
 

        

 HIS بخش درنحوه ثبت   آموزشفرم 

 تاریخ:

 شماره:

 پیوست:

 25/10/1399  تاریخ تدوین: فناوری اطالعاتواحد:  معاونت توسعه مدیریت ومنابع

 2  از    1 صفحه مریم احدیانارائه دهنده گزارش:     TN-014/11کد مدرک:

در شناسایی و صحت گزارشات آماری بسیار مهم می باشد. کافی  بخشهاثبت هماهنگ و استفاده از استاندارد توافقی در عناوین 

 رعایت گردد: و مشخص کردن نوع بخش است موارد زیر در ثبت عناوین

 (نام بخش)ناعنو 

 بسیار مهم است. شناسایی نوع آندر جدول زیر درج شده است که در  HISدر  بخشعنوانهای معتبر در ثبت 

 (یدرمان یمیش بخش)مانند: .بخشهای بستریدر ابتدا عناوین  بخشاستفاده از کلمه  -1

 (اورژانس رشیپذ) مانند: .پذیرشدر ابتدا عناوین واحدهای  پذیرشاستفاده از کلمه  -2

 (یمرکز داروخانه)مانند: .داروخانه ایدر ابتدا عناوین مرکز  داروخانهاستفاده از کلمه  -3

 (قلب و عروق درمانگاه)مانند: .درمانگاهیدر ابتدا عناوین واحدهای  درمانگاهاستفاده از کلمه  -4

 (یداخل ژهیو کینیکل) مانند: .کلینیکیدر ابتدا عناوین واحدهای  کلینیک و کلینیک ویژهاستفاده از کلمه  -5

 ( آموزش واحدمانند: ) .اداریدر ابتدا عناوین واحدهای  واحداستفاده از کلمه  -6

 (یعموم یجراحاتاق عمل .)مانند: اتاق عمل هادر ابتدا عناوین  اتاق عملاستفاده از کلمه  -7

 (یآندوسکوپ انبار.)مانند: نبارهادر ابتدا عناوین ا انباراستفاده از کلمه  -8

 (اطفال اورژانس.)مانند: بخش اورژانسدر ابتدا عناوین  اورژانساستفاده از کلمه  -9

 (یمرکز شگاهیآزما.)مانند: واحدهای آزمایشگاهیدر ابتدا عناوین  آزمایشگاهاستفاده از کلمه  -10

 (کینیپاراکل صندوق.)مانند: واحد پرداختدر ابتدا عناوین  صندوقاستفاده از کلمه  -11

 کلمه اضافی درج گردد. )مانند: سونوگرافی( برای بقیه موارد عنوان اصلی بدون هیچ -12

برای درج   استفاده گردد. 02یا  01برای شماره گذاری بخش از اعداد و حتماً اعداد تک رقمی با ترکیب عدد صفر، مانند  نکته:

 (ICU 01) مانند: بخش و بعد عدد درج می گردد. یک فاصلهعدد بعد از کلمه، 

 

 بخش گروه 

 در جدول زیر درج شده است که در شناسایی و دسته بندی آن بسیار مهم است. HISدر  گروه بخشعنوانهای استاندارد در ثبت 

 عناوین استاندارد وضعیت بخش  عناوین استاندارد وضعیت بخش

ی  درمانگاه ها  بخش های بستر

ی  پاراکلینیک  اتاق عمل های بستر

ی موقتبخش   اتاق عمل های رسپای    بستر



 

        

 HIS بخش درنحوه ثبت   آموزشفرم 

 تاریخ:

 شماره:

 پیوست:

 25/10/1399  تاریخ تدوین: فناوری اطالعاتواحد:  معاونت توسعه مدیریت ومنابع

 2  از    2 صفحه مریم احدیانارائه دهنده گزارش:     TN-014/11کد مدرک:

   بخش های اورژانس

 

 نوع بخش 

 زیر درج شده است که در دسته بندی آن مهم می باشد. در HISعنوانهای استاندارد در ثبت نوع واحد در 

 سرپایی، بستری، اداریاین گزینه ها: 

 

 گردد. غیرفعالاگر بخش یا واحدی دیگر فعالیت ندارد بالفاصله باید نکته مهم: 


