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 شناسنامه سند

 داروخانه یینسخ دارو - تبادل داده با سپاس یراهنما نام سند

 7/2 نگارش

 22/77/49 تاریخ صدور

 Sepas Guideline For Dispenser v.2/7 نام فایل

 .داروخانه ها در هنگام نسخه پیچی نسخ داروییاین سند تشریحی است بر چگونگی تبادل داده های  شرح سند

 ، دکتر حسین ریاضی، دکتر احسان بیطرفسمیه عابدیانمهندس ، مریم جعفرپورمهندس  نویسنده/مترجم

 

 تاریخچه بازنگری

 نام فایل نسخه غییراتشرح ت تاریخ نویسنده / ویراستار

 Pharmacy Dispensing of Medicines 1/7 تدوین سند اولیه 71/70/41 احسان بیطرف

Exchange Data Guideline v.1.4.docx 

 20/70/41 مریم جعفرپور
تکمیل کلاسهای مربوط به نسخه های 

 دارویی
2/7 

Pharmacy Dispensing of Medicines 

Exchange Data Guideline v.1.0.docx 

 admissionVO 3/7 Pharmacy Dispensing of Medicinesحذف کلاس  24/70/41 مریم جعفرپور

Exchange Data Guideline v.1.9.docx 

 Pharmacy Dispensing of Medicines 9/7 افزودن پیوست ها 37/70/41 مریم جعفرپور

Exchange Data Guideline v.1.1.docx 

 Pharmacy Dispensing of Medicines 5/7 اصلاح پیوست ها 1/74/41 احسان بیطرف

Exchange Data Guideline v.1.0.docx 

 addmissionVO 6/7 Pharmacy Dispensing of Medicinesافزودن کلاس  10/74/41 مریم جعفرپور

Exchange Data Guideline v.1.0.docx 

 Sepas DE Guideline-Pharmacy 7/7 بازبینی کلی سند 14/12/42 حسین ریاضی

Prescriptions v.1.0.docx 

 Sepas DE Guideline-Pharmacy 0/7 هااصلاح و تکمیل کلاس 21/12/42 حسین ریاضی

Prescriptions v.1.8.docx 

 سمیه عابدیان

تدوین سند براساس ساختار جدید  77/17/43

سرویس تبادل نسخ داروخانه با سپاس، 

 بازنویسی کلاس ها و ...

7/4 

Sepas DE Guideline-Pharmacy 

Prescriptions v.1.3.docx 

 سمیه عابدیان
تشریح ویژگی های برخی کلاس ها.  74/17/43

 ویرایش پیوست ها و..
1/7 

Sepas DE Guideline-Pharmacy 

Prescriptions v.4.1.docx 

 سمیه عابدیان
افزودن سرپیام و امضای الکترونیکی به  12/17/43

 سند
1/1 

Sepas DE Guideline-Pharmacy 

Prescriptions v.4.4.docx 

 Sepas DE Guideline-Pharmacy 1/2 ویرایش شکل ها و جداول 15/17/43 سمیه عابدیان

Prescriptions v.4.0.docx 

 Sepas DE Guideline-Pharmacy 1/3 بازبینی کلی 22/17/43 سمیه عابدیان
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Prescriptions v.4.9.docx 

 رمریم جعفرپو
افزودن فهرست واحدهای خدمت به  25/71/49

 پیوست سند
1/9 

Sepas DE Guideline-Pharmacy 

Prescriptions v.4.1.docx 

 Sepas DE Guideline-Pharmacy 1/5 بازبینی کلی 17/73/49 شهلا فزون خواه

Prescriptions v.4.0.docx 

 شهلا فزون خواه
 و اضافه مدل تراکنش اطلاعاتحذف   3/75/49

 افزار نرم توسعه یابزارها یمعمارکردن 
1/6 

Sepas DE Guideline-Pharmacy 

Prescriptions v.4.0.docx 

 Sepas DE Guideline-Pharmacy 1/7 کیت توسعه نرم افزار و ویرایش کلی سند 16/75/49 احسان بیطرف

Prescriptions v.4.0.docx 

 Sepas DE Guideline-Pharmacy 1/0 بازبینی کلی  49/75/10 شهلا فزون خواه

Prescriptions v.4.8.docx 

 Sepas DE Guideline-Pharmacy 1/4 جایگزینی لوگو، ویراستاری  49/75/26 شهلا فزو ن خواه

Prescriptions v.4.3.docx 

احسان بیطرف، 

 شهلا فزون خواه

 BatchNumberاختیاری نمودن  49/75/49
2/7 

Sepas DE Guideline-Pharmacy 

Prescriptions v.0.1.docx 

 شهلا فزون خواه
از  DrugNameDescriptionتغییر  49/76/10

 اجباری به اختیاری
2/1 

Sepas DE Guideline-Pharmacy 

Prescriptions v.0.4.docx 

احسان بیطرف، 

 شهلا فزون خواه

 لی به شماره ملیمتغییر کد  49/77/22
2/2 

Sepas DE Guideline-Pharmacy 

Prescriptions v.0.0.docx 

 وجیهه جامی
 بروزرسانی پیوست صندوق 16/70/46

 thritaEHR.insuranceBoxبیمه
3/2 

Sepas DE Guideline-Pharmacy 

Prescriptions v.0.9.docx 

 وجیهه جامی

: بیمه insurerاضافه شدن کد پیوست 16/70/46

، شرکت ریخته گری 67 سنگ آهن، کد

و شرکت  60 تراکتورسازی ایران، کد

 64 آهنگری تراکتورسازی ایران، کد

9/2 

Sepas DE Guideline-Pharmacy 

Prescriptions v.0.1.docx 

و  وجیهه جامی

 حسینی فرهنگ

ویرایش کلی سند شامل فاصله های اضافی  16/70/46

 و نیم فاصله ها
5/2 

Sepas DE Guideline-Pharmacy 

Prescriptions v.0.0.docx 

اصلاح مقادیر پیوست تواتر مصرف دارو و  10/11/46 حسینی فرهنگ
 طریقه مصرف دارو

6/2 
Sepas DE Guideline-Pharmacy 

Prescriptions v.0.0.docx 

و  حسینی فرهنگ

 عابدیان سمیه
21/11/46 

ویرایش اطلاعات کلاس های 
DO_QUANTITY  و

DO_IDENTIFIER  وPersonInfo  و
MedicationPrescriptionsComposit

ionVO  وadmissionVO  و اصلاح
ترتیب و تصاویر ساختار کلاس های سند و 
ویرایش پیوست های مشاغل، شناسه های 
حوزه سلامت، صندوق بیمه و اصلاح متن 
سند شامل مشکلات نگارشی و لینک های 

 متن سند.

7/2 

Sepas DE Guideline-Pharmacy 

Prescriptions v.0.0.docx 
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 فهرست مطالب
 6 هافهرست شکل

 7 هافهرست جدول

 4 مقدمه

 4 فیتعار

 4 مراکز ارائه خدمات سلامت یسامانه اطلاعات

 17 افزار سپاس انیم

 17 یکینسخه الکترون یمعمار

 12 داروخانه یکیالکترون یهاتراکنش

 12 شده زینسخه تجو افتیدر

 GEBYPRESCRIPTIONIDGETPERSCRIPTIONMESSA 12عملگر 

 13 شده در داروخانه دهیچیثبت نسخه پ

 PTIONSSAVEDISPENSEDPRESCRI 13عملگر 

 13 چیتوسعه نرم افزار  نسخه پ تیک

 13 گر زیتوسعه نرم افزار تجو تیروش نصب ک

 17 ساختار اطلاعات در داروخانه

 27 داده یالگو یکلاسها

 DO_CODED_TEXT 27داده  یکلاس الگو

 DO_DATE 21داده  یکلاس الگو

 DO_IDENTIFIER 22داده  یکلاس الگو

 DO_QUANTITY 22داده  یاس الگوکل

 23 یعموم یکلاسها

 29 یتیاطلاعات هو

 PERSONINFOVO 29لاس ک

 HIGHLEVELAREAVO 20کلاس 

 37 شده دهیچیمربوط به نسخه پ یکلاسها

 NSCOMPOSITIONVODISPENSEDPRESCRIPTIO 37کلاس 

 ADMISSIONVO 37کلاس 

 HOSPITALWARDVO 32کلاس 

 HEALTHCAREPROVIDERVO 33کلاس 
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 ORGANIZATIONVO 35کلاس 

 INSURANCEVO 36کلاس 

 NSVODISPENSEDPRESCRIPTIO 37کلاس 

 OMEDICATIONDISPENSEDV 30کلاس 

 COSTDETAILSVO 97کلاس 

 PROVIDERINFOVO 91کلاس 

 92 شده زیمربوط به نسخه تجو یکلاسها

 ONSCOMPOSITIONVOMEDICATIONPRESCRIPTI 92اس کل

 ONSROWVOMEDICATIONPRESCRIPTI 99کلاس 

 MESSAGEIDENTIFIERVO 95کلاس 

 RESULTVO 97کلاس 

 94 روش ارسال اطلاعات

 94 امیسرپ جادیروش ا

 HEADERMESSAGEVO 94کلاس 

 SYSTEMSENDERVO 57کلاس 

 51 ثبت اطلاعات سیسرو یجواب فراخوان

 52 امیو استفاده آن در داده پ یکیالکترون یامضا

 53 یکیالکترون یامضا یکاربردها

 59 اطلاعات خدمات سلامت امیدر داده پ یکیالکترون یامضا

 55 نیملاحظات ساخت و نمونه تمر

 55 ثبت نسخ داروخانه ها

 50 ها وستیپ

 50 تاهل تیوضع یکدها -1 وستیپ

 50 خیشاخص دقت تار یکدها -3 وستیپ

 67 لاتیتحص زانیم -9 وستیپ

 61 مشاغل- 5 وستیپ

 62 رشینوع پذ کدهای–6 وستیپ

 62 کد بخشها -7 وستیپ

 75 حوزه سلامت یشناسه ها -0وست یپ

 76 ش ارائهدهنده خدمتنق -4 وستیپ

 47 نوع سازمان یکدها - 11 وستیپ

 40 مهیصندوق ب-12 وستیپ
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 173 تواتر مصرف دارو یکدها 19 وستیپ

 176 مصرف دارو قهیطر یکدها- 15 وستیپ

 170 دارو یکد شکل ها -16 وستیپ

 112 منابع و مراجع

 

 هافهرست شکل

 11 یکینسخه الکترون یمعمار  - 1شکل

 19 توسعه نرم افزار تکی به ارجاع افزودن:  1 گام –2شکل 

 19 توسعه نرم افزار تیک یریمحل قرارگ یابیرمسی: 2 گام –3شکل

 15 توسعه نرم افزار تکی انتخاب: 3 مگا –9شکل 

 15 برنامه SOURCE CODEدر  تکی به ارجاع کد افزودن –5شکل 

 16 برنامه E CODESOURCدر  تیک عملگرهای از استفاده –6شکل

 NSMESSAGEVODISPENSEDPRESCRIPTIO 17کلاس  کلی ساختار –7شکل 

 VONSMESSAGEDISPENSEDPRESCRIPTIO 10 کلاس کلان ساختار –0شکل 

 14 شده زینسخه تجو یساختار کلان کلاس ها - 4شکل 

 25 و اجزای آن PERSONINFOVOکلاس    - 17شکل

 HIGHLEVELAREAVO 20 کلاس –11شکل 

 NSVODISPENSEDPRESCRIPTIO 37کلاس  –12شکل 

 ADMISSIONVO 31کلاس  –13شکل 

 HOSPITALWARDVO 33کلاس  –19شکل 

 HEALTHCAREPROVIDERVO 39کلاس - 15شکل

 ORGANIZATIONVO 35کلاس  - 16شکل

 INSURANCEVO 36کلاس   - 17شکل 

 NSVODISPENSEDPRESCRIPTIO  37کلاس -10شکل 

 OMEDICATIONDISPENSEDV 34- 14شکل 

 COSTDETAILSVO 97- 27شکل 

 VOPROVIDERINFO 91کلاس  - 21شکل

 ONSCOMPOSITIONVOMEDICATIONPRESCRIPTI 92کلاس  -22شکل 

 ONSVOMEDICATIONPRESCRIPTI 93کلاس  –23شکل 

 PRESCRIPTIONSVO 99کلاس -29شکل 
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 MESSAGEIDENTIFIERVO 96کلاس  - 25شکل 

 RESULTVO 97کلاس   - 26شکل 

 SOAP 94ساختار   - 27شکل

 HEADERMESSAGEVO 57کلاس   -20شکل

 SYSTEMSENDERVO 57کلاس  - 42شکل

 52 یش اطلاعات ارسالیرایمراحل و - 37شکل

 هافهرست جدول

 GETPERSCRIPTIONMESSAGEBYPRESCRIPTIONID 12 عملگر مشخصات –1 جدول

 DISPENSEDPRESCRIPTIONMESSAGEVO 10کلاس - 2جدول

 DO_CODED_TEXT 27 داده یالگو کلاس مشخصات–3 جدول

 DO_DATE 21 داده یالگو کلاس مشخصات –9 جدول

 DO_IDENTIFIER 22 داده یالگو کلاس مشخصات- 5جدول

 DO_QUANTITY 23داده یالگو کلاس مشخصات –6 جدول

 PERSONINFOVO 25 کلاس - 7جدول

 HIGHLEVELAREA 20 کلاس یهایژگیو –0 جدول

 DISPENSEDPRESCRIPTIONVO 37 کلاس یهایژگیو –4 جدول

 ADMISSIONVO 31کلاس - 17 جدول

 HOSPITALWARDVO 33 کلاس -11 جدول

 HEALTHCAREPROVIDER1VO 39 کلاس- 12جدول

 ORGANIZATIONVO 35 کلاس  - 13 جدول

 INSURANCEVO 36 کلاس - 19 جدول

 DISPENSEDPRESCRIPTIONSVO 30 کلاس مشخصات -15 جدول

 MEDICATIONDISPENSEDVO 34 کلاس مشخصات -16 جدول

 COSTDETAILSVO 97 کلاس مشخصات -17 جدول

 PROVIDERINFOVO 91 کلاس  - 10 جدول

 MEDICATIONPRESCRIPTIONSVO 93 کلاس یهایژگیو –14 جدول

 PRESCRIPTIONSVO 95 کلاس مشخصات -27 جدول

 MESSAGEIDENTIFIERVO 96کلاس - 21 جدول

 RESULTVO 97 کلاس یهایژگیو - 22 جدول

 HEADERMESSAGEVO 57 کلاس  - 23 جدول
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 SYSTEMSENDERVO 57 کلاس  - 29 جدول
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 کلیات

 مقدمه

در این سند سعی شده است تا جزئیات مربوط به تبادل داده های مربوط به تراکنش های الکترونیکی داروخانه ها تشریح شود تا 

با استفاده از این راهنما، به سپاس )سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایران( متصل  داروخانه های های اطلاعاتدهندگان سیستمتوسعه

 . تبادل نمایندرا  مربوطههای گردیده وداده

 تعاریف

 سامانه اطلاعاتی مراکز ارائه خدمات سلامت

شوند. آوری شده در مراکز ارائه خدمت ایجاد میجمعهای سامانه اطلاعاتی مراکز ارائه خدمات سلامت، با هدف مدیریت الکترونیکی داده

آوری، بازیابی و تحلیل های مرتبط را جمعهای کسب وکار در مراکز ارئه خدمات سلامت و نیز تمامی دادهیک سامانه اطلاعاتی فرایند

ت خدمت سلامت به این مراکز ها مراکز ارائه خدمات سلامت و همچنین افرادی که برای دریافکند. کاربران اصلی این سیستممی

های بالینی، اداری و مالی، امکان ای، علاوه بر تسهیل مدیریت دادهباشد. اطلاعات ثبت شده در چنین سامانهکنند میمراجعه می

های سلامت در نتیجه گیری براساس شاخصها و گزارشکند و تحلیل دادهگذاری در حوزه سلامت را فراهم میمدیریت و سیاست

های مالی مراکز مورد ها به منظور مدیریت دادهباشد؛ هرچند که در بیشتر موارد این سامانهپذیر میها امکاندیریت الکترونیکی دادهم

 گیرند. استفاده قرار می

که در مراکز به عبارت دیگر سامانه های اطلاعاتی مراکز ارائه خدمات سلامت شامل تمامی نرم افزارها و سیستم های اطلاعاتی هستند 

بیمارستانها، درمانگاه ها، آزمایشگاه های بالینی، مراکز تصویر برداری، و غیره نصب بوده داروخانه ها، ارائه دهنده خدمات سلامت مانند 

ات و قسمتی از اطلاعات درمان و بهداشت شهروندان را در خود ذخیره و مدیریت می کنند. به اختصار سامانه اطلاعاتی مراکز ارئه خدم

 می نامیم. 1POCSسلامت را 

 انه اطلاعاتی مراکز ارائه دهنده خدمات سلامت دیده می شود.وان یک سامدر این سند نرم افزار داروخانه به عن

                                                           
4Point of Care System 



 7/2نگارش  –داروخانه دارویی نسخ – باسپاس داده تبادل راهنمای

 

 

 

 

 ]112از17صفحه  [

] 

01 

 

 ]/ سازمان غذا و دارو دفتر آمار و فناوری اطلاعات - زشکیپ وزارت بهداشت، درمان و آموزش [

] 

 میان افزار سپاس

اساس  یک زیر ساخت و واسط نرم افزاری برای اتصال سیستم های اطلاعاتی مراکز ارئه دهنده خدمات سلامت می باشد. میان افزار بر

 طراحی شده است تا بتواند نیازمندیهای پرونده الکترونیکی سلامت را پوشش دهد. 10370و  13676مفاهیم استانداردهای ایزو 

در طراحی آن لحاظ  3های لازم برای یک سیستم توزیع شدهبینیطراحی شده است و پیش 2معماری میان افزار به صورت سرویس گرا

شتیبانی مدیریت تغییرات و پساخته شده به همین علت پویایی بسیاری در  9اساس رویکرد مدل دو سطحی گردیده است. میان افزار بر

 سلامت را دارا می باشد. و فرایندهای انواع متنوع و متفاوت ساختارهای اطلاعاتی

اعات را به واسطه این سرویس ها میان افزار سرویس هایی را فراهم می آورد تا سیستم های اطلاعاتی مراکز سلامت بتوانند تبادل اطل

 .انجام دهند. از طریق این سرویس ها دو سیستم اطلاعاتی می توانند با یکدیگر نیز تبادل اطلاعات داشته باشند

 معماری نسخه الکترونیکی

ورت شماتیک و در معماری نسخه الکترونیکی تراکنش های الکترونیکی بین تجویزگر و نسخه پیچ اتفاق می افتد. این معماری به ص

( و نسخه Prescriberنشان داده شده است. در این معماری سپاس به عنوان زیرساخت تبادل اطلاعات بین تجویزگر ) 1شکلساده در 

رای تجویز ب (SDK( قرار می گیرد. برای راحتی در استفاده سرویس های سپاس در قالب یک کیت توسعه نرم افزار )Dispenserپیچ )

 نسخه پیچ تشریح خواهد شد.  SDKگر و نسخه پیچ ارائه شده است. در این سند 

                                                           
0Service-oriented architecture (SOA) 
9Distribution System 
1two-level modelling approach 
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 معماری نسخه الکترونیکی  - 1شکل



 7/2نگارش  –داروخانه دارویی نسخ – باسپاس داده تبادل راهنمای

 

 

 

 

 ]112از12صفحه  [

] 

02 
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 داروخانهترونیکي کهای التراکنش

است مدیریت می گردد. های الکترونیکی شرکت های پخش توسط وب سرویس هایی که بر روی میان افزار سپاس واقع شده  تراکنش

 را فراهم می آورد. مراکز ارائه دهنده خدمات سلامت میان افزار سپاس امکان برقراری ارتباط بین داروخانه ها و 

 

 دریافت نسخه تجویز شده

مطب( )مانند در ایجاد نسخه الکترونیکی می بایست امکانی فراهم گردد تا نسخه نوشته شده در مراکز ارائه دهنده خدمت سلامت 

نشان داده شد در معماری نسخه الکترونیکی میان افزار  1شکلتوسط داروخانه به صورت الکترونیکی دریافت شود. همانطور که در 

 سپاس نقش واسط برای انتقال اطلاعات بین سیستم نسخه نویسی و سیستم نسخه پیچی )نرم افزار داروخانه( را فراهم می آورد.

 رای این منظور عملگری تعریف شده است تا بتوان نسخه نوشته شده را دریافت نمود.ب

 

 GetPerscriptionMessageByPrescriptionIDعملگر 

( ePrescriptionIDبا استفاده از این عملگر می توان نسخه تجویز شده در مرکز دیگر را با استفاده از شناسه نسخه الکترونیکی )

 .دریافت نمود

 GetPerscriptionMessageByPrescriptionIDمشخصات عملگر  –1جدول 

 GetPerscriptionMessageByPrescriptionID نام عملگر

 برای دریافت اطلاعات نسخه تجویز شده استفاده می گردد. شرح عملگر

 پارامترها

 شرح نوع داده نوع نام

ePrescriptionID توی شناسه نسخه مح رشته ای ورودی

 الکترونیکی

MedicationPrescriptionsMessageVO خروجی MedicationPrescriptionsMessageVO  داده پیام مربوط به

 نسخه تجویز شده
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 داروخانه ثبت نسخه پیچیده شده در

رونیکی می باشد. برای قابل مدل کردن به صورت الکت DispensedPrescriptionsVOدر کلاس نسخه پیچیده شده اطلاعات تمامی 

 استفاده می شود. SaveDispensedPrescriptionsدر میان افزار سپاس از عملگر  هادادهثبت این 

 SaveDispensedPrescriptionsعملگر 

 SaveDispensedPrescriptionsمشخصات عملگر  -2جدول

 SaveDispensedPrescriptions نام عملگر

 اده می شود.شده یک بیمار در داروخانه استف نسخه پیچیدهبرای ثبت  شرح عملگر

 پارامترها

 شرح نوع داده نوع نام

DispensedPrescriptionsMessage ورودی DispensedPrescriptionsMessageVO  نسخه پیچیده شده محتوی اطلاعاتی 

ResultVO خروجی ResultVO  یا عبارت خطا مراجعهشامل شناسه 

 

 کیت توسعه نرم افزار  نسخه پیچ

 نویسیبرنامه کردن آسان برای افزارنرم تولیدکنندگان که ایشده کامپایل هایکتابخانه و توابع مجموعه  SDKیا افزارنرم توسعه کیت

 PrescriberSDKحاضر باعنوان  کیت.دهندمی قرار کاربردی نویسانبرنامه اختیار در و کنندمی فراهم خاصی سکوی یا محیط برای

تولید شده است این کیت روش استفاده از  Net Framework.برای استفاده نرم افزار های تحت سیستم عامل ویندوز و منطبق با 

سرویس های سپاس در معماری نسخه الکترونیکی و همچنین ملاحضات مربوط به ساختن سرپیام و امضاء الکترونیکی را که در ادامه 

 ن سند توضیح داده می شود به سادگی مدیریت می نماید.ای

 روش نصب کیت توسعه نرم افزار تجویز گر

 نحوه استفاده از کیت توسعه نرم افزار تجویزگر در قالب گام های زیر انجام می شود:

نظور روی پروژه خود راست کلیک به منظور استفاده از کیت توسعه نرم افزار لازم است ارجاع به آن داخل برنامه صورت پذیرد. بدین م

 را انتخاب نمایید. Add Referenceکرده و گزینه 
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 افزودن ارجاع به کیت توسعه نرم افزار : 1گام  –2شکل 

را انتخاب  Browseدر این مرحله پنجره ای باز می شود که در آن می توانید کیت توسعه نرم افزار را انتخاب نمایید. بدین منظور برگه 

را بزنید تا  OK( قراردارد، بروید. فایل را انتخاب کرده و دکمه PrescriberSDK.dllکرده و به محلی که فایل کیت توسعه نرم افزار )

 د.نشان داده شده ان 9شکل و 3شکلکیت به برنامه تان اضافه شود. این گام ها در 

 
 : مسیریابی محل قرارگیری کیت توسعه نرم افزار2گام  –3شکل
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 : انتخاب کیت توسعه نرم افزار3گام  –9شکل 

 را ملاحظه فرمایید.  6شکلو  5شکل برنامه خود می توانید از این کیت استفاده کنید.  source codeحال در 

 
 برنامه source codeافزودن کد ارجاع به کیت در  –5شکل 
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 برنامه Source codeاستفاده از عملگرهای کیت در  –6شکل

 

 



 7/2نگارش  –داروخانه دارویی نسخ – باسپاس داده تبادل راهنمای

 

 

 

 

 ]112از17صفحه  [

] 

07 

 

 ]/ سازمان غذا و دارو دفتر آمار و فناوری اطلاعات - زشکیپ وزارت بهداشت، درمان و آموزش [

] 

 داروخانهساختار اطلاعات در 

یرند از آنجایی که این گقرار  یا کیت توسعه نرم افزار و که اطلاعات در قالب مدل های داده در سرویسنیاز است  استفاده از عملگربرای 

و با استفاده از  بودهطراحی شده اند در هر محیط برنامه نویسی قابل استفاده  [5](WSDL)زبان تشریح سرویس وبمدل ها بر اساس 

 قابل انتقال به سیستم های دیگر هستند. SOAP[6]پروتکل 

 

 DispensedPrescriptionsMessageVOساختار کلی کلاس  –7شکل 

باشد که اقلام اطلاعاتی آن کلاس اصلی تبادل اطلاعات نسخ دارویی با سپاس می DispensedPrescriptionsMessageVOکلاس 

تشریح  2جدولو در آورده شده  0شکل های این کلاس در در ادامه تشریح خواهد شد. ویژگیای است که شامل ساختارهای داده

ی شود. ساختار کلاس های نسخه تجویز شده را نشان می دهد و در ادامه تشریح کلاس های مربوطه آورده م 4شکل  است.گردیده 

 مدل می گردد. MedicationPrescriptionMessageVOخواندن اطلاعات نسخه در قالب کلاس 
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 DispensedPrescriptionsMessageVOکلاس کلان ساختار  –0شکل 

 DispensedPrescriptionMessageVOکلاس - 2جدول

 رتباطاتا توضیحات نوع ویژگی ویژگی

Person PersonInfoVO های هویتی بیمار و این کلاس شامل داده

باشد. در ادامه این کلاس اطلاعات تماس وی می

های مرتبط با آن تشریح شده و سایر کلاس

 است.

1-1 

Composition DispensedPrescriptionCompositionVO  نسخه داروییاین کلاس حاوی کلیه اطلاعات 

-. در ادامه، این کلاس و زیر کلاسباشدبیمار می

 های مرتبط با آن تشریح شده است.

1-1 

MsgID MessageIdentifierVO  این ویژگی از نوعMessageIdentifierVO ،

اطلاعاتی در مورد پیام ارسالی می دربر گیرنده 

 باشد.

1-1 
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 ههای نسخه تجویز شد ساختار کلان کلاس - 4شکل 
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 کلاسهای الگوی داده

 عبارتند از: 5است. الگوهای دادههای سرویس حاضر گاهی از الگوی داده خاص استفاده شدهدر کلاس

 شوند.ها و عملیات مربوط به آن مقادیر، شناخته میای از مقادیر متمایز که بوسیله ویژگیمجموعه 

 ای از عملیات توصیفو مجموعه 6هاای از ویژگیاده، مجموعهالگوی داده از سه مشخصه اصلی برخوردار است: فضای مقدار د-

 کننده.

 چرخد:بطورکلی تعاریف محدوده کاربرد الگوی داده حول یکی از یا هر دوی مفاهیم زیر می

 7رابطه بین تساوی و هویت و وابستگی یک مفهوم. 

تواند های مختلف میها در محیطاند، هر چند اسامی آنشده الگو های داده اولیه در بسیاری از محیط های برنامه نویسی از قبل تعریف

-ها استفاده شدهباشند که در این کلاسای میو غیره از جمله الگوهای اولیه string ،doubleمتفاوت باشد. به عنوان مثال الگوی داده 

های داده معمولا از استانداردهای جهانی ند. این الگواهای داده دیگری نیز وجود دارند که برای کاربردهای خاص اختصاصی شدهاند. الگو

های حاضر از تعدادی از این الگوهای داده استفاده اند. در کلاساقتباس شده HL7و یا  ISO 13676برای تبادل اطلاعات سلامت مانند 

 گردد.شده که در ادامه تشریح می

 DO_CODED_TEXTکلاس الگوی داده 

نام  openEHR[7]چارچوبشود. در ها و مفاهیم کدگذاری شده استفاده میای است که برای ارائه کلمهادهاین کلاس در اصل الگوی د

شود. این کلاس دارای سه ( گفته میCoded String) CSبه آن  ISO 21747و  HL7و در استاندارد  DV_CODED_TEXTآن 

 نمایش داده شده است. 3جدول باشد که در ویژگی اجباری می

 DO_CODED_TEXTالگوی داده  کلاسمشخصات –3جدول 

 ارتباطات توضیحات نوع داده یویژگ

Value String .1..1 اصطلاح یا مفهوم کد گذاری شده است 

codedString String 1..1 کد اصطلاح 

terminologyID String .1..1 سیستم کدگذاری که کد اصطلاح از آن انتخاب شده است 

 

                                                           
0Data Type 

0properties 
0ISO 44111 
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شود. برای ساخت یک نشان داده می 1با کد  HL7به عنوان مثال جنسیت مرد یا مذکر در سیستم کد گذاری 

DO_CODED_TEXT توان عمل کرد.حاوی مفهوم مرد به صورت زیر می 

 

Dim Gender AsNew DO_CODED_TEXT 

        Gender.value = "مرد" 

        Gender.Coded_string = "1" 

        Gender.Terminology_id = "HL7" 

شود. روش دیگری برای راحتی اخت یک عبارت کد گذاری شده تعدادی خط در برنامه اضافه میکنید، برای سهمانگونه که مشاهده می

شود، تا به سادگی مورد استفاده قرار گیرد. در ادامه عملگری ساخته DO_CODED_TEXTاستفاده آن است که عملگری برای تولید

 است:برای این منظور ساخته شده CSبا عنوان 

 

PublicFunction CS(ByVal value AsString, ByVal CodedString AsString, ByVal 

TerminologyID AsString) As DO_CODED_TEXT 

        CS = New DO_CODED_TEXT 

        CS.value = value 

        CS.Coded_string = CodedString 

        CS.Terminology_id = TerminologyID 

EndFunction 

 

 را ساخت :« مرد»توان مقدار کد شده تنها با یک خط در برنامه می CSاده از عملگر در صورت استف

Dim Gender As DO_CODED_TEXT = CS("1" ,"مرد", "HL7") 

 DO_DATEکلاس الگوی داده 

 ست.نمایش داده شده ا9جدول های آن در این کلاس برای ارائه تاریخ ساخته شده است. ویژگی

 DO_DATE الگوی داده کلاسمشخصات  –9جدول 

 ارتباطات توضیحات نوع داده ویژگی

Year Integer 1..1 شمسی تقویمبر اساس  رقم سال 

Month Integer 1..1 شمسی تقویمبر اساس  رقم ماه 

Day Integer 1..1 شمسی تقویمبر اساس  رقم روز 



 7/2نگارش  –داروخانه دارویی نسخ – باسپاس داده تبادل راهنمای

 

 

 

 

 ]112از22صفحه  [

] 

22 

 

 ]/ سازمان غذا و دارو دفتر آمار و فناوری اطلاعات - زشکیپ وزارت بهداشت، درمان و آموزش [

] 

 DO_IDENTIFIERکلاس الگوی داده 

 سازمان ها، های دنیای واقعی مانند افراد،موجودیتکاربرد دارد.  0دنیای حقیقییکتا در های شناسهاین کلاس برای ارائه 

اند اما یکتا طراحی شده یا سازمان ها در داخل یک حوزهها و قرارها هرکدام یک شناسه دارند. اگرچه بسیاری از اینخودرو،صورتحساب

کسی نمی تواند تضمین کند بطور کلی  ند.اغلب اینگونه نیست های نادرست و غیره، فرآیندنادرستای ورود داده، طراحی علت خطاههب

هستند. کد ملی، شماره نظام پزشکی،  "تقریبا یکتا"و فرض بر آن است که این شناسه ها  باشد یکتا های دنیای حقیقیشناسه که

های این ها را ارائه داد. ویژگیتوان با این الگو آنهای دنیای حقیقی میتند که به عنوان شناسهشماره گذرنامه از نمونه مثالهایی هس

 نمایش داده شده است. 5جدولکلاس در 

 DO_IDENTIFIERالگوی داده  کلاسمشخصات - 5جدول

 ارتباطات توضیحات نوع داده ویژگی

Issuer String  مرجعی که شناسه مورد استفاده در ویژگی«id»1..1 کند.این شیء را منتشر می 

Assigner String  ،1..1 داده است.اختصاص سازمانی که شناسه را به آیتمی که باید شناسایی شود 

Id String 1..1 اند.مقدارشناسه، اغلب بر طبق ساختاری که مدیران سازمان انتشار دهنده تعیین کرده 

Type String  1..1 ."شماره کارت ملی"نوع شناسه مانند 

 DO_QUANTITYکلاس الگوی داده 

هایی از این مقادیر شامل موارد زیر شوند طراحی شده است. مثالبیان می 4این کلاس برای نمایش مقادیر عددی که به همراه واحد

 باشند:می

  : دوز مصرفی داروmg/mL  23  

 ای مندرج در نسخههزینه کل داروه :Rial 123777 

لاس دقت این عدد بعنوان کمیت نیز باشد. بعلاوه اینکه در این کاین مقادیر در صورت کلی شامل یک کمیت و واحد بیان آن می

 آمده است 6جدول های این کلاس در ویژگی تواند بیان شود.می

 براساسباشند، می  DO_QUANTITYهای سند جاری که از نوعهای موجود در کلاسویژگیگیری برای تمام هواحد اندازنکته:

 . باشندمی UCUM[0]واحدهای استاندارد

                                                           
8Real World Entities (RWEs) 

3unit 
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 ]/ سازمان غذا و دارو دفتر آمار و فناوری اطلاعات - زشکیپ وزارت بهداشت، درمان و آموزش [

] 

 DO_QUANTITYالگوی داده کلاسمشخصات  –6جدول 

 ارتباطات توضیحات نوع داده ویژگی

Magnitude double  1..1 .دارو مصرفی دوز 23میزان عددی کمیت. مانند عدد 

Units string است که  گیری شدهاین ویژگی نشان دهنده واحد مقدار اندازه

 ,"kg/m2"باشد، مانند : می UCUMبراساس استاندارد 

“mm[Hg]", "ms-1", "km/h". .  مانند"Rial"  به عنوان ریال

 .در این سند برای واحدهای پولی استفاده می شود 

1..1 

 

به عنوان مثال، باشند. دارا میرا  ویژگی، قابلیت پذیرش یک یا چند نمونه از آن ویژگی، بنا بر ماهیت آن هر یک از اقلام اطلاعاتی

تواند دارای یک یا چند های بیمه گر، فرد میمانند سازمان اما در فیلدی یک نام وجود دارد در فیلد نام بیمار فقط امکان ثبت در 

 نام پدر جنسیت وبرخی موارد مانند  ثبتاجباری و  ،تاریخ تولد و ملیت فرد ها مانندویژگیبرخی از  ثبتهمچنین  بیمه باشد.

 باشد.اختیاری می

باشند. نحوه هر یک از اقلام اطلاعاتی دارای نحوه ارتباطات مشخصی می 17UMLبا توجه به موارد مذکور، براساس استاندارد 

 باشد:ارتباطات براساس استاندارد فوق به صورت ذیل می

 

 توضیحات ارتباط

 قلم اختیاری/ تک موردی 1-7

 قلم اجباری/ تک موردی 1-1

 قلم اختیاری/ چند موردی 7-*

 قلم اجباری/ چند موردی 1-*

 کلاسهای عمومی

های عمومی هستند که برای مدل کردن مفاهیم عمومی استفاده می شوند که در سایر سرویس های سپاس  ها شامل کلاس این کلاس

می توان از آنها و یا ارائه دهنده خدمات سلامت  عمومی دارند. به عنوان مثال برای مدل کردن یک سازمان و یا یک مرکزنیز استفاده 

 استفاده کرد.

                                                           
 سازیزبان استاندارد جهانی برای مدل41
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 ]/ سازمان غذا و دارو دفتر آمار و فناوری اطلاعات - زشکیپ وزارت بهداشت، درمان و آموزش [

] 

 اطلاعات هویتی

 باشد:های هویتی یک بیمار شامل موارد زیر میداده

 ای مانند نام، نام خانوادگی، شماره ملی، اطلاعات تولد و غیره.های شناسنامهداده 

  اطلاعات تماس 

 پردازیم.ی شده است که در ادامه به تشریح آن میطراح PersonInfoVOبرای ثبت این اطلاعات کلاس 

 PersonInfoVOکلاس 

ملی، تاریخ تولد، نام پدر، نشانی محل سکونت، شماره شناسنامه، شماره های نام، نام خانوادگی، وضعیت تأهل، کداین کلاس شامل داده

باشد. یکی از ویژگی های نام، نام به یک بیمار می تلفن، ملیت، کد پستی، شناسه یگانه، جنسیت و سایر اطلاعات دموگرافیک مربوط

شود، این کلاس زیرکلاس مشاهده میخانوادگی و یا نام کامل حتما باید پر شود. همانطور که در شکل ذیل 

DispensedPrescriptionsMessageVO باشد. می 

و سیستم اطلاعات داروخانه برای آن بیمار در صورتی که اطلاعات هویتی بیمار قبلا در یکی از مراجعات او ثبت شده باشد 

PatientUID تواند به طور کامل پر نشود و تنها اطلاعات محدودی شامل نام، نام دریافت کرده باشد این کلاس در مراجعات بعدی می

 خانوادگی و کدملی ارسال شود.
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 ]/ سازمان غذا و دارو دفتر آمار و فناوری اطلاعات - زشکیپ وزارت بهداشت، درمان و آموزش [

] 

 

 و اجزای آن PersonInfoVOکلاس    - 17شکل

 PersonInfoVOکلاس  - 7جدول

 ارتباطات توضیحات نوع داده ویژگی

FirstName String های نام، نام بیمار)یکی از ویژگی

خانوادگی و یا نام کامل حتماً باید پر نام

 شود.(

1-7 

LastName String 7-1 خانوادگی بیمارنام 

FullName String  های نام بخشنام کامل فرد، شامل: تمام

شود.این وی در قالب یک رشته ثبت می

شود که نام و نام گزینه درصورتی پر می

خانوادگی مجزا ثبت نشده باشد یا از 

های مثل آقا، دکتر و... استفاده پیشوند

شده باشد. درضمن، درمواقعی که فرد 

1-7 
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 ]/ سازمان غذا و دارو دفتر آمار و فناوری اطلاعات - زشکیپ وزارت بهداشت، درمان و آموزش [

] 

 ارتباطات توضیحات نوع داده ویژگی

و  FirstNameالهویه است نیز مجهول

LastName  خالی است و فقط در این

نوشته « مجهول الهویه»ی مقدار ویژگ

 شود.می

MaritalStatus DO_CODED_TEXT دهنده وضعیت تأهل فرد این ویژگی نشان

، 1 پیوستاست. مقادیر مختلف آن در 

وضعیت تاهل به نمایش درآمده  قسمت

 است. 

1-7 

Nationality DO_CODED_TEXT گر ملیت فرد است. یژگی نمایاناین و

صورت کدهای دو حرفی مقادیر مربوطه به

برای  ISO_3166-1مطابق با استاندارد 

کشورهای مختلف ارائه شده است. این 

کدها به همراه نام هر کشور از نشانی زیر 

 قابل دریافت است.

ov.irhttp://coding.behdasht.g 

1-1 

Gender DO_CODED_TEXT دهنده جنسیت افراد است. کدهای نشان

نشان داده شده 2 پیوستمربوط به آن در 

 است.

1-7 

BirthDate DO_DATE  این ویژگی معرف تاریخ تولد بیمار بر

 اساس تاریخ شمسی است. 

1-1 

BirthDateAccuracy CODED_TEXTDO_  این ویژگی معرف دقت ثبت تاریخ تولد

بیمار است.  مقادیر مختلف این ویژگی 

 آورده شده است. 3 پیوستدر

1-7 

Father_FirstName String 7-1 نام پدر بیمار 

Father_LastName String 7-1 خانوادگی پدر بیمارنام 

Mother_FirstName String 7-1 نام مادر بیمار 

Mother _LastName String 7-1 خانوادگی مادر بیمارنام 

FullAddress String 7-1 نشانی کامل محل سکونت بیمار 

IDCardNumber String 7-1 شماره شناسنامه بیمار 

http://coding.behdasht.gov.ir/
http://coding.behdasht.gov.ir/
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 ]/ سازمان غذا و دارو دفتر آمار و فناوری اطلاعات - زشکیپ وزارت بهداشت، درمان و آموزش [

] 

 ارتباطات توضیحات نوع داده ویژگی

NationalCode String  1-1 رقمی بیمار 17کد ملی 

PostalCode String  7-1 رقمی محل سکونت بیمار 17کدپستی 

HomeTel String .7-1 شماره تلفن منزل فرد 

MobileNumber String .شماره تلفن همراه فرد  

EducationLevel DO_CODED_TEXT  میزان تحصیلات فرد. کدهای مربوطه در

 تحصیلات در میزان بخش 

 اهده است.قابل مش9 پیوست

1-7 

Job DO_CODED_TEXT دهد. این ویژگی شغل بیمار را نشان می

 پیوستکدهای مربوط به این ویژگی در 

 شده است.  ارائه5

1-7 

JobDescription String  این ویژگی در صورت نیاز به توضیح

 شود.خاصی راجع به  شغل بیمار پُر می

1-7 

LivingPlaceArea HighLevelAreaVO از نوع  کلاسویژگی  این 

HighLevelAreaVo  است که

-مشخصات محل زندگی بیمار را نشان می

 دهد.

1-7 

BirthPlaceArea HighLevelAreaVO  ازنوع  این ویژگی

است که  HighLevelAreaVoکلاس

-بیمار را نشان می مکان تولدمشخصات 

 دهد.

1-7 

IDIssueArea HighLevelAreaVO کلاس  ازنوع  این ویژگی

HighLevelAreaVo  است که

را  محل صدور شناسنامه بیمارمشخصات 

 دهد.نشان می

1-7 

OtherIdentifiers DO_IDENTIFIER های یکتای این ویژگی برای ارسال شناسه

عنوان مثال غیر از کد ملی است. بهفرد، به

ارسال شناسه توان برای از این فیلد می

گذرنامه برای اتباع غیرایرانی استفاده کرد. 

که شماره اقامت اتباع خارجی در درصورتی

این ویژگی وارد  شود، بایست برای 

Issuer  وAssigner  مقدارBAFIA  و

*-7 
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 ]/ سازمان غذا و دارو دفتر آمار و فناوری اطلاعات - زشکیپ وزارت بهداشت، درمان و آموزش [

] 

 ارتباطات توضیحات نوع داده ویژگی

باید BAFIA_IDبا Typeمقدار 

 .مقداردهی شود

BirthTime DO_TIME 7-1 این ویژگی معرف زمان تولد می باشد 

Religion DO_CODED_TEXT  این ویژگی نشان دهنده مذهب بیمار می

 باشد.

1-7 

 HighLevelAreaVOکلاس 

شامل موارد: ، کشوری تقسیماتمختلف  هایبخش حاویاست و  جغرافیاییمنطقه  یکمربوط به  هایکلاس مختص داده این

محل صدور شناسنامه و... با استفاده ، محل تولد، نند: محل سکونتما، یاطلاعاتباشد. اقلام یم، شهر و دهستان، بخش، شهرستان، استان

 یکدگذار یستمبا س یکشور یماتتقس یبر اساس کدها تواندمیکلاس  این هایویژگی کدهایشوند.میداده یشکلاس نما یناز ا

ountryDivisionsC مراتبی هلساختار سلس کلاس ینآورده شده است. ا0 جدولکلاس در  این های. مشخصه11شوند مقداردهی 

کد  توانیکه م معنیینرا پُر نمود. بد اتبیمر ساختار سلسله انتهایی مقادیرتوان فقط یخاطر م یندهد و به همیم نمایشمکان را 

 اختیاریکلاس  این هایمشخصه یتمام، دلیل همیننظر کرد. به ف استان صر روستا را وارد و از وارد کردن کد شهرستان و یاشهر و 

 ها مقدار داشته باشد.از مشخصه یکیحداقل ، کلاس ساخته شود وقتیخواهد بود که  عملی یدر صورت یناست؛ البته ا

 
 HighLevelAreaVOکلاس  –11شکل 

 های این کلاس در جدول ذیل آورده شده است:ویژگی

 HighLevelAreaهای کلاس  ویژگی –0 جدول

 ارتباطات توضیحات نوع داده ویژگی

City DO_CODED_TEXT 7-1 شهرستان. کدهای این ویژگی براساس سیستم 

                                                           
 دریافت است.قابل /http://coding.behdasht.gov.irسیستم کدگذاری از آدرس  -44

http://coding.behdasht.gov.ir/Content/Codes/countryDivisions.xls
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 ]/ سازمان غذا و دارو دفتر آمار و فناوری اطلاعات - زشکیپ وزارت بهداشت، درمان و آموزش [

] 

 ارتباطات توضیحات نوع داده ویژگی

باشد و از می countryDivisionsگذاری کد

قابل    http://coding.behdasht.gov.irآدرس 

 دریافت است.

Country DO_CODED_TEXT  کشور. کدهای این ویژگی براساس سیستم کدگذاری

ISO_3166-1باشد.می 

1-7 

District DO_CODED_TEXT کدگذاری بخش. کدهای این ویژگی بر اساس سیستم

countryDivisions باشد و از آدرس می

http://coding.behdasht.gov.ir    قابل دریافت

 است.

1-7 

NationalAreaCode DO_CODED_TEXT طور خودکار تواند بهکد تقسیمات کشوری که می

تمام اقلام دیگر، مانند: استان و شهر و... را مشخص 

کدگذاری سازد. این ویژگی بر اساس سیستم

countryDivisions باشد از آدرس می

http://coding.behdasht.gov.ir    قابل دریافت

 است.

1-7 

Province DO_CODED_TEXT کدگذاری  استان. این ویژگی بر اساس سیستم

countryDivisions باشد که از طریق آدرس می

ehdasht.gov.irhttp://coding.b    قابل دریافت

 است.

1..7 

RuralArea DO_CODED_TEXT کدگذاری  دهستان. این ویژگی بر اساس سیستم

countryDivisions باشد و نشانی زیر می

http://coding.behdasht.gov.ir    قابل دریافت

 است.

1..7 

Town DO_CODED_TEXT کدگذاری  شهر. این ویژگی بر اساس سیستم

countryDivisions باشد که از نشانی زیر می

http://coding.behdasht.gov.ir    قابل دریافت

 است.

1..7 

 

http://coding.behdasht.gov.ir/
http://coding.behdasht.gov.ir/
http://coding.behdasht.gov.ir/
http://coding.behdasht.gov.ir/
http://coding.behdasht.gov.ir/
http://coding.behdasht.gov.ir/
http://coding.behdasht.gov.ir/
http://coding.behdasht.gov.ir/
http://coding.behdasht.gov.ir/
http://coding.behdasht.gov.ir/
http://coding.behdasht.gov.ir/
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 ]/ سازمان غذا و دارو دفتر آمار و فناوری اطلاعات - زشکیپ وزارت بهداشت، درمان و آموزش [

] 

 

 نسخه پیچیده شدهکلاسهای مربوط به 

 DispensedPrescriptionsCompositionVOکلاس 

 آمده است. 16این کلاس مربوط به اطلاعات نسخه پیچیده شده است. ویژگیهای این کلاس در جدول 

 

 DispensedPrescriptionsVOکلاس  –12شکل 

 DispensedPrescriptionVOویژگیهای کلاس  –4جدول 

 ارتباطات توضیحات نوع داده ویژگی

Admission AdmissionVO 1..1 باشد.این کلاس حاوی اطلاعات پذیرش بیمار می 

Insurance InsuranceVO .1..1 این کلاس حاوی اطلاعات بیمه ای بیمار می باشد 

Prescription DispensedPrescriptionsVO  اطلاعات مربوط به نسخه ارائه شده توسط مراجعه کننده

ارسالی به صورت  )به صورت فیزیکی( و یا نسخه

الکترونیکی از سایر مراکز ارائه دهنده خدمت در قالب 

 این ویژگی قرار می گیرد.

1..1 

 admissionVOکلاس 

ی بایست به آنها که در این سرویس م اقلام اطلاعاتی این کلاس جزئیات17جدول باشد. در این کلاس حاوی اطلاعات پذیرش بیمار می

 ذکر شده است. توجه شود
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 ]/ سازمان غذا و دارو دفتر آمار و فناوری اطلاعات - زشکیپ وزارت بهداشت، درمان و آموزش [

] 

 
 AdmissionVOکلاس  –13شکل 

 admissionVOکلاس - 17جدول 

 ارتباطات توضیحات گونه داده ویژگی

admissionDate DO_DATE  تاریخ پذیرش بیمار بر اساس تاریخ

 شمسی

1..1 

admissionTime DO_TIME صورت ساعت پذیرش بیمار )بایستی به

 ساعته ثبت شود.( 29

1..7 

admissionType DO_CODED_TEXT کند. نوع  پذیرش بیمار را مشخص می

ذکر  6 پیوست انواع مختلف پذیرش در

 شده است. 

1..1 

admissionWard HospitalWardVO کلاس  این ویژگی از نوع

HospitalWardVO  باشد که می

شامل  اطلاعات بخش درخواست کننده 

های این کلاس در باشد. ویژگیدارو می

ادامه توضیح داده خواهد شد. این ویژگی 

فقط در صورتیکه اطلاعات از داروخانه 

-بیمارستان در حال ارسال به سپاس می

 گردد.باشد تکمیل می

1..7 

AdmittingDoctor HealthcareProviderVO کننده بیمار را بستری اطلاعات پزشک

کند که از نوع کلاس  مشخص می

HealthcareProviderVO  بوده و در

ادامه توضیح داده خواهد شد. این ویژگی 

1-7 
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 ]/ سازمان غذا و دارو دفتر آمار و فناوری اطلاعات - زشکیپ وزارت بهداشت، درمان و آموزش [

] 

 ارتباطات توضیحات گونه داده ویژگی

فقط در صورتیکه اطلاعات از داروخانه 

-بیمارستان در حال ارسال به سپاس می

 گردد.باشد تکمیل می

AttendingDoctor HealthcareProviderVO  اطلاعات پزشک معالج را مشخص

کند، و از نوع کلاس می

HealthcareProviderVO  بوده که در

ادامه توضیح داده خواهد شد.قابل ذکر 

است که تنها یک پزشک 

معالج)درخواست کننده دارو( برای هر 

 شود.بیمار درنظر گرفته می

1-1 

Institute OrganizationVO  از نوع کلاس این ویژگی که

OrganizationVO  است، برای نمایش

مربوط به « نام»و « شناسه»های ویژگی

ارسال کننده  و یا داروخانه بیمارستان

 .باشداطلاعات می

1..7 

medicalRecordNumber String 7..1 پزشکی بیمار است. شماره پرونده 

ReasonForEncounter DO_CODED_TEXT مار به این ویژگی علت مراجعه بی

کند. کدهای بیمارستان را مشخص می

این ویژگی با سیستم کدگذاری 

ICPC2P  از سامانه مرجع کدینگ

سلامت ایران قابل دریافت است. این 

ویژگی فقط در صورتیکه اطلاعات از 

داروخانه بیمارستان در حال ارسال به 

 گردد.باشد تکمیل میسپاس می

1-7 

 HospitalWardVOکلاس  

 توضیح داده شده است.  11جدول باشد. ویژگی های این کلاس در ( شامل اطلاعات مربوط به بخش می19شکل ) این کلاس

 



 7/2نگارش  –داروخانه دارویی نسخ – باسپاس داده تبادل راهنمای
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 ]/ سازمان غذا و دارو دفتر آمار و فناوری اطلاعات - زشکیپ وزارت بهداشت، درمان و آموزش [

] 

 

 
 HospitalWardVOکلاس  –19شکل 

 

 HospitalWardVOکلاس  -11جدول 

 ارتباطات توضیحات وع دادهن ویژگی

Name String .7..1 نام بخش 

Type DO_CODED_TEXT  نوع بخش ارائه دهنده خدمت به

بیماران می باشد. کدهای مربوط 

 آمده است. 7 پیوستدر

1..7 

Bed String دهنده کد تخت مذکور این ویژگی نشان

ط سیستم اطلاعات باشد که توسمی

بیمارستانی به عنوان شناسه تخت زده 

 شود.می

1..7 

Room String  این مشخصه نمایانگر شماره یا نام اتاقی

 است که تخت در آن قرار دارد.

1..7 

 HealthcareProviderVOکلاس  

فردی که در فرآیند ارائه خدمات  این کلاس برای ارائه اطلاعات مرتبط با ارائه دهندگان خدمات سلامت طراحی شده است و هر

بهداشتی درمانی دخیل بوده است )مانند پزشک، پرستار، پزشک آزمایشگاه و دکتر داروساز و یا تکنسین داروخانه ( با این کلاس نشان 

. هر فردی که با سیستم رایانه ای کار می کند و با اطلاعات سرو آمده است12جدولهای این کلاس در . ویژگی(15شکل)شوندداده می

 کار دارد می توان برای اشاره به وی از این کلاس استفاده کرد.



 7/2نگارش  –داروخانه دارویی نسخ – باسپاس داده تبادل راهنمای
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 ]/ سازمان غذا و دارو دفتر آمار و فناوری اطلاعات - زشکیپ وزارت بهداشت، درمان و آموزش [

] 

 

 healthcareProviderVOکلاس - 15شکل

 

 healthcareProvider1VOکلاس - 12جدول

 ارتباطات تتوضیحا نوع داده ویژگی

FirstName String 7-1 نام ارائه دهنده خدمت 

LastName String 7-1 نام خانوادگی ارائه دهنده خدمت 

FullName String  این گزینه در صورتی پر می شود که نام و نام خانوادگی  –نام کامل

مجزا ثبت نشده، یا از پیشوند های مثل آقا، دکتر و غیره استفاده 

 شده باشد.

1-7 

Identifier DO_IDENTIFIER پزشکی، شماره دهنده خدمت سلامت، مثل: شماره نظامشناسه ارائه

پرستاری و یا کد ملی. در نتیجه، با توجه به نوع  این قلم، موارد نظام

 های آن ثبت شود:تواند در هر یک از ویژگیزیر می

Issuer از بین یکی از موارد :Med_Council ،Nursing_Org 

 0 وستیپو یا موارد مندرج در 

Assignerاز بین یکی از موارد : Med_Council ،

Nursing_Org 0 وستیپ و یا موارد مندرج در 

 Type یکی از موارد :Med_ID ،Nursing_ID   و یا موارد

 0 وستیپمندرج در 

Id.شناسه مورد نظر : 

1-1 

Role DO_CODED_TEXT 7-1باشد. کدهای مربوط به این قلم نقش ارائه دهنده خدمت سلامت می 
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 ]/ سازمان غذا و دارو دفتر آمار و فناوری اطلاعات - زشکیپ وزارت بهداشت، درمان و آموزش [

] 

 ارتباطات تتوضیحا نوع داده ویژگی

 آمده است. 4 پیوستدر 

Specialty DO_CODED_TEXT باشد. گان خدمت میه سلامت که مختص ارائه دهندهای حوزرشته

  آمده است.17 پیوستکدهای مربوط به این قلم در 

1-7 

 OrganizationVOکلاس 

های این کلاس در گردد. توضیحات بیشتر ویژگیه استفاده میهای مرتبط با حوزهای مراکز و سازماناین کلاس برای نمایش ویژگی

 اشاره شده است. 13جدول 

 
 OrganizationVOکلاس  - 16شکل

 OrganizationVOکلاس   - 13جدول 

 ارتباطات توضیحات نوع داده ویژگی

ID DO_IDENTIFIER فرد یک سازمان است که در اینجا فقط شناسه منحصر به

 باشد. دهنده خدمات بهداشتی درمانی میسازمان ارائه

 صورت زیر خواهد بود:ثبت این قلم، به

Issuerکننده این شناسه که در اینجا : سازمان صادر

“MOHME_IT” یابد.اختصاص می 

Assignerه این شناسه به دهند: سازمان اختصاص

 ”MOHME_IT“مرکز/سازمان مربوطه که در اینجا 

 یابد.اختصاص می

Type با مقدار :“Org_ID” شود.مقداردهی می 

IDدهنده خدمت.یافته به مرکز ارائه: شناسه اختصاص 

1-1 

Location 

 

HighLevelAreaVO کند که محل جغرافیایی مرکز مورد نظر را مشخص می

است. با این ویژگی  HighLevelAreaVOاز نوع 

1-7 



 7/2نگارش  –داروخانه دارویی نسخ – باسپاس داده تبادل راهنمای
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 ]/ سازمان غذا و دارو دفتر آمار و فناوری اطلاعات - زشکیپ وزارت بهداشت، درمان و آموزش [

] 

 ارتباطات توضیحات نوع داده ویژگی

توان مشخص کرد که یک مرکز در کدام بخش می

 جغرافیایی، براساس تقسیمات کشوری قرار گرفته است.

Name String 7-1 نام مرکز/بیمارستان 

Type DO_CODED_TEXT کننده کننده نوع سازمان ارسالاین ویژگی مشخص

  اطلاعات است.کدهای مربوط به این ویژگی در

 است. آورده شده11 پیوست

1-7 

 InsuranceVOکلاس 

 شده است.اجزای این کلاس تشریح جدول ذیل در . گیردتفاده قرار میبیمار مورد اس ایبیمه اطلاعاتاین کلاس برای ثبت 

 

 insuranceVOکلاس   - 17شکل 

داشته باشد. بنابراین به ازای  تواند بیش از یک بیمهیک فرد می .گیردهای بیمه بیمار مورد استفاده قرار میس برای ثبت دادهاین کلا

 تواند ایجاد شود. نمونه از این کلاس می 7-هر بیمار *

 insuranceVOکلاس  - 19جدول 

 ارتباطات توضیحات گونه داده ویژگی

InsuranceBookletSerialNumber String  .شماره سریال دفترچه بیمه بیمار است

مقدار این ویژگی در مورد بیماران 

 تصادفی تهی است.

1-7 

InsuranceExpirationDate DO_DATE  تاریخ پایان اعتبار دفترچه بیمه بیمار را

دهد. مقدار این ویژگی در مورد نشان می

 بیماران تصادفی تهی است.

1-7 
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 ]/ سازمان غذا و دارو دفتر آمار و فناوری اطلاعات - زشکیپ وزارت بهداشت، درمان و آموزش [

] 

 ارتباطات توضیحات گونه داده ویژگی

InsuranceBox DO_CODED_TEXT کند. فرد را مشخص می صندوق بیمه

گر، هیچ های بیمهبرخی از سازمان

 صندوق خاصی نداشته باشند، در این

صورت این ویژگی مقدار تهی خواهد 

داشت. این اطلاعات از جدول موجود در 

 ردد.گاستخراج می12 پیوست

1-7 

InsuredNumber String  شماره بیمه فرد است. این ویژگی برای

 باشد.های پایه اجباری میبیمه

1-7 

Insurer DO_CODED_TEXT لیست . نام سازمان بیمه گر میباشد

 سازمانهای بیمه گر و کدهای مربوطه در

 .آمده است13 پیوست

1-7 

SHEBAD DO_IDENTIFIER  شناسه یکتای بیمه شده می باشد که

توسط سازمان بیمه سلامت صادر می 

گردد. این شناسه بایستی به ازای هر 

 بیمار  در کل کشور منحصر به فرد باشد

1-7 

 DispensedPrescriptionsVOکلاس 

 در جدول زیر آمده است: این کلاس برای ارسال اطلاعات مربوط به نسخ می باشد. ویژگیهای این کلاس

 
 DispensedPrescriptionsVO کلاس -10شکل 
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 ]/ سازمان غذا و دارو دفتر آمار و فناوری اطلاعات - زشکیپ وزارت بهداشت، درمان و آموزش [

] 

 DispensedPrescriptionsVOکلاس  مشخصات -15جدول 

 ارتباطات توضیحات نوع داده ویژگی

DateDispense DO_Date .1..1 تاریخ نسخه پیچی را نشان می دهد 

MedicationDispensed MedicationDispensedVO() .1..1 داروهای مندرج در نسخه را نشان می دهد 

PharmacyTechnicalCost DO_Quantity 1..1 حق فنی داروساز را مشخص می کند 

PharmacyTechnicians ProviderInfoVO .1..1 اطلاعات مربوط به نسخه پیج را در بر دارد 

PrescribingPhysicians ProviderInfoVO .1..1 اطلاعات مربوط به پزشک داروساز را مشخص می کند 

SerialNumber String .7..1 شماره سریال نسخه را نشان می دهد 

TimeDispense DO_Time .7..1 ساعت نسخه پیچی را نشان می دهد 

TotalCost DO_Quantity  هزینه کل مربوط به تحویل داروهای مندرج در نسخه

داروهای اصلی ذکر شده در نسخه و یا داروهای )اعم از 

 جایگزین (

1..1 

ePrescriptionID String  نسخه الکترونیک شناسه یگانه. 

حاوی رشته تولید شده توسط سیستم الکترونیکی 

تجویز جهت شناسایی منحصر به فرد یک نسخه می 

 باشد.

1..7 

 MedicationDispensedVOکلاس 

 آمده است: زیرقلام دارویی نسخه پیچیده شده است. ویژگیهای این کلاس در جدول این کلاس شامل اطلاعات ا



 7/2نگارش  –داروخانه دارویی نسخ – باسپاس داده تبادل راهنمای
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 ]/ سازمان غذا و دارو دفتر آمار و فناوری اطلاعات - زشکیپ وزارت بهداشت، درمان و آموزش [

] 

 

 MedicationDispensedVO- 14شکل 

 MedicationDispensedVOکلاس  مشخصات -16جدول 

 ارتباطات توضیحات نوع داده ویژگی

BatchNumber String 7..1 وط به شماره بسته دارو می باشد.توضیحات مرب 

Costs CostDetailsVO .1..1 توضیح مربوط به هزینه داروی مورد نظر می باشد 

Description String 7..1 توضیحات مربوط به داروی تجویز شده 

Dosage DO_Quantity 7..1 مقدار دوز مصرفی داروی تجویز شده 

DrugName DO_Coded_Text جویز شده بر اساس سیستم کدگذاری کد داروی ت

FDO-ir  می باشد که از سامانه مرجع کدینگ سلامت

قابل  coding.behdasht.gov.irایران به آدرس 

 دریافت می باشد.

1..1 

Frequency DO_Coded_Text  پیوستتواتر استفاده از دارو. کدهای این ویژگی در 

 آورده شده است.19

1..1 

InsuranceCost DO_Quantity  سهم بیمه از هزینه دارو؛ در صورت بیمه نبودن، مقدار

 آن صفر خواهد بود.

1..1 

PatientCost DO_Quantity 1..1 سهم بیمار از هزینه دارو 
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 ]/ سازمان غذا و دارو دفتر آمار و فناوری اطلاعات - زشکیپ وزارت بهداشت، درمان و آموزش [

] 

 ارتباطات توضیحات نوع داده ویژگی

ProductCode DO_Coded_Text  کد رهگیری دارو می باشد که در سامانه اصالت

مان غذا و دارو به آن اختصاص داده سنجی دارو ساز

 شده است.

1..1 

ReplacedMedication MedicationDispensedVO 7..1 داروی جایگزین قلم دارویی تجویز شده 

Route DO_Coded_Text  ،نحوه استفاده از دارو)اعم از خوراکی، تزریق عضلانی

 پیوستتزریق وریدی و ...(. کدهای این ویژگی در 

 آورده شده است.15

1..1 

Shape DO_Coded_Text  پیوستشکل داروی تجویزی. کدهای این ویژگی در 

 آورده شده است.16

1..7 

TotalCost DO_Quantity 1..1 هزینه کل مربوط به قلم دارویی را نشان می دهد 

TotalNumber DO_Quantity .1..1 تعداد داروی تحویلی را نشان می دهد 

 CostDetailsVOکلاس 

 آمده است: زیر. ویژگیهای این کلاس در جدول جزئیات هزینه مربوط به دارو را بیان می کنداین کلاس 

 

 CostDetailsVO- 27شکل 

 CostDetailsVOکلاس  اتمشخص -17جدول 

 ارتباطات توضیحات نوع داده ویژگی

Name DO_Coded_Text  عنوان سایر هزینه های دارو به جز سهم بیمار و

سهم بیمه می باشد. به طور مثال هزینه بسته بندی، 

 الزحمه داروی ترکیبی و...حق

1..1 

Price DO_Quantity آن در  مبلغ هزینه ای مورد نظر می باشد که عنوان

 آورده شده است. Nameویژگی 

1..1 
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 ]/ سازمان غذا و دارو دفتر آمار و فناوری اطلاعات - زشکیپ وزارت بهداشت، درمان و آموزش [

] 

 ProviderInfoVOکلاس 

برای اطلاعات آن دسته از افرادی که مسئول ثبت  واین کلاس برای ارائه اطلاعات مرتبط با ارائه دهندگان خدمات طراحی شده است 

 باشند، کاربرد دارد. الکترونیکی اطلاعات می

 ت. آمده اسجدول ذیل ویژگیهای این کلاس در 

 
 ProviderInfoVOکلاس  - 21شکل

 ProviderInfoVOکلاس   - 10جدول 

 ارتباطات توضیحات نوع داده ویژگی

FirstName String  نام ارائه دهنده خدمت می باشد که تائید کننده اطلاعات

عات روکش اسناد بیمارستانی است و مسئولیت صحت اطلا

 الکترونیکی ثبت شده را برعهده دارد.

1-7 

LastName String  نام خانوادگی ارائه دهنده خدمت می باشد که تائید کننده

اطلاعات روکش اسناد بیمارستانی است و مسئولیت صحت 

 اطلاعات الکترونیکی ثبت شده را برعهده دارد.

1-7 

FullName String  ر می شود که نام و نام این گزینه در صورتی پ –نام کامل

خانوادگی مجزا ثبت نشده باشد یا از پیشوند های مثل آقا، 

 دکتر و غیره استفاده شده باشد.

1-7 

Identifier DO_IDENTIFIER باشد. در این شناسه شناسه ثبت کننده اطلاعات می

بایستی شماره ملی ثبت کننده اطلاعات پر شود و نوع 

 باشد. National_Codeشناسه بایستی از نوع 

1-1 



 7/2نگارش  –داروخانه دارویی نسخ – باسپاس داده تبادل راهنمای

 

 

 

 

 ]112از92صفحه  [

] 

42 

 

 ]/ سازمان غذا و دارو دفتر آمار و فناوری اطلاعات - زشکیپ وزارت بهداشت، درمان و آموزش [

] 

 کلاسهای مربوط به نسخه تجویز شده

 MedicationPrescriptionsCompositionVOکلاس 

ارتباط بین کلاسهای  23شکل آورده شده است. در 14جدول این کلاس مربوط به اطلاعات نسخه می باشد. ویژگیهای این کلاس در 

صلی داده پیام نسخه نمایش داده شده است. از نظر مفهومی یک نسخه شامل یک اطلاعات اصلی شامل زمان و تاریخ های مربوطه، ا

 تجویز کننده و شناسه می باشد و اطلاعات اقلام تجویز شده به این اطلاعات اصلی پیوست شده است.

 

 

 MedicationPrescriptionsCompositionVO کلاس -22شکل 
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 ]/ سازمان غذا و دارو دفتر آمار و فناوری اطلاعات - زشکیپ وزارت بهداشت، درمان و آموزش [

] 

 

 MedicationPrescriptionsVOکلاس  –23شکل 

 MedicationPrescriptionsVOهای کلاس  ویژگی –14جدول 

 ارتباطات توضیحات نوع داده ویژگی

ePrescriptionID String  نسخه الکترونیک شناسه یگانه. 

شده توسط سیستم الکترونیکی تجویز جهت  حاوی رشته تولید

 شناسایی منحصر به فرد یک نسخه می باشد.

1..1 

ExpireDate Date .1..1 این کلاس حاوی تاریخ انقضا نسخه می باشد 

IssueDate Date  حاوی اطلاعات مربوط به تاریخ صدور نسخه ارائه شده توسط

 پزشک مربوطه می باشد .

1..1 

IssueTime Time وی اطلاعات مربوط به زمان صدور نسخه ارائه شده توسط حا

 پزشک مربوطه می باشد .

1..1 

Prescriber ProviderInfoVO .1..1 اطلاعات مربوط به پزشک معالج که نسخه را می نویسد 

Repeats Integer  1..1نسخه ممکن است چندین بار بر حسب تشخیص پزشک معالج 
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 ارتباطات توضیحات نوع داده ویژگی

 . که نسخه را می نویسد نسخه پیچی شود

  با هر نسخه پیچی موفق شماره اختصاص یافته یک

 شماره کمتر می شود.

  اگر مدرک نسخه پیچی برگردانده شود)نسخه پیچی

 انجام نشود( این شماره افزایش می یابد.

 

 MedicationPrescriptionsRowVoکلاس 

 ن کلاس در جدول زیر آمده است:این کلاس برای ارسال اطلاعات مربوط به نسخه دارویی می باشد. ویژگیهای ای

 

 
 PrescriptionsVOکلاس -29شکل 
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 PrescriptionsVOکلاس  مشخصات -27جدول 

 ارتباطات توضیحات نوع داده ویژگی

Description String .7..1 توضیحات مربوط به داروی تجویز شده 

Dosage DO_Quantity 7..1 دار دوز مصرفی داروی تجویز شده.مق 

DrugName DO_Coded_Text داروی تجویز شده بر اساس سیستم کدگذاری  نام

FDO-ir  می باشد که از سامانه مرجع کدینگ سلامت

قابل  coding.behdasht.gov.irایران به آدرس 

 دریافت می باشد.

1..1 

DrugNameDescription String  داروی تجویز شده بر اساس  امناطلاعات مربوط به

 را در بر دارد.FDO-irسیستم کدگذاری 

1..7 

Frequency DO_Coded_Text  پیوستتواتر استفاده از دارو. کدهای این ویژگی در 

 آورده شده است.19

1..1 

Route DO_Coded_Text اکی، تزریق عضلانی، نحوه استفاده از دارو)اعم از خور

 پیوستتزریق وریدی و غیره(. کدهای این ویژگی در 

 آورده شده است.15

1..1 

Shape DO_Coded_Text پیوست شکل داروی تجویزی. کدهای این ویژگی در 

 آورده شده است. 16

1..7 

TotalNumber DO_Quantity .1..1 تعداد داروی تحویلی را نشان می دهد 

ProductCode DO_CODED_TEXT  کد داروی تجویز شده بر اساس سیستم کدگذاری

FDO-ir  می باشد که از سامانه مرجع کدینگ سلامت

قابل  coding.behdasht.gov.irایران به آدرس 

 دریافت می باشد.

1..7 

 

 messageIdentifierVOکلاس 

، نحوه پر کردن آنها و کلاسهای موجود در این . ویژگیدباشتبادل داده می سرویس استفاده در موردهای این کلاس حاوی شناسه

به عبارت دیگر این کلاس حاوی اطلاعات ضروری برای انتقال یک پیام می  اشاره شده است. در جدول زیرارسال اطلاعات به طور کامل 

سه سیستم نرم افزاری و شناسه مرکز ارائه دهنده خدمت سلامت از اقلام اجباری این کلاس می باشند. با استفاده از این باشد. شنا

 کلاس می توان پیام برای ویرایش پیام های قبلی ارسال نمود.
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 messageIdentifierVOکلاس  - 25شکل 

 messageIdentifierVOکلاس - 21جدول 

 ارتباطات توضیحات گونه داده ویژگی

Committer ProviderInfoVP  این ویژگی مشخصات فردی را که مسئولیت

-باشد، شامل میاطلاعات ارسالی بعهده آن می

 .شود

1..7 

CompositionSigniture SignitureVO 7..1 امضای الکترونیکی اطلاعات 

compositionUID String  شناسه منحصر بفرد مربوط به اطلاعات پرونده

 شده است. بالینی تشکیل

 پرونده اطلاعات شیرایو به ازین که یصورت در

 تبادل در که شناسه نیا باشد، نظر مورد ماریب

 برگردانده کننده ارسال ستمیس بهی قبل اطلاعات

ی کتای شناسه همراه به و پرشده است شده

 سامانه به( PatientUID) ماریبی فرد اطلاعات

 .گردد یم ارسال

این شناسه باید در پایگاه داده سیستم ارسال 

کننده ذخیره شده تا در صورت نیاز به ویرایش 

 اطلاعات بیمار از آن استفاده شود.

1..7 

systemId DO_IDENTIFIER ننده داده کافزاری ارسالشناسه یگانه سیستم نرم

است. جهت دریافت این شناسه با دفتر آمار و 

فناوری اطلاعات وزارت بهداشت تماس حاصل 

 فرمایید. 

1..1 
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 ارتباطات توضیحات گونه داده ویژگی

patientUID String  .شناسه منحصر بفرد بیمار است 

های بیمار، این شناسه از پس از اولین ارسال داده

جانب سامانه سپاس ایجاد شده و به سیستم 

 شود.ستاده میکننده داده فرارسال

این شناسه باید در پایگاه داده سیستم ارسال 

کننده ذخیره شده تا در صورت نیاز به ویرایش 

اطلاعات بیمار از آن استفاده شود. بدین ترتیب 

امکان ویرایش اطلاعات فردی بیمار در پرونده 

 الکترونیکی سلامت آن وجود دارد. 

1..7 

healthcareFacilityID DO_IDENTIFIER دهنده خدمت بهداشت شناسه یگانه مرکز ارائه

 یا مرکز داروخانهدرمانی است که در اینجا شناسه 

که توسط وزارت باشدارسال کننده اطلاعات می

 بهداشت اختصاص می باشد.

1..1 

 

 ResultVOکلاس 

تم با سرویس موجود، جهت مشاهده اطلاعات مورد نیاز برای شناسایی بیمار، پرونده او و ها از یک سیسپس از ارسال موفقیت آمیز داده

-ارسالسیستم  به 22جدول های ذکر شده در گردد. ویژگیاستفاده می ResultVOنیز خطاهای احتمالی در ارسال داده، از کلاس 

 .شودکننده برگشت داده می

 

 

 ResultVOکلاس   - 26شکل 

 ResultVOکلاس ویژگیهای  - 22جدول 

 توضیحات نوع داده ویژگی
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 توضیحات نوع داده ویژگی

compositionUID String شده است. پس از شناسه منحصر بفرد مربوط به اطلاعات پرونده بالینی تشکیل

 شود.شناسه به سیستم باز گردانده میارسال موفق اطلاعات به سامانه، این 

.این رشته دریافتی باید توسط سیستم ارسال کننده اطلاعات ذخیره گردد تا در 

صورت نیاز به ویرایش برای همان پرونده پزشکی از طریقکلاس 

messageIdentifierVO .به سامانه ارسال شود 

ErrorMessage String لی رخ داده باشد، این ویژگی با پیغام خطای ها اشکادر صورتی که در ارسال داده

-شود و جهت خطایابی در اختیار سیستم ارسال کننده قرار میرخ داده پر می

 گیرد.

MessageUID string  شنایسه یکتای داده پیام ارسالی به سپاس می باشد که به ازای هر تراکنش

ت بیمارستانی باید های اطلاعاشود. سیستمشناسه یکتا به سیستم بازگردانده می

 این شناسه را در سیستم خود نگهداری نمایند.

patientUID String درکلاس همانطورکهmessageIdentifierVO  ارسال از پس است، شده حیتشر 

 قیطر از و سپاس سامانه جانب از شناسه نیا بار نیاول یبرا ماریبی هاداده

ResultVO به ازین کهی درصورت. شودیم فرستاده داده کنندهارسال ستمیس به 

 .شود پر دیبا شناسه نیا باشدی اه مراجع اطلاعات شیرایو
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 روش ارسال اطلاعات

سرویس های مربوط به ارسال اطلاعات بر روی  و وب سرویس می باشد. SOAPروش ارسال اطلاعات استفاده از پروتکل استاندارد 

 ها به وب سرویس های آداپتور مشهور می باشند.رند. این وب سرویسنودهای سپاس در معماری توزیع شده سپاس قرار دا

نمایش داده شده است. ساختار هر پیام در پروتکل  شامل یک سر شکل ذیل دارای ساختاری است که در   SOAPپروتکل استاندارد 

است از کلاس  عنوان و یک بدنه برای پیام می باشد. بدنه پیام در داده پیام اطلاعات خدمات سلامت عبارت

DispensedPrescriptionsCompositionVO،  این کلاس توسط متدSaveDispensedPrescriptions  فراخوانی می گردد که در

اطلاعات خدمات سلامت اختصاصی شده است و برای ارسال داده پیام   SOAPابتدای سند توضیح داده شده است. سرعنوان پیام

 به عنوان سر عنوان هر پیام استفاده می شود. HeaderMessageVOکلاسی با عنوان 

 

 SOAPساختار   - 27شکل

 روش ایجاد سرپیام

وجود دارد. در داده پیام اطلاعات خدمات سلامت سر پیام دارای ویژگیهای اختصاصی می باشد. در   SOAPسر پیام  در پیام استاندارد 

ط به فرستنده پیام، اختصاصی شده است و شناسه های محل و نرم افزار فرستنده موجود می سرپیام اختصاصی شده اطلاعات مربو

باشد.از آنجایی که پیام می تواند در یک معماری توزیع شده از گیرنده های مختلفی عبور کند یا به عبارتی مسیر یابی شود، از این رو 

 تا تاریخچه مسیر یابی مشخص شود. اطلاعات تمامی مسیر در لیستی از فرستندگان موجودمی باشد

 HeaderMessageVOکلاس 

مشتق شده است.  SoapHeaderاین کلاس برای ثبت اطلاعات سیستم و همچنین مرکز ارسال کننده داده به کار می رود و از کلاس 

 در ادامه ویژگی های این کلاس تشریح شده است.
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 HeaderMessageVOکلاس   -20شکل

 HeaderMessageVOکلاس   - 23جدول 

 ارتباطات توضیحات نوع داده ویژگی

Sender SystemSenderVO  اطلاعات مربوط به سیستم ارسال کننده اطلاعات از طریق این

ویژگی ارسال می گردد. این ویژگی از نوع کلاس 

SystemSenderVO ه است.می باشد که در ادامه تشریح شد 

1-1 

 SystemSenderVOکلاس 

سیستم فرستنده تنها می  این کلاس حاوی مشخصات سیستم و مرکز ارسال کننده اطلاعات می باشد که در ادامه تشریح شده است.

 بایست اطلاعات شناسه های مربوط به خود را در این کلاس پر نماید.

 
 SystemSenderVOکلاس  - 24شکل

 SystemSenderVOکلاس   - 29جدول 

 ارتباطات توضیحات نوع داده ویژگی

LocationID String  1-1 شناسه مرکز ارسال کننده اطلاعات 

SystemID String  1...1 شناسه سیستم ارسال کننده اطلاعات 
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 ارتباطات توضیحات نوع داده ویژگی

Proof SignitureVO  این کلاس مربوط به امضای الکترونیکی

م ارسال کننده می باشد. این امضا سیست

برای تعیین هویت سیستم ارسال کننده 

 کاربرد دارد

1-7 

IP  آدرسIP  سیستم ارسال کننده است که

توسط ماشین و به صورت اتوماتیک پر می 

 گردد.

1-7 

URL   در صورتی که سیستم ارسال کننده خود

یک نود سپاس می باشد آدرس اینترنتی 

 آن پر می شود.

1-7 

 جواب فراخوانی سرویس ثبت اطلاعات

به سیستم ارسال کننده اطلاعات بازگردانده   ResutVOارسال اطلاعات به نود سپاس منجر به بازخوردی می شود که در قالب کلاس

می  می شود. در صورتی که ارسال اطلاعات صحیح صورت گیرد و خطایی از طرف نود سپاس ارسال نشود دو شناسه برای پیام ارسال

گردد. این دو شناسه عبارتند از شناسه فرد و شناسه مراجعه . شناسه فرد یک شناسه ماشینی برای فرد است که در تمامی نمونه های 

سپاس یکتا می باشد. شناسه مراجعه مربوط به مراجعه ای می باشد که اطلاعات آن ارسال شده است این شناسه در تمامی نمونه ها 

 اسه فوق اهمیت زیادی در حفظ یکپارچگی اطلاعات در نمونه های سپاس دارند. یکتا می باشد. دو شن

برای ویرایش اطلاعاتی که یکبار به سپاس فرستاده شده است می بایست مجددا اطلاعات جدید در ساختار 

DispensedPrescriptionsCompositionVO  قرار گیرد و ویژگیMsgID   گردد. بدین آن توسط شناسه های اولین ارسال پر

 صورت فرایند ویرایش در نود های سپاس اتفاق می افتد. در غیر اینصورت منجر به ثبت مجدد پرونده برای فرد می گردد.

از آنجایی که ممکن است این شناسه ها در نمونه های سپاس تغییر کنند سیستم های ارسال کننده می بایست بعد از هر فراخوانی 

یافتی را در سیستم خود ثبت نمایند. همچنین می بایست به گونه ای ویرایش اطلاعات را در سیستم صحیح سرویس، شناسه های در

 مدیریت کنند که پرونده های ویرایش شده مجددا به نود سپاس ارسال گردند.

 نکات مهم در مدیریت شناسه ها :

 کننده ذخیره گردد. شناسه های فرد و مراجعه می بایست در هر بار ارسال اطلاعات در سیستم ارسال 

 .شناسه های فرد و مراجعه می بایست در پرونده های ویرایش شده مجددا با پرونده ارسال گردند 

  ویرایش اطلاعات در سیستم ارسال کننده می بایست به گونه ای مدیریت شود که پرونده مجددا همراه با شناسه های فرد و

 مراجعه به نود سپاس ارسال گردد.
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 مراحل ویرایش اطلاعات ارسالی - 37شکل

 امضای الکترونیکی و استفاده آن در داده پیام

 الکترونیک قراردادهای در امضاء قانونی و حقوقی مسائل درخصوص میلادی 1442 سال در متحده، ایالات وکلای کانون بار نخستین

 یا قراردادها در امضاء نحوه خصوص در که را دیجیتال امضای هنمودهایر و نویسپیش میلادی 1445 سال در و کرد کار به شروع

 امضای بحث ،(1302 سال مصوب) ایران الکترونیک تجارت قانون در. کرد تهیه فصل پنج در بود، آن هایزیرساخت و لکترونیک

 نوع هر از عبارت( Electronic Signature) «الکترونیکی امضای». در این قانون است گرفته قرار توجه مورد آن شرایط و الکترونیک

 قرار استفاده مورد «داده پیام» کنندهامضاء شناسائی برای که است «پیام داده» به شده متصل منطقی نحو به شده یا منضم علامت

 را چنین بیان می کند :  مطمئن الکترونیکی این قانون شرایط امضای 17ماده  .گیردمی

 .باشد فرد به منحصر کنندهامضاء به نسبت – الف

 .نماید معلوم را «پیام داده» امضاءکننده هویت – ب

 .باشد شده صادر وی انحصاری اراده تحت یا و امضاءکننده وسیله به – ج

 .باشد وکشف تشخیصقابل «پیام داده» آن در تغییری هر که شود متصل «پیام داده» یک به نحوی به – د

ترونیکی استفاده از امضای الکترونیکی انچنان که تصور می شد در ایران توسعه پیدا نکرد. یکی از عوامل با وجود قانون تجارت الک

 را امضاء وجود قانون، هرگاه قانون مذکور بیان می دارد که 7آن نگرانی از بحث های حقوقی و قانونی بوده است هرچند که ماده 
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آورده  90این نگرانی وجود دارد. در قانون برنامه پنجساله پنجم نیز ذیل ماده  ؛ همچناناست مکفی الکترونیکی امضای بداند لازم

این بند می تواند « باشد محرز آن تمامیت و صدور اصالت آنکه بر مشروط است سندکاغذی حکم در الکترونیکی سند»شده است : 

 کمک شایانی در استفاده از امضای الکترونیکی باشد.

ینکه نیاز اساسی به امضای الکترونیکی در مسیر حذف پرونده های پزشکی سنتی و حذف کاغذ می باشد؛ در حوزه سلامت با وجود ا

 هنوز استفاده مناسبی از آن صورت نگرفته است.

داده پیام اطلاعات خدمات سلامت مبتنی بر امضای الکترونیکی ساخته شده است تا بتوان از آن در راستای اهداف پرونده الکترونیکی 

 ت استفاده نمود. سلام

 کاربردهای امضای الکترونیکی

 شناسایی دیجیتال: -

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

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

شود. از این طریق افراد، دارای هویت قانونی و مشخص در شبکه و فضای تبادل اطلاعات می شوند و فعالیت های آنها قابل 

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

 کنترل دسترسی: -

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

به روش های مختلفی قابل پیاده سازی می باشد. بدین ترتیب، داده یا خدمت مورد نظر، تنها در اختیار کاربر مورد نظر قرار 

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

 با امنیت زیاد و سطح اطمینان مناسب، عملیات کنترل دسترسی را انجام دهند.

 استناد الکترونیکی: -

  جهت اعتباربخشی به اسناد الکترونیکی و فایل های کامپیوتری، از امضای الکترونیکی استفاده می شود. بدین ترتیب با کمک

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

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

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

 توسط امضاکننده و قابل بررسی به صورت دیجیتالی می باشد.

 ذخیره و انتقال امن اطلاعات: -

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

کنندگان از سامانه های نرم افزاری بوده است که امروزه به کمک رمزنگاری داده در کنار زیرساخت کلید عمومی، استفاده
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ک کلیدهای متقارن و نامتقارن می توان از امنیت اطلاعات و حفظ محرمانگی آنها قابل اجراء می باشد. بدین ترتیب و به کم

 در 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:

 پیام است.: توانایی تشخیص هویت طرفین درگیر در ارسال  12احراز هویت

 : توانایی تایید اینکه پیام در حین انتقال و یا در زمان ذخیره و بازیابی و یا در طول پردازش تغییر داده نشده است. 13تمامیت

 : قابلیت اثبات وقوع یک رخداد توسط یک ماهیت خاص انکارناپذیری

یا اشخاصی که از مجوز دسترسی به اطلاعات  : به معنای خصوصی نگه داشتن اطلاعات از تمام افراد به جز شخصی19محرمانگی

 برخوردار باشند.

 امضای الکترونیکی در داده پیام اطلاعات خدمات سلامت

آن را امضای الکترونیکی برای دو کاربرد در داده پیام خدمات سلامت استفاده می گردد. به همین دلیل در دو محل از ساختار داده پیام می توان 

 مشاهده نمود.

به منظور تعیین هویت فرستنده کاربرد دارد. این نوع امضا همانند یک مهر الکترونیکی مربوط به  SOAPالکترونیکی در سرپیام پروتوکل امضای 

در   MessageIdentifierVOمرکز ارائه دهنده خدمت استفاده می شود. امضای الکترونیکی مربوط به اطلاعات مربوط به مراجعه نیز در کلاس  

می   Composerانجام می گردد. هر چند که در استاندارد  Composerقرار می گیرد. این امضا توسط  CompositionSignitureمشخصه 

 همان پزشک می باشد. Composerتوان هر نقشی مانند پزشک، پرستار، ماما و ... داشته باشد ولی در این داده پیام 

 

                                                           
12Authentication  
13Integrity  
14Confidentiality  
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 ملاحظات ساخت و نمونه تمرین

 هاداروخانه  ثبت نسخ

 .است شده سازی شبیه اطلاعات انتقال فایل از قسمتی اطلاعات انتقال چگونگی شدن تر روشن جهت اینجا در

 72/1392 :تولد تاریخ مذکر :جنس مسلح :بیمه نوع علی :بیمار نام احمدی خانوادگی: نام

407659321-75 :شده بیمه شماره 123956704  :بیمار ملی کد  12 :صفحه شماره 

 ٩٩٩٩٩٩٩٩٩  :پزشک ملی کد 444 :نظام شماره حسینیحسن   :پزشک خانوادگی امنام و ن

 3/2/41تاریخ :   عروق و قلب :پزشک تخصص

 دارو نام تقاضا تعداد تحویل تعداد کل قیمت بیمار سهم

3677 12777 177 177 Atenolol 177 tab. 

- - - 57 Pozzarex 25 tab. 

1757 3577 57 57  Losartan 25 

 ایگزین()ج

   دارو کل قیمت 15577 9657

   هزینه ها سایر 57 57

   فنی حق 1577 1577

   کل جمع 17757 6277

    (5555کد ) بوعلی :داروخانه نام

 000000000 :فنی مسوول ملی کد  علی حسینی: فنی مسوول خانوادگی نام و نام

 

1. Dim Prescription AsNewDispensedPrescriptionsCompositionVO 
 

2. Prescription.MsgId = NewmessageIdentifier1VO 
3. Prescription.MsgId.healthCareFacility = NewDO_IDENTIFIER 
4. Prescription.MsgId.healthCareFacility.id = "5555" 
5. Prescription.MsgId.healthCareFacility.assigner = "FDO" 
6. Prescription.MsgId.healthCareFacility.issuer = "FDO" 
7. Prescription.MsgId.healthCareFacility.type = "Org_ID" 

 
 

8. Prescription.Person = NewpersonDemographicVO 
٩. Prescription.Person.firstName = "علي" 
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11. Prescription.Person.lastName = "احمدي" 
11. Prescription.Person.gender = NewDO_CODED_TEXT 
12. Prescription.Person.gender.value = "مذكر" 
13. Prescription.Person.gender.coded_string = "1" 
14. Prescription.Person.gender.terminology_id = "thritaEHR.gender " 
15. Prescription.Person.birthDate = NewDO_DATE 
16. Prescription.Person.birthDate.year = 1431 
17. Prescription.Person.birthDate.month = 1 
18. Prescription.Person.birthDate.day = 0 
1٩. Prescription.Person.nationalCode = "1143554321" 

 
21. Prescription.Insurance = NewInsurance1VO 
21. Prescription.Insurance.Insurer = NewDO_CODED_TEXT 
22. Prescription.Insurance.Insurer.value = "" 
23. Prescription.Insurance.Insurer.coded_string = "" 
24. Prescription.Insurance.Insurer.terminology_id = "" 
25. Prescription.Insurance.InsuredNumber = "05-234553411" 
26. Prescription.Insurance.InsuranceBookletSerialNumber = "11" 

 
27. Prescription.Prescriptions.PrescribingPhysicians = NewhealthcareProvider1VO 
28. Prescription.Prescriptions.PrescribingPhysicians.firstName = "حسن" 
2٩. Prescription.Prescriptions.PrescribingPhysicians.lastName = "حسيني" 
31. Prescription.Prescriptions.PrescribingPhysicians.identifier = NewDO_IDENTIFIER 
31. Prescription.Prescriptions.PrescribingPhysicians.identifier.id = "222" 
32. Prescription.Prescriptions.PrescribingPhysicians.identifier.issuer = "" 
33. Prescription.Prescriptions.PrescribingPhysicians.identifier.assigner = "" 
34. Prescription.Prescriptions.PrescribingPhysicians.identifier.type = "" 

 
35. Prescription.Prescriptions.DateDispense = NewDO_DATE 
36. Prescription.Prescriptions.DateDispense.year = 1421 
37. Prescription.Prescriptions.DateDispense.month = 1 
38. Prescription.Prescriptions.DateDispense.day = 4 

 
 

3٩. Dim Medication(1) AsMedicationDispensedVO 
41. Medication(0) = NewMedicationDispensedVO 
41. Medication(0).ProductCode = NewDO_CODED_TEXT 
42. Medication(0).ProductCode.value = "code rahgiri" 
43. Medication(0).ProductCode.coded_string = "" 
44. Medication(0).ProductCode.terminology_id = "" 
45. Medication(0).TotalNumber = "100" 
46. Medication(0).TotalCost = NewDO_QUANTITY 
47. Medication(0).TotalCost.magnitude = 11000 
48. Medication(0).TotalCost.unit = "Rial" 
4٩. Medication(0).PatientCost = NewDO_QUANTITY 
51. Medication(0).PatientCost.magnitude = 4500 
51. Medication(0).PatientCost.unit = "Rial" 
52. Medication(0).InsuranceCost = NewDO_QUANTITY 
53. Medication(0).InsuranceCost.magnitude = 3300 
54. Medication(0).InsuranceCost.unit = "Rial" 

 
 

55. Medication(1) = NewMedicationDispensedVO 
56. Medication(1).ProductCode = NewDO_CODED_TEXT 
57. Medication(1).ProductCode.value = "Pozzarex 15 tab" 
58. Medication(1).ProductCode.coded_string = "" 
5٩. Medication(1).ProductCode.terminology_id = "" 
61. Medication(1).ReplaceMedication = NewMedicationDispensedVO 
61. Medication(1).ReplaceMedication.ProductCode = NewDO_CODED_TEXT 
62. Medication(1).ReplaceMedication.ProductCode.value = "Losartan 15" 
63. Medication(1).ReplaceMedication.ProductCode.coded_string = "" 
64. Medication(1).ReplaceMedication.ProductCode.terminology_id = "" 
65. Medication(1).ReplaceMedication.TotalNumber = 50 
66. Medication(1).ReplaceMedication.TotalCost = NewDO_QUANTITY 
67. Medication(1).ReplaceMedication.TotalCost.magnitude = 4500 
68. Medication(1).ReplaceMedication.TotalCost.unit = "Rial" 
6٩. Medication(1).ReplaceMedication.PatientCost = NewDO_QUANTITY 
71. Medication(1).ReplaceMedication.PatientCost.magnitude = 1050 
71. Medication(1).ReplaceMedication.PatientCost.unit = "Rial" 
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72. Medication(1).ReplaceMedication.InsuranceCost = NewDO_QUANTITY 
73. Medication(1).ReplaceMedication.PatientCost.magnitude = 1350 
74. Medication(1).ReplaceMedication.PatientCost.unit = "Rial" 
75. Prescription.Prescriptions.MedicationDispensed = Medication 

 
76. Prescription.Prescriptions.PharmacyTechnicalCost = NewDO_QUANTITY 
77. Prescription.Prescriptions.PharmacyTechnicalCost.magnitude = 1500 
78. Prescription.Prescriptions.PharmacyTechnicalCost.unit = "Rial" 
7٩. Prescription.Prescriptions.TotalCost = NewDO_QUANTITY 
81. Prescription.Prescriptions.TotalCost.magnitude = 14050 
81. Prescription.Prescriptions.TotalCost.unit = "Rial" 

 
82. Prescription.Prescriptions.PharmacyTechnicians = NewhealthcareProvider1VO 
83. Prescription.Prescriptions.PharmacyTechnicians.firstName = "محمد" 
84. Prescription.Prescriptions.PharmacyTechnicians.lastName = "ميرزایی " 
85. Prescription.Prescriptions.PharmacyTechnicians.identifier = NewDO_IDENTIFIER 
86. Prescription.Prescriptions.PharmacyTechnicians.identifier.id = "3333333333" 
87. Prescription.Prescriptions.PharmacyTechnicians.identifier.assigner = "National_Org_Civil_Reg" 
88. Prescription.Prescriptions.PharmacyTechnicians.identifier.issuer = "National_Org_Civil_Reg" 
8٩. Prescription.Prescriptions.PharmacyTechnicians.identifier.type = "National_Code" 

 
٩1. Dim SRV AsNewPharmacyService 
٩1. Dim r AsResultVO 
٩2. r = SRV.SaveDispensedPrescriptions(Prescription) 
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 ها پیوست

 کدهای وضعیت تاهل -1 پیوست

 thritaEHR.maritalStatusسیستم کدگذاری: 

 کد اصطلاح نام اصطلاح

 1 طلاق گرفته

 2 متأهل

 3 مجرد

 9 همسر فوت شده

 

 کدهای جنسیت -2 پیوست
 thritaEHR.genderسیستم کدگذاری: 

 کد اصطلاح نام اصطلاح

 1 مرد

 2 زن

 3 دوجنسی/ نامشخص

 4 تعیین نشده

 کدهای شاخص دقت تاریخ -3 پیوست

 thritaEHR.birthDateAccuracyسیستم کدگذاری: 

 مقدار نام اصطلاح

 AAA ماه و سال دقیق است.روز، 

 AAE روز و ماه دقیق و سال تخمینی است.

 AAU روز و ماه دقیق و سال نامشخص است.

 AEE روز دقیق، ماه و سال تخمینی است.

 AEU روز دقیق، ماه تخمینی و سال نامشخص است.
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 مقدار نام اصطلاح

 AUU روز دقیق، ماه و سال نامشخص است.

 AUA روز دقیق، ماه نامشخص و سال دقیق است.

 AUE روز دقیق، ماه نامشخص و سال تخمینی است.

 AEA روز دقیق، ماه تخمینی و سال دقیق است.

 EAA روز تخمینی، ماه و سال دقیق است.

 EAE روز تخمینی، ماه دقیق و سال تخمینی است.

 EAU روز تخمینی، ماه دقیق و سال نامشخص است.

 EEA روز و ماه تخمینی و سال دقیق است.

 EEE ز، ماه و سال تخمینی است.رو

 EEU روز و ماه تخمینی و سال نامشخص است.

 EUA روز تخمینی، ماه نامشخص و سال دقیق است.

 EUE روز تخمینی، ماه نامشخص و سال تخمینی است.

 EUU روز تخمینی، ماه و سال نامشخص است.

 UAA روز نامشخص، ماه و سال دقیق است.

 UAE و سال تخمینی است. روز نامشخص، ماه دقیق

 UAU روز نامشخص، ماه دقیق و سال نامشخص است.

 UEA روز نامشخص، ماه تخمینی و سال دقیق است.

 UEE روز نامشخص، ماه و سال تخمینی است.

 UEU روز نامشخص، ماه تخمینی و سال نامشخص است.

 UUA روز و ماه نامشخص و سال دقیق است.

 UUE ل تخمینی است.روز و ماه نامشخص و سا

 UUU روز، ماه و سال نامشخص است.
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 میزان تحصیلات -4 پیوست

 thritaEHR.educationLevelسیستم کدگذاری:

کد  اصطلاح

 اصطلاح

 توضیحات

  1 سوادیب

  2 ییابتدا

  3 ییراهنما

  9 متوسطه

   5 پلمید

   177 یکاردانیدانشجو

711 یکاردان    

 دانشجوی کارشناسی پیوسته و ناپیوسته 117 یکارشناسیدانشجو

 کارشناسی پیوسته و ناپیوسته 111 یکارشناس

 دانشجوی کارشناسی ارشد پیوسته و ناپیوسته 197 ارشدیکارشناسیدانشجو

 کارشناسی ارشد پیوسته و ناپیوستهMBA ،MPH 191 ارشد یکارشناس

 ای پیوسته و ناپیوستهدانشجوی دکترای حرفه 157 یاحرفهیدکترایدانشجو

 ای پیوسته و ناپیوستهدکترای حرفه 151 یاحرفهیدکترا

 دستیاری 177 تخصصیدانشجو

 پزشکیتخصص بالینی، تخصص داروسازی، تخصص دندان 171 تخصص

   277 تخصص فوقی دانشجو

   271 تخصص فوق

   217 پیفلوشی دانشجو

   211 پیفلوش

 شجوی دکتری تخصصیدان

 

147   
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 ]/ سازمان غذا و دارو دفتر آمار و فناوری اطلاعات - زشکیپ وزارت بهداشت، درمان و آموزش [

] 

کد  اصطلاح

 اصطلاح

 توضیحات

 دکترای تخصصی پژوهشی، دکترای بهداشت عمومی، PhD 141 یتخصصی دکترا

 

 مشاغل -5 پیوست

 thritaEHR.job: کدگذاریسیستم 

 کد اصطلاح

 7777 بیکار

 4444 از کار افتاده

 4447 آزاد

 2730 پزشکان

 4777 دامپزشکان

 6122 رنده در منزلپرورش دهندگان پ

 4212 کارگران مزارع پرورش طیور

 7511 کارگران کشتارگاه های پرندگان

 4333 کارگران شاغل در حمل و نقل پرندگان یا کود آنها

 4116 کارگران فروشگاه های عرضه محصولات پرندگان

 51 آشپزها

 6229 شکارچیان پرندگان وحشی

 6124 فروشندگان پرندگان زینتی

 4121 کنان مراکز بهداشتی درمانیکار

 4131 کارکنان ازمایشگاه های ویروس شناسی

 4191 کارکنان آسایشگاه ها

 4446 خانه دار

 517 نظامی-سرباز

 4440 بازنشسته
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 ]/ سازمان غذا و دارو دفتر آمار و فناوری اطلاعات - زشکیپ وزارت بهداشت، درمان و آموزش [

] 

 کد اصطلاح

 4445 محصل

 

 کدهای نوع پذیرش–6 پیوست

 thritaEHR.admissionTypeسیستم کدگذاری: 

 کد نوع پذیرش

 1 سرپایی

 2 بستری

 3 انتقالی

 9 اورژانس

 هاکد بخش -7 پیوست

 thritaEHR.wardTypeسیستم کدگذاری: 

 توضیحات کد نام بخش

بیماران داخلی و  هایی که تنها یک بخش دارند و در همان بخشدر بیمارستان* 777 جنرال

 .این کد استفاده می شود شوند، ازجراحی به طور مشترک بستری می

VIP بخش های  717 جنرالvip  شوند که بیماران داخلی و جراحی به طور مشترک بستری می 

*برای همه مواردی که تخت های داخلی در کنار تخت های جراحی، در یک بخش 

 تعریف شده اند، از این بخش  استفاده می شود.

VIP بخش های  712 داخلیvip  شوند ان داخلی بستری میکه تنها بیمار 

VIP بخش های  719 جراحیvip  شوند که تنها بیماران جراحی بستری می 

  727 مراقبت های ویژه جنرال

مراقبت های ویژه جنرال و بعد 

 های ویژهاز مراقبت

721  

  722 مراقبت های ویژه جراحی

  723 مراقبت های ویژه داخلی

مراقبت های ویژه جراحی 

 اعصاب

729  
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 ]/ سازمان غذا و دارو دفتر آمار و فناوری اطلاعات - زشکیپ وزارت بهداشت، درمان و آموزش [

] 

 توضیحات کد نام بخش
 PICU 726 مراقبت های ویژه کودکان

 Post ICU 720 بعد از مراقبت های ویژه

 NICU 737 مراقبت های ویژه نوزادان

مراقبت های ویژه جراحی قلب 

 باز بزرگسالان

732 ICU-OH 

مراقبت های ویژه جراحی قلب 

 باز اطفال

739  

مراقبت ویژه جراحی قلب باز 

 اطفال و بزرگسالان

735  

 CCU 736 قبت های ویژه قلبیمرا

 Post CCU 730 بعد از مراقبت های ویژه قلبی

مراقبت های ویژه قلبی و بعد 

 های ویژه قلبیاز مراقبت

734  

مراقبت های ویژه پس از  

 آنژیوگرافی

797 Post Cath 

  792 مراقبت های ویژه مسمومیت

 BICU 799 مراقبت ویژه سوختگی

  پیوند ICU 796 مراقبت ویژه پیوند 

 RCU 790 مراقبت های ویژه تنفسی و ریه

  757 مراقبت ویژه استروک

برای مواردی که واحد اورژانس و درمانگاه در قالب یک صندوق فعالیت  177 اورژانس و درمانگاه

 کنند.می

  171 اورژانس جنرال و تریاژ

  172 اورژانس جنرال

  173 تریاژ

  179 اورژانس جراحی

  176 نس داخلیاورژا

  170 اورژانس زنان و زایمان

  117 اورژانس روان پزشکی

  112 اورژانس مسمومین

  119 اورژانس سوختگی

  116 اورژانس اطفال

  117 اورژانس نوزادان

  110 اورژانس چشم پزشکی
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 ]/ سازمان غذا و دارو دفتر آمار و فناوری اطلاعات - زشکیپ وزارت بهداشت، درمان و آموزش [

] 

 توضیحات کد نام بخش
  127 اورژانس قلب و عروق

  122 اورژانس تروما

  129 اورژانس اعصاب و روان

قلب و عروق و اعصاب  اورژانس

 و روان

125  

  127 اورژانس آنکولوژی

  120 ریوی -واحد احیا قلبی 

  277 اتاق عمل جنرال سرپایی

سرپایی و  -اتاق عمل جنرال 

 بستری

271  

  272 اتاق عمل اورژانس

  279 اتاق عمل جنرال بستری

  276 اتاق عمل جراحی قلب

 لب کت 270 آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی

  217 آنژیوگرافی تشخیصی

 -آنژیوپلاستی عروق کرونر 

 اینترونشنال قلب

212  

  219 اینترونشنال عروق محیطی

 آنژیوپلاستی عروق مغز 216 نورولوژی اینترونشنال

الکتروفیزیولوژی قلب، ضربان 

 سازها و ابلیشن

 ای پی لب 210

 EPS 227 الکتروفیزیولوژی قلب

 EPS Ablation 222 ابلیشن قلب

 شامل اعمال کت لب، ای پی لب وضربان سازها  223 جامع اعمال اینترونشنال قلب

  229 اتاق عمل نازایی

  225 اتاق عمل چشم پزشکی

  226 اتاق عمل جراحی زنان

  227 اتاق عمل گوش، حلق و بینی

  220 اتاق عمل ارتوپدی

  224 اتاق عمل ارولوژی

  237 اتاق عمل جراحی توراکس

  231 اتاق عمل سوختگی

اتاق عمل جراحی پلاستیک و 

 زیبایی

232  
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 ]/ سازمان غذا و دارو دفتر آمار و فناوری اطلاعات - زشکیپ وزارت بهداشت، درمان و آموزش [

] 

 توضیحات کد نام بخش

اتاق عمل جراحی پلاستیک و 

 سوختگی

233  

اتاق عمل جراحی مغز و 

 اعصاب

239  

  235 اتاق عمل جراحی کولورکتال

  236 اتاق عمل جراحی سرطان

  237 اتاق عمل جراحی ستون فقرات

  230 اتاق عمل پوست

  234 هوشی اتاق عملکارکنان بی

  297 های اتاق عملپمپیست

مشترک  CSRبرای مواردی است که کارکنان بخش اتاق عمل و کارکنان واحد  CSR 294اتاق عمل جنرال و 

 هستند

شود، اتاق در مواردی که عمل پیوند در اتاق عمل جنرال بیمارستان انجام می 257 اتاق عمل پیوند

 ب شود( انتخا271عمل جنرال )کد 

  252 پیوند مغز استخوان

  259 پیوند جنرال

  256 پیوند کلیه

  250 پیوند کبد

  267 پیوند اعضا

  262 پیوند پانکراس

  269 پیوند ریه

  266 پیوند قلب

  260 پیوند روده

  277 پیوند قرنیه چشم

  272 کاشت حلزون

 رعدم تفکیک بین عضو پیوندی از یکدیگ 279 جنرال پیوند

  377 جراحی جنرال بزرگسالان

  372 جراحی جنرال اطفال

جراحی جنرال بزرگسالان و 

 اطفال

373  

  379 جراحی فک و صورت

  376 جراحی قلب بزرگسالان

  370 جراحی قلب اطفال

  374جراحی قلب بزرگسالان و 
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 ]/ سازمان غذا و دارو دفتر آمار و فناوری اطلاعات - زشکیپ وزارت بهداشت، درمان و آموزش [

] 

 توضیحات کد نام بخش

 اطفال

  317 جراحی ترمیم و پلاستیک

  311 جراحی سوختگی

  312 صابجراحی مغز و اع

  313 جراحی ترمیمی و سوختگی

  319 جراحی عروق

  316 زنان و زایمان

 Postpartum 317 مراقبت پس از زایمان

  310 جراحی گوش، حلق و بینی

  327 جراحی پروکتولوژی

جراحی کلیه و مجاری ادراری 

 بزرگسالان و اطفال -

322  

  329 جراحی کولورکتال

  326 جراحی چشم

  327 ی چشم و لیزر چشمجراح

  320 جراحی ستون فقرات

جراحی ارتوپدی بزرگسالان و 

 اطفال

337  

  332 جراحی ارتوپدی بزرگسالان

  339 جراحی ارتوپدی اطفال

  336 جراحی دست

  330 جراحی زانو

 توراکس 397 جراحی قفسه سینه

  392 جراحی سرطان

  399 ضایعات نخاعی

  396 باروری و ناباروری

درمانگاه مامایی برای معاینه موارد اورژانسی در ساختار بلوک زایمان لحاظ شده  390 1بلوک زایمان سطح 

 است.

و  1بلوک زایمان سطح 

 درمانگاه مامایی

منظور از درمانگاه مامایی معاینه و ویزیت مادران غیراورژانسی در نوبت کاری  394

 صبح است.

نگاه مامایی برای معاینه موارد اورژانسی در ساختار بلوک زایمان لحاظ شده درما 357 2بلوک زایمان سطح 

 است.

و  2بلوک زایمان سطح 

 درمانگاه مامایی

منظور از درمانگاه مامایی معاینه و ویزیت مادران غیراورژانسی در نوبت کاری  351

 صبح است.
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 ]/ سازمان غذا و دارو دفتر آمار و فناوری اطلاعات - زشکیپ وزارت بهداشت، درمان و آموزش [

] 

 توضیحات کد نام بخش

رژانسی در ساختار بلوک زایمان لحاظ شده درمانگاه مامایی برای معاینه موارد او 352 3بلوک زایمان سطح 

 است.

و  3بلوک زایمان سطح 

 درمانگاه مامایی

منظور از درمانگاه مامایی معاینه و ویزیت مادران غیراورژانسی در نوبت کاری  353

 صبح است.

  356 استریوتاکسی

  357 دی کلینیک -جراحی محدود 

  977 داخلی جنرال

  971 داخلی و عفونی بزرگسالان

  972 عفونی بزرگسالان

  973 اطفال و عفونی 

  979 عفونی اطفال

  975 عفونی اطفال و بزرگسالان

 کودکان 976 اطفال

  977 اطفال و نوزادان

  970 نوزادان

نوزاران و بخش مراقبت ویژه 

 نوزادان

فته های ویژه در هم ادغام یابرای مواردی است که بیماران نوزادان و مراقبت 974

 است

  917 نوزادان پرخطر

  911 اطفال و تالاسمی

مسمومیت و سم شناسی 

 بالینی

912  

  919 بارداری پرخطر

  916 پست پارتوم

  910 غدد برگسالان

  927 غدد اطفال

  921 غدد اطفال و بزرگسالان

های تنفسی  ریه و مراقبت

 بزرگسالان

922  

های تنفسی ریه و مراقبت

 اطفال

929  

های تنفسی ریه و مراقبت

 اطفال و بزرگسالان

925  

  926 گوارش بزرگسالان

  920 گوارش اطفال
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 ]/ سازمان غذا و دارو دفتر آمار و فناوری اطلاعات - زشکیپ وزارت بهداشت، درمان و آموزش [

] 

 توضیحات کد نام بخش
  924 گوارش اطفال و بزرگسالان

  937 نفرولوژی بزرگسالان

  932 نفرولوژی اطفال

  933 نفرولوژی اطفال و بزرگسالان

 داخلی اعصاب 939 نورولوژی بزرگسالان

  936 نورولوژی اطفال

  937 ورولوژی اطفال و بزرگسالانن

  930 ایمنولوژی

  997 روماتولوژی

  991 پوست

  992 پوست و جذام

  999 اعصاب و روان

  995 سایکوسوماتیک

  996 روانپزشکی بزرگسالان

  ECT 997روانپزشکی برزگسالان و 

  990 روانپزشکی کودکان

روانپزشکی کودکان و 

 بزرگسالان

994  

  957 ایشکی هستهبستری پز

سرپایی و بستری پزشکی 

 ایهسته

951  

  952 داخلی قلب و عروق

خون و شیمی درمانی 

 بزرگسالان و کودکان

953  

  959 خون بزرگسالان

بخش خون و شیمی درمانی 

 کودکان

955  

  956 خون کودکان

  957 خون کودکان و بزرگسالان

شیمی درمانی بستری 

 بزرگسالان

950  

خلی و شیمی درمانی دا

 بزرگسالان

954  

  967شیمی درمانی  بستری 
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 ]/ سازمان غذا و دارو دفتر آمار و فناوری اطلاعات - زشکیپ وزارت بهداشت، درمان و آموزش [

] 

 توضیحات کد نام بخش

 کودکان

داخلی و شیمی درمانی 

 کودکان

961  

  962 بستری رادیوتراپی

  969 بستری اعتیاد

بستری طب فیزیکی و 

 توانبخشی

966  

  960 همودیالیز و دیالیز صفاقی

همودیالیز، دیالیز صفاقی، 

 تالاسمی و هموفیلی

964  

  977 ودیالیزهم

  972 دیالیز صفاقی

  973 واحد مشاوره

داخلی جنرال بخش های فوق 

 تخصصی

در این بخش ترکیبی از تخت های فوق تخصصی مرتبط با گروه داخلی وجود  975

 دارد.

داخلی قلب و عروق و مراقبت 

 پس از آنژیوگرافی

976  

 ارستان است و فقط در نوبت کاری عصر فعال است.به لحاظ مالی وابسته به بیم 577 کلنیک ویژه بیمارستان

 به لحاظ مالی مستقل از بیمارستان است 572 کلینیک ویژه سطح شهر

 در مواردی که کلینیک در ساعات صبح فعال است 579 درمانگاه جنرال

درمانگاه و کلینیک ویژه 

 بیمارستان

کاری صبح و عصر  به لحاظ مالی وابسته به بیمارستان است )در هر دو نوبت 575

 فعال است(

  576 درمانگاه داخلی

درمانگاه قلب و عروق 

 بزرگسالان

577  

  570 درمانگاه جراحی بزرگسالان

  574 درمانگاه چشم پزشکی

  517 درمانگاه پوست

  511 درمانگاه گوش، حلق و بینی

درمانگاه آنالیز پیس میکر و 

 دفیبرلاتور

512 ICD 

  513 درمانگاه ارتوپدی

  515 درمانگاه زنان 

  516 درمانگاه پیشگیری
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] 

 توضیحات کد نام بخش

  517 درمانگاه اطفال

  510 درمانگاه نازایی 

  514 درمانگاه روانپزشکی

  527 درمانگاه طب سالمندان

  521 درمانگاه عفونی

  522 کلینیک خواب

  523 درمانگاه نوزادان

  529 کلینیک درد

  525 درمانگاه غدد و متابولیسم

  526 لینیک زخمک

  527 درمانگاه روماتولوژی

  520 گچ گیری

  524 درمانگاه گوارش

  537 تزریقات و پانسمان

  531 درمانگاه ریه

  532 پزشکی ورزشی

  533 هماتولوژی -درمانگاه خون 

  539 طب سوزنی

درمانگاه جراحی قلب 

 بزرگسالان

535  

  536 طب سنتی  و مکمل

یکی و درمانگاه طب فیز

 توانبخشی

537  

  530 هموفیلی و تالاسمی

  597 تالاسمی

  591 دیالیز و تالاسمی

  592 هموفیلی 

  599 تزریق خون

  596 یورودینامیک

  590 سلول درمانی

  557 کلینیک کاشت حلزون

  552 شیمی درمانی سرپایی

 MMT 559 سوء مصرف مواد سرپایی 
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] 

 توضیحات کد نام بخش
 لیزر 556 لیزرتراپی

  550 لازک لیزیک و

  567 پزشکی هسته ای سرپایی

  562 رادیوتراپی سرپایی

  569 بهداشت مادر و کودک

  566 واکسیناسیون

  560 پلاسما فرزیس

  579 مانیتورینگ بیماران صرعی

  575 شکنسنگ

  576 درمانگاه خون و شیمی درمانی

  570 درمانگاه دیابت

  574 درمانگاه زنان و مامایی

  507 نگاه مجزوبیندرما

  503 درمانگاه جراحی قلب اطفال

  509 درمانگاه قلب اطفال

درمانگاه مغز و اعصاب 

 بزرگسالان

506  

  507 درمانگاه مغز و اعصاب اطفال

درمانگاه مغز و اعصاب اطفال و 

 بزرگسالان

500  

  547 درمانگاه جراحی اطفال

  542 درمانگاه بیهوشی

  549 نونیدرمانگاه پزشکی قا

  545 درمانگاه اورولوژی

  546 درمانگاه پریناتالوژی

 ویژه متخصصین تغذیه 540 درمانگاه تخصصی تغذیه

  677 فیزیوتراپی

 ادیومتری 672 شنوایی شناسی بزرگسالان

  679 شناسی نوزادانشنوایی

شناسی نوزادان و شنوایی

 بزرگسالان

675  

  676 گفتار درمانی

  670 کاردرمانی

  617 سنجیبینایی



 7/2نگارش  –داروخانه دارویی نسخ – باسپاس داده تبادل راهنمای
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 ]/ سازمان غذا و دارو دفتر آمار و فناوری اطلاعات - زشکیپ وزارت بهداشت، درمان و آموزش [

] 

 توضیحات کد نام بخش

  612 عینک سازی

  619 ارتوپدی فنی

  616 درمانگاه مامایی

  617 آموزش مادران باردار

روانشناس بالینی و سلامت 

 روان

610  

 ویژه کارشناسان تغذیه 627 تغذیه بالینی

  622 ریوی-بازتوانی قلبی

  637 دندانپزشکی عمومی

  632 داندانپزشکی تخصصی

  639 م و زیبایی دندانپزشکیترمی

  636 جراحی لثه

  630 ارتودنسی

  697 بیماری های دهان و دندان

  692 دندانپزشکی اطفال

  699 جراحی دهان و دندان

  696 ترمیم ریشه دندان

  690 ایمپلنت

  667 داروخانه سرپایی

  662 داروخانه بستری

  669 داروخانه سطح شهر

 ایوخانه پزشکی هستهدار 666 سیکلوترن

سرپایی و  -داروخانه عمومی 

 بستری

660  

طبی، پاتولوژی، ژنتیک و بانک خون و -شامل بخش های آزمایشگاه تشخیصی 777 خدمات جامع آزمایشگاه

 یا سایر موارد

طبی، -آزمایشگاه تشخیصی

 پاتولوژی و ژنتیک

 یکطبی، پاتولوژی وژنت-شامل هر سه بخش آزمایشگاه تشخیصی 771

طبی و -آزمایشگاه تشخیصی

 پاتولوژی

 طبی و پاتولوژی -شامل هر دو بخش آزمایشگاه تشخیصی 772

طبی و -آزمایشگاه تشخیصی

 پاتولوژی و بانک خون

773  

 پاتولوژی و ژنتیک ندارد ولی بقیه را دارد. 779 طبی-آزمایشگاه تشخیصی

 آسیب شناسی 776 پاتولوژی



 7/2نگارش  –داروخانه دارویی نسخ – باسپاس داده تبادل راهنمای

 

 

 

 

 ]112از73صفحه  [

] 

73 

 

 ]/ سازمان غذا و دارو دفتر آمار و فناوری اطلاعات - زشکیپ وزارت بهداشت، درمان و آموزش [

] 

 توضیحات کد نام بخش

  770 آزمایشگاه ژنتیک

  717 یشگاه بانک خونآزما

طبی و -آزمایشگاه تشخیصی

 بانک خون

711  

آزمایشگاه تخصصی کشت و 

 آنتی بیوگرام سل

712  

  713 بخش گازهای خونی

آزمایشگاه جنین شناسی و 

 نازایی

719  

آزمایشگاه مرجع یا رفرانس 

 سلامت

716  

  710 ایآزمایشگاه پزشکی هسته

  727 آزمایشگاه ایمونولوژی

  722 زمایشگاه میکروب شناسیآ

  729 آزمایشگاه هورمون شناسی

  720 آزمایشگاه اورژانس

  737 آزمایشگاه کلینیک ویژه

  732 آزمایشگاه سل

  739 آزمایشگاه مولکولی شناسی

  735 آزمایشگاه سیتولوژی

  736 آزمایشگاه انگل شناسی

  730 آزمایشگاه بیوشیمی

مرکز جامع تصویربرداری 

 پزشکی

، MRIتی اسکن، شامل کلیه زیربخش های رادیوگرافی، سونوگرافی، سی 757

 ماموگرافی و رادیولوژی عروق محیطی است

تی اسکن، های رادیوگرافی، سونوگرافی، سیشامل حداقل سه مورد از زیربخش 752 رادیولوژی

 MRIسنجش تراکم استخوان، ماموگرافی و 

  759 رادیوگرافی

 سونوگرافی داپلر، داپلرکالر داپلر 756 سونوگرافی

  757 رادیوگرافی و سونوگرافی

  750 اسکنتیسی

  754 اسکنتیرادیوگرافی و سی

  767 تی اسکن مالتی اسلایسسی

  761 سی تی اسکن و سونوگرافی

MRI 762  
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 ]/ سازمان غذا و دارو دفتر آمار و فناوری اطلاعات - زشکیپ وزارت بهداشت، درمان و آموزش [

] 

 توضیحات کد نام بخش

  MRI 763سی تی اسکن و 

  769 ماموگرافی

  765 سونوگرافی و ماموگرافی

 سنجش تراکم استخوان 766 متریدانسیتو

  767 رادیوگرافی و دانسیتومتری

  760 آنژیوگرافی عروق محیطی

 EOG (Electro Oculography), ERG (Electro Retino  777 تصویربرداری چشم

graphy), 

VEP (Visual Evoked Potentials), OCT (Optical Coherence 

Tomography),GDX,UBM(Ultrasound Biomicroscopy) ،

  پنتاکم, پاکی متری ,آنژیوگرافی چشم, توپوگرافی

PET 779  

CBCT 776 رادیولوژی فک و صورت 

  770 رادیولوژی اورژانس

  706 نوار عروق

  700 رادیولوژی و سنگ شکن

 فقط شامل بخش های آندوسکوپی و کولونوسکوپی 077 گوارش سرپایی

ایی در ترکیب با یکی از خدمات تشخیصی تخصصی شامل بخش گوارش سرپ 071 جامع گوارش

 گوارش

  072 آندوسکوپی

  079 کولونوسکوپی

ERCP 076  

 ECT 070 الکتروشوک

خدمات جامع تشخیصی و 

 تخصصی قلب

 مورد از خدمات تشخیصی تخصصی قلب 3شامل حداقل  011

  012 تست ورزش

  019 اکوکاردیوگرافی

  015 تست ورزش و اکوکاردیوگرافی

  016 اکوکاردیوگرافی نوزادان

  010 اکوکاردیوگرافی مری

اکوکاردیوگرافی و 

 اکوکاردیوگرافی مری

014  

 EKG 027 الکتروکاردیوگرافی

  022 هولترمانیتورنیگ قلب
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 ]/ سازمان غذا و دارو دفتر آمار و فناوری اطلاعات - زشکیپ وزارت بهداشت، درمان و آموزش [

] 

 توضیحات کد نام بخش
  029 اسپیرومتری

  026 برونکوسکوپی

  027 اسپرومتری و برونکوسکوپی

  020 تست متاکولین

  024 ومتریتست متاکولین و اسپر

 NCV, EMG 037 مطالعات الکترودیاگنوز

  032 پوواتراپی

  039 فتودینامیک

 EEG 036 الکتروانسفالوگرافی

جامع خدمات تشخیصی 

 تخصصی

، ERCPهای آندوسکوپی، کولونوسکوپی، مورد از بخش 9شامل حداقل  030

 اسپیرومتری، اکوکاردیوگرافی، تست ورزش، اکومری و برونکوسکوپی

 

 شناسه های حوزه سلامت -8 وستیپ

 نوع سازمان اختصاص دهنده سازمان صادر کننده عنوان شناسه

 MOHME_IT MOHME_IT Org_ID سازمان ارائه دهنده خدمت

 National_Org_Civil_Reg National_Org_Civil_Reg National_Code کدملی

 MOHME_IT MOHME_IT System_ID سیستم ارسال کننده اطلاعات

 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

 MIA MIA BAFIA_ID شماره  اقامت اتباع خارجی

 MIA MIA Passport_ID شماره گذرنامه

 IHIO IHIO CEID شناسه ارجاع

 کد پستی

 

PostOffice PostOffice ZipCode 

 IHIO IHIO CEID شناسه بیمه ای استحقاق درمان
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 ]/ سازمان غذا و دارو دفتر آمار و فناوری اطلاعات - زشکیپ وزارت بهداشت، درمان و آموزش [

] 

 خدمت دهندهارائهنقش  -9 پیوست

 thritaEHR.healthcareProvider.roleسیستم کدگذاری: 

 کد  اصطلاح

 1,1 پزشک معالج

 1,2 کنندهیپزشک بستر

 1,3 دهندهپزشک ارجاع

 1,9 پزشک مشاور

 2,1 نماینده بیمه

 3,1 پرستار

 3,2 سرپرستار

 9,1 جراح اصلی

 9,2 کمک جراح

 5 متخصص بیهوشی

 6 بهورز

 7 ماما

 0 بهیار

 0,1 کمک بهیار

 

 رشته های حوزه سلامت - 11 پیوست

 thritaEHR.specialtyسیستم کدگذاری: 

 کد رشته نام

 171173 عمل اتاق کاردان

 171155 ای حرفه بهداشت کاردان

 171156  دهان بهداشت کاردان

 171150 عمومی بهداشت کاردان

 171167 محیط بهداشت کاردان



 7/2نگارش  –داروخانه دارویی نسخ – باسپاس داده تبادل راهنمای
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 ]/ سازمان غذا و دارو دفتر آمار و فناوری اطلاعات - زشکیپ وزارت بهداشت، درمان و آموزش [

] 

 کد رشته نام

 171161 مدارس بهداشت کاردان

 171163 دندان و دهان بهداشتکار کاردان

 171142 پرستاری کاردان

 171146 دندانپزشکی پرستاری اردانک

 171279 دندانی پروتزهای کاردان

 171231 رادیوتراپی -پرتودرمانی تکنولوژی کاردان

 171232 رادیولوژی -پرتوشناسی تکنولوژی کاردان

 171233 ای هسته پزشکی تکنولوژی کاردان

 171329 صنعتی ایمنی صنایع کاردان

 171397 آزمایشگاهی علوم کاردان

 171350 پزشکی فوریتهای کاردان

 171301 مامایی کاردان

 171302 پزشکی مدارک کاردان

 171922 هوشبری کاردان

 111173 عمل اتاق کارشناس

 111127 کمکی وسایل و مصنوعی اعضای کارشناس

 111150 عمومی بهداشت کارشناس

 111117 سنجی بینایی کارشناس

 111142 پرستاری کارشناس

 111224 پرتودرمانی تکنولوژی اسکارشن

 111232 رادیولوژی -پرتوشناسی تکنولوژی کارشناس

 111233 ای هسته پزشکی تکنولوژی کارشناس

 111266  داروسازی کارشناس

 111205 دبستانی پیش کودکان پرورش و رشد کارشناس

 111242 بالینی روانشناسی کارشناس

 111243 عمومی روانشناسی کارشناس

 111321 شناسی شنوایی رشناسکا

 111397 آزمایشگاهی علوم کارشناس

 111330 اجتماعی خدمات -اجتماعی علوم کارشناس

 111393 تغذیه علوم کارشناس

 111390  بهداشتی و کیفی کنترل -غذایی صنایع و علوم کارشناس
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 ]/ سازمان غذا و دارو دفتر آمار و فناوری اطلاعات - زشکیپ وزارت بهداشت، درمان و آموزش [

] 

 کد رشته نام

 111367 فیزیوتراپی کارشناس

 111355 سلامت اطلاعات فناوری کارشناس

 111367 کاردرمانی ناسکارش

 111364 پزشکی شاخه در کتابداری کارشناس

 111379 درمانی گفتار کارشناس

 111301 مامایی کارشناس

 111303 اجتماعی مددکاری کارشناس

 111347 درمانی بهداشتی خدمات مدیریت کارشناس

 111349 مشاوره کارشناس

 111972 محیط بهداشت مهندسی کارشناس

 111971 ای حرفه بهداشت هندسیم کارشناس

 111977 بالینی پزشکی مهندسی کارشناس

 111975 بیوالکتریک -پزشکی مهندسی کارشناس

 111970 صنعتی ایمنی -صنایع مهندسی کارشناس

 111922 هوشبری کارشناس

 111262 ناقلین با مبارزه و پزشکی شناسی حشره کارشناس

 111377 دندانی پروتزهای ساخت کارشناس

 111350 پزشکی فوریتهای کارشناس

 111302 پزشکی مدارک کارشناس

 191172 اپیدمیولوژی ارشد کارشناس

 191173 عمل اتاق ارشد کارشناس

 191176 پزشکی اخلاق ارشد کارشناس

 H.T.A 191111 -سلامت فناوری ارزیابی ارشد کارشناس

 191112 ارگونومی ارشد کارشناس

 191114  مصنوعی اعضاء ارشد کارشناس

 191121 بهداشت اقتصاد ارشد کارشناس

 191120 انسانی اکولوژی ارشد کارشناس

 191137 پزشکی انفورماتیک ارشد کارشناس

 191133 پزشکی شناسی انگل ارشد کارشناس

 191135 پزشکی شناسی ایمنی ارشد کارشناس

 191193 زیستی آمار ارشد کارشناس
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 ]/ سازمان غذا و دارو دفتر آمار و فناوری اطلاعات - زشکیپ وزارت بهداشت، درمان و آموزش [

] 

 کد رشته نام

 191199 داشتبه آموزش ارشد کارشناس

 191196 پزشکی آموزش ارشد کارشناس

 191197 سلامت نظام در نگر جامعه آموزش ارشد کارشناس

 191194 شناسی بافت ارشد کارشناس

 191151 پزشکی شناسی باکتری ارشد کارشناس

 191152 پزشکی علوم در الکترونیکی یادگیری ریزیبرنامه ارشد کارشناس

 191159 رتوهاپ بهداشت ارشد کارشناس

 191157 روان بهداشت ارشد کارشناس

 191162  غذایی مواد ایمنی و بهداشت ارشد کارشناس

 191177 سنجی بینایی ارشد کارشناس

 191109 بالینی بیوشیمی ارشد کارشناس

 191170 بیهوشی ارشد کارشناس

 191142 پرستاری ارشد کارشناس

 191143 اورژانس پرستاری ارشد کارشناس

 191149 توانبخشی پرستاری ارشد کارشناس

 191145 جراحی -داخلی پرستاری ارشد کارشناس

 191147 سالمندی پرستاری ارشد کارشناس

 191140 جامعه سلامت پرستاری ارشد کارشناس

 191144 کودکان پرستاری ارشد کارشناس

 191277 ویژه های مراقبت پرستاری ارشد کارشناس

 191271 نوزادان ویژه های مراقبت ستاریپر ارشد کارشناس

 191272 نظامی پرستاری ارشد کارشناس

 191217 ورزشی پزشکی ارشد کارشناس

 191214 اجتماعی های آسیب از پیشگیری ارشد کارشناس

 191229 پزشکی علوم تاریخ ارشد کارشناس

 191225 دریایی دارویی و طبیعی ترکیبات ارشد کارشناس

 191235 خون گردش تکنولوژی ارشد کارشناس

 191262 ناقلین با مبارزه و پزشکی شناسی حشره ارشد کارشناس

 191263 خون بانک و آزمایشگاهی شناسی خون ارشد کارشناس

 191207 پرتویی حفاظت و رادیوبیولوژی ارشد کارشناس

 191206 اجتماعی رفاه ارشد کارشناس
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 ]/ سازمان غذا و دارو دفتر آمار و فناوری اطلاعات - زشکیپ وزارت بهداشت، درمان و آموزش [

] 

 کد رشته نام

 191207 پرستاری روان ارشد کارشناس

 191242 بالینی روانشناسی ارشد رشناسکا

 191243 عمومی روانشناسی ارشد کارشناس

 191245 استثنایی کودکان وآموزش روانشناسی ارشد کارشناس

 191371 پزشکی فناوری زیست ارشد کارشناس

 191375 انسانی ژنتیک ارشد کارشناس

 191312 سالمندی سلامت ارشد کارشناس

 191313 رسانه و سلامت ارشد کارشناس

 191315 شناسی سم ارشد کارشناس

 191317 محیط شناسی سم ارشد کارشناس

 191321 شناسی شنوایی ارشد کارشناس

 191322 داروئی شیمی ارشد کارشناس

 191337 ایرانی سنتی طب ارشد کارشناس

 191391 تغذیه در بهداشتی علوم ارشد کارشناس

 191392 تشریحی علوم ارشد کارشناس

 191393 تغذیه علوم ارشد کارشناس

 191399 غیرمترقبه حوادث و بحران در تغذیه علوم ارشد کارشناس

 191395 پرتوزا داروهای علوم ارشد کارشناس

 191397 رسانی اطلاع و کتابداری علوم ارشد کارشناس

 191390  بهداشتی و کیفی کنترل -غذایی صنایع و علوم ارشد کارشناس

 191355 سلامت اطلاعات فناوری شدار کارشناس

 MRI 191356 -پزشکی تصویربرداری فناوری ارشد کارشناس

 191357 اسکن سیتی -پزشکی تصویربرداری فناوری ارشد کارشناس

 191354 پزشکی فیزیک ارشد کارشناس

 191367 فیزیوتراپی ارشد کارشناس

 191361   ورزشی فیزیوتراپی ارشد کارشناس

 191362 فیزیولوژی دارش کارشناس

 191369 پزشکی شناسی قارچ ارشد کارشناس

 191360 سلامت نظام در کارآفرینی ارشد کارشناس

 191367  درمانی کار ارشد کارشناس

 191372 اشامیدنی و خوراکی مواد کنترل ارشد کارشناس



 7/2نگارش  –داروخانه دارویی نسخ – باسپاس داده تبادل راهنمای
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 ]/ سازمان غذا و دارو دفتر آمار و فناوری اطلاعات - زشکیپ وزارت بهداشت، درمان و آموزش [

] 

 کد رشته نام

 191379 گفتاردرمانی ارشد کارشناس

 191301 مامایی ارشد کارشناس

 191302 پزشکی مدارک رشدا کارشناس

 191303 اجتماعی مددکاری ارشد کارشناس

 191307 پسماند مدیریت ارشد کارشناس

 191304 توانبخشی مدیریت ارشد کارشناس

 191347 درمانی بهداشتی خدمات مدیریت ارشد کارشناس

 191341 زیست محیط و ایمنی سلامت، مدیریت ارشد کارشناس

 191349 مشاوره ارشد کارشناس

 191346 مامایی در مشاوره ارشد کارشناس

 191344 صنعتی ایمنی مهندسی ارشد کارشناس

 191971 ای حرفه بهداشت مهندسی ارشد کارشناس

 191942 محیط بهداشت مهندسی ارشد کارشناس

 191973 بیمارستان مهندسی ارشد کارشناس

 191975 بیوالکتریک -پزشکی مهندسی ارشد کارشناس

 191976 مواد زیست -پزشکی مهندسی ارشد ناسکارش

 191911 میکروبشناسی ارشد کارشناس

 191912 غذایی مواد میکروبشناسی ارشد کارشناس

 191917 پزشکی نانوفناوری ارشد کارشناس

 191910 دارویی امور بر نظارت ارشد کارشناس

 191929 پزشکی شناسی ویروس ارشد کارشناس

 MBA 191309 مدیریت ارشد کارشناس

 157212 پزشکی دکترای دانشجوی

 151212 پزشکی دکترای

 151266 داروسازی دکترای

 151275 دندانپزشکی دکترای

 151397 آزمایشگاهی علوم دکترای

 177191 شناسی آسیب تخصص دانشجوی

 177170 ارتوپدی تخصص دانشجوی

 177165 پوست بیماریهای تخصص دانشجوی

 177166 داخلی ماریهایبی تخصص دانشجوی



 7/2نگارش  –داروخانه دارویی نسخ – باسپاس داده تبادل راهنمای
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 ]/ سازمان غذا و دارو دفتر آمار و فناوری اطلاعات - زشکیپ وزارت بهداشت، درمان و آموزش [

] 

 کد رشته نام

 177172 گرمسیری و عفونی بیماریهای تخصص دانشجوی

 177179 عروق و قلب بیماریهای تخصص دانشجوی

 177176 اعصاب و مغز بیماریهای تخصص دانشجوی

 177170 بیهوشی تخصص دانشجوی

 177141 پرتودرمانی تخصص دانشجوی

 177213 اجتماعی پزشکی تخصص دانشجوی

 177219 قانونی پزشکی تخصص دانشجوی

 177217 ورزشی پزشکی تخصص دانشجوی

 177216 ای هسته پزشکی تخصص دانشجوی

 177257 عمومی جراحی تخصص دانشجوی

 177255 تناسلی ادراری مجاری و کلیه جراحی تخصص دانشجوی

 177257 اعصاب و مغز جراحی تخصص دانشجوی

 177267 پزشکی چشم تخصص دانشجوی

 177201 رادیولوژی تخصص جویدانش

 177200 روانپزشکی تخصص دانشجوی

 177377 زایمان و زنان تخصص دانشجوی

 177325 اورژانس طب تخصص دانشجوی

 177324 سالمندی طب تخصص دانشجوی

 177331  توانبخشی و فیزیکی طب تخصص دانشجوی

 177332 کار طب تخصص دانشجوی

 177335 سطحی زیر و فضا و هوا طب تخصص دانشجوی

 177373 کودکان تخصص دانشجوی

 177370 گردن و سر جراحی و بینی و حلق و گوش تخصص دانشجوی

 177172 اپیدمیولوژی تخصص دانشجوی

 177154 کودک و مادر بهداشت تخصص دانشجوی

 177267 فارماسی کلینیکال -بالینی داروسازی تخصص دانشجوی

 177117 ارتودانتیکس تخصص دانشجوی

 177124 اندودانتیکس تخصص دانشجوی

 177160 صورت و وفک دهان بیماریهای تخصص دانشجوی

 177104 دندان و دهان شناسی آسیب -فک و دهان پاتولوژی تخصص دانشجوی

 177279 دندانی پروتزهای تخصص دانشجوی



 7/2نگارش  –داروخانه دارویی نسخ – باسپاس داده تبادل راهنمای
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 ]/ سازمان غذا و دارو دفتر آمار و فناوری اطلاعات - زشکیپ وزارت بهداشت، درمان و آموزش [

] 

 کد رشته نام

 177211 پریودانتیکس تخصص دانشجوی

 177295 صورت و فک و دهان جراحی تخصص دانشجوی

 177270 ترمیمی دندانپزشکی تخصص دانشجوی

 177274 کودکان دندانپزشکی تخصص دانشجوی

 177203 صورت و فک و دهان رادیولوژی تخصص دانشجوی

 171191 شناسی آسیب متخصص

 171170 ارتوپدی متخصص

 171165 پوست بیماریهای متخصص

 171166 داخلی بیماریهای متخصص

 171172 گرمسیری و عفونی بیماریهای متخصص

 171179 عروق و قلب بیماریهای متخصص

 171176 اعصاب و مغز بیماریهای متخصص

 171170 بیهوشی متخصص

 171141 پرتودرمانی متخصص

 171213 اجتماعی پزشکی متخصص

 171219 قانونی پزشکی متخصص

 171217 ورزشی پزشکی متخصص

 171216 ای هسته پزشکی متخصص

 171257 عمومی جراحی متخصص

 171255 تناسلی ادراری مجاری و کلیه جراحی متخصص

 171257 اعصاب و مغز جراحی متخصص

 171267 پزشکی چشم متخصص

 171201 رادیولوژی متخصص

 171200 روانپزشکی متخصص

 171377 زایمان و زنان متخصص

 171325 اورژانس طب متخصص

 171324 سالمندی طب متخصص

 171331  توانبخشی و فیزیکی طب متخصص

 171332 کار طب متخصص

 171335 سطحی زیر و فضا و هوا طب متخصص

 171373 کودکان متخصص



 7/2نگارش  –داروخانه دارویی نسخ – باسپاس داده تبادل راهنمای
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 ]/ سازمان غذا و دارو دفتر آمار و فناوری اطلاعات - زشکیپ وزارت بهداشت، درمان و آموزش [

] 

 کد رشته نام

 171370 گردن و سر جراحی و بینی و حلق و گوش متخصص

 171172 اپیدمیولوژی متخصص

 171154 کودک و مادر بهداشت متخصص

 171267 یفارماس کلینیکال -بالینی داروسازی متخصص

 171117 ارتودانتیکس متخصص

 171124 اندودانتیکس متخصص

 171160 صورت و وفک دهان بیماریهای متخصص

 171104 دندان و دهان شناسی آسیب -فک و دهان پاتولوژی متخصص

 171279 دندانی پروتزهای متخصص

 171211 پریودانتیکس متخصص

 171295 صورت و فک و دهان جراحی متخصص

 171270 ترمیمی دندانپزشکی صصمتخ

 171274 کودکان دندانپزشکی متخصص

 171203 صورت و فک و دهان رادیولوژی متخصص

 277137 بالینی آلرژی و ایمونولوژی تخصص فوق دانشجوی

 277164 ریه بیماریهای تخصص فوق دانشجوی

 277179 عروق و قلب بیماریهای تخصص فوق دانشجوی

 277237 اطفال راحیج تخصص فوق دانشجوی

 277234 سوختگی و ترمیمی پلاستیک، جراحی تخصص فوق دانشجوی

 277253 صدری قفسه جراحی تخصص فوق دانشجوی

 277259 عروق و قلب جراحی تخصص فوق دانشجوی

 277294 عروق جراحی تخصص فوق دانشجوی

 277269 اطفال سرطان و خون تخصص فوق دانشجوی

 277265 بالغین سرطان و نخو تخصص فوق دانشجوی

 277204 اطفال روانپزشکی تخصص فوق دانشجوی

 277247 نوجوان و کودک روانپزشکی تخصص فوق دانشجوی

 277246 روماتولوژی تخصص فوق دانشجوی

 277247 کودکان روماتولوژی تخصص فوق دانشجوی

 277244 کودکان ریه تخصص فوق دانشجوی

 277339 تولد پیرامون و نوزادی طب تخصص فوق دانشجوی

 277336 اطفال عفونی تخصص فوق دانشجوی



 7/2نگارش  –داروخانه دارویی نسخ – باسپاس داده تبادل راهنمای
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 ]/ سازمان غذا و دارو دفتر آمار و فناوری اطلاعات - زشکیپ وزارت بهداشت، درمان و آموزش [

] 

 کد رشته نام

 277337 بالغین عفونی تخصص فوق دانشجوی

 277357 متابولیسم و ریز درون غدد تخصص فوق دانشجوی

 277351 کودکان متابولیسم و ریز درون غدد تخصص فوق دانشجوی

 277366 اطفال قلب تخصص فوق دانشجوی

 277377 اطفال کلیه صتخص فوق دانشجوی

 277376 اطفال گوارش تخصص فوق دانشجوی

 277377 بالغین کبد و گوارش تخصص فوق دانشجوی

 277340 کودکان اعصاب و مغز تخصص فوق دانشجوی

 277914 نفرولوژی تخصص فوق دانشجوی

 271137 بالینی آلرژی و ایمونولوژی تخصص فوق

 271164 ریه بیماریهای تخصص فوق

 271179 عروق و قلب بیماریهای تخصص قفو

 271237 اطفال جراحی تخصص فوق

 271234 سوختگی و ترمیمی پلاستیک، جراحی تخصص فوق

 271253 صدری قفسه جراحی تخصص فوق

 271259 عروق و قلب جراحی تخصص فوق

 271294 عروق جراحی تخصص فوق

 271269 اطفال سرطان و خون تخصص فوق

 271265 بالغین سرطان و خون تخصص فوق

 271204 اطفال روانپزشکی تخصص فوق

 271247 نوجوان و کودک روانپزشکی تخصص فوق

 271246 روماتولوژی تخصص فوق

 271247 کودکان روماتولوژی تخصص فوق

 271244 کودکان ریه تخصص فوق

 271339 تولد پیرامون و نوزادی طب تخصص فوق

 271336 اطفال عفونی تخصص فوق

 271337 بالغین عفونی تخصص فوق

 271357 متابولیسم و ریز درون غدد تخصص فوق

 271351 کودکان متابولیسم و ریز درون غدد تخصص فوق

 271366 اطفال قلب تخصص فوق

 271377 اطفال کلیه تخصص فوق



 7/2نگارش  –داروخانه دارویی نسخ – باسپاس داده تبادل راهنمای
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 ]/ سازمان غذا و دارو دفتر آمار و فناوری اطلاعات - زشکیپ وزارت بهداشت، درمان و آموزش [

] 

 کد رشته نام

 271376 اطفال گوارش تخصص فوق

 271377 بالغین کبد و گوارش تخصص فوق

 271340 کودکان اعصاب و مغز تخصص فوق

 271914 نفرولوژی تخصص فوق

HIV/AIDS 217171 بالینی فلوشیپ دانشجوی 

 217179 نورواتولوژی و اتولوژی فلوشیپ دانشجوی

 217175 زنان در لگن کف اختلالات فلوشیپ دانشجوی

 217174 کودکان ارتوپدی فلوشیپ دانشجوی

 217113 اروانکولوژی فلوشیپ دانشجوی

 217119 اطفال ارولوژی فلوشیپ نشجویدا

 217115 ترمیمی ارولوژی فلوشیپ دانشجوی

 217116 زایمان و زنان ارولوژی فلوشیپ دانشجوی

 217117 استرابیسم فلوشیپ دانشجوی

 217110 استریوتاکسی فلوشیپ دانشجوی

 217129 بزرگسال قلب ایمداخله اقدامات فلوشیپ دانشجوی

 217125 کودکان عروق و قلب ایمداخله داماتاق فلوشیپ دانشجوی

 217126 کاردیوگرافی اکو فلوشیپ دانشجوی

 217127 پلاستیک اکولو فلوشیپ دانشجوی

 217131 زنان انکولوژی فلوشیپ دانشجوی

 217134 کاردیولوژی اینترونشنال فلوشیپ دانشجوی

 217197 نونوجوانا درکودکان کاردیولوژی اینترونشنال فلوشیپ دانشجوی

 217192 پوست شناسی آسیب فلوشیپ دانشجوی

 217190 آندویورولوژی فلوشیپ دانشجوی

 217177 چشم سطح بیماریهای فلوشیپ دانشجوی

 217173 چشمی خارج و قرنیه بیماریهای فلوشیپ دانشجوی

 217175 بالغین در قلب مادرزادی بیماریهای فلوشیپ دانشجوی

 217171 پیوند و ایمنی نقص به مبتلا بیماران در عفونی یبیماریها فلوشیپ دانشجوی

 217174 شکم داخلی اعضاء پیوند بیهوشی فلوشیپ دانشجوی

 217107 اعصاب و مغز جراحی در بیهوشی فلوشیپ دانشجوی

 217101 قلب بیهوشی فلوشیپ دانشجوی

 217102 کودکان بیهوشی فلوشیپ دانشجوی



 7/2نگارش  –داروخانه دارویی نسخ – باسپاس داده تبادل راهنمای
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 ]/ سازمان غذا و دارو دفتر آمار و فناوری اطلاعات - زشکیپ وزارت بهداشت، درمان و آموزش [

] 

 کد رشته نام

 217107 لاطفا پاتولوژی فلوشیپ دانشجوی

 217100 چشم پاتولوژی فلوشیپ دانشجوی

 217147 مولکولاروسیتوژنتیک پاتولوژی فلوشیپ دانشجوی

 217274 پریناتولوژی فلوشیپ دانشجوی

 217210 الکتروفیزیولوژی -اینترونشنال میکرو پیس فلوشیپ دانشجوی

 217227 بیمارستانی هایعفونت کنترل و پیشگیری فلوشیپ دانشجوی

 217221 کبد پیوند فلوشیپ نشجویدا

 217222 کلیه پیوند فلوشیپ دانشجوی

 217223 اوروانکولوژی و کلیه پیوند فلوشیپ دانشجوی

 217227 عمومی جراحی ترومای فلوشیپ دانشجوی

 217230 پستان جراحی فلوشیپ دانشجوی

 217293 زنان بین درون جراحی فلوشیپ دانشجوی

 217251 لاپاراسکوپی -بین درون مومیع جراحی فلوشیپ دانشجوی

 217299 دست جراحی فلوشیپ دانشجوی

 217296 فقرات ستون جراحی فلوشیپ دانشجوی

 217297 گردن و سر جراحی فلوشیپ دانشجوی

 217290 سرطان جراحی فلوشیپ دانشجوی

 217294 عروق جراحی فلوشیپ دانشجوی

 217256 کولورکتال جراحی فلوشیپ دانشجوی

 217250 زانو جراحی فلوشیپ انشجوید

 217254 اطفال چشم فلوشیپ دانشجوی

 217261 چشم انحراف و کودکان پزشکی چشم فلوشیپ دانشجوی

 217277 درد فلوشیپ دانشجوی

 217272 پاتولوژی درماتو فلوشیپ دانشجوی

 217209 ای مداخله رادیولوژی فلوشیپ دانشجوی

 217241 مینظا روانپزشکی فلوشیپ دانشجوی

 217240 رینولوژی فلوشیپ دانشجوی

 217374 تناسلی -ادراری دستگاه سرطانهای فلوشیپ دانشجوی

 217310 سوختگی فلوشیپ دانشجوی

 217326 تسکینی طب فلوشیپ دانشجوی

 217327 خواب طب فلوشیپ دانشجوی



 7/2نگارش  –داروخانه دارویی نسخ – باسپاس داده تبادل راهنمای
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 ]/ سازمان غذا و دارو دفتر آمار و فناوری اطلاعات - زشکیپ وزارت بهداشت، درمان و آموزش [

] 

 کد رشته نام

 217320 تنی روان طب فلوشیپ دانشجوی

 217333 جنین و مادر طب فلوشیپ دانشجوی

 217365 قدامی سگمان -قرنیه فلوشیپ دانشجوی

 217375 گلوکوم فلوشیپ دانشجوی

 217374 لارینگولوژی فلوشیپ دانشجوی

 ICU 217342 -پزشکی ویژه های مراقبت فلوشیپ دانشجوی

 217343 کودکان ویژه های مراقبت فلوشیپ دانشجوی

 217913 ناباروری فلوشیپ دانشجوی

 217919 قلب نارسایی پفلوشی دانشجوی

 IVF 217915 -نازایی فلوشیپ دانشجوی

 217927 کودکان بالینی نوروفیزیولوژی فلوشیپ دانشجوی

 217923 خلفی سگمان -ورتین ویتره فلوشیپ دانشجوی

 217139 ایمپلنت فلوشیپ دانشجوی

 217177 سرجری ارتو فلوشیپ دانشجوی

 217132 صورت و فک و دهان انکولوژی فلوشیپ دانشجوی

 217106 دهان بیولوژی فلوشیپ دانشجوی

 217169 دهان بد بوی فلوشیپ دانشجوی

 217273 ایمپلنت -پروتز فلوشیپ دانشجوی

 217276 ماکزیلوفیشیال پروتزهای فلوشیپ دانشجوی

 217217 ایمپلنت -پریو فلوشیپ دانشجوی

 217275 صورت و فک پروتزهای فلوشیپ دانشجوی

 217270 ایمپلنت پروستو لوشیپف دانشجوی

 217226 دندانی ترومای فلوشیپ دانشجوی

 217297 ایمپلنت -پیشرفته جراحی فلوشیپ دانشجوی

 217292 صورت و فک ترومای جراحی فلوشیپ دانشجوی

 217291 صورت و فک و دهان ترمیمی جراحی فلوشیپ دانشجوی

 217252  کودکان و کرانیوفاسیال صورت و فک جراحی فلوشیپ دانشجوی

 217271 صورتی -دهانی مزمن دردهای فلوشیپ دانشجوی

 217273 باندینگ بر مبتنی زیبایی هایترمیم ایرشته بین درمان فلوشیپ دانشجوی

 217276 عمومی -بیمارستانی دندانپزشکی فلوشیپ دانشجوی

 217277 کودکان -بیمارستانی دندانپزشکی فلوشیپ دانشجوی



 7/2نگارش  –داروخانه دارویی نسخ – باسپاس داده تبادل راهنمای
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 ]/ سازمان غذا و دارو دفتر آمار و فناوری اطلاعات - زشکیپ وزارت بهداشت، درمان و آموزش [

] 

 کد رشته نام

 217316 مسمومیتها و بالینی شناسی سم وشیپفل دانشجوی

 217307 لیزر فلوشیپ دانشجوی

HIV/AIDS 211171 بالینی فلوشیپ 

 211179 نورواتولوژی و اتولوژی فلوشیپ

 211175 زنان در لگن کف اختلالات فلوشیپ

 211174 کودکان ارتوپدی فلوشیپ

 211113 اروانکولوژی فلوشیپ

 211119 اطفال ارولوژی فلوشیپ

 211115 ترمیمی ارولوژی فلوشیپ

 211116 زایمان و زنان ارولوژی فلوشیپ

 211117 استرابیسم فلوشیپ

 211110 استریوتاکسی فلوشیپ

 211129 بزرگسال قلب ایمداخله اقدامات فلوشیپ

 211125 کودکان عروق و قلب ایمداخله اقدامات فلوشیپ

 211126 کاردیوگرافی اکو فلوشیپ

 211127 پلاستیک اکولو یپفلوش

 211131 زنان انکولوژی فلوشیپ

 211134 کاردیولوژی اینترونشنال فلوشیپ

 211197 ونوجوانان درکودکان کاردیولوژی اینترونشنال فلوشیپ

 211192 پوست شناسی آسیب فلوشیپ

 211190 آندویورولوژی فلوشیپ

 211177 چشم سطح بیماریهای فلوشیپ

 211173 چشمی خارج و قرنیه یبیماریها فلوشیپ

 211175 بالغین در قلب مادرزادی بیماریهای فلوشیپ

 211171 پیوند و ایمنی نقص به مبتلا بیماران در عفونی بیماریهای فلوشیپ

 211174 شکم داخلی اعضاء پیوند بیهوشی فلوشیپ

 211107 اعصاب و مغز جراحی در بیهوشی فلوشیپ

 211101 قلب بیهوشی فلوشیپ

 211102 کودکان بیهوشی فلوشیپ

 211107 اطفال پاتولوژی فلوشیپ

 211100 چشم پاتولوژی فلوشیپ



 7/2نگارش  –داروخانه دارویی نسخ – باسپاس داده تبادل راهنمای
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 ]/ سازمان غذا و دارو دفتر آمار و فناوری اطلاعات - زشکیپ وزارت بهداشت، درمان و آموزش [

] 

 کد رشته نام

 211147 مولکولاروسیتوژنتیک پاتولوژی فلوشیپ

 211274 پریناتولوژی فلوشیپ

 211210 الکتروفیزیولوژی -اینترونشنال میکرو پیس فلوشیپ

 211227 بیمارستانی هایعفونت کنترل و پیشگیری فلوشیپ

 211221 کبد پیوند فلوشیپ

 211222 کلیه پیوند فلوشیپ

 211223 اوروانکولوژی و کلیه پیوند فلوشیپ

 211227 عمومی جراحی ترومای فلوشیپ

 211230 پستان جراحی فلوشیپ

 211293 زنان بین درون جراحی فلوشیپ

 211251 لاپاراسکوپی -بین درون عمومی جراحی فلوشیپ

 211299 دست حیجرا فلوشیپ

 211296 فقرات ستون جراحی فلوشیپ

 211297 گردن و سر جراحی فلوشیپ

 211290 سرطان جراحی فلوشیپ

 211294 عروق جراحی فلوشیپ

 211256 کولورکتال جراحی فلوشیپ

 211250 زانو جراحی فلوشیپ

 211254 اطفال چشم فلوشیپ

 211261 چشم انحراف و کودکان پزشکی چشم فلوشیپ

 211277 درد فلوشیپ

 211272 پاتولوژی درماتو فلوشیپ

 211209 ای مداخله رادیولوژی فلوشیپ

 211241 نظامی روانپزشکی فلوشیپ

 211240 رینولوژی فلوشیپ

 211374 تناسلی -ادراری دستگاه سرطانهای فلوشیپ

 211310 سوختگی فلوشیپ

 211326 تسکینی طب فلوشیپ

 211327 خواب طب فلوشیپ

 211320 تنی روان طب فلوشیپ

 211333 جنین و مادر طب فلوشیپ
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 ]/ سازمان غذا و دارو دفتر آمار و فناوری اطلاعات - زشکیپ وزارت بهداشت، درمان و آموزش [

] 

 کد رشته نام

 211365 قدامی سگمان -قرنیه فلوشیپ

 211375 گلوکوم فلوشیپ

 211374 لارینگولوژی فلوشیپ

 ICU 211342 -پزشکی ویژه های مراقبت فلوشیپ

 211343 کودکان ویژه های مراقبت فلوشیپ

 211913 ناباروری فلوشیپ

 211919 قلب سایینار فلوشیپ

 IVF 211915 -نازایی فلوشیپ

 211927 کودکان بالینی نوروفیزیولوژی فلوشیپ

 211923 خلفی سگمان -ورتین ویتره فلوشیپ

 211139 ایمپلنت فلوشیپ

 211177 سرجری ارتو فلوشیپ

 211132 صورت و فک و دهان انکولوژی فلوشیپ

 211106 دهان بیولوژی فلوشیپ

 211169 دهان دب بوی فلوشیپ

 211273 ایمپلنت-پروتز فلوشیپ

 211276 ماکزیلوفیشیال پروتزهای فلوشیپ

 211217 ایمپلنت -پریو فلوشیپ

 211275 صورت و فک پروتزهای فلوشیپ

 211270 ایمپلنت پروستو فلوشیپ

 211226 دندانی ترومای فلوشیپ

 211297 ایمپلنت -پیشرفته جراحی فلوشیپ

 211292 صورت و فک رومایت جراحی فلوشیپ

 211291 صورت و فک و دهان ترمیمی جراحی فلوشیپ

 211252  کودکان و کرانیوفاسیال صورت و فک جراحی فلوشیپ

 211271 صورتی -دهانی مزمن دردهای فلوشیپ

 211273 باندینگ بر مبتنی زیبایی هایترمیم ایرشته بین درمان فلوشیپ

 211276 عمومی -انیبیمارست دندانپزشکی فلوشیپ

 211277 کودکان -بیمارستانی دندانپزشکی فلوشیپ

 211316 مسمومیتها و بالینی شناسی سم فلوشیپ

 211307 لیزر فلوشیپ



 7/2نگارش  –داروخانه دارویی نسخ – باسپاس داده تبادل راهنمای
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 ]/ سازمان غذا و دارو دفتر آمار و فناوری اطلاعات - زشکیپ وزارت بهداشت، درمان و آموزش [

] 

 کد رشته نام

 211925 صرع بیماری فلوشیپ

 MS 211926 بیماری فلوشیپ

 211927 حلزون کاشت فلوشیپ

 211920 شانه جراحی فلوشیپ

 147172 یولوژیاپیدم تخصصی دکترای دانشجوی

 147176 پزشکی اخلاق تخصصی دکترای دانشجوی

 147114 مصنوعی اعضای تخصصی دکترای دانشجوی

 147122 سلامت اقتصاد تخصصی دکترای دانشجوی

 147137 پزشکی انفورماتیک تخصصی دکترای دانشجوی

 147133 پزشکی شناسی انگل تخصصی دکترای دانشجوی

 147135 پزشکی شناسی نیایم تخصصی دکترای دانشجوی

 147193 زیستی آمار تخصصی دکترای دانشجوی

 147195 سلامت ارتقاء و بهداشت آموزش تخصصی دکترای دانشجوی

 147196 پزشکی آموزش تخصصی دکترای دانشجوی

 147157 پزشکی شناسی بافت تخصصی دکترای دانشجوی

 147151 پزشکی شناسی باکتری تخصصی دکترای دانشجوی

 147153 باروری بهداشت تخصصی دکترای انشجوید

 147177 سنجی بینایی تخصصی دکترای دانشجوی

 147109 بالینی بیوشیمی تخصصی دکترای دانشجوی

 147105 تولیدمثل بیولوژی تخصصی دکترای دانشجوی

 147142 پرستاری تخصصی دکترای دانشجوی

 147277 کاربردی پروتئومیکس تخصصی دکترای دانشجوی

 147215 مولکولی پزشکی تخصصی دکترای دانشجوی

 147229 پزشکی علوم تاریخ تخصصی دکترای دانشجوی

 147236 میکروبی هایتوکسین تخصصی دکترای دانشجوی

 147262 ناقلین با مبارزه و پزشکی شناسی حشره تخصصی دکترای دانشجوی

 147242 بالینی روانشناسی تخصصی دکترای دانشجوی

 147241 نظامی روانشناسی تخصصی دکترای یدانشجو

 147372 پزشکی بیوتکنولوژی -پزشکی فناوری زیست تخصصی دکترای دانشجوی

 147376 پزشکی ژنتیک تخصصی دکترای دانشجوی

 147370 شناسی سالمند تخصصی دکترای دانشجوی



 7/2نگارش  –داروخانه دارویی نسخ – باسپاس داده تبادل راهنمای
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 ]/ سازمان غذا و دارو دفتر آمار و فناوری اطلاعات - زشکیپ وزارت بهداشت، درمان و آموزش [

] 

 کد رشته نام

 147317 ها فوریت و بلایا در سلامت تخصصی دکترای دانشجوی

 147319 اجتماعی رفاه و سلامت تخصصی یدکترا دانشجوی

 147314 سلامت گذاری سیاست تخصصی دکترای دانشجوی

 147327 تغذیه و غذا سیاستهای تخصصی دکترای دانشجوی

 147321 شناسی شنوایی تخصصی دکترای دانشجوی

 147337 ایرانی سنتی طب تخصصی دکترای دانشجوی

 147334 اعصاب علوم تخصصی دکترای دانشجوی

 147392 تشریحی علوم تخصصی دکترای دانشجوی

 147393 تغذیه علوم تخصصی دکترای دانشجوی

 147396 کاربردی سلولی علوم تخصصی دکترای دانشجوی

 147390  بهداشتی و کیفی کنترل -غذایی صنایع و علوم تخصصی دکترای دانشجوی

 147924 فارماکولوژی تخصصی دکترای دانشجوی

 147359 بیولوژیک های فرآورده تخصصی رایدکت دانشجوی

 147354 پزشکی فیزیک تخصصی دکترای دانشجوی

 147367 فیزیوتراپی تخصصی دکترای دانشجوی

 147362 فیزیولوژی تخصصی دکترای دانشجوی

 147363 ورزش فیزیولوژی تخصصی دکترای دانشجوی

 147369 پزشکی شناسی قارچ تخصصی دکترای دانشجوی

 147367 درمانی کار تخصصی دکترای دانشجوی

 147379 درمانی گفتار تخصصی دکترای دانشجوی

 147303 اجتماعی مددکاری تخصصی دکترای دانشجوی

 147306 سلامت اطلاعات مدیریت تخصصی دکترای دانشجوی

 147300 سلامت نظام در فناوری و تحقیقات مدیریت تخصصی دکترای دانشجوی

 147347 درمانی بهداشتی خدمات مدیریت یتخصص دکترای دانشجوی

 147345 توانبخشی مشاوره تخصصی دکترای دانشجوی

 147347 اعتیاد مطالعات تخصصی دکترای دانشجوی

 147977 بافت مهندسی تخصصی دکترای دانشجوی

 147971 ای حرفه بهداشت مهندسی تخصصی دکترای دانشجوی

 147972 یطمح بهداشت مهندسی تخصصی دکترای دانشجوی

 147979 پزشکی مهندسی تخصصی دکترای دانشجوی

 147975 بیوالکتریک -پزشکی مهندسی تخصصی دکترای دانشجوی



 7/2نگارش  –داروخانه دارویی نسخ – باسپاس داده تبادل راهنمای
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 ]/ سازمان غذا و دارو دفتر آمار و فناوری اطلاعات - زشکیپ وزارت بهداشت، درمان و آموزش [

] 

 کد رشته نام

 147917 پزشکی شناسی میکروب تخصصی دکترای دانشجوی

 147917 پزشکی نانوفناوری تخصصی دکترای دانشجوی

 147921 خون بانک و آزمایشگاهی هماتولوژی تخصصی دکترای دانشجوی

 147929 پزشکی شناسی ویروس تخصصی دکترای دانشجوی

 147353 فارماکوگنوزی تخصصی دکترای دانشجوی

 147352 فارماسیوتیکس تخصصی دکترای دانشجوی

 147364 ای هسته داروسازی تخصصی دکترای دانشجوی

 147322 دارویی شیمی تخصصی دکترای دانشجوی

 147373 دارویی بیوتکنولوژی -دارویی فناوری زیست تخصصی دکترای دانشجوی

 147379 دارویی مواد زیست تخصصی دکترای دانشجوی

 147315 شناسی سم تخصصی دکترای دانشجوی

 147123 دارو مدیریت و اقتصاد تخصصی دکترای دانشجوی

 147260 سنتی داروسازی تخصصی دکترای دانشجوی

 147371 دارو کنترل تخصصی دکترای دانشجوی

 147323 پزشکی آبشناسی و خوراکی مواد شیمی تخصصی دکترای شجویدان

 147916 دارویی نانوتکنولوژی -دارویی فناوری نانو تخصصی دکترای دانشجوی

 147311 اجتماعی دندانپزشکی و دهان سلامت تخصصی دکترای دانشجوی

 147974 دندانی مواد تخصصی دکترای دانشجوی

 141172 اپیدمیولوژی تخصصی دکترای

 141176 پزشکی اخلاق تخصصی دکترای

 141114 مصنوعی اعضای تخصصی دکترای

 141122 سلامت اقتصاد تخصصی دکترای

 141137 پزشکی انفورماتیک تخصصی دکترای

 141133 پزشکی شناسی انگل تخصصی دکترای

 141135 پزشکی شناسی ایمنی تخصصی دکترای

 141193 زیستی آمار تخصصی دکترای

 141195 سلامت ارتقاء و بهداشت آموزش تخصصی کتراید

 141196 پزشکی آموزش تخصصی دکترای

 141157 پزشکی شناسی بافت تخصصی دکترای

 141151 پزشکی شناسی باکتری تخصصی دکترای

 141153 باروری بهداشت تخصصی دکترای



 7/2نگارش  –داروخانه دارویی نسخ – باسپاس داده تبادل راهنمای
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 ]/ سازمان غذا و دارو دفتر آمار و فناوری اطلاعات - زشکیپ وزارت بهداشت، درمان و آموزش [

] 

 کد رشته نام

 141177 سنجی بینایی تخصصی دکترای

 141109 بالینی بیوشیمی تخصصی دکترای

 141105 تولیدمثل بیولوژی تخصصی دکترای

 141142 پرستاری تخصصی دکترای

 141277 کاربردی پروتئومیکس تخصصی دکترای

 141215 مولکولی پزشکی تخصصی دکترای

 141229 پزشکی علوم تاریخ تخصصی دکترای

 141236 میکروبی هایتوکسین تخصصی دکترای

 141262 ناقلین با مبارزه و پزشکی شناسی حشره تخصصی دکترای

 141242 بالینی روانشناسی تخصصی دکترای

 141241 نظامی روانشناسی تخصصی دکترای

 141372 پزشکی بیوتکنولوژی -پزشکی فناوری زیست تخصصی دکترای

 141376 پزشکی ژنتیک تخصصی دکترای

 141370 شناسی سالمند تخصصی دکترای

 141317 ها فوریت و بلایا در سلامت تخصصی دکترای

 141319 اجتماعی رفاه و سلامت تخصصی دکترای

 141314 سلامت گذاری سیاست تخصصی دکترای

 141327 تغذیه و غذا سیاستهای تخصصی دکترای

 141321 شناسی شنوایی تخصصی دکترای

 141337 ایرانی سنتی طب تخصصی دکترای

 141334 اعصاب علوم تخصصی دکترای

 141392 تشریحی علوم تخصصی دکترای

 141393 تغذیه علوم تخصصی دکترای

 141396 کاربردی سلولی علوم تخصصی دکترای

 141390  بهداشتی و کیفی کنترل -غذایی صنایع و علوم تخصصی دکترای

 141924 فارماکولوژی تخصصی دکترای

 141359 بیولوژیک های فرآورده تخصصی دکترای

 141354 پزشکی فیزیک تخصصی دکترای

 141367  فیزیوتراپی تخصصی دکترای

 141362 فیزیولوژی تخصصی دکترای

 141363 ورزش فیزیولوژی تخصصی دکترای



 7/2نگارش  –داروخانه دارویی نسخ – باسپاس داده تبادل راهنمای
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 ]/ سازمان غذا و دارو دفتر آمار و فناوری اطلاعات - زشکیپ وزارت بهداشت، درمان و آموزش [

] 

 کد رشته نام

 141369 پزشکی شناسی قارچ تخصصی دکترای

 141367 درمانی کار تخصصی دکترای

 141379 درمانی گفتار تخصصی دکترای

 141303 اجتماعی مددکاری تخصصی دکترای

 141306 سلامت اطلاعات مدیریت تخصصی دکترای

 141300 سلامت نظام در فناوری و تحقیقات مدیریت تخصصی دکترای

 141347 درمانی بهداشتی خدمات مدیریت تخصصی دکترای

 141345 توانبخشی مشاوره تخصصی دکترای

 141347 اعتیاد مطالعات تخصصی دکترای

 141977 بافت مهندسی تخصصی دکترای

 141971 ای حرفه بهداشت مهندسی تخصصی دکترای

 141972 محیط بهداشت مهندسی تخصصی دکترای

 141979 پزشکی مهندسی تخصصی دکترای

 141975 بیوالکتریک -پزشکی مهندسی تخصصی دکترای

 141917 پزشکی شناسی میکروب تخصصی دکترای

 141917 پزشکی نانوفناوری تخصصی دکترای

 141921 خون بانک و آزمایشگاهی هماتولوژی تخصصی دکترای

 141929 پزشکی شناسی ویروس تخصصی دکترای

 141353 فارماکوگنوزی تخصصی دکترای

 141352 فارماسیوتیکس تخصصی دکترای

 141364 ای هسته داروسازی تخصصی دکترای

 141322 دارویی شیمی تخصصی دکترای

 141373 روییدا بیوتکنولوژی -دارویی فناوری زیست تخصصی دکترای

 141379 دارویی مواد زیست تخصصی دکترای

 141315 شناسی سم تخصصی دکترای

 141123 دارو مدیریت و اقتصاد تخصصی دکترای

 141260 سنتی داروسازی تخصصی دکترای

 141371 دارو کنترل تخصصی دکترای

 141323 پزشکی آبشناسی و خوراکی مواد شیمی تخصصی دکترای

 141916 دارویی نانوتکنولوژی -دارویی فناوری نانو تخصصی دکترای

 141311 اجتماعی دندانپزشکی و دهان سلامت تخصصی دکترای
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 ]/ سازمان غذا و دارو دفتر آمار و فناوری اطلاعات - زشکیپ وزارت بهداشت، درمان و آموزش [

] 

 کد رشته نام

 141974 دندانی مواد تخصصی دکترای

 141150 عمومی بهداشت تخصصی دکتری

 

 کدهای نوع سازمان - 11 پیوست

 thritaEHR.organizationTypeسیستم کدگذاری

 کد اصطلاح اصطلاح

 1 ستاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 2 دانشگاه علوم پزشکی

 3 شبکه شهرستان

 9 مطب

 5 بیمارستان

 6 درمانگاه عمومی

 7 درمانگاه تخصصی

 0 مرکز تصویربرداری

 4,1 آزمایشگاه پاتولوژی

 4,2 آزمایشگاه تشخیص طبی

 4,3 آزمایشگاه پاتوبیولوژی

 17 اروخانهد

 11 ایمرکز هسته

 12 مرکز توانبخشی

 13 مرکز جامع توانبخشی

 19 مرکز جراحی محدود

 15 خانه بهداشت

 16 مرکز شهری
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 ]/ سازمان غذا و دارو دفتر آمار و فناوری اطلاعات - زشکیپ وزارت بهداشت، درمان و آموزش [

] 

 کد اصطلاح اصطلاح

 17 پایگاه شهری

 10 مرکز روستایی

 14 پایگاه روستایی

 27 مرکز ناباروری

 21 مرکز معتادان خودمعرف

 22 مرکز آمبولانس

 23 آرامستان

 29 ونیپزشکی قان

 25 نظام پزشکی

 26 مرکز بهداشتی درمانی شهری روستایی

 27 پایگاه مراقبت بهداشتی مرزی
 

 صندوق بیمه-12 پیوست

 thritaEHR.insuranceBoxسیستم کدگذاری:

 کد  اصطلاح

 کد بیمه تامین اجتماعی صندوق های

 1 بیمه اجباری

 2 بیمه اختیاری

 16 زادمشاغل آ

 37 رانندگان حمل بار بین شهری

 31 رانندگان حمل مسافر بین شهری

 32 نویسندگان و پدیدآورندگان کتاب و هنرمندان

 33 بافندگان قالی و قالیچه و زیلو و گلیم

 39 هنرمندان
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 ]/ سازمان غذا و دارو دفتر آمار و فناوری اطلاعات - زشکیپ وزارت بهداشت، درمان و آموزش [

] 

 کد  اصطلاح

 35 اجباری کارگران ساختمانی

 36 اتباع بیگانه

 37 همکار سازمانی

 30 مددجویان

 34 برکارگران بار

 97 کارگران ساختمانی

 91 قالیبافان شناسه دار

 92 شاغلین کسب و کار خانگی

 93 مددجویان مشمول یارانه 

 99 زنان سرپرست خانوار مشمول یارانه 

 95 مربیان مهدهای کودک خود مالک مشمول یارانه 

 96 صیاد مشمول یارانه  

 97 زنبور دار مشمول یارانه 

نویسندگان کتاب و هنرمندان مشمول پدیدآورندگان ، 

 یارانه 

90 

 94 رانندگان درون شهری

 57 بیمه کارفرمایان صنفی 

 51 کارفرمایان کارگاههای کشاورزی 

 52 کارفرمای صنفی کم درآمد

 53 خادمین ثابت مساجد

 59 بیمه ایرانیان خارج از کشور

 55 نخبگان و استعدادهای برتر 

 کد  درمانی خدمات بیمه صندوقهای

 26.4 سایر اقشار

 26.3 روستایی
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 ]/ سازمان غذا و دارو دفتر آمار و فناوری اطلاعات - زشکیپ وزارت بهداشت، درمان و آموزش [

] 

 کد  اصطلاح

 26.1 کارکنان دولت

 26.9 بیمه سلامت همگانی

 11.26 ایرانیان

کد  های بیمه کمیته امداد امام خمینیصندوق

 7.27 شهری عادی مددجویان اصطلاح

کد  های بیمه وزارت بهداشت )تصادفی(صندوق

 24 42 ماده اصطلاح

 

 گرهای بیمهسازمان  –13 پیوست

 thritaEHR.Insurerسیستم کدگذاری: 

شناسه سازمان  گرنام سازمان بیمه

 1 تأمین اجتماعی گربیمه

 2 خدمات درمانی

 3 خدمات درمانی نیروهای مسلح

 9 کمیته امداد امام خمینی

 5 هاشهرداری

 6 بانک تجارت

 7 کمیساریای عالی

 0 رزیهیئت امنای ا

 4 سازان حافظبیمه آتیه

 17 بیمه آسیا

 11 بیمه البرز

 12 بیمه ایران

 13 بیمه دانا

 19 بیمه پارسیان
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 ]/ سازمان غذا و دارو دفتر آمار و فناوری اطلاعات - زشکیپ وزارت بهداشت، درمان و آموزش [

] 

شناسه سازمان  گرنام سازمان بیمه

 15 بیمه پاسارگاد گربیمه

 16 بیمه توسعه

 17 بیمه دی

 10 بیمه رازی

 14 بیمه سامان

 27 بیمه سینا

 21 بیمه کارآفرین

 22 بیمه معلم

 23 بیمه ملت

 29 بیمه نوین

 25 ه اتکایی امینبیم

 26 بیمه امید

 27 بیمه ایران معین

 20 حافظبیمه

 24 صداوسیماسازمان

 37  15بنیاد مستضعفان و جانبازان

 31 بانک کشاورزی

 32 بانک مرکزی ایران

 33 بانک ملی

 39 بانک سپه

 35 شرکت نفت

 36 وزارت بهداشت

 37 آزاد

 30 بانک صادرات

 34 بانک صنعت ومعدن

 97 مسکن بانک

                                                           
 شد.با نام بیمه بنیاد مستضعفان و جانبازان ارائه می ای بنیاد شهید و امور ایثارگران قبلاًخدمات بیمه -40
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 ]/ سازمان غذا و دارو دفتر آمار و فناوری اطلاعات - زشکیپ وزارت بهداشت، درمان و آموزش [

] 

شناسه سازمان  گرنام سازمان بیمه

 91 شرکت مخابرات ایران گربیمه

 92 ایراناسلامیجمهوریهواپیمایی 

 93 سازمان بنادر و کشتیرانی

 99 شرکت صنایع مس ایران

 95 شرکت ملی فولاد ایران

 96 صادراتتوسعه بانک

 97 بانک رفاه

 90 16بیمه ما

 94 بیمه آرمان

 57 بیمه میهن

 SOS 51رسان ایران کمک

 52 سازیندهآ بیمه

 53 بیمه کوثر

 59 تعاون بیمه

 55 سرمد بیمه

 56 بیمه آسماری

 57 بیمه ایران معین

 54 بیمه اتکایی ایرانیان

 67 ساپوپ بیمه

 61 بهزیستیسازمان 

 62 سلامت بیمه گردشگری

 63 سبحان بیمه

 69 ذغال سنگ البرز شرق

 65 کشاورزیجهاد  بیمه

 66 هاسازمان زندان

 67 سنگ آهن مهیب

                                                           
 د.شوارائه می «بیمه ما»ای بانک ملت توسط خدمات بیمه -40
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 ]/ سازمان غذا و دارو دفتر آمار و فناوری اطلاعات - زشکیپ وزارت بهداشت، درمان و آموزش [

] 

شناسه سازمان  گرنام سازمان بیمه

 60 گری تراکتورسازی ایران شرکت ریخته گربیمه

 64 شرکت آهنگری تراکتورسازی  ایران

 

 کدهای تواتر مصرف دارو 14 پیوست

 SNOMEDCTسیستم کدگذاری:

صرفا از کد اصطلاح و نام  باشد، بایستیمی SNOMEDCTها، با توجه به اینکه ترمینولوژی مورد استفاده : در ارسال دادهتوجه

افزار اصطلاح مندرج در جدول زیر استفاده نمود و ستون معنای فارسی صرفاً برای درک بهتر مفهوم یا نمایش در لایه واسط کاربر نرم

 مراکز سلامت کاربرد خواهد داشت و در ارسال داده نبایستی مورد استفاده قرار گیرد.

 معنای فارسی نام اصطلاح کداصطلاح

377933777 Once per hour (qualifier value) 1 بار در ساعت 

377939776 Twice per hour (qualifier value) 2 بار در ساعت 

377935777 Three times per hour (qualifier value) 3 بار در ساعت 

377936770 Four times per hour (qualifier value) 9 بار در ساعت 

377937779 Six times per hour (qualifier value) 6 بار در ساعت 

224747779 Once daily (qualifier value) 1 بار در روز 

346177777 One to two times a day (qualifier value) 1  بار در روز 2تا 

346170772 One to three times a day (qualifier value) 1  بار در روز 3تا 

346174775 One to four times a day (qualifier value) 1  بار در روز 9تا 

346126779 Every thirty six hours (qualifier value)  ساعت 36هر 
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 ]/ سازمان غذا و دارو دفتر آمار و فناوری اطلاعات - زشکیپ وزارت بهداشت، درمان و آموزش [

] 

 معنای فارسی نام اصطلاح کداصطلاح

224744771 Twice a day (qualifier value) 2 بار در روز 

346111771 Two to four times a day (qualifier value) 2  بار در روز 9تا 

224740774 Three times daily (qualifier value) 3 بار در روز 

346112770 Three to four times a day (qualifier value) 3  بار در روز 9تا 

377934771 Four times daily (qualifier value) 9 بار در روز 

346119774 Four to six times a day (qualifier value) 9  بار در روز 6تا 

377997779 Five times daily (qualifier value) 5 بار در روز 

377991777 Six times daily (qualifier value) 6 بار در روز 

377992777 Seven times daily (qualifier value) 7 بار در روز 

377993772 Eight times daily (qualifier value) 0 بار در روز 

346115775 Nine times a day (qualifier value) 4 بار در روز 

346175779 Ten times a day (qualifier value) 17 بار در روز 

346176773 Twelve times a day (qualifier value) 12 بار در روز 

346117777 Sixteen times a day (qualifier value) 16 بار در روز 

377957773 Once monthly (qualifier value) 1 بار در ماه 

377951779 Twice monthly (qualifier value) 2 بار در ماه 
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 ]/ سازمان غذا و دارو دفتر آمار و فناوری اطلاعات - زشکیپ وزارت بهداشت، درمان و آموزش [

] 

 معنای فارسی نام اصطلاح کداصطلاح

377952776 Three times monthly (qualifier value) 3 بار در ماه 

377953771 Four times monthly (qualifier value) 9 بار در ماه 

225767779 Alternate days (qualifier value) یک روز درمیان 

225764773 Once a week (qualifier value) 1 بار در هفته 

224077772 Twice weekly (qualifier value) 2 بار در هفته 

225751777 Two to three times a week (qualifier value) 2  بار در  3تا

 هفته

224079776 Three times weekly (qualifier value) 3 بار در هفته 

346113773 Three to four times a week (qualifier value) 3  بار در  9تا

 هفته

377995774 Four times weekly (qualifier value) 9 بار در هفته 

377996775 Five times weekly (qualifier value) 5 بار در هفته 

377997771 Six times weekly (qualifier value) 6 بار در هفته 

377990776 Seven times weekly (qualifier value) 7 بار در هفته 

346117772 Monday through Friday (qualifier value) دوشنبه تا  جمعه 

377955770 Once per year (qualifier value) 1 بار در سال 
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 ]/ سازمان غذا و دارو دفتر آمار و فناوری اطلاعات - زشکیپ وزارت بهداشت، درمان و آموزش [

] 

 معنای فارسی نام اصطلاح کداصطلاح

377956774 Twice per year (qualifier value) 2 بار در سال 

377957777 Three times per year (qualifier value) 3 بار در سال 

377950775 Four times per year (qualifier value) 9 بار در سال 

 

 طریقه مصرف داروکدهای - 15 پیوست

 SNOMEDCTسیستم کدگذاری:

باشد، بایستی صرفا از کد اصطلاح و نام می SNOMEDCTها، با توجه به اینکه ترمینولوژی مورد استفاده : در ارسال دادهتوجه

افزار اصطلاح مندرج در جدول زیر استفاده نمود و ستون معنای فارسی صرفاً برای درک بهتر مفهوم یا نمایش در لایه واسط کاربر نرم

 مراکز سلامت کاربرد خواهد داشت و در ارسال داده نبایستی مورد استفاده قرار گیرد.

م اصطلاحنا معنای فارسی  کد اصطلاح 

 Administration of drug or medicament to skin via topical route از طریق روی پوستی / جلدی

(procedure) 

430695119 

 Administration of drug or medicament via enteral tube ایاز طریق لوله روده

(procedure) 

386350116 

 Administration of drug or medicament via epidural route از طریق اپیدورال

(procedure) 

386352114 

 Administration of drug or medicament via intraarterial route از طریق داخل شریان

(procedure) 

432977116 

 Administration of drug or medicament via intradermal route از طریق داخل درم

(procedure) 

386355112 

 Administration of drug or medicament via intramuscular route از طریق داخل عضله

(procedure) 

386356110 

 Administration of drug or medicament via intraosseous route از طریق داخل استخوان

(procedure) 

386357115 

 Administration of drug or medicament via intrapleural route از طریق داخل پرده جنب

(procedure) 

433215114 
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 ]/ سازمان غذا و دارو دفتر آمار و فناوری اطلاعات - زشکیپ وزارت بهداشت، درمان و آموزش [

] 

م اصطلاحنا معنای فارسی  کد اصطلاح 

 Administration of drug or medicament via intrathecal route از طریق داخل غشای مغزی نخاعی

(procedure) 

416088113 

 Administration of drug or medicament via intravenous route از طریق داخل ورید

(procedure) 

386358111 

 Administration of drug or medicament via nasal route از طریق بینی

(procedure) 

416072113 

 Administration of drug or medicament via ophthalmic route از طریق چشم

(procedure) 

386353119 

 Administration of drug or medicament via oral route از طریق دهان

(procedure) 

386359118 

 Administration of drug or medicament via otic route از طریق گوش

(procedure) 

386351117 

 Administration of drug or medicament via rectal route از طریق رکتال

(procedure) 

386361113 

 Administration of drug or medicament via subcutaneous route از طریق زیرجلدی

(procedure) 

386362116 

 Administration of drug or medicament via vaginal route از طریق واژینال

(procedure) 

386363110 

 Administration of drug or medicament via ventricular reservoir از طریق بطنی

(procedure) 

386364117 

 Administration of radiopharmaceutical agent via intraarticular یودارو از طریق داخل مفصلیراد

route (procedure) 

439792110 

 Administration of radiopharmaceutical agent via intracavitary ایرادیودارو از طریق داخل حفره

route (procedure) 

439852115 

 Administration of substance into bladder via intravesical route نهاز طریق داخل مثا

(procedure) 

430464115 

 Administration of substance via gastric stoma (procedure) 430673115 ایاز طریق سوراخ معده

 Administration of substance via intracavernous route از طریق داخل کاورنوس

(procedure) 

432120116 

 Administration of substance via intraspinal route (procedure) 432181119 از طریق داخل ستون فقرات
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 ]/ سازمان غذا و دارو دفتر آمار و فناوری اطلاعات - زشکیپ وزارت بهداشت، درمان و آموزش [

] 

م اصطلاحنا معنای فارسی  کد اصطلاح 

 Administration of substance via nasogastric route (procedure) 430465116 ایاز طریق بینی معده

 Administration of substance via urethral route (procedure) 432917117 از طریق پیشابراه

 Administration of substance via gingival route (procedure) 432844118 از طریق لثه

 Administration of substance via buccal route (procedure) 430952117 از طریق جویدن

 

 روکد شکل های دا -16 پیوست

  NCPDPسیستم کدگذاری: 

 کد اصطلاح نام اصطلاح

Adult Suppository C64886 

Aerosol C42887 

Aerosol Spray C4288٩ 

Ampule C48473 

Applicator C62412 

Applicatorful C78783 

Bag C48474 

Bar C48475 

Bead C534٩5 

Blister C54564 

Block C534٩8 

Bolus C48476 

Bottle C48477 

Box C48478 

Can C4847٩ 

Canister C62413 

Caplet C646٩6 

Capsule C25158 

Carton C54712 

Cartridge C48481 

Case C62414 

Cassette C6٩1٩3 

Chewable Capsule C64876 

Chewable Tablet C428٩3 
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 ]/ سازمان غذا و دارو دفتر آمار و فناوری اطلاعات - زشکیپ وزارت بهداشت، درمان و آموزش [

] 

 کد اصطلاح نام اصطلاح

Chewing Gum C428٩4 

Cloth C61884 

Coated Tablet C428٩7 

Cream C28٩44 

Crystal C42٩11 

Cylinder C4848٩ 

Disk C484٩1 

Dose Pack C62417 

Drop C2٩112 

Drop Solution C61٩٩2 

Drop Suspension C61٩٩5 

Dual Pack C٩6265 

Elixir C42٩12 

Emulsion C42٩13 

Enema Powder C64885 

Enema Tablet C64871 

Film C42٩32 

Film Coated Tablet C42٩31 

Foam C648٩8 

Foam Bath C648٩٩ 

Gel C42٩34 

Gum C6٩124 

Implant C484٩٩ 

Inhalant C42٩44 

Inhalant Powder C٩1142 

Inhalant Solution C٩1143 

Liquid Soap C68٩53 

Mouthwash C2٩26٩ 

Mucosal Spray C٩114٩ 

Nasal Cream C٩1151 

Nasal Gel C٩1152 

Nasal Inhalant C٩1153 

Nasal Inhaler C٩1154 

Nasal Ointment C٩1155 

Nasal Solution C٩1156 

Nasal Spray C٩1157 

Nasal Suspension C٩1158 
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 کد اصطلاح نام اصطلاح

Oil C42٩65 

Ointment C42٩66 

Ophthalmic C6٩13٩ 

Ophthalmic Cream C٩115٩ 

Ophthalmic Gel C٩1161 

Ophthalmic Ointment C٩1162 

Ophthalmic Solution C٩1163 

Ophthalmic Suspension C٩1164 

Oral Capsule C٩1165 

Oral Cream C٩1166 

Oral Foam C٩1167 

Oral Gel C٩1168 

Oral Ointment C٩116٩ 

Oral Paste C٩1171 

Oral Powder C٩1171 

Oral Solution C68٩٩6 

Oral Spray C٩1172 

Oral Suspension C68٩٩2 

Oral Tablet C43243 

Otic Cream C٩1174 

Otic Ointment C٩1175 

Otic Solution C٩1176 

Otic Suspension C٩1177 

Pack C62653 

Pad C6٩116 

Patch C42٩68 

Powder C42٩72 

Rectal C6٩146 

Rectal Cream C6٩145 

Rectal Foam C٩1181 

Rectal Gel C٩1182 

Rectal Ointment C6٩147 

Rectal Powder C٩1183 

Rectal Spray C٩1184 

Rectal Suppository C68٩8٩ 

Shampoo C42٩81 

Shampoo Suspension C42٩82 
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 کد اصطلاح نام اصطلاح

Skin Patch C28276 

Soap C42٩83 

Solution C42٩86 

Spray C42٩8٩ 

Suppository C42٩٩3 

Suspension C42٩٩4 

Syrup C42٩٩6 

Tablet C42٩٩8 

Tabminder C62421 

Toothpaste C٩1186 

Topical Cream C٩1187 

Topical Foam C٩1188 

Topical Gel C٩118٩ 

Topical Lotion C٩11٩1 

Topical Oil C٩11٩1 

Topical Ointment C٩11٩2 

Topical Powder C٩11٩3 

Topical Powder Spray C٩1178 

Topical Solution C64٩15 

Topical Spray C٩11٩4 

Topical Suspension C68٩٩8 

Urethral Gel C٩11٩5 

Urethral Suppository C6٩153 

Vaginal Cream C6٩151 

Vaginal Diaphragm C478٩1 

Vaginal Foam C6٩151 

Vaginal Gel C٩11٩7 

Vaginal Ointment C6٩154 

Vaginal Powder C٩11٩8 

Vaginal Ring C٩11٩٩ 

Vaginal Spray C٩1211 

Vaginal Suppository C68٩٩1 

Vaginal Tablet C6٩14٩ 

Vial C48551 

 



 7/2نگارش  –داروخانه دارویی نسخ – باسپاس داده تبادل راهنمای

 

 

 

 

 ]112از112صفحه  [

] 

002 

 

 ]/ سازمان غذا و دارو دفتر آمار و فناوری اطلاعات - زشکیپ وزارت بهداشت، درمان و آموزش [

] 

 منابع و مراجع

 

1. Abramson, E.L., et al., Electronic prescribing within an electronic health record reduces ambulatory 

prescribing errors. Jt Comm J Qual Patient Saf, 2111. 37(11): p. 471-8. 

2. Westbrook, J.I., et al., Effects of two commercial electronic prescribing systems on prescribing error 

rates in hospital in-patients: a before and after study. PLoS Med, 2112. ٩(1): p. e1111164. 

3. Kannry, J., Effect of e-prescribing systems on patient safety. Mt Sinai J Med, 2111. 78(6): p. 827-

33. 

4. Liu, H., Q. Burkhart, and D.S. Bell, Evaluation of the NCPDP Structured and Codified Sig Format 

for e-prescriptions. J Am Med Inform Assoc, 2111. 18(5): p. 645-51. 

5. Web Services Description Language (WSDL) 2111  [cited 2112; Available from: 

http://www.w3.org/TR/wsdl. 

6. Simple Object Access Protocol (SOAP) 1.1.  2111  [cited 2111 211211411٩]; Available from: 

http://www.w3.org/TR/2111/NOTE-SOAP-21111518/. 

7. openEHR Architecture.   [cited 2112; Available from: 

http://www.openehr.org/releases/1.1.2/architecture/overview.pdf. 

8. Schadow, G. THE UNIFIED CODE FOR UNITS OF MEASURE.   [cited 2112; Available from: 

http://aurora.regenstrief.org/~ucum/ucum.html. 

 

 

http://www.w3.org/TR/wsdl
http://www.w3.org/TR/2000/NOTE-SOAP-20000508/
http://www.openehr.org/releases/1.0.2/architecture/overview.pdf
http://aurora.regenstrief.org/~ucum/ucum.html

