک  ،ترتيب بدين. شود مي کامپيوتري، از امضاي الکترونيکي استفادههاي  اعتباربخشي به اسناد الکترونيکي و فايلبراي 

به . شوند که قابليت استناد و بررسي حقوقي و قضايي دارند ميتبديل  به سندهاي الکترونيکيها  ت کليد عمومي، فايلزيرساخ
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تغيير   توان از عدم مي مشابه، قابل اعتماد شده و ديجيتال، همچون اسناد کاغذيِ هاي  کامپيوتري و پيامهاي  فايل ،عبارت ديگر

اين امضا غيرقابل انکار توسط . دکرسند اطمينان حاصل  ي از امضاکننده ،همچنين مطمئن شد وها  آن عمدي يا سهوي در

 .ستا ديجيتاليصورت  به بررسي امضاکننده و قابل

 :ذخیره و انتقال امن اطالعات -

م مههاي  کامپيوتري از دغدغههاي  در ادبيات سيستم ،ذخيره و انتقال امن اطالعات و يا به عبارت ديگر محرمانگيهمواره 

افزاري بوده است که امروزه به کمک رمزنگاري داده در کنار زيرساخت کليد عمومي، قابل  نرمهاي  کنندگان سامانهاستفاده

هنگام  ها آن توان از امنيت اطالعات و حفظ محرمانگي مي ترتيب و به کمک کليدهاي متقارن و نامتقارن بدين. ستاجرا

 .کردو يا انتقال، اطمينان حاصل سازي  ذخيره

 :توان دست يافت مي زيرساخت کليد عمومي به نتايج زيرسازي  با پياده ،به عبارت ديگر

 .توانايي تشخيص هويت طرفين درگير در ارسال پيام است :3احراز هويت

شده پيام در حين انتقال و يا در زمان ذخيره و بازيابي و يا در طول پردازش تغيير داده ن ،ييد اينکهأتوانايي ت :0تمامیت

 .است

 .قابليت اثبات وقوع يک رخداد توسط يک ماهيت خاص :انکارناپذيري

به معناي خصوصي نگه داشتن اطالعات از تمام افراد به جز شخصي يا اشخاصي که مجوز دسترسي به  :1محرمانگی

  .را داشته باشنداطالعات 

 اطالعات خدمات سالمتپیام  داده امضای الکترونیکی در

توان  پيام مي داده در دو محل از ساختارفقط به همين دليل  .دو کاربرد داردخدمات سالمت پيام  داده در يامضاي الکترونيک

 ،اين نوع امضا. منظور تعيين هويت فرستنده کاربرد دارد به ،SOAPامضاي الکترونيکي در سرپيام پروتکل . کردآن را مشاهده 

کننده  مراجعه امضاي الکترونيکي مربوط به اطالعاتکاربرد ديگر . کند عمل مي خدمتدهنده  مرکز ارائهِِ هر الکترونيکيمُ همانند

اين امضا توسط . گيرد مي قرار CompositionSignitureدر مشخصه  ،MessageIdentifierVOدر کالس  است که

Composer ي ، مشخصهدر استاندارداگرچه . دشو مي انجام Composer پرستار، ماما و پزشک، :مانند ،هر نقشي دتوان مي. ..

 .است همان پزشک معالج ،Composerپيام  داده ولي در اين ،داشته باشد

 

                                                           
1

 - Authentication  
2  - Integrity  
3 - Confidentiality  
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 پيام اطالعات خدمات سالمت گيري امضا در داده محل قرار - 13شکل 

 

PatientBillMessageVO 

MessageIdentifierVO 

BillPatientCompositionVO 

HeaderMessageVO 

MsgID 

Composition 

SystemSenderVO 
Sender 

CompositionSigniture 

Proof SignitureVO 

SignitureVO 

Sign 

Sign 
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Composer’s 
Key 
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 مثال و سناریوهای فراخواني

 سرویس روش معرفی وب

 .را انتخاب نمود Service Referenceگزينه  Addبايست روي پروژه راست کليک کرده و از منو ابتدا مي ،ربراي اين کا

 

 
 3سرويس مرحله  معرفي وب - 10شکل 

 

 .کنيدکليک  Advancedروي  ،در پنجره ظاهر شده
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 0سرويس مرحله  معرفي وب - 11شکل 

 . نماييدرا انتخاب  Add Web Referenceر پنجره جديد و د

 
 1سرويس مرحله  معرفي وب - 10شکل 

 

شده توسط  هاي ارائهتا ليست متدکنيد سرويس مورد نظر را وارد و روي دکمه مقابل آن کليک ، آدرس وببعديدر پنجره  

 .آن نمايش داده شود
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 0سرويس مرحله  معرفي وب - 10شکل 

 

 Addدر پروژه نوشته و روي دکمه را سرويس نام مورد نظر براي استفاده از وب ،Web reference nameسپس در قسمت 

Reference دکليک کني. 

با نام  ،Web Referencesدر قسمت  ،وده شده و مانند شکل زيرزسرويس مورد نظر به پروژه افوب ،پس از طي اين مراحل

 .مشاهده خواهد بود شده قابل اختصاص داده

 
 0سرويس مرحله  معرفي وب - 10شکل 

 

نيز تفاوت  0230و  0231هاي نسخهبا البته که برنامه ويژوال استوديو بوده  0232مراحل ذکر شده مطابق با نسخه  :نکته

 .چنداني ندارد
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 سرویسنحوه استفاده از وب

ور که همانط .شود ميشده  شناخته سرويس وبهاي موجود در افزار، کالس سرويس به محيط توسعه نرماز معرفي وب بعد

هاي مربوطه دسترسي پيدا به تمام کالس راحتي به يدشود بتوانشده باعث مي سرويس تعريفمربوط به وب 3دانيد، فضاي ناممي

 .دکرافزار تعريف در محيط توسعه نرم ،همانند کد زير فضاي نام مربوطه راتوان  مي ،Importبا استفاده از دستور  .کنيد

 

Imports BillPatientClient.billpatientSRV 

  

فراخواني  براي مشتق شده است، SoapHttpClientProtocolکه از کالس انتزاعي  BillPatientServiceکالس 

که در نمونه کد است تعريف  دستيابي به نودهاي سپاس مربوطه قابلبراي تعريف  Urlمشخصه . شودمتدهاي اصلي استفاده مي

 .زير نمايش داده شده است

 
Dim srv As New BillPatientService 
srv.Url = "http://*********.behdasht.gov.ir/BillPatientService.asmx" 

 تولید سرپیام

اين سرپيام حاوي کالس اختصاصي . باشدت داراي سرپيام ميسالم خدمات اطالعات پيامِ داده گفته شد، همانطور که قبالً

HeaderMessageVO روش»در قسمت . ر شده باشدبايست پُمي ،که قبل از فراخواني هرگونه متدي از سرويس ستا 

 .شوددر اينجا نمونه کدي براي آن آورده مي. تشريح شده است هاي سرپياممشخصه« ايجادسرپيام

-سيستم نرم ي در کد زير براي شناسه .ندهستافزاري و محل ارائه خدمت اجباري سيستم نرم هايمشخصه ،در سرپيام

 که در اين مثال بيمارستان ،(LocationID)محل ارائه خدمت ي و براي شناسه« s9l5e8r»مقدار ( SystemID)فزاري

 .در نظر گرفته شده است« BR54c»هژبري فرض شده، مقدار  شهيد

srv.HeaderMessageVOValue = New HeaderMessageVO 
srv.HeaderMessageVOValue.Sender = New SystemSenderVO 
srv.HeaderMessageVOValue.Sender.SystemID = "s9l5e8r" 
srv.HeaderMessageVOValue.Sender.LocationID = "BR54c" 

                                                           
1
- Namespace 
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 کلیات تولید کالس اطالعات

ورودي عنوان  به و متدهاي سرويس، اين بسته را ستا PatientBillMessageVOبسته اطالعاتي اصلي، همان کالس 

-مي ،باشد که قبل از فراخواني متدهاي سرويسسرويس مذکور داراي يک سرپيام با مشخصات اختصاصي مي. کننددريافت مي

 .بايست ساخته شود که در باال توضيح داده شد

ي داده نوشته شده است که در جاهاي مختلف از آن استفاده چند تابع کلي براي توليد الگوها ،تسريع در کدنويسيبراي 

 ،DO_CODED_TEXT ،DO_IDENTIFIERترتيب براي الگوهاي داده  به CS ،ID ،DQتوابع . شودمي

DO_QUANTITY اند ساخته شده . 

Public Function CS(ByVal value As String, ByVal CodedString As 
String, ByVal TerminologyID As String) As DO_CODED_TEXT 
 CS = New DO_CODED_TEXT 
 CS.Value = value 
 CS.Coded_string = CodedString 
 CS.Terminology_id = TerminologyID 
EndFunction 
 
Public Function ID(ByVal identifier As String, ByVal assigner As 
String, ByVal Issuer As String, ByVal type As String) As 
DO_IDENTIFIER 
 ID = New DO_IDENTIFIER 
 ID.Assigner = assigner 
 ID.ID = identifier 
 ID.Issuer = Issuer 
 ID.Type = type 
End Function 
 
Public Function DQ(ByVal magnitude As Double, ByVal unit As String) 
AsDO_QUANTITY 
 DQ = NewDO_QUANTITY 
 DQ.Magnitude = magnitude 
 DQ.Unit = unit 
End Function 
 
Public Function D(ByVal year As Integer, ByVal month As Integer, 
ByVal day As Integer) As DO_DATE 
 D = New DO_DATE 
 D.Year = year 
 D.Month = month 
 D.Day = day 
End Function 
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Public Function DT(ByVal hour As Integer, ByVal minute As Integer, 
ByVal second As Integer) As DO_TIME 
 DT = New DO_TIME 
 DT.Hour = hour 
 DT.Minute = minute 
 DT.Second = second 
End Function 

که براي حمل  MessageIdentifierVOاي است از نوع مشخصه ،PatientBillMessageVOاولين مشخصه کالس 

( براي موارد ويرايش) مراجعه و بيمارهاي  افزاري، محل ارائه خدمت و يا شناسهنوع سيستم نرم: مانند ،هاي کلي پياممشخصه

 :ير ساخته شودبايست مانند کد زاين کالس اجباري بوده و مي. باشدمي

Dim mainClass As New PatientBillMessageVO 
mainClass.MsgID = New MessageIdentifierVO 
mainClass.MsgID.SystemID = ID("s9l5e8r", "MOHME_IT", "MOHME_IT", 
"System_ID") 
mainClass.MsgID.HealthCareFacilityID = ID("BR54c", "MOHME_IT", 
"MOHME_IT", "Org_ID") 

 

بر اساس اطالعات دموگرافيک و  BillPatientCompositionVOو  PersonInfoVOهاي  بعد از اين کالس، کالس

اي در ادامه آورده اي ارائه شود، سناريوهاي جداگانههاي جداگانهبراي اينکه موارد مختلف در مثال. دشومراجعه فرد پر مي

 .خواهد شد

 دیدارسال اطالعات پرونده ج – 1مثال 

 .ستآزمايشي اصورت  به اين مثال حاوي اطالعات دموگرافيک و مراجعه يک بيمار

 ،کدملي00 شناسنامه باشماره 30/0/3100 متأهل،متولد اهلل، بيمار آقاي امين بيطرف، فرزند احسان

 :سکونت محل آدرس ،21301000091 :همراه تلفن ،301000009:منزل تلفن ،3000100000 :،کدپستي3010091003

 .است کرده مراجعه شهيدهژبري بيمارستان به ،کهدانشگاهي تحصيالت داراي – 0 واحد – 00 پالک -وليعصر خيابان – تهران

 : کند ميساخته و مقداردهي  کدزير مانند  ،اطالعات دموگرافيک بيمارگيري  براي قرار ،PersonInfoVOکالس 

mainClass.Person = New PersonInfoVO 
 
mainClass.Person.NationalCode = "1234589271" 
mainClass.Person.FirstName = "امين" 

mainClass.Person.LastName = "بيطرف" 
mainClass.Person.IDCardNumber = "66" 
mainClass.Person.Father_FirstName = " اهللاحسان " 

mainClass.Person.BirthDate = D(1346, 4, 15) 
mainClass.Person.Gender = CS("1" ,"مرد", "thritaEHR.gender") 
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mainClass.Person.PostalCode = "1254966724" 
mainClass.Person.HomeTel = "123454678" 
mainClass.Person.MobileNumber = "09123456789" 
mainClass.Person.FullAddress = " 55واحد–55پالک-وليعصرخيابان–تهران " 

mainClass.Person.MaritalStatus = CS("2" ,"متأهل", 
"thritaEHR.maritalStatus") 
mainClass.Person.EducationLevel = CS("5" ,"دانشگاهي", 
"thritaEHR.educationLevel") 

وارد  BillPatientCompositionVOدر کالس  ،هژبري شهيد بيمارستان وط به مراجعه اين بيمار بهبساير اطالعات مر

 .خواهد شدوارد اين کالس  مربوطه بهه در ادامه تمامي مقادير ک ،دشومي

رش شده و در يدست توسط دکتر جعفر نعمتي پذ مچ شکستگي علت  به ،32:10ساعت ، 30/20/3111اين بيمار در تاريخ 

 .بزرگساالن بستري شده است در بخش ارتوپدي سرويس دکتر نادر سهيلي،

mainClass.Composition = New BillPatientCompositionVO 

mainClass.Composition.Admission = New AdmissionVO 

mainClass.Composition.Admission.AdmissionDate = D(1393, 2, 14) 

mainClass.Composition.Admission.AdmissionTime = DT(10, 35, 0) 

mainClass.Composition.Admission.MedicalRecordNumber = "26760" 

mainClass.Composition.Admission.ReasonForEncounter = CS("Displaced 

fracture of right radial styloid process, subsequent encounter for 

open fracture type IIIA, IIIB, or IIIC with nonunion", "S52.511N", 

"ICPC2P") 

mainClass.Composition.Admission.AdmissionType = CS("2" ,"بستري", 

"thritaEHR.admissionType") 

mainClass.Composition.Admission.AdmissionWard = New HospitalWardVO 

mainClass.Composition.Admission.AdmissionWard.Name = " بزرگساالنارتوپدي " 

mainClass.Composition.Admission.AdmissionWard.Type = CS(" ارتوپدي

ساالنبزرگ ", "20.1", "thritaEHR.ward") 

mainClass.Composition.Admission.AdmittingDoctor = New 

HealthcareProviderVO 

mainClass.Composition.Admission.AdmittingDoctor.FirstName = "جعفر" 

mainClass.Composition.Admission.AdmittingDoctor.LastName = "نعمتي" 

mainClass.Composition.Admission.AdmittingDoctor.Identifier = 

ID("85450", "Med_Council", "Med_Council", "Med_ID") 

mainClass.Composition.Admission.AttendingDoctor = New 

HealthcareProviderVO 

mainClass.Composition.Admission.AttendingDoctor.FirstName = "نادر" 
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mainClass.Composition.Admission.AttendingDoctor.LastName = "سهيلي" 

mainClass.Composition.Admission.AttendingDoctor.Identifier = 

ID("85450", "Med_Council", "Med_Council", "Med_ID") 

mainClass.Composition.Admission.Institute = NewOrganizationVO 

mainClass.Composition.Admission.Institute.ID = ID("BR54c", 

"MOHME_IT", "MOHME_IT", "Org_ID") 

mainClass.Composition.Admission.Institute.Name = " شهيدهژبريبيمارستان " 

مورد عمل جراحي  ،آزمايش خون و راديوگرافي مچ دست انجام داده است و پس از آزمايشات اوليه ،بيمار پس از پذيرش

 1اين کالس در واقع سطح. دشوذخيره  ServiceDetailsVOاز کالس اي  بايست در آرايهريز خدمات مي .قرار گرفته است

 (10جدول ). دسازخدمات را مي

 ServiceDetailsVOاي از کالس  آرايه - 10جدول 

 هزينه تعداد نوع خدمت دمتخ

 کل

سهم 

 بیمه

 پايه

 سهم

 خارج

 ازتعهد

سهم 

 بیمار

 کاهش

 پرداختی

 بیماربستري

 يارانه

 دولت

 بیمه

 تکمیلی

 هايارزش

 نسبی

CBC آزمايشات 

 طبي تشخيص

3 

 

302 02 32 02 32 32 12  

Urinalysis, 

microscopic 

only 

 آزمايشات

 طبي تشخيص

3 302 02 32 02 32 32 12  

WRIST 3 

VIEWS 

  12 32 32 02 32 02 302 3 راديوگرافي

Open 

treatment of 

distal radial 

extra-

articular 

fracture with 

internal 

fixation. 

کا  1 12 32 32 02 32 02 302 3 پزشک جراح

و  جراحي

کا  0

 بيهوشي

 

Dim Service(3) As ServiceDetailsVO 
 
Service(0) = New ServiceDetailsVO 
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Service(0).Service = CS("CBC", "80050", "CPT") 
Service(0).ServiceType = CS(" طبيتشخيصآزمايشات ", "15", 

"thritaEHR.serviceType") 
Service(0).ServiceCount = DQ(1, "Each") 
Service(0).TotalCharge = DQ(120, "Rial") 
Service(0).PatientContribution = DQ(20, "Rial") 
Service(0).BasicInsuranceContribution = DQ(60, "Rial") 
Dim OtherCosts(3) As QuantitiesVO 
OtherCosts(0) = New QuantitiesVO 
OtherCosts(0).Name = CS(" بيماربستريپرداختيکاهش ", "5", 

"thritaEHR.otherCost") 
OtherCosts(0).Value = DQ(10, "Rial") 
OtherCosts(1) = New QuantitiesVO 
OtherCosts(1).Name = CS(" دولتيارانه ", "4", "thritaEHR.otherCost") 

OtherCosts(1).Value = DQ(10, "Rial") 
OtherCosts(2) = New QuantitiesVO 
OtherCosts(2).Name = CS(" ازتعهدخارجسهم ", "12", "thritaEHR.otherCost") 

OtherCosts(2).Value = DQ(10, "Rial") 
OtherCosts(3) = New QuantitiesVO 
OtherCosts(3).Name = CS(" تکميليبيمهسهم ", "1", "thritaEHR.otherCost") 

OtherCosts(3).Value = DQ(30, "Rial") 
Service(0).OtherCosts = OtherCosts 
 
Service(1) = New ServiceDetailsVO 
Service(1).Service = CS("Urinalysis, microscopic only", "81015", 
"CPT") 
Service(1).ServiceType = CS(" طبيتشخيصآزمايشات ", "15", 

"thritaEHR.serviceType") 
Service(1).ServiceCount = DQ(1, "Each") 
Service(1).TotalCharge = DQ(120, "Rial") 
Service(1).PatientContribution = DQ(20, "Rial") 
Service(1).BasicInsuranceContribution = DQ(60, "Rial") 
Dim OtherCosts1(3) As QuantitiesVO 
OtherCosts1(0) = New QuantitiesVO 
OtherCosts1(0).Name = CS(" بستريبيمارپرداختيکاهش ", "5", 

"thritaEHR.otherCost") 
OtherCosts1(0).Value = DQ(10, "Rial") 
OtherCosts1(1) = New QuantitiesVO 
OtherCosts1(1).Name = CS(" دولتيارانه ", "4", "thritaEHR.otherCost") 

OtherCosts1(1).Value = DQ(10, "Rial") 
OtherCosts1(2) = New QuantitiesVO 
OtherCosts1(2).Name = CS(" تعهدازخارجسهم ", "12", 

"thritaEHR.otherCost") 
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OtherCosts1(2).Value = DQ(10, "Rial") 
OtherCosts1(3) = New QuantitiesVO 
OtherCosts1(3).Name = CS(" تکميليبيمهسهم ", "1", "thritaEHR.otherCost") 

OtherCosts1(3).Value = DQ(30, "Rial") 
Service(1).OtherCosts = OtherCosts1 
 
Service(2) = New ServiceDetailsVO 
Service(2).Service = CS("WRIST 3 VIEWS", "73110", "CPT") 
Service(2).ServiceType = CS("11" ,"راديوگرافي", "thritaEHR.serviceType") 
Service(2).ServiceCount = DQ(1, "Each") 
Service(2).TotalCharge = DQ(120, "Rial") 
Service(2).PatientContribution = DQ(20, "Rial") 
Service(2).BasicInsuranceContribution = DQ(60, "Rial") 
Dim OtherCosts2(3) As QuantitiesVO 
OtherCosts2(0) = New QuantitiesVO 
OtherCosts2(0).Name = CS(" بيماربستريپرداختيکاهش ", "5", 

"thritaEHR.otherCost") 
OtherCosts2(0).Value = DQ(10, "Rial") 
OtherCosts2(1) = New QuantitiesVO 
OtherCosts2(1).Name = CS(" دولتيارانه ", "4", "thritaEHR.otherCost") 

OtherCosts2(1).Value = DQ(10, "Rial") 
OtherCosts2(2) = New QuantitiesVO 
OtherCosts2(2).Name = CS(" ازتعهدخارجسهم ", "12", "thritaEHR.otherCost") 

OtherCosts2(2).Value = DQ(10, "Rial") 
OtherCosts2(3) = New QuantitiesVO 
OtherCosts2(3).Name = CS(" تکميليبيمهسهم ", "1", "thritaEHR.otherCost") 

OtherCosts2(3).Value = DQ(30, "Rial") 
Service(2).OtherCosts = OtherCosts2 
 
Service(3) = New ServiceDetailsVO 
Service(3).Service = CS("Open treatment of distal radial extra-
articular fracture with internal fixation.", "25607", "CPT") 
Service(3).ServiceType = CS(" جراحپزشک ", "3.1", 

"thritaEHR.serviceType") 
Service(3).ServiceCount = DQ(1, "Each") 
Service(3).TotalCharge = DQ(120, "Rial") 
Service(3).PatientContribution = DQ(20, "Rial") 
Service(3).BasicInsuranceContribution = DQ(60, "Rial") 
Dim OtherCosts3(3) As QuantitiesVO 
OtherCosts3(0) = New QuantitiesVO 
OtherCosts3(0).Name = CS(" بستريبيمارپرداختيکاهش ", "5", 

"thritaEHR.otherCost") 
OtherCosts3(0).Value = DQ(10, "Rial") 
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OtherCosts3(1) = New QuantitiesVO 
OtherCosts3(1).Name = CS(" دولتيارانه ", "4", "thritaEHR.otherCost") 

OtherCosts3(1).Value = DQ(10, "Rial") 
OtherCosts3(2) = New QuantitiesVO 
OtherCosts3(2).Name = CS(" تعهدازخارجسهم ", "12", 

"thritaEHR.otherCost") 
OtherCosts3(2).Value = DQ(10, "Rial") 
OtherCosts3(3) = New QuantitiesVO 
OtherCosts3(3).Name = CS(" تکميليبيمهسهم ", "1", "thritaEHR.otherCost") 

OtherCosts3(3).Value = DQ(30, "Rial") 
Service(3).OtherCosts = OtherCosts3 
 
Dim ServiceK(1) As RelativeCostVO 
ServiceK(0) = New RelativeCostVO 
ServiceK(0).KType = CS("4" ,"جراحي", "thritaEHR.kType") 
ServiceK(0).KValue = 3 
ServiceK(1) = New RelativeCostVO 
ServiceK(1).KType = CS("1" ,"بيهوشي", "thritaEHR.kType") 
ServiceK(1).KValue = 2 
Service(3).RelativeCost = ServiceK 
 
Service(3).ServiceProvider = New HealthcareProviderVO 
Service(3).ServiceProvider.FirstName = "نادر" 

Service(3).ServiceProvider.LastName = "سهيلي" 
Service(3).ServiceProvider.Identifier = ID("83324","Med_Council", 
"Med_Council", "Med_ID") 
 
Service(3).StartDate = D(1393, 2, 14) 
Service(3).StartTime = DT(23, 40, 0) 
Service(3).EndDate = D(1393, 2, 15) 
Service(3).EndTime = DT(2, 45, 0) 
 
mainClass.Composition.BillServices = Service 

هاي ع هزينهساخته شود، که مجمو ServiceGroupRowVOاي از کالس بايست آرايهيا گروه خدمات مي 0براي سطح

 .ريزخدمات بر اساس گروه خدمت در آن آورده شود
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 ServiceGroupRowVOاي از کالس  آرايه - 10جدول 

 هزينه تعداد نوع خدمت

 کل

 بیمهسهم 

 پايه

 از خارج سهم

 تعهد

سهم 

 بیمار

 بیمار پرداختی کاهش

 بستري

 يارانه

 دولت

 بیمه

 تکمیلی

 12 32 32 02 32 02 302 3 راديوگرافي

آزمايشات 

 تشخيص طبي

0 002 302 02 02 02 02 02 

 12 32 32 02 32 02 302 3 پزشک جراح

 

 

 
Dim ServiceTypeRow(2) As ServiceGroupRowVO 
ServiceTypeRow(0) = New ServiceGroupRowVO 
ServiceTypeRow(0).ServiceType = CS("11" ,"راديوگرافي", 
"thritaEHR.serviceType") 
ServiceTypeRow(0).BasicInsuranceContribution = DQ(120, "Rial") 
ServiceTypeRow(0).PatientContribution = DQ(40, "Rial") 
ServiceTypeRow(0).TotalCharge = DQ(120, "Rial") 
 
 
ServiceTypeRow(0).ServiceCount = DQ(1, "Each") 
 
Dim OC(3) As QuantitiesVO 
OC(0) = New QuantitiesVO 
OC(0).Name = CS(" تکميليبيمهسهم  ", "1", "thritaEHR.otherCost") 

OC(0).Value = DQ(60, "Rial") 
 
OC(1) = New QuantitiesVO 
OC(1).Name = CS(" دولتيارانه ", "4", "thritaEHR.otherCost") 

OC(1).Value = DQ(20, "Rial") 
 
OC(2) = New QuantitiesVO 
OC(2).Name = CS(" تعهدازخارجسهم ", "12", "thritaEHR.otherCost") 

OC(2).Value = DQ(20, "Rial") 
 
OC(3) = New QuantitiesVO 
OC(3).Name = CS(" بستريبيمارپرداختيکاهش ", "5", "thritaEHR.otherCost") 

OC(3).Value = DQ(20, "Rial") 
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ServiceTypeRow(0).OtherCosts = OC 
 
 
ServiceTypeRow(1) = New ServiceGroupRowVO 
ServiceTypeRow(1).ServiceType = CS(" طبيتشخيصآزمايشات ", "15", 

"thritaEHR.serviceType") 
ServiceTypeRow(1).BasicInsuranceContribution = DQ(120, "Rial") 
ServiceTypeRow(1).PatientContribution = DQ(40, "Rial") 
ServiceTypeRow(1).TotalCharge = DQ(240, "Rial") 
 
ServiceTypeRow(1).ServiceCount = DQ(2, "Each") 
 
 
Dim OC2(3) As QuantitiesVO 
OC2(0) = New QuantitiesVO 
OC2(0).Name = CS(" تکميليبيمهسهم ", "1", "thritaEHR.otherCost") 

OC2(0).Value = DQ(60, "Rial") 
 
OC2(1) = New QuantitiesVO 
OC2(1).Name = CS(" دولتيارانه ", "4", "thritaEHR.otherCost") 

OC2(1).Value = DQ(20, "Rial") 
 
OC2(2) = New QuantitiesVO 
OC2(2).Name = CS(" تعهدازخارجسهم ", "12", "thritaEHR.otherCost") 

OC2(2).Value = DQ(20, "Rial") 
 
OC2(3) = New QuantitiesVO 
OC2(3).Name = CS(" بستريبيمارپرداختيکاهش ", "5", "thritaEHR.otherCost") 

OC2(3).Value = DQ(20, "Rial") 
 
ServiceTypeRow(1).OtherCosts = OC2 
 
ServiceTypeRow(2) = New ServiceGroupRowVO 
ServiceTypeRow(2).ServiceType = CS(" جراحپزشک ", "3.1", 

"thritaEHR.serviceType") 
ServiceTypeRow(2).BasicInsuranceContribution = DQ(60, "Rial") 
ServiceTypeRow(2).PatientContribution = DQ(20, "Rial") 
ServiceTypeRow(2).TotalCharge = DQ(120, "Rial") 
 
ServiceTypeRow(2).ServiceCount = DQ(1, "Each") 
 
Dim OC3(3) As QuantitiesVO 
OC3(0) = New QuantitiesVO 
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OC3(0).Name = CS(" تکميليبيمهسهم ", "1", "thritaEHR.otherCost") 

OC3(0).Value = DQ(30, "Rial") 
OC3(1) = New QuantitiesVO 
OC3(1).Name = CS(" دولتيارانه ", "4", "thritaEHR.otherCost") 

OC3(1).Value = DQ(10, "Rial") 
OC3(2) = New QuantitiesVO 
OC3(2).Name = CS(" تعهدازخارجسهم ", "12", "thritaEHR.otherCost") 

OC3(2).Value = DQ(10, "Rial") 
OC3(3) = New QuantitiesVO 
OC3(3).Name = CS(" بستريبيمارپرداختيکاهش ", "5", "thritaEHR.otherCost") 

OC3(3).Value = DQ(10, "Rial") 
 
ServiceTypeRow(2).OtherCosts = OC3 

 

در . قرار خواهد گرفت BillSummaryVOکه در کالس  استهاي کلي يک پرونده خدمات شامل مجموع هزينه 3حسط

 :باشدکد مربوطه به قرار زير مي ،بر اساس اين جدول .آمده است 10جدول ها در مجموع هزينه مذکور ي پرونده

 BillSummaryVOاز کالس  اي آرايه - 10جدول 

 بیمه تکمیلی يارانه دولت کاهش پرداختی بیمار بستري سهم بیمار سهم خارج ازتعهد سهم بیمه پايه هزينه کل

092 002 02 92 02 02 302 

 

 

Dim billSummary As New BillSummaryVO 
 
billSummary.Insurer = CS(" اجتماعي مينأت ", "1", "thritaEHR.Insurer") 

billSummary.InsurerBox = CS(" اجباري بيمه ", "1", 

"thritaEHR.insuranceBox") 
 
billSummary.MedicalRecordType = CS("1" ,"بستري", 
"thritaEHR.medicalRecordType") 
 
billSummary.TotalCharge = DQ(480, "Rial") 
billSummary.TotalBasicInsuranceContribution = DQ(240, "Rial") 
billSummary.TotalPatientContribution = DQ(80, "Rial") 
 
Dim OC(3) As QuantitiesVO 
OC(0) = New QuantitiesVO 
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OC(0).Name = CS(" تکميلي بيمه سهم ", "1", "thritaEHR.otherCost") 

OC(0).Value = DQ(120, "Rial") 
OC(1) = New QuantitiesVO 
OC(1).Name = CS(" دولت يارانه ", "4", "thritaEHR.otherCost") 

OC(1).Value = DQ(40, "Rial") 
OC(2) = New QuantitiesVO 
OC(2).Name = CS(" تعهد از خارج سهم ", "12", "thritaEHR.otherCost") 

OC(2).Value = DQ(40, "Rial") 
OC(3) = New QuantitiesVO 
OC(3).Name = CS(" بستري اربيم پرداختي کاهش ", "5", "thritaEHR.otherCost") 

OC(3).Value = DQ(40, "Rial") 
billSummary.TotalOtherCosts = OC 
 
billSummary.ServiceGroupRow = ServiceTypeRow 
 
mainClass.Composition.BillSummary = billSummary 

 

فرض . باري و نوع پرونده وي بستري فرض شده استاجتماعي، صندوق بيمه وي بيمه اجتأمين  بيمه فرد  ،در اين مثال

شود  مي استفاده InsuranceVOاز کالس اي  ر کردن اطالعات کامل بيمهبراي پُ. کنيد بيمار داراي بيمه تکميلي دانا نيزباشد

 :شود مي کد زير پر صورت بهکه در اين مثال بيمه پايه و بيمه تکميلي فرد در اين کالس 

Dim PatientInsurance(1) As InsuranceVO 
PatientInsurance(0) = New InsuranceVO 
PatientInsurance(0).Insurer = CS(" اجتماعيتأمين   ", "1", 

"thritaEHR.Insurer") 
PatientInsurance(0).InsuranceBox = CS("1" ,"بيمه اجباري", 
"thritaEHR.insuranceBox") 
PatientInsurance(0).InsuredNumber = "123456" 
PatientInsurance(0).InsuranceBookletSerialNumber = "0191013175" 
PatientInsurance(0).InsuranceExpirationDate = D(1394, 4, 3) 
 
PatientInsurance(1) = New InsuranceVO 
PatientInsurance(1).Insurer = CS("13" ,"بيمه دانا", "thritaEHR.Insurer") 
PatientInsurance(1).InsuredNumber = "143234" 

 

بستري شده است و با تشخيص نهايي شکستگي انتهاي فوقاني  S51.9با کد  ،بيمار با تشخيص اوليه زخم باز ساعد

-مدل مي DiagnosisVOبيمار را در کالس هاي  قطعه کد زير تشخيص. رخيص شده استتS52.1 با کد ،استخوان راديوس

 .کند
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Dim PatientDiagnosis(1) As DiagnosisVO 
PatientDiagnosis(0) = New DiagnosisVO 
PatientDiagnosis(0).Diagnosis = CS("Open wound of forearm, part 
unspecified", "S51.9", "ICD10") 
PatientDiagnosis(0).DiagnosisDate = D(1393, 2, 23) 
PatientDiagnosis(0).Status = CS(" اوليهتشخيص  ", "1", 

"thritaEHR.daignosis.status") 
 
PatientDiagnosis(1) = New DiagnosisVO 
PatientDiagnosis(1).Diagnosis = CS("Fracture of upper end of 
radius", "S52.1", "ICD10") 
PatientDiagnosis(1).DiagnosisDate = D(1393, 2, 23) 
PatientDiagnosis(1).Status = CS(" نهاييتشخيص  ", "3", 

"thritaEHR.daignosis.status") 
 
mainClass.Composition.Diagnosis = PatientDiagnosis 

 

 .دشوارديبهشت با وضعيت بهبودي نسبي ترخيص مي 00بيمار در تاريخ  ،سرانجام

 

mainClass.Composition.Discharge = New DischargeVO 
mainClass.Composition.Discharge.DischargeDate = D(1393, 2, 25) 
mainClass.Composition.Discharge.ConditionOnDischarge = CS(" نسبي بهبودي ", 

"2", "thritaEHR.conditionOnDischarge") 

 

حاوي اطالعات است،  PatientBillMessageVOکه از نوع  mainClassبا عنوان  ،صورت کالس اصلي اطالعات بدين

 .شودمربوطه به يکي از نودهاي دانشگاهي ارسال هاي  سرويس وببايست توسط اين کالس مي. شدبا ميبيمار  اين دوره بستري

 سرویس وبارسال اطالعات پرونده به 

سپس با استفاده . کنيدسرويس را معرفي و سرپيام را مقداردهي ، نخست وبmainClassارسال اطالعات موجود در براي 

در قالب  ،هاي فرد و مراجعهاين متد پس از ارسال موفق شناسه. گيردات صورت ميارسال اطالع ،SavePatientBillاز متد 

 .شودبازگردانده مي ResultVOکالس 

 
Dim result As ResultVO = srv.SavePatientBill(mainClass) 
 

 

عنوان تحت ، شناسه مراجعه  MessageUIDعنوان  تحت تراکنشهاي  شناسه ResultVOدر کالس 

CompositionUID  عنوان تحت و شناسه بيمارpatientUID در صورتي که در نود خطايي اتفاق  .شوندبازگردانده مي
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شده در قسمت خطاهاي فراخواني  تفسير خطاي برگردانده .شودبرگردانده مياي  رشتهصورت  به ErrorMessageافتاده باشد، 

 .سرويس تشريح شده است

نتيجه عنوان   به شود، دو شناسه زيراستفاده مي ResultVOموجود در هاي  اسههاي بعدي از شن در مثالاز آنجايي که 

 .شودفراخواني براي مراجعه و بيمار در نظر گرفته مي
 

PatientUID: Nodetest.behdasht.gov.ir::0161142c-4a4e-4a09-8129-a10ac2b77b16 

CompositionUID: Nodetest.behdasht.gov.ir::05e8157a-0baf-4999-b18b-56fa8e051af9 
 

اين ساختار با عنوان  ،openEHRست برگرفته از معماري ا  مراجعه و بيمار، ساختاريهاي  ساختار شناسه

HIER_OBJECT_ID شوددر معماري مذکور شناخته مي. 

، که در اين ساختار فرمت شناسه UID_BASED_IDشده از کالس  ست انتزاع ساختاري HIER_OBJECT_IDساختار 

 . شکل زير تدوين شده است به

Root:: extension 

root: شماي شناسه با نظر مورد شي درآن که مفهومي گذاري نام فضاي ي شناسه (Scheme )ستا موجود مشخص. 

extension: چهارچوب در که شي محلي شناسه Root دارد قرار. 

عنوان  به .توليد خواهد بود  قابلکند که توسط آن شناسه يکتايي در سطح ملي ساختار فوق مدلي ايجاد مي

 .دارد ست که در تمامي نودهاي سپاس و در سطح ملي اشاره به يک فرد فردي منحصر به ي شناسه PatientUID،مثال

 سرویس وبارسال امن اطالعات پرونده به 

 .مين اطالعاتي بوده استهميشه مورد تهديد مهاج ،دانيد انتقال اطالعات از فرستنده به گيرنده و بالعکسهمانطور که مي

از آنجايي که اطالعات پرونده افراد از درجه بااليي از محرمانگي برخوردار . ستها آن هاي سرقت اطالعات زمان انتقاليکي از راه

زي سا منيگوناگوني براي اهاي  روش. کنداهميت دوچنداني پيدا ميپيام  داده اطالعات در هنگام انتقالسازي  منياست، نياز به ا

-WSو  httpsهمچون  ،امنهاي  افزاري، استفاده از پروتکل هاي سختتوان استفاده از توکنپيام وجود دارد، از آن جمله مي

Security طراحي  ايکتابخانه«پيام اطالعات خدمات سالمت داده»براي رمزنگاري  عمومي،هاي  بر اين روش عالوه .را نام برد

 .ستفاده نمودتوان از آن نيز اشده است که مي

 : است زيرصورت  بهکتابخانه اين مذکور به محيط پروژه، روش استفاده از   پس از افزودن کتابخانه

 
Dim ssl As New SecureClient.SecureShell 
Dim result As ResultVO = 
srv.SavePatientBillSecure(ssl.SecuredObject(mainClass)) 

 

 :در ادامه آمده است C # انفوق يکجا با زب  موارد گفته شده

BillPatientService srv = new BillPatientService(); 
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srv.Url = 
"http://ehrreptest.behdasht.gov.ir/AdaptorRepeater/BillPatientServic
e.asmx"; 
srv.HeaderMessageVOValue = new HeaderMessageVO(); 
srv.HeaderMessageVOValue.Sender = new SystemSenderVO(); 
srv.HeaderMessageVOValue.Sender.SystemID = "4e794d6f-45a2-1186-817c-
5e34e3fcf8ac"; 
srv.HeaderMessageVOValue.Sender.LocationID = "d2fb9548-6544-41b1-
a8df-c68945fee716"; 
 
PatientBillMessageVO mainClass = new PatientBillMessageVO(); 
mainClass.MsgID = new MessageIdentifierVO(); 
mainClass.MsgID.SystemID = ID("4e794d6f-45a2-1186-817c-
5e34e3fcf8ac", "MOHME_IT", "MOHME_IT", "System_ID"); 
mainClass.MsgID.HealthCareFacilityID = ID("d2fb9548-6544-41b1-a8df-
c68945fee716", "MOHME_IT", "MOHME_IT", "Org_ID"); 
 
mainClass.Person = new PersonInfoVO(); 
 
mainClass.Person.NationalCode = "0099000033"; 

mainClass.Person.FirstName = "امين"; 

mainClass.Person.LastName = "بيطرف"; 
mainClass.Person.IDCardNumber = "66"; 
mainClass.Person.Father_FirstName = " اهلل احسان "; 

mainClass.Person.BirthDate = D(1346, 4, 15); 
mainClass.Person.Gender = CS("1" ,"مرد", "thritaEHR.gender"); 
mainClass.Person.PostalCode = "1254966724"; 
mainClass.Person.HomeTel = "123454678"; 
mainClass.Person.MobileNumber = "09123456789"; 
mainClass.Person.FullAddress = " 30واحد  -00پالک  -خيابان وليعصر-تهران "; 

mainClass.Person.MaritalStatus = CS("2" ,"متأهل", 
"thritaEHR.maritalStatus"); 
mainClass.Person.EducationLevel = CS("5" ,"دانشگاهي", 
"thritaEHR.educationLevel"); 
 
 
mainClass.Composition = new BillPatientCompositionVO(); 
 
mainClass.Composition.Admission = new AdmissionVO(); 
mainClass.Composition.Admission.AdmissionDate = D(1393, 2, 14); 
mainClass.Composition.Admission.AdmissionTime = DT(10, 35, 0); 
mainClass.Composition.Admission.MedicalRecordNumber = "26760"; 
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mainClass.Composition.Admission.ReasonForEncounter = CS("Displaced 
fracture of right radial styloid process, subsequent encounter for 
open fracture type IIIA, IIIB, or IIIC with nonunion", "S52.511N", 
"ICPC2P"); 
mainClass.Composition.Admission.AdmissionType = CS("2" ,"بستري", 
"thritaEHR.admissionType"); 
mainClass.Composition.Admission.AdmissionWard = new 
HospitalWardVO(); 
mainClass.Composition.Admission.AdmissionWard.Name = "ارتوپدي بزرگساالن"; 

mainClass.Composition.Admission.AdmissionWard.Type = CS(" ي ارتوپد

 ;("thritaEHR.ward" ,"20.1" ,"بزرگساالن
mainClass.Composition.Admission.AdmittingDoctor = new 
HealthcareProviderVO(); 
mainClass.Composition.Admission.AdmittingDoctor.FirstName = "جعفر"; 

mainClass.Composition.Admission.AdmittingDoctor.LastName = "نعمتي"; 
mainClass.Composition.Admission.AdmittingDoctor.Identifier = 
ID("85450", "Med_Council", "Med_Council", "Med_ID"); 
mainClass.Composition.Admission.AttendingDoctor = new 
HealthcareProviderVO(); 
mainClass.Composition.Admission.AttendingDoctor.FirstName = "نادر"; 

mainClass.Composition.Admission.AttendingDoctor.LastName = "سهيلي"; 
mainClass.Composition.Admission.AttendingDoctor.Identifier = 
ID("83324", "Med_Council", "Med_Council", "Med_ID"); 
mainClass.Composition.Admission.Institute = new OrganizationVO(); 
mainClass.Composition.Admission.Institute.ID = ID("d2fb9548-6544-
41b1-a8df-c68945fee716", "MOHME_IT", "MOHME_IT", "Org_ID"); 
mainClass.Composition.Admission.Institute.Name = " بيمارستان شهيد هژبري" ; 
ServiceDetailsVO[] Service = new ServiceDetailsVO[4]; 
 
Service[0] = new ServiceDetailsVO(); 
Service[0].Service = CS("CBC", "80050", "CPT"); 
Service[0].ServiceType = CS("15" ,"آزمايشات تشخيص طبي", 
"thritaEHR.serviceType"); 
Service[0].ServiceCount = DQ(1, "Each"); 
Service[0].TotalCharge = DQ(120, "Rial"); 
Service[0].PatientContribution = DQ(20, "Rial"); 
Service[0].BasicInsuranceContribution = DQ(60, "Rial"); 
QuantitiesVO[] OtherCosts = newQuantitiesVO[4]; 
OtherCosts[0] = new QuantitiesVO(); 
OtherCosts[0].Name = CS("5" ,"کاهش پرداختي بيمار بستري", 
"thritaEHR.otherCost"); 
OtherCosts[0].Value = DQ(10, "Rial"); 
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OtherCosts[1] = new QuantitiesVO(); 
OtherCosts[1].Name = CS(" 4" ,"يارانه دولت", "thritaEHR.otherCost"); 
OtherCosts[1].Value = DQ(10, "Rial"); 
OtherCosts[2] = new QuantitiesVO(); 
OtherCosts[2].Name = CS(" هدتعسهم خارج از  ", "12", "thritaEHR.otherCost"); 

OtherCosts[2].Value = DQ(10, "Rial"); 
OtherCosts[3] = new QuantitiesVO(); 
OtherCosts[3].Name = CS(" تکميليسهم بيمه  ", "1", "thritaEHR.otherCost"); 

OtherCosts[3].Value = DQ(30, "Rial"); 
Service[0].OtherCosts = OtherCosts; 
 
Service[1] = new ServiceDetailsVO(); 
Service[1].Service = CS("Urinalysis, microscopic only", "81015", 
"CPT"); 
Service[1].ServiceType = CS("15" ,"آزمايشات تشخيص طبي", 
"thritaEHR.serviceType"); 
Service[1].ServiceCount = DQ(1, "Each"); 
Service[1].TotalCharge = DQ(120, "Rial"); 
Service[1].PatientContribution = DQ(20, "Rial"); 
Service[1].BasicInsuranceContribution = DQ(60, "Rial"); 
QuantitiesVO[] OtherCosts1 = new QuantitiesVO[4]; 
OtherCosts1[0] = new QuantitiesVO(); 
OtherCosts1[0].Name = CS(" بستريکاهش پرداختي بيمار  ", "5", 

"thritaEHR.otherCost"); 
OtherCosts1[0].Value = DQ(10, "Rial"); 
OtherCosts1[1] = new QuantitiesVO(); 
OtherCosts1[1].Name = CS(" دولتيارانه  ", "4", "thritaEHR.otherCost"); 

OtherCosts1[1].Value = DQ(10, "Rial"); 
OtherCosts1[2] = new QuantitiesVO(); 
OtherCosts1[2].Name = CS(" تعهدسهم خارج از  ", "12", "thritaEHR.otherCost"); 

OtherCosts1[2].Value = DQ(10, "Rial"); 
OtherCosts1[3] = new QuantitiesVO(); 
OtherCosts1[3].Name = CS(" تکميليسهم بيمه  ", "1", "thritaEHR.otherCost"); 

OtherCosts1[3].Value = DQ(30, "Rial"); 
Service[1].OtherCosts = OtherCosts1; 
 
Service[2] = new ServiceDetailsVO(); 
Service[2].Service = CS("WRIST 3 VIEWS", "73110", "CPT"); 
Service[2].ServiceType = CS("11" ,"راديوگرافي", 
"thritaEHR.serviceType"); 
Service[2].ServiceCount = DQ(1, "Each"); 
Service[2].TotalCharge = DQ(120, "Rial"); 
Service[2].PatientContribution = DQ(20, "Rial"); 
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Service[2].BasicInsuranceContribution = DQ(60, "Rial"); 
QuantitiesVO[] OtherCosts2 = new QuantitiesVO[4]; 
OtherCosts2[0] = new QuantitiesVO(); 
OtherCosts2[0].Name = CS(" بستريکاهش پرداختي بيمار  ", "5", 

"thritaEHR.otherCost"); 
OtherCosts2[0].Value = DQ(10, "Rial"); 
OtherCosts2[1] = new QuantitiesVO(); 
OtherCosts2[1].Name = CS(" دولتيارانه  ", "4", "thritaEHR.otherCost"); 

OtherCosts2[1].Value = DQ(10, "Rial"); 
OtherCosts2[2] = new QuantitiesVO(); 
OtherCosts2[2].Name = CS(" تعهدسهم خارج از  ", "12", "thritaEHR.otherCost"); 

OtherCosts2[2].Value = DQ(10, "Rial"); 
OtherCosts2[3] = new QuantitiesVO(); 
OtherCosts2[3].Name = CS(" تکميليسهم بيمه  ", "1", "thritaEHR.otherCost"); 

OtherCosts2[3].Value = DQ(30, "Rial"); 
Service[2].OtherCosts = OtherCosts2; 
 
Service[3] = new ServiceDetailsVO(); 
Service[3].Service = CS("Open treatment of distal radial extra-
articular fracture with internal fixation.", "25607", "CPT"); 
Service[3].ServiceType = CS("3.1" ,"پزشک جراح", 
"thritaEHR.serviceType"); 
Service[3].ServiceCount = DQ(1, "Each"); 
Service[3].TotalCharge = DQ(120, "Rial"); 
Service[3].PatientContribution = DQ(20, "Rial"); 
Service[3].BasicInsuranceContribution = DQ(60, "Rial"); 
QuantitiesVO[] OtherCosts3 = new QuantitiesVO[4]; 
OtherCosts3[0] = new QuantitiesVO(); 
OtherCosts3[0].Name = CS(" بستريکاهش پرداختي بيمار  ", "5", 

"thritaEHR.otherCost"); 
OtherCosts3[0].Value = DQ(10, "Rial"); 
OtherCosts3[1] = new QuantitiesVO(); 
OtherCosts3[1].Name = CS(" دولترانه يا ", "4", "thritaEHR.otherCost"); 

OtherCosts3[1].Value = DQ(10, "Rial"); 
OtherCosts3[2] = new QuantitiesVO(); 
OtherCosts3[2].Name = CS("12" ,"سهم خارج از تعهد", "thritaEHR.otherCost"); 
OtherCosts3[2].Value = DQ(10, "Rial"); 
OtherCosts3[3] = new QuantitiesVO(); 
OtherCosts3[3].Name = CS("1" ,"سهم بيمه تکميلي", "thritaEHR.otherCost"); 
OtherCosts3[3].Value = DQ(30, "Rial"); 
Service[3].OtherCosts = OtherCosts3; 
 
RelativeCostVO[] ServiceK = new RelativeCostVO[2]; 
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ServiceK[0] = new RelativeCostVO(); 
ServiceK[0].KType = CS("4" ,"جراحي", "thritaEHR.kType"); 
ServiceK[0].KValue = 3; 
ServiceK[1] = new RelativeCostVO(); 
ServiceK[1].KType = CS("1" ,"بيهوشي", "thritaEHR.kType"); 
ServiceK[1].KValue = 2; 
Service[3].RelativeCost = ServiceK; 
 
Service[3].ServiceProvider = new HealthcareProviderVO(); 
Service[3].ServiceProvider.FirstName = "نادر"; 

Service[3].ServiceProvider.LastName = "سهيلي"; 
Service[3].ServiceProvider.Identifier = ID("83324", "Med_Council", 
"Med_Council", "Med_ID"); 
 
Service[3].StartDate = D(1393, 2, 14); 
Service[3].StartTime = DT(23, 40, 0); 
Service[3].EndDate = D(1393, 2, 15); 
Service[3].EndTime = DT(2, 45, 0); 
 
mainClass.Composition.BillServices = Service; 
 
ServiceGroupRowVO[] ServiceTypeRow = new ServiceGroupRowVO[3]; 
ServiceTypeRow[0] = new ServiceGroupRowVO(); 
ServiceTypeRow[0].ServiceType = CS("11" ,"راديوگرافي", 
"thritaEHR.serviceType"); 
ServiceTypeRow[0].BasicInsuranceContribution = DQ(120, "Rial"); 
ServiceTypeRow[0].PatientContribution = DQ(40, "Rial"); 
ServiceTypeRow[0].TotalCharge = DQ(120, "Rial"); 
 
 
ServiceTypeRow[0].ServiceCount = DQ(1, "Each"); 
 
QuantitiesVO[] OC1 = new QuantitiesVO[4]; 
OC1[0] = new QuantitiesVO(); 
OC1[0].Name = CS("1" ,"سهم بيمه تکميلي", "thritaEHR.otherCost"); 
OC1[0].Value = DQ(60, "Rial"); 
 
OC1[1] = new QuantitiesVO(); 
OC1[1].Name = CS(" دولتيارانه  ", "4", "thritaEHR.otherCost"); 

OC1[1].Value = DQ(20, "Rial"); 
 
OC1[2] = new QuantitiesVO(); 
OC1[2].Name = CS("12" ,"سهم خارج از تعهد", "thritaEHR.otherCost"); 
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OC1[2].Value = DQ(20, "Rial"); 
 
OC1[3] = new QuantitiesVO(); 
OC1[3].Name = CS("5" ,"کاهش پرداختي بيمار بستري", "thritaEHR.otherCost"); 
OC1[3].Value = DQ(20, "Rial"); 
ServiceTypeRow[0].OtherCosts = OC1; 
 
 
ServiceTypeRow[1] = new ServiceGroupRowVO(); 
ServiceTypeRow[1].ServiceType = CS(" طبيآزمايشات تشخيص  ", "15", 

"thritaEHR.serviceType"); 
ServiceTypeRow[1].BasicInsuranceContribution = DQ(120, "Rial"); 
ServiceTypeRow[1].PatientContribution = DQ(40, "Rial"); 
ServiceTypeRow[1].TotalCharge = DQ(240, "Rial"); 
 
ServiceTypeRow[1].ServiceCount = DQ(2, "Each"); 
 
 
QuantitiesVO[] OC2 = new QuantitiesVO[4]; 
OC2[0] = new QuantitiesVO(); 
OC2[0].Name = CS(" بيمه تکميلي سهم ", "1", "thritaEHR.otherCost"); 

OC2[0].Value = DQ(60, "Rial"); 
 
OC2[1] = new QuantitiesVO(); 
OC2[1].Name = CS(" دولتيارانه  ", "4", "thritaEHR.otherCost"); 

OC2[1].Value = DQ(20, "Rial"); 
 
OC2[2] = new QuantitiesVO(); 
OC2[2].Name = CS(" تعهدسهم خارج از  ", "12", "thritaEHR.otherCost"); 

OC2[2].Value = DQ(20, "Rial"); 
 
OC2[3] = new QuantitiesVO(); 
OC2[3].Name = CS("5" ,"کاهش پرداختي بيمار بستري", "thritaEHR.otherCost"); 
OC2[3].Value = DQ(20, "Rial"); 
 
ServiceTypeRow[1].OtherCosts = OC2; 
 
ServiceTypeRow[2] = new ServiceGroupRowVO(); 
ServiceTypeRow[2].ServiceType = CS(" جراحپزشک  ", "3.1", 

"thritaEHR.serviceType"); 
ServiceTypeRow[2].BasicInsuranceContribution = DQ(60, "Rial"); 
ServiceTypeRow[2].PatientContribution = DQ(20, "Rial"); 
ServiceTypeRow[2].TotalCharge = DQ(120, "Rial"); 
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ServiceTypeRow[2].ServiceCount = DQ(1, "Each"); 
 
QuantitiesVO[] OC3 = new QuantitiesVO[4]; 
OC3[0] = new QuantitiesVO(); 
OC3[0].Name = CS(" تکميليسهم بيمه  ", "1", "thritaEHR.otherCost"); 

OC3[0].Value = DQ(30, "Rial"); 
OC3[1] = new QuantitiesVO(); 
OC3[1].Name = CS(" دولتيارانه  ", "4", "thritaEHR.otherCost"); 

OC3[1].Value = DQ(10, "Rial"); 
OC3[2] = new QuantitiesVO(); 
OC3[2].Name = CS(" تعهدسهم خارج از  ", "12", "thritaEHR.otherCost"); 

OC3[2].Value = DQ(10, "Rial"); 
OC3[3] = new QuantitiesVO(); 
OC3[3].Name = CS(" بستريکاهش پرداختي بيمار  ", "5", "thritaEHR.otherCost"); 

OC3[3].Value = DQ(10, "Rial"); 
 
ServiceTypeRow[2].OtherCosts = OC3; 
 
 
BillSummaryVO billSummary = new BillSummaryVO(); 
 
billSummary.Insurer = CS("1" ,"تأمين اجتماعي", "thritaEHR.Insurer"); 

billSummary.InsurerBox = CS("1" ,"بيمه اجباري", 
"thritaEHR.insuranceBox"); 
 
billSummary.MedicalRecordType = CS("1" ,"بستري", 
"thritaEHR.medicalRecordType"); 
 
billSummary.TotalCharge = DQ(480, "Rial"); 
billSummary.TotalBasicInsuranceContribution = DQ(240, "Rial"); 
billSummary.TotalPatientContribution = DQ(80, "Rial"); 
 
QuantitiesVO[] OC = new QuantitiesVO[4]; 
OC[0] = new QuantitiesVO(); 
OC[0].Name = CS(" تکميليسهم بيمه  ", "1", "thritaEHR.otherCost"); 

OC[0].Value = DQ(120, "Rial"); 
OC[1] = new QuantitiesVO(); 
OC[1].Name = CS(" دولتيارانه  ", "4", "thritaEHR.otherCost"); 

OC[1].Value = DQ(40, "Rial"); 
OC[2] = new QuantitiesVO(); 
OC[2].Name = CS(" هدعسهم خارج از ت ", "12", "thritaEHR.otherCost"); 
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OC[2].Value = DQ(40, "Rial"); 
OC[3] = new QuantitiesVO(); 
OC[3].Name = CS(" بستريکاهش پرداختي بيمار  ", "5", "thritaEHR.otherCost"); 

OC[3].Value = DQ(40, "Rial"); 
billSummary.TotalOtherCosts = OC; 
 
billSummary.ServiceGroupRow = ServiceTypeRow; 
 
mainClass.Composition.BillSummary = billSummary; 
 
InsuranceVO[] PatientInsurance = new InsuranceVO[2]; 
PatientInsurance[0] = new InsuranceVO(); 
PatientInsurance[0].Insurer = CS("1" ," تأمين اجتماعي", 
"thritaEHR.Insurer"); 
PatientInsurance[0].InsuranceBox = CS(" آزادمشاغل  ", "16", 

"thritaEHR.insuranceBox"); 
PatientInsurance[0].InsuredNumber = "123456"; 
PatientInsurance[0].InsuranceBookletSerialNumber = "0191013175"; 
PatientInsurance[0].InsuranceExpirationDate = D(1394, 4, 3); 
 
PatientInsurance[1] = new InsuranceVO(); 
PatientInsurance[1].Insurer = CS(" دانابيمه  ", "13", "thritaEHR.Insurer"); 

PatientInsurance[1].InsuredNumber = "143234"; 
 
 
DiagnosisVO[] PatientDiagnosis = new DiagnosisVO[2]; 
PatientDiagnosis[0] = new DiagnosisVO(); 
PatientDiagnosis[0].Diagnosis = CS("Open wound of forearm, part 
unspecified", "S51.9", "ICD10"); 
PatientDiagnosis[0].DiagnosisDate = D(1393, 2, 15); 
PatientDiagnosis[0].Status = CS(" اوليهتشخيص  ", "1", 

"thritaEHR.daignosis.status"); 
 
PatientDiagnosis[1] = new DiagnosisVO(); 
PatientDiagnosis[1].Diagnosis = CS("Fracture of upper end of 
radius", "S52.1", "ICD10"); 
PatientDiagnosis[1].DiagnosisDate = D(1393, 2, 25); 
PatientDiagnosis[1].Status = CS(" نهاييتشخيص  ", "3", 

"thritaEHR.daignosis.status"); 
 
mainClass.Composition.Diagnosis = PatientDiagnosis; 
 
mainClass.Composition.Discharge = new DischargeVO(); 
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mainClass.Composition.Discharge.DischargeDate = D(1393, 2, 25); 
mainClass.Composition.Discharge.ConditionOnDischarge = CS(" نسبيبهبودي  ", 

"2", "thritaEHR.conditionOnDischarge"); 
 
SecureClient.SecureShell ssl = new SecureClient.SecureShell(); 
ResultVO result = 
srv.SavePatientBillSecure(ssl.SecuredObject(mainClass)); 

 

 ویرایش اطالعات یک پرونده – 2مثال 

با اين  شود؛ارسال  اًاطالعات جديد مجددتغييرات و تمامي  به سپاس ارسال شده، براي ويرايش اطالعاتي که قبالًست  الزم

با اين  ؛شود مي براي ويرايش نوشته 3تمامي موارد مثال . باشدبيمار و مراجعه مي هاي تفاوت که اين ارسال همراه با شناسه

 :شودبه گونه زير ساخته و سپس ارسال مي MessageIdentifierVOتفاوت که کالس 

mainClass.MsgID = New MessageIdentifierVO 
mainClass.MsgID.SystemID = ID("4e794d6f-45a2-1186-817c-
5e34e3fcf8ac", "MOHME_IT", "MOHME_IT", "System_ID") 
mainClass.MsgID.HealthCareFacilityID = ID("d2fb9548-6544-41b1-a8df-
c68945fee716", "MOHME_IT", "MOHME_IT", "Org_ID") 
mainClass.MsgID.CompositionUID = 
"Nodetest.behdasht.gov.ir::05e8157a-0baf-4999-b18b-56fa8e051af9" 
mainClass.MsgID.PatientUID = "Nodetest.behdasht.gov.ir::0161142c-
4a4e-4a09-8129-a10ac2b77b16" 

 خطاهای فراخوانی سرویس

هاي  ده خطاعم. فتدي از مراحل ثبت اطالعات اتفاق بيتواند در سطوح مختلف مي ،شده از نود سپاس برگرداندههاي  خطا

و وابسته به اينکه خطا در چه است  چند اليهصورت  به ها خطا .شود مربوط مي سنجي اطالعات پرونده ايجادشده به صحت

 .کند مي عبارت خطا تغيير ،اتفاق افتاده استاي  مرحله

 خوانیخطا صحیحروش 

متفاوتي روي هاي  سنجي  صحت ،در اين مرحله .شود مي ارزيابيپيام  داده اطالعات ،بعد از دريافت اطالعات توسط نود سپاس

بسياري از خطاهايي  در اولِ «.Error at InitialMessagePrepare»عبارت  ،به همين علت. گيرد مي اطالعات ارسالي صورت

کند خطا مربوط  مي دقيق مشخصصورت  به ،آيد مي ي آن شود و عبارتي که در ادامه مي ظاهر ست، سنجي که مربوط به صحت

 .است ه چه قسمتيب

 هايي در مدل آرکه تايپ محدوديت. باشد مي در معماري سپاس منطبق بر مدل آرکه تايپها  پيام داده سنجي روي صحت

 ،د و در صورتي که مغايرتي وجود داشته باشدشو مي سنجي آرکه تايپ بررسي ها در مسير صحت اين محدوديت. شود اعمال مي
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. شود مي هاي آرکه تايپ محدود وسيله محدوديت به DO_Quantityواحدها در مقادير  ،مثالن عنوا به .شود مي خطا برگردانده

اختياري و اجباري  ،مثالعنوان  به .دشو مي سنجي صحتها  ساخته از آرکه تايپهاي  نيز روي تمپليتها  يکسري از محدوديت

 ،سپاسهاي  نودهاي  سرويس XML Schemaدر  ،همين علت به. هستنداين موارد جزو و اقالم اطالعاتي ها  بودن مشخصه

 .شود مي سنجي آرکه تايپ و تمپليت ارزيابي زيرا اين مورد در مسير صحت ؛اختياري و اجباري بودن يک قلم نيامده است

ها  در خواندن و تفسير خطا. افتد مي آبشاري اتفاقصورت  به سنجي آرکه تايپ و تمپليت در معماري سپاس اجراي صحت

 :شدن موضوع به مثال زير توجه کنيد براي روشن. مد نظر داشترا  اين مسئلهست باي مي

 :در عبارت سه خطاي زير دقت کنيد

1. Error at InitialMessagePrepare. Error at Archetype Validator PatientBillMessageVO. 

BillPatientCompositionVO.DiagnosisVO. DO_CODED_TEXT. DO_CODED_TEXT is not 

Complete. 

2. Error at InitialMessagePrepare. ServiceDetailsVO. DO_CODED_TEXT. 

DO_CODED_TEXT is not Complete. 

3. Error at InitialMessagePrepare. Error at Archetype Validator PatientBillMessageVO. 

BillPatientCompositionVO. AdmissionVO. HospitalWardVO. DO_CODED_TEXT. 

DO_CODED_TEXT is not Complete. 

 

 اين مهم هست که در بررسيدهنده  آغاز شده است که نشان« Error at InitialMessagePrepare»هر سه خطا با عبارت 

صورت که هر سه  بدين ؛ماهيت هر سه خطا يکي است. سنجي آرکه تايپ و تمپليت اين اتفاق افتاده است در صحتپيام  داده

ساخته شده که يکي از ( DO_CODED_TEXTکالس )زماني اتفاق افتاده است که يک الگوي داده کدشده خطا در 

مفهومي که ذکر شد در انتهاي . خالي مانده است( terminology_idيا  و cose_stringو يا  Value) اجباري آنهاي  مشخصه

 . DO_CODED_TEXT is not Complete :ست از عبارت هر سه خطا قابل مشاهده است که عبارت

يکي  ،3در خطاي . ستسنجيا هاي سه خطا با هم متفاوت هستند و اين به خاطر اجراي آبشاري صحت عبارت ،با وجود اين

يکي از اقالم ( ServiceDetailsVO)در کالس ريز خدمات  ،0در خطاي . نقص دارد DiagnosisVOاز اقالم کدشده کالس 

يکي از اقالم کدشده  ،HospitalWardVOو سپس در کالس  AdmissionVOکالس  در ،1کدشده نقص دارد و در خطاي 

 .نقص دارد

بندي مشخصي روي  شود و دسته مي توضيح دادهها  عبارت اصلي خطا ،احتماليهاي  منظور راحتي در فهم خطا بهدر ادامه، 

 . ستبندي قرارداديا اين دسته. گيرد مي آن صورت
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 خطاهای مربوط به نقص اطالعات

 قلم اطالعاتييک معني که اگر  بدين .باشدکامل پر نشده صورت  به افتد که اقالم اطالعاتي مي زماني اتفاقها  اينگونه خطا

 .باشد مي «mandatory»کلمه  ، عبارت کليديدر اينگونه خطاها. شود مي اين خطا برگرداندهباشد خطاست و اجباري پر نشده 

 :وه عبارتند ازمربوط به اين گر يترين خطاها شايع

ConditionOnDischarge is mandatory. 

وضعيت حين ترخيص  پروندهاين در  .است يک قلم اجباريبيمار در تبادل اطالعات با سپاس وضعيت حين ترخيص درج 

 ..جباري بودن اين قلم داردااشاره به  شودميدانده رلذا، خطايي که برگ. ثبت نشده است

ServiceDetailsVO.ServiceDetails is mandatory. 

 .يستن خدمات 1ارسالي حاوي سطح پيام  داده به عبارت ديگر ؛در پرونده ارسالي جزئيات خدمت وارد نشده است

DischargeDate is invalid. 

 . اشتباه است و با اعداد وارد شده با مقادير واقعي همخواني نداردتاريخ ترخيص 

BillSummaryVO.BasicInsuranceContribution is not allowed for this type of Insurance. 

فرد آزاد بوده و هزينه  ي افتد که بيمه مي اين خطا زماني اتفاق معموالً. هزينه بيمه پايه در اين نوع بيمه نبايد وارد شود

 .بيمه پايه وجود داشته باشد

Final Diagnosis is mandatory. 

 .استاجبارييک تشخيص نهايي در پرونده وارد کردن 

InsuranceVO.Insured Number is mandatory in basic Insurer. 

 .استشماره بيمه اجباري..( .اجتمايي وتأمين  خدمات درماني، )پايه باشد هاي  زماني که نوع بيمه از نوع بيمه

ServiceDetails is mandatory. 

 .شود مي هم نداشته باشيم اين خطا ايجاد زماني که حتي يک مورد است؛اجباري 1ريز خدمات يا خدمات سطح 

Error at archetype Validator. ->PatientBillMessageVO.NationalCode is Nothing. 

 .استاجباري ،سال سن و مليت ايراني داشته باشند که بيش از يکمورد بستري بيماراني کد ملي در 

ConditionOnDischarge is mandatory. 

 .است ص اجباريوضعيت هنگام ترخي

KValue of service is mandatory. 

 اعمال جراحي از اين موارد .ريب کا مربوطه آورده شودض شان برايبايد  ،ندهست هاي نسبي خدماتي که داراي ارزش

 :چند نمونه از اين خطا در زير آمده است. شود مي آورده ،خدمتي که براي آن کا زده نشده ،در عبارت خطا. باشد مي

 ServiceDetailsVO.KValue of service طبيعي زايمان /جراح پزشک  is mandatory. 
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 ServiceDetailsVO.KValue of service جراح استنادباي  is mandatory. 

 ServiceDetailsVO.KValue of service تزريق هرتعداد همراه، کرونر عروق آنژيوگرافي/جراح العمل حق 

نهايي وگزارش فيلم خواندن راههم،آئورت ريشه يا درحفرات اضافي  is mandatory. 

 ServiceDetailsVO.KValue of service هرتعداد همراه ،کرونر عروق آنژيوگرافي/آنژيوگرافي العمل حق 

نهايي وگزارش فيلم خواندن همراه ،آئورت ريشه يا قلب درحفرات اضافي تزريق  is mandatory. 

 ServiceDetailsVO.KValue of service همراه ،کرونر عروق آنژيوگرافي آنژيوگرافي/آنژيو جراح شکپز 

نهايي گزارش و فيلم خواندن همراه ،آئورت ريشه اي قلب درحفرات اضافي تزريق هرتعداد  is mandatory. 

 ServiceDetailsVO.RelativeCostKValue of service  قبل هاي مراقبت زايمان بيهوشي/جراح العمل قح 

 در زايمان از بعد هاي مراقبت شامل اپيزيوتومي، بدون يا،با) مهبلي زايمان از بعد و مانزاي حين زايمان، از

(مستقل عمل()بيمارستان  is mandatory. 

 ServiceDetailsVO.KValue of service طبيعي زايمان زايمان زايمان/جراح العمل حق  is mandatory. 

 ServiceDetailsVO.KValue of service ( واحد 02)ميکر پيس وبخش لب درکت بيهوشي  is 

mandatory. 

 ServiceDetailsVO.KValue of service رگ يک يکرونر عروق آنژيوپالستي/آنژيوگرافي العمل حق  is 

mandatory. 

 ServiceDetailsVO.KValue of service عميق کردن خارج يا واردکردن کليات/جراح العمل حق  is 

mandatory. 

 ServiceDetailsVO.RelativeCostKValue of service فلورسکوپ is mandatory. 

 ServiceDetailsVO.KValue of service آتل دپيچينوبا آتل فوقاني اندام و تنه /جراح العمل حق 

استاتيک ،(ساعدتادست)کوتاه  is mandatory. 

 ServiceDetailsVO.KValue of service درکرونر استنت يک تعبيه ازاي  به آنژيوگرافي/آنژيو جراح پزشک  

is mandatory. 

 StartTime and EndTime of service is mandatory. 

 در ، وارد کردن تاريخبه همين دليل .مانند خدمات بيهوشي تاريخ شروع و پايان خدمت اهميت دارد ،در بعضي از خدمات

 .است اجباري موارد اين

Birth Date is null. 

 .ستا تاريخ تولد اجباري

DeathClass is mandatory. 

 .شود مي کالس مربوطه اجباري ،در مواردي که وضعيت ترخيص بيمار فوتي باشد
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Gender is mandatory. 

 .است جنسيت بيمار اجباري

ServiceType in ServiceDetails is mandatory. 

 .بايد ذکر شود حتماًو گروه خدمت اجباري بوده  ،خدمات 1در ريز خدمات يا سطح 

AttendingDoctor is mandatory. 

 .است الج اجباريعپزشک م

DischargeDate is mandatory. 

 .است تاريخ ترخيص اجباري

Discharge is mandatory. 

 .ستا کالس ترخيص در بيماران بستري اجباري

MedicalRecordType is mandatory. 

 .ستا نوع پرونده اجباري

AdmissionType is mandatory. 

 .است رينوع پذيرش اجبا

AdmissionDate is mandatory. 

 .اجباري استتاريخ پذيرش 

MedicalRecordNumber is mandatory. 

 .اجباري است شناسه پذيرش

 مربوط به نگاشت کدهاهای  خطا

 DO_CODED_TEXT از نوع  آن الگويهايي که در هنگام تبادل اطالعات با سپاس، مقادير وارد شده در فيلدها و قلم

در غير . شده از طرف وزارت بهداشت باشد بايست بر اساس استانداردهاي کدگذاري اعالم مي اين مقادير.دنشو مي ررسيب ،باشد

 .شود مي خطا برگردانده با پيغام ،اينصورت

 :باشد مي که فرمت کلي آن به شکل زير هستند داراي ترکيب مشخصي ها اينگونه خطا

Term [Value] ([Terminology_ID]:[Code_string]) is not register for [Element]. 

 

سنجي سپاس چک شود  توسط موتور صحت DO_CODED_TEXT از نوع( Element)زماني که يک قلم اطالعاتي 

و  Code_Stringو  Valueکه داراي سه مشخصه  DO_DODED_TEXTشده در کالس  و مقدار استفاده

Terminology_ID فوق صورت  به خطا ،شده از طرف وزارت بهداشت مطابقت نداشته باشد با مقادير استاندارد اعالم ست،ا

 .شود مي بازگردانده

 :عملياتي عبارتند ازهاي  مثال
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 Term ترخيص (RayavaranHIS:1) is not register for conditionOnDischarge. 

« RayavaranHIS »و سيستم کدگذاري « ترخيص»با مقدار « 3»کد «  conditionOnDischarge»براي قلم 

 .باشد مي اشتباه

 Term انتقالي (thritaEHR.conditionOnDischarge:3) is not register for 

conditionOnDischarge. 

و سيستم کدگذاري « انتقالي»با مقدار « 1»کد « conditionOnDischarge»براي قلم 

«thritaEHR.conditionOnDischarge »باشد مي اشتباه. 

 Term - (thritaEHR.conditionOnDischarge:-) is not register for conditionOnDischarge. 

و سيستم کدگذاري « -»با مقدار « -»کد « conditionOnDischarge»براي قلم 

«thritaEHR.conditionOnDischarge »باشد مي اشتباه. 

 Term - (RayavaranHIS:3) is not register for maritalStatus. 

 .باشد مي اشتباه« RayavaranHIS»و سيستم کدگذاري « -»با مقدار « 1»کد « maritalStatus »براي قلم 

 Term - (thritaEHR.admissionType:0) is not register for admissionType. 

 اشتباه« thritaEHR.admissionType»و سيستم کدگذاري « -»با مقدار « 2»کد « admissionType»براي قلم 

 .باشد مي

 

Coded_string may be wrong. 
 .باشد مي باال ،DO_CODED_TEXT افتد که احتمال خطاي مقدار کد در کالس مي اين خطا زماني اتفاق

Code is long String 

آن دهنده  خطا نشان اين. بيش از حد انتظار دارداي  اندازه ،افتد که کد مربوط به عبارت کدشده مي اين خطا زماني اتفاق

 .اند به درستي با کدهاي استاندارد نگاشت نشده أهاي مربوطه در سيستم مبداست که کد

InsuranceBox is invalid. 

 اگر بيمه فرد آزاد باشد ،مثالعنوان  به .افتد که ارتباط منطقي بين صندوق بيمه و بيمه وجود ندارد مي اين خطا زماني اتفاق

 .دکراردهي مقد« مشاغل آزاد»با توان صندوق بيمه فرد را  نمي

Medical Record Type is invalid. 

تواند نوع  نمي ،«بستري»يک پرونده با نوع پذيرش  ،مثالعنوان  به .منطقي بين نوع پذيرش و نوع پرونده وجود دارد يارتباط

 .شود مي در صورت ايجاد چنين حالتي خطا برگردانده. داشته باشد« سرپايي»پرونده 

TerminologyID is not registered 

در سيستم سپاس . DO_CODED_TEXT..کار رفته در الگوي هافتد که سيستم ترمينولوژي ب مي اين خطا زماني اتفاق

ي زير ها مثال. کند مي تغيير ،شود مي عبارت خطا وابسته به اين که الگوي داده کدشده در کجا استفاده. تعريف نشده است

 : دهد را نمايش ميهاي مختلف اين خطا حالت
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 Error at Archetype Validator PatientBillMessageVO. BillPatientCompositionVO. 

DiagnosisVO. DO_CODED_TEXT.Terminology <UnKnown> is not registered. 

 Error at Archetype Validator PatientBillMessageVO. BillPatientCompositionVO. 

BasicDeathDetailsVO.DO_CODED_TEXT.Terminology <thritaEHR.deathLocatin> is not 

registered. 

 Error at Archetype Validator PatientBillMessageVO. BillPatientCompositionVO. 

AdmissionVO.DO_CODED_TEXT.Terminology <ICD-10-CM> is not registered. 

 Error at Archetype Validator PatientBillMessageVO. BillPatientCompositionVO. 

AdmissionVO. DO_CODED_TEXT.Terminology <ICPC2P> is not registered. 

 ServiceDetailsVO.RelativeCostDO_CODED_TEXT. Terminology <FDO-ir> is not 

registered. 

 پیام خطاهای مربوط به ساختار داده

 د و زماني که سيستم فرستنده ساختارشو مي يستم فرستنده ايجاداشتباهاتي است که توسط س معموالًها  اينگونه از خطا

 . پيوندد مي به وقوع ،سازد مي راپيام  داده

DO_CODED_TEXT is not Complete 

داراي سه  الگو اين. باشددرستي ساخته نشده  به DO_CODED_TEXTافتد که يک الگوي  مي اين خطا زماني اتفاق

. آيد مي وجود اين خطا به ،از اين مشخصه پر نشده باشد و دو مشخصه ديگر پر شده باشد هرگاه يکي واست  مشخصه اجباري

را نشان دست يي از اين ها موارد زير مثال. کند مي تغيير ،قرار گرفته است پيام داده عبارت خطا وابسته به اينکه الگو در کجاي

 .دهد مي

 ServiceDetailsVO.RelativeCostDO_CODED_TEXT.DO_CODED_TEXT is not 

Complete. 

 ServiceDetailsVODO_CODED_TEXT.DO_CODED_TEXT is not Complete. 

 Error at Archetype Validator PatientBillMessageVO. BillPatientCompositionVO. 

DiagnosisVO.DO_CODED_TEXT.DO_CODED_TEXT is not Complete. 

 Error at Archetype Validator PatientBillMessageVO. PersonInfoVO. 

DO_CODED_TEXT.DO_CODED_TEXT is not Complete. 

 Error at Archetype Validator PatientBillMessageVO.BillPatientCompositionVO. 

AdmissionVO.HospitalWardVO.DO_CODED_TEXT.DO_CODED_TEXT is not Complete. 

 ServiceDetailsVO.DO_CODED_TEXT.DO_CODED_TEXT is not Complete. 

 Error at Archetype Validator PatientBillMessageVO. BillPatientCompositionVO. 

AdmissionVO.DO_CODED_TEXT.DO_CODED_TEXT is not Complete. 

I have a zero value for the OtherCost 
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 ،هايي توان انواع هزينه مي باشد که با استفاده از آن مي QuantitiesVOاز نوع کالس  OtherCostمقدار پيام  داده در

و توانايي اين را دارد که هرگونه مقدار را در  ستا اين کالس يک کالس دايناميک .را مدل کرد.. .يارانه دولت، تخفيفات و :چون

بايست اين کالس مقداردهي  نمي ،اگر مقدار مربوطه صفر است. تواند داراي مقدار صفر باشد نمي ولي اين کالس. آن وارد کرد

 .شود مي صورت اين خطا برگردانده در غير اين ؛شود

HealthCareFacility is not valid id 

 شود محل ارسال مي اين مورد باعث. يستن درست کننده افتد که ساختار شناسه مرکز ارسال مي اين خطا زماني اتفاق

  .درستي مشخص نشود بهپيام  داده

HealthCareFacilityID does not match with InistituteID. 

 .ستا آن است که محل ارسال پيام با محل تشکيل پرونده متفاوتدهنده  اين خطا نشان

LocationID of SOAP Header is wrong 

 .ستا شناسه اشتباه محل ارسال پيام در قسمت سرپيامدهنده  اين خطا نشان

Error at CommittePERSON.Error at AddPersonProxy.Identifer Properties is not valid.

اين الگوي داده براي . باشد مي DO_IDENTIFIERهاي الگوي داده  دهنده نامعتبر بودن مقادير مشخصه اين خطا نشان

 .شود هاي دنياي واقعي، مانند کد ملي يا کد نظام پزشکي استفاده مي ثبت شناسه

Error at Archetype Validator 

PatientBillMessageVO.BillPatientCompositionVO.AdmissionVO.HealthcareProviderVO.Ide

ntifierType: (141765) is wrong (Critical). 

. باشد مي. AdmissionVO.در کالس . DO_IDENTIFIER.اين خطا مربوط به ثبت اشتباه شناسه با الگوي داده 

 .نوع شناسه به اشتباه وارد شده است

Unit: ([unit]) is wrong (Critical). 

 .درستي پر نشده است به DO_QUANTITYافتد که واحد در الگوي داده  اين خطا زماني اتفاق مي
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مربوط به تاریخ و زمانهای  خطا  

 .افتد مي در ثبت و يا تبديل مقادير مربوط به تاريخ و زمان اتفاق معموالًها  اينگونه خطا

DO_Date is not valid. 

 :اين خطا در زير آمده استهاي  نمونه. داردن مقدار صحيحي DO_Dateآن است که مقدار الگوي دهنده  نشان اين خطا

 Error at Archetype Validator PatientBillMessageVO.PersonInfoVO.DO_Date is not 

valid. Month is not valid. 

 Error at Archetype Validator PatientBillMessageVO.PersonInfoVO.DO_Date is not 

valid. Day is not valid. 

 ServiceDetailsVO.RelativeCostDO_Date is not valid. Day is not valid. 

 ServiceDetailsVO.DO_Date is not valid. Day is not valid. 

 Error at Archetype Validator PatientBillMessageVO.PersonInfoVO.DO_Date is not 

valid. Year is not valid. 

 Error at Archetype Validator PatientBillMessageVO.PersonInfoVO.DO_Date is not 

valid. Day must be between 1 and 29 for month 12.Parameter name: day 

 ServiceDetailsVO.RelativeCostDO_Date is not valid. Year is not valid. 

 Error at Archetype Validator PatientBillMessageVO.PersonInfoVO.DO_Date is not 

valid. Day must be between 1 and 30 for month 11.Parameter name: day 

 ServiceDetailsVO.DO_Date is not valid. Year is not valid. 

 ServiceDetailsVODO_Date is not valid. Day is not valid. Date is out of range 

مثال بازه مشخصي را عنوان  به .افتد که بازه زماني مشخصي را براي دريافت تاريخ مشخص کنيم مي اين خطا زماني اتفاق

. شود مي اين خطا برگردانده ،اگر پرونده ارسالي در آن بازه نباشد. بر اساس تاريخ پذيرش مشخص نماييمها  براي دريافت پرونده

 :باشند مي هاطاموارد زير از اين دست خ

 Error at Archetype Validator PatientBillMessageVO. BillPatientCompositionVO. 

DischargeVO.DischargeDate is out of range. 

 Error at Archetype Validator PatientBillMessageVO. BillPatientCompositionVO. 

AdmissionVO. AdmissionDate is out of range. 

 Tarhe tahavol is not allowed in this date. 

ارسال شده و  ،باشد مي افتد که پرونده که زمان ترخيص آن قبل از ابالغ دستورالعمل طرح تحول مي اين خطا زماني اتفاق

 .هزينه يارانه دولت در آن وجود دارد

 حساب خطاهای محاسباتی در صورت

 .ستا حساب بيمار در سيستم فرستنده صورت  اشتباه محاسبه فراينددهنده  نشان معموالًها  اينگونه خطا
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Total cost do not match in level 1 

 .شود مي اين خطا برگردانده ،قاعده زير وجود داشته باشدها  هزينه 3زماني که در سطح 

 ( بيمار سهم+  مددکاري + تخفيفات+  دولت يارانه مجموع+  مکمل بيمه سهم + پايه بيمه سهم) ≠ کل مبلغ

Yarane cost do not match in level 1 

 .شود مي اين خطا برگردانده ،قاعده زير وجود داشته باشدها  هزينه 3زماني که در سطح 

 (روستايي بيمه التفاوت مابه+  طبيعي زايمان ترويج+  ماندگاري K+  بستري بيمار پرداختي کاهش) ≠ دولت يارانه سهم

PatientContribution cost do not match in level 1 

 .شود مي اين خطا برگردانده ،قاعده زير وجود داشته باشدها  هزينه 3زماني که در سطح

 بيمه پايه ازتعهد خارج سهم – (تخفيفات +مددکاري )  >بيمار سهم

BasicInsuranceContribution is not allowed for this type of Insurance. 

 .شود مي اين خطا برگردانده ،باشد و مقدار سهم بيمه پايه براي وي آورده شده باشدزماني که بيمه فرد آزاد 

zero K value is not permited. 

 .براي مقدار ضريب کا عدد صفر آورده شده است

Other costs do not match in level 2. 

 .باشد مي ارساليپيام  داده 0سطح و  3خدمات در طرح تحول در سطح هاي  همخواني هزينه عدمدهنده  اين خطا نشان

 خطاهای مربوط به مسیریابی

Destination SepasNode is Down. 

نود مقصد در اين انتقال  ،به عبارت ديگر .استاين خطا مربوط به انتقال يک پرونده از يک نود سپاس به يک نود ديگر

قطعه بعدي . پرونده نشده استهاي  اسبي براي شناسهدهي من موقت خاموش بوده و يا اينکه آدرسصورت  به پرونده ممکن است

 .باشد مي هايي از فرم کامل اين خطا موارد زير نمونه .کنداين خطا جزئيات را مشخص مي

 Destination SepasNode is Down.The request failed with HTTP status 404: Not Found.

  

 Destination SepasNode is Down.Unable to connect to the remote serverThe requested 

address is not valid in its context 0.0.0.0:80 

 Destination SepasNode is Down.The underlying connection was closed: An 

unexpected error occurred on a receive.Unable to read data from the transport connection: An 

established connection was aborted by the software in your host machine.An established 

connection was aborted by the software in your host machine 

 Destination SepasNode is Down.The remote name could not be resolved: 

'ehr.gum.ac.ir' 

Person or Composition is nothing. 
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براي ويرايش فرستاده شده باشد و اين بسته فاقد اطالعات دموگرافيک و يا اي  فتد که بستها اين خطا زماني اتفاق مي

 .مراجعه باشد

Person Identifier do not match with EHR. 

 .تطابق ندارد PatientUIDدنياي واقعي بيمار با هاي  فتد که يکي از شناسها اين خطا زماني اتفاق مي

Edit process is not valid. 

 .ثبت نشده است CompositionUIDو يا  PatientUIDهنگام ويرايش يک مراجعه 

Critical Error happend in Master Index. 

گزارش  هنگام بروز اين خطا مورد را حتماً. شده است EHRمرکزي  Indexخطايي که منجر به ثبت دوباره يک بيمار در 

 .دهيد

COMPOSITION does not exist. 

نامعتبر است و در سپاس  CompositionUIDمشخص براي ويرايش ارسال شده اما  CompositionUIDبسته با يک 

 .وجود ندارد

EHRUID is test. 

CompositionUID  و ياPatientUID روي ها  باشد و اين شناسه مي رورهاي تستي سپاسشده براي ويرايش مربوط به سِ  ارسال

 .صلي ارسال شده استسرورهاي ا
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 ها پیوست

 کدهای مربوط به وضعیت تأهل - 1 وستیپ

 thritaEHR.maritalStatus: سیستم کدگذاري

 کد اصطالح نام اصطالح

 3 طالق گرفته

 0 متأهل

 1 مجرد

 0 همسر فوت شده

 

 شاخص دقت تاریخ  - 2 یوستپ

 thritaEHR.birthDateAccuracy: سیستم کدگذاري

 مقدار نام اصطالح
 AAA .روز، ماه و سال دقيق است

 AAE .روز و ماه دقيق و سال تخميني است

 AAU .روز و ماه دقيق و سال نامشخص است

 AEE .روز دقيق، ماه و سال تخميني است

 AEU .روز دقيق، ماه تخميني و سال نامشخص است

 AUU .ق، ماه و سال نامشخص استروز دقي

 AUA .روز دقيق، ماه نامشخص و سال دقيق است

 AUE .روز دقيق، ماه نامشخص و سال تخميني است

 AEA .روز دقيق، ماه تخميني و سال دقيق است

 EAA .روز تخميني، ماه و سال دقيق است

 EAE .روز تخميني، ماه دقيق و سال تخميني است

 EAU .قيق و سال نامشخص استروز تخميني، ماه د

 EEA .روز و ماه تخميني و سال دقيق است
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 مقدار نام اصطالح
 EEE .روز، ماه و سال تخميني است

 EEU .روز و ماه تخميني و سال نامشخص است

 EUA .روز تخميني، ماه نامشخص و سال دقيق است

 EUE .روز تخميني، ماه نامشخص و سال تخميني است

 EUU .استروز تخميني، ماه و سال نامشخص 

 UAA .روز نامشخص، ماه و سال دقيق است

 UAE .روز نامشخص، ماه دقيق و سال تخميني است

 UAU .روز نامشخص، ماه دقيق و سال نامشخص است

 UEA .روز نامشخص، ماه تخميني و سال دقيق است

 UEE .روز نامشخص، ماه و سال تخميني است

 UEU .تروز نامشخص، ماه تخميني و سال نامشخص اس

 UUA .روز و ماه نامشخص و سال دقيق است

 UUE .روز و ماه نامشخص و سال تخميني است

 UUU .روز، ماه و سال نامشخص است

 

 جنسیت - 3 پیوست

  thritaEHR.gender: سیستم کدگذاري

 کد اصطالح نام اصطالح

 3 مرد

 0 زن

 1 نامشخص/ دوجنسی
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 میزان تحصیالت - 4 وستیپ

 thritaEHR.educationLevel:سیستم کدگذاري

 توضيحات کد اصطالح اصطالح

  1 سواد یب

  2 يیابتدا

  3 يیراهنما

  4 متوسطه

   6  لميد

   100 یکاردان يدانشجو

   101 یکاردان

 دانشجوي کارشناسي پيوسته و ناپيوسته 110 یکارشناس يدانشجو

 کارشناسي پيوسته و ناپيوسته 111 یکارشناس

 دانشجوي کارشناسي ارشد پيوسته و ناپيوسته 140 ارشد یکارشناس يدانشجو

 کارشناسي ارشد پيوسته و ناپيوستهMBA ،MPH 141 ارشد یکارشناس

 پيوسته و ناپيوستهاي  دانشجوي دکتراي حرفه 150 يا حرفه يدکترا يدانشجو

 پيوسته و ناپيوستهاي  دکتراي حرفه 151 يا حرفه يدکترا

 دستياري 170 تخصص يدانشجو

 پزشکي تخصص باليني، تخصص داروسازي، تخصص دندان 171 تخصص

   200 تخصص فوق يدانشجو

   201 تخصص فوق

   210 پیفلوش يدانشجو

   211 پیفلوش

 دانشجوي دکتري تخصصی

 

190   

 ژوهشي، دکتراي بهداشت عموميدکتراي تخصصي پ ،PhD 191 یتخصص يدکترا
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 مشاغل  -9 پیوست

 thritaEHR.job: سیستم کدگذاري

 کد اصطالح

 1111 بیکار

 9999 از کار افتاده

 9997 آزاد

 2138 پزشکان

 9117 دام زشکان

 6122 پرورش دهندگان پرنده در منزل

 9212 کارگران مزارع پرورش طیور

 7511 تارگاه هاي پرندگانکارگران کش

کارگران شاغل در حمل و نقل پرندگان يا کود 

 آنها

9333 

کارگران فروشگاه هاي عرضه محصوالت 

 پرندگان

9116 

 51 آش زها

 6224 شکارچیان پرندگان وحشی

 6129 فروشندگان پرندگان زينتی

 9121 کارکنان مراکز بهداشتی درمانی

 9131 شناسیکارکنان ازمايشگاه هاي ويروس 

 9141 کارکنان آسايشگاه ها

 9996 خانه دار

 511 نظامی-سرباز

 9998 بازنشسته
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 9995 محصل

 9991 ساير مشاغل

 گرهای بیمهسازمان- 6 پیوست

 thritaEHR.Insurer: سیستم کدگذاري

شناسه سازمان  گرنام سازمان بیمه

 3 تامين اجتماعي گربیمه

 0 خدمات درماني

 1 خدمات درماني نيروهاي مسلح

 0 کميته امداد امام خميني

 0 ها شهرداري

 0 بانک تجارت

 0 کميسارياي عالي

 9 هيات امناي ارزي

 1 سازان حافظ بيمه آتيه

 32 بيمه آسيا

 33 بيمه البرز

 30 بيمه ايران

 31 بيمه دانا

 30 بيمه پارسيان

 30 بيمه پاسارگاد

 30 ه توسعهبيم

 30 بيمه دي

 39 بيمه رازي

 31 بيمه سامان

 02 بيمه سينا

 03 بيمه کارآفرين

 00 بيمه معلم

 01 بيمه ملت

 00 بيمه نوين
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شناسه سازمان  گرنام سازمان بیمه

 00 بيمه اتکايي امين گربیمه

 00 بيمه اميد

 00 بيمه ايران معين

 09 بيمه حافظ

 01 سازمان صدا و سيما

 12  3بنياد مستضعفان و جانبازان

 13 اورزيبانک کش

 10 بانک مرکزي ايران

 11 بانک ملي

 10 بانک سپه

 10 شرکت نفت

 10 وزارت بهداشت

 10 آزاد

 19 بانک صادرات

 11 بانک صنعت ومعدن

 02 مسکن بانک

 03 شرکت مخابرات ايران

 00 هواپيمايي جمهوري اسالمي ايران

 01 سازمان بنادر و کشتيراني

 00 شرکت صنايع مس ايران

 00 رکت ملي فوالد ايرانش

 00 صادرات توسعه بانک

 00 بانک رفاه

 09 0بيمه ما

 01 بيمه آرمان

 02 بيمه ميهن

 SOS 03کمک رسان ايران 

                                                           
 
 .شدمي اي بنياد شهيد و امور ايثارگران قبال با نام بيمه بنياد مستضعفان و جانبازان ارائهخدمات بيمه 

 .گرددارائه مي «بيمه ما»اي بانک ملت توسط خدمات بيمه 0
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شناسه سازمان  گرنام سازمان بیمه

 00 بيمه آينده ساز گربیمه

 01 بيمه کوثر

 00 بيمه تعاون

 00 بيمه سرمد

 00 بيمه آسماري

 00 بيمه ايران معين

 01 بيمه اتکايي ايرانيان

 02 وپبيمه ساپ

 03 سازمان بهزيستي

 00 بيمه گردشگري سالمت

 01 بيمه سبحان

 00 ذغال سنگ البرز شرق

 00   بيمه جهاد کشاورزي

 00 سازمان زندان ها

 00 آهن سنگ بيمه

 09 ايران تراکتورسازي گري ريخته شرکت

 01 ايران تراکتورسازي آهنگري شرکت

 02 صبا حکمت بيمه

 03 نو تجارت بيمه

 نوع پرونده - 7 یوستپ

 thritaEHR.medicalRecordType:سیستم کدگذاري

 کد اصطالح نام اصطالح

 3 بستري

 0 سرپايی

 1 گلوبال

 0 اورژانس تحت نظر

 0 بستري موقت
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 انواع خدمات- 8 پیوست

  thritaEHR.serviceType: سیستم کدگذاري

 توضیحات کد اع خدماتانو

  1 ايخدمات مشاوره

  2 خدمات پرستاري

  4.1 داروي مصرفی بخش

  4.2 داروي مصرفی اتاق عمل

  5.1 لوازم مصرفی اتاق عمل

  5.2 لوازم مصرفی بخش

  6 اسکن تیسی

MRI 7  

  8 سونوگرافی

  9 ايهستهپزشکی 

  10 راديوتراپی

  11 راديوگرافی

  12 آنژيوگرافی

  13 نوارنگاري

  14 شیمی درمانی

  15 آزمايشات تشخیص طبی

  16 شناسیآسیب

  17 آزمايشات ژنتیک

  18 ديالیز

  19 ويزيت

  20 دندان زشکی
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  23 توانبخشی

  24 فیزيوتراپی

 .شامل خدمات ارتوز و پروتز می باشد 25 پروتز

  26 هتلینگ

  27 چشم تشخیصی خدمات

 .می باشدتشخیص  مکمل شامل اعمال نیمه تهاجمی 28 تشخیصاعمال مکمل 

  29 سنجش تراکم استخوان

  30 شنوائی شناسی

  31 بینائی سنجی

  32 همراه بیمار

  33 پزشکی قانونی

  34 گفتاردرمانی

  35 کاردرمانی

  37 آنژيوگرافی ديجیتال

خدمات مکمل براقدامات 

 تشخیصی

39  

  40 مداخالت عروقی

  41 لوبالگ

  44 خدمات جراحی

  45 دارو

  46 لوازم مصرفی

  47 خدمات داخلی

  48 مداخالت ريوي

  49 انتقال خون

  50 آمبوالنس
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 واحدهای تعداد خدمت - 9 پیوست

 واحد موضوع

 Rial مبلغ

 Vial ويال

 Each تا/ عدد

 Package بسته

 انواع مقادير - 11 یوستپ

 thritaEHR.otherCost:سیستم کدگذاري

 کد اصطالح نام اصطالح

 1 سهم بیمه تکمیلی

 2 1هیئت علمی تمام وقت جغرافیايی kمابه التفاوت 

 3 2ترجیحی kمابه التفاوت 

 4 يارانه دولت

 5 کاهش پرداختی بیمار بستري

K 6 3ماندگاري 

 8 ترويج زايمان طبیعی

 9 مددکاري

 9.1 سهم وزارت بهداشت يمددکار

                                                           
ضريب تشويقي است که جهت اعضا هيات علمي تمام وقت جغرافيايي و بر اساس درجه علمي آنان در نظر :ضريب کا هيات علمي تمام وقت جغرافيايي 

 گرفته شده است

هاي کمتر توسعه يافتگي محل در مناطق کمتر توسعه يافته کشور، بر اساس مالکضريب تشويقي است که جهت پزشکان شاغل : ضريب کا ترجيحي0

 .خدمت و درجه علمي پزشک در نظر گرفته مي شود

ضريب است به منظور حمايت از ماندگاري پزشکان در مناطق محروم و در چاچوب مجموعه برنامه هاي تحول نظام سالمت تدوين و : ضريب ماندگاري1

 .ابالغ شده است
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 9.2 یسهم نهاد دولت يمددکار

 9.3 یردولتیسهم نهاد غ يمددکار

 9.4 یمارستانیب هيریسهم موسسه خ يمددکار

 9.5 نيریسهم خ يمددکار

 10 تخفیفات

 11 ما به التفاوت بیمه روستايی

 12 سهم خارج از تعهد

 13 مبلغ کل در تعهد بیمه پايه

 14 کسورات

 15 درصد همزمانی خدمت

 18 تخفیف هیات علمی

 19 ترجیحیتخفیف 

 هابخش - 11 یوستپ

 thritaEHR.wardType: سیستم کدگذاري

 توضیحات کد نام بخش

بيماران داخلي و  هايي که تنها يک بخش دارند و در همان بخش در بيمارستان* 000 جنرال

 .شوند، از اين کد استفاده مي شود طور مشترک بستري ميجراحي به 

VIP بخش هاي  010 جنرالvip شوند  که بيماران داخلي و جراحي به طور مشترک بستري مي 

براي همه مواردي که تخت هاي داخلي در کنار تخت هاي جراحي، در يک *

 .استفاده مي شود بخش تعريف شده اند، از اين بخش

VIP خش هاي ب 012 داخليvip شوند  که تنها بيماران داخلي بستري مي 

VIP بخش هاي  014 جراحيvip شوند  که تنها بيماران جراحي بستري مي 

  020 مراقبت هاي ويژه جنرال

مراقبت هاي ويژه جنرال و بعد از 

 هاي ويژه مراقبت

021  

  022 مراقبت هاي ويژه جراحي
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 توضیحات کد نام بخش

  023 مراقبت هاي ويژه داخلي

  024 هاي ويژه جراحي اعصاب مراقبت

 PICU 026 مراقبت هاي ويژه کودکان

 Post ICU 028 بعد از مراقبت هاي ويژه

 NICU 030 مراقبت هاي ويژه نوزادان

مراقبت هاي ويژه جراحي قلب باز 

 بزرگساالن

032 ICU-OH 

مراقبت هاي ويژه جراحي قلب باز 

 اطفال

034  

ل مراقبت ويژه جراحي قلب باز اطفا

 و بزرگساالن

035  

 CCU 036 مراقبت هاي ويژه قلبي

 Post CCU 038 بعد از مراقبت هاي ويژه قلبي

مراقبت هاي ويژه قلبي و بعد از 

 هاي ويژه قلبي مراقبت

039  

مراقبت هاي ويژه پس از  

 آنژيوگرافي

040 Post Cath 

  042 مراقبت هاي ويژه مسموميت

 BICU 044 مراقبت ويژه سوختگي

  پيوند ICU 046 مراقبت ويژه پيوند 

 RCU 048 مراقبت هاي ويژه تنفسي و ريه

  050 مراقبت ويژه استروک

 .کنند براي مواردي که واحد اورژانس و درمانگاه در قالب يک صندوق فعاليت مي 100 اورژانس و درمانگاه

  101 اورژانس جنرال و ترياژ

  102 اورژانس جنرال

  103 ترياژ
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 توضیحات کد نام بخش

  104 رژانس جراحياو

  106 اورژانس داخلي

  108 اورژانس زنان و زايمان

  110 اورژانس روان پزشکي

  112 اورژانس مسمومين

  114 اورژانس سوختگي

  116 اورژانس اطفال

  117 اورژانس نوزادان

  118 اورژانس چشم پزشکي

  120 اورژانس قلب و عروق

  122 اورژانس تروما

  124 اب و رواناورژانس اعص

اورژانس قلب و عروق و اعصاب و 

 روان

125  

  127 اورژانس آنکولوژي

  128 ريوي -واحد احيا قلبي 

  200 اتاق عمل جنرال سرپايي

سرپايي و  -اتاق عمل جنرال 

 بستري

201  

  202 اتاق عمل اورژانس

  204 اتاق عمل جنرال بستري

  206 اتاق عمل جراحي قلب

 کت لب 208 في و آنژيوپالستيآنژيوگرا

  210 آنژيوگرافي تشخيصي

 -آنژيوپالستي عروق کرونر 

 اينترونشنال قلب

212  
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 توضیحات کد نام بخش

  214 اينترونشنال عروق محيطي

 آنژيوپالستي عروق مغز 216 نورولوژي اينترونشنال

الکتروفيزيولوژي قلب، ضربان سازها 

 و ابليشن

 اي پي لب 218

 EPS 220 الکتروفيزيولوژي قلب

 EPS Ablation 222 ابليشن قلب

 شامل اعمال کت لب، اي پي لب وضربان سازها  223 جامع اعمال اينترونشنال قلب

  224 اتاق عمل نازايي

  225 اتاق عمل چشم پزشکي

  226 اتاق عمل جراحي زنان

  227 اتاق عمل گوش، حلق و بيني

  228 اتاق عمل ارتوپدي

  229 اتاق عمل ارولوژي

  230 اتاق عمل جراحي توراکس

  231 اتاق عمل سوختگي

اتاق عمل جراحي پالستيک و 

 زيبايي

232  

اتاق عمل جراحي پالستيک و 

 سوختگي

233  

  234 اتاق عمل جراحي مغز و اعصاب

  235 اتاق عمل جراحي کولورکتال

  236 اتاق عمل جراحي سرطان

  237 اتاق عمل جراحي ستون فقرات

  238 ل پوستاتاق عم

  239 کارکنان بيهوشي اتاق عمل

  240 هاي اتاق عمل پمپيست
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 توضیحات کد نام بخش

مشترک  CSRبراي مواردي است که کارکنان بخش اتاق عمل و کارکنان واحد  CSR 249اتاق عمل جنرال و 

 هستند

مل شود، اتاق ع در مواردي که عمل پيوند در اتاق عمل جنرال بيمارستان انجام مي 250 اتاق عمل پيوند

 انتخاب شود( 023کد )جنرال 

  252 پيوند مغز استخوان

  254 پيوند جنرال

  256 پيوند کليه

  258 پيوند کبد

  260 پيوند اعضا

  262 پيوند پانکراس

  264 پيوند ريه

  266 پيوند قلب

  268 پيوند روده

  270 پيوند قرنيه چشم

  272 کاشت حلزون

 بين عضو پيوندي از يکديگرعدم تفکيک  274 جنرال پيوند

  300 جراحي جنرال بزرگساالن

  302 جراحي جنرال اطفال

  303 جراحي جنرال بزرگساالن و اطفال

  304 جراحي فک و صورت

  306 جراحي قلب بزرگساالن

  308 جراحي قلب اطفال

  309 جراحي قلب بزرگساالن و اطفال

  310 جراحي ترميم و پالستيک

  311 گيجراحي سوخت

  312 جراحي مغز و اعصاب
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 توضیحات کد نام بخش

  313 جراحي ترميمي و سوختگي

  314 جراحي عروق

  316 زنان و زايمان

 Postpartum 317 مراقبت پس از زايمان

  318 جراحي گوش، حلق و بيني

  320 جراحي پروکتولوژي

 -جراحي کليه و مجاري ادراري 

 بزرگساالن و اطفال

322  

  324 جراحي کولورکتال

  326 جراحي چشم

  327 جراحي چشم و ليزر چشم

  328 جراحي ستون فقرات

جراحي ارتوپدي بزرگساالن و 

 اطفال

330  

  332 جراحي ارتوپدي بزرگساالن

  334 جراحي ارتوپدي اطفال

  336 جراحي دست

  338 جراحي زانو

 توراکس 340 جراحي قفسه سينه

  342 جراحي سرطان

  344 ضايعات نخاعي

  346 باروري و ناباروري

درمانگاه مامايي براي معاينه موارد اورژانسي در ساختار بلوک زايمان لحاظ شده  348 3بلوک زايمان سطح 

 .است

و درمانگاه  3بلوک زايمان سطح 

 مامايي

منظور از درمانگاه مامايي معاينه و ويزيت مادران غيراورژانسي در نوبت کاري صبح  349

 .است
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 توضیحات کد نام بخش

درمانگاه مامايي براي معاينه موارد اورژانسي در ساختار بلوک زايمان لحاظ شده  350 0ک زايمان سطح بلو

 .است

و درمانگاه  0بلوک زايمان سطح 

 مامايي

منظور از درمانگاه مامايي معاينه و ويزيت مادران غيراورژانسي در نوبت کاري صبح  351

 .است

يي براي معاينه موارد اورژانسي در ساختار بلوک زايمان لحاظ شده درمانگاه ماما 352 1بلوک زايمان سطح 

 .است

و درمانگاه  1بلوک زايمان سطح 

 مامايي

منظور از درمانگاه مامايي معاينه و ويزيت مادران غيراورژانسي در نوبت کاري صبح  353

 .است

  356 استريوتاکسي

  357 دي کلينيک -جراحي محدود 

  400 داخلي جنرال

  401 اخلي و عفوني بزرگساالند

  402 عفوني بزرگساالن

  403 اطفال و عفوني 

  404 عفوني اطفال

  405 عفوني اطفال و بزرگساالن

 کودکان 406 اطفال

  407 اطفال و نوزادان

  408 نوزادان

نوزاران و بخش مراقبت ويژه 

 نوزادان

 هاي ويژه در هم ادغام يافته است براي مواردي است که بيماران نوزادان و مراقبت 409

  410 نوزادان پرخطر

  411 اطفال و تاالسمي

  412 مسموميت و سم شناسي باليني

  414 بارداري پرخطر

  416 پست پارتوم
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 توضیحات کد نام بخش

  418 غدد برگساالن

  420 غدد اطفال

  421 غدد اطفال و بزرگساالن

 هاي تنفسي ريه و مراقبت

 بزرگساالن

422  

  424 هاي تنفسي اطفال تريه و مراقب

هاي تنفسي اطفال و  ريه و مراقبت

 بزرگساالن

425  

  426 گوارش بزرگساالن

  428 گوارش اطفال

  429 گوارش اطفال و بزرگساالن

  430 نفرولوژي بزرگساالن

  432 نفرولوژي اطفال

  433 نفرولوژي اطفال و بزرگساالن

 داخلي اعصاب 434 نورولوژي بزرگساالن

  436 نورولوژي اطفال

  437 نورولوژي اطفال و بزرگساالن

  438 ايمنولوژي

  440 روماتولوژي

  441 پوست

  442 پوست و جذام

  444 اعصاب و روان

  445 سايکوسوماتيک

  446 روانپزشکي بزرگساالن

  ECT 447روانپزشکي برزگساالن و 

  448 روانپزشکي کودکان
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  449 رگساالنروانپزشکي کودکان و بز

  450 اي بستري پزشکي هسته

  451 اي سرپايي و بستري پزشکي هسته

  452 داخلي قلب و عروق

خون و شيمي درماني بزرگساالن و 

 کودکان

453  

  454 خون بزرگساالن

بخش خون و شيمي درماني 

 کودکان

455  

  456 خون کودکان

  457 خون کودکان و بزرگساالن

  458 تري بزرگساالنشيمي درماني بس

  459 داخلي و شيمي درماني بزرگساالن

  460 بستري کودکان شيمي درماني

  461 داخلي و شيمي درماني کودکان

  462 بستري راديوتراپي

  464 بستري اعتياد

  466 بستري طب فيزيکي و توانبخشي

  468 همودياليز و دياليز صفاقي

مي همودياليز، دياليز صفاقي، تاالس

 و هموفيلي

469  

  470 همودياليز

  472 دياليز صفاقي

  473 واحد مشاوره

داخلي جنرال بخش هاي فوق 

 تخصصي

 .در اين بخش ترکيبي از تخت هاي فوق تخصصي مرتبط با گروه داخلي وجود دارد 475
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 توضیحات کد نام بخش

داخلي قلب و عروق و مراقبت پس 

 از آنژيوگرافي

476  

 .اظ مالي وابسته به بيمارستان است و فقط در نوبت کاري عصر فعال استبه لح 500 کلنيک ويژه بيمارستان

 به لحاظ مالي مستقل از بيمارستان است 502 کلينيک ويژه سطح شهر

 در مواردي که کلينيک در ساعات صبح فعال است 504 درمانگاه جنرال

در هر دو نوبت کاري صبح و عصر فعال )ان است به لحاظ مالي وابسته به بيمارست 505 درمانگاه و کلينيک ويژه بيمارستان

 (است

  506 درمانگاه داخلي

  507 درمانگاه قلب و عروق بزرگساالن

  508 درمانگاه جراحي بزرگساالن

  509 درمانگاه چشم پزشکي

  510 درمانگاه پوست

  511 درمانگاه گوش، حلق و بيني

درمانگاه آناليز پيس ميکر و 

 دفيبرالتور

512 ICD 

  513 درمانگاه ارتوپدي

  515 درمانگاه زنان 

  516 درمانگاه پيشگيري

  517 درمانگاه اطفال

  518 درمانگاه نازايي 

  519 درمانگاه روانپزشکي

  520 درمانگاه طب سالمندان

  521 درمانگاه عفوني

  522 کلينيک خواب

  523 درمانگاه نوزادان

  524 کلينيک درد
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  525 د و متابوليسمدرمانگاه غد

  526 کلينيک زخم

  527 درمانگاه روماتولوژي

  528 گچ گيري

  529 درمانگاه گوارش

  530 تزريقات و پانسمان

  531 درمانگاه ريه

  532 پزشکي ورزشي

  533 هماتولوژي -درمانگاه خون 

  534 طب سوزني

  535 درمانگاه جراحي قلب بزرگساالن

  536 و مکمل طب سنتي

  537 درمانگاه طب فيزيکي و توانبخشي

  538 هموفيلي و تاالسمي

  540 تاالسمي

  541 دياليز و تاالسمي

  542 هموفيلي 

  544 تزريق خون

  546 يوروديناميک

  548 سلول درماني

  550 کلينيک کاشت حلزون

  552 شيمي درماني سرپايي

 MMT 554 سوء مصرف مواد سرپايي 

 ليزر 556 پيليزرترا

  558 ليزيک و الزک
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 توضیحات کد نام بخش

  560 پزشکي هسته اي سرپايي

  562 راديوتراپي سرپايي

  564 بهداشت مادر و کودک

  566 واکسيناسيون

  568 پالسما فرزيس

  574 مانيتورينگ بيماران صرعي

  575 شکن سنگ

  576 درمانگاه خون و شيمي درماني

  578 درمانگاه ديابت

  579 و مامايي درمانگاه زنان

  580 درمانگاه مجزوبين

  583 درمانگاه جراحي قلب اطفال

  584 درمانگاه قلب اطفال

  586 درمانگاه مغز و اعصاب بزرگساالن

  587 درمانگاه مغز و اعصاب اطفال

درمانگاه مغز و اعصاب اطفال و 

 بزرگساالن

588  

  590 درمانگاه جراحي اطفال

  592 درمانگاه بيهوشي

  594 درمانگاه پزشکي قانوني

  595 درمانگاه اورولوژي

  596 درمانگاه پريناتالوژي

 ويژه متخصصين تغذيه 598 درمانگاه تخصصي تغذيه

  600 فيزيوتراپي

 اديومتري 602 شنوايي شناسي بزرگساالن
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  604 شناسي نوزادان شنوايي

  605 شناسي نوزادان و بزرگساالن شنوايي

  606 انيگفتار درم

  608 کاردرماني

  610 سنجي بينايي

  612 عينک سازي

  614 ارتوپدي فني

  616 درمانگاه مامايي

  617 آموزش مادران باردار

  618 روانشناس باليني و سالمت روان

 ويژه کارشناسان تغذيه 620 تغذيه باليني

  622 ريوي-بازتواني قلبي

  630 دندانپزشکي عمومي

  632 شکي تخصصيداندانپز

  634 ترميم و زيبايي دندانپزشکي

  636 جراحي لثه

  638 ارتودنسي

  640 بيماري هاي دهان و دندان

  642 دندانپزشکي اطفال

  644 جراحي دهان و دندان

  646 ترميم ريشه دندان

  648 ايمپلنت

  660 داروخانه سرپايي

  662 داروخانه بستري

  664 داروخانه سطح شهر
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 اي داروخانه پزشکي هسته 666 سيکلوترن

سرپايي و  -داروخانه عمومي 

 بستري

668  

طبي، پاتولوژي، ژنتيک و بانک خون و يا -شامل بخش هاي آزمايشگاه تشخيصي 700 خدمات جامع آزمايشگاه

 ساير موارد

طبي، -آزمايشگاه تشخيصي

 پاتولوژي و ژنتيک

 طبي، پاتولوژي وژنتيک-يشامل هر سه بخش آزمايشگاه تشخيص 701

طبي و -آزمايشگاه تشخيصي

 پاتولوژي

 طبي و پاتولوژي -شامل هر دو بخش آزمايشگاه تشخيصي 702

طبي و -آزمايشگاه تشخيصي

 پاتولوژي و بانک خون

703  

 .پاتولوژي و ژنتيک ندارد ولي بقيه را دارد 704 طبي-آزمايشگاه تشخيصي

 آسيب شناسي 706 پاتولوژي

  708 گاه ژنتيکآزمايش

  710 آزمايشگاه بانک خون

طبي و بانک -آزمايشگاه تشخيصي

 خون

711  

آزمايشگاه تخصصي کشت و آنتي 

 بيوگرام سل

712  

  713 بخش گازهاي خوني

  714 آزمايشگاه جنين شناسي و نازايي

  716 آزمايشگاه مرجع يا رفرانس سالمت

  718 اي آزمايشگاه پزشکي هسته

  720 ه ايمونولوژيآزمايشگا

  722 آزمايشگاه ميکروب شناسي

  724 آزمايشگاه هورمون شناسي
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  728 آزمايشگاه اورژانس

  730 آزمايشگاه کلينيک ويژه

  732 آزمايشگاه سل

  734 آزمايشگاه مولکولي شناسي

  735 آزمايشگاه سيتولوژي

  736 آزمايشگاه انگل شناسي

  738 آزمايشگاه بيوشيمي

، MRIتي اسکن،  شامل کليه زيربخش هاي راديوگرافي، سونوگرافي، سي 750 کز جامع تصويربرداري پزشکيمر

 ماموگرافي و راديولوژي عروق محيطي است

تي اسکن،  هاي راديوگرافي، سونوگرافي، سي شامل حداقل سه مورد از زيربخش 752 راديولوژي

 MRIسنجش تراکم استخوان، ماموگرافي و 

  754 فيراديوگرا

 سونوگرافي داپلر، داپلرکالر داپلر 756 سونوگرافي

  757 راديوگرافي و سونوگرافي

  758 اسکن تي سي

  759 اسکن تي راديوگرافي و سي

  760 تي اسکن مالتي اساليس سي

  761 سي تي اسکن و سونوگرافي

MRI 762  

  MRI 763سي تي اسکن و 

  764 ماموگرافي

  765 وگرافيسونوگرافي و مام

 سنجش تراکم استخوان 766 دانسيتومتري

  767 راديوگرافي و دانسيتومتري

  768 آنژيوگرافي عروق محيطي

 ,EOG (Electro Oculography), ERG (Electro Retino graphy)  770 تصويربرداري چشم

VEP (Visual Evoked Potentials), OCT (Optical Coherence 
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Tomography),GDX,UBM(Ultrasound Biomicroscopy) آنژيوگرافي ،

  پاکي متري. پنتاکم ,توپوگرافي. چشم

PET 774  

CBCT 776 راديولوژي فک و صورت 

  778 راديولوژي اورژانس

  786 نوار عروق

  788 راديولوژي و سنگ شکن

 فقط شامل بخش هاي آندوسکوپي و کولونوسکوپي 800 گوارش سرپايي

شامل بخش گوارش سرپايي در ترکيب با يکي از خدمات تشخيصي تخصصي  801 جامع گوارش

 گوارش

  802 آندوسکوپي

  804 کولونوسکوپي

ERCP 806  

 ECT 808 الکتروشوک

خدمات جامع تشخيصي و تخصصي 

 قلب

 مورد از خدمات تشخيصي تخصصي قلب 1شامل حداقل  811

  812 تست ورزش

  814 اکوکارديوگرافي

  815 و اکوکارديوگرافي تست ورزش

  816 اکوکارديوگرافي نوزادان

  818 اکوکارديوگرافي مري

اکوکارديوگرافي و اکوکارديوگرافي 

 مري

819  

 EKG 820 الکتروکارديوگرافي

  822 هولترمانيتورنيگ قلب

  824 اسپيرومتري

  826 برونکوسکوپي
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  827 اسپرومتري و برونکوسکوپي

  828 تست متاکولين

  829 تست متاکولين و اسپرومتري

 NCV, EMG 830 مطالعات الکترودياگنوز

  832 پوواتراپي

  834 فتوديناميک

 EEG 836 الکتروانسفالوگرافي

، ERCPهاي آندوسکوپي، کولونوسکوپي،  مورد از بخش 0شامل حداقل  838 جامع خدمات تشخيصي تخصصي

 ومري و برونکوسکوپياسپيرومتري، اکوکارديوگرافي، تست ورزش، اک

  K نوع – 12 یوستپ

 thritaEHR.kType: سیستم کدگذاري

 کد نوع ضريب کا

 3 بیهوشی

 0 داخلی

 1 فیزيوتراپی

 0 جراحی

 0 دندان زشکی

 0 1عمومی

 نوع پذیرش - 13 یوستپ

 thritaEHR.admissionType: سیستم کدگذاري

                                                           
 تئهي0/0/3111مورخ ها 02190/ت/00901شماره نامه  وتصويب3/0/3111مورخ ها 02190/ت/00002شماره نامه  تصويب تصويب، از بعد Kاين-3

 توسعه پنجم قانون برنامه (19)ماده(ها) بند به مستند، ايران اسالمي جمهوري سالمت خدمات نسبي ارزش جديد کتاب وزيران درخصوص محترم

 ازتاريخ، اجرا جهت وخصوصي غيردولتي،خيريه عمومي دولتي، درماني و تشخيصي سساتؤم و ها بيمارستان تابعه، واحدهاي ابالغبه منظور به کشور،

 .اضافه شده است 3/0/3111
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 کد نوع پذيرش

 3 سرپايی

 0 بستري

 1 انتقالی

 0 اورژانس

 0 بستري از اورژانس

 نوع سازمان - 14 یوستپ

 thritaEHR.organizationTypeسیستم کدگذاري

 کد اصطالح اصطالح

 3 ستاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 0 دانشگاه علوم پزشکی

 1 انشبکه شهرست

 0 مطب

 0 بیمارستان

 0 درمانگاه عمومی

 0 درمانگاه تخصصی

 9 مرکز تصويربرداري

 1.3 آزمايشگاه پاتولوژي

 1.0 آزمايشگاه تشخیص طبی

 1.1 آزمايشگاه پاتوبیولوژي

 32 داروخانه

 33 ايمرکز هسته

 30 مرکز توانبخشی

 31 مرکز جامع توانبخشی

 30 مرکز جراحی محدود
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 کد اصطالح اصطالح

 30 هداشتخانه ب

 30 مرکز شهري

 30 پايگاه شهري

 39 مرکز روستايی

 31 پايگاه روستايی

 02 مرکز ناباروري

 03 مرکز معتادان خودمعرف

 00 مرکز آمبوالنس

 01 آرامستان

 00 پزشکی قانونی

 00 نظام پزشکی

 00 مرکز بهداشتی درمانی شهري روستايی

 00 پايگاه مراقبت بهداشتی مرزي

 

 وضعیت بیمار هنگام ترخیص -19 وستیپ

 thritaEHR.conditionOnDischarge: سیستم کدگذاري

 

 کد وضعیت وضعیت هنگام ترخیص

 3 کامل بهبودي

 0 نسبی بهبودي

 1 شخصی میل با ترخیص

 0 فوت

 0 پیگیري

 0 ديگر مرکز به انتقال
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 0 فرار

 9 هادامه درمان با تعويض بیمه پاي

 1 تبديل به بستري

 دهنده خدمت نقش ارائه - 16 یوستپ

 thritaEHR.healthcareProvider.role:سیستم کدگذاري

 کد اصطالح اصطالح

 3.3 معالج پزشک

 3.0 کنندهبستري پزشک

 3.1 دهندهارجاع پزشک

 3.0 مشاور پزشک

 0.3 بیمه نماينده

 1.3 پرستار

 1.0 تارسرپرس

 0.3 اصلی جراح

 0.0 جراح کمک

 0 بیهوشی متخصص

 0 تجويزگر

 0 مسئول فنی

 های حوزه سالمت رشته - 17 یوستپ

 thritaEHR.specialty: سیستم کدگذاري

 کد رشته نام

 101103 عمل اتاق کاردان

 101155 اي حرفه بهداشت کاردان

 101156 دهان بهداشت کاردان
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 کد رشته نام

 101158 عمومی بهداشت کاردان

 101160 محیط بهداشت کاردان

 101161 مدارس بهداشت کاردان

 101163 دندان و دهان بهداشتکار کاردان

 101192 پرستاري کاردان

 101196 دندان زشکی پرستاري کاردان

 101204 دندانی پروتزهاي کاردان

 101231 راديوتراپی -پرتودرمانی تکنولوژي کاردان

 101232 راديولوژي -پرتوشناسی تکنولوژي کاردان

 101233 اي هسته پزشکی تکنولوژي کاردان

 101324 صنعتی ايمنی صنايع کاردان

 101340 آزمايشگاهی علوم کاردان

 101358 پزشکی فوريتهاي کاردان

 101381 مامايی کاردان

 101382 پزشکی مدارك کاردان

 101422 هوشبري کاردان

 111103 عمل اتاق رشناسکا

 111120 کمکی وسايل و مصنوعی اعضاي کارشناس

 111158 عمومی بهداشت کارشناس

 111117 سنجی بینايی کارشناس

 111192 پرستاري کارشناس

 111229 پرتودرمانی تکنولوژي کارشناس

 111232 راديولوژي -پرتوشناسی تکنولوژي کارشناس

 111233 اي هسته پزشکی تکنولوژي کارشناس

 111266 داروسازي کارشناس

 111285 دبستانی پیش کودکان پرورش و رشد کارشناس

 111292 بالینی روانشناسی کارشناس

 111293 عمومی روانشناسی کارشناس

 111321 شناسی شنوايی کارشناس

 111340 آزمايشگاهی علوم کارشناس

 111338 اجتماعی خدمات -اجتماعی علوم کارشناس

 111343 تغذيه علوم شناسکار
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 111348  بهداشتی و کیفی کنترل -غذايی صنايع و علوم کارشناس

 111360 فیزيوتراپی کارشناس

 111355 سالمت اطالعات فناوري کارشناس

 111367 کاردرمانی کارشناس

 111369 پزشکی شاخه در کتابداري کارشناس

 111374 درمانی گفتار کارشناس

 111381 مامايی کارشناس

 111383 اجتماعی مددکاري کارشناس

 111390 درمانی بهداشتی خدمات مديريت کارشناس

 111394 مشاوره کارشناس

 111402 محیط بهداشت مهندسی کارشناس

 111401 اي حرفه بهداشت مهندسی کارشناس

 111407 بالینی پزشکی مهندسی کارشناس

 111405 بیوالکتريک -پزشکی مهندسی کارشناس

 111408 صنعتی ايمنی -صنايع مهندسی کارشناس

 111422 هوشبري کارشناس

 111262 ناقلین با مبارزه و پزشکی شناسی حشره کارشناس

 111307 دندانی پروتزهاي ساخت کارشناس

 111358 پزشکی فوريتهاي کارشناس

 111382 پزشکی مدارك کارشناس

 141102 اپیدمیولوژي ارشد کارشناس

 141103 عمل اتاق شدار کارشناس

 141106 پزشکی اخالق ارشد کارشناس

 H.T.A 141111 -سالمت فناوري ارزيابی ارشد کارشناس

 141112 ارگونومی ارشد کارشناس

 141119  مصنوعی اعضاء ارشد کارشناس

 141121 بهداشت اقتصاد ارشد کارشناس

 141128 انسانی اکولوژي ارشد کارشناس

 141130 پزشکی ماتیکانفور ارشد کارشناس

 141133 پزشکی شناسی انگل ارشد کارشناس

 141135 پزشکی شناسی ايمنی ارشد کارشناس

 141143 زيستی آمار ارشد کارشناس
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 141144 بهداشت آموزش ارشد کارشناس

 141146 پزشکی آموزش ارشد کارشناس

 141147 سالمت نظام در نگر جامعه آموزش ارشد کارشناس

 141149 شناسی بافت رشدا کارشناس

 141151 پزشکی شناسی باکتري ارشد کارشناس

 141152 پزشکی علوم در الکترونیکی يادگیري ريزي برنامه ارشد کارشناس

 141154 پرتوها بهداشت ارشد کارشناس

 141157 روان بهداشت ارشد کارشناس

 141162  غذايی مواد ايمنی و بهداشت ارشد کارشناس

 141177 سنجی بینايی دارش کارشناس

 141184 بالینی بیوشیمی ارشد کارشناس

 141178 بیهوشی ارشد کارشناس

 141192 پرستاري ارشد کارشناس

 141193 اورژانس پرستاري ارشد کارشناس

 141194 توانبخشی پرستاري ارشد کارشناس

 141195 جراحی -داخلی پرستاري ارشد کارشناس

 141197 منديسال پرستاري ارشد کارشناس

 141198 جامعه سالمت پرستاري ارشد کارشناس

 141199 کودکان پرستاري ارشد کارشناس

 141200 ويژه هاي مراقبت پرستاري ارشد کارشناس

 141201 نوزادان ويژه هاي مراقبت پرستاري ارشد کارشناس

 141202 نظامی پرستاري ارشد کارشناس

 141217 ورزشی پزشکی ارشد کارشناس

 141219 اجتماعی هاي آسیب از پیشگیري ارشد کارشناس

 141224 پزشکی علوم تاريخ ارشد کارشناس

 141225 دريايی دارويی و طبیعی ترکیبات ارشد کارشناس

 141235 خون گردش تکنولوژي ارشد کارشناس

 141262 ناقلین با مبارزه و پزشکی شناسی حشره ارشد کارشناس

 141263 خون بانک و آزمايشگاهی شناسی خون ارشد کارشناس

 141280 پرتويی حفاظت و راديوبیولوژي ارشد کارشناس

 141286 اجتماعی رفاه ارشد کارشناس

 141287 پرستاري روان ارشد کارشناس
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 141292 بالینی روانشناسی ارشد کارشناس

 141293 عمومی روانشناسی ارشد کارشناس

 141295 استثنايی کانکود وآموزش روانشناسی ارشد کارشناس

 141301 پزشکی فناوري زيست ارشد کارشناس

 141305 انسانی ژنتیک ارشد کارشناس

 141312 سالمندي سالمت ارشد کارشناس

 141313 رسانه و سالمت ارشد کارشناس

 141315 شناسی سم ارشد کارشناس

 141317 محیط شناسی سم ارشد کارشناس

 141321 شناسی شنوايی ارشد کارشناس

 141322 داروئی شیمی ارشد کارشناس

 141330 ايرانی سنتی طب ارشد کارشناس

 141341 تغذيه در بهداشتی علوم ارشد کارشناس

 141342 تشريحی علوم ارشد کارشناس

 141343 تغذيه علوم ارشد کارشناس

 141344 غیرمترقبه حوادث و بحران در تغذيه علوم ارشد کارشناس

 141345 پرتوزا داروهاي علوم ارشد کارشناس

 141347 رسانی اطالع و کتابداري علوم ارشد کارشناس

 141348  بهداشتی و کیفی کنترل -غذايی صنايع و علوم ارشد کارشناس

 141355 سالمت اطالعات فناوري ارشد کارشناس

 MRI 141356 -پزشکی تصويربرداري فناوري ارشد کارشناس

 141357 اسکن سیتی -پزشکی يربرداريتصو فناوري ارشد کارشناس

 141359 پزشکی فیزيک ارشد کارشناس

 141360 فیزيوتراپی ارشد کارشناس

 141361  ورزشی فیزيوتراپی ارشد کارشناس

 141362 فیزيولوژي ارشد کارشناس

 141364 پزشکی شناسی قارچ ارشد کارشناس

 141368 سالمت نظام در کارآفرينی ارشد کارشناس

 141367  درمانی کار ارشد ناسکارش

 141372 اشامیدنی و خوراکی مواد کنترل ارشد کارشناس

 141374 گفتاردرمانی ارشد کارشناس

 141381 مامايی ارشد کارشناس
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 141382 پزشکی مدارك ارشد کارشناس

 141383 اجتماعی مددکاري ارشد کارشناس

 141387 پسماند مديريت ارشد کارشناس

 141389 توانبخشی مديريت دارش کارشناس

 141390 درمانی بهداشتی خدمات مديريت ارشد کارشناس

 141391 زيست محیط و ايمنی سالمت، مديريت ارشد کارشناس

 141394 مشاوره ارشد کارشناس

 141396 مامايی در مشاوره ارشد کارشناس

 141399 صنعتی ايمنی مهندسی ارشد کارشناس

 141401 اي حرفه داشتبه مهندسی ارشد کارشناس

 141492 محیط بهداشت مهندسی ارشد کارشناس

 141403 بیمارستان مهندسی ارشد کارشناس

 141405 بیوالکتريک -پزشکی مهندسی ارشد کارشناس

 141406 مواد زيست -پزشکی مهندسی ارشد کارشناس

 141411 میکروبشناسی ارشد کارشناس

 141412 يیغذا مواد میکروبشناسی ارشد کارشناس

 141417 پزشکی نانوفناوري ارشد کارشناس

 141418 دارويی امور بر نظارت ارشد کارشناس

 141424 پزشکی شناسی ويروس ارشد کارشناس

 MBA 141384 مديريت ارشد کارشناس

 150212 پزشکی دکتراي دانشجوي

 151212 پزشکی دکتراي

 151266 داروسازي دکتراي

 151275 دندان زشکی دکتراي

 151340 آزمايشگاهی علوم دکتراي

 170141 شناسی آسیب تخصص دانشجوي

 170108 ارتوپدي تخصص دانشجوي

 170165 پوست بیماريهاي تخصص دانشجوي

 170166 داخلی بیماريهاي تخصص دانشجوي

 170172 گرمسیري و عفونی بیماريهاي تخصص دانشجوي

 170174 عروق و قلب بیماريهاي تخصص دانشجوي

 170176 اعصاب و مغز بیماريهاي تخصص دانشجوي
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 170178 بیهوشی تخصص دانشجوي

 170191 پرتودرمانی تخصص دانشجوي

 170213 اجتماعی پزشکی تخصص دانشجوي

 170214 قانونی پزشکی تخصص دانشجوي

 170217 ورزشی پزشکی تخصص دانشجوي

 170216 اي هسته پزشکی تخصص دانشجوي

 170250 عمومی جراحی تخصص دانشجوي

 170255 تناسلی ادراري مجاري و کلیه جراحی تخصص دانشجوي

 170257 اعصاب و مغز جراحی تخصص دانشجوي

 170260 پزشکی چشم تخصص دانشجوي

 170281 راديولوژي تخصص دانشجوي

 170288 روان زشکی تخصص دانشجوي

 170300 زايمان و زنان تخصص دانشجوي

 170325 اورژانس بط تخصص دانشجوي

 170329 سالمندي طب تخصص دانشجوي

 170331  توانبخشی و فیزيکی طب تخصص دانشجوي

 170332 کار طب تخصص دانشجوي

 170335 سطحی زير و فضا و هوا طب تخصص دانشجوي

 170373 کودکان تخصص دانشجوي

 170378 گردن و سر جراحی و بینی و حلق و گوش تخصص دانشجوي

 170102 اپیدمیولوژي تخصص يدانشجو

 170159 کودك و مادر بهداشت تخصص دانشجوي

 170267 فارماسی کلینیکال -بالینی داروسازي تخصص دانشجوي

 170110 ارتودانتیکس تخصص دانشجوي

 170129 اندودانتیکس تخصص دانشجوي

 170168 صورت و وفک دهان بیماريهاي تخصص دانشجوي

 170189 دندان و دهان شناسی آسیب -فک و دهان پاتولوژي تخصص دانشجوي

 170204 دندانی پروتزهاي تخصص دانشجوي

 170211 پريودانتیکس تخصص دانشجوي

 170245 صورت و فک و دهان جراحی تخصص دانشجوي

 170278 ترمیمی دندان زشکی تخصص دانشجوي

 170279 کودکان دندان زشکی تخصص دانشجوي
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 170283 صورت و فک و دهان ژيراديولو تخصص دانشجوي

 171141 شناسی آسیب متخصص

 171108 ارتوپدي متخصص

 171165 پوست بیماريهاي متخصص

 171166 داخلی بیماريهاي متخصص

 171172 گرمسیري و عفونی بیماريهاي متخصص

 171174 عروق و قلب بیماريهاي متخصص

 171176 اعصاب و مغز بیماريهاي متخصص

 171178 یبیهوش متخصص

 171191 پرتودرمانی متخصص

 171213 اجتماعی پزشکی متخصص

 171214 قانونی پزشکی متخصص

 171217 ورزشی پزشکی متخصص

 171216 اي هسته پزشکی متخصص

 171250 عمومی جراحی متخصص

 171255 تناسلی ادراري مجاري و کلیه جراحی متخصص

 171257 اعصاب و مغز جراحی متخصص

 171260 پزشکی شمچ متخصص

 171281 راديولوژي متخصص

 171288 روان زشکی متخصص

 171300 زايمان و زنان متخصص

 171325 اورژانس طب متخصص

 171329 سالمندي طب متخصص

 171331  توانبخشی و فیزيکی طب متخصص

 171332 کار طب متخصص

 171335 سطحی زير و فضا و هوا طب متخصص

 171373 کودکان متخصص

 171378 گردن و سر جراحی و بینی و حلق و گوش متخصص

 171102 اپیدمیولوژي متخصص

 171159 کودك و مادر بهداشت متخصص

 171267 فارماسی کلینیکال -بالینی داروسازي متخصص

 171110 ارتودانتیکس متخصص
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 171129 اندودانتیکس متخصص

 171168 صورت و وفک دهان بیماريهاي متخصص

 171189 دندان و دهان شناسی آسیب -فک و دهان پاتولوژي متخصص

 171204 دندانی پروتزهاي متخصص

 171211 پريودانتیکس متخصص

 171245 صورت و فک و دهان جراحی متخصص

 171278 ترمیمی دندان زشکی متخصص

 171279 کودکان دندان زشکی متخصص

 171283 صورت و فک و دهان راديولوژي متخصص

 200137 بالینی آلرژي و ايمونولوژي تخصص فوق ويدانشج

 200169 ريه بیماريهاي تخصص فوق دانشجوي

 200174 عروق و قلب بیماريهاي تخصص فوق دانشجوي

 200237 اطفال جراحی تخصص فوق دانشجوي

 200239 سوختگی و ترمیمی پالستیک، جراحی تخصص فوق دانشجوي

 200253 صدري قفسه جراحی تخصص فوق دانشجوي

 200254 عروق و قلب جراحی تخصص فوق دانشجوي

 200249 عروق جراحی تخصص فوق دانشجوي

 200264 اطفال سرطان و خون تخصص فوق دانشجوي

 200265 بالغین سرطان و خون تخصص فوق دانشجوي

 200289 اطفال روان زشکی تخصص فوق دانشجوي

 200290 نوجوان و کودك روان زشکی تخصص فوق دانشجوي

 200296 روماتولوژي تخصص فوق دانشجوي

 200297 کودکان روماتولوژي تخصص فوق دانشجوي

 200299 کودکان ريه تخصص فوق دانشجوي

 200334 تولد پیرامون و نوزادي طب تخصص فوق دانشجوي

 200336 اطفال عفونی تخصص فوق دانشجوي

 200337 بالغین عفونی تخصص فوق دانشجوي

 200350 متابولیسم و ريز درون غدد تخصص فوق دانشجوي

 200351 کودکان متابولیسم و ريز درون غدد تخصص فوق دانشجوي

 200366 اطفال قلب تخصص فوق دانشجوي

 200370 اطفال کلیه تخصص فوق دانشجوي

 200376 اطفال گوارش تخصص فوق دانشجوي
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 200377 بالغین کبد و گوارش تخصص فوق دانشجوي

 200398 کودکان اعصاب و مغز تخصص فوق ويدانشج

 200419 نفرولوژي تخصص فوق دانشجوي

 201137 بالینی آلرژي و ايمونولوژي تخصص فوق

 201169 ريه بیماريهاي تخصص فوق

 201174 عروق و قلب بیماريهاي تخصص فوق

 201237 اطفال جراحی تخصص فوق

 201239 سوختگی و ترمیمی پالستیک، جراحی تخصص فوق

 201253 صدري قفسه جراحی تخصص فوق

 201254 عروق و قلب جراحی تخصص فوق

 201249 عروق جراحی تخصص فوق

 201264 اطفال سرطان و خون تخصص فوق

 201265 بالغین سرطان و خون تخصص فوق

 201289 اطفال روان زشکی تخصص فوق

 201290 نوجوان و کودك روان زشکی تخصص فوق

 201296 وماتولوژير تخصص فوق

 201297 کودکان روماتولوژي تخصص فوق

 201299 کودکان ريه تخصص فوق

 201334 تولد پیرامون و نوزادي طب تخصص فوق

 201336 اطفال عفونی تخصص فوق

 201337 بالغین عفونی تخصص فوق

 201350 متابولیسم و ريز درون غدد تخصص فوق

 201351 کودکان ممتابولیس و ريز درون غدد تخصص فوق

 201366 اطفال قلب تخصص فوق

 201370 اطفال کلیه تخصص فوق

 201376 اطفال گوارش تخصص فوق

 201377 بالغین کبد و گوارش تخصص فوق

 201398 کودکان اعصاب و مغز تخصص فوق

 201419 نفرولوژي تخصص فوق

HIV/AIDS 210101 بالینی فلوشیپ دانشجوي 

 210104 نورواتولوژي و لوژياتو فلوشیپ دانشجوي

 210105 زنان در لگن کف اختالالت فلوشیپ دانشجوي
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 210109 کودکان ارتوپدي فلوشیپ دانشجوي

 210113 اروانکولوژي فلوشیپ دانشجوي

 210114 اطفال ارولوژي فلوشیپ دانشجوي

 210115 ترمیمی ارولوژي فلوشیپ دانشجوي

 210116 انزايم و زنان ارولوژي فلوشیپ دانشجوي

 210117 استرابیسم فلوشیپ دانشجوي

 210118 استريوتاکسی فلوشیپ دانشجوي

 210124 بزرگسال قلب اي مداخله اقدامات فلوشیپ دانشجوي

 210125 کودکان عروق و قلب اي مداخله اقدامات فلوشیپ دانشجوي

 210126 کارديوگرافی اکو فلوشیپ دانشجوي

 210127 یکپالست اکولو فلوشیپ دانشجوي

 210131 زنان انکولوژي فلوشیپ دانشجوي

 210139 کارديولوژي اينترونشنال فلوشیپ دانشجوي

 210140 ونوجوانان درکودکان کارديولوژي اينترونشنال فلوشیپ دانشجوي

 210142 پوست شناسی آسیب فلوشیپ دانشجوي

 210148 آندويورولوژي فلوشیپ دانشجوي

 210170 چشم سطح ايبیماريه فلوشیپ دانشجوي

 210173 چشمی خارج و قرنیه بیماريهاي فلوشیپ دانشجوي

 210175 بالغین در قلب مادرزادي بیماريهاي فلوشیپ دانشجوي

 و ايمنی نقص به مبتال بیماران در عفونی بیماريهاي فلوشیپ دانشجوي

 پیوند

210171 

 210179 شکم داخلی اعضاء پیوند بیهوشی فلوشیپ دانشجوي

 210180 اعصاب و مغز جراحی در بیهوشی فلوشیپ انشجويد

 210181 قلب بیهوشی فلوشیپ دانشجوي

 210182 کودکان بیهوشی فلوشیپ دانشجوي

 210187 اطفال پاتولوژي فلوشیپ دانشجوي

 210188 چشم پاتولوژي فلوشیپ دانشجوي

 210190 مولکوالروسیتوژنتیک پاتولوژي فلوشیپ دانشجوي

 210209 پريناتولوژي وشیپفل دانشجوي

 210218 الکتروفیزيولوژي -اينترونشنال میکرو پیس فلوشیپ دانشجوي

 210220 بیمارستانی هاي عفونت کنترل و پیشگیري فلوشیپ دانشجوي

 210221 کبد پیوند فلوشیپ دانشجوي
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 210222 کلیه پیوند فلوشیپ دانشجوي

 210223 اوروانکولوژي و کلیه پیوند فلوشیپ دانشجوي

 210227 عمومی جراحی تروماي فلوشیپ دانشجوي

 210238 پستان جراحی فلوشیپ دانشجوي

 210243 زنان بین درون جراحی فلوشیپ دانشجوي

 210251 الپاراسکوپی -بین درون عمومی جراحی فلوشیپ دانشجوي

 210244 دست جراحی فلوشیپ دانشجوي

 210246 فقرات ستون جراحی فلوشیپ دانشجوي

 210247 گردن و سر جراحی فلوشیپ دانشجوي

 210248 سرطان جراحی فلوشیپ دانشجوي

 210249 عروق جراحی فلوشیپ دانشجوي

 210256 کولورکتال جراحی فلوشیپ دانشجوي

 210258 زانو جراحی فلوشیپ دانشجوي

 210259 اطفال چشم فلوشیپ دانشجوي

 210261 چشم انحراف و کودکان پزشکی چشم فلوشیپ دانشجوي

 210270 درد فلوشیپ دانشجوي

 210272 پاتولوژي درماتو فلوشیپ دانشجوي

 210284 اي مداخله راديولوژي فلوشیپ دانشجوي

 210291 نظامی روان زشکی فلوشیپ دانشجوي

 210298 رينولوژي فلوشیپ دانشجوي

 210309 تناسلی -ادراري دستگاه سرطانهاي فلوشیپ دانشجوي

 210318 سوختگی وشیپفل دانشجوي

 210326 تسکینی طب فلوشیپ دانشجوي

 210327 خواب طب فلوشیپ دانشجوي

 210328 تنی روان طب فلوشیپ دانشجوي

 210333 جنین و مادر طب فلوشیپ دانشجوي

 210365 قدامی سگمان -قرنیه فلوشیپ دانشجوي

 210375 گلوکوم فلوشیپ دانشجوي

 210379 الرينگولوژي فلوشیپ دانشجوي

 ICU 210392 -پزشکی ويژه هاي مراقبت فلوشیپ دانشجوي

 210393 کودکان ويژه هاي مراقبت فلوشیپ دانشجوي

 210413 ناباروري فلوشیپ دانشجوي
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 210414 قلب نارسايی فلوشیپ دانشجوي

 IVF 210415 -نازايی فلوشیپ دانشجوي

 210420 کودکان بالینی نوروفیزيولوژي فلوشیپ دانشجوي

 210423 خلفی سگمان -ورتین ويتره فلوشیپ دانشجوي

 210134 ايم لنت فلوشیپ دانشجوي

 210107 سرجري ارتو فلوشیپ دانشجوي

 210132 صورت و فک و دهان انکولوژي فلوشیپ دانشجوي

 210186 دهان بیولوژي فلوشیپ دانشجوي

 210164 دهان بد بوي فلوشیپ دانشجوي

 210203 يم لنتا -پروتز فلوشیپ دانشجوي

 210206 ماکزيلوفیشیال پروتزهاي فلوشیپ دانشجوي

 210210 ايم لنت -پريو فلوشیپ دانشجوي

 210205 صورت و فک پروتزهاي فلوشیپ دانشجوي

 210208 ايم لنت پروستو فلوشیپ دانشجوي

 210226 دندانی تروماي فلوشیپ دانشجوي

 210240 ايم لنت -پیشرفته جراحی فلوشیپ دانشجوي

 210242 صورت و فک تروماي جراحی فلوشیپ دانشجوي

 210241 صورت و فک و دهان ترمیمی جراحی فلوشیپ دانشجوي

 210252  کودکان و کرانیوفاسیال صورت و فک جراحی فلوشیپ دانشجوي

 210271 صورتی -دهانی مزمن دردهاي فلوشیپ دانشجوي

 بر مبتنی زيبايی يها ترمیم اي  رشته بین درمان فلوشیپ دانشجوي

 باندينگ

210273 

 210276 عمومی -بیمارستانی دندان زشکی فلوشیپ دانشجوي

 210277 کودکان -بیمارستانی دندان زشکی فلوشیپ دانشجوي

 210316 مسمومیتها و بالینی شناسی سم فلوشیپ دانشجوي

 210380 لیزر فلوشیپ دانشجوي

HIV/AIDS 211101 بالینی فلوشیپ 

 211104 نورواتولوژي و اتولوژي فلوشیپ

 211105 زنان در لگن کف اختالالت فلوشیپ

 211109 کودکان ارتوپدي فلوشیپ

 211113 اروانکولوژي فلوشیپ

 211114 اطفال ارولوژي فلوشیپ
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 211115 ترمیمی ارولوژي فلوشیپ

 211116 زايمان و زنان ارولوژي فلوشیپ

 211117 استرابیسم فلوشیپ

 211118 تريوتاکسیاس فلوشیپ

 211124 بزرگسال قلب اي مداخله اقدامات فلوشیپ

 211125 کودکان عروق و قلب اي مداخله اقدامات فلوشیپ

 211126 کارديوگرافی اکو فلوشیپ

 211127 پالستیک اکولو فلوشیپ

 211131 زنان انکولوژي فلوشیپ

 211139 کارديولوژي اينترونشنال فلوشیپ

 211140 ونوجوانان درکودکان کارديولوژي نالاينترونش فلوشیپ

 211142 پوست شناسی آسیب فلوشیپ

 211148 آندويورولوژي فلوشیپ

 211170 چشم سطح بیماريهاي فلوشیپ

 211173 چشمی خارج و قرنیه بیماريهاي فلوشیپ

 211175 بالغین در قلب مادرزادي بیماريهاي فلوشیپ

 211171 پیوند و ايمنی نقص به مبتال انبیمار در عفونی بیماريهاي فلوشیپ

 211179 شکم داخلی اعضاء پیوند بیهوشی فلوشیپ

 211180 اعصاب و مغز جراحی در بیهوشی فلوشیپ

 211181 قلب بیهوشی فلوشیپ

 211182 کودکان بیهوشی فلوشیپ

 211187 اطفال پاتولوژي فلوشیپ

 211188 چشم پاتولوژي فلوشیپ

 211190 لکوالروسیتوژنتیکمو پاتولوژي فلوشیپ

 211209 پريناتولوژي فلوشیپ

 211218 الکتروفیزيولوژي -اينترونشنال میکرو پیس فلوشیپ

 211220 بیمارستانی هاي عفونت کنترل و پیشگیري فلوشیپ

 211221 کبد پیوند فلوشیپ

 211222 کلیه پیوند فلوشیپ

 211223 اوروانکولوژي و کلیه پیوند فلوشیپ

 211227 عمومی جراحی تروماي فلوشیپ

 211238 پستان جراحی فلوشیپ
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 211243 زنان بین درون جراحی فلوشیپ

 211251 الپاراسکوپی -بین درون عمومی جراحی فلوشیپ

 211244 دست جراحی فلوشیپ

 211246 فقرات ستون جراحی فلوشیپ

 211247 گردن و سر جراحی فلوشیپ

 211248 سرطان جراحی فلوشیپ

 211249 عروق جراحی وشیپفل

 211256 کولورکتال جراحی فلوشیپ

 211258 زانو جراحی فلوشیپ

 211259 اطفال چشم فلوشیپ

 211261 چشم انحراف و کودکان پزشکی چشم فلوشیپ

 211270 درد فلوشیپ

 211272 پاتولوژي درماتو فلوشیپ

 211284 اي مداخله راديولوژي فلوشیپ

 211291 مینظا روان زشکی فلوشیپ

 211298 رينولوژي فلوشیپ

 211309 تناسلی -ادراري دستگاه سرطانهاي فلوشیپ

 211318 سوختگی فلوشیپ

 211326 تسکینی طب فلوشیپ

 211327 خواب طب فلوشیپ

 211328 تنی روان طب فلوشیپ

 211333 جنین و مادر طب فلوشیپ

 211365 قدامی سگمان -قرنیه فلوشیپ

 211375 گلوکوم فلوشیپ

 211379 الرينگولوژي فلوشیپ

 ICU 211392 -پزشکی ويژه هاي مراقبت فلوشیپ

 211393 کودکان ويژه هاي مراقبت فلوشیپ

 211413 ناباروري فلوشیپ

 211414 قلب نارسايی فلوشیپ

 IVF 211415 -نازايی فلوشیپ

 211420 کودکان بالینی نوروفیزيولوژي فلوشیپ

 211423 خلفی سگمان -ورتین ويتره فلوشیپ
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 211134 ايم لنت فلوشیپ

 211107 سرجري ارتو فلوشیپ

 211132 صورت و فک و دهان انکولوژي فلوشیپ

 211186 دهان بیولوژي فلوشیپ

 211164 دهان بد بوي فلوشیپ

 211203 ايم لنت-پروتز فلوشیپ

 211206 ماکزيلوفیشیال پروتزهاي فلوشیپ

 211210 ايم لنت -پريو فلوشیپ

 211205 صورت و فک پروتزهاي فلوشیپ

 211208 ايم لنت پروستو فلوشیپ

 211226 دندانی تروماي فلوشیپ

 211240 ايم لنت -پیشرفته جراحی فلوشیپ

 211242 صورت و فک تروماي جراحی فلوشیپ

 211241 صورت و فک و دهان ترمیمی جراحی فلوشیپ

 211252  کودکان و کرانیوفاسیال صورت و فک جراحی فلوشیپ

 211271 صورتی -دهانی مزمن دردهاي فلوشیپ

 211273 باندينگ بر مبتنی زيبايی هاي ترمیم اي  رشته بین درمان فلوشیپ

 211276 عمومی -بیمارستانی دندان زشکی فلوشیپ

 211277 کودکان -بیمارستانی دندان زشکی فلوشیپ

 211316 مسمومیتها و بالینی شناسی سم فلوشیپ

 211380 لیزر فلوشیپ

 211425 صرع بیماري فلوشیپ

 MS 211426 بیماري فلوشیپ

 211427 حلزون کاشت فلوشیپ

 211428 شانه جراحی فلوشیپ

 190102 اپیدمیولوژي تخصصی دکتراي دانشجوي

 190106 پزشکی اخالق تخصصی دکتراي دانشجوي

 190119 مصنوعی اعضاي تخصصی دکتراي دانشجوي

 190122 سالمت اقتصاد تخصصی کترايد دانشجوي

 190130 پزشکی انفورماتیک تخصصی دکتراي دانشجوي

 190133 پزشکی شناسی انگل تخصصی دکتراي دانشجوي

 190135 پزشکی شناسی ايمنی تخصصی دکتراي دانشجوي
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 190143 زيستی آمار تخصصی دکتراي دانشجوي

 190145 المتس ارتقاء و بهداشت آموزش تخصصی دکتراي دانشجوي

 190146 پزشکی آموزش تخصصی دکتراي دانشجوي

 190150 پزشکی شناسی بافت تخصصی دکتراي دانشجوي

 190151 پزشکی شناسی باکتري تخصصی دکتراي دانشجوي

 190153 باروري بهداشت تخصصی دکتراي دانشجوي

 190177 سنجی بینايی تخصصی دکتراي دانشجوي

 190184 بالینی شیمیبیو تخصصی دکتراي دانشجوي

 190185 تولیدمثل بیولوژي تخصصی دکتراي دانشجوي

 190192 پرستاري تخصصی دکتراي دانشجوي

 190207 کاربردي پروتئومیکس تخصصی دکتراي دانشجوي

 190215 مولکولی پزشکی تخصصی دکتراي دانشجوي

 190224 پزشکی علوم تاريخ تخصصی دکتراي دانشجوي

 190236 میکروبی هاي توکسین خصصیت دکتراي دانشجوي

 190262 ناقلین با مبارزه و پزشکی شناسی حشره تخصصی دکتراي دانشجوي

 190292 بالینی روانشناسی تخصصی دکتراي دانشجوي

 190291 نظامی روانشناسی تخصصی دکتراي دانشجوي

 190302 پزشکی بیوتکنولوژي -پزشکی فناوري زيست تخصصی دکتراي دانشجوي

 190306 پزشکی ژنتیک تخصصی دکتراي نشجويدا

 190308 شناسی سالمند تخصصی دکتراي دانشجوي

 190310 ها فوريت و باليا در سالمت تخصصی دکتراي دانشجوي

 190314 اجتماعی رفاه و سالمت تخصصی دکتراي دانشجوي

 190319 سالمت گذاري سیاست تخصصی دکتراي دانشجوي

 190320 تغذيه و غذا استهايسی تخصصی دکتراي دانشجوي

 190321 شناسی شنوايی تخصصی دکتراي دانشجوي

 190330 ايرانی سنتی طب تخصصی دکتراي دانشجوي

 190339 اعصاب علوم تخصصی دکتراي دانشجوي

 190342 تشريحی علوم تخصصی دکتراي دانشجوي

 190343 تغذيه علوم تخصصی دکتراي دانشجوي

 190346 کاربردي سلولی لومع تخصصی دکتراي دانشجوي

 و کیفی کنترل -غذايی صنايع و علوم تخصصی دکتراي دانشجوي

  بهداشتی

190348 
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 190429 فارماکولوژي تخصصی دکتراي دانشجوي

 190354 بیولوژيک هاي فرآورده تخصصی دکتراي دانشجوي

 190359 پزشکی فیزيک تخصصی دکتراي دانشجوي

 190360 راپیفیزيوت تخصصی دکتراي دانشجوي

 190362 فیزيولوژي تخصصی دکتراي دانشجوي

 190363 ورزش فیزيولوژي تخصصی دکتراي دانشجوي

 190364 پزشکی شناسی قارچ تخصصی دکتراي دانشجوي

 190367 درمانی کار تخصصی دکتراي دانشجوي

 190374 درمانی گفتار تخصصی دکتراي دانشجوي

 190383 ماعیاجت مددکاري تخصصی دکتراي دانشجوي

 190386 سالمت اطالعات مديريت تخصصی دکتراي دانشجوي

 190388 سالمت نظام در فناوري و تحقیقات مديريت تخصصی دکتراي دانشجوي

 190390 درمانی بهداشتی خدمات مديريت تخصصی دکتراي دانشجوي

 190395 توانبخشی مشاوره تخصصی دکتراي دانشجوي

 190397 اعتیاد لعاتمطا تخصصی دکتراي دانشجوي

 190400 بافت مهندسی تخصصی دکتراي دانشجوي

 190401 اي حرفه بهداشت مهندسی تخصصی دکتراي دانشجوي

 190402 محیط بهداشت مهندسی تخصصی دکتراي دانشجوي

 190404 پزشکی مهندسی تخصصی دکتراي دانشجوي

 190405 بیوالکتريک -پزشکی مهندسی تخصصی دکتراي دانشجوي

 190410 پزشکی شناسی میکروب تخصصی دکتراي دانشجوي

 190417 پزشکی نانوفناوري تخصصی دکتراي دانشجوي

 190421 خون بانک و آزمايشگاهی هماتولوژي تخصصی دکتراي دانشجوي

 190424 پزشکی شناسی ويروس تخصصی دکتراي دانشجوي

 190353 فارماکوگنوزي تخصصی دکتراي دانشجوي

 190352 فارماسیوتیکس تخصصی ايدکتر دانشجوي

 190369 اي هسته داروسازي تخصصی دکتراي دانشجوي

 190322 دارويی شیمی تخصصی دکتراي دانشجوي

 190303 دارويی بیوتکنولوژي -دارويی فناوري زيست تخصصی دکتراي دانشجوي

 190304 دارويی مواد زيست تخصصی دکتراي دانشجوي

 190315 ناسیش سم تخصصی دکتراي دانشجوي

 190123 دارو مديريت و اقتصاد تخصصی دکتراي دانشجوي
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 190268 سنتی داروسازي تخصصی دکتراي دانشجوي

 190371 دارو کنترل تخصصی دکتراي دانشجوي

 190323 پزشکی آبشناسی و خوراکی مواد شیمی تخصصی دکتراي دانشجوي

 190416 دارويی ولوژينانوتکن -دارويی فناوري نانو تخصصی دکتراي دانشجوي

 190311 اجتماعی دندان زشکی و دهان سالمت تخصصی دکتراي دانشجوي

 190409 دندانی مواد تخصصی دکتراي دانشجوي

 191102 اپیدمیولوژي تخصصی دکتراي

 191106 پزشکی اخالق تخصصی دکتراي

 191119 مصنوعی اعضاي تخصصی دکتراي

 191122 سالمت اقتصاد تخصصی دکتراي

 191130 پزشکی انفورماتیک تخصصی دکتراي

 191133 پزشکی شناسی انگل تخصصی دکتراي

 191135 پزشکی شناسی ايمنی تخصصی دکتراي

 191143 زيستی آمار تخصصی دکتراي

 191145 سالمت ارتقاء و بهداشت آموزش تخصصی دکتراي

 191146 پزشکی آموزش تخصصی دکتراي

 191150 شکیپز شناسی بافت تخصصی دکتراي

 191151 پزشکی شناسی باکتري تخصصی دکتراي

 191153 باروري بهداشت تخصصی دکتراي

 191177 سنجی بینايی تخصصی دکتراي

 191184 بالینی بیوشیمی تخصصی دکتراي

 191185 تولیدمثل بیولوژي تخصصی دکتراي

 191192 پرستاري تخصصی دکتراي

 191207 کاربردي پروتئومیکس تخصصی دکتراي

 191215 مولکولی پزشکی تخصصی دکتراي

 191224 پزشکی علوم تاريخ تخصصی دکتراي

 191236 میکروبی هاي توکسین تخصصی دکتراي

 191262 ناقلین با مبارزه و پزشکی شناسی حشره تخصصی دکتراي

 191292 بالینی روانشناسی تخصصی دکتراي

 191291 نظامی روانشناسی تخصصی دکتراي

 191302 پزشکی بیوتکنولوژي -پزشکی فناوري زيست تخصصی ايدکتر

 191306 پزشکی ژنتیک تخصصی دکتراي
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 کد رشته نام

 191308 شناسی سالمند تخصصی دکتراي

 191310 ها فوريت و باليا در سالمت تخصصی دکتراي

 191314 اجتماعی رفاه و سالمت تخصصی دکتراي

 191319 سالمت گذاري سیاست تخصصی دکتراي

 191320 تغذيه و غذا سیاستهاي تخصصی دکتراي

 191321 شناسی شنوايی تخصصی دکتراي

 191330 ايرانی سنتی طب تخصصی دکتراي

 191339 اعصاب علوم تخصصی دکتراي

 191342 تشريحی علوم تخصصی دکتراي

 191343 تغذيه علوم تخصصی دکتراي

 191346 کاربردي سلولی علوم تخصصی دکتراي

 191348  بهداشتی و کیفی کنترل -غذايی صنايع و لومع تخصصی دکتراي

 191429 فارماکولوژي تخصصی دکتراي

 191354 بیولوژيک هاي فرآورده تخصصی دکتراي

 191359 پزشکی فیزيک تخصصی دکتراي

 191360 فیزيوتراپی تخصصی دکتراي

 191362 فیزيولوژي تخصصی دکتراي

 191363 ورزش فیزيولوژي تخصصی دکتراي

 191364 پزشکی شناسی قارچ تخصصی دکتراي

 191367 درمانی کار تخصصی دکتراي

 191374 درمانی گفتار تخصصی دکتراي

 191383 اجتماعی مددکاري تخصصی دکتراي

 191386 سالمت اطالعات مديريت تخصصی دکتراي

 191388 سالمت نظام در فناوري و تحقیقات مديريت تخصصی دکتراي

 191390 درمانی بهداشتی خدمات ديريتم تخصصی دکتراي

 191395 توانبخشی مشاوره تخصصی دکتراي

 191397 اعتیاد مطالعات تخصصی دکتراي

 191400 بافت مهندسی تخصصی دکتراي

 191401 اي حرفه بهداشت مهندسی تخصصی دکتراي

 191402 محیط بهداشت مهندسی تخصصی دکتراي

 191404 پزشکی مهندسی تخصصی دکتراي

 191405 بیوالکتريک -پزشکی مهندسی تخصصی دکتراي
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 کد رشته نام

 191410 پزشکی شناسی میکروب تخصصی دکتراي

 191417 پزشکی نانوفناوري تخصصی دکتراي

 191421 خون بانک و آزمايشگاهی هماتولوژي تخصصی دکتراي

 191424 پزشکی شناسی ويروس تخصصی دکتراي

 191353 فارماکوگنوزي تخصصی دکتراي

 191352 فارماسیوتیکس تخصصی ايدکتر

 191369 اي هسته داروسازي تخصصی دکتراي

 191322 دارويی شیمی تخصصی دکتراي

 191303 دارويی بیوتکنولوژي -دارويی فناوري زيست تخصصی دکتراي

 191304 دارويی مواد زيست تخصصی دکتراي

 191315 شناسی سم تخصصی دکتراي

 191123 دارو تمديري و اقتصاد تخصصی دکتراي

 191268 سنتی داروسازي تخصصی دکتراي

 191371 دارو کنترل تخصصی دکتراي

 191323 پزشکی آبشناسی و خوراکی مواد شیمی تخصصی دکتراي

 191416 دارويی نانوتکنولوژي -دارويی فناوري نانو تخصصی دکتراي

 191311 اجتماعی دندان زشکی و دهان سالمت تخصصی دکتراي

 191409 دندانی مواد تخصصی دکتراي

 191158 عمومی بهداشت تخصصی دکتري

 صندوق بیمه - 18 یوستپ

 thritaEHR.insuranceBox: سیستم کدگذاري

 کد  اصطالح

 کد بیمه تامین اجتماعی صندوق هاي

 1 بیمه اجباري

 2 بیمه اختیاري

 16 مشاغل آزاد

 31 شهريرانندگان حمل بار بین 

 31 رانندگان حمل مسافر بین شهري
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 32 نويسندگان و پديدآورندگان کتاب و هنرمندان

 33 بافندگان قالی و قالیچه و زيلو و گلیم

 34 هنرمندان

 35 اجباري کارگران ساختمانی

 36 اتباع بیگانه

 37 همکار سازمانی

 38 مددجويان

 39 کارگران باربر

 41 کارگران ساختمانی

 41 الیبافان شناسه دارق

 42 شاغلین کسب و کار خانگی

 43 مددجويان مشمول يارانه 

 44 زنان سرپرست خانوار مشمول يارانه 

 45 مربیان مهدهاي کودك خود مالک مشمول يارانه 

 46  صیاد مشمول يارانه

 47 زنبور دار مشمول يارانه 

پديدآورندگان ، نويسندگان کتاب و هنرمندان 

 ل يارانه مشمو

48 

 49 رانندگان درون شهري

 51 بیمه کارفرمايان صنفی 

 51 کارفرمايان کارگاههاي کشاورزي 

 52 کارفرماي صنفی کم درآمد

 53 خادمین ثابت مساجد

 54 بیمه ايرانیان خارج از کشور

 55 نخبگان و استعدادهاي برتر 

 کد  درمانی خدمات بیمه صندوقهاي

 2669 ساير اقشار
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 2663 روستايی

 2661 کارکنان دولت

 2664 بیمه سالمت همگانی

 26611 ايرانیان

 اتباع بیگانه-ساير اقشار

 

2668 

کد  هاي بیمه کمیته امداد امام خمینی صندوق

 2767 شهري عادي مددجويان اصطالح

کد  (تصادفی)هاي بیمه وزارت بهداشت  صندوق

 29 92 ماده اصطالح

 

 وضعیت تشخیص - 19 یوستپ

 thritaEHR.daignosis.status: سیستم کدگذاري

کد  اصطالح

 3 اولیه تشخیص اصطالح

 0 درمان حین تشخیص

 1 نهايی تشخیص

 فوتمحل  - 21 یوستپ

 thritaEHR.deathLocation:سیستم کدگذاري

کد  اصطالح

 3 بیمارستان اصطالح

 0 منزل

 1 حادثه محل در

 0 بیمارستان به انتقال حین در

 0 بیمارستان از خارج
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 وضعیت تشخیص علت فوت - 21 یوستپ

 thritaEHR.deathCauseStatus: سیستم کدگذاري

 کد اصطالح اصطالح
 3 1زمینه
 0 2واسط

 متهای حوزه سال شناسه - 22 وستیپ

 نوع سازمان اختصاص دهنده سازمان صادر کننده عنوان شناسه

 MOHME_IT MOHME_IT Org_ID سازمان ارائه دهنده خدمت

 National_Org_Civil_Reg National_Org_Civil_Reg National_Code کدملی

سیستم ارسال کننده 

 اطالعات

MOHME_IT MOHME_IT System_ID 

 Med_Council Med_Council Med_ID شماره نظام پزشکی

 Nursing_Org Nursing_Org Nursing_ID شماره نظام پرستاري

 Med_Council Med_Council MED_ID شماره مامايی

 MOI_BAFIA MOI_BAFIA BAFIA_ID اقامت اتباع خارجی شماره

 MIA MIA Passport_ID شماره گذرنامه

 کد پستی

 

PostOffice PostOffice ZipCode 

اي  سه هاي بیمهشنا

استحقاق درمان، شناسه )

IHIO
 

 IHIO HID 

TAMIN
 

 TAMIN HID 

                                                           
ها  آن هاي مرضي که وجودوضعيت ،هابيماري»، اين وضعيت ]0[« تشخيص و ثبت علل مرگ و مير»کتاب  00شده در صفحه  طبق تعريف ارائه -3

علت »در بخش « ج»کند و مطابق با قسمت را مشخص مي« اندولي به وقوع مرگ کمک کرده يا موجب تسريع آن شده ،شودتنهايي موجب مرگ نمي به

ف دقيق هدف از ارائه تعري.ستا« ب»زايي يا مرگ نوزاد زير هفت روز، مطابق قسمت مربوط به مرده ،«علت فوت»در ستون . باشدگواهي فوت مي« فوت

 .ست که مطمئن شويم تمام اطالعات مرتبط با مرگ در گواهي فوت ثبت شود اين

شرايطي که موجب آسيب در اثر حوادث و سوانح يا »، اين وضعيت ]0[« تشخيص و ثبت علل مرگ و مير»کتاب  00شده در صفحه  طبق تعريف ارائه -0

 .ستگواهي فوت ا« علت فوت»بخش در « ب»کند و مطابق با قسمت را مشخص مي« خشونت شده است

 
 .دار قرار مي گردداين مق Assignerو  Issuerهاي  باشد، در ويژگي "ايرانيان بيمه سالمت"گر فرد  در صورتي که سازمان بيمه 
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ارجاع، شناسه نسخه 

 (الکترونیکی

BITSA
 

 BITSA HID 

 

 UCUMمقادیر واحدها بر اساس استاندارد  - 23 پیوست

Code VolumePercent [Volume Fraction Units] 

% Percent [Most Common Healthcare Units] 

/uL PerMicroLiter [Most Common Healthcare Units] 

[iU]/L InternationalUnitsPerLiter [Most Common Healthcare Units] 

10*3/uL ThousandsPerMicroLiter [Most Common Healthcare Units] 

10*6/uL MillionsPerMicroLiter [Most Common Healthcare Units] 

fL FemtoLiter [Most Common Healthcare Units] 

g/dL GramsPerDeciLiter [Most Common Healthcare Units] 

g/L GramsPerLiter [Most Common Healthcare Units] 

g/mL GramsPerMilliLiter [Most Common Healthcare Units] 

kPa KiloPascal [Most Common Healthcare Units] 

m[iU]/mL MilliInternationalUnitsPerMilliLiter [Most Common Healthcare 

Units] 

meq/L MilliEquivalentsPerLiter [Most Common Healthcare Units] 

mg/dL MilliGramsPerDeciLiter [Most Common Healthcare Units] 

mm[Hg] MilliMetersOfMercury [Most Common Healthcare Units] 

mmol/kg MilliMolesPerKiloGram [Most Common Healthcare Units] 

mmol/L MilliMolesPerLiter [Most Common Healthcare Units] 

mosm/kg MilliOsmolesPerKiloGram [Most Common Healthcare Units] 

ng/mL NanoGramsPerMilliLiter [Most Common Healthcare Units] 

nmol/L NanoMolesPerLiter [Most Common Healthcare Units] 

pg PicoGrams [Most Common Healthcare Units] 

pg/mL PicoGramsPerMilliLiter [Most Common Healthcare Units] 

pmol/L PicoMolesPerLiter [Most Common Healthcare Units] 

U/L UnitsPerLiter [Most Common Healthcare Units] 

u[iU]/mL MicroInternationalUnitsPerMilliLiter [Most Common Healthcare 

Units] 

ug/dL MicroGramsPerDeciLiter [Most Common Healthcare Units] 

ug/L MicroGramsPerLiter [Most Common Healthcare Units] 

ug/mL MicroGramsPerMilliLiter [Most Common Healthcare Units] 

umol/L MicroMolesPerLiter [Most Common Healthcare Units] 

[lg] Log10 [Unity] 

10*6/{Specimen} MillionPerSpecimen [Unity] 

/{tot} PerTotalCount [Unity] 

                                                                                                                                                                                     
 
 .دار قرار مي گردداين مق Assignerو  Issuerهاي  باشد، در ويژگي "تامين اجتماعي"فرد گر  در صورتي که سازمان بيمه 

 
 .اين مقدار قرار مي گردد Assignerو  Issuerهاي  باشد، در ويژگي فاقد بيمه درمانيدر صورتي که فرد  
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Code VolumePercent [Volume Fraction Units] 

10*3 Thousand [Unity] 

10*3.{RBC} ThousandRedBloodCells [Unity] 

10*5 OneHundredThousand [Unity] 

10*6 Million [Unity] 

10*8 TenToEighth [Unity] 

% Percent [General Fraction Unit] 

{Relative}% RelativePercent [General Fraction Unit] 

%{Total} PercentTotal [General Fraction Unit] 

%{0to3Hours} Percent0to3Hours [General Fraction Unit] 

/10*10 PerTenGiga [Number Fraction Units] 

/10*6 PerMillion [Number Fraction Units] 

/10*9 PerBillion [Number Fraction Units] 

/10*12 PerTrillion [Number Fraction Units] 

%{Normal} PercentNormal [Number Fraction Units] 

%{SpermMotility} PercentSpermMotility [Number Fraction Units] 

%{Positive} PercentPositive [Number Fraction Units] 

%{FetalErythrocyt

es} 

PercentFetalErythrocytes [Number Fraction Units] 

%{OfLymphocytes

} 

PercentOfLymphocytes [Number Fraction Units] 

%{ofBacteria} PercentofBacteria [Number Fraction Units] 

%{OfWBCs} PercentOfWBCs [Number Fraction Units] 

%{Abnormal} PercentAbnormal [Number Fraction Units] 

%{EosSeen} PercentEosinophilsSeen [Number Fraction Units] 

%{Hemolysis} PercentHemolysis [Number Fraction Units] 

%{Blockade} PercentBlockade [Number Fraction Units] 

%/100{WBC} PercentPer100WBC [Number Fraction Units] 

%{Binding} PercentBinding [Mass Or Substance Fraction Units] 

%{TotalProtein} PercentTotalProtein [Mass Or Substance Fraction Units] 

%{Bound} PercentBound [Mass Or Substance Fraction Units] 

%{Hemoglobin} PercentHemoglobin [Mass Or Substance Fraction Units] 

%{HemoglobinSat

uration} 

PercentHemoglobinSaturation [Mass Or Substance Fraction Units] 

%{Carboxyhemogl

obin} 

PercentCarboxyhemoglobin [Mass Or Substance Fraction Units] 

%{HemoglobinA1

C} 

PercentHemoglobinA1C [Mass Or Substance Fraction Units] 

%{Excretion} PercentExcretion [Mass Or Substance Rate Fraction Units] 

%{Uptake} PercentUptake [Mass Or Substance Rate Fraction Units] 

ug/ng MicroGramsPerNanoGram [Mass Ratio Or Mass Fraction Or Mass 

Content Units] 

ng/mg NanoGramsPerMilliGram [Mass Ratio Or Mass Fraction Or Mass 

Content Units] 

ng/mg{Protein} NanoGramsPerMilliGramProtein [Mass Ratio Or Mass Fraction Or 

Mass Content Units] 
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Code VolumePercent [Volume Fraction Units] 

ug/mg MicroGramsPerMilliGram [Mass Ratio Or Mass Fraction Or Mass 

Content Units] 

ug/mg{Cre} MicroGramsPerMilliGramCreatinine [Mass Ratio Or Mass Fraction 

Or Mass Content Units] 

mg/mg MilliGramsPerMilliGram [Mass Ratio Or Mass Fraction Or Mass 

Content Units] 

mg/mg{Cre} MilligramsPerMilligramCreatinine [Mass Ratio Or Mass Fraction 

Or Mass Content Units] 

ng/g NanoGramsPerGram [Mass Ratio Or Mass Fraction Or Mass 

Content Units] 

ng/g{Cre} NanoGramsPerGramCreatinine [Mass Ratio Or Mass Fraction Or 

Mass Content Units] 

ug/g MicroGramsPerGram [Mass Ratio Or Mass Fraction Or Mass 

Content Units] 

ug/[100]g MicroGramPer100Gram [Mass Ratio Or Mass Fraction Or Mass 

Content Units] 

ug/g{DryWeight} MicroGramPerGramDryWeight [Mass Ratio Or Mass Fraction Or 

Mass Content Units] 

ug/g{Cre} MicroGramPerGramCreatinine [Mass Ratio Or Mass Fraction Or 

Mass Content Units] 

ug/g{Hgb} MicroGramsPerGramHemoglobin [Mass Ratio Or Mass Fraction 

Or Mass Content Units] 

mg/g MilliGramsPerGram [Mass Ratio Or Mass Fraction Or Mass 

Content Units] 

mg/g{Cre} MilliGramPerGramCreatinine [Mass Ratio Or Mass Fraction Or 

Mass Content Units] 

g/g GramsPerGram [Mass Ratio Or Mass Fraction Or Mass Content 

Units] 

ng/kg NanoGramsPerKiloGram [Mass Ratio Or Mass Fraction Or Mass 

Content Units] 

ug/kg MicroGramsPerKiloGram [Mass Ratio Or Mass Fraction Or Mass 

Content Units] 

mg/kg MilliGramsPerKiloGram [Mass Ratio Or Mass Fraction Or Mass 

Content Units] 

g/kg GramsPerKiloGram [Mass Ratio Or Mass Fraction Or Mass 

Content Units] 

g/[100]g GramsPer100Gram [Mass Ratio Or Mass Fraction Or Mass Content 

Units] 

g/g{Cre} GramsPerGramCreatinine [Mass Ratio Or Mass Fraction Or Mass 

Content Units] 

pmol/umol PicoMolesPerMicroMole [Substance Ratio Or Substance Fraction 

Units] 

nmol/mmol NanoMolesPerMilliMole [Substance Ratio Or Substance Fraction 

Units] 

nmol/mmol{Cre} NanoMolesPerMilliMoleCreatinine [Substance Ratio Or Substance 

Fraction Units] 

nmol/mol NanoMolesPerMole [Substance Ratio Or Substance Fraction Units] 
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Code VolumePercent [Volume Fraction Units] 

umol/mol MicroMolesPerMole [Substance Ratio Or Substance Fraction 

Units] 

mmol/mol MilliMolesPerMole [Substance Ratio Or Substance Fraction Units] 

mmol/mol{Cre} MilliMolesPerMoleCreatinine [Substance Ratio Or Substance 

Fraction Units] 

umol/mol{Cre} MicroMolesPerMoleCreatinine [Substance Ratio Or Substance 

Fraction Units] 

eq/umol EquivalentsPerMicroMole [Substance Ratio Or Substance Fraction 

Units] 

eq/mmol EquivalentsPerMilliMole [Substance Ratio Or Substance Fraction 

Units] 

{BoneCollagen}eq

/mmol{Cre} 

BoneCollagenEquivalentsPerMilliMoleCreatinine [Substance Ratio 

Or Substance Fraction Units] 

{BoneCollagen}eq

/umol{Cre} 

BoneCollagenEquivalentsPerMicroMoleCreatinine [Substance 

Ratio Or Substance Fraction Units] 

%{vol} VolumePercent [Volume Fraction Units] 

%{Oxygen} PercentOxygen [Volume Fraction Units] 

mL/dL MilliLitersPerDeciLiter [Volume Fraction Units] 

%{NormalPooledP

lasma} 

PercentNormalPooledPlasma [Catalytic Fraction Or Arbitrary 

Fraction Units] 

%{Activity} PercentActivity [Catalytic Fraction Or Arbitrary Fraction Units] 

%{BasalActivity} PercentBasalActivity [Catalytic Fraction Or Arbitrary Fraction 

Units] 

%{Inhibition} PercentInhibition [Catalytic Fraction Or Arbitrary Fraction Units] 

/{Entity} PerEntity [Entitic Number Units] 

/100{WBC} Per100WBC [Entitic Number Units] 

/100 Per100 [Entitic Number Units] 

/100{Spermatozoa

} 

Per100Spermatozoa [Entitic Number Units] 

/10*12{rbc} PerTrillionRedBloodCells [Entitic Number Units] 

deg DegreesOfArc [Plane Angle Units] 

/[arb`U] PerArbitraryUnit [Arbitrary Number Units] 

u[iU] MicroInternationalUnit [Arbitrary Units] 

[iU] InternationalUnit [Arbitrary Units] 

10*6.[iU] MillionInternationalUnit [Arbitrary Units] 

[in_i] Inch [English Length Units] 

[ft_i] Feet [English Length Units] 

[yd_i] Yard [English Length Units] 

[fth_i] Fathom [English Length Units] 

[mi_i] StatuteMile [English Length Units] 

[nmi_i] NauticalMile [English Length Units] 

[Ch] French [English Length Units] 

fm FemtoMeter [SI Length Units] 

pm PicoMeter [SI Length Units] 

nm NanoMeter [SI Length Units] 
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Code VolumePercent [Volume Fraction Units] 

um MicroMeter [SI Length Units] 

mm MilliMeter [SI Length Units] 

cm CentiMeter [SI Length Units] 

dm DeciMeter [SI Length Units] 

m Meter [SI Length Units] 

km KiloMeter [SI Length Units] 

[gr] Grain [English Mass Units] 

[oz_av] Ounce [English Mass Units] 

[oz_tr] TroyOunce [English Mass Units] 

[lb_av] Pound [English Mass Units] 

[ston_av] Ton [English Mass Units] 

[dr_av] Dram [English Mass Units] 

fg FemtoGram [SI Mass Units] 

pg PicoGram [SI Mass Units] 

ng NanoGram [SI Mass Units] 

ug MicroGram [SI Mass Units] 

ug/{TotalVolume} MicroGramsPerTotalVolume [SI Mass Units] 

ug/{Specimen} MicroGramsPerSpecimen [SI Mass Units] 

mg MilliGram [SI Mass Units] 

mg/{Volume} MilliGramsPerVolume [SI Mass Units] 

mg/{TotalVolume} MilliGramPerTotalVolume [SI Mass Units] 

g Gram [SI Mass Units] 

g/{TotalWeight} GramsPerTotalWeight [SI Mass Units] 

dg DeciGram [SI Mass Units] 

cg CentiGram [SI Mass Units] 

kg KiloGram [SI Mass Units] 

t MetricTon [SI Mass Units] 

pg/mm PicoGramsPerMilliMeter [Lineic Mass Units] 

K DegreesKelvin [Temperature Units] 

Cel DegreesCelsius [Temperature Units] 

[degF] DegreesFahrenheit [Temperature Units] 

K/W KelvinPerWatt [Thermal Resistance Units] 

ps PicoSecond [Time Units] 

ns NanoSecond [Time Units] 

us MicroSecond [Time Units] 

ms MilliSecond [Time Units] 

s Second [Time Units] 

ks KiloSecond [Time Units] 

Ms Megasecond [Time Units] 

min Minute [Time Units] 

h Hour [Time Units] 

d Day [Time Units] 

wk Week [Time Units] 
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Code VolumePercent [Volume Fraction Units] 

mo Month [Time Units] 

a Year [Time Units] 

eq Equivalent [Substance Units] 

ueq MicroEquivalent [Substance Units] 

meq MilliEquivalent [Substance Units] 

meq/{Specimen} MilliEquivalentsPerSpecimen [Substance Units] 

mol Mole [Substance Units] 

mmol MilliMole [Substance Units] 

mmol/{TotalVolu

me} 

MilliMolesPerTotalVolume [Substance Units] 

fmol Femtomole [Substance Units] 

pmol PicoMole [Substance Units] 

umol MicroMole [Substance Units] 

nmol NanoMole [Substance Units] 

mosm MilliOsmole [Substance Units] 

meq/m2 MilliEquivalentsPerSquareMeter [Areic Substance Units] 

mmol/m2 MilliMolesPerSquareMeter [Areic Substance Units] 

[sin_i] SquareInch [English Area Units] 

[sft_i] SquareFeet [English Area Units] 

[syd_i] SquareYard [English Area Units] 

mm2 SquareMilliMeter [SI Area Units] 

cm2 SquareCentiMeter [SI Area Units] 

m2 SquareMeter [SI Area Units] 

[foz_us] FluidOunce [English Volume Units] 

[cin_i] CubicInch [English Volume Units] 

[cup_us] Cup [English Volume Units] 

[pt_us] Pint [English Volume Units] 

[qt_us] Quart [English Volume Units] 

[gal_us] Gallon [English Volume Units] 

[fdr_us] FluidDram [English Volume Units] 

fL FemtoLiter [SI Volume Units] 

pL PicoLiter [SI Volume Units] 

nL NanoLiter [SI Volume Units] 

uL MicroLiter [SI Volume Units] 

mL MilliLiter [SI Volume Units] 

mL/[3] MilliLitersPerHeartbeat [SI Volume Units] 

L Liter [SI Volume Units] 

dL DeciLiter [SI Volume Units] 

cL CentiLiter [SI Volume Units] 

kL KiloLiter [SI Volume Units] 

hL HectoLiter [SI Volume Units] 

L.s2/s LiterSquareSecondPerSecond [Volume Duration Units] 

/mg PerMilliGram [Number Content Units] 
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Code VolumePercent [Volume Fraction Units] 

/g PerGram [Number Content Units] 

/g{creat} PerGramCreatinine [Number Content Units] 

/g{HGB} PerGramHemoglobin [Number Content Units] 

/g{tot`nit} PerGramTotalNitrogen [Number Content Units] 

/g{tot`prot} PerGramTotalProtein [Number Content Units] 

/g{wet`tis} PerGramWetTissue [Number Content Units] 

/kg PerKiloGram [Number Content Units] 

/kg{body`wt} PerKiloGramBodyWeight [Number Content Units] 

fmol/mg FemtoMolesPerMilliGram [Substance Content Units] 

nmol/mg NanoMolesPerMilliGram [Substance Content Units] 

umol/mg MicroMolesPerMilliGram [Substance Content Units] 

umol/mg{Cre} MicroMolesPerMilliGramCreatinine [Substance Content Units] 

mol/kg MolesPerKiloGram [Substance Content Units] 

fmol/g FemtoMolesPerGram [Substance Content Units] 

nmol/g NanoMolesPerGram [Substance Content Units] 

nmol/g{Cre} NanoMolesPerGramCreatinine [Substance Content Units] 

umol/g MicroMolesPerGram [Substance Content Units] 

umol/g{Cre} MicroMolesPerGramCreatinine [Substance Content Units] 

umol/g{Hgb} MicroMolesPerGramHemoglobin [Substance Content Units] 

mmol/g MilliMolesPerGram [Substance Content Units] 

mmol/kg MilliMolesPerKiloGram [Substance Content Units] 

osm/kg OsmolesPerKiloGram [Substance Content Units] 

mosm/kg MilliOsmolesPerKiloGram [Substance Rate Content Units] 

meq/g MilliEquivalentsPerGram [Substance Content Units] 

meq/g{Cre} MilliEquivalentsPerGramCreatinine [Substance Content Units] 

meq/kg MilliEquivalentsPerKiloGram [Substance Content Units] 

[iU]/g InternationalUnitsPerGram [Arbitrary Concentration Content Units] 

[iU]/g{Hgb} InternationalUnitsPerGramHemoglobin [Arbitrary Concentration 

Content Units] 

{Ehrlich_U}/100g EhrlichUnitsPer100Gram [Arbitrary Concentration Content Units] 

[iU]/kg InternationalUnitsPerKilogram [Arbitrary Concentration Content 

Units] 

umol/min/g MicroMolesPerMinutePerGram [Substance Rate Content Units] 

mU/g MilliUnitsPerGram [Substance Rate Content Units] 

mU/g{Hgb} MilliUnitsPerGramHemoglobin [Substance Rate Content Units] 

U/g UnitsPerGram [Substance Rate Content Units] 

U/g{Hgb} UnitsPerGramHemoglobin [Substance Rate Content Units] 

U/g{Cre} UnitsPerGramCreatinine [Substance Rate Content Units] 

mU/mg{Cre} MilliUnitsPerMilliGramCreatinine [Substance Rate Content Units] 

mU/mg MilliUnitsPerMilligram [Substance Rate Content Units] 

kU/g KiloUnitsPerGram [Substance Rate Content Units] 

kat/kg KatalPerKilogram [Substance Rate Content Units] 

mL/kg MilliLitersPerKiloGram [Volume Content Units] 

L/kg LitersPerKilogram [Volume Content Units] 
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Code VolumePercent [Volume Fraction Units] 

kCal/[oz_av] KiloCaloriesPerOunce [Energy Content Units] 

/m2 PerSquareMeter [Areic Number Units] 

g/m2 GramsPerSquareMeter [Areic Mass Units] 

kg/m2 KiloGramsPerSquareMeter [Areic Mass Units] 

ug/m2 MicroGramsPerSquareMeter [Areic Mass Units] 

mg/m2 MilliGramsPerSquareMeter [Areic Mass Units] 

ng/m2 NanoGramsPerSquareMeter [Areic Mass Units] 

g.m GramMeter [Massive Distance Units] 

g.m/[3] GramMeterPerHeartbeat [Massive Distance Units] 

g.m/([3].m2) GramMeterPerHeartbeatPerSquareMeter [Lineic Mass Units] 

kg/mol KiloGramsPerMole [Molar Mass Units] 

/uL PerMicroLiter [Number Concentration Units] 

{Cells}/uL CellsPerMicroLiter [Number Concentration Units] 

{rbc}/uL RedBloodCellsPerMicroLiter [Number Concentration Units] 

10*3/uL ThousandsPerMicroLiter [Number Concentration Units] 

10*6/uL MillionsPerMicroLiter [Number Concentration Units] 

10*9/uL BillionsPerMicroLiter [Number Concentration Units] 

/mL PerMilliLiter [Number Concentration Units] 

{Spermatozoa}/mL SpermatozoaPerMilliLiter [Number Concentration Units] 

{Copies}/mL CopiesPerMilliLiter [Number Concentration Units] 

10*3/mL ThousandPerMilliLiter [Number Concentration Units] 

10*3{Copies}/mL ThousandCopiesPerMilliLiter [Number Concentration Units] 

10*6/mL MillionPerMilliLiter [Number Concentration Units] 

10*9/mL BillionsPerMilliliter [Number Concentration Units] 

{cfu}/mL ColonyFormingUnitsPerMilliLiter [Number Concentration Units] 

/dL PerDeciLiter [Number Concentration Units] 

/L PerLiter [Number Concentration Units] 

10*3/L ThousandPerLiter [Number Concentration Units] 

10*6/L MillionPerLiter [Number Concentration Units] 

10*12/L TrillionPerLiter [Number Concentration Units] 

10*9/L BillionPerLiter [Number Concentration Units] 

pg/mL PicoGramsPerMilliLiter [Mass Concentration Units] 

ng/mL NanoGramsPerMilliLiter [Mass Concentration Units] 

ng/mL{rbc} NanoGramsPerMilliLiterRedBloodCells [Mass Concentration 

Units] 

ug/mL MicroGramsPerMilliLiter [Mass Concentration Units] 

mg/mL MilliGramsPerMilliLiter [Mass Concentration Units] 

g/mL GramsPerMilliLiter [Mass Concentration Units] 

pg/dL PicoGramsPerDeciLiter [Mass Concentration Units] 

ng/dL NanoGramsPerDeciLiter [Mass Concentration Units] 

ug/dL MicroGramsPerDeciLiter [Mass Concentration Units] 

ug/dL{rbc} MicroGramsPerDeciLiterRedBloodCells [Mass Concentration 

Units] 

mg/dL MilliGramsPerDeciLiter [Mass Concentration Units] 
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Code VolumePercent [Volume Fraction Units] 

mg{Phenylketones

}/dL 

MilliGramsPhenylketonesPerDeciLiter [Mass Concentration Units] 

g/dL GramsPerDeciLiter [Mass Concentration Units] 

ng/L NanoGramsPerLiter [Mass Concentration Units] 

pg/L PicoGramsPerLiter [Mass Concentration Units] 

ug/L MicroGramsPerLiter [Mass Concentration Units] 

mg/L MilliGramsPerLiter [Mass Concentration Units] 

g/L GramsPerLiter [Mass Concentration Units] 

kg/L KiloGramsPerLiter [Mass Concentration Units] 

mg/m3 MilliGramsPerCubicMeter [Mass Concentration Units] 

kg/m3 KiloGramsPerCubicMeter [Mass Concentration Units] 

fmol/mL FemtoMolesPerMilliLiter [Substance Concentration Units] 

pmol/mL PicoMolesPerMilliLiter [Substance Concentration Units] 

nmol/mL NanoMolesPerMilliLiter [Substance Concentration Units] 

umol/mL MicroMolesPerMilliLiter [Substance Concentration Units] 

mol/mL MolesPerMilliLiter [Substance Concentration Units] 

pmol/dL PicoMolesPerDeciLiter [Substance Concentration Units] 

nmol/dL NanoMolesPerDeciLiter [Substance Concentration Units] 

umol/dL MicroMolesPerDeciLiter [Substance Concentration Units] 

mmol/dL MilliMolesPerDeciLiter [Substance Concentration Units] 

mmol/L MilliMolesPerLiter [Substance Concentration Units] 

pmol/L PicoMolesPerLiter [Substance Concentration Units] 

nmol/L NanoMolesPerLiter [Substance Concentration Units] 

umol/L MicroMolesPerLiter [Substance Concentration Units] 

mol/L MolesPerLiter [Substance Concentration Units] 

mol/m3 MolesPerCubicMeter [Substance Concentration Units] 

ueq/mL MicroEquivalentsPerMilliLiter [Substance Concentration Units] 

meq/mL MilliEquivalentPerMilliLiter [Substance Concentration Units] 

eq/mL EquivalentsPerMilliLiter [Substance Concentration Units] 

{AHG}eq/mL AHGEquivalentsPerMilliLiter [Substance Concentration Units] 

10*6.eq/mL MillionEquivalentsPerMilliLiter [Substance Concentration Units] 

ueq/L MicroEquivalentsPerLiter [Substance Concentration Units] 

meq/L MilliEquivalentsPerLiter [Substance Concentration Units] 

eq/L EquivalentsPerLiter [Substance Concentration Units] 

meq/dL MilliEquivalentsPerDeciLiter [Substance Concentration Units] 

mosm/L MilliOsmolesPerLiter [Substance Concentration Units] 

osm/L OsmolesPerLiter [Substance Concentration Units] 

u[iU]/mL MicroInternationalUnitsPerMilliLiter [Arbitrary Concentration 

Units] 

m[iU]/mL MilliInternationalUnitsPerMilliLiter [Arbitrary Concentration 

Units] 

{IgGPhospholipid}

U/mL 

IgGPhospholipidUnitsPerMilliLiter [Arbitrary Concentration Units] 

{IgMPhospholipid IgMPhospholipidUnitsPerMilliLiter [Arbitrary Concentration 
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Code VolumePercent [Volume Fraction Units] 

}U/mL Units] 

{ComplementCh50

}U/mL 

ComplementCh50UnitsPerMilliLiter [Arbitrary Concentration 

Units] 

{IgAPhospholipid}

U/mL 

IgAPhospholipidUnitsPerMilliLiter [Arbitrary Concentration Units] 

{Elisa_U}/mL ElisaUnitsPerMilliLiter [Arbitrary Concentration Units] 

[iU]/mL InternationalUnitsPerMilliLiter [Arbitrary Concentration Units] 

k[iU]/mL KiloInternationalUnitsPerMilliLiter [Arbitrary Concentration Units] 

[iU]/dL InternationalUnitsPerDeciLiter [Arbitrary Concentration Units] 

{Ehrlich_U}/dL EhrlichUnitsPerDeciLiter [Arbitrary Concentration Units] 

m[iU]/L MilliInternationalUnitsPerLiter [Arbitrary Concentration Units] 

[iU]/L InternationalUnitsPerLiter [Arbitrary Concentration Units] 

[pH] pH [pH Units] 

 

 بیمار به خدمت ارائه نحوه - 24 یوستپ

 thritaEHR: سیستم کدگذاري

کد  اصطالح

 1.12.1 پزشک نظارت با خدمت ارائه اصطالح

 1.12.2 پزشک مسئوليت با خدمت ارائه

 1.12.3  تشخيصي اقدام تفسير بر پزشک نظارت

 پرونده ارسال وضعیت - 29 یوستپ

 thritaEHR: سیستم کدگذاري

کد  اصطالح

 complete 1.1.1.1 اصطالح

incomplete 1.1.1.2 

deleted 1.1.1.3 
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 (Usage)کدهای انواع کاربرد ویژگی ارتباطی  - 26پیوست 

 ThritaEHR: سیستم کدگذاري

 توضيحات کد نام اصطالح

Home 1.4.2.1 منزل 

Work 1.4.2.2 کار محل 

Mobile 1.4.2.3 موبايل 

 

 (MediumType)کدهای انواع ویژگی ارتباطی  - 27پیوست 

 ThritaEHR: اريسیستم کدگذ

 کد نام اصطالح

Phone 1.4.1.1 

Fax 1.4.1.2 

Email 1.4.1.3 

Pager 1.4.1.4 

URL 1.4.1.5 

SMS 1.4.1.6 

 (ArrivalMode)  کدهای نحوه مراجعه بیمار -28پیوست 

 ThritaEHR: سیستم کدگذاري

 توضيحات کد نام اصطالح

115آمبوالنس   1.5.2.1 EMS 

 Private Ambulance 1.5.2.2 آمبوالنس خصوصی

 Air Ambulance 1.5.2.3 امداد هوايی
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 Walk in by his/her own 1.5.2.4 با پاي خود

حمل شده توسط 

 همراه

1.5.2.5 Carried/Lifted 

 Wheel chair 1.5.2.6 ويلچر

 Resuscitating 1.5.2.7 در حین احیا

 Dead 1.5.2.8 فوتی

 

 (Point)کدهای انواع وقایع و رخدادها  -29پیوست 

 ThritaEHR: سیستم کدگذاري

 توضيحات کد نام اصطالح

 مي درماني مرکز يا بيمارستان به آمبوالنس يا بيمار ورود دقيقه و ساعت 1.5.3.1 درمانی مرکز به رسیدن

 .باشد

 اصلي وفرم شده داده تحويل درماني مرکز به بيمار که دقيقه و ساعت 1.5.3.2 درمانی مرکز به تحويل

 .گردد مي بيمارستان پزشک يا درماني مرکز مهر به ممهور

  1.5.3.3 درمانی مرکز از خروج

 .گردد مي اعالم پايگاه به مأموريت که اي دقيقه و ساعت 1.5.3.4 ماموريت دريافت

 حرکت به مأموريت انجام جهت را آمبوالنس ،پرسنل که اي دقيقه و ساعت 1.5.3.5 پايگاه از خروج

 .آورند مي در

 محل به رسیدن

 ماموريت

 وبيمار رسيده فوريت محل به آمبوالنس پرسنل که اي دقيقه و ساعت 1.5.3.6

 .است مشاهده قابل تکنسين توسط

 محل از حرکت

 ماموريت

 سمت به وحرکت بوده آمبوالنس داخل در بيمار يا که اي دقيقه و ساعت 1.5.3.7

 گرديده 10-29و 10-19 دليل هر به مأموريت يا و گردد مي آغاز بيمارستان

  .نمايد مي آغاز پايگاه سمت را خود حرکت آمبوالنس و

 يا و کرده مراجعت استقرار محل يا پايگاه به آمبوالنس که اي ودقيقه ساعت 1.5.3.8 پايگاه به رسیدن

 مددجو يا مصدوم مشاهده علت به يا و ديسپچ طرف از راه بين در اينکه

 .نمايد اخذ را جديدي مأموريت

 مأموريت يا پايگاه سمت به را خود حرکت آمبوالنس  که اي دقيقه و ساعت 1.5.3.9 ماموريت پايان

 .نمايد مي آغاز بعدي
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