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  مركز آمار و فن آوري اطالعات دانشگاه: مكان برگزاري  13-15:  زمان جلسه  20/06/91: تاريخ جلسه -2
 

توسعه سپاس برگزار و پس از بحث و  هاي شاخص ، با موضوع سنجشءدومين جلسه كميته سپاس دانشگاه با حضور اعضا �

  :قرار گرفتو تصويب تبادل نظر موارد ذيل مورد تأييد 

درصد  90دانشگاه به نحوي كه حداقل  ههاي تابع بيمارستان ه خدمت درفعال ثبت كد ملي حين ارائپيگيري  مقرر گرديد -1

انجام و گزارش آن  بيمارستان هاي تابعه دانشگاهتوسط  ،تشكيل شده داراي كد ملي باشدو كاغذي پرونده هاي الكترونيكي 

 .بصورت ماهانه به اين مركز ارسال گردد

مبني  13/06/91از مصوبات سي و هشتمين جلسه شوراي درمان مورخ  يكبا عنايت به بند همچنين و  1بند به منظور اجراي  -2

بر اتخاذ راهكار عملياتي مناسب توسط بيمارستانهاي تابعه جهت الزام ثبت كدملي به عنوان شناسه منحصر به فرد در كليه 

مربوطه به اين مركز وراند خپس شده از تاريخ ابالغ مصوبه و ، مقرر گرديد راهكارهاي اتخاذ پرونده هاي بستري و سرپايي

  .ارسال گردد

دانشگاه نسبت به پياده سازي الگوريتم صحيح ثبت  HISشركت طرف قرارداد  ،مقرر گرديد به منظور ثبت صحيح كد ملي -3

 . بيمارستان هاي دانشگاه اقدام نمايد HIS برنامه  كد ملي در

شركت طرف قرارداد توسط دانشگاه  HISدرخصوص امكان جداسازي نوع بيمه آزاد از ساير بيمه ها در برنامه مقرر گرديد  -4

HIS  مركز آمار و فن آوري اطالعات دانشگاه انجام گيرددانشگاه پيگيري الزم از سوي . 
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 مرتضي نادي

 سرپرست مركز آمار و فن آوري اطالعات دانشگاه

نمهندس عليرضا صباغيا  

  معاونت درمان ITكارشناس 

عليرضا دعاخوانمهندس   

 مركز آمار و فن آوري اطالعات دانشگاه  ITكارشناس 

 مهندس هادي طلوعي

  بيمارستان سيدالشهداء ITكارشناس 

 

 مهندس مجيد دامن افشان

  بيمارستان متيني ITكارشناس 

 

)سامانه پرونده الكترونيك سالمت(صورت جلسه كميته سپاس  دومين  
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  : غائبين

  بيمارستان شهيد بهشتي ITمهندس موسي طائي كارشناس  -


