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 به HIS افزار نرم از اطالعات ارسال وهحن تبيين موضوع با اعضاء، حضور با دانشگاه سپاس كميته جلسه سومين �

 و تأييد مورد ذيل موارد سپاس سيستم و HIS ساختار مورد در نظر تبادل و بحث از پس و برگزار سپاس سرورهاي

 :گرفت قرار تصويب

  

 هاي بسته ارسال براي ساختاري سازي پياده جهت مقتضي نحو به دانشگاه HIS قرارداد طرف شركت گرديد مقرر -1

 .نمايد اقدام دانشگاه سپاس سرورهاي به بيمار ترخيص از پس خودكار بصورت  سپاس طرح

بيمارستان هاي تابعه  HIS كارشناسان گرديد مقرر ،HIS افزارهاي نرم از سپاس هاي بسته ارسال و پايش منظور به -2

اقدام  دانشگاه سپاس مسئولجهت  Adminبا سطح دسترسي  عبور رمز و كاربري نام يجاداسبت به ندانشگاه 

  . نمايند

 قرارداد طرف شركت ،HIS افزار نرم در بيمه كد به مربوط اطالعات ورود صحت افزايش منظور به گرديد مقرر -3

HIS اقدام ها بيمه از يك هر براي بيمه كد دفيل حداكثر ميزان تعيين جهت الگوريتمي سازي پياده به نسبت دانشگاه 

 . نمايد

 با دانشگاه سپاس كارشناس، سپاس طرحمربوط به  تجربياتو بهره گيري از  تبادل درخصوص گرديد مقرر -4

 .و اقدامات الزم جهت بازديد حضوري صورت گيرد مذاكره طرح اين پيشرو هاي دانشگاه

 

 3  )سامانه پرونده الكترونيك سالمت(صورت جلسه كميته سپاس 

:برگزاري مكان  

دانشگاه اطالعات آوري فن و آمار مركز  

  :جلسه زمان

15-12:30 

:تاريخ جلسه  

21/09/1391  
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جهت پياده پيشرو در طرح سپاس، م شده با ساير دانشگاه هاي بازيد حضوري و مذاكرات انجامقرر گرديد پس از  -5

شركت طرف حضوري با اي  جلسهبيمارستان هاي تابعه دانشگاه  HISسازي موارد مورد نياز سپاس در نرم افزار 

  . برگزار گردددانشگاه  HISقرارداد 

  

نادي مرتضي  

دانشگاه اطالعات آوري فن و آمار مركز سرپرست  

صباغيان عليرضا مهندس  

  درمان معاونت IT كارشناس

دعاخوان عليرضا مهندس  

 دانشگاه سپاس كارشناس

طلوعي هادي مهندس  

  سيدالشهداء بيمارستان IT كارشناس

 

افشان دامن مجيد مهندس  

  متيني بيمارستان IT كارشناس

  وريان پيله مهدي مهندس

 بيمارستان بهشتي  IT كارشناس

راهي محسن مهندس  

  رستان نقويبيما IT كارشناس

   

  : غائبين 

  بهشتي شهيد بيمارستان IT كارشناس طائي موسي مهندس -


