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 چکیذُ
 

اؿحفاده از ایً ؿیـحو ٌؼم افؽاری ةَ ؾٍّان یکی از قاظل ُای اؾحتارؿٍسی  ؿیـحو اظالؾات ةیيارؿحاٌی اؿث.اؿحفاده ىی قّد ةیيارؿحان ُا در ىغیؼیث ىٍاةؽ و جسِیؽات  ةَ ىٍؼّریکی از ىِيحؼیً جکٍّنّژیِایی کَ 

، ارجلای ةؼای رفؽ ىكکالت پیف رو صم ةِحؼیً راهپؼداظحَ و پیكٍِاداجی ةؼای رفؽ ىكکالت ارائَ قغه اؿث.  ىكکالت ازؼایی ایً ٌؼم افؽار در ةیيارؿحان ُا لانَ ةَ ةیاندر ایً ىدر ٌؼؼ گؼفحَ ىی قّد. ةیيارؿحان ُا 

  ، صػف ىّارد اظحیاری و انؽام ٌيّدن کارةؼان ةَ دتث ةؼظی از اظالؾات ىِو ىؼةّط ةَ ىهؽوىات پؽقکی ظؼیغاری قغه ىی ةاقغ.  ةؼای دتث اكالم ظؼیغاری قغه ٌؼم افؽار در راؿحای اؿحفاده از پایگاه داده ُا

 

 هقذهِ
 

 ةیً ةیيار زاىؽ اظالؾات جتادالت و ارؿال زِث قٍاظحَ ىی قّد، ؾتارت از یک پایگاه داده ُا و ٌؼم افؽار زاىؽ ةؼای یکپارچَ ؿازی اظالؾات ىؼةّط ةَ ةیيار HIS1ؿیـحو اظالؾات ةیيارؿحاٌی کَ ةَ ٌام اظحناری 

 .]1[ةاقغ  ىی ٍَ ُاُؽی کاُف و افؽایف رضایحيٍغی، کیفیث، ةِتّد ةیيار، درىان و ىؼاكتث فؼایٍغ در جـؼیؽ ةيٍؼّر درىاٌی ؿایؼ ىؼاکؽ و ةعكِا

 و ؿعش ةِغاقحی در اظالؾات اٌفسار جکٍّنّژی و دوران در .اؿث آىغه پغیغ ةیيارؿحان در HIS ٌؼم افؽار اؿحفاده از ةَ روزافؽون ٌیاز ةیياران، افؽایف اٌحؼارات و جکٍّنّژی پؽقکی در گـحؼده جضّالت ةَ جّزَ ةا

اؿث  اظالؾاجی كغرجيٍغ اةؽار یک HISٌؼم افؽار  .را ٌغارد ةیيارؿحاٌِا ؿایؼ ةا جّاٌایی ركاةث و ٌغارٌغ گفحً ةؼای صؼفی ةاقغ، HISٌؼم افؽار  فاكغ کَ ُایی ةیيارؿحان کوی و در كؼن ةیـث ىؿحلغٌغ کارقٍاؿان درىاٌی،

 .]1[ دُغ افؽایف ٌضّ چكيگیؼیَ ة را ةیيارؿحاٌِا ؾيهکؼد ىذتث و ٌيایغ یاری مضیش اجعاذ جنيیو ُای و اداره ةیيارؿحاٌِا فؼایٍغ در را ةیيارؿحاٌِا ىغیؼان جّاٌغ ىی کَ
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در دؿحؼس کارةؼان ایً  “زیؼ ؿیـحو اظالؾات ىغیؼیث ىٍاةؽ”کَ جضث ؾٍّان  ِا زِث ةیياران ىی ةاقغنؼف آٌو ى ظؼیغ ىهؽوىات پؽقکی ىنؼفی، اٌتارش، دتث اظالؾات ىؼةّط ةَ از زيهَ کارةؼدُای ایً ٌؼم افؽار

ةَ مّرت کاىم اٌسام ٌيی قّد کَ از زيهَ دالیم آن ىی جّان ةَ جؿغد کارةؼان و ؾغم آگاُی آٌان  ةیيارؿحان ُادر ٌؼم افؽار، ورود اظالؾات  ایً ةعف از زِثؾهی رغو اىکاٌات در ٌؼؼ گؼفحَ قغه  .ىسيّؾَ كؼار دارد

ؾالوه ةؼ آن، ةَ ىٍؼّر دتث آىار دكیلی از چؼظَ ورود و ظؼوج  ٌؼم افؽار زِث انؽام کارةؼان ةَ دتث اظالؾات ىّرد ٌیاز اقاره کؼد. كاةهیثؾغم  و کيتّد ٌیؼوی اٌـاٌی و مٌؼم افؽار، صسو کاری زیاد پؼؿٍاز اىکاٌات 

  ىهؽوىات پؽقکی ىنؼفی در ةیيارؿحان ُا، ةَ ارجلای ةیكحؼ ایً ةعف از ٌؼم افؽار ٌیاز اؿث.   

در اٌحِا ٌیؽ پؾ از ةیان ادؼات . ( را در ةیيارؿحان ُا ىّرد ةضخ و ةؼرؿی كؼار داده ایو“زیؼ ؿیـحو اظالؾات ىغیؼیث ىٍاةؽ”) زیؼؿیـحو اٌتار ، چانف ُای ازؼاییHISٌؼم افؽار  ازؽایىعحنؼ  ىؿؼفی پؾ ازَ در ایً ىلان

 ث. راُکارُایی زِث رفؽ ىكکالت ىّزّد و در ٌحیسَ دتث آىار دكیق جؼی از فؼآیٍغ ظؼیغ و ىنؼف ىهؽوىات پؽقکی در ىؼاکؽ درىاٌی ارائَ قغه اؿایً زیؼ ؿیـحو،  ؿّء ٌاقی از ؾغم دتث اظالؾات دكیق در

 

 HISًزم افشار  اجشای
 

و ىـئّنیً ةیيارؿحان ُای ىٍحعب، ةَ ةؼرؿی ٌیازُای ُيایكی ةا ؾٍّان فٍاوری اظالؾات در ةیيارؿحان ُا در وزارت ةِغاقث، درىان و آىّزش پؽقکی ةؼرؿی قغ. در ایً ُيایف ةا دؾّت از ىغیؼان  1385در ؿال 

)ؿپاس(، ویژگی ُای یک ؿیـحو اظالؾات ةیيارؿحاٌی ىٍاؿب و آؿیب قٍاؿی ىكکالت ةیيارؿحان ُا ةا ةعف ظنّمی جّنیغ کٍٍغه  فٍاوری اظالؾات ةیيارؿحان ُا، جكؼیش ؿاىاٌَ پؼوٌغه انکحؼوٌیکی ؿالىث ایؼان

آىار و فٍاوری اظالؾات وزارت ةِغاقث، درىان  ٌی در دؿحّر کار دفحؼؿیـحو ُای اظالؾات ةیيارؿحاٌی پؼداظحَ قغ. زيؽ ةٍغی ىكکالت ىّزّد ةاؾخ قغ کَ ظؼاصی ٌؼاىی ةؼای ارزیاةی ؿیـحو ُای اظالؾات ةیيارؿحا

 .]2[و آىّزش پؽقکی كؼار گیؼد 

ةؼ  ؿیـحو ُای اظالؾاجی صّزه ؿالىث و ارجلای آٌِا كاٌّن ةؼٌاىَ پٍسو جّؿؿَ کكّر در ظنّص جّؿؿَ ؿاىاٌَ پؼوٌغه انکحؼوٌیک ؿالىث ایؼان )ؿپاس( و ةا جّزَ ةَ نؽوم ؿاىاٌغُی ةَ ىضنّالت و 35ةؼاؿاس ىاده 

ٌؼم افؽار یغ کٍٍغگان، ذیٍفؿان و ةِؼه ةؼداران، ٌـتث ةَ جغویً ٌؼام ارزیاةی اؿاس اؿحاٌغاردُای ىهی، دفحؼ آىار و فٍاوری اظالؾات وزارت ةِغاقث، درىان و آىّزش پؽقکی ةَ ؾٍّان ىحّنی اىؼ ةا ُيکاری و ىكارکث جّن

HIS  2[اكغام ٌيّد[. 

اىَ دفحؼ آىار و فٍاوری اظالؾات و ىؿاوٌث درىان وزارت ىحتّع، ةیيارؿحان ُای کكّر ىکهف ةَ جِیَ ٌؼم افؽار از ىیان ىضنّالت دارای گّاُیٍ 05/02/1390/د ىّرخ 405قایان ذکؼ اؿث کَ ةَ اؿحٍاد ةعكٍاىَ قياره 

 .]2[ث و ىّرد ارزیاةی كؼار ىی گیؼد ار ةعكی ةیيارؿحان ُای کكّر درج قغه اؿُـحٍغ و ایً قاظل در اؿحاٌغارد اؾحت HISٌؼم افؽار ارزیاةی ؾيهکؼدی 

 الیَ ةؼرؿی ىی قّد. ، ىؿياری ؿازىان در دوجغویً قغه جّؿط دفحؼ آىار و فٍاوری اظالؾات وزارت ةِغاقث، درىان و آىّزش پؽقکیقاظل ُای ارزیاةی  ةا جّزَ ةَ

 

 اجشای سبسهبًی -1
 

ازؽای ؿازىاٌی قاىم ارکؼدُای ىعنّص ةَ ظّد در ٌؼؼ گؼفحَ ىی قٌّغ. ازؽایی ُـحٍغ کَ ةا كـيث ىكعنی از ةیيارؿحان ةَ ظّر ىؿيّل كاةم اٌعتاكٍغ. ایً ازؽا ىؿيّال ةَ مّرت یک ؿیـحو اظالؾاجی زغاگاٌَ ةا ک

 صّزه درىان-ن ؿؼپایی، ةعف ُای ةیيارؿحاٌی، داروظاٌَ، آزىایكگاه، رادیّنّژی، اجاق ؾيم، ىغارك پؽقکی، جؼظیل، جغػیَ و صـاةغاریچٍغیً زیؼ ؿیـحو ىی ةاقٍغ. ایً زیؼ ؿیـحو ُا ؾتارجٍغ از: پػیؼش، ةیيارا
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 اجشای سزٍیس دٌّذُ -2
 

و کارکؼدُا و ؿؼویؾ ُای ىعنّمی ارائَ ىی دٍُغ. ىؿيّال ُؼ زؽء ؿؼویؾ  ازؽای ؿؼویؾ دٍُغه، در كـيث ظامی از ةیيارؿحان اؿحفاده ٌيی قٌّغ و ىيکً اؿث در ازؽای ؿازىاٌی گٌّاگّن كؼار داقحَ ةاقٍغ

يّال یک زؽء ؿازىاٌی از چٍغیً زؽء ؿؼویؾ دٍُغه کَ ةَ مّرت دٍُغه ةا یک یا چٍغیً زؽء ؿازىاٌی در ارجتاط اؿث. ىيکً اؿث یک زؽء ؿؼویؾ دٍُغه ارجتاط دٍُغه دو زؽء ؿازىاٌی ةاقغ. از ظؼف دیگؼ، ىؿ

يیو گیؼی، ؿؼویؾ واژه ازؽای ؿؼویؾ دٍُغه ؾتارجٍغ از: پؼوٌغه انکحؼوٌیک پؽقکی، پؼوٌغه انکحؼوٌیک پؼؿحاری، زیؼ ؿیـحو اظالؾات پؼؿٍهی، زیؼ ؿیـحو کيک در جنار ىی کٍٍغ جكکیم قغه اؿث. ارچَ کیکپ

 . ]2[ ؽقٍاؿی، ؿؼویؾ اىٍیحی، ؿؼویؾ ارجتاظی، ؿؼویؾ دورا پؽقکی و زیؼ ؿیـحو اظالؾات ىغیؼیث ىٍاة

ِث و ةَ غیً زةةیيارؿحان اؿث.  یک . ایً زیؼ ؿیـحو ةیان کٍٍغه اظالؾات اٌتارىی ةاقغ “زیؼؿیـحو اظالؾات ىغیؼیث ىٍاةؽ”ُياٌگٌَّ کَ در ةعف ىلغىَ ٌیؽ ذکؼ قغ، ُغف ایً ىلانَ، ةؼرؿی چانف ُای ىّزّد در 

  ىی ةؼیو.  ٌام “زیؼؿیـحو اٌتار”جضث ؾٍّان از آن  ىٍؼّر اٌحلال ؿؼیؽ ىعانب، در ایً ىلانَ

 

 HISاًببر ًزم افشار سیز سیستن ضبخص ّبی 
 

َ پؽقکی از زيهىی ةاقغ. اٌتار دارویی، اٌتار ىهؽوىات پؽقکی و اٌتار جسِیؽات ؿیـحو ُای اٌتارداری در ُؼ ؿازىاٌی فؼایٍغُای اٌتارگؼداٌی ؿازىان را ظّدکار ىی کٍٍغ. در ةیيارؿحان ٌیؽ اٌتارُای ىعحهفی كاةم جنّر 

قاظل ةا اظالؾات ؿایؼ ازؽا اُيیث دارد.  ٌسایی کَ اظالؾات ىؼجتط ةا اٌتارگؼداٌی در ؿایؼ ازؽا كاةم اؿحفاده ىی ةاقغ، در ؿیـحو ُای اظالؾات ةیيارؿحاٌی یکپارچگی ایً اظالؾاتٌيٌَّ ُایی از آن ىی ةاقغ. از آ

 . ]2[ىی ةاقغ ( 1)پیّؿث  1زغول کؼده اؿث ةَ قؼح  جؿؼیف ؿیـحو اٌتار درىان و آىّزش پؽقکی ةَ ىٍؼّر ازیاةی زیؼ دفحؼ آىار و فٍاوری اظالؾات وزارت ةِغاقث،ُایی کَ 

ىی ( 2)پیّؿث  2ایً ٌؼم افؽار ةَ قؼح زغول  زیؼ ؿیـحو اٌتارٌحایر ارزیاةی ؾيهکؼد . اٌسام قغجّؿط دفحؼ آىار و فٍاوری اظالؾات وزارت ةِغاقث  1391-1392در ؿال  HISٌؼم افؽار دوىیً ىؼصهَ ارزیاةی ؾيهکؼد 

 در ٌـعَ ىّرد ارزیاةی ىضنّل ىی ةاقغ.  ؼ ؾغم پكحیتاٌی از قاظلٌكاٌگ 0ٌكان دٍُغه دارا ةّدن قاظل و ؾغد  1، ؾغد 2ةاقغ. در زغول 

ةا جّزَ ةَ قاظل ُای ارزیاةی جؿییً قغه جّؿط دفحؼ آىار و فٍاوری اظالؾات وزارت ةِغاقث ، اُيیث درج مضیش اظالؾات ظؼیغ و ىنؼف ىهؽوىات پؽقکی در ةیيارؿحان ُا را ىّرد ةضخ كؼار داده، ؿپؾ در اداىَ

 در اٌحِا ٌیؽ راُکارُایی زِث رفؽ چانف ُای ىّرد اقاره پیكٍِاد قغه اؿث.    ا ىی پؼدازیو.ةیيارؿحان ُ اٌتار (، ةَ جضهیم و ةؼرؿی چانف ُای  دتث اظالؾات در زیؼ ؿیـحو1)زغول 

 

 هبت پشضکی هصزفی در بیوبرستبى ّبهزبَط بِ هلشٍاعالعبت  صحیح اّویت ثبت
 

كیيث ارائَ کاال ةَ ةیياران، درج ةؼٌغ و ىكعنات ُيچٍیً ٌؼارت ةؼ ُؼ ةیيار و  ةؼایةؼٌغ و ىكعنات ىهؽوىات ىّرد اؿحفاده جكعیل ، جّؿط ةیيارؿحان ُا رُگیؼی امانث ىهؽوىات پؽقکی ظؼیغاری قغه زِثةَ 

. در ایً مّرت، ىهؽوىات پؽقکی ؿیـحو دتث ٌيایٍغظاص آن کاال در ةایغ کاالُای ظؼیغاری قغه را ةا ةؼٌغ و ىكعنات ، اٌتارداران ىؼاکؽ درىاٌی، ةغیً ىٍؼّرضؼوری اؿث.  HISٌؼم افؽار ىهؽوىات پؽقکی در 
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در ؾيم، ىكکالت ىحؿغدی پیف روی دتث اظالؾات ىهؽوىات پؽقکی وزّد دارد. ةَ ٌضّی کَ ىی جّان گفث آىار اظالؾات  اىا. ىی گؼددىنؼفی در مّرجضـاب ةیياران ةا ىكعنات کاىم درج قغه و كاةم رُگیؼی 

 یـث. ٍاؿتی ةؼظّردار ٌدتث قغه از دكث ى

 

 HIS ًزم افشار هطکالت هَجَد در ثبت هلشٍهبت پشضکی در

 

 تَسظ اًببرداراى “سیز سیستن اًببر”الف: هطکالت ًبضی اس ثبت در 

 

 ی هْن ًزم افشار تَسظ اًببرداراىعذم استفبدُ اس قببلیت ّب -1
 

ایً اكالم ةا ىكکالت و چانف ُای زیادی روةَ رو قغه اؿث. ایً در صانی اؿث کَ ىهؽوىات جاریط گػقحَ در اٌتار ىؼکؽی و یا اٌتار اىؼوزه ةَ ؾهث ةغُی زیاد ةیيارؿحان ُا ةَ جّزیؽ کٍٍغگان ىهؽوىات پؽقکی، ظؼیغ 

و  “دتث جاریط جّنیغ و اٌلضای کاال”اىکاٌاجی از كتیم   ،1پیّؿث 1اره َ ةَ زغول قيةعف ُای ةیيارؿحان ُا ٌگِغاری ىی قٌّغ ةغون ایٍکَ اٌتاردار و یا ىـئّنیً ةعكِا از وزّد چٍیً کاالُایی در اٌتار آگاه ةاقٍغ. ةا جّز

)گاُی اوكات ةغون درج ةؼٌغ و ىی ةاقغ اىا اٌتارداران ةیيارؿحان ُا ةَ دتث صغاكم اظالؾات از زيهَ ٌام کاال  در اٌتار وزّد دارد کَ ىـحهؽم دتث جاریط اٌلضای ىهؽوىات در ٍُگام ورود ةَ اٌتار “آگاُی كتم از اجيام جاریط اٌلضای کاال”

  ىكعنات آن(، جؿغاد، كیيث واصغ ظؼیغ و جاریط ظؼیغ کاال ةـٍغه ىی کٍٍغ.

 

 ثبت ًوی ضَد HISاس ًزم افشار  “سیز سیستن اًببر”بزًذ ٍ هطخصبت توبم هلشٍهبت پشضکی خزیذاری ضذُ در  -2
 

، اٌتارداران ٌام ةؼٌغ کاال را ُيؼاه ةا ٌام آن در یک كـيث وارد ىی کٍٍغ و HISدر ٌؼم افؽار  اكالم و ىكعنات ُؼ یک از ةؼٌغ دتثزِث دتث ىهؽوىات پؽقکی ظؼیغاری قغه در یک ةیيارؿحان ةَ ؾِغه اٌتاردار اؿث. ةَ 

و  supaؿث ؿؼم  ،novaٌام کاال ةَ مّرت ؿث ؿؼم  3ظؼیغاری قغه ةاقغ،  ATPو  nova ،supaةؼٌغ  3ةَ ُؼ یک از کاالُای دتث قغه یک کغ اظحناص ىی دٍُغ. ةَ ؾٍّان ىذال اگؼ از کاالی ؿث ؿؼم ، 

اظحیاری ةّده و كـيحی از ٌؼم افؽار ةَ ایً آیحو اظحناص ٌیافحَ اؿث، در ةؼظی ىّارد ىكاُغه ىی  HISدتث ىی قّد. اىا ةا جّزَ ةَ ایٍکَ دتث ةؼٌغ و ىكعنات کاال در ٌؼم افؽار  HISدر ٌؼم افؽار  ATPؿث ؿؼم 

 قّد کَ اٌتارداران جٍِا ةَ دتث ٌام کاال اکحفا ٌيّده اٌغ. 

 

 پشضکی بِ درستی ٍارد ًوی ضًَذبت ًبم هلشٍه -3
 

ظامی اٌسام ىی گیؼد، ةؼظی اوكات ةَ زای ٌام کاال، ؾغدُای ٌاىفِّم دتث ىی قٌّغ یا ایٍکَ ٌام یک کاال ةا ؾٍاویً ىعحهف در  ةَ مّرت دؿحی و ةغون اؾيال فیهحؼ HISٌؼم افؽار ةا جّزَ ةَ ایٍکَ دتث ٌام کاال در 

   ؿیـحو دتث ىی قّد ةَ ؾٍّان ىذال ةؼای دتث ٌام کاالی ؿٌّغ ىؿغه کَ ٌام رایر ٌازوگاؿحؼیک کححؼ اؿث، از ُؼ دو ٌام اؿحفاده ىی قّد. 
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 ثبت ًوی ضَد HISبِ درستی در ًزم افشار  پشضکی خزیذ بزخی اس هلشٍهبت قیوت -4
 

ةؼظی ىّارد،  د ةـیار ىحفاوجی درج قغه اؿث و دردر ظّل یک ؿال، اؾغایک کاال  ظؼیغ كیيث واصغزِث دتث قّد کَ ظی اوكات ىكاُغه ىیةؼ ،ُا ةیيارؿحان HISاز ٌؼم افؽار  “زیؼ ؿیـحو اٌتار”ةا جّزَ ةَ گؽارش 

 وارد قغه اؿث. 0م ةَ اقحتاه، ؾغد ةؼظی از اكال درج قغه اؿث. یا ایٍکَ كیيث 9000000، 5600، 1. ةَ ؾٍّان ىذال كیيث واصغ ظؼیغ یک ؿؼٌگ در ظّل ؿال، رؿغٌيیای یک کاال ىٍعلی ةَ ٌؼؼ كیيث دتث قغه ةَ از

 

    کبربزاى بخطْبة: هطکالت ًبضی اس ثبت هلشٍهبت هصزفی بیوبراى تَسظ 

 

 خطْب بِ صَرت دستی اًجبم هی گیزددرخَاست ًیبس اس ب -1
 

در ٌؼؼ گؼفحَ قغه و قؼکث ُا را جؼغیب ةَ ایساد آٌِا ٌيّده اؿث، در ةیيارؿحان ُا از ةؼظی از اىکاٌات ىِو ایً ٌؼم افؽار  HISؾهی رغو كاةهیث ُایی کَ زِث ارزیاةی ؾيهکؼد قؼکث ُای ارائَ دٍُغه ٌؼم افؽار 

زىاٌی ٌيایان ىی قّد کَ جيام اظالؾات و درظّاؿث ُا از ورود اكالم ةَ اٌتار جا درظّاؿث ٌیاز از  HISایً اىؼ ىّزب ایساد ةی ٌؼيی در ٌضّه اٌتارش و ىنؼف اكالم ىی گؼدد. كاةهیث امهی ٌؼم افؽار  اؿحفاده ٌيی قّد.

ننی آن ةعف، ُیچگاه ىّرد در اٌتار ةؼظی از ةعكِا ىهؽوىاجی ٌگِغاری ىی قٌّغ کَ ةَ ؾهث ؾغم ارجتاط ةا صّزه جعةَ ؾٍّان ىذال، ؿّی ةعكِا و دتث ىنؼف آٌِا ةؼای ةیياران ةَ مّرت انکحؼوٌیکی اٌسام گیؼد. 

  یا ایٍکَ جؿغاد ىهؽوىات ىّزّد در اٌتار یک ةعف ةیف از ٌیاز واكؿی آن اؿث. اؿحفاده كؼار ٌيی گیؼٌغ ونی جا ىغت ُا در آن ةعف اٌتار ىی قٌّغ ةَ گٌَّ ای کَ جاریط ىنؼف آٌِا ةَ اجيام ىی رؿغ.

و یا ةا جّزَ ةَ آىار ىّزّدی اٌتار ةعف، ةَ ؿادگی ىی جّان ىیؽان اكالم را  غظّاُغ قاز ایساد درظّاؿث ُای غیؼ ىؼجتط زهّگیؼی  ، آٌگاهٌتار ارائَ قّداز ةعكِا ةَ مّرت انکحؼوٌیکی ةَ ا اگؼ جيام درظّاؿث ُا

 .  ىغیؼیث کؼد

 

 هلشٍهبتی جْت بیوبراى ثبت هی ضًَذ کِ بزای آًبى استفبدُ ًطذُ است -2
 

دتث ىی قّد کَ زؽء فِؼؿث اظحنامی آن ةعف  HISُؼ یک از ةعف ُای ةیيارؿحان ىكعل اؿث. در ةؼظی ةعكِا، اكالىی ةَ ؾٍّان ىهؽوىات ىنؼفی ةیياران در ٌؼم افؽار  ىنؼفیفِؼؿث ىهؽوىات پؽقکی 

   ؾٍّان کاالی ىنؼفی او دتث قّد.   ٌيی ةاقغ. ةَ ؾتارت دیگؼ، ىيکً اؿث جؿغادی از ىهؽوىات پؽقکی کَ ةؼای ةیيار اؿحفاده ٌكغه اؿث در مّرجضـاب ةیيار ةَ

 

 در صَرتحسبة بیوبراى درج ًوی گزدد، بزًذ هلشٍهبت پشضکی “سیز سیستن اًببر”در  فْزست کبالّبعلی رغن بِ رٍس رسبًی  -3
 

، ىٍكی و پؼؿٍم ةعف ُا ىيکً اؿث ةَ ؾهث ؿادگی کار و در ؿیـحو صػف ٌام کاالی كتهیصحی پؾ از ایٍکَ اٌتاردار ةا جؿؼیف کاالی زغیغ، ةؼٌغ و ىكعنات ىهؽوىات را در ؿیـحو دتث ىی ٌيایغ، در مّرت ؾغم 

 .دتث کٍٍغةؼای ةیياران ،  ٌام کاالی ةغون ىكعنات را در ؿیـحو HISصفغ ةّدن کغ کاالی كتهی در ٌؼم افؽار 

 



6 
 

 ج: هطکالت هطتزک ًبضی اس ثبت تَسظ اًببردار ٍ کبربزاى بخص ّب

 

 ٍ یب هصزف ضذُ در سیستن ثبت ًوی ضًَذتوبم اقالم خزیذ  -1
 

. ایً اكالم را در ةؼ ظّاُغ داقثةَ جتؽ آن، ؾغم جّاٌایی ىغیؼیث در یک ةیيارؿحان کَ ىهؽوىات  ىیؽان ظؼیغ و ىنؼف ةا ٌتّد آىار دكیق از اؿث ؿادلى HISؾغم دتث مضیش اظالؾات ىهؽوىات پؽقکی در ٌؼم افؽار 

ىـحهؽم ىكعل ىی کٍغ و اٌسام مضیش آن  ةؼ ةیيارؿحان را ٍَُؽی ىضاؿتَ فؼاواٌی جسيؿی داده ُا، اكالم از ظؼیق ایً آٌانیؽ اؿث. ABCآٌانیؽ  اٌسام ،ىهؽوىات پؽقکیىغیؼیث ظؼیغ و ىنؼف یکی از روش ُای 

ىهؽوىات از  ةؿضیىحاؿفاٌَ در ةؼظی از ةیيارؿحان ُا، ؾالوه ةؼ ایٍکَ جؿغاد و كیيث جيام اكالم ةَ مّرت مضیش وارد ٌيی قّد، قغه در ةازه زىاٌی ىكعل ىی ةاقغ.  و یا ىنؼف ىهؽوىات ظؼیغاریدكیق وزّد آىار 

 ُـحیو. ةؼظی از اكالم پؼىنؼف علی ظؼیغ یا ىنؼفةؼظی اوكات قاُغ دتث جؿغاد غیؼىٍ ؿانیاٌَ یک ةیيارؿحان، HISگؽارش ٌؼم افؽار ةَ ؾٍّان ىذال، ةا دكث در  در ؿیـحو دتث ٌيی گؼدد. و یا ىنؼف قغه ظؼیغ

 

 HISپیطٌْبداتی جْت رفع هطکالت ًبضی اس ثبت هلشٍهبت پشضکی در ًزم افشار 
 

قؼکث  یی اؿث کَةیيارؿحان ُا HISو گؽارش ُای دریافحی از ٌؼم افؽار ىكکالت ىّرد اقاره ةا جّزَ ةَ ةازدیغُای اٌسام قغه ةیان کؼدیو.  HISجاکٍّن، ىكکالت ٌاقی از دتث ىهؽوىات پؽقکی را در ٌؼم افؽار 

 ارائَ قغه اؿث.   امالح ىضغودیث ُا در اداىَ راُکارُایی زِث ث جضهیهگؼان فارس ىی ةاقغ. قؼک ی کٍٍغه آٌِا،پكحیتاٌ

 

 HISارتقبی ًزم افشار  -1پیطٌْبد 
 

. ةَ ٌضّی کَ در مّرت ؾغم درج ةؼٌغ کاال، ؿیـحو ازازه ذظیؼه در ٌؼؼ گؼفحَ قّد و دتث ةؼٌغ ةؼای ىهؽوىات، زؽء اكالم ؿحاره دار و انؽاىی گؼدد HISةؼای درج ةؼٌغ و ىكعنات کاال در ٌؼم افؽار  ىكعنی ىکان -

  اظالؾات وارد قغه را ةَ کارةؼ ٌغُغ.

ُای اقحتاه را وارد ٌيایٍغ. ةغیً ىٍؼّر پیكٍِاد ىی گؼدد ةا جّزَ ةَ فِؼؿث ظؼیغ ىهؽوىات یک ةیيارؿحان، ی را در ؿیـحو دتث کؼده و یا ٌامُای ىعحهف، ٌامیک کاال اٌتارداران ةؼای ُياٌگٌَّ کَ ذکؼ قغ، ىيکً اؿث -

. گؼدد ؼیفجؿ “زیؼ ؿیـحو اٌتار”ب ٌام کاال از فِؼؿث ظؼیغ جؿؼیف قغه ةاقغ. از ظؼفی دیگؼ، ةؼٌغُای کاالُای ىعحهف ٌیؽ در جؿؼیف قّد و اٌتاردار، ىهؽم ةَ اٌحعا HISیک ٌؼم افؽار  “زیؼ ؿیـحو اٌتار”پایگاه داده ةؼای 

  و پیف فؼض آن کاال ةاقغ.ةؼٌغُای جؿییً قغه از ةیً  اٌحعاب ةؼٌغ َ، جٍِا ىساز ةٌيایف داده قّد و کارةؼ ةؼٌغُای ىؼجتط ةا آن در ایً صانث، پؾ از اٌحعاب ٌام کاال از ةیً اكالم ىكعل قغه ةؼای ؿیـحو،

 اكالم ظارج از فِؼؿث ةؼای ةیياران ٌتاقغ. دتث كادر ةَ جؿؼیف گؼدد جا کارةؼ در ؿیـحو ٌیؽاٌتار آن ةعف  ىؼجتط ةاُؼ ةعف، پایگاه داده  اظحنامی ةؼ اؿاس فِؼؿث ىهؽوىات -

جٍِا یک واصغ  ؾغدی، ؾغد، ةـحَ قاىم دو رول ٌیو کیهّیی و ...( ةَ ٌؼم افؽار اضافَ و زؽء ىّارد ؿحاره دار و انؽاىی قّد. از ظؼفی ةَ ازای ُؼ کاال، 100ؿهّنی ةؼای درج واصغ اٌغازه گیؼی اكالم )ةَ ؾٍّان ىذال ةـحَ  -

  ؼیغ اكالم را ةؼ اؿاس یک ىكعنَ دتث ٌيایغ.  ةـحَ ةٍغی از ؿّی ؿیـحو كاةم دتث ةاقغ جا کارةؼ، كیيث ظ
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    .زیادی داقحَ ةاقغ، ؿیـحو ةَ کارةؼ ُكغار دُغ جا از اقحتاه ظّد آگاه گؼددةـیار اگؼ كیيث ظؼیغ ىسغد یک کاال ةا كیيث دتث قغه كتهی جفاوت  -

 

 بِ کبرگیزی ًیزٍی اًسبًی هختص ثبت هلشٍهبت پشضکی خزیذاری ضذُ -2 پیطٌْبد
 

ىـحهؽم مؼف زىان زیادی ىی ةاقغ. پیكٍِاد ىی گؼدد در ةیيارؿحان ُای ةؽرگ، یک ٌیؼوی اٌـاٌی ةَ ؾٍّان ىـئّل دتث  “زیؼؿیـحو اٌتار”ةَ ىهؽوىات پؽقکی ظؼیغاری قغه ورود مضیش و دكیق اظالؾات  -

 اظالؾات ىهؽوىات ةیيارؿحان در ٌؼؼ گؼفحَ قّد.   

 

  آهَسش کبرکٌبى -3 پیطٌْبد
 

قؼکث پكحیتان  وةیيارؿحان ُا  ُای ىیانكؼارداد ةؼظی از ةؼ اؿاسةَ کارةؼان ایً ىسيّؾَ اظحناص یاةغ.  ؿاؾات آىّزقیجؿغادی  و اُيیث ىّضّع، پیكٍِاد ىی گؼدد ؿانیاٌَ، HISکارةؼان ٌؼم افؽار ٌؼؼ ةَ جؿغد  -

  صانی کَ اکذؼ ةیيارؿحان ُا از ایً ىّضّع اظالع ٌغارٌغ. در ةیيارؿحاٌی اظحناص دُغ کارةؼان ىّزشةؼای آ ةَ مّرت رایگانرا  ىكعنی تا، قؼکث ىّػف اؿث ؿانیاٌَ ؿاؾHISٌؼم افؽار 

 

 ًتیجِ گیزی
 

، رُگیؼی کاالی ىنؼف قغه و ُغر رفث ىٍاةؽ هؽوىات جاریط گػقحَىغیؼیث ُؽیٍَ ی ظؼیغ و ىنؼف ىهؽوىات پؽقکی در یک ةیيارؿحان، ایساد انگّی مضیش ىنؼف ىهؽوىات در ةعكِا، زهّگیؼی از ایساد و اٌتارش ى

 HISدر ٌؼم افؽار  ىهؽوىات پؽقکی ىساز، ةَ دتث مضیش اظالؾات زِث ةیياران در مّرت ةؼوز وكّع صاددَ ٌاگّار ٌاقی از ىنؼف ىهؽوىات پؽقکی و اىکان پایف مضیش ؾيهکؼد یک ةیيارؿحان از ٌؼؼ ظؼیغ اكالم

ةَ ، از ؿّی قؼکث ُای پكحیتان HISّد ارائَ قغه اؿث. ارجلای ٌؼم افؽار ةیيارؿحان ُا، پیكٍِاداجی زِث رفؽ ىّاٌؽ ىّز HISؿی ىكکالت دتث ىهؽوىات پؽقکی در ٌؼم افؽار ر ایً ىلانَ، ضيً ةؼرةـحگی دارد. د

 یكٍِادات ارائَ قغه در ایً ىلانَ ىی ةاقغ.ان از زيهَ پو ارجلای ؿعش آگاُی کارةؼ ُای ةؽرگ ةیيارؿحاندر کارگیؼی ٌیؼوی اٌـاٌی ىعحل دتث ىهؽوىات پؽقکی ظؼیغاری قغه 

 

 هٌببع:
 

 

 .1391، 12-18 ل، م1، قياره 11: ، دوره پژوُكی پژوُان -. ىسهَ ؾهيی“ىؼوری ةِغاقحی: ىعانؿَ و ظغىات پؽقکی جّؿؿَ در آن ٌلف و ةیيارؿحاٌی اظالؾات ؿیـحو ”وکیهی ىفؼد، ح:  -1

   .1392، 33-87مل  ؾاةغیان، س: ارزیاةی ؾيهکؼدی ؿیـحو ُای اظالؾات ةیيارؿحاٌی. ٌكؼ ؿؼور کیان، جِؼان،ریاضی، ح؛ ةیعؼف، انف،    -2
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 1پیَست 

 ]2[ قاظل ُای ارزیاةی زیؼ ؿیـحو اظالؾات ىغیؼیث ىٍاةؽ جؿؼیف قغه جّؿط دفحؼ آىار و فٍاوری اظالؾات وزارت ةِغاقث، درىان و آىّزش پؽقکی -1زغول 

 جّضیضات زیؼگؼوه فؼؾی زیؼگؼوه امهی

كاةهیث جؿؼیف اٌتارُای 
 ىعحهف

 ىی ةاقغ.ىٍؼّر از جؿؼیف اٌتارُای ىعحهف، اىکان جؿؼیف اٌتارُایی ىاٌٍغ اٌتار دارویی، اٌتار ىهؽوىات پؽقکی، اٌتار جسِیؽات پؽقکی و ةاٌک ظّن  

كاةهیث درظّاؿث اٌحلال ةیً 
 اٌتارُا

اٌتارُا، ؿیـحو جّاٌایی دتث اظالؾات ىؼةّط ةَ اٌحلال کاال از كتیم اظالؾات قٍاؿایی کاال، جؿغاد، جاریط و غیؼه را در در مّرت ٌیاز ةَ جتادل کاال ىیان  
 كانب فؼم درظّاؿث اٌحلال داقحَ ةاقغ.

 
 اىکان جؿؼیف کاال در اٌتار

 ظَ ىاٌٍغ گؼوه دارو، ىهؽوىات پؽقکی، جسِیؽات پؽقکی، اىّال و غیؼه را داقحَ ةاقغ.ؿیـحو كاةهیث ظتلَ ةٍغی کاالُا در گؼوه ُا و زیؼگؼوه ُای ىؼةّ اىکان گؼوه ةٍغی کاال

اىکان دتث جاریط جّنیغ و اٌلضای کاال در 
 ُؼ اٌتار

 

اىکان دتث ٌضّه ٌگِغاری و ىضم 
 ٌگِغاری کاال در ُؼ اٌتار

 در ىّاردی کَ کاالُا ٌیازىٍغ قؼایط ٌگِغاری ظامی ةاقٍغ، ؿیـحو ةایغ كادر ةاقغ ٌضّه ٌگِغاری کاال را در ؿیـحو دتث ٌيایغ. 

كاةهیث آگاه کؼدن در ٍُگام 
 کو قغن ىّزّدی اٌتار

 ةا ٌكان دادن ُكغار کارةؼ را آگاه ٌيایغ.  در مّرجی کَ ىّزّدی کاالیی در اٌتار ةَ صغاكهی کَ در ؿیـحو ةؼای آن جؿؼیف قغه ٌؽدیک قّد، ؿیـحو 

كاةهیث آگاه کؼدن كتم از 
 اجيام جاریط اٌلضای کاال

ال یک ىاه ةَ ایً ىؿٍی کَ ةا ٌؽدیک قغن ةَ زىان جاریط اٌلضای کاال ةَ کارةؼ ىـئّل ُكغار داده قّد.ةؼای ىذال، در مّرجی کَ جاریط اٌلضای یک کا 
 جیک ةَ کارةؼ ُكغار دُغ. دیگؼ ةاقغ، ؿیـحو ةَ ظّر اجّىا

 
 
 
 
 

 اٌتارگؼداٌی دارویی

ارزاع انکحؼوٌیک درظّاؿث داروظاٌَ پؾ 
 از جائیغ ىغیؼ فٍی داروظاٌَ ةَ اٌتار دارویی

 درظّاؿث گؼفحً دارو از اٌتار دارویی ةایغ ةا جائیغ ىـئّل ىؼةّظَ مّرت گیؼد و ایً اىؼ ةایغ در زؼیان کاری درظّاؿث دارو نضاظ قّد.

اىکان ىلایـَ ىّزّدی اٌتار و داروظاٌَ ةا 
ىیٍیيو اؿحّك ةعف ةؼای ُؼ دارو و 

 اؾالم ُكغار

را ةَ  ةا جّزَ ةَ ایٍکَ ىلغاری دارو در اؿحّك ةعف ذظیؼه ىی قّد، ةایغ در مّرت ٌؽدیک قغن ىّزّدی دارو  ةَ ىیٍیيو اؿحّك، ؿیـحو ُكغار الزم
 کارةؼ اؾالم ٌيایغ.

ؾغم ىّزّدی در اٌتار و كاةهیث اؾالم پیغام 
 ؾغم دتث درظّاؿث دارو

ؼای کارةؼ وزّد در ىّاكؿی کَ داروی درظّاؿحی ىّزّد ٌیـث، ؿیـحو ةایغ كاةهیث اؾالم پیغام ؾغم ىّزّدی در اٌتار را داقحَ و اىکان دتث درظّاؿث دارو ة
ةؼرؿی کٍغ و در مّرت ؾغم ىّزّدی، پیغام ىٍاؿب ةَ کارةؼ ٌيایف  ٌغاقحَ ةاقغ. ةَ ایً ىؿٍی کَ ؿیـحو كتم از دتث درظّاؿث دارو، ىّزّدی کاال را

 داده قّد و اداىَ ؾيهیات ىحّكف قّد. 

اىکان نیـث کؼدن و چاپ نیـث ىّزّدی 
 دارویی داروظاٌَ و اٌتار دارویی 

 ىّزّد در داروظاٌَ یا اٌتار دارویی ةاقغ. ةؼای اُغافی چّن ةازرؿی فٍی، اٌتارگؼداٌی و غیؼه الزم اؿث ؿیـحو كادر ةَ جّنیغ نیـحی از داروُای

اىکان دتث داروُای ىؼزّؾی ةا ذکؼ ؾهث 
 آٌِا و دتث ضایؿات دارو

تث قّد. در مّرت وزّد داروُای ىؼزّؾی و یا ضایؿات دارو و ةؼگكث جّؿط داروظاٌَ، آن دارو در ؿیـحو ةَ ؾٍّان کاالی ةؼگكحی ةا ذکؼ ؾهث ةؼگكث د
اؿحفاده ىسغد ةاقغ، جؿغاد ةؼگكث داده قغه در ىضاؿتَ ىّزّدی کاال نضاظ قّد و در ىّاردی ىاٌٍغ ضایؿات دارو، کَ دارو غیؼ  در مّرجی کَ دارو كاةم

 كاةم اؿحفاده ىی قّد، جؿغاد ةؼگكث ظّرده ُا در ىضاؿتَ ىّزّدی نضاظ ٌكّد.

كاةهیث ایساد گؽارقات ظاص 
 اٌتار

ر اٌتار و ؿایؼ گؽارقات ىّرد ٌیاز. گؽارقات ةایغ پاراىحؼُای الزم را داقحَ ةاقغ جا کارةؼ ةحّاٌغ گؽارقات ىحٍّع و ىاٌٍغ گؽارقات گؼدش کاال، ىّزّدی کاال د 
 دنعّاه ظّد را در ةازه ُای زىاٌی دنعّاه و ةَ جفکیک اٌتارُا و گؼوه کاالُا و پاراىحؼُای دیگؼ جّنیغ ٌيایغ.
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  ]2[ “ؿیـحو اظالؾات ىغیؼیث ىٍاةؽزیؼ ”ٌحایر ارزیاةی ؾيهکؼد  -2غول ز

 زیؼگؼوه فؼؾی زیؼگؼوه امهی

اروم جؼاقَ پؼدازان 
 

  
پّیا ؿاىاٌَ دیتا

 

ش کّیؼ
ف پؼداز

پّی
 

پیٌّغ داده ُا
 

ً
جأىی

 

س
جضهیهگؼان فار

 

جؼاقَ ُّقيٍغ
 

جیؼاژه رایاٌَ
 

زِان پیٌّغ رایاٌَ
 

داٌا افؼاز ظهیر
 

پ ىكِغ
داٌكگاه ع 

 

راقً ؿیـحو
رایان افؽار پژوه 

 

رایاوران
 

ره آورز رایاٌَ
 

مٍو
قتکَ گـحؼ 

 

ب و رایاٌَ
ظ

 

ظؼح داده پیكؼو
 

ی
ظؼاصان ةّؾه

 

فؼایٍغ پؼدازان فؼاؿّ
 

ک
کیان ج

 

ش اٌغیكَ پّیا
گـحؼ

 

ً اركام
س ٌگی

ىاجؼ
 

ىیکؼو افؽار ككو
 

مفِان
پ ا

داٌكگاه ع 
 

ؿایان رایان اکتاجان
 

راؿپـٍا فؼاگـحؼ
 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0  كاةهیث جؿؼیف اٌتارُای ىعحهف

 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0  كاةهیث درظّاؿث اٌحلال ةیً اٌتارُا

 
 اىکان جؿؼیف کاال در اٌتار

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 اىکان گؼوه ةٍغی کاال

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 جّنیغ و اٌلضای کاال در ُؼ اٌتاراىکان دتث جاریط 

 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 اىکان دتث ٌضّه ٌگِغاری و ىضم ٌگِغاری کاال در ُؼ اٌتار

كاةهیث آگاه کؼدن در ٍُگام کو قغن ىّزّدی 
 اٌتار

 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 

 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1  كاةهیث آگاه کؼدن كتم از اجيام جاریط اٌلضای کاال

 
 
 
 

 اٌتارگؼداٌی دارویی

ارزاع انکحؼوٌیک درظّاؿث داروظاٌَ پؾ از جائیغ ىغیؼ فٍی 
 داروظاٌَ ةَ اٌتار دارویی

1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 

اىکان ىلایـَ ىّزّدی اٌتار و داروظاٌَ ةا ىیٍیيو اؿحّك 
 ةعف ةؼای ُؼ دارو و اؾالم ُكغار

0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 

كاةهیث اؾالم پیغام ؾغم ىّزّدی در اٌتار و ؾغم دتث 
 درظّاؿث دارو

1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

اىکان نیـث کؼدن و چاپ نیـث ىّزّدی دارویی داروظاٌَ و 
 اٌتار دارویی 

1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

اىکان دتث داروُای ىؼزّؾی ةا ذکؼ ؾهث آٌِا و دتث ضایؿات 
 دارو

0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0  كاةهیث ایساد گؽارقات ظاص اٌتار

 


