
 

 حق مالکیت سند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درمان  یاستحقاق سنج یساز سرو یبرداربهره یراهنما

 هایمارستاندر ب
 



 

 هابرداری از سرویس استحقاق سنجی درمان در بیمارستانراهنمای بهره
USERGUIDELINE8.DOCX  

 

 

 ۱۱/۴۰/۱۹۳۱ شدهبازبینی
 ۹2از  2صفحه   

 سند شناسنامه

 

  

 درمانسنجی استحقاق پروژه نام

 / سازمان بیمه سالمت ایرانوزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور نام کارفرما

 اطالعات سالمت شرکت آواي فناوري مجري پروژه

 هابرداري از سرویس استحقاق سنجی درمان در بیمارستانراهنماي بهره سند نام

 UserGuideLine8.DOCX نام فایل

 8 نگارش

 شدهبازبینی وضعیت

 ۱۱/۴۰/۱۹۳۱ انتشارتاریخ 

 عادي بندي سندنوع طبقه



 

 هابرداری از سرویس استحقاق سنجی درمان در بیمارستانراهنمای بهره
USERGUIDELINE8.DOCX  

 

 

 ۱۱/۴۰/۱۹۳۱ شدهبازبینی
 ۹2از  ۹صفحه   

 فهرست مطالب

 6 .............................................................................................................................................................. مقدمه -۱

 6 ........................................................................................................................................................ هدف سند -2

 6 ................................................................................................................................................... محدوده سند -۹

 ۱ .......................................................... هامارستانیدرمان در ب یاستحقاق سنج سیاستقرار سرو یمراحل کل -۰

 8 ................................................................................. درمان یاستحقاق سنج سیسرو ندیبر فرا یکل ینگاه -5

 ۳ ............................................................................. درمان یاستحقاق سنج سیسرو یعموم کینمودار شمات -6

 ۱۴ ............................... یاستحقاقسنج سیدر سرو یانجام کار در معاونت درمان دانشگاه علوم پزشک ندیفرا -۱

 ۱۱ ........................ درمان یاستحقاقسنج سیدر سرو HISتوسعهدهنده  يهاشرکت يانجام کار برا ندیفرا -8

 ۱۰ .......................... درمان یاستحقاق سنج سیدر سرو مارستانیب رشیکارشناس پذ يانجام کار برا ندیفرا -۳

 ۱8 ........................................................................................... مارستانیب رشیمتداول مسئول پذ يپرسشها -۱۴

 ۱۳ ........................................ درمان یاستحقاق سنج سیدر سرو یمارستانیناظران ب يانجام کار برا ندیفرا -۱۱

 25 .......................................................................................................... (مهی)مقوم ب یمارستانیمتداول ناظر ب يپرسشها -۱۱-۱

 26 ................................................................................... مارستانیدر ب سیاستقرار سرو ستی: چک ل۱ وستیپ



 

 هابرداری از سرویس استحقاق سنجی درمان در بیمارستانراهنمای بهره
USERGUIDELINE8.DOCX  

 

 

 ۱۱/۴۰/۱۹۳۱ شدهبازبینی
 ۹2از  ۰صفحه   

 هافهرست جدول

 ۱۴ ..................................... درمان یاستحقاق سنج سیمعاونت درمان دانشگاه در سرو يمراحل انجام کار برا -۱جدول 

 ۱۱ ............................................. درمان یاستحقاق سنج سیدر سرو HIS يهاشرکت يمراحل انجام کار برا -2جدول 

 ۱5 ............................ درمان یاستحقاق سنج سیدر سرو مارستانیب رشیکارشناس پذ يمراحل انجام کار برا -۹جدول 

 ۱۳ ............................................ درمان یاستحقاق سنج سیدر سرو یمارستانیناظران ب يمراحل انجام کار برا -۰جدول 

 

  



 

 هابرداری از سرویس استحقاق سنجی درمان در بیمارستانراهنمای بهره
USERGUIDELINE8.DOCX  

 

 

 ۱۱/۴۰/۱۹۳۱ شدهبازبینی
 ۹2از  5صفحه   

 هافهرست شکل

 8.................................................................................... درمان یاستحقاق سنج سیسرو ندیبر فرا یکل ینگاه -۱شکل 

 ۳.................................................................................. درمان یاستحقاق سنج سیسرو یعموم کینمودار شمات-2شکل 

 ۱2 ............................................. درمان یاستحقاق سنج سیدر سرو  HIS يهاشرکت يانجام کار برا ندیفرا  -۹شکل 

 ۱۹ .................................................................................... درمان یاستحقاق سنج سیسرو یفن کینمودار شمات-۰شکل 

 ۱۱ ....................................... درمان یاستحقاق سنج سیدر سرو رشیکارشناس پذ يکامل انجام کار برا ندی: فرا5شکل 

 2۹ ......................................... (۱درمان) یاستحقاق سنج سیسرو در یمارستانیناظران ب يانجام کار برا ندیفرا -6شکل 

 2۰ ......................................... (2درمان) یاستحقاق سنج سیسرو در یمارستانیناظران ب يانجام کار برا ندیفرا -۱شکل 

 

  



 

 هابرداری از سرویس استحقاق سنجی درمان در بیمارستانراهنمای بهره
USERGUIDELINE8.DOCX  

 

 

 ۱۱/۴۰/۱۹۳۱ شدهبازبینی
 ۹2از  6صفحه   

 مقدمه -1

سرویس استحقاق سنجی )اعتبار سنجی( درمان یکی از خدمات سالمت الکترونیکی است که در آن، واحد پذیرش مراکز درمانی 

(  نموده و این سامانه از طریق سرویس HIS) اقدام به ثبت کد ملی بیمه شده )بیمار( در سامانه مدیریت اطالعات بیمارستانی

 نماید. اي و هویتی بیمه شده را نمایش و درج میاستحقاق سنجی )اعتبار سنجی(، اطالعات بیمه

اي، تاریخ اعتبار بیمه و نسبت با بیمه شده اصلی خواهد بود. خروجی سرویس شامل نام، نام خانوادگی، آدرس، عکس، صندوق بیمه

شود و در قالب یک بارکد در باالي تمام صفحات پرونده صادر می HIDراجعه هر بیمه شده، یک شناسه یکتا با نام براي هر بار م

 شود.درج میشود، تولید می HISکه در سامانه بیمار 

ها، سه گروه بیشترین نقش را در ارایه سرویس خواهند داشت که شامل کارشناس در زمان اجراي این سرویس در بیمارستان

است. در این سند سعی شده است تا راهنماي جامعی براي هریک از این  HISپذیرش، ناظر بیمارستانی و تولیدکننده سامانه 

 ها با آن مواجه هستند، پاسخ داده شود. ریک از این گروههاي متداولی که هها تدوین و به پرسشگروه

 هدف سند -2

جی است که سنهدف سند توصیف فرایند ارایه خدمات بیمارستانی در بخش بستري با لحاظ کردن استفاده از سرویس استحقاق

هر دسته از کاربران در چارچوب هاي درگیر در اجراي این فرایند در آن تشریح شده است. فرایند انجام کار وظایف هریک از نقش

 هاي کاربران این سرویس باشد.رود که این سند پاسخگوي بیشتر پرسشمشخصی تعیین شده و انتظار می

 سند محدوده -3

 سنجی است:هاي زیر در حوزه سرویس استحقاقهاي گروهمحدوده سند در حوزه راهنماي کاربري و پاسخ به پرسش

 سراسر کشور HISشتیبان( هاي توسعه دهنده )پشرکت الف(

 بخش بستري –بخش پذیرش  -هاي دولتی سراسر کشور بیمارستان ب(

 هاي دولتی سراسر کشورناظران بیمارستانی بیمه سالمت در بیمارستان ج(
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 هامراحل کلی استقرار سرویس استحقاق سنجی درمان در بیمارستان -4

 

 

 

  

بیمارستان توسط شرکت توسعه  HISسیستم 

 به روز شود. HISدهنده 

هر  HISشرکت توسعه دهنده 

 HISموظف است  بیمارستان

دریافتی  SDKمربوطه را بر اساس 

از دانشگاه علوم پزشکی مربوطه 

 آپدیت نماید. 

دانشگاه  ITبیمارستان با همکاري مدیر  ITمدیر 

، اقدامات الزم HISمربوطه و شرکت توسعه دهنده 

 انجام دهد.برداري از سرویس براي بهرهرا 

بیمارستتتان به همراه مستتئول پذیرش،  ITمدیر 

صورت  سرویس را انجام داده و در  ست اولیه  ت

بروز مشتکل با همکاري شترکت توستعه دهنده 

HIS.مشکالت احتمالی را رفع نماید ، 

پس از استقرار صحیح سرویس، برگ بیمار 

فرضی پذیرش شده پرینت گرفته شود و از 

( بر روي برگ اطمینان HIDبارکد )کد  دوجو

 حاصل شود.

ناظر بیمارستانی با استفاده از بارکدخوان اپلیکیشن 

در  HIDهاي موبایل و یا سرویس دریافت شناسه

را خوانش نموده و از صحت  HIDاپلیکیشن، کد 

 اطالعات نمایش داده شده اطمینان حاصل نماید.

ستانی  شن موبایل ناظر بیمار * اپلیکی

از طریق شتتترکتتت آواي فنتتاوري 

سازمان بیمه اطالعات سالمت  و یا 

ستانی سالمت  در اختیار ناظر بیمار

 گیردقرار می

* نام کاربري و رمز ورود به اپلیکیشن 

از طریق ستتازمان بیمه ستتالمت در 

 گیرداختیار ناظر قرار می

سرویس پیاده 

 سازي شده است

در  سازي اولیهور افراد زیر براي پیادهحض

 :ضروري است بیمارستان

مدیر IT بیمارستان 

مسئول پذیرش 

 )ناظر بیمارستانی )بیمه سالمت 

و یا مسئول پذیرش در هنگام برخورد  ITمدیر 

 با مشکل با افراد زیر تماس بگیرند:

 شرکت توسعه دهندهHIS مربوطه 

 مدیرIT دانشگاه مربوطه 

 

بیمارستانی در هنگام برخورد مشکل با ناظر 

 افرار زیر تماس بگیرد:

سازمان بیمه سالمت مربوطه 

شرکت آواي فناوري اطالعات سالمت 

تواند می HISشرکت توسعه دهنده 

از طریق سامانه جیرا وزارت بهداشت 

فناوري  شرکت آوايو ارتباط با 

، مشکالت و سالمتاطالعات 

 سواالت خود را پیگیري و حل نماید. 

1 

2 

3 

4 
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 نگاهی کلی بر فرایند سرویس استحقاق سنجی درمان  -5

 

 نگاهی کلی بر فرایند سرویس استحقاق سنجی درمان -1شکل 
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 نمودار شماتیک عمومی سرویس استحقاق سنجی درمان -6

 

   

 سرویس استحقاق سنجی درمان عمومینمودار شماتیک -2شکل 
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 سنجی فرایند انجام کار در معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی در سرویس استحقاق -7

براي هاي الزم از سوي معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور نامهو شیوه در ابتداي امر، نامه، ابالغیه

توانند ها اطالع رسانی شود. مسئوالن مربوطه میبیمارستان ها و متعاقباًربط دانشگاهها ارسال خواهد شد تا به مسئولین ذيدانشگاه

 و...( ارجاع دهند. ITسازي سرویس را بررسی و به افراد مرتبط )واحد هاي الزم براي پیادهبا برگزاري جلسه، چارچوب

 مراحل انجام کار برای معاونت درمان دانشگاه در سرویس استحقاق سنجی درمان -1جدول 

هاي تابعه خود ارستتال و توضتتیحات الزم را ارا ه هاي دریافتی از معاونت درمان وزارت بهداشتتت را به بیمارستتتاننامه و ابالغیه  1

 نمایند.

ه شده است ، ارایو راهنماي تکمیل آن استقرار سرویس در بیمارستان لیست مربوط به ارزیابیدر پیوست یک این سند، چک** 

ستان  مربوطهنماینده در اختیار که باید  شگاه نیز در این چک قرار گیرد.در بیمار ست باید از طریق واحد فناوري اطالعات دان لی

 بیمارستان قرار گرفته باشد. ITاختیار مدیر 

ستتئول م شتتود. عیینت «لیستتت تحویل و استتتقرار خدمت در بیمارستتتانچک»مستتئولی در بیمارستتتان جهت پیگیري تکمیل   2

ست میکننده چکتکمیل ست با ITتواند مدیر لی سئول موظف ا شخص م شد.  شخص مرتبط دیگري با سئول پذیرش و یا  ، م

ستانی چک سئول پذیرش و ناظر بیمار ست را تکمیل نمودهمکاري م سال نماید.معاونت درمان ه و براي لی شگاه ار نحوه  ) دان

 توضیح داده شده است.( ۱لیست در پیوست تکمیل چک

هاي تابع خود را تجمیع نموده و مطابق نامه مذکور براي شرکت آواي فناوري هاي تمام بیمارستانلیستفایل تکمیل شده چک  3

 اطالعات سالمت ارسال نمایند. 

 خانم مهندس فیروزه ۴2۱-۰265۱2۱6ارسال چک لیست تکمیل شده یا دریافت راهنمایی براي تکمیل آن: شماره تماس براي 

 A.firuzeh@ava-salamat.irآدرس ایمیل: 

ستان ITواحد   4 صورت برخورد با مشکل و خطا در بیمار ستحقاقها در  سرویس ا ستقرار   ITسنجی درمان، به واحد طی فرایند ا

دانشگاه علوم پزشکی باید خطاها و مسا ل گزارش شده را  ITدهند. واحد دانشگاه خود )نماینده سپاس در دانشگاه( اطالع می

 .تماس حاصل نمایند 8۱۰56۱۴۴و یا با شماره در سامانه جیرا وزارت بهداشت ثبت 
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 سنجی درماندر سرویس استحقاق HISدهنده های توسعهفرایند انجام کار برای شرکت -8

 SDKآن بیمارستتان را بتر استاس  HISافتزار موظتف استت نرم هتر بیمارستتان HISدهنتده )پشتتیبان( شترکت توستعه

روز نمایتتد. ایتتن فایتتل از کتته از طریتتق شتترکت آواي فنتتاوري اطالعتتات ستتالمت در اختیتتار ایشتتان قتترار گرفتتته استتت، بتته

پتتس از . ار نماینتتدگان ستتپاس دانشتتگاه قتترار گرفتتته استتتنیتتز در اختیتت http:\\pmira.behdasht.gov.irستتایت طریتتق 

ستنجی در بختش پتذیرش )بتراي بیمتاران سترویس استتحقاقبیمارستتان،  ITروزرسانی سامانه در هماهنت  بتا متدیریت به

 گیرد.میبستري( مورد استفاده قرار 

بترداري سترویس بتا متدیر ستازي و بهره، تتا اتمتام فراینتد پیاده HISرستانی نترم افتزار روزها موظفنتد پتس از بهشرکت

IT  بیمارستان )مسئول پتذیرش( و نماینتدهHIS  همکتاري و همتاهنگی کامتل داشتته و ضتمن حفتا ارتبتاط بتا آنهتا جهتت

را برطتترف نماینتتد. چنانطتته خطاهتتاي  HISاجتتراي صتتحیح ستترویس، هتتر گونتته خطتتاي احتمتتالی فنتتی ستترویس در ستتمت 

و ستامانه جیترا وزارت بهداشتت خطاهتا  شترکت آواي فنتاوري اطالعتات ستالمتنباشتد از طریتق  HISبتوط بته احتمالی مر

شتترکت آواي فنتتاوري اطالعتتات را گتتزارش و تتتا زمتتان برطتترف شتتدن آن پیگیتتري مستتتمر نماینتتد. تتتیم فنتتی مستتتقر در 

حتتال رصتتد کتتردن و پاستتخگویی بتته ( در http://sepasissues.behdasht.gov.irبتتا استتتفاده از ستتامانه جیتترا ) ستتالمت

 مشکالت و خطاهاي احتمالی هستند.

 در سرویس استحقاق سنجی درمان HISهای مراحل انجام کار برای شرکت -2جدول 

امی مربوطه براي تم شرکت آواي فناوري اطالعات سالمت دریافت نمایند. فایلرا از سازي سرویس و دستورالعمل مربوط به پیاده SDKفایل   1

 موضوع را پیگیري نمایند. 8۱۰56۱۴۴ها ارسال شده و در صورتی که شرکت آن را دریافت نکرده است از طریق تماس با شماره شرکت

 دریافتی آپدیت شود. SDKبیمارستان بر اساس  HISافزار نرم  2

 بازخورد آن دریافت شود.رسانی شده و اطالع HISبیمارستان در خصوص به روز شدن  ITبه واحد   3

 ها انجام و از صحت عملکرد آنها اطمینان حاصل شود.یا مسئول پذیرش بیمارستان، تست تمامی سرویس ITبا حفا ارتباط با مدیر   4

شد و اصفحه چاپ شود و توسط اپلیکیشن ناظر بیمه قابل خواندن بسمت چپ کند که بارکد مربوطه در باالي سرویس زمانی به درستی کار می

 خروجی سرویس اپلیکیشن با اطالعات ثبت شده در برگه پذیرش یکسان باشد

 در صورت بروز هر گونه خطاي احتمالی در پیاده سازي اولیه، پیگیري و رفع خطا شود.  5

و ستترویس استتت در ستتامانه جیرا  SDKاستتت برطرف شتتود و خطاهایی که ستتمت  HISآن دستتته از خطاهایی که در ستتمت  

(http://sepasissues.behdasht.gov.irثبت و تا زمان رفع آن ب ) طور مستمر پیگیري شود.ه 

  ۱6تا  8ه ساعت شنبپاسخگوي خطاهاي احتمالی در ساعات کاري روزهاي شنبه تا چهار  6

http://sepasissues.behdasht.gov.ir/
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از شرکت آواي فناوري  SDKفایل 
دریافت شود

شروع

 SDKبر اساس  HISنزم افزار 
آپدیت شود

 ITاطالع رسانی و هماهنگی با 

بیمارستان

یا مسئول پذیرش سرویس  ITمدیر 
را در پذیرش بیمارستان فراخوانی 

کد ملی بیمار را وارد نماید و . کنند
استعالم بیمه شدگی انجام شود

آیا سرویس به درستی عمل میکند پذیرش انجام شود

است  HISآیا مشکل یا خطا در سمت 

خیر

بله بدرستی صادر و HIDآیا 
ده بیمار ثبت شده است  در پرون

بلهپایان

ثبت خطا در سامانه جیرا و پیگیري تا 
زمان رفع آن و صحت عملکرد سرویس

خیر

خطایابی و رفع خطا و پیگیري از بیمارستان  
تا زمان صحت عملکرد سرویس

بله

خیر

 

 در سرویس استحقاق سنجی درمان  HISهای فرایند انجام کار برای شرکت  -3شکل 
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 نمودار شماتیک فنی سرویس استحقاق سنجی درمان-4شکل 
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 ۱۱/۴۰/۱۹۳۱ شدهبازبینی
 ۹2از  ۱۰صفحه   

 فرایند انجام کار برای کارشناس پذیرش بیمارستان در سرویس استحقاق سنجی درمان -9

ها ارسال خواهد شد تا به هاي الزم از سوي معاونت درمان دانشگاه براي بیمارستاننامهو شیوه نامه، ابالغیهدر ابتداي امر، 

 هاي الزم برايتوانند با برگزاري جلسه، چارچوبرسانی شود. مسئوالن مربوطه میها اطالعربط در بیمارستانمسئولین ذي

 ارجاع دهند. سازي سرویس را بررسی و به افراد مرتبطپیاده

بیمارستان به همراه مسئول پذیرش، باید  ITمدیر روزرسانی شد، بیمارستان توسط شرکت پشتیبان به HISپس از آنکه نرم افزار 

 HIS، مشکالت احتمالی سمت HISدهنده تست اولیه سرویس را انجام داده و در صورت بروز مشکل با همکاري شرکت توسعه

 را رفع نماید. 

صورتی  هاي زیر باشد و درسنجی در بیمارستان، مسئول پذیرش باید قادر به دریافت سرویسه کامل سرویس استحقاقبراي ارای

 پشتیبان اطالع دهد تا خطا پیگیري و رفع گردد. HISها در دسترس نبودند باید به شرکت که هریک از این سرویس

 سرویس استعالم بیمه شدگی -۱

 HIDسرویس صدور شناسه  -2

 HIDسرویس ابطال شناسه  -۹

 HIDسرویس استعالم وضعیت شناسه  -۰
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 ۱۱/۴۰/۱۹۳۱ شدهبازبینی
 ۹2از  ۱5صفحه   

 مراحل انجام کار برای کارشناس پذیرش در سرویس استحقاق سنجی درمان -3جدول 

 .کند( وصل بودن سرویس را چک میITمسئول پذیرش )مدیر   1

 کند.درج می HISسامانه  و یا کد اتباع بیمار خارجی را دریافت و در  مسئول پذیرش کد ملی بیمار  2

   کند.شدگی را فراخوانی میسرویس استعالم بیمه  3

 کند.شدگی را در سامانه مشاهده میاطالعات هویتی و اطالعات بیمه  4

هاي نمایش داده شده و یا در صورت نیاز پذیرش آزاد نسبت به دریافت کد اقدام نماید.و ورود به فرم با انتخاب بیمه فرد از بین بیمه  5

 پذیرش 

 و درج شدن آن در پرونده بیمار )فرم پذیرش و فرم ترخیص( اطمینان حاصل نماید. HIDمسئول پذیرش از صدور شناسه   6

براي اجتناب از پرینت گرفتن فرم  print previewتوان از گزینه ، میHIS، بسته به نوع شرکت HIDبراي اطمینان از تولید  **

 را در باالي صفحه مشاهده نمود. HIDپذیرش استفاده کرده و بارکد 

منحصر به فرد همان بارکد درج شده است. در صورت موجود نبودن یا قابل رویت نبودن این عدد، بارکد عدد در زیر بارکد مورد نظر 

بارکد  پیگیري و رفع شود.HIS شود و باید اصالح شود. در صورت بروز مشکل از طریق شرکت پشتیبان محسوب می تولید شده ناقص

 صحیح باید مشابه شکل زیر باشد:

 

در مواردي که بیمار، مجهول الهویه )بیماري که به هر دلیلی قادر به ارا ه کد ملی نیست ( باشد، پذیرش بدون استعالم و با درج   

 HIDشناسه  خودکارصورت دستی در سامانه صورت خواهد گرفت. الزم به ذکر است در این موارد، سامانه بصورت ه اطالعات بیمار ب

   کند.را صادر می)جایگزین( 

یمه بر بدر صورتی که بیمه بیمار داري همپوشانی صندوق کارکنان دولت بیمه سالمت با صندوق اجباري تامین اجتماعی باشد، انتخاب   

 عهده بیمار است.

سامانه ب شانیه در باقی موارد  شانی بکند و مسئول پذیرش درگیر نمیها را مدیریت میصورت خودکار همپو ه شود. در این موارد همپو

 شود.صورت پیغام به مسئول پذیرش اطالع داده می

سه   7 شنا شتباه پذیرش کند  HIDسرویس باطل کردن  سئول پذیرش بیماري را به ا شده را باطل کند.  باید: در زمانی که م صادر  کد 

 براي این منظور اطالعات زیر باید تکمیل شود:

دلیل باطل کردن شناسه )دالیل -۰را صادر کرده   HIDنام سازمان بیمه گري که -۹شناسه صادر شده مورد نظر -2کد ملی بیمار -۱
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 توضیحات تکمیلی -5کند( یس تعبیه شده است و مسئول پذیرش فقط انتخاب میابطال در سرو

سه  8 شنا ضعیت  ستعالم و سوي ناظرین بیمه بر روي HIDسرویس ا ضعیتی که از  ستعالم و سرویس در بخش ترخیص و براي ا : این 

 گیرد.شود، مورد استفاده قرار میهاي صادر شده اعمال میشناسه

صی 9 شخ سئول تکمیل بخش پذیرش با  ستقرار کننده فرم چککه م ست که مرتبط با ا ست جهت تکمیل آن بخش از چک لی ست ا لی

 (۱سرویس در بخش پذیرش است همکاري کامل را به عمل آورد. )پیوست

دانشگاه  ITو واحد  HISشرکت بیمارستان و سپس  ITمدیر در طول فرایند پذیرش بیمار، هر گونه بروز مشکل در سرویس، به 

را رفع نماید و خطاهاي سمت سرویس را در سامانه  HISموظف است خطاهاي احتمالی سمت  HIS. شرکت اطالع داده شود

 .واحد پشتیبانی شرکت آواي فناوري اطالعات سالمت تماس حاصل نماید 8۱۰56۱۴۴و یا با شماره  جیرا گزارش دهد

 کند.مارستانها را در سامانه جیرا ثبت میدانشگاه مشکالت و خطاهاي دریافتی از بی ITواحد 

 

 

 هیطگونه اختاللی در زمان و روند ارایه خدمت به بیمار ایجاد شود.حا ز اهمیت است که در طول این فرایند نباید 
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شروعمراجعه به پذیرش

/ دریافت  کد ملی 
شناسه هویتی اتباع

پذیرش بصورت دستی

بیمار کد ملی دارد  انتخاب صندوق بیمه اي

فعال است  HISآیا 
بیمار بیش از یک صندوق 

بیمه اي دارد 

پایان

جایگزین براي  HIDصدور 
بیمار

شناسه / درج کد ملی 
هویتی اتباع و کد نظام 

پزشکی

   

   

   

    HIDصدور 

   

در پرونده بیمار  HIDآیا 
درج شده است 

بررسی پرونده

      

   

   

فراخوانی سرویس 
استعالم هویت و بیمه 

شدگی

تکمیل اطالعات

دریافت کد

 

 فرایند کامل انجام کار برای کارشناس پذیرش در سرویس استحقاق سنجی درمان: 5شکل 
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 ۱۱/۴۰/۱۹۳۱ شدهبازبینی
 ۹2از  ۱8صفحه   

   مسئول پذیرش بیمارستانمتداول  هایپرسش -10

 عنوان مسئول پذیرش چگونه با این سرویس کار کنم؟ه من ب -1

جدید به روزرسانی کرده و سپس  SDKبیمارستان را بر اساس  HISپشتیبان بیمارستان، نرم افزار  HISابتدا شرکت 

آموزش کار با سرویس به مسئول/  گیرد. ضمناًکار میه مسئول پذیرش با نرم افزار به روزرسانی شده سرویس را ب

 گیرد.بیمارستان صورت می ITو یا مدیر  HISمسئوالن پذیرش از طریق شرکت 

 چه مشکالت احتمالی در استفاده از این سرویس بوجود خواهد آمد؟ -2

 عدم برقراري سرویس به دلیل قطعی در اینترنت بیمارستان 

 هاي بیمههاي سازمانسیستمدهی به دلیل قطعی از سوي عدم سرویس 

 عدم تطابق اطالعات بیمار با خروجی سرویس 

 کاری باید انجام دهم؟ه در زمان بروز مشکل چ -3

فرایند رفع مشکل به این صورت است که مسئول پذیرش در زمینه مشکالت قطعی اینترنت و قطعی سرویس به مسئوالن 

دانشگاه، مشکل به  ITبیمارستان و پس از آن  ITکند. در صورت عدم رفع مشکل توسط بیمارستان رجوع می ITبخش 

 شود. و سپس به شرکت آواي فناوري اطالعات ارجاع داده می HISدهنده شرکت توسعه

اطالعات خروجی سرویس مبنا قرار گرفته و مراتب در صورت عدم تطابق اطالعات بیمار با اطالعات خروجی سرویس، 

 رسد تا از این طریق پیگیري شود.اطالع بیمار و نماینده سازمان بیمه در بیمارستان میبه 

)مسئول  از طرف آنها یا من چه اقدامی ؟آیا بیماران در زمان استفاده از سرویس درگیر خواهند شد -4

 شود ؟میپذیرش( انجام 

 کد ملی خود را ارا ه می دهد.  بیمار

افزار انجام داده و در نهایت براي هر بار مراجعه بیمار استعالم هویت و استحقاق درمان را با استفاده از نرم مسئول پذیرش

دهد. در طی این فرایند، هیطگونه اختاللی در روند ارایه خدمت به بیمار ایجاد به آنها تخصیص می HIDیک شناسه 

 نخواهد شد.
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 ۱۱/۴۰/۱۹۳۱ شدهبازبینی
 ۹2از  ۱۳صفحه   

 بیمارستانی در سرویس استحقاق سنجی درمانفرایند انجام کار برای ناظران  -11

واند تسنجی )اعتبار سنجی( درمان، ناظر بیمارستانی مستقر در بیمارستان با استفاده از اپلیکیشن موبایل میدر پروژه استحقاق

ظر بیمارستانی نا .دنمای است بررسی بیمار درج شدهي هصورت بارکد در پرونده که ب  HIDاستعالم بیمه بیمار را از طریق کد 

هاي رهگیري را با رویت شخص بیمه شده، بررسی نموده و در صورت تایید تطابق هویت وي الزم است هر روز فهرست شناسه

شدگی فرد را تأیید نمایدو شایان ذکر است تأیید ناظر در این مرحله به معناي تأیید خدمات ارایه ، صحت بیمهبا مشخصات اعالمی

 کند.شدگی وي را تأیید میتنها بیمهشده به فرد نبوده و 

ه شده هاي ارا ها بوده و همطنین نحوه استفاده از اپلیکیشن و سرویسدر ادامه اقداماتی که ناظر بیمارستانی موظف به انجام آن

 در آن توضیح داده خواهد شد. 

 در سرویس استحقاق سنجی درمان مراحل انجام کار برای ناظران بیمارستانی -4جدول 

 دریافت فایل نصب اپلیکیشن  ۱

ي فناوري شرکت آوا با فایل را دریافت نمایید و یا وتماس گرفته اداره کل بیمه سالمت در استان براي دریافت فایل نصب برنامه 

به آدرس اظر ناطالعات هویتی و نام استان و بیمارستان  و حاويو ایمیلی با عنوان درخواست اپلیکیشن اطالت سالمت تماس گرفته 

 زیر ارسال فرمایید.

  salamat.ir-A.firuzeh@avaایمیل: 

 خانم مهندس فیروزه 8۱۰56۱۴۴و یا  ۴2۱- ۰265۱2۱6  تماس در شرکت آواي فناوري اطالعات سالمت شماره

 کاربری و رمز ورود نامدریافت   2

 بیمه سالمت استان خود تماس بگیرید. اداره کلجهت دریافت نام کاربري و رمز ورود به اپلیکیشن، با 

 فایل نصب را در موبایل خود اجرا کرده و پس از وارد شدن به اپلیکشن، نام کاربري و رمز ورود خود را در کادرهاي مربوطه وارد کنید.

گیاستعالم بیمه شد   ۹  

کننده را مشاهده نماید. براي اي بیمار مراجعهتواند اطالعات هویتی و نوع صندوق بیمهناظر بیمارستانی با استفاده از این سرویس می

 این منظور کافی است کد ملی بیمار را در کادر مربوطه وارد نماید. 

mailto:A.firuzeh@ava-salamat.ir
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 ۱۱/۴۰/۱۹۳۱ شدهبازبینی
 ۹2از  2۴صفحه   

 HIDسنجی شناسه استعالم و اعتبار  ۰

 نماید.شناسه را در اپلیکیشن وارد میدر این بخش ناظر بیمارستانی ابتدا 

 توان به سه روش در اپلیکیشن درج کرد:ها را میدر اپلیکیشن حاضر، همواره شناسه

 هاي پرونده بیماردرج شده در زیر عالمت بارکد در برگ عدد الف( روش دستی:

 تعبیه شده در اپلیکیشناز طریق خوانش بارکد چاپ شده روي برگ پرونده با بارکدخوان  ب( روش بارکدخوان:

 همین جدول توضیح داده شده است.( 5)در ردیف  HIDهاي از طریق سرویس دریافت شناسه ج( روش خودکار:

 شود شامل:آنطه که به عنوان خروجی به ناظر نمایش داده می 

 شامل: نام، نام خانوادگی، عکس، تاریخ تولد، جنسیت، وضعیت تاهل، آدرس یتی:اطالعات هو 

 اي(، تاریخ شروع، تاریخ اعتبار، نسبتاي )نوع خدمت بیمهشامل: صندوق بیمه ای:یمهب اطالعات 

 :شامل: تأیید شده/ عدم تأیید/ باطل شده/ در انتظار تأیید وضعیت شناسه 

 آنالین )اصلی( /  آفالین )جایگزین( شناسه: نوع 

 تاریخی که شناسه  ید شناسه:تول تاریخHID  و صادر شده استبراي بیمار تولید 

 نام مرکز خدمات درمانی )بیمارستان( که شناسه  ید )صدور( شناسه:تول محلHID مربوطه در آن صادر شده است 

 HIDهای دریافت شناسه  5

بیمارستان را دریافت نماید. براي این منظور  HISصادر شده در  HIDهاي تواند لیستی از شناسهناظر بیمارستانی در این بخش می

 باید گزینه هاي زیر را پر کند:

 اي طرف قرارداد با ناظرنام سازمان بیمه گر تولیدکننده:بیمه

این موضوع به صورت خودکار در اپلیکیشن مدیریت  اي آن است.نام بیمارستانی که ناظر کارشناس بیمه مرکز خدمات درمانی:

 شود.می

و « ظار تأییددر انت»، «باطل شده»، «عدم تأیید»، «تأیید شده»هاي درخواستی که شامل چهار دسته تعیین وضعیت شناسه وضعیت:

 باشند.می« همه»

 هاي صادر شده در آن بازه را دارد.تاریخی که ناظر قصد دریافت شناسهبازه  بازه تاریخی:

امی تواند با کلیک بر روي هر شناسه گتبلت ناظر نمایش داده شدند، ناظر میهاي مورد نظر روي صفحه موبایل یا پس از آنکه شناسه

هاي بعدي جدول تشریح شده هایی که در ردیفجلوتر رفته و اطالعات هر شناسه را مشاهده نماید و اقدامات الزم ) شامل سرویس

 ها اعمال نماید. است( را بر روي شناسه
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 ۱۱/۴۰/۱۹۳۱ شدهبازبینی
 ۹2از  2۱صفحه   

 HIDتأیید و عدم تأیید شناسه   6

اقدام  HIDنسبت به تعیین وضعیت )تأیید، عدم تأیید، ابطال( شناسه در اپلیکیشن  HIDاز ورود شناسه ناظر بیمارستانی پس 

 نماید.می

اي براي شناسه مورد نظر استخراج و توسط ناظر مشاهده شد، در صورت تطابق اطالعات و تصویر هنگامی که اطالعات هویتی و بیمه

داده  پیغامی مبنی بر موفقیت عملیات نمایشمربوطه را تأیید و شناسه  د،طالعات بیمار، با انتخاب دکمه تأییارسالی از سرویس با ا

 خواهد شد.

در صورت عدم تطابق اطالعات و تصویر ارسالی از سرویس با اطالعات بیمار، ناظر باید گزینه عدم تأیید را انتخاب نماید  عدم تأیید:

 و سپس فیلدهاي زیر پر شود:

و یا به صورت خودکار از  به صورت دستی و یا از طریق خوانش بارکد توسط بارکدخوان اپلیکیشن HIDشناسه  :HIDشناسه 

 شود.وارد می«  HIDهاي سرویس دریافت شناسه»طریق 

پلیکیشن ارسال انام کاربري که ناظر بیمارستانی با آن وارد اپلیکیشن شده است به صورت خودکار به  یمارستانی:اطالعات ناظر ب

 شود و نیازي به پر کردن این فیلد توسط ناظر بیمارستانی نیست.می

 .شودینوشته م یمارستانیتوسط ناظر ب HIDشناسه  تأیید نکردن یلدل عدم تأیید: دلیل

 .استمشخص و قابل انتخاب  بندياست و دسته یمهاداره ب يارا ه شده از سو یلبر اساس دال عدم تأیید دلیل

 .شودیدرج م HIDشناسه  ینا عدم تأیید يبرا یمارستانیناظر ب یلیتکم یحاتتوض یلی:تکم توضیحات

 است( اجباري یلدف ین)پر کردن ا

 شود.پس از ثبت اطالعات و ارسال گزینه عدم تأیید، پیغامی مبنی بر موفق بودن عملیات نمایش داده می

 (HIDباطل کردن شناسه )  ۱

)تصادفات(، ویرایش اطالعات پایه بیمار  ۳2اي بیمار در حین روند درمان، بیماران موضوع ماده در مواردي همطون تغییر صندوق بیمه

ن باید از انتخاب گزینه باطل کردناظر بیمارستانی پس در پرونده و ... الزم است شناسه صادر شده باطل یا به اصطالح سوزانده شود. 

 پر کند.فیلدهاي زیر را 

 یقز طرا یا به صورت خودکارو  یکیشنخوانش بارکد توسط بارکدخوان اپل یقاز طر یاو  یصورت دسته ب HIDشناسه  :HIDشناسه 

 .شودیوارد م«  HID يهاشناسه یافتدر یسسرو»

شن ارسال خودکار به اپلیکینام کاربري که ناظر بیمارستانی با آن وارد اپلیکیشن شده است به صورت  یمارستانی:اطالعات ناظر ب

 شود و نیازي به پر کردن این فیلد توسط ناظر بیمارستانی نیست.می

 .شودیم انتخاب یمارستانیتوسط ناظر ب HIDشناسه  ابطال یلدل باطل کردن: دلیل
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 ۱۱/۴۰/۱۹۳۱ شدهبازبینی
 ۹2از  22صفحه   

 مشخص و قابل انتخاب دارد. بندياست و دسته یمهاداره ب يارا ه شده از سو یلباطل بودن بر اساس دال دلیل

 .شودیدرج م HIDشناسه  ینا ابطال يبرا یمارستانیناظر ب یلیتکم یحاتتوض یلی:تکم توضیحات

 است( اجباري یلدف ین)پر کردن ا

 شود.پس از ثبت اطالعات و ارسال گزینه باطل کردن، پیغامی مبنی بر موفق بودن عملیات نمایش داده می

 HIDباید شناسه خانوادگی و ... نام یا نام ،کد ملی تغییر مانند بیمار صورت تغییر اطالعات پایه در 

و فرایند دریافت  باطل شود و HIDتخصیص داده شده به بیمار از طریق سرویس باطل کردن شناسه 

 صورت گیرد.دوباره شناسه 

 (ین)آفال یگزینجا HIDشناسه  یلتکم  8

در صورتی که شناسه جایگزین  شود.صورت خودکار انجام میه ب  بیمارستان HISدر سمت  HIDدر حال حاضر، تکمیل شناسه 

 بیمارستان پیگیري کند. ITصادر شده و اطالعات آن تکمیل نشده است موضوع را با 

 HIDاستعالم وضعیت شناسه   ۳

تر توسط ناظر پیش HIDدستی یا خودکار(، در صورتی که شناسه توسط ناظر )به روش  HIDدر این قسمت پس از درج شناسه 

عدم »، «دهتأیید ش»ها صادر شده باشد، عبارات بیمارستانی استعالم و یکی از سه وضعیت تأیید، عدم تأیید و باطل کردن براي آن

 شود.نمایش داده می« در انتظار تأیید»و در غیر این صورت عبارت « باطل شده»و « تأیید

و « عدم تأیید»، «دتأیی»تواند یکی از سه وضعیت باشد، ناظر بیمارستانی می« در انتظار تأیید»صورتی که وضعیت شناسه در حالت  در

 هاي مرتبط در این جدول توضیح داده شده اقدام نماید.را انتخاب نموده و بر اساس آنطه در ردیف« باطل کردن»

شخصی که مسئول تک  ۱۴ ستانی با  ست جهت تکمیل آن بخش از چک لیست که میل کننده فرم چکناظر بیمار ستان ا لیست در بیمار

 مرتبط با استقرار سرویس در اپلیکیشن موبایل ناظر بیمارستانی است همکاري کامل را به عمل آورد.

 

 

 

  

نید، به کو چنانچه از اپلیکیشن شرکت آوای فناوری اطالعات سالمت استفاده می در صورت بروز اشکال فنی در اپلیکیشن

 . شرکت آوای فناوری اطالعات سالمت اطالع داده شود

 02181456100شماره تماس:     
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 ۱۱/۴۰/۱۹۳۱ شدهبازبینی
 ۹2از  2۹صفحه   

نی
ستا
مار
 بی
ظر
ن نا
یش
یک
اپل

د 
أیی
م ت
عد
 و 
ید
تأی

H
ID

 
ه 
د ب
رو
و و
ب 
ص
ن

A
PP

ي 
ها
ه 
اس
شن
ت 
یاف
در

H
ID

 
ق 
ری
 ط
از

A
PP

دریافت شناسه هاي 
HID پلیکیشن از ا

درج سیستمی بررسی وضعیت شناسه
آیا وضعیت شناسه در 

» در انتظار تأیید«حالت 
است 

رویت شخص بیمه شده 
و مطابقت با کارت 
شناسایی معتبر

بله تأیید است  آیا مورد 

انتخاب دلیل عدم تأیید 
از لیست

کلیک بر روي گزینه 
عدم تأیید

پایان

خیر

کلیک بر روي گزینه 
تأیید

بله

پایانپایان

خیر

گرفتن پرونده از 
پذیرش 

خوانش بارکد پرونده با         
بارکدخوان اپلیکیشن

شروع

شروع

دریافت اپلیکیشن از 
شرکت آواي فناوري 
اطالعات سالمت

دریافت نام کاربري و رمز 
ورود از اداره کل بیمه 

شهرستان/ سالمت استان

نصب اپلیکیشن روي 
موبایل یا تبلت

ورود به اپلیکیشن با نام 
کاربري و رمز عبور 

دریافتی

کلیک بر روي گزینه دریافت 
)HID(شناسه هاي  

پر کردن اطالعات خواسته 
شده

کلیک بر روي گزینه 
دریافت شناسه هاي 

شباد
مشاهده لیست

شروع

شروع پایان

پایان

توضیحات تکمیلی درج 
شود

توضیحات تکمیلی درج 
شود

:اطالعات زیر درج شود
 نام سازمان بیمه گر
 نام مرکز خدمات درمانی
 وضعیت شناسه شباد
 بازه تاریخی

02142651216: شماره تماس
: آدرس ایمیل

A.firuzeh@ava-salamat.ir

 

 (1سرویس استحقاق سنجی درمان) در فرایند انجام کار برای ناظران بیمارستانی -6شکل 
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 ۱۱/۴۰/۱۹۳۱ شدهبازبینی
 ۹2از  2۰صفحه   
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دریافت شناسه هاي 
HID پلیکیشن از ا

بررسی وضعیت شناسه 
پلیکیشن در ا

شناسه در حالت نوع آیا 
» )جایگزین(آفالین «

است 
تکمیل اطالعات 

کلیک بر روي گزینه 
HIDتکمیل کردن 

گرفتن پرونده از 
پذیرش 

خوانش بارکد پرونده با 
بارکدخوان اپلیکیشن

پایان

شروع

شروع

درج سیستمی

        

پایان

دریافت شناسه هاي 
HID پلیکیشن از ا

بررسی وضعیت شناسه 
پلیکیشن در ا

آیا وضعیت شناسه در 
» در انتظار تأیید«حالت 

است 

انتخاب دلیل ابطال از 
لیست

بله
کلیک بر روي گزینه 
باطل کردن

گرفتن پرونده از 
پذیرش 

خوانش بارکد پرونده با 
بارکدخوان اپلیکیشن

پایان

شروع

شروع

درج سیستمی

        

پایان

خیر

خیر

:اطالعات زیر درج شود
 کد ملی بیمار
 کد نظام پزشکی پزشک

 

 (2سرویس استحقاق سنجی درمان) در فرایند انجام کار برای ناظران بیمارستانی -7شکل 
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 ۱۱/۴۰/۱۹۳۱ شدهبازبینی
 ۹2از  25صفحه   

 ی )مقوم بیمه( ناظر بیمارستانمتداول  هایپرسش -11-1

 و بیمار دارد ؟ای برای سازمان بیمه استفاده از این سرویس چه فایده -1

 کنترل و نظارت بر بیمه شده 

 ايهاي دریافت خدمت و کاهش اتالف منابع بیمهامکان کنترل محدودیت 

 ایجاد شفافیت در خدمات و اسناد ارایه شده از سوي مراکز درمانی 

 هاي رسیدگی به حق بیمه درمانگران و خسارات متفرقه بیمه کاهش هزینه 

 گري بیمهکاغذي درمان و کاهش هزینههاي اي بر حذف دفترچهمقدمه 

 

عنوان کارشناس ناظر بیمه در بیمارستان چگونه با این سرویس کار کنم؟ چه اپلیکیشنی مورد ه من ب -2

 را از کجا تهیه کنم؟ نیاز است؟ آن

تولید شده براي هر بار مراجعه بیمار  HIDتوانند شناسه براي ناظران بیمارستان اپلیکیشنی طراحی شده است که توسط آن می

اي بیمار مقایستته و نستتبت به تأیید یا عدم تأیید آن اقدام اطالعات بازگشتتتی از آن را با اطالعات هویتی و بیمهرا وارد نموده و 

 .نمایند

سالمت سازمان بیمه  سط  شن و نام کاربري و رمز ورود تو ستان اپلیکی شهر ستان/  ستا ا یمه( قرار نی )مقوم بدر اختیار ناظر بیمار

 گیرد.می

 وجود خواهد آمد؟ه چه مشکالت احتمالی در استفاده از این سرویس ب -3

 دهی اپلیکیشن موبایلعدم سرویس

  کاری باید انجام دهم؟ه در زمان بروز مشکل من چ -4

 اطالعات سازمان مرکزي ابتدا از طریق مدیریت فناوري اطالعات اداره کل بیمه سالمت استان و سپس در تماس با واحد فناوري

با مرکز تماس شرکت آواي فناوري اطالعات  ارتباطاز طریق  بیمه سالمت موضوع پیگیري شود. در صورت عدم رفع مشکل،

شایان ذکر است این مرکز تنها در حالتی که از اپلیکیشن شرکت آواي فناوري اقدام شود. ( 8۱۰56۱۴۴)شماره تماس سالمت 

نیاز است موضوع ابتدا از طریق سازمان مرکزي ، قادر به رفع مشکل خواهد بود. در غیر این صورت نماییداستفاده اطالعات سالمت 

  بیمه سالمت و سپس توسط شرکت آواي فناوري اطالعات سالمت پیگیري شود.
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 ۱۱/۴۰/۱۹۳۱ شدهبازبینی
 ۹2از  26صفحه   

 : چک لیست استقرار سرویس در بیمارستان1پیوست 

وسط واحدهاي لیست پیوست تها، نیاز است چکسنجی در بیمارستاناستحقاقبه منظور ارزیابی وضعیت استقرار نسخه دوم سرویس 

 salamat.ir-A.firuzeh@avaدرس پست الکترونیکی آمربوطه تکمیل و براي شرکت آواي فناوري اطالعات سالمت از طریق 

لیست ود چکشاطالعات بیمارستان و اشراف ایشان به فرایند ارایه سرویس، پیشنهاد میبا توجه به نقش واحد فناوري ارسال شود. 

 مربوطه توسط ایشان تکمیل و ارسال شود.

 موارد مرتبط با ناظر بیمارستانی نیز توسط نماینده سازمان بیمه سالمت پیگیري خواهد شد.
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 ۱۱/۴۰/۱۹۳۱ شدهبازبینی
 ۹2از  2۱صفحه   

 چک لیست تحویل و استقرار خدمت در بیمارستان

 :دانشگاه علوم پزشکی :نام بیمارستان

HIS تاریخ و زمان بررسی :مورد استفاده: 

   

 توضیحات فعالیت خیر بله ردیف

  اطالع کافی در خصوص سرویس استحقاق سنجی داردر یس بیمارستان  ☐ ☐  ۱

  اطالع کافی در خصوص سرویس استحقاق سنجی داردبیمارستان  مدیر ☐ ☐  2

  صورت گرفته است هاي الزم بیمارستان هماهنگی ITبا مدیر  ☐ ☐  ۹

  قابلیت دریافت سرویس را دارد HISافزار نرم ☐ ☐  ۰

  به سرویس متصل شده است HISافزار نرم ☐ ☐  5

  اندپذیرش آموزش دیده کارشناس ☐ ☐  6

  انددریافت کرده tokenمسئولین پذیرش براي استفاده از سرویس  ☐ ☐  ۱

  انجام شده است HISتست سرویس استعالم بیمه شدگی در سامانه  ☐ ☐  8

  انجام شده است HISدر سامانه  تست همپوشانی بیمه ☐ ☐  ۳

  انجام شده است HISدر سامانه  HIDدریافت تست سرویس  ☐ ☐  ۱۴

  شودتولید می HISشناسه جایگزین در  ☐ ☐  ۱۱

۱2  ☐ ☐ 
شوند، در قسمت باالي سمت تولید می HISهایی که توسط سامانه در برگه HIDبارکد 

 شودچپ برگه ها درج می
 

  نماید را استعالم HIDتواند وضعیت کارشناس پذیرش می ☐ ☐  ۱۹

  نماید باطل را HID کدتواند کارشناس پذیرش می ☐ ☐  ۱۰

  کارشناسان ترخیص آموزش دیده است  ☐ ☐  ۱5

  نماید استعالم را HID کدتواند ترخیص می کارشناس ☐ ☐  ۱6

  شودبراي بیمار پیامک ارسال می HIDپس از تولید کد  ☐ ☐  ۱۱

  ناظر بیمارستانی به اینترنت دسترسی دارد ☐ ☐  ۱8

  ناظر بیمارستانی آموزش دیده است ☐ ☐  ۱۳

  نصب برنامه است يتبلت( برا ای لی)موبا یکیابزار الکترون ياظر داران ☐ ☐  2۴

  افزار ناظر بیمارستانی بر روي گوشی نصب شده استنرم ☐ ☐  2۱

  نام کاربري و گذرواژه اپلیکیشن به ناظر بیمارستانی تحویل داده شد ☐ ☐  22

  درستی عملکرد اپلیکیشن ناظر چک شده است ☐ ☐  2۹

  بیمارستان انجام شده استاقدامات الزم براي اصالح پیشخوان پذیرش  ☐ ☐  2۰

  بینی شده استکنندگان و کارکنان پیشرسانی به مراجعهسازوکار الزم براي اطالع ☐ ☐  25
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 ۱۱/۴۰/۱۹۳۱ شدهبازبینی
 ۹2از  28صفحه   

 

  

 نام و نام خانوادگی ر یس بیمارستان  
 

 امضا اطالعات تماس

 امضا اطالعات تماس نام و نام خانوادگی مسئول آمار و اطالعات معاونت درمان دانشگاه 

 نام و نام خانوادگی مسئول فناوري اطالعات دانشگاه  
 

 امضا اطالعات تماس

 امضا اطالعات تماس بیمارستان مدیر فناوري اطالعاتنام و نام خانوادگی  

 امضا اطالعات تماس نام و نام خانوادگی ناظر بیمارستان 
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 ۱۱/۴۰/۱۹۳۱ شدهبازبینی
 ۹2از  2۳صفحه   

 لیستتشریح بندهای چک

ها ارسال خواهد هاي الزم از سوي معاونت درمان دانشگاه براي بیمارستانو شیوه نامه در ابتداي امر، نامه، ابالغیه -3تا  1بند 

جلسه،  توانند با برگزاريرسانی شود. مسئوالن مربوطه میها اطالعها و متعاقبا بیمارستانربط دانشگاهشد تا به مسئولین ذي

رسانی به ر یس بیمارستان توسط زي سرویس را بررسی و به افراد مرتبط ارجاع دهند. اطالعساهاي الزم براي پیادهچارچوب

 ITمدیر  شود.بیمارستان توسط ریاست بیمارستان انجام می ITرسانی به مدیر بیمارستان و مدیر معاونت درمان دانشگاه و اطالع

 الزم را دریافت کرده است.هاي بیمارستان از طریق نماینده سپاس دانشگاه نیز دستورالعمل

 SDKآن بیمارستان را بر اساس  HISافزار موظف است نرم هر بیمارستان HISدهنده )پشتیبان( شرکت توسعه -5و  4بند 

تی از  ف طالعتتات ستتتتالمتتتدریتتا فنتتاوري ا نمتتایتتد. بتته شتتتترکتتت آواي  بوطتتهروز  مر یق ستتتتایتتت  فتتایتتل  طر از 

http:\\pmira.behdasht.gov.ir  .شگاه قرار دارد سپاس دان سانی از بهپس نیز در اختیار نماینده  ستان بیما ITبه روزر ر

ستفاده قرار گیرد. پس از اطالع اطالع ستري( مورد ا سنجی در بخش پذیرش )براي بیماران ب ستحقاق  سرویس ا سانی نمایند تا  ر

 شود.بیمارستان انجام می ITمدیر این بند توسط  رسانی، مسئول پذیرش باید وصل بودن سرویس را چک نماید.

 ITیا مدیر  HISرا از طریق شتتترکت  HISکارشتتتناس پذیرش نحوه کار با مکانیزم جدید پذیرش بیمار در ستتتامانه  -6بند 

 آموزش دیده است.

بخش پذیرش بستري  در اختیار دانشگاهواحد فناوري اطالعات از سوي  سرویسبرقراري هاي مورد نیاز براي  token -7بند 

 .گیردمی قرار

یمار، نماید و سپس هویت بسازي این بند، مسئول پذیرش ابتدا کد ملی بیمار را دریافت و در سامانه وارد میبراي پیاده - 8بند 

ات عاي بیمار استعالم و بر روي صفحه مانیتور قابل مشاهده خواهد بود که شامل اطالبیمه شدگی بیمار، نوع و صندوق بیمه

نوع ) يامهیصندوق باي شامل: و اطالعات بیمه تاهل، آدرس تیوضع ت،یتولد، جنس خیعکس، تار ،ینام، نام خانوادگهویتی: 

 نماید. با بیمه شده اصلی است. سپس مسئول پذیرش اقدام به پذیرش بیمار می نسبتو  اعتبار خیشروع، تار خی(، تاريامهیخدمت ب

اي تامین اجتماعی و بیمه سالمت الزم است یک نمونه کد ملی که تحت پوشش دو سازمان بیمهبراي تست این بند  -9بند 

 باشد را استعالم بگیرید و پیغام مناسب براي همپوشانی را مشاهده نمایید.

پذیرش و شود که در باالي فرم براي بیمار صادر می HIDبه ازاي هر بار مراجعه بیمار بستري به بیمارستان، یک کد  -10بند 



 

 هابرداری از سرویس استحقاق سنجی درمان در بیمارستانراهنمای بهره
USERGUIDELINE8.DOCX  

 

 

 ۱۱/۴۰/۱۹۳۱ شدهبازبینی
 ۹2از  ۹۴صفحه   

با خطا مواجه شود، مدیر یا مسئول  HIDشود. در صورتی که سرویس استعالم هویت و بیمه و دریافت کد فرم ترخیص چاپ می

IT  بیمارستان باید تا زمان برقراري کامل و صحیح سرویس و رفع خطاهاي موجود از طریق شرکتHIS  پشتیبان پیگیري

 نمایند.

دور جاي صه ، ب )مجهول الهویه بودن بیمار(بودن سرویس و یا در دسترس نبودن کد ملی بیمار جمله قطع در مواردي از -11بند 

توسط در حالت قطعی سرویس جایگزین  HIDشود. صدور جایگزین صادر می HIDشناسه اصلی براي بیمار،  HIDشناسه 

شود. در این بند باید یک نمونه بیمار مجهول الهویه فرضی پذیرش شود و پس از پرینت برگ پذیرش از وجود سامانه مدیریت می

است با این تفاوت که در ابتداي  بر روي آن اطمینان حاصل کرد. شکل ظاهري بارکد جایگزین همانند بارکد اصلی HIDبارکد 

 آن یک عالمت منفی وجود دارد.

 

،  ۱۴فرم پذیرش درج شود. در بند سمت چپ داده شده به هر بیمار باید به صورت بارکد باالي  تخصیص HIDکد  -12بند 

شود. الزم به ذکر است در زیر بارکد مورد نظر عدد منحصر به فرد همان بارکد درج شده است. در صورت وجود این کد چک می

شود و باید اصالح شود. در صورت بروز مشکل از محسوب میموجود نبودن یا قابل رویت نبودن این عدد، بارکد تولید شده ناقص 

 بارکد صحیح باید مشابه شکل زیر باشد: پیگیري و رفع شود. HIS طریق شرکت پشتیبان 

 

تعبیه شده  HIDبا استفاده از مکانیزم استعالم وضعیت این بند، کارشناس پذیرش  صحت عملکرد براي چک کردن -31 بند

ها شامل تایید وضعیت  هاي صادر شده را استعالم گرفته و وضعیت آن را مشاهده نماید. HID، یک نمونه از  HISدر سامانه

 شده، عدم تایید، باطل شده و در انتظار تایید است.

براي بیمار صادر شده  HIDپذیرش شده باشد )یعنی کد  ي کههنگامی که نیاز به اصالح اطالعات هویتی پایه بیمار -41بند 

دوباره صورت  HIDمورد نظر باطل شود و فرایند پذیرش و صدور  HIDبایست (، میسپس نیاز به اصالح اطالعات بیمار باشدو 
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 ۱۱/۴۰/۱۹۳۱ شدهبازبینی
 ۹2از  ۹۱صفحه   

، یک نمونه از  HISتعبیه شده در سامانه HID باطل کردنبا استفاده از مکانیزم ، کارشناس پذیرش تست این موردبراي  گیرد.

HID  باطل نماید.هاي صادر شده را 

 را دریافت کرده باشد. HIDکارشناس ترخیص نیز همطون کارشناس پذیرش باید آموزش استعالم وضعیت  -16و  15بند 

براي بیمار، در پیامکی مشابه متن زیر شناسه  HIDپس از دریافت اطالعات تماس مراجعه کننده و صدور شناسه  -17بند 

HID :به اطالع بیمار خواهد رسید 

}نام مرکز درمانی{ در بیمارستان  گر{}نام سازمان بیمه از سازمان بیمه {HID}اي شناسه بیمه ،عزیز{ }نام و نام خانوادگی»

 «شما صادر شدپذیرش براي 

دهد که از طریق موبایل و اپلیکیشن طراحی سنجی درمان به ناظران بیمارستانی این امکان را میسرویس استحقاق -18بند 

صادر شده از سوي پذیرش بیمارستان به عمل آورند. این قابلیت بر بستر اینترنت  HIDهاي شناسههاي الزم را براي شده، بررسی

 اشد.ناظر بیمارستانی باید به اینترنت دسترسی داشته ب الکترونیکی مورد استفاده توسطامکان پذیر است بنابراین دستگاه 

موارد مربوط به ناظر بیمارستانی است که باید اداره کل بیمه سالمت استان/ شهرستان مربوطه  2۴تا  ۱۱بند  -22تا  19 بند

شن را نصب نموده و آموزش، نام کاربري و رمز ورود اپلیکی تبلتاقدام نماید. ناظرین بیمارستانی باید اپلیکیشن را روي موبایل یا 

فایل نصب اپلیکیشن را از طریق تماس با شرکت آواي فناوري اطالعات د. از اداره کل بیمه سالمت استان/ شهرستان دریافت نماین

درخواست »و یا ایمیلی با موضوع دریافت نمایید. ، اداره کل بیمه سالمت استان و یا وب سایت سازمان مرکزي بیمه سالمت سالمت

 ارسال نمایید. salamat.ir-a.firuzeh@avaبا ذکر اطالعات هویتی و نام استان و بیمارستان خود به آدرس « اپلیکیشن

روي  HIDعالم شدگی و استناظرین بیمارستانی پس از نصب و ورود به اپلیکیشن اقدام به تست سرویس استعالم بیمه -32بند 

اپلیکیشن نمایند و از صحت عملکرد آن اطمینان حاصل نمایند. در صورت بروز مشکل در خواندن بارکد و بازگشت اطالعات در 

مرحله اول موضوع با شرکت آواي فناوري اطالعات سالمت و در مرحله دوم که ممکن است مشکل از نحوه تولید بارکد باشد، 

همین  ۱2و  ۱۱)در بند پیگیري شود. HISشرکت بیمارستان و نهایتا  ITیرش و مدیر اطالع به کارشناس پذموضوع از طریق 

 پیوست یک نمونه بارکد صحیح از نوع اصلی و جایگزین درج شده است.(

 در دست اقدام است. بینی شده یاکننده پیشاقدامات الزم جهت آگاهی مسئوالن پذیرش و بیماران مراجعه -25و  24بند 
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 تکمیل فرم نکات مهم در

  مدیران این فرم توسط تکمیلIT  و نمایندگان مربوطه در اداره کل بیمه سالمت استان )در بیمارستان

همکاري معاونت درمان دانشگاه در تکمیل این فرایند  شود.میپیگیري هاي مرتبط با ناظر بیمارستانی( بخش

 کارگشا خواهد بود.

  ر موفقیت انجام شده است، دآن بند با در صورتی که هر بند، این فرم پرینت گرفته شود و براي چک کردن

 درج نمایید.با خودکار را « »عالمت  ستون بله یا خیر 

 یک نمونه برگ به همراه  آن را اسکن نموده و ،فرم يمهر و امضاو  هاشماره تماس، بندها پس از تکمیل

به آدرس  است،  HIDسرویس استحقاق سنجی انجام شده و حاوي بارکد باکه پذیرش 

salamat.ir-a.firuzeh@ava  .ارسال نمایید 
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