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01/23/30 

بروزرسانی پیوست  . و جداول اصالح کلی متن

کالس های سرویس  ات، اصالح توضیحها

 المات بیمه ایتعاس
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 PMI&IGServices v.1.1.docx 1.1 اضافه کردن کدهای نمونه 00/23/30 سید یاسر نوراللهی

 01/23/30 سید یاسر نوراللهی
و همچنین تکمیل کد های اصالح دیتا مدل ها 

 نمونه 
1.0 PMI&IGServices v.1.0.docx 

 PMI&IGServices v.1.0.docx 1.0 ویرایش متون و تشریح کالس ها و کدها  00/23/30 سمیه عابدیان

 PMI&IGServices v.1.8.docx 1.8 ، ویرایش کدهاصاویربروزرسانی ت ویرایش متن، 20/11/30 فاطمه سارانی راد

 



 

 

 

 فهرست مطالب

 

 1 یمقدمات میمفاه –بخش اول 

 1 همقدم

 1 فیتعار

 1 (رانیسالمت ا یکیسامانه پرونده الکترون)سپاس 

 0 (سالمت یشبکه مل)شمس 

 9 یعموم دیرساخت کلیز

 9 یعموم دیکل رساختیز یکاربردها

 0 یتیتوکن امن

 1 اطالعات یدر فراخوان کیالکترون یاستفاده از امضا

 1 در نگهداشت توکن  یتیمالحظات امن

 1 یبا استفاده از کتابخانه نرم افزار سیسرو یفراخوان

 1 ینحوه افزودن کتابخانه نرم افزار

 8 استعالم یها سیمورد استفاده در سرو یها ار کالسساخت

 8 داده یالگو یها کالس

 DO_IDENTIFIER 8کالس 

 DO_DATE 3کالس 

 DO_ TIME 3داده  یکالس الگو

 DO_CODED_TEXT 12کالس 

 DO_QUANTITY 12کالس 

 11 تیاستعالم هو سیسرو –بخش دوم 

 11 تیاستعالم هو سیاطالعات از سرو ینحوه واکش



 

 

 

 10 (VerifyPersonInfo)و سال تولد  یبا کد مل ینام و نام خانوادگ یتابع صحت سنج

 10 (GetPersonByBirth ) و سال تولد  یبر اساس کد مل یتیاطالعات هو افتیتابع در

 19 کیمدل اطالعات دموگراف

 PersonInfoVO 19کالس 

 PersonIdentifierVO 10کالس 

 GetPersonByBirth 11نمونه کد مثال استفاده از تابع 

 VB 11نمونه کد 

 C# 11نمونه کد 

 18 کل کشور یدرمان یها مهیاستعالم ب یهاسیسرو -بخش سوم

 13 مهیب یکیاستعالم الکترون سیسرو

 13 (CallupInsuranceByNationalCode)و شناسه ارائه دهنده خدمت  یبر اساس شناسه مل یدرمان مهیتابع استعالم ب

 InsuranceInquiryVO 02کالس 

 01 یاستحقاق خدمات درمان یکیاستعالم الکترون سیسرو

 01 (GetHID)  یدر مرکز درمان یا مهیب یکتایشناسه  افتیتابع در

 00 (ValidateMedicalService)خدمت سالمت  یتابع استحقاق سنج

 MedicalServiceInquiryVO 00کالس 

 TariffParamVO 00کالس 

 C# 01نمونه کد 

 VB 01نمونه کد 

 C# 00ونه کد نم

 VB 00نمونه کد 

 C# 00نمونه کد 

 VB 00نمونه کد 

 08 وستیپ



 

 

 

 08 تیجنس یکدها -1 وستیپ

 08 حوزه سالمت یها شناسه -0 وستیپ

 08 گرمهیب یسازمانها -9 وستیپ

 91 مهیصندوق ب -0 وستیپ

 99 تاهل تیضعو یکدها –1 وستیپ

 ها فهرست شکل

 0 از پروژه مورد نظر ADDREFERENCE نهیانتخاب گز -1 ریتصو

 0 اضافه شدن به پروژه یمورد نظر برا DLLانتخاب  -0 ریصوت

 0 اضافه شده در پروژه DLLمشاهده  -9 ریتصو

 

 ها فهرست جدول

 8 استعالم یها سیسرو در استفاده مورد یها کالس ارتباط نحوه –1 جدول

 DO_IDENTIFIER 3 کالس - 0 جدول

 DO_DATE 3 کالس -9 جدول

 DO_ TIME 3 کالس -0 جدول

 DO_CODED_TEXT 12 کالس -1 جدول

 DO_QUANTITY 12 کالس -0 جدول

 11 تیهو استعالم سیسرو یفراخوان یهاتابع  – 0 جدول

 VERIFYPERSONINFO 10 تابع یپارامترها  – 8 جدول

 PERSONINFOVO 19 کالس -3 جدول

 PERSONIDENTIFIERVO 10 کالس -12 جدول

 18 مهیب استعالم سیسرو یفراخوان توابع شرح -11 جدول

 CALLUPINSURANCEBYNATIONALCODE 02 تابع یرهاپارامت -10 جدول

 INSURANCEINQUIRYVO 02 کالس -19 جدول

 GETHID 00 تابع یپارامترها -10 جدول

 VALIDATEMEDICALSERVICE 00 تابع یپارامترها -11 جدول

 MEDICALSERVICEINQUIRYVO 00 کالس -10 جدول

 TARIFFPARAMVO 01 کالس -10 جدول
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 مفاهیم مقدماتی –بخش اول 

 مقدمه

های  های پایه و بیمه های درمانی از جمله بیمه بیمه اتو استعالماستعالم هویت  های سرویس به مربوط جزئیات سند این در

استعالم هویت به منظور بررسی صحت اطالعات هویتی ارائه شده توسط یک فرد در  سرویس. گرددمی تشریحتکمیلی کشور 

سازمان  همچنین در خصوص سرویس استعالم بیمه باید متذکر شد که .حوزه سالمت طراحی شده استاطالعاتی  های سامانه

 .باشد ونیکی به شکل واحد میها برای ارائه سرویس الکتر بیمه سالمت با توجه به نقش خود، مسئول هماهنگی سایر بیمه

 .باشنددر سطوح مختلف درمانی و بهداشتی میها شامل مراکز ارائه دهنده خدمات سالمت  استفاده کنندگان از این سرویس 

و با ثبت  گرددهای بیمه گر استعالم میای فرد از سازمانبا مراجعه بیمار به مراکز ارائه دهنده خدمات سالمت، وضعیت بیمه

گر، در نهایت پس از طی فرآیند درمانی و ارسال پرونده بیمار به سامانه پرونده الکترونیکی ه بیمار در سازمان بیمهمراجع

 .باشدهای بیمه گر فراهم می، زیرساخت فنی رسیدگی الکترونیکی پرونده توسط سازمان(سپاس)سالمت ایران

 تعاریف

 (سامانه پرونده الکترونیکی سالمت ایران)سپاس 

نده اساس تعریف ارائه شده در کتاب پرونده الکترونیکی سالمت، مفاهیم، استانداردها و راهکار توسعه، منظور از پرو بر

شامل اطالعات دوران )مجموعه کلیه اطالعات مرتبط با سالمت شهروندان، از پیش از تولد »الکترونیکی سالمت در اینجا 

مانند اطالعات بدست آمده از اتوپسی، )تا پس از مرگ ( -لقاح آزمایشگاهیمانند اطالعات مربوط به  -جنینی و ماقبل آن 

گردد و در صورت نیاز، بدون ارتباط  است که به صورت مداوم و با گذشت زمان به شکل الکترونیکی ذخیره می( ...محل دفن و

 «.گرفتدر دسترس افراد مجاز قرار خواهد به سرعت با مکان یا زمان خاص، تمام یا بخشی از آن 

نماید که غالباً به شکل خالصه  فرد را ارائه می العمر وقایع مربوط به سالمت هر سالمت پیشینه مادام یدر واقع پرونده الکترونیک

با این حال واضح است که شکل. شودهای اولیه سالمتی تشکیل  رود با محوریت ارائه مراقبت انتظار می گردد و مینگهداری 

هایی از منابع مختلف در طی زمان ایجاد  بر است که با ارائه داده سالمت امری تدریجی و زمان یترونیکهای الک گیری پرونده

شامل توصیف  یا پرونده الکترونیکی بهداشتی بیمار یها، مجموعه خاصی از پرونده الکترونیک منبع اصلی این داده. خواهد شد

 .ضعیتی خاص و یک برهه زمانی مشخص خواهد بوددر و شهروندهای انجام شده برای  دقیقی از ریز فعالیت



  1.8نگارش  –های درمانی کل کشور راهنمای استفاده از سرویس استعالم هویت و استعالم بیمه

 

 

 

 ]90 از 0صفحه  [

] 

2 
 ]وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  [

] 

نده افزارهایی است که در بستر مناسب اجرا شده و امکان تحقق پرو سامانه پرونده الکترونیکی سالمت نیز بیانگر مجموعه نرم

آنها و با  های محلی جمع آوری کرده بدین صورت که اطالعات سالمت را از سایر سامانه. سازدالکترونیکی سالمت را میسر می

بخشی از اطالعات  ،(های اطالعات بیمارستانی مانند سیستم) هر سامانه اطالعاتی محلی ،در این ساختار. باشد در تعامل می

. افزارها امکان تجزیه و تحلیل این اطالعات وجود ندارد به دلیل پراکندگی این نرم. کند تعدادی از شهروندان را نگهداری می

  .سازی این ساختار است نه پرونده الکترونیکی سالمت، یکپارچههدف از برقراری ساما

باشد و طرح ایجاد و توسعه این سامانه، تحت عنوان طرح سپاس  می« سامانه پرونده الکترونیکی سالمت ایران»سپاس مخفف 

و در نهایت منجر  هایی است که در محورهای مختلف صورت گرفته در واقع این طرح، شامل مجموعه فعالیت. شود شناخته می

به ایجاد یک نظام اطالعاتی یکپارچه جهت ثبت، بازیابی و تبادل اطالعات سالمت شهروندان خواهد شد و بستر مناسب را برای 

 . در حوزه سالمت، فراهم خواهد کرد ارائه خدمات نوین الکترونیکی

 :باشندشوند به شرح زیر میاهداف کلی که با طرح سپاس دنبال می

 یار قرار دادن سوابق اطالعات سالمت افراد برای پزشکان معالج و تیم سالمت به منظور ارائه بهتر خدمات در اخت

 بهداشتی، تشخیصی و درمانی به ایشان

  ارائه خدمات  ،به منظور کمک به ارتقای سطح سالمت جامعهافراد ذخیره، پردازش و بازیابی اطالعات سالمت

 در تامین سالمت خود و مشارکت ایشان مطلوبتر به آنان

 و گیری برای مدیران ارشد نظام سالمت بر اساس شواهد و یافته های واقعیایجاد سامانه پشتیبانی از تصمیم 

 اطالعات صحیح و افزایش سرعت دسترسی آنان به اطالعات آماری مورد نیاز در این رابطه

 سالمت حوزه ایجاد یک فضای مجازی برای امور پژوهشی و آموزشی در 

  ایجاد ابزاری برای کمک به ارزیابی خدمات سالمت، ارائه دهندگان این خدمات و مواردی که در قوانین کشور بر

 .عهده نظام سالمت گذاشته شده است

 (شبکه ملی سالمت)مس ش

اندازی  هراقانون مبنی بر ایجاد و توسعه شبکه ملی اطالعات  00نامه اجرایی بند الف ماده شبکه ملی سالمت، پیرو  آیین

کلیه مراکز بهداشتی باشد که شمس زیر ساخت شبکه ارتباطی داخلی، امن و پرسرعت برای مراکز سالمت می. گردیده است

سپاس نیز بر . سازد نموده و امکان تبادل اطالعات بین این مراکز را ممکن می یکدیگر متصل درمانی و آموزش پزشکی را به

 .باشد بستر این شبکه فعال می
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 اخت کلید عمومیرسیز

 شناسایی، اساس بر امنیت مینأت برای را محیطی که مشی خط و فرایند تکنولوژی، از عبارتست 1زیرساخت کلید عمومی

 امنیت تامین برای روشی PKI خالصه صورت به .سازد می فراهم دسترسی کنترل و ناپذیری انکار داری، امانت بودن، محرمانه

 .نمود اعتماد برآن توان می که ست الکترونیکی های فعالیت

 وجود نمونه، برای. دارند دیجیتال غیر دنیای با لمسی قابل های شباهت دیجیتال، دنیای در امنیت تأمین اصلی راهکارهای

 مراکز این. اند نمونه این از معامالتی های بنگاه و اسناد ثبت دفاتر شود؛ می تلقی عادی ای مسأله امروزی معامالت در سوم طرف

 .کنند می پیدا نمود PKI عنوان تحت دیجیتال دنیای در اطمینان، ردمو

 برای خصوصی و امن صورتی به اینترنت مانند ناامن عمومی شبکه یک از سازد می قادر را زیرساخت کلید عمومی کاربران

 اعتماد مورد و مسؤل بعمن یک از که اختصاصی و عمومی رمز کلید جفت یک طریق از کار این.کنند استفاده اطالعات تبادالت

 .گیرد انجام شود می گذارده اشتراک به و شده صادر

 با .شوندمی گرفته بکار هاداده انتقال و معتبرسازی برای که هاییروال و هافناوری استانداردها، از است ای مجموعه سیستم این

 هایگواهینامه از استفاده با همچنین گشایی،رمز و رمزنگاری منظور به اختصاصی و عمومی دیجیتالی کلیدهای از استفاده

 های داده امن انتقال امکان کنند می اعالم را کاربر هویت و اعتبار و بوده کاربر عمومی و اعتباری کلیدهای حاوی که دیجیتالی

 .آورد می فراهم را الکترونیکی

 کاربردهای زیرساخت کلید عمومی

 شناسایی دیجیتال 

بدینوسیله . دیجیتال یکی از ارکان فعالیت کاربران در فضای مجازی و شبکه های رایانه ای استتشخیص هویت یا شناسایی  

. کاربر به صورت الکترونیکی شناسایی شده و دارای هویت منحصر به فرد و قابل تشخیص در سیستم های کامپیوتری می شود

ل اطالعات می شوند و فعالیت های آنها قابل پیگیری از این طریق افراد، دارای هویت قانونی و مشخص در شبکه و فضای تباد

 .این خدمات توسط گواهینامه الکترونیکی قابل تحقق می باشد. و استناد است

  دسترسیکنترل 

به جهت افزایش سطح امنیت سامانه های نرم افزاری و دسترسی به داده ها، از مفهوم کنترل دسترسی استفاده می شود که به 

بدین ترتیب، داده یا خدمت مورد نظر، تنها در اختیار کاربر مورد نظر قرار . ابل پیاده سازی می باشدروش های مختلفی ق

زیرساخت کلید عمومی امکاناتی را در اختیار سیستم ها می گذارد که به کمک آن ها می توانند با . گرفته و قابل کنترل است

 .ی را انجام دهندامنیت زیاد و سطح اطمینان مناسب، عملیات کنترل دسترس

 استناد الکترونیکی -

                                                           
 
 Public Key Infrastructure (PKI) 
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بدین ترتیب با کمک . جهت اعتباربخشی به اسناد الکترونیکی و فایل های کامپیوتری، از امضای الکترونیکی استفاده می شود

به  .زیرساخت کلید عمومی، فایل ها تبدیل به سندهای الکترونیکی می شوند که قابلیت استناد و بررسی حقوقی و قضایی دارند

عبارت دیگر فایل های کامپیوتری و پیام های دیجیتال، همچون اسناد کاغذی مشابه، قابل اعتماد شده و می توان از عدم 

این امضا غیرقابل انکار توسط . تغییر عمدی یا سهوی در آنها مطمئن شد و  همچنین از امضاکننده سند اطمینان حاصل نمود

 .یتالی می باشدامضاکننده و قابل بررسی به صورت دیج

 ذخیره و انتقال امن اطالعات 

ذخیره و انتقال امن اطالعات و یا به عبارت دیگر محرمانگی در ادبیات سیستم های کامپیوتری همواره از دغدغه های مهم 

می، قابل کنندگان از سامانه های نرم افزاری بوده است که امروزه به کمک رمزنگاری داده در کنار زیرساخت کلید عمواستفاده

بدین ترتیب و به کمک کلیدهای متقارن و نامتقارن می توان از امنیت اطالعات و حفظ محرمانگی آنها در . اجراء می باشد

 .هنگام ذخیره سازی و یا انتقال، اطمینان حاصل کرد

 :به عبارت دیگر با پیاده سازی زیرساخت کلید عمومی به نتایج زیر می توان دست یافت

 .توانایی تشخیص هویت طرفین درگیر در ارسال پیام است:  2احراز هویت

 .توانایی تایید اینکه پیام در حین انتقال و یا در زمان ذخیره و بازیابی و یا در طول پردازش تغییر داده نشده است:  9تمامیت

 قابلیت اثبات وقوع یک رخداد توسط یک ماهیت خاص:  انکارناپذیری

نگه داشتن اطالعات از تمام افراد به جز شخصی یا اشخاصی که از مجوز دسترسی به به معنای خصوصی : 4محرمانگی

 .اطالعات برخوردار باشند

 توکن امنیتی

 به ای رایانه سرویس یک کاربر ورود برای که است کوچک افزاری سخت( Security Token) امنیتی نشانه یا امنیتی توکِن

 راحتی به تا گیرد می قرار مجاز کاربران اختیار در که است فیزیکی دستگاه یک کِنتو دیگر، عبارت به. رود می کار به سامانه

 صورت به فرد هویت اثبات برای امنیتی توکن. شود داده تشخیص ها آن هویت کامپیوتری سیستم یک از استفاده برای بتوانند

 عبور رمز جای به یا عالوه به توکن از(. دور اهر از بانکی حساب به دسترسی نحوه مثال عنوان به)شود می استفاده الکترونیکی

 کلید یک عنوان به دیگر عبارت به. برند می بهره است، سیستم به ورود خواهان که مشتری هویت احراز برای معمولی

 .کند می عمل دسترسی برای الکترونیکی

 ذخیره خود حافظه در را اثرانگشت لمث بیومتریک اطالعات و دیجیتال امضا مانند رمزنگاری کلیدهای ها توکن از بعضی

 انجام برای توکن برنامه آغاز و( شخصی شناسایی شماره یا کد پین کردن وارد برای کلید چند شامل ها توکن این. کنند می

                                                           
 
 Authentication  

  Integrity  
  Confidentiality  
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 در ها روش این که است بلوتوث و USB ارتباط صورت به توکن این از مخصوصی طراحی. هستند عبور رمز ایجاد عملیات

 .دارند دخالت سیستم به شده تولید رمز دکلی انتقال

 اطالعات  فراخوانی در الکترونیک امضای از استفاده

شود، به همین دلیل افراد مالحظات امنیتی بسیار زیادی دارد و جزو اطالعات محرمانه محسوب می اطالعات هویتیفراخوانی 

به همین منظور از زیر ساخت . نظر گرفته شده است به صورت ویژه در استعالم هویتیس روفراخوانی س درامنیت اطالعات 

 .برای افزودن امنیت اطالعات و تعیین هویت دقیق در فضای شبکه شمس و سپاس، استفاده شده است( PKI)کلیک عمومی 

 مالحظات امنیتی  در نگهداشت توکن

 :گرددوارد ذیل تاکید میبا توجه به اهمیت گواهی صادر شده در توکن و لزوم حفظ و نگهداری گواهی مذکور، م

  مسئولیت حفظ و نگهداری توکن امنیتی و گواهی صادره، بر عهده سازمان متقاضی و نماینده رسمی سازمان مربوطه

 .باشدمی

  ساعت به  00در صورت تخریب و یا سرقت توکن امنیتی، مقتضی است مراتب جهت ابطال گواهی صادره، ظرف

 .وزارت بهداشت اعالم گردد

 ی سرویس با استفاده از کتابخانه نرم افزاری فراخوان

افزاری این کتابخانه نرم. شودبرای استفاده و واکشی از نودهای سپاس استفاده می POCS_SDKکتابخانه نرم افزاری با عنوان 

ابل استفاده و باالتر ق Net Framework 0.افزاری با چارچوب نرم و وب برای استفاده در محیط های برنامه نویسی تحت ویندوز

که حاوی گواهی الکترونیکی صادر شده توسط زیرساخت کلید عمومی )افزاری این کتابخانه با استفاده از توکن سخت. است

از این امضا الکترونیکی برای تعیین هویت واقعی . نمایداطالعات درخواست کننده را امضا الکترونیکی می( وزارت بهداشت

 .دشودرخواست کننده استفاده می

افزاری به کامپیوتر درخواست دهنده متصل باشد، بایست توکن سختافزاری حتما میهنگام فراخوانی با استفاده از کتابخانه نرم

 . در غیر این صورت فراخوانی انجام نخواهد شد

 نحوه افزودن کتابخانه نرم افزاری

 :توان مراحل زیر را به ترتیب طی نمودمی VB.Netو  C#.Netهای مربوطه در پروژه به زبان DLLبرای استفاده از فایل 

 .نماییمرا انتخاب می Add Referenceابتدا بر روی نام پروژه راست کلیک نموده و از منو ظاهر شده 
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 از پروژه مورد نظر AddReferenceانتخاب گزینه  -1 تصویر

 .کنیمکلیک می OKنموده و بر روی   را انتخاب POCS_SDKه و فایل رفت Browse بخشسپس در پنجره ظاهر شده به 
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 مورد نظر برای اضافه شدن به پروژه DLLانتخاب  -0 یرتصو

شکل زیر به لیست افزوده مانند  POCS_SDK، باید باشده برای هر دو زبان مشترک میپس از به پایان رساندن مراحل قبل ک

اضافه شده یل کتابخانه ای فامراحل گفته شده برای مشاهده شود  به باال استفاده می Visual Studio 0211اگر از   .شده باشد

 . باشد یکسان می VBو  #Cپروژه در هر دو زبان به 

 
 اضافه شده در پروژه DLLمشاهده  -9 یرتصو
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توان از نمونه کدهای شده، و فایل با موفقیت به پروژه افزوده شده باشد می حال در صورتی که مراحل فوق با موفقیت طی

 .موجود در سند استفاده نمود

را نیز برای اجرای برنامه به صورت دستی در محلی که فایل  KeyA0DLLNew.dllپس از انجام این مراحل باید فایل  :نکته

 .اجرایی برنامه قرار گرفته کپی نمایید

 های استعالم  مورد استفاده در سرویسهای  ساختار کالس

های استعالم به همراه الگوی داده و نحوه ارتباطات در جداول جداگانه و  های استفاده شده در سرویس در این بخش کالس

نحوه  یدارا یاز اقالم اطالعات یکهر بوده و  UMLها براساس استاندارد  نحوه ارتباطات کالس. توضیحات مربوطه آمده است

 . که در جدول زیر آمده است باشندیم یباطات مشخصارت

 

 

  های استعالم های مورد استفاده در سرویس کالسنحوه ارتباط  –1جدول 

 توضیحات ارتباط

 تک موردی/ قلم اختیاری 6-0

 تک موردی/ قلم اجباری 6-6

 چند موردی/ قلم اختیاری 0-*

 ردیچند مو/ قلم اجباری 6-*

 های الگوی داده کالس

الزم به ذکر . باشد می 19020های الگوهای داده است که این الگوهای داده برگرفته از استاندارد ایزو  ها شامل کالس این کالس

 .است که الگوهای مربوط به تاریخ و زمان به تاریخ شمسی یا جاللی تغییر یافته است

 DO_IDENTIFIERکالس 

خودروها و  ها، سازمان افراد،: مانندی واقع یایدن های یتموجود. کاربرد دارد 1یقیحق یایدن یها شناسه ارائه یکالس برا ینا

اند، اما اغلب  شده یکتا طراحیسازمان  یاحوزه  یکدر داخل  ینهااز ا یاریاگرچه بس. شناسه دارند یکها، هرکدام  صورتحساب

                                                           
 
 Real World Identifiers 
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های آن در جدول زیر نمایش داده یویژگ. یستندن ینگونها یره،درست و غنا یندهایبد، فرا یورود داده، طراح یبه علت خطاها

 .شده است

 DO_IDENTIFIER کالس - 0جدول 

 توضیحات ارتباطات نوع داده ویژگی

Issuer String 1-1 کند های مورد استفاده را منتشر می مرجعی که شناسه. 

Assigner String 1-1 شود، اختصاص داده است ییشناسا یدکه با یتمیشناسه را به آ که یسازمان. 

Id String 1-1 ی و برا یپزشکان، شماره نظام پزشک یعنوان مثال برا به. مقدارشناسه است

 .گیرد یقرار م یژگیو ینکد در ا یمقدار ده رقم کدملی،

Type String 1-1 نوع شناسه مانند شماره کارت ملی(National_Code) 

 DO_DATEس کال

 .آن در جدول زیر نمایش داده شده استهای  یویژگ .این کالس برای ارائه تاریخ ساخته شده است

 

 DO_DATEکالس  -9جدول 

 توضیحات ارتباطات نوع داده ویژگی

Year Integer 1-1 رقم سال 

Month Integer 1-1 رقم ماه 

Day Integer 1-1 رقم روز 

 DO_ TIMEس الگوی داده کال

 .استنمایش داده شده جدول زیرهای آن در این کالس برای ارائه زمان ساخته شده و ویژگی

 DO_ TIMEکالس  -0جدول 

 توضیحات ارتباطات نوع داده ویژگی

Hour Integer 1-1 عدد ساعت 

Minute Integer 1-1 عدد دقیقه 
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Second Integer 1-1 عدد ثانیه 

 DO_CODED_TEXTکالس 

آن در جدول زیر های  یویژگ و شودشده استفاده میگذاری ها و مفاهیم کدکلمه  ای است که برای ارائهاین کالس، الگوی داده

 .نمایش داده شده است

 DO_CODED_TEXT کالس -1جدول 

 توضیحات ارتباطات نوع داده ویژگی

Value String 1-1 گذاری شده اصطالح یا مفهوم کد 

CodedString String 1-1 کد اصطالح 

TerminologyID String 1-1 سیستم کدگذاری که کد اصطالح از آن انتخاب شده 

 DO_QUANTITYکالس 

مایش داده شده آن در جدول زیر نهای  یویژگ. شوندبیان می 0که همراه واحداست این کالس برای نمایش مقادیر اعدادی 

 .است

 DO_QUANTITYکالس  -0جدول 

 توضیحات ارتباطات نوع داده ویژگی

Magnitude Double 1-1 گیری وزن فرد در اندازه 01عدد : مانند. میزان عددی کمیت. 

Units String 1-1 شده است که  گیریدهنده واحد مقدار اندازه این ویژگی نشان

، kg/m0: مانند .باشدمی UCUM0استاندارد براساس 

mm[Hg]،ms-1  ،km/h. 

                                                           
 
 unit 

 
 - Unified Code for Units of Measure 
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 سرویس استعالم هویت –بخش دوم 

این سرویس به منظور بررسی صحت  .ح شودتشری استعالم هویتسعی شده است تا جزئیات مربوط به سرویس  بخشدر این 

 .اطالعات هویتی ارائه شده توسط یک فرد در سامانه های حوزه سالمت طراحی شده است

دریافت اطالعات که امکان ( سامانه پرونده الکترونیک سالمت) سپاساستعالم هویت عبارت است از سرویسی بر بستر سرویس 

و یا اعتبار سنجی اطالعات وارد شده با اطالعات هویتی  رکیب کد ملی و سال تولد، تهویتی یک فرد با استفاده از کد ملی

 .سازدفراهم می دریافتی از ثبت احوال برای یک کد ملی را 

که در ادامه به شرح هر یک خواهیم  باشدمی GetPersonByBirthو  VerifyPersonInfoاصلی  تابع دواین سرویس شامل 

 .پرداخت

 

  استعالم هویتعات از سرویس نحوه واکشی اطال

تهیه شده است که برای فراخوانی  POCS_SDKافزاری تحت عنوان برای امنیت استفاده و تسهیل برنامه نویسی، کتابخانه نرم

 .شودسرویس مربوطه استفاده می

سرویس موجود بر بستر سپاس که از طریق زوج کلید درون این کتابخانه نرم افزاری رابطی است بین توکن سخت افزاری و وب

 .نمایدهای ارسالی به نود دانشگاه را امن سازی نموده و امضا میتوکن، تراکنش

 .باشدمی GetPersonByBirthو  VerifyPersonInfoاصلی  تابع دواین کتابخانه شامل همانطور که در باال ذکر شد 

 استعالم هویتهای فراخوانی سرویس  تابع  – 0جدول 

 توضیحات ابعتنام 

VerifyPersonInfo ارائاه شاده   و ساال تولاد   نام خانوادگی  کد ملی، نام، این تابع با دریافت

 .توسط فرد صحت اطالعات وارد شده را بررسی می نماید

GetPersonByBirth توان در صورت با فراخوانی این تابع و ارائه کد ملی و سال تولد می

 .صحیح بودن کدملی ارائه شده اطالعات هویتی فرد را دریافت نمود
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 (VerifyPersonInfo) و سال تولد صحت سنجی نام و نام خانوادگی با کد ملی تابع

وارد شده از سمت کاربر با مقایسه این و سال تولد نام خانوادگی ام، سنجی کدملی، نصحت به منظور VerifyPersonInfoتابع 

 زیر ورودی و خروجی این تابع در جدول. اطالعات با اطالعات استعالمی از ثبت احوال در سمت سرور پیاده سازی شده است

 .آمده است

 VerifyPersonInfo تابع هایپارامتر  – 8جدول 

 توضیحات ارتباطات نوع داده نوع پارامتر اهپارامتر

NationalCode ورودی String رقمی فرد 12کدملی  اجباری. 

FirstName ورودی String نام فرد اجباری. 

LastName ورودی String نام خانوادگی فرد اجباری 

BirthYear ورودی Integer سال تولد فرد اجباری. 

 

 

 falseدر صورت صحت اطالعات و  trueرت خروجی به صو - Boolean خروجی

 .برای عدم انطباق نام و نام خانوادگی با کد ملی وارد شده

 (GetPersonByBirth )  و سال تولد تابع دریافت اطالعات هویتی بر اساس کد ملی

امترهای ورودی و خروجی این تابع به منظور دریافت اطالعات هویتی افراد با ارائه کد ملی و سال تولد فرد طراحی شده و پار

 .آن به شرح زیر می باشد

 GetPersonByBirthتابع  یپارامترها -3جدول 

 توضیحات ارتباطات نوع داده نوع پارامتر پارامترها

NationalCode ورودی String رقمی فرد 12کدملی  اجباری 

BirthYear ورودی Integer رقمی فرد 0سال تولد  اجباری 

لیست پارامترهای این کالس در ادامه سند  - PersonInfoVO خروجی یکالس اطالعات هویت

 .تشریح گردیده است
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 مدل اطالعات دموگرافیک

 

 

 PersonInfoVOکالس 

خواهد  اطالعات هویتی فرد به صورت یک کالس به متقاضی بازگشت داده استعالم اطالعات با ورودی کد ملی و سال تولد، با

 .شد

و سایر تابعیت  ،ملیت، وضعیت فوت، فوتملی، تاریخ تولد، تاریخ های نام، نام خانوادگی، نام پدر، کد این کالس شامل داده

 .باشد می فردبه یک  مربوطهای شناسه اطالعات

 PersonInfoVOکالس  -3جدول 

 توضیحات نوع داده ویژگی
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 توضیحات نوع داده ویژگی

FirstName String نام فرد که اطالعات وی استعالم گردیده است 

LastName String نام خانوادگی فرد مورد استعالم 

Nationality DO_CODED_TEXT مربوطه مقادیر. است فرد ملیت گر نمایان ویژگی این 

-ISO_9100 استاندارد با مطابق حرفی دو کدهای صورت به

 به هاکد این. است شده ارائه مختلف کشورهای برای 1

 .است دریافت قابل زیر نشانی از کشور هر نام همراه

http://coding.behdasht.gov.ir 

BirthDate DO_DATE شمسی تاریخ اساس بر بیمار تولد تاریخ معرف ویژگی این 

 .است

Deathdate DO_DATE باشداین ویژگی معرف تاریخ فوت فرد می. 

DeathStatus Boolean ت فرد را به صورت بولین نمایش این ویژگی وضعیت حیا

و  1درصورتیکه فرد فوت شده باشد عدد . دهدمی

 .بازگشت داده خواهد شد 2درصورتیکه در حیات باشد عدد 

Father_FirstName String نام پدر فرد مورد استعالم می باشد. 

IDCardNumber String شماره شناسنامه فرد مورد استعالم می باشد. 

NationalCode String  رقمی فرد مورد استعالم می باشد 12کد ملی. 

Gender DO_CODED_TEXT کدهای مربوط به آن در . دهنده جنسیت افراد استنشان

 .نشان داده شده است1 پیوست

OtherIdentifier PersonIdentifierVO نیای واقعی برای فرد سایر شناسه های دمعرف  این ویژگی

 .مورد استعالم می باشد

 PersonIdentifierVOکالس 

های  مربوط به برخی از اطالعات شناسه تعریف می شود و اقالم اطالعات PersonInfoVOکالس  این کالس به عنوان ویژگی از

 .گیرددنیای واقعی فرد را در برمی

 PersonIdentifierVOکالس  -12جدول 

 توضیحات نوع داده ویژگی
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 توضیحات نوع داده ویژگی

Identifier DO_Identifier باشدشماره شناسنامه فرد مورد استعالم می. 

IssueDate DO_DATE می باشد فرد مورد استعالم تاریخ صدور شناسنامه. 

SerialNumber String باشدشماره سریال شناسنامه فرد میدهنده این ویژگی نشان. 

Expired Boolean  باشدمی (شماره شناسنامهدر اینجا  )وضعیت انقضای شناسهبیانگر این ویژگی. 

ExpierDate DO_DATE باشداین ویژگی نمایانگر تاریخ انقضا و اتمام شناسه ایجاد شده می. 

 

  GetPersonByBirthتابع مثال استفاده از نمونه کد 

 .در ادامه آورده شده است #Cو  VBافراد، قطعه کد ذیل به دو زبان  به منظور راهنمایی برای فراخوانی سرویس استعالم هویت

 VBنمونه کد 

Dim TestService As New POCS_SDK.PMIService 

            Dim Person As New POCS_SDK.DataModel.PersonInfoVO 

 

            Person = TestService.GetPersonByBirth(TB_NationalCode.Text, TB_BirthYear.Text) 

            MessageBox.Show(Person.FirstName + " " + Person.LastName) 

 #Cنمونه کد 

PMIService TestService = new PMIService(); 

            PersonInfoVO Person = new PersonInfoVO(); 

            Person = TestService. GetPersonByBirth (TB_NationalCode.Text, TB_BirthYear.Text); 

            MessageBox.Show(Person.FirstName + " " + Person.LastName); 
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 کشور کل درمانی های بیمه استعالمهای سرویس -بخش سوم

زان پوشش بیمه درمانی افراد و می برای استعالم وضعیت چگونگیهایی  های الکترونیکی بیمه درمانی شامل سرویس سرویس

 .باشد های مختلف می خدمات درمانی توسط بیمه

ها و سازمان های بیمه ای در  های درمانی، صندوق قانون برنامه ششم توسعه، ایجاد وحدت رویه بین بیمه 02عطف به ماده 

در برخورد با مراکز های درمان باعث ایجاد وحدت رویه  بیمه سازی الکترونیکی نیل به یکپارچهچارچوب قانون الزامی است؛ لذا 

 .گردد ارائه دهنده خدمات سالمت و از بین رفتن آشفتگی در اجرا می

های  درمانی از جمله بیمه هایبیمه ارائه شده توسط های در این بخش سعی شده است تا جزئیات مربوط به استفاده از سرویس

مراکز ارائه دهنده خدمات سالمت در سطوح مختلف  هااستفاده کننده از این سرویس .های تکمیلی تشریح شود پایه و بیمه

 .باشد سرپایی و بستری می در حوزهدرمانی و بهداشتی 

که امکان دریافت اطالعات بیمه فرد است ( سامانه پرونده الکترونیک سالمت)استعالم بیمه سرویسی بر بستر سپاس سرویس 

 .پرداخته شده است آنباشد که در ادامه به شرح میاصلی  تابعه س این سرویس شامل .سازدبا استفاده از کدملی را  فراهم می

 مهیاستعالم ب سیسرو یفراخوان وابعتشرح  -11جدول 

 توضیحات ابعتنام 

CallupInsuranceByNationalCode  و شناسه ارائه دهنده با فراخوانی این تابع، استعالم بیمه با شناسه ملی

 .پذیرد صورت می (شناسه نظام پزشکی پزشکمانند )خدمت

GetHID  برای مراجعه فعلی ای  منحصر بفرد بیمه با فراخوانی این تابع شناسه

 .شوداز سازمان بیمه گر دریافت میبیمار 

ValidateMedicalService  با فراخوانی این تابع، خدمت دریافتی در مرکز سالمت استحقاق سنجی

 .شود می

برای استعالم اطالعات بیمه شده و خدمات تحت پوشش بیمه تهیه  کترونیکی استعالم بیمه شده و خدمات بیمههای ال سرویس

های مذکور با امکان عدم انکار طراحی شده و قابلیت ارائه با استفاده از امضای  الزم به ذکر است که سرویس. شده است

 .باشد الکترونیکی در سرویس موجود می
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 ترونیکی بیمهسرویس استعالم الک

از قبیل اطالعات زیر  خواهد در مورد وضعیت بیمه شده اطالعاتی شود که سیستم فرستنده می این سرویس زمانی استفاده می

 :را کسب کند

 نوع بیمه  -

 نوع صندوق بیمه  -

 بیمهتاریخ انقضاء  -

 اطالعات دموگرافیک فرد بیمه شده -

 (HealthcareProvider) دهنده خدمتو شناسه یکتای ارائه( NationalCode) شناسه ملیاستعالم وضعیت بیمه شده از طریق 

 .گرددانجام می

 و شناسه ارائه دهنده خدمت استعالم بیمه درمانی بر اساس شناسه ملیتابع 

(CallupInsuranceByNationalCode) 

به همین . شود از این تابع استفاده میفرد، های درمانی فرد اعم از بیمه پایه و تکمیلی  وضعیت تمامی بیمه به منظور استعالم

. باشد های مختلف می ها و سازمان بیمه شده در صندوق سطر اطالعاتی در خصوصحاوی یک یا چند  تابعدلیل، خروجی این 

 به صورت کامل اجرا تابعاین  ،های درمانی دارای سیستم الکترونیکی مناسب نباشند الزم به ذکر است، تا زمانی که تمامی بیمه

 . نخواهد شد

 .آمده است زیردر جدول  ملیسرویس استعالم بیمه بر اساس شناسه  تابعورودی و خروجی مربوط به لیست پارامترهای 
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 CallupInsuranceByNationalCodeتابع  یپارامترها -10جدول 

 پارامتر
نوع 

 پارامتر
 توضیحات ارتباطات نوع داده

NationalCode ورودی String باشدفرد میرقمی 12کدملی اجباری. 

ProviderID ورودی Do_Identifier شناسه ارائه دهنده خدمت سالمت مثل  اجباری

شماره نظام پزشکی، شماره نظام 

در نتیجه با توجه . پرستاری، و یا کد ملی

توانند در هر به نوع این قلم، موارد زیر می

 :های آن ثبت شوندیک از ویژگی

Issuer : از بین یکی از موارد

Med_Council ،Nursing_Org  و یا

 0پیوست موارد مندرج در 

Assigner : از بین یکی از

و یا  Med_Council ،Nursing_Orgموارد

 0پیوست  موارد مندرج در 

Type :ی از موارد یکMed_ID ،

Nursing_ID   و یا موراد مندرج در 

 0پیوست 

Id :شناسه مورد نظر. 

CallupInsuranceByNationa

lCodeResponse 
InsuranceInquiry خروجی

VO 
های حاوی اطالعات بیمه  لیستی از کالس 1-*

ای های بیمه درمانی فرد در سازمان

 باشدمی مختلف

 InsuranceInquiryVOکالس 

 .گردد این کالس حاوی اطالعاتی است که در هنگام استعالم بیمه فرد بازگردانده می

 InsuranceInquiryVOکالس  -19جدول 

 توضیحات ارتباطات نوع داده ویژگی

Insurer DO_CODED_TEXT 1-1 گر و های بیمه فهرست سازمان .گر استنام سازمان بیمه

 .آمده است9پیوست کدهای مربوطه در 

NationalCode string 1-1 باشدمی شماره ملی فرد بیمه شده. 
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 توضیحات ارتباطات نوع داده ویژگی

firstName string 1-1 باشدمی نام فرد بیمه شده 

lastName string 1-1 باشدمی فرد بیمه شده نام خانوادگی 

InsuranceBox DO_CODED_TEXT 1-2 چنانچه برخی از . کندفرد را مشخص می صندوق بیمه

مانند )گر،  صندوق خاصی نداشته باشندهای بیمهسازمان

این . ، این ویژگی مقدار تهی خواهد داشت(نیروهای مسلح

 .شوداستخراج می0پیوست اطالعات از جدول موجود در 

ExpirationDate DO_DATE 1-2 ینمقدار ا. دهدتاریخ پایان اعتبار دفترچه بیمه را نشان می 

 .است یته یتصادف یماراندر مورد ب یژگیو

BirthDate DO_DATE  باشداین ویژگی معرف تاریخ تولد فرد می. 

InsuranceNumber DO_IDENTIFIER   باشدبیمه فرد میاین ویژگی معرف شماره. 

MaritalStatus DO_CODED_TEXT  مقادیر . دهنده وضعیت تأهل فرد است این ویژگی نشان

وضعیت تاهل به نمایش  ، قسمت1 پیوستمختلف آن در 

 .درآمده است

PictureB14 string  باشداین ویژگی شامل تصویر  فرد می. 

Address string  باشداین ویژگی معرف آدرس پستی فرد می. 

PostalCode string  باشداین ویژگی معرف کد پستی فرد می. 

Gender DO_CODED_TEXT  کدهای مربوط به آن در . دهنده جنسیت افراد استنشان

 .نشان داده شده است1 پیوست

 خدمات درمانیتعالم الکترونیکی استحقاق سرویس اس

به منظور ایجاد بستر الکترونیکی سنجش استحقاق دریافت خدمات درمانی برای بیماران مراجعه کننده به مراکز  این سرویس

در این راستا در هنگام پذیرش بیمار در مراکز درمانی، امکان دریافت خدمت در چارچوب . درمانی طراحی گردیده است

 .ای بررسی و نتیجه آن در قالب اطالعات تکمیلی به سامانه استعالم کننده بازخورد داده می شودبیمه خدمات

 (GetHID)  کز درمانیای در مر بیمهیکتای  شناسه دریافتتابع 

 ه دهندهارائمرکز در بیمار از سازمان بیمه گر  هر مراجعهبه ازای ای  بیمه  منحصر بفرد شناسه دریافتاین تابع به منظور 

  .آمده است زیردر جدول لیست پارامترهای ورودی و خروجی مربوط به این تابع  .باشد می خدمت
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 GetHIDپارامترهای تابع  -10جدول 

 پارامتر
نوع 

 پارامتر
 توضیحات ارتباطات نوع داده

NationalCode ورودی String رقمی فرد 12کدملی  اجباری. 

HealthCareProvider ورودی Do_Identifier شناسه ارائه دهنده خدمت سالمت مثل شماره نظام  اجباری

در نتیجه . پزشکی، شماره نظام پرستاری، و یا کد ملی

توانند در هر یک با توجه به نوع این قلم، موارد زیر می

 :های آن ثبت شونداز ویژگی

Issuer : از بین یکی از مواردMed_Council ،

Nursing_Org  0پیوست و یا موارد مندرج در 

Assigner : از بین یکی از مواردMed_Council ،

Nursing_Org  0پیوست و یا موارد مندرج در  

Type : یکی از مواردMed_ID ،Nursing_ID   و یا

 0پیوست رج در موراد مند

Id :شناسه مورد نظر. 

HealthCareFacility ورودی Do_Identifier درمانی بهداشت  خدمت  دهنده ارائه مرکز  یگانه شناسه اجباری 

 کننده ارسال بیمارستان شناسه اینجا در که است

 آمار دفتر با شناسه این دریافت برای. باشد می اطالعات

 حاصل تماس بهداشت وزارت اطالعات فناوری و

 وIssuer ویژگی این از استفاده برای. فرمایید

Assignerمقدار با بایستی شناسه، این MOHME_IT و 

Typeمقدار با آن Org_ID شود پر. 

 

 

خروجی شناسه یکتای بیمه ای بستری مربوط به  - Do_Identifier خروجی

 .باشد مرکز ارائه دهنده خدمت میخدمت دریافتی در 

 

 (ValidateMedicalService) سالمت خدمتسنجی استحقاق تابع 

مقادیر ورودی و خروجی  .کند استحقاق سنجی می های تعریف شده را براساس تعرفهدر مرکز درمانی تابع خدمت دریافتی این 

 . این تابع در جدول زیر آمده است

 ValidateMedicalServiceپارامترهای تابع  -11جدول 
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 توضیحات ارتباطات نوع داده نوع پارامتر پارامتر ورودی

NationalCode ورودی String رقمی فرد 12کدملی  اجباری. 

HealthCareProvider ورودی Do_Identifier شناسه ارائه دهنده خدمت سالمت  اجباری

م مثل شماره نظام پزشکی، شماره نظا

در نتیجه با . پرستاری، و یا کد ملی

-توجه به نوع این قلم، موارد زیر می

های آن توانند در هر یک از ویژگی

 :ثبت شوند

Issuer : از بین یکی از موارد

Med_Council ،Nursing_Org  و یا

 0پیوست موارد مندرج در 

Assigner : از از بین یکی

 Med_Council ،Nursing_Orgموارد

 0پیوست و یا موارد مندرج در 

Type : یکی از مواردMed_ID ،

Nursing_ID  د مندرج در راو یا مو

 0پیوست 

Id :شناسه مورد نظر. 
HealthCareFacility یورود Do_Identifier دهنده¬ ارائه مرکز  یگانه شناسه اجباری 

 که است درمانی بهداشت  خدمت 

 کننده ارسال بیمارستان شناسه دراینجا

 این دریافت برای. باشد¬می اطالعات

 اطالعات فناوری و آمار دفتر با شناسه

. فرمایید حاصل تماس بهداشت وزارت

 وIssuer ویژگی این از استفاده برای

Assignerمقدار با بایستی شناسه، این 

MOHME_IT و Typeمقدار با آن 

Org_ID شود پر. 

HID ورودی Do_Identifier ای بیمار شناسه منحصر بفرد بیمه  اجباری. 

Service ورودی Do_Coded_Text را بیمار به شده ارائه خدمت ویژگی این اجباری 

 کند می مشخص

 

 

MedicalServiceInquiry خروجی

VO 
لیست پارامترهای این کالس در ادامه  -

 .سند تشریح شده است
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 MedicalServiceInquiryVOکالس 

مت داستحقاق سنجی خمربوط به  یاقالم اطالعات باشد که می ValidateMedicalServiceتابع  خروجیاین کالس به عنوان 

 .گیردبرمیرا دردر مرکز درمانی  ارائه شده

بازگشت داده  سیستم استعالم کنندهخروجی تابع به صورت یک کالس به  ،سنجی خدمت سالمت با فراخوانی تابع استحقاق

در مواردی که )و مقدار آن  تعرفه، توصیف تعرفه عنوانهای مربوط به قیمت کلی خدمت،  این کالس شامل داده .خواهد شد

 .دهد به این کالس را نمایش می های مربوط ویژگی زیرجدول  .باشد می( وجود داشته باشدتعرفه برای یک خدمت 

 

 MedicalServiceInquiryVOکالس  -10جدول 

 توضیحات نوع داده ویژگی

QuarantyHashCode String  در صورتی که سازمان بیمه برای خدمتی که استحقاق سنجی روی

آن انجام داده است تضمین قیمت داشته باشد این ویژگی مقدار 

. رد و حاوی اطالعاتی است که باید در مرکز درمانی ثبت شودگی می

در صورتی که تضمینی برای قیمت محاسبه شده نباشد و به صورت 

 .شود تخمینی محاسبه شده باشد این ویژگی مقداری را شامل نمی

Price DO_Quantity باشددهنده قیمت کلی خدمت میاین ویژگی نشان. 

TariffName DO_Coded_Text باشدمی خدمت این ویژگی نمایانگر تعرفه. 

TariffDescription String باشد این ویژگی نشان دهنده توصیفات مربوط به یک تعرفه می. 

Parameters TariffParamVO  کالسTariffParamVO کند  ویژگی های یک تعرفه را مشخص می

 .که در ادامه سند تشریح خواهند شد

TariffRules DO_Coded_Text قوانین مربوط به یک تعرفه را نمایش  ،این ویژگی به صورت آرایه ای

 .دهد می

 

 TariffParamVOکالس 

تعریف می شود و اقالم اطالعات مربوط به  ValidateMedicalServiceهای خروجی تابع  این کالس به عنوان یکی از ویژگی

ویژگی های مربوط به این کالس  زیرجدول  .گرداند وجود برمی های مربوط به یک خدمت را در صورت برخی از اطالعات تعرفه

 .دهد را نمایش می
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 TariffParamVOکالس  -10جدول 

 توضیحات نوع داده ویژگی

Name DO_Coded_Text که تعرفه برای آن محاسبه باشد  میدهنده نام هزینه ای این ویژگی نشان

 .سهم بیماربه عنوان مثال . شده است

Value DO_Quantity  این ویژگی درصدی که باید از قیمت کل برای تعرفه مورد نظر محاسبه شود

 .دهد را نشان می

CalculatedAmount DO_Quantity دهد این ویژگی قیمت محاسبه شده با استفاده از درصد تعرفه را نشان می. 

 
 

از    CallupInsuranceByNationalCodeتابع نمونه کد فراخوانی 
InsuranceGateService 

 

 #Cنمونه کد 

POCS_SDK.DataModel.InsuranceInquiryVO[] list = new 
POCS_SDK.DataModel.InsuranceInquiryVO[01]; 
       
POCS_SDK.DataModel.DO_IDENTIFIER providerID = new POCS_SDK.DataModel.DO_IDENTIFIER(); 

//مرجع تخصیص دهنده کد   
providerID.Assigner = "*******"; 

//مرجع صادر کننده کد   
providerID.Issuer = ""*******"; 

//شماره نظام پزشکی و یا شماره نظام پرستاری و یا کد ملی    
providerID.ID = "********"; 

//نظام پرستاری و یا کد نظام پزشکی / نوع شناسه   

providerID.Type = "********"; 
list = insuranceService.CallupInsuranceByNationalCode("<NationalCode>", providerID); 
 

 VBنمونه کد 

Dim insuranceService As POCS_SDK.InsuranceGateService = New POCS_SDK.InsuranceGateService 
Dim list() As POCS_SDK.DataModel.InsuranceInquiryVO = New 
POCS_SDK.DataModel.InsuranceInquiryVO((01) - 0) {} 
Dim providerID As POCS_SDK.DataModel.DO_IDENTIFIER = New POCS_SDK.DataModel.DO_IDENTIFIER 
//مرجع تخصیص دهنده کد   

providerID.Assigner = "********" 
//مرجع صادر کننده کد   

providerID.Issuer = "********" 
//شماره نظام پرستاری و یا کد ملی   شماره نظام پزشکی و یا  

providerID.ID = "********" 
//نظام پرستاری و یا کد نظام پزشکی / نوع شناسه   

providerID.Type = "********" 
list = insuranceService.CallupInsuranceByNationalCode("<NationalCode>", providerID) 
 
 



 1.7نگارش  –راهنمای استفاده از سرویس استعالم هویت و استعالم بیمه های درمانی کل کشور

 

 
 ]90 از 00صفحه  [

] 

21 
 ]رمان و آموزش پزشکی وزارت بهداشت، د [

] 

 

 

 InsuranceGateServiceاز  GetHID    تابعنمونه کد فراخوانی 

 #Cنمونه کد 

POCS_SDK.DataModel.DO_IDENTIFIER healthCareProvider = new 
POCS_SDK.DataModel.DO_IDENTIFIER(); 

//مرجع تخصیص دهنده کد   
healthCareProvider.Assigner = "********"; 

//مرجع صادر کننده کد   
healthCareProvider.Issuer = "********"; 

//شماره نظام پزشکی و یا شماره نظام پرستاری و یا کد ملی    
healthCareProvider.ID = "********"; 

//نظام پرستاری و یا کد نظام پزشکی / نوع شناسه   
healthCareProvider.Type = "********"; 
 
 
 
POCS_SDK.DataModel.DO_IDENTIFIER healthCareFacility = new 
POCS_SDK.DataModel.DO_IDENTIFIER(); 

//مرجع تخصیص دهنده کد   
healthCareFacility.Assigner = "********"; 

//مرجع صادر کننده کد   
healthCareFacility.Issuer = "********"; 

//شماره نظام پزشکی و یا شماره نظام پرستاری و یا کد ملی    
healthCareFacility.ID = "********"; 

//ظام پرستاری و یا کد نظام پزشکی ن/ نوع شناسه   
healthCareFacility.Type = "********"; 
 
POCS_SDK.DataModel.DO_IDENTIFIER HID = new POCS_SDK.DataModel.DO_IDENTIFIER(); 
HID = insuranceService.GetHID("<NationalCode>", healthCareProvider, 
healthCareFacility); 

 VBنمونه کد 

Dim healthCareProvider As POCS_SDK.DataModel.DO_IDENTIFIER = New POCS_SDK.DataModel.DO_IDENTIFIER 
//مرجع تخصیص دهنده کد   

healthCareProvider.Assigner = "********" 
//مرجع صادر کننده کد   

healthCareProvider.Issuer = "********" 
//تاری و یا کد ملی  شماره نظام پزشکی و یا شماره نظام پرس  

healthCareProvider.ID = "********" 
//نظام پرستاری و یا کد نظام پزشکی / نوع شناسه   

healthCareProvider.Type = "********" 
 
 
Dim healthCareFacility As POCS_SDK.DataModel.DO_IDENTIFIER = New POCS_SDK.DataModel.DO_IDENTIFIER 

//کد  مرجع تخصیص دهنده  
healthCareFacility.Assigner = "********" 
//مرجع صادر کننده کد   

healthCareFacility.Issuer = "********" 
//شماره نظام پزشکی و یا شماره نظام پرستاری و یا کد ملی    

healthCareFacility.ID = "********" 
//نظام پرستاری و یا کد نظام پزشکی / نوع شناسه   

healthCareFacility.Type = "********" 
Dim HID As POCS_SDK.DataModel.DO_IDENTIFIER = New POCS_SDK.DataModel.DO_IDENTIFIER 
HID = insuranceService.GetHID("<NationalCode>", healthCareProvider, healthCareFacility) 
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 InsuranceGateServiceاز  ValidateMedicalService     تابعنمونه کد فراخوانی 

 #Cنمونه کد 

POCS_SDK.DataModel.MedicalServiceInquiryVO list0 = new 
POCS_SDK.DataModel.MedicalServiceInquiryVO(); 
 
POCS_SDK.DataModel.DO_CODED_TEXT validationService = new 
POCS_SDK.DataModel.DO_CODED_TEXT(); 

//کد خدمت   

validationService.Coded_string = "*******"; 
//اری  زسیستم کد گ  

validationService.Terminology_id = "*******"; 
//شرح کد   

validationService.Value = "*******"; 
 
list0 = insuranceService.ValidateMedicalService("<NationalCode>", healthCareProvider, 
healthCareFacility, HID, validationService); 

 VBنمونه کد 

Dim list0 As POCS_SDK.DataModel.MedicalServiceInquiryVO = New 
POCS_SDK.DataModel.MedicalServiceInquiryVO 
Dim validationService As POCS_SDK.DataModel.DO_CODED_TEXT = New 
POCS_SDK.DataModel.DO_CODED_TEXT 

//کد خدمت   
validationService.Coded_string = "*******" 

//سیستم کد گزاری    
validationService.Terminology_id = "*******" 

//شرح کد   
validationService.Value = "*******"  
list0 = insuranceService.ValidateMedicalService("<NationalCode>", healthCareProvider, 
healthCareFacility, HID, validationService) 
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 پیوست

 کدهای جنسیت -1 پیوست

  thritaEHR.gender: سیستم کدگذاری

 کد اصطالح

 6 مرد

 2 زن

 9 نامشخص/ دوجنسی

 3 تعیین نشده

 های حوزه سالمت شناسه -2پیوست 

 نوع سازمان اختصاص دهنده سازمان صادر کننده عنوان شناسه

سازمان ارائه دهنده 

 خدمت

MOHME_IT MOHME_IT Org_ID 

 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 پرستاری

 Med_Council Med_Council Midwifery_ID شماره مامایی

شماره  اقامت اتباع 

 خارجی

MIA MIA BAFIA_ID 

 MIA MIA Passport_ID شماره گذرنامه

 IHIO IHIO CEID شناسه ارجاع

 گربیمه هایسازمان -3پیوست 

 thritaEHR.Insurer: سیستم کدگذاری

 کد اصطالح نام اصطالح

 1 تامین اجتماعی
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 کد اصطالح نام اصطالح

 0 خدمات درمانی

 9 خدمات درمانی نیروهای مسلح

 0 کمیته امداد امام خمینی

 1 ها شهرداری

 0 بانک تجارت

 0 کمیساریای عالی

 8 هیات امنای ارزی

 3 سازان حافظ بیمه آتیه

 12 بیمه آسیا

 11 بیمه البرز

 10 بیمه ایران

 19 یمه داناب

 10 بیمه پارسیان

 11 بیمه پاسارگاد

 10 بیمه توسعه

 10 بیمه دی

 18 بیمه رازی

 13 بیمه سامان

 02 بیمه سینا

 01 بیمه کارآفرین

 00 بیمه معلم

 09 بیمه ملت

 00 بیمه نوین

 01 بیمه اتکایی امین

 00 بیمه امید

 00 بیمه ایران معین

 08 بیمه حافظ
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 کد اصطالح نام اصطالح

 03 و سیما سازمان صدا

8بنیاد مستضعفان و جانبازان
 92 

 91 بانک کشاورزی

 90 بانک مرکزی ایران

 99 بانک ملی

 90 بانک سپه

 91 شرکت نفت

 90 وزارت بهداشت

 90 آزاد

 98 بانک صادرات

 93 بانک صنعت ومعدن

 02 مسکن بانک

 01 شرکت مخابرات ایران

 00 هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران

 09 مان بنادر و کشتیرانیساز

 00 شرکت صنایع مس ایران

 01 شرکت ملی فوالد ایران

 00 صادرات توسعه بانک

 00 بانک رفاه

 08 3بیمه ما

 03 بیمه آرمان

 12 بیمه میهن

 SOS 11کمک رسان ایران 

 10 بیمه آینده ساز

 19 بیمه کوثر

 10 بیمه تعاون

                                                           
 
 .شدای بنیاد شهید و امور ایثارگران قبال با نام بیمه بنیاد مستضعفان و جانبازان ارائه میبیمه خدمات 

 .گرددارائه می «بیمه ما»ای بانک ملت توسط خدمات بیمه 3
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 کد اصطالح نام اصطالح

 11 بیمه سرمد

 10 بیمه آسماری

 10 ه ایران معینبیم

 13 بیمه اتکایی ایرانیان

 02 بیمه ساپوپ

 01 سازمان بهزیستی

 00 بیمه گردشگری سالمت

 09 بیمه سبحان

 00 ذغال سنگ البرز شرق

 01 بیمه جهاد کشاورزی

 00 ها سازمان زندان

 00 سنگ آهن مهیب

 08 ایران تراکتورسازی گری ریخته شرکت

 03 ایران یتراکتورساز آهنگری  شرکت

 صندوق بیمه -4پیوست 

 thritaEHR.insuranceBox: سیستم کدگذاری

 صندوق های بیمه تامین اجتماعی

 کد  اصطالح

 کد بیمه تامین اجتماعی صندوق های

 1 بیمه اجباری

 0 بیمه اختیاری

 10 مشاغل آزاد

 92 رانندگان حمل بار بین شهری

 91 مسافر بین شهری رانندگان حمل

 90 نویسندگان و پدیدآورندگان کتاب و هنرمندان

 99 بافندگان قالی و قالیچه و زیلو و گلیم
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 90 هنرمندان

 91 اجباری کارگران ساختمانی

 90 اتباع بیگانه

 90 همکار سازمانی

 98 مددجویان

 93 کارگران باربر

 02 کارگران ساختمانی

 01 قالیبافان شناسه دار

 00 شاغلین کسب و کار خانگی

 09 مددجویان مشمول یارانه 

 00 زنان سرپرست خانوار مشمول یارانه 

 01 مربیان مهدهای کودک خود مالک مشمول یارانه 

 00 صیاد مشمول یارانه  

 00 زنبور دار مشمول یارانه 

پدیدآورندگان ، نویسندگان کتاب و هنرمندان مشمول 

 یارانه 

08 

 03 ان درون شهریرانندگ

 12 بیمه کارفرمایان صنفی 

 12 کارفرمایان کارگاههای کشاورزی 

 10 کارفرمای صنفی کم درآمد

 19 خادمین ثابت مساجد

 10 بیمه ایرانیان خارج از کشور

 11 نخبگان و استعدادهای برتر 

 کد  درمانی خدمات بیمه های صندوق

 03.3 سایر اقشار

 00.9 روستایی
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 00.1 ان دولتکارکن

 00.0 بیمه سالمت همگانی

 00.11 ایرانیان

کد  های بیمه کمیته امداد امام خمینی صندوق

 00.0 شهری عادی مددجویان اصطالح

کد  (تصادفی)های بیمه وزارت بهداشت  صندوق

 03 30 ماده اصطالح

 کدهای وضعیت تاهل –5 پیوست

 thritaEHR.maritalStatus: سیستم کدگذاری

 

 

 

 

 

 کد اصطالح نام اصطالح

 6 طالق گرفته

 2 متأهل

 9 مجرد

 4 همسر فوت شده




