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 با توجه به بازدید انجام شده از طرح سپاس و  اعضاء، حضور با دانشگاه سپاس کمیته جلسه چهارمینHIS  دانشگاه علوم

 ساختار مورد در نظر تبادل و بحث از پس و برگزاردانشگاه  HISبررسی روند پیشرفت سپاس و  موضوع باپزشکی قم، 

HIS گرفت قرار تصویب و تأیید مورد ذیل موارد سپاس سیستم و: 

  

توسط شرکت طرف  دانشگاه، فیلدي مربوط به اتباع خارجی HISمقرر گردید در فرم پذیرش بیماران در نرم افزار  -1

در نظر گرفته شود تا در بحث ورود کد ملی بیماران خللی ایجاد نگردد و همچنین آمار دانشگاه  HISقرارداد 

 .گیري این اتباع نیز امکان پذیر گردد

بررسی سیر روند  براي ساختاري سازي پیاده جهت مقتضی نحو به دانشگاه HIS قرارداد طرف شرکت گردید ررمق -2

 .نماید اقدام گردش پرونده بین واحد ها

  . از معاونت درمان پیگیري گردد HISمقرر گردید نحوه ي رزرو بیمارن در  -3

 قرارداد طرف شرکت ،HIS افزار نرم دران بیمار به مربوط اطالعات ورود صحت افزایش منظور به گردید مقرر -4

HIS ساختاري جهت بیماران فراري اقدام نماید سازي پیاده به نسبت دانشگاه . 

 کارشناستعدادي ، HISو  سپاس طرحمربوط به  تجربیاتدانش و و بهره گیري از  تبادل درخصوص گردید مقرر -5

  .مدارك پزشکی نیز عضو کمیته سپاس دانشگاه گردند

 4  )لکترونیک سالمتسامانه پرونده ا(صورت جلسه کمیته سپاس 

:برگزاري مکان  

دانشگاه اطالعات آوري فن و آمار مرکز  

  :جلسه زمان
16-14:30 

:تاریخ جلسه  
13/10/1391  
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شرکت طرف قرارداد  موضوع توسطدانشگاه  HISنحوه جستجو در نرم افزار بهینه سازي در خصوص ردید مقرر گ -6

HIS اقدام گردد دانشگاه . 

  .موجود در دانشگاه را به نحو مقتضی آموزش ببیند HISمقرر گردید کارشناس سپاس دانشگاه، نرم افزار  -7

  

  نادي مرتضی

  دانشگاه اطالعات آوري فن و آمار مرکز سرپرست

  دعاخوان علیرضا مهندس

  دانشگاه سپاس کارشناس

  صباغیان علیرضا مهندس

  درمان معاونت IT کارشناس

 طلوعی هادي مهندس

  سیدالشهداء بیمارستان IT کارشناس

  

  راهی محسن مهندس

  بیمارستان نقوي IT کارشناس

  

  

  : غائبین 

 بهشتی شهید بیمارستان IT کارشناس طائی موسی مهندس - 

 متینی بیمارستان IT افشان کارشناس دامن جیدم مهندس -

  بهشتی شهید بیمارستان IT وریان کارشناس پیله مهدي مهندس -


