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 شناسنامه سند

 دارو یزگرتجو یامداده پ - تبادل داده با سپاس یراهنما نام سند

 2.1 نگارش

 22/07/94 تاریخ صدور

 Sepas Guideline For Prescriber v.2.1.docx نام فایل

 یی.نویسی داروهای تجویزگر دارو در هنگام نسخهاین سند تشریحی است بر چگونگی تبادل داده شرح سند

 ، سمیه عابدیان احسان بیطرف، شهال فزون خواه نویسنده/مترجم
 

 تاریخچه بازنگری

 نام فایل نسخه شرح تغییرات تاریخ نویسنده / ویراستار

 MedicationPharmacy of Medicines ۰/1 تدوین سند اولیه ۰2/۰۳/۹۴ احسان بیطرف

Exchange Data Guideline v.0.1.docx 

 Sepas DE Guideline-ePharmacy ۰/1 نویسی اضافه کردن کالسهای نسخه 1۶/۰۳/۹۴ شهال فزون خواه

Prescripting v.1.docx 

 Sepas DE Guideline-ePharmacy ۰/2 نهایی سازی سند  ۹۴/۰۳/1۷ رفاحسان بیط

Prescripting v.1.docx 

 Sepas Guideline For Prescriber ۰/۳ تغییرات جزیی ۹۴/۰۴/2۳ احسان بیطرف 

v.0.3.docx 

احسان بیطرف، 

 شهال فزون خواه

و اضافه  مدل تراکنش اطالعاتحذف  ۹۴/۰۵/۰۳

 افزارنرم وسعهت یابزارها یمعمارکردن 
۰/۴ 

Sepas Guideline For Prescriber 

v.0.4.docx 

 Sepas Guideline For Prescriber ۰/۵ و اصالح سند SDKتعریف مدل  ۹۴/۰۵/1۶ احسان بیطرف

v.0.5.docx 

احسان بیطرف، 

 شهال فزون خواه

اضافه کردن لوگوها ، ساختار مفهومی و  ۹۴/۰۵/1۶

 ویرایش کلی سند 
۰/۶ 

Sepas Guideline For Prescriber 

v.0.6.docx 

 Sepas Guideline For Prescriber ۰/۷ فرم کاغذی  ویرایش لوگوها و و ۹۴/۰۵/1۶ شهال فزون خواه

v.0.7.docx 

 مریم جعفرپور
افزودن راهنمای استفاده از کیت توسعه  18/05/94

 افزارنرم
۰/۸ 

Sepas Guideline For Prescriber 

v.0.8.docx 

 Sepas Guideline For Prescriber ۰/۹ ویرایش کلی سند ۹۴/۰۵/1۸ فزون  خواهشهال 

v.0.9.docx 

 Sepas Guideline For Prescriber 1/۰ تغییر لوگو ۹۴/۰۵/2۶ شهال فزون خواه

v.1.0.docx 

 شهال فزون خواه
از  DrugNameDescriptionتغییر  ۹۴/۰۶/1۸

 اجباری به اختیاری
1/1 

Sepas Guideline For Prescriber 

v.1.1.docx 

احسان بیطرف، 

 شهال فزون خواه

تغییر نسخه کاغذی به نسخه کاغذی  ۹۴/۰۷/22

 ، تغییر کد ملی به شماره ملیبارکد دار
1/2 

Sepas Guideline For Prescriber 

v.1.2.docx 



 1/2 نگارش  –دارو تجویزگر پیام داده -)نسخه نویسی(سپاس با داده تبادل راهنمای

 

 

 

 

 ]111از۳صفحه  [

] 

3 

 

 ]و دارو فناوری اطالعات / سازمان غذا دفتر آمار و -کی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزش [

] 

 وجیهه جامی
 بروزرسانی پیوست صندوق 16/08/96

 thritaEHR.insuranceBoxبیمه
3/1 

Sepas Guideline For Prescriber 

v.1.3.docx 

 وجیهه جامی

: بیمه insurerاضافه شدن کد پیوست 16/08/96

، شرکت ریخته گری 67 سنگ آهن، کد

و شرکت  68 تراکتورسازی ایران، کد

 69 آهنگری تراکتورسازی ایران، کد

4/1 

Sepas Guideline For Prescriber 

v.1.4.docx 

وجیهه جامی و 

 نیحسی فرهنگ

ویرایش کلی سند شامل فاصله های اضافی  16/08/96

 و نیم فاصله ها
5/1 

Sepas Guideline For Prescriber 

v.1.5.docx 

اصالح مقادیر پیوست تواتر مصرف دارو و  18/11/96 حسینی فرهنگ
 طریقه مصرف دارو

6/1 
Sepas Guideline For Prescriber 

v.1.6.docx 

، حسینی فرهنگ

 سمیه عابدیان
21/11/96 

ویرایش اطالعات کالس های 
DO_QUANTITY  و

DO_IDENTIFIER  وPersonInfo  و
MedicationPrescriptionsComposit

ionVO  وadmissionVO  و اصالح
ترتیب و تصاویر ساختار کالس های سند و 
ویرایش پیوست های مشاغل، شناسه های 

، صندوق بیمه و اصالح متن حوزه سالمت
ت نگارشی و لینک های سند شامل مشکال

  متن سند.

7/1 

Sepas Guideline For Prescriber 

v.1.7.docx 

 12/12/96 حسینی فرهنگ

 بیمهو  صبا حکمت بیمهافزودن مقادیر 
 گر بیمه های سازمانبه پیوست  نو تجارت

به  درمان استحقاق ای بیمه شناسهو 
 پیوست شناسه های حوزه سالمت

8/1 

Sepas Guideline For Prescriber 

v.1.8.docx 

افزودن توضیحات مربوط به برخی مواردی  26/12/96 وجیهه جامی
 که از نظر مفهومی کامال گویا نبود

9/1 
Sepas Guideline For Prescriber 

v.1.9.docx 

 2.0 افزودن نمونه کد 17/02/97 حسینی فرهنگ
Sepas Guideline For Prescriber 

v.2.0.docx 

و  حسینی فرهنگ

 سمیه عابدیان
 2.1 ویرایش نمونه کد 28/02/97

Sepas Guideline For Prescriber 

v.2.1.docx 
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 فهرست مطالب
 6 هاشکل فهرست

 7 هاجدول فهرست

 8                                                                                                                                                                                                         اتیکل

 8 مقدمه

 8 فیتعار

 8 متسال خدمات ارائه مراکز یاطالعات سامانه

 9 سپاس افزار انیم

 10 یکیالکترون نسخه یمعمار

 11 زگریتجو یکیترونالک یهاتراکنش

 11 یکیالکترون نسخه شناسه افتیدر

 ONIDGENERATE_EPRESCRIPTI 11 عملگر

 12 شده زیتجو نسخه ثبت

 IPTIONSSAVEMEDICATIONPRESCR 12 عملگر

 12 زگریافزارتجونرم توسعه تیک

 13 زگریافزارتجونرم توسعه تیک نصب روش

 16 افزارنرم توسعه تیک از استفاده

 17 نسخه اطالعات یساختارها

 17 یمفهوم ساختار

 24 داده یالگو یکالسها

 DO_CODED_TEXT 24 داده یالگو کالس

 DO_DATE 25 داده یالگو کالس

 DO_IDENTIFIER 26 داده یالگو کالس

 DO_QUANTITY 26 داده یالگو کالس

 27 یعموم یکالسها

 27 ها کالس از استفاده یراهنما

 28 یتیهو اطالعات

 PERSONINFOVO 28 کالس

 HIGHLEVELAREAVO 31 کالس

 33 ییدارو نسخه به مربوط یکالسها

 ONSCOMPOSITIONVOMEDICATIONPRESCRIPTI 33 کالس
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 ADMISSIONVO 34 کالس

 HOSPITALWARDVO 36 کالس

 HEALTHCAREPROVIDERVO 37 کالس

 ZATIONVOORGANI 38 کالس

 INSURANCEVO 39 کالس

 ONSVOMEDICATIONPRESCRIPTI 40 کالس

 PROVIDERINFOVO 42 کالس

 ONSROWVOMEDICATIONPRESCRIPTI 43 کالس

 MESSAGEIDENTIFIERVO 44 کالس

 RESULTVO 46 کالس

 47 اطالعات ارسال روش

 47 امیسرپ جادیا روش

 HEADERMESSAGEVO 48 کالس

 SYSTEMSENDERVO 48 کالس

 49 اطالعات ثبت سیسرو یفراخوان جواب

 51 امیپ داده در آن استفاده و یکیالکترون یامضا

 51 یکیالکترون یامضا یکاربردها

 53 امیپ داده در یکیالکترون یامضا

 53 کد نمونه

 56 ها وستیپ

 56 تاهل تیوضع یکدها -1 وستیپ

 56 خیتار دقت شاخص یکدها -3 وستیپ

 58 التیتحص زانیم -4 وستیپ

 59 مشاغل- 5 وستیپ

 60 رشیپذ نوع یکدها–6 وستیپ

 60 بخشها کد -7 وستیپ

 73 سالمت حوزه یها شناسه -8 وستیپ

 74 خدمت ارائهدهنده نقش -9 وستیپ

 95 سازمان نوع یکدها - 11 وستیپ

 97 مهیب صندوق-12 وستیپ

 101 دارو مصرف تواتر یکدها 14 وستیپ

 104 دارو مصرف قهیطر یکدها- 15 وستیپ
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 106 دارو شکل یکدها -16 وستیپ

 111 مراجع و منابع

 

 هافهرست شکل

 10 یکینسخه الکترون یمعمار  - 1شکل

 13 افزارتوسعه نرم تیافزودن ارجاع به ک : 1گام  –2شکل 

 14 افزارتوسعه نرم تیک یریمحل قرارگ یبایری: مس2گام  –3شکل

 14 افزارتوسعه نرم تی: انتخاب ک3گام  –4شکل 

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

 15 برنامه SOURCE CODEدر  تیک عملگرهای از استفاده –6شکل

 16 زگریافزار تجوتوسعه نرم تیک یهاعملگر - 7شکل 

 ONSMESSAGEVOMEDICATIONPRESCRIPTI 23ساختار کالن کالس  –8شکل 

 29 و اجزای آن PERSONINFOVOکالس    - 9شکل

 HIGHLEVELAREAVO 32 کالس –10شکل 

 ONSCOMPOSITIONVOMEDICATIONPRESCRIPTI 33کالس  -11شکل 

 ONVOADMISSI 34کالس  –12شکل 

 HOSPITALWARDVO 36کالس  –13شکل 

 HEALTHCAREPROVIDERVO 37کالس - 14شکل

 ORGANIZATIONVO 38کالس  - 15شکل

 INSURANCEVO 39کالس   - 16شکل 

 ONSVOMEDICATIONPRESCRIPTI 41کالس  –17شکل 

 PROVIDERINFOVO 42کالس  - 18شکل

 IONROWVOMEDICATIONPRESCRIPT  43کالس -19شکل 

 MESSAGEIDENTIFIERVO 44کالس  - 20 شکل

 RESULTVO 46کالس   - 21شکل 

 SOAP 47ساختار   - 22شکل

 HEADERMESSAGEVO 48کالس   -23شکل

 SYSTEMSENDERVO 48کالس  - 24شکل

 50 یاطالعات ارسال شیرایمراحل و - 25شکل
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 هافهرست جدول

 GENERATE_EPRESCRIPTIONID 12 عملگر مشخصات - 1 جدول

 SAVEMEDICATIONPRESCRIPTIONS 12 عملگر مشخصات –2 جدول

 MEDICATIONPRESCRIPTIONMESSAGEVO 23کالس - 3جدول

 DO_CODED_TEXT 24 داده یالگو کالس مشخصات–۴ جدول

 DO_DATE 25داده یالگوکالس مشخصات–۵ جدول

 DO_IDENTIFIER 26 داده یالگو کالس مشخصات- ۶جدول

 DO_QUANTITY 27داده یالگو کالس مشخصات –۷ جدول

 PERSONINFOVO 29 کالس - 8جدول

 HIGHLEVELAREA 32 کالس یهایژگیو –9 جدول

 ADMISSIONVO 34کالس - 1۰ جدول

 HOSPITALWARDVO 36 کالس -11 جدول

 HEALTHCAREPROVIDERVO 37 کالس- 12جدول

 ORGANIZATIONVO 38 کالس  - 13 جدول

 INSURANCEVO 40 کالس - 1۴ جدول

 MEDICATIONPRESCRIPTIONSVO 41 کالس یهایژگیو –1۵ جدول

 PROVIDERINFOVO 42 کالس  - 16 جدول

 MEDICATIONPRESCRIPTIONROWVO 43 کالس مشخصات -1۷ جدول

 MESSAGEIDENTIFIERVO 45کالس - 1۸ جدول

 RESULTVO 46 کالس یهایژگیو - 1۹ جدول

 HEADERMESSAGEVO 48 کالس  - 20 جدول

 SYSTEMSENDERVO 49 کالس  - 21 جدول
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 کلیات

 مقدمه

شریح تداروها یسی نونسخهدر  الکترونیکیهای مربوط به تراکنشهای در این سند سعی شده است تا جزئیات مربوط به تبادل داده

مت ترونیکی سالپاس )سامانه پرونده الکسبا استفاده از این راهنما، به در حوزه سالمت های اطالعاتی دهندگان سیستمتا توسعه گردد

. باشدمی کیه الکترونیمربوط به اجرا کردن نسخهای این سند یکی از قسمت را ارسال کنند. مربوطههای ایران( متصل گردیده وداده

 .باشدمی کیی الکترونیپیچنسخهو تجویز الکترونیکی و در طرف دیگر شامل نویسی نسخهنسخه الکترونیکی در یک طرف شامل 

 ه نمایند.ند استفادستوانند از این می اطالعاتی که در حوزه سالمت ممکن است در آنها تجویز دارو صورت گیردهای تمامی سیستم

 تعاریف

 عاتی مراکز ارائه خدمات سالمتسامانه اطال

ت ایجاد رائه خدماآوری شده در مراکز های جمعسامانه اطالعاتی مراکز ارائه خدمات سالمت، با هدف مدیریت الکترونیکی داده

یابی و ، بازآوریمعجهای مرتبط را ت سالمت و نیز تمامی دادههای کسب وکار در مراکز ارئه خدماشوند. یک سامانه اطالعاتی فرایندمی

به این  مت سالمتها مراکز ارائه خدمات سالمت و همچنین افرادی که برای دریافت خدکند. کاربران اصلی این سیستمتحلیل می

امکان  ری و مالی،لینی، اداهای باای، عالوه بر تسهیل مدیریت دادهباشد. اطالعات ثبت شده در چنین سامانهکنند میمراکز مراجعه می

ه مت در نتیجهای سالگیری براساس شاخصها و گزارشکند و تحلیل دادهگذاری در حوزه سالمت را فراهم میو سیاستمدیریت 

ز مورد ی مالی مراکهایت دادهها به منظور مدیرباشد؛ هرچند که در بیشتر موارد این سامانهپذیر میها امکانمدیریت الکترونیکی داده

 گیرند. استفاده قرار می

اطالعاتی هستند که در مراکز های ها و سیستمافزارنرماطالعاتی مراکز ارائه خدمات سالمت شامل تمامی های عبارت دیگر سامانهبه 

های بالینی، مراکز تصویربرداری، و غیره نصب بوده و ها، آزمایشگاهبیمارستانها، درمانگاهها، داروخانهارائه دهنده خدمات سالمت مانند 

کنند. به اختصار سامانه اطالعاتی مراکز ارئه خدمات العات درمان و بهداشت شهروندان را در خود ذخیره و مدیریت میقسمتی از اط

 نامیم.می 1POCSسالمت را 

 د.شوانه اطالعاتی مراکز ارائه دهنده خدمات سالمت دیده میوان یک سامداروخانه به عن افزارنرمدر این سند 

                                                           
1Point of Care System 
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 میان افزار سپاس

بر اساس  یان افزارمباشد. ئه دهنده خدمات سالمت میاهای اطالعاتی مراکز اری برای اتصال سیستمافزارنرماخت و واسط سیک زیر

 مت را پوشش دهد.های پرونده الکترونیکی سالطراحی شده است تا بتواند نیازمندی 18308و  13606مفاهیم استانداردهای ایزو 

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

شتیبانی مدیریت تغییرات و پساخته شده به همین علت پویایی بسیاری در  4گردیده است. میان افزار بر اساس رویکرد مدل دو سطحی

 باشد.می دارا سالمت را و فرایندهای انواع متنوع و متفاوت ساختارهای اطالعاتی

ها این سرویس به واسطه های اطالعاتی مراکز سالمت بتوانند تبادل اطالعات راآورد تا سیستمهایی را فراهم میمیان افزار سرویس

 .شندتوانند با یکدیگر نیز تبادل اطالعات داشته باها دو سیستم اطالعاتی میانجام دهند. از طریق این سرویس

                                                           
2Service-oriented architecture (SOA) 
3Distribution System 
4two-level modelling approach 



 1/2 نگارش  –دارو تجویزگر پیام داده -)نسخه نویسی(سپاس با داده تبادل راهنمای

 

 

 

 

 ]111از1۰صفحه  [

] 

10 

 

 ]و دارو فناوری اطالعات / سازمان غذا دفتر آمار و -کی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزش [

] 

 نیکینسخه الکترومعماری 

افتد. این معماری به صورت شماتیک و ساده پیچ اتفاق میهای الکترونیکی بین تجویزگر و نسخهدر معماری نسخه الکترونیکی تراکنش

 پیچنسخه( و Prescriber)سپاس به عنوان زیرساخت تبادل اطالعات بین تجویزگر  ،نشان داده شده است. در این معماری 1شکلدر 

(Dispenserقرار می ) .گیرد 

 ت یک شناسهل دریافشود. عملیات تجویزگر شامل دو مرحله است. مرحله اول شامدر این معماری تجویزگر دارو ابتدا وارد عمل می

( SavePrescriptionه)( است. مرحله دوم ذخیره اطالعات مربوط به نسخه تجویز شدGenerate_ePrescriptionIDیکتا برای نسخه)

 باشد. قسمت سمت چپ معماری مربوط به تجویزگر دارو است.می

ارائه شده است. در  پیچنسخهبرای تجویزگر و  (5SDK) افزارنرمتوسعه  کیت ی سپاس در قالب یکهاسرویسبرای راحتی در استفاده 

 تشریح خواهد شد. تجویزگر SDK ،این سند

 

 نسخه الکترونیکیمعماری   - 1شکل

                                                           
5software development kit 



 1/2 نگارش  –دارو تجویزگر پیام داده -)نسخه نویسی(سپاس با داده تبادل راهنمای

 

 

 

 

 ]111از11صفحه  [

] 

11 

 

 ]و دارو فناوری اطالعات / سازمان غذا دفتر آمار و -کی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزش [

] 

 

 تجویزگرترونیکي کهای التراکنش

 یکتایشناسه  یافتها مربوط به درتراکنش یناز ا یکیداده شده است.  یشنما 1شکلدر  تجویزگریازمورد ن یکیالکترون هایتراکنش

از  ستا شناسه عبارت ینا .مطرح وجود دارد یهایمعمار یدر تمام یکیه الکتروننسخ یکتایباشد. شناسه یم یکینسخه الکترون

 نیا، باشدیابد و متفاوت از کلید دسترسی عمومی میاختصاص می (EPS6)نویسی الکترونیکی ای که توسط سیستم نسخهشناسه

 .شودیم نسخه  اعتماد مورد ییشناسا به منجر کیالکترون نسخه یبررو شناسه

کند. این شناسه ی برای این منظور استفاده میهاسرویساز  ،بتواند شناسه یکتای نسخه الکترونیکی را دریافت کند تجویزگراینکه برای 

شناسه نسخه الکترونیکی  تجویزگر باشد.در سپاس می 7به نوعی معادل شماره سریال برگه دفترچه بیمه و معادل شناسه یکتای مراجعه

گردد. دهد. نسخه تجویز شده توسط سرویسی بر روی سپاس ثبت میخواهد تجویز نماید قرار میای که مینسخهرا دریافت کرده و در 

 قرار گرفته تا به راحتی استفاده شود. تجویزگرمربوط به  SDKاین دو عملگر برای دریافت شناسه و ثبت نسخه در 

 دریافت شناسه نسخه الکترونیکی

 Generate_ePrescriptionIDعملگر 

یستم اسه توسط سط یک شنگردد. با هر بار استفاده از این عملگر فقاین عملگر برای دریافت یک شناسه نسخه الکترونیکی استفاده می

 .شودتجویزگر دریافت می

 

                                                           
6Electronic Prescription Service 

7CompositionUID 
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 ]و دارو فناوری اطالعات / سازمان غذا دفتر آمار و -کی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزش [

] 

 

 Generate_ePrescriptionIDمشخصات عملگر  - 1جدول 

 Generate_ePrescriptionID نام عملگر

 استفاده می شودبرای دریافت شناسه یکتای نسخه الکترونیکی  عملگرشرح 

 پارامترها

 شرح نوع داده نوع نام

 بدون ورودی  ورودی 

ePrescriptionID خروجی String شناسه منحصر به فرد نسخه الکترونیکی 

 تجویز شدهثبت نسخه 

باشد. می یقابل مدل کردن به صورت الکترونیک MedicationPrescriptionsVOدر کالس نویسی نسخهمربوط به  اطالعاتتمامی 

 شود. می استفاده SaveMedicationPrescriptionsدر میان افزار سپاس از عملگر  هادادهبرای ثبت این 

 SaveMedicationPrescriptionsعملگر 

 SaveMedicationPrescriptionsمشخصات عملگر  -2جدول 

 SaveMedicationPrescriptions ملگرنام ع

 شودمی ادهیک بیمار در داروخانه استفنویسی نسخهبرای ثبت  شرح عملگر

 پارامترها

 شرح نوع داده نوع نام

MedicationPrescriptions ورودی MedicationPrescriptionCompositionVO  نویسی نسخهمحتوی اطالعاتی 

ResultVO خروجی ResultVO  یا عبارت خطا مراجعهشامل شناسه 
 
 

 تجویزگرافزارنرمکیت توسعه 

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

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

این کیت روش استفاده از  .تولید شده است Net Framework.های تحت سیستم عامل ویندوز و منطبق با افزاربرای استفاده نرم
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 ]و دارو فناوری اطالعات / سازمان غذا دفتر آمار و -کی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزش [

] 

ه ساختن سرپیام و امضاء الکترونیکی را که در ادامه ات مربوط بترونیکی و همچنین مالحظی سپاس در معماری نسخه الکهاسرویس

 نماید.می به سادگی مدیریت ،شودمی این سند توضیح داده

 تجویزگرافزارنرمروش نصب کیت توسعه 

 شود:می زیر انجامهای تجویزگر در قالب گام افزارنرمنحوه استفاده از کیت توسعه 

لیک کخود راست  وی پروژهزم است ارجاع به آن داخل برنامه صورت پذیرد. بدین منظور رال افزارنرمبه منظور استفاده از کیت توسعه 

 را انتخاب نمایید. Add Referenceکرده و گزینه 

-

 افزارنرمافزودن ارجاع به کیت توسعه  : 1گام  –2شکل 

را انتخاب  Browseرا انتخاب نمایید. بدین منظور برگه  افزارنرمعه توانید کیت توسمی شود که در آنمی در این مرحله پنجره ای باز

را بزنید تا  OKفایل را انتخاب کرده و دکمه  ( قراردارد، بروید.PrescriberSDK.dll) افزارنرمکرده و به محلی که فایل کیت توسعه 

 اند.نشان داده شده 4شکل و 3شکلها در این گام تان اضافه شود.کیت به برنامه
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 ]و دارو فناوری اطالعات / سازمان غذا دفتر آمار و -کی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزش [

] 

 

 افزارنرم: مسیریابی محل قرارگیری کیت توسعه 2گام  –3شکل

 
 افزارنرم: انتخاب کیت توسعه 3گام  –4شکل 

 را مالحظه فرمایید. 6شکلو  5شکل  توانید از این کیت استفاده کنید.می برنامه خود source codeحال در 
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 ]و دارو فناوری اطالعات / سازمان غذا دفتر آمار و -کی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزش [

] 

 
 برنامه source codeافزودن کد ارجاع به کیت در  –5شکل 

 

 نامهبر source codeاستفاده از عملگرهای کیت در  –6شکل
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 ]و دارو فناوری اطالعات / سازمان غذا دفتر آمار و -کی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزش [

] 

 افزارنرماستفاده از کیت توسعه 

های موجود در کیت قابل استفاده خواهد بود. کالس سرویس حاوی عملگرهای و عملگرها السکبعد از نصب کیت توسعه، 

Generate_ePrescriptionID  برای دریافت شناسه نسخه و عملگرSaveMedicationPrescription باشد. می برای ثبت نسخه

های کنید این کالس حاوی دو مشخصه با عنوانمی دهد همانگونه که در شکل مشاهدهمی ساختار کالس سرویس را نمایش 7شکل 

SystemID  وLocationID بایست مقداردهی گردد. می باشد که قبل از استفاده از عملگرهای این کالسمیLocationID  نشان

 باشد که با سپاس تبادل اطالعاتمی یافزارنرمشناسه  SystemIDی است که در آن نسخه نوشته شده است و دهنده مرکز ارائه خدمت

 گردند.می سنجیافزار سپاس صحتنیاز بوده و توسط میانبرای تبادل اطالعات پیشها این شناسه کند.می

 
 گرتجویز افزارنرمکیت توسعه های عملگر - 7شکل 

 ر استفاده نمود.توان از کدهای راهنمای زیمی باشد برای دریافت شناسه نسخه 3عدد  افزارنرمو شناسه  5فرض کنید شناسه مرکز عدد 

VB .Net 
Dim srv AsNew PrescriberService.Service 
srv.LocationID = "5" 
srv.SystemID = "3" 
Dim ePrescriptionID AsString 
ePrescriptionID = srv.Generate_ePriscriptionID() 

 
C# 
PrescriberService.Service srv = new PrescriberService.Service(); 
srv.LocationID = "5"; 
srv.SystemID = "3"; 
string ePrescriptionID; 
ePrescriptionID = srv.Generate_ePriscriptionID(); 
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 ]و دارو فناوری اطالعات / سازمان غذا دفتر آمار و -کی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزش [

] 

 
 

 ساختارهای اطالعات نسخه

 ومیساختار مفه

م گونه  سیست هر دونتوان بمی را چاپی نسخه اند.طراحی شده مختلفهای در موقعیت برای استفاده نسخه الکترونیکی چاپی و نسخه

 چاپی ارائه شده است. نسخه ایدر این بخش اقالم داده کامپیوتری استفاده نمود.
 

 نسخه کاغذی همراه با بارکد 

 شناسه نسخه الکترونیک 

 رکدباالکترونیک:شناسه نسخه 

 

 مرکز درمانی  

 

 رکدبانام مرکز: 

 

 مشخصات بیمار

 ملی :      شمارهتاریخ تولد:     نام خانوادگی :                   و  نام

 بارکد

 

 سازمان بیمه

 نوع بیمه :                        صندوق بیمه:                         شماره بیمه :

 بارکد 

 
Rx 

 

1) [Shape] [Drug Name] [Dosage]    N = [n] 

                                   [Route] & [Frequency] 

 بارکد 

 

 

  

 مشخصات تجویزگر

 تاریخ تجویز:        :                                            نظام پزشکی :  پزشکنام 
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 ]و دارو فناوری اطالعات / سازمان غذا دفتر آمار و -کی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزش [

] 

 

 بارکد 

 
 تعداد تکرار

 

 اغذی همراه با بارکد نسخه ک مثال

 شناسه نسخه الکترونیک 

 6VMVOQ2 شناسه نسخه الکترونیک:

1|ePrescriptionID 

 :کد

1|6VMVOQ2 

 بار کد 

1|6VMVOQ2 

 مرکز درمانی  

 

 نام مرکز: درمانگاه خاتم

2|OrganizationID 

 :کد

2|75AD2D43-CEE2-4756-A61A-9412D54A548E 

 بار کد 

2|75AD2D43-CEE2-4756-A61A-9412D54A548E 

 مشخصات بیمار

 12۳۴۵۶۷۸۹۰ملی : شماره                          1۳۳۶/۰1/۰1تاریخ تولد:  تقی زاده تقی: و نام خانوادگینام 
 

3|NationalCode|BirthDate 

 کد :

3|1234567890|13360101 

 بارکد 

3|1234567890|13360101 

 

 سازمان بیمه

 12۳۴۵۶۷۸شماره بیمه :               بیمه اختیاریدوق بیمه:  صن تامین اجتماعینوع بیمه : 

 

4|Insurer|InsuranceBox|InsuredNumber 

 کد :

4|1|2|12345678  
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 ]و دارو فناوری اطالعات / سازمان غذا دفتر آمار و -کی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزش [
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 بارکد 

4|1|2|12345678 
 

 دارو

 
RX 
1)Tab. Neuroleptin, 300MG   

N.20.دوبار در روز یک عدد میل شود 

 نسخه دو بار تکرار شود.

 

5|Shape|DrugName|Dosage|N|Route|Frequency 

6|ProductCodeID|N|Route|Frequency 

 کد :

5|C43243|10187|300 MG|20|386359008|229799001 

6|573|20|386359008|229799001 

 بارکد

 
5|C43243|10187|300 MG|20|386359008|229799001 

6|573|20|386359008|229799001 

 

 مشخصات تجویزگر

 1۳۹۴/۰1/۰۳تاریخ تجویز12۳۴۵۶:نظام پزشکی  محمدی علی:پزشکنام 

7|MDNumber| IssueDate 

 کد :

7|123456|13940103 

 بارکد :

7|123456|13940103 

 

 

 2تعداد تکرار:
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 نسخه پرشده به همراه بارکد 

 

 6VMVOQ2 :شناسه نسخه الکترونیک

1|6VMVOQ2 

 درمانگاه خاتم: نام مرکز

2|75AD2D43-CEE2-4756-A61A-9412D54A548E 

 12۳۴۵۶۷۸۹۰:کدملی 1۳۳۶/۰1/۰1تاریخ تولد : تقیتقی زاده نام و نام خانوادگی

3|1234567890|13360101 

شماره بیمه بیمه اختیاریصندوق بیمه:تامین اجتماعینوع بیمه : 

:۱۲۳۴۵۶۷۸  

4|1|2|12345678 
RX 
1)Tab. Neuroleptin, 300MG  N=20 

 دوبار در روز یک عدد میل شود.

5|573|20|386359008|229799001 

2) CAP. TRAMADOL, 50MGN=20 

 یک بار در روزمیل شود.  

5|1982|20|386359008|229797004 

3) AMP, RANITIDINE, 50MG/2ML   N=4 

 .یک روز درمیان تزریق شود

5|1094|4|386362006|225760004 

 

 ۱۲۳۴۵۶نظام پزشکی :   علی محمدینام پزشک : ۱۳۹۴/۰۱/۰۳تاریخ تجویز:

6|123456|13940103 

 ۲تعداد تکرار: 
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 نسخه کاغذی همراه با بارکد مشخصات

 ارتباطات توضیحات نوع داده ویژگی

ePrescriptionID String  نسخه الکترونیک شناسه یگانه. 

حاوی رشته تولید شده توسط سیستم الکترونیکی تجویز جهت 

 باشد.می شناسایی منحصر به فرد یک نسخه

1..1 

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

 باشد .می پزشک مربوطه

1..1 

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

ID DO_IDENTIFIER مان فرد یک سازمان است که در اینجا تنها سازه شناسه منحصر ب

 باشد. دهنده خدمات بهداشتی درمانی میائهار

 ثبت این قلم، به صورت زیر خواهد بود:

Issuer سازمان صادر کننده این شناسه، که در اینجا :

“MOHME_IT” یابد.اختصاص می 

Assigner سازمان اختصاص دهنده این شناسه به سازمان :

 یابد.اختصاص می ”MOHME_IT“مربوطه که در اینجا 

Typeا مقدار : ب“Org_ID” .مقداردهی شود 

ID.شناسه اختصاص یافته به مرکز ارائه دهنده خدمت : 

1-1 

NationalCode String  1-1 می باشد. رقمی بیمار 10ملی شماره 

BirthDate DO_DATE 0-1 باشد. این ویژگی معرف تاریخ تولد بیمار به صورت شمسی می 

HomeTel String .0-1 شماره تلفن منزل فرد 

Insurer DO_CODED_TEXT 0-1 .باشدمی گر بیمه سازمان نام 

InsuranceBox DO_CODED_TEXT ههای بیمکند. برخی از سازمانفرد را مشخص می صندوق بیمه-

 گر، هیچ صندوق خاصی نداشته باشند، در اینصورت این ویژگی

 مقدار تهی خواهد داشت. 

1-0 

InsuredNumber String ری های پایه اجباه فرد است. این ویژگی برای بیمهشماره بیم

 باشد.می

1-0 

InsuranceBookletS

erialNumber 
String رد مو شماره سریال دفترچه بیمه بیمار است. مقدار این ویژگی در

 بیماران تصادفی تهی است.

1-0 

Shape DO_Coded_Text .0..1 شکل داروی تجویزی 

DrugName DO_Coded_Text 1..1غیر  کدگذاری های اروی تجویز شده بر اساس سیستمکد د 
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باشد که از سامانه مرجع کدینگ سالمت ایران به می FDO-irاز

در هر  باشد.می قابل دریافت coding.behdasht.gov.irآدرس 

و یا  DrugNameداروی تجویزی می بایست یکی از 

ProductCodeID  پر شود. در صورت پر شدنDrugName  به

، ملزم به درج FDO-irاستفاده از سیستم کدگذاری  دلیل عدم

 به ازای آن دارو می باشید. Shapeو  Dosageمقادیر 

Dosage DO_Quantity .0..1 مقدار دوز مصرفی داروی تجویز شده 

Repeats Integer  نسخه ممکن است چندین بار بر حسب تشخیص پزشک معالج

 .ی شود پیچنسخهنویسد می که نسخه را

 ی موفق شماره اختصاص یافته یک شماره کمترپیچنسخهبا هر 

 شود.می

( ی انجام نشودپیچنسخهی برگردانده شود)پیچنسخهاگر مدرک 

 یابد.می این شماره افزایش

1..1 

Route DO_Coded_Text یق نحوه استفاده از دارو)اعم از خوراکی، تزریق عضالنی، تزر

 وریدی و غیره(. 

1..1 

Frequency DO_Coded_Text .1..1 تواتر استفاده از دارو 

ProductCodeID DO_Coded_Text  کد دارو یا محصول تجویز شده بر اساس سیستم های کدگذاری

FDO-ir مت ایران به باشد که از سامانه مرجع کدینگ سالمی

 باشد.قابل دریافت می coding.behdasht.gov.irآدرس 

و  Dosageاین مقدار، مقادیر  الزم به ذکر است با پر کردن

Shape .باید خالی باشند 

1..1 

 

 

زبان بر اساس ها از آنجایی که این مدل .یرندگداده در سرویس قرار های که اطالعات در قالب مدلنیاز است  برای استفاده از عملگر

و با استفاده از پروتکل  بودهنویسی قابل استفاده اند در هر محیط برنامهطراحی شده 8WSDL([5](تشریح سرویس وب

9SOAP[6]همچنین این ساختارها در  دیگر هستند.های قابل انتقال به سیستمSDK با عنوان DataModel  قرار داده شده و قابل

 باشد.می استفاده

 

باشد که اقالم اطالعاتی آن کالس اصلی تبادل اطالعات نسخ دارویی با سپاس می MedicationPrescriptionsMessageVOکالس 

و در جدول تشریح  های این کالس در شکل ذیل آورده شده ست که در ادامه تشریح خواهد شد. ویژگیای اشامل ساختارهای داده

 است.گردیده 

                                                           
8Web Services Description Language 
9Simple Object Access Protocol 
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 MedicationPrescriptionsMessageVOکالس کالن ساختار  –۸شکل 

 MedicationPrescriptionMessageVOکالس - 3جدول

 ارتباطات توضیحات ژگینوع وی ویژگی

Person PersonInfoVO های هویتی بیمار و این کالس شامل داده

باشد. در ادامه این کالس اطالعات تماس وی می

های مرتبط با آن تشریح شده و سایر کالس

 است.

1-1 

Composition MedicationPrescriptionCompositionVO  نسخه داروییاین کالس حاوی کلیه اطالعات 

 س. در ادامه، این کالس و زیر کالباشدبیمار می

 های مرتبط با آن تشریح شده است.

1-1 

MsgID MessageIdentifierVO  این ویژگی از نوعMessageIdentifierVO ،

 یاطالعاتی در مورد پیام ارسالی مگیرنده دربر

 باشد.

1-1 
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 کالسهای الگوی داده

 عبارتند از: 10است. الگوهای دادهداده خاص استفاده شده های سرویس حاضر گاهی از الگویدر کالس

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

 ای از عملیات و مجموعه 11هاای از ویژگیالگوی داده از سه مشخصه اصلی برخوردار است: فضای مقدار داده، مجموعه

 نده.کنتوصیف

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

 12رابطه بین تساوی و هویت و وابستگی یک مفهوم. 

تواند ختلف میهای ممحیط ها دراند، هر چند اسامی آنبرنامه نویسی از قبل تعریف شدههای داده اولیه در بسیاری از محیطهای الگو

-هها استفاده شدر این کالسباشند که دای میو غیره از جمله الگوهای اولیه string ،doubleفاوت باشد. به عنوان مثال الگوی داده مت

های استاندارد عموال ازهای داده ماند. این الگوهای داده دیگری نیز وجود دارند که برای کاربردهای خاص اختصاصی شدهاند. الگو

از این الگوهای داده  های حاضر از تعدادیاند. در کالساقتباس شده HL7و یا  ISO 13606ادل اطالعات سالمت مانند جهانی برای تب

 گردد.استفاده شده که در ادامه تشریح می

 DO_CODED_TEXTکالس الگوی داده 

 openEHR[7] چارچوبشود. در اده میها و مفاهیم کدگذاری شده استفای است که برای ارائه کلمهاین کالس در اصل الگوی داده

شود. این کالس دارای ( گفته میCoded String) CSبه آن  ISO 21090و  HL7و در استاندارد  DV_CODED_TEXTنام آن 

 نمایش داده شده است. ۴جدول باشد که در سه ویژگی اجباری می

 DO_CODED_TEXTالگوی داده  کالسمشخصات –۴جدول 

 ارتباطات توضیحات نوع داده ویژگی

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

codedString String  1..1 کد اصطالح 

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

 

                                                           
10Data Type 
11properties 
12ISO 11404 
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شود. برای ساخت یک شان داده مین 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" 

ای راحتی یگری بردشود. روش خت یک عبارت کد گذاری شده تعدادی خط در برنامه اضافه میکنید، برای ساهمانگونه که مشاهده می

ر ادامه دشود، تا به سادگی مورد استفاده قرار گیرد.  ساخته DO_CODED_TEXT استفاده آن است که عملگری برای تولید

 است:برای این منظور ساخته شده CSعملگری با 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 CSفاده از عملگر در صورت است

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

 

 DO_DATEکالس الگوی داده 

 ه است.نمایش داده شد ۵جدول های آن در این کالس برای ارائه تاریخ ساخته شده است. ویژگی

 DO_DATEالگوی دادهکالسمشخصات –۵جدول 

 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 
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 DO_IDENTIFIERکالس الگوی داده 

 خودرو، سازمان ها، های دنیای واقعی مانند افراد،موجودیتکاربرد دارد.  13دنیای حقیقییکتا در های شناسهاین کالس برای ارائه 

علت هاند اما بیکتا طراحی شده یا سازمان ها در داخل یک حوزهها و قرارها هرکدام یک شناسه دارند. اگرچه بسیاری از این صورتحساب

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

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

های این کالس ها را ارائه داد. ویژگیتوان با این الگو آنهای دنیای حقیقی میستند که به عنوان شناسههایی ه گذرنامه از نمونه مثال

 نمایش داده شده است. ۶جدولدر 

 DO_IDENTIFIERالگوی داده  کالسمشخصات - ۶جدول

 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 ردهین کمقدارشناسه، اغلب بر طبق ساختاری که مدیران سازمان انتشار دهنده تعی-

 اند.

1..1 

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

 DO_QUANTITYکالس الگوی داده 

هایی از این مقادیر شامل موارد زیر شوند طراحی شده است. مثالبیان می 14این کالس برای نمایش مقادیر عددی که به همراه واحد

 باشند:می

  : دوز مصرفی داروmg/mL  23  

 داده شده یلتعداد داروی تحو :TAB 6  عدد قرص( 6)معادل با 

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

 آمده است. 7جدول  این کالس درهای ویژگی تواند بیان شود.می

                                                           
13Real World Entities (RWEs) 

14unit 
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 براساسباشند، می  DO_QUANTITYهای سند جاری که از نوعهای موجود در کالسگیری برای تمام ویژگیهواحد انداز ته:نک 

 . باشندمی UCUM[8]واحدهای استاندارد

 DO_QUANTITYالگوی داده کالسمشخصات  –۷جدول 

 ارتباطات توضیحات نوع داده ویژگی

Magnitude double  در اندازه گیری وزن یک  65میزان عددی کمیت. مانند عدد

 فرد.

1..1 

Units string گیری شده است که گی نشان دهنده واحد مقدار اندازهاین ویژ

 ,"mg/ml"باشد، مانند : می UCUMبراساس استاندارد 

“mm[Hg]", "TAB", "km/h". .  

1..1 

 کالسهای عمومی

اس ی سپهایسسروشوند که در سایر می های عمومی هستند که برای مدل کردن مفاهیم عمومی استفاده ها شامل کالس این کالس

نها آتوان از یم ت سالمتو یا ارائه دهنده خدماعمومی دارند. به عنوان مثال برای مدل کردن یک سازمان و یا یک مرکز ز استفاده نی

 استفاده کرد.

 راهنمای استفاده از کالس ها

مثال،  به عنوانشند. بامیا را دار ویژگی، قابلیت پذیرش یک یا چند نمونه از آن ویژگی، بنا بر ماهیت آن هر یک از اقالم اطالعاتی

بیمه  ای یک یا چندتواند داریهای بیمه گر، فرد ممانند سازمان اما در فیلدی یک نام وجود دارد فیلد نام بیمار فقط امکان ثبت در 

اختیاری  درسیت و نام پجنبرخی موارد مانند  ثبتاجباری و  ،تاریخ تولد و ملیت فرد مانند هاویژگیبرخی از  ثبتهمچنین  باشد.

 باشد.می

باشند. نحوه هر یک از اقالم اطالعاتی دارای نحوه ارتباطات مشخصی می 15UMLبا توجه به موارد مذکور، براساس استاندارد 

 باشد:ارتباطات براساس استاندارد فوق به صورت ذیل می

 

 

                                                           
 سازیزبان استاندارد جهانی برای مدل15
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 توضیحات ارتباط

 قلم اختیاری/ تک موردی 1-0

 قلم اجباری/ تک موردی 1-1

 لم اختیاری/ چند موردیق 0-*

 قلم اجباری/ چند موردی 1-*

 اطالعات هویتی 

 باشد:های هویتی یک بیمار شامل موارد زیر میداده

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

  اطالعات تماس 

 پردازیم.ت که در ادامه به تشریح آن میطراحی شده اس PersonInfoVOبرای ثبت این اطالعات کالس 

 PersonInfoVOکالس 

 انی محل سکونت، شماره شناسنامه، شمارهنام پدر، نش تاریخ تولد، ملی،های نام، نام خانوادگی، وضعیت تأهل، کداین کالس شامل داده

ام نی های نام، باشد. یکی از ویژگیمار میتلفن، ملیت، کد پستی، شناسه یگانه، جنسیت و سایر اطالعات دموگرافیک مربوط به یک ب

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

DispensedPrescriptionsMessageVO باشد. می 

یمار برای آن اطالعات داروخانه بدر صورتی که اطالعات هویتی بیمار قبال در یکی از مراجعات او ثبت شده باشد و سیستم 

PatientUID م امل نام، ناحدودی شتواند به طور کامل پر نشود و تنها اطالعات مدریافت کرده باشد این کالس در مراجعات بعدی می

 خانوادگی و کدملی ارسال شود.
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 و اجزای آن PersonInfoVOکالس    - ۹شکل  

 PersonInfoVOکالس  - 8جدول

 ارتباطات توضیحات نوع داده ویژگی

FirstName String خانوادگی و یا های نام، نامنام بیمار)یکی از ویژگی

 نام کامل حتماً باید پر شود.(

1-0 

LastName String 0-1 خانوادگی بیمارنام 

FullName String نام وی در  هاینام کامل فرد، شامل: تمام بخش

شود.این گزینه درصورتی قالب یک رشته ثبت می

شود که نام و نام خانوادگی مجزا ثبت نشده پر می

های مثل آقا، دکتر و... استفاده باشد یا از پیشوند

شده باشد. درضمن، درمواقعی که فرد 

و  FirstNameالهویه است نیز مجهول

LastName  خالی است و فقط در این ویژگی

1-0 
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 ارتباطات توضیحات نوع داده ویژگی

 شود.نوشته می« مجهول الهویه» مقدار

MaritalStatus DO_CODED_TEXT دهنده وضعیت تأهل فرد است. این ویژگی نشان

وضعیت  ، قسمت1 پیوستمقادیر مختلف آن در 

 تاهل به نمایش درآمده است. 

1-0 

Nationality DO_CODED_TEXT گر ملیت فرد است. مقادیر ایاناین ویژگی نم

صورت کدهای دو حرفی مطابق با مربوطه به

کشورهای مختلف  برای ISO_3166-1استاندارد 

ز ا ارائه شده است. این کدها به همراه نام هر کشور

 نشانی زیر قابل دریافت است.

http://coding.behdasht.gov.ir 

1-1 

Gender DO_CODED_TEXT دهنده جنسیت افراد است. کدهای مربوط به نشان

 نشان داده شده است. 2 پیوستآن در 

1-0 

BirthDate DO_DATE خ این ویژگی معرف تاریخ تولد بیمار بر اساس تاری

 شمسی است. 

1-1 

BirthDateAccuracy TEXTDO_CODED_   .این ویژگی معرف دقت ثبت تاریخ تولد بیمار است

آورده شده  3 پیوستمقادیر مختلف این ویژگی در

 است.

1-0 

Father_FirstName String 0-1 نام پدر بیمار 

Father_LastName String 0-1 خانوادگی پدر بیمارنام 

Mother_FirstName String 0-1 نام مادر بیمار 

Mother _LastName String 0-1 خانوادگی مادر بیمارنام 

FullAddress String 0-1 نشانی کامل محل سکونت بیمار 

IDCardNumber String 0-1 شماره شناسنامه بیمار 

NationalCode String  1-1 رقمی بیمار 10کد ملی 

PostalCode String  0-1 محل سکونت بیمار رقمی 10کدپستی 

HomeTel String .0-1 شماره تلفن منزل فرد 

MobileNumber String .شماره تلفن همراه فرد  

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


 1/2 نگارش  –دارو تجویزگر پیام داده -)نسخه نویسی(سپاس با داده تبادل راهنمای

 

 

 

 

 ]111از۳1صفحه  [

] 

31 

 

 ]و دارو فناوری اطالعات / سازمان غذا دفتر آمار و -کی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزش [
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 ارتباطات توضیحات نوع داده ویژگی

EducationLevel DO_CODED_TEXT  میزان تحصیالت فرد. کدهای مربوطه در بخش

 ت.قابل مشاهده اس 4 پیوستتحصیالت در میزان 

1-0 

Job DO_CODED_TEXT دهد. کدهای این ویژگی شغل بیمار را نشان می

 5 پیوستمربوط به این ویژگی در موارد شایع 

 شده است.  ارائه

1-0 

JobDescription String  این ویژگی در صورت نیاز به توضیح خاصی راجع

 شود.به  شغل بیمار پُر می

1-0 

LivingPlaceArea HighLevelAreaVO از نوع  کالسویژگی  این 

HighLevelAreaVo  است که مشخصات محل

 دهد.زندگی بیمار را نشان می

1-0 

BirthPlaceArea HighLevelAreaVO  کالسازنوع  این ویژگیHighLevelAreaVo 

-بیمار را نشان می مکان تولداست که مشخصات 

 دهد.

1-0 

IDIssueArea HighLevelAreaVO کالس  ازنوع  این ویژگیHighLevelAreaVo 

را  محل صدور شناسنامه بیماراست که مشخصات 

 دهد.نشان می

1-0 

OtherIdentifiers DO_IDENTIFIER های یکتای فرد، این ویژگی برای ارسال شناسه

عنوان مثال از این فیلد غیر از کد ملی است. بهبه

تباع برای ارسال شناسه گذرنامه برای اتوان می

که شماره اقامت غیرایرانی استفاده کرد. درصورتی

اتباع خارجی در این ویژگی وارد  شود، بایست 

و  BAFIAمقدار  Assignerو  Issuerبرای 

باید مقداردهی BAFIA_IDبا Typeمقدار 

 .شود

*-0 

BirthTime DO_TIME 0-1 این ویژگی معرف زمان تولد می باشد 

Religion DO_CODED_TEXT .0-1 این ویژگی نشان دهنده مذهب بیمار می باشد 

 HighLevelAreaVOکالس 

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

محل صدور شناسنامه و... با ، محل تولد، مانند: محل سکونت، یاطالعاتباشد. اقالم یم، شهر و دهستان، بخش، شهرستان، استان
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 یستمبا س یکشور یماتتقس یبر اساس کدها تواندمیکالس  این هایویژگی کدهایشوند.میداده یشکالس نما یناستفاده از ا

 هلساختار سلس کالس ینآورده شده است. ا 9 لجدوکالس در  این های. مشخصه16شوند مقداردهی ountryDivisionsC یکدگذار

 توانیکه م معنی ینرا پُر نمود. بد اتبیمر ساختار سلسله انتهایی مقادیرتوان فقط یخاطر م یندهد و به همیم نمایشمکان را  مراتبی

کالس  این هایمشخصه یتمام، دلیل همینرد. به نظر کف استان صر روستا را وارد و از وارد کردن کد شهرستان و یاکد شهر و 

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

 
 HighLevelAreaVOکالس  –1۰شکل 

 های این کالس در جدول ذیل آورده شده است:ویژگی

 HighLevelAreaهای کالس  ویژگی –9 لجدو

 ارتباطات توضیحات نوع داده ویژگی

City DO_CODED_TEXT شهرستان. کدهای این ویژگی براساس سیستم 

باشد و از می countryDivisionsگذاری کد

قابل    gov.irhttp://coding.behdasht.آدرس 

 دریافت است.

1-0 

Country DO_CODED_TEXT  کشور. کدهای این ویژگی براساس سیستم کدگذاری

ISO_3166-1باشد.می 

1-0 

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.

1-0 

NationalAreaCode DO_CODED_TEXT طور خودکار تواند بهکد تقسیمات کشوری که می

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

کدگذاری سازد. این ویژگی بر اساس سیستم

1-0 

                                                           
 دریافت است.قابل http://coding.behdasht.gov.ir/ذاری از آدرس سیستم کدگ -16

http://coding.behdasht.gov.ir/
http://coding.behdasht.gov.ir/
http://coding.behdasht.gov.ir/Content/Codes/countryDivisions.xls
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 ارتباطات توضیحات نوع داده ویژگی

countryDivisions رس باشد از آدمی

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

 است.

Province DO_CODED_TEXT کدگذاری  استان. این ویژگی بر اساس سیستم

countryDivisions باشد که از طریق آدرس می

oding.behdasht.gov.irhttp://c    قابل دریافت

 است.

1..0 

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..0 

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..0 

 کالسهای مربوط به نسخه دارویی

 MedicationPrescriptionsCompositionVOکالس 

های  ارتباط بین کالس 1۷شکل آورده شده است. در 11شکل های این کالس در  باشد. ویژگینسخه می این کالس مربوط به اطالعات

های مربوطه، العات اصلی شامل زمان و تاریخاصلی داده پیام نسخه نمایش داده شده است. از نظر مفهومی یک نسخه شامل یک اط

 باشد و اطالعات اقالم تجویز شده به این اطالعات اصلی پیوست شده است.تجویز کننده و شناسه می

 
 MedicationPrescriptionsCompositionVOکالس  -11شکل 

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


 1/2 نگارش  –دارو تجویزگر پیام داده -)نسخه نویسی(سپاس با داده تبادل راهنمای

 

 

 

 

 ]111از۳۴صفحه  [

] 

34 

 

 ]و دارو فناوری اطالعات / سازمان غذا دفتر آمار و -کی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزش [
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 admissionVOکالس 

که در این سرویس می بایست به  اقالم اطالعاتی این کالس جزئیات 10جدول باشد. در یاین کالس حاوی اطالعات پذیرش بیمار م

 ذکر شده است. آنها توجه شود

 
 AdmissionVOکالس  –12شکل 

 admissionVOکالس - 10جدول 

دادهگونه  ویژگی  ارتباطات توضیحات 

admissionDate DO_DATE 1..1 تاریخ پذیرش بیمار بر اساس تاریخ شمسی 

admissionTime DO_TIME 24صورت ساعت پذیرش بیمار )بایستی به 

 ساعته ثبت شود.(

1..0 

admissionType DO_CODED_TEXT کند. نوع  پذیرش بیمار را مشخص می

ذکر  6 پیوست انواع مختلف پذیرش در

 شده است. 

1..1 

admissionWard HospitalWardVO  این ویژگی از نوع کالس

HospitalWardVO   می باشد که شامل

-اطالعات بخش درخواست کننده دارو می

های این کالس در ادامه باشد. ویژگی

توضیح داده خواهد شد. این ویژگی فقط 

تیکه اطالعات از داروخانه در صور

-بیمارستان در حال ارسال به سپاس می

1..0 
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دادهگونه  ویژگی  ارتباطات توضیحات 

 گردد.باشد تکمیل می

AdmittingDoctor HealthcareProviderVO کننده بیمار را اطالعات پزشک بستری

مشخص می کند که از نوع کالس 

HealthcareProviderVO  بوده و در

ادامه توضیح داده خواهد شد. این ویژگی 

ر صورتیکه اطالعات از داروخانه فقط د

-بیمارستان در حال ارسال به سپاس می

 گردد.باشد تکمیل می

1-0 

AttendingDoctor HealthcareProviderVO کند، اطالعات پزشک معالج را مشخص می

و از نوع کالس 

HealthcareProviderVO  بوده که در

ادامه توضیح داده خواهد شد.قابل ذکر 

پزشک معالج)درخواست  است که تنها یک

کننده دارو( برای هر بیمار درنظر گرفته 

 شود.می

1-1 

Institute OrganizationVO  این ویژگی که از نوع کالس

OrganizationVO  است، برای نمایش

مربوط به « نام»و « شناسه»های ویژگی

ارسال کننده  و یا داروخانه بیمارستان

 .باشداطالعات می

1..0 

medicalRecordNumber String 0..1 پزشکی بیمار است. شماره پرونده 

ReasonForEncounter DO_CODED_TEXT  این ویژگی علت مراجعه بیمار به

کند. کدهای این بیمارستان را مشخص می

از  ICPC2Pویژگی با سیستم کدگذاری 

سامانه مرجع کدینگ سالمت ایران قابل 

 دریافت است. این ویژگی فقط در صورتیکه

اطالعات از داروخانه بیمارستان در حال 

 گردد.باشد تکمیل میارسال به سپاس می

1-0 
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] 

دادهگونه  ویژگی  ارتباطات توضیحات 

ReferringDoctor HealthcareProviderVO  راتعیین میدهنده ارجاعاطالعات پزشک-

 کند. از نوع  کالس 

HealthcareProviderVO  بوده که در

 ادامه توضیح داده خواهد شد.

1-0 

Otherdatetime DatetimePointVO  اطالعات مکان و زمان مراجعه بیمار به

 مرکز ارائه دهنده خدمت می باشد.

0-1 

 HospitalWardVOکالس  

 توضیح داده شده است.  11جدول باشد. ویژگی های این کالس در ( شامل اطالعات مربوط به بخش می13شکل این کالس )

 

 
 HospitalWardVOکالس  –13شکل 

 HospitalWardVOکالس  -11جدول 

 ارتباطات توضیحات نوع داده ویژگی

Name String .0..1 نام بخش 

Type DO_CODED_TEXT  نوع بخش ارائه دهنده خدمت به

بیماران می باشد. کدهای مربوط 

 آمده است. 7 پیوستدر

1..0 

Bed String دهنده کد تخت مذکور این ویژگی نشان

باشد که توسط سیستم اطالعات می

بیمارستانی به عنوان شناسه تخت زده 

 شود.می

1..0 
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 ارتباطات توضیحات نوع داده ویژگی

Room String این مشخصه نمایانگر شماره یا نام اتاقی 

 است که تخت در آن قرار دارد.

1..0 

  

 HealthcareProviderVOکالس 

این کالس برای ارائه اطالعات مرتبط با ارائه دهندگان خدمات سالمت طراحی شده است و هر فردی که در فرآیند ارائه خدمات 

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

آمده است. هر فردی که با سیستم رایانه ای کار می کند و با اطالعات سرو کار دارد  12جدول های این کالس درشوند. ویژگیداده می

 می توان برای اشاره به وی از این کالس استفاده کرد.

 

 healthcareProviderVOکالس - 1۴شکل

 

 healthcareProviderVOکالس - 12جدول

 ارتباطات توضیحات نوع داده ویژگی

FirstName String 0-1 نام ارائه دهنده خدمت 

LastName String 0-1 نام خانوادگی ارائه دهنده خدمت 

FullName String  وادگیم خاناین گزینه در صورتی پر می شود که نام و نا –نام کامل 

ه تفادمجزا ثبت نشده، یا از پیشوند های مثل آقا، دکتر و غیره اس

 شده باشد.

1-0 
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 ارتباطات توضیحات نوع داده ویژگی

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

د ، موارپرستاری و یا کد ملی. در نتیجه، با توجه به نوع  این قلمنظام

 های آن ثبت شود:ر یک از ویژگیتواند در هزیر می

Issuer از بین یکی از موارد :Med_Council ،Nursing_Org 

 .8 وستیپو یا موارد مندرج در 

Assignerاز بین یکی از موارد : Med_Council ،

Nursing_Org 8 وستیپو یا موارد مندرج در. 

Type یکی از موارد :Med_ID ،Nursing_ID  و یا موارد مندرج

 .8 وستیپدر 

Id.شناسه مورد نظر : 

1-1 

Role DO_CODED_TEXT کدهای مربوط به این قلم باشدنقش ارائه دهنده خدمت سالمت می .

 آمده است. 9 پیوستدر 

1-0 

Specialty DO_CODED_TEXT باشد. گان خدمت میهای حوزه سالمت که مختص ارائه دهندرشته

  آمده است.10 پیوستکدهای مربوط به این قلم در 

1-0 

 OrganizationVOکالس 

های این کالس در گردد. توضیحات بیشتر ویژگیهای مرتبط با حوزه استفاده میهای مراکز و سازماناین کالس برای نمایش ویژگی

 اشاره شده است.13جدول 

 
 OrganizationVOکالس  - 1۵شکل

 OrganizationVOکالس   - 13جدول 

 ارتباطات توضیحات نوع داده ویژگی
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 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

 هد بود:صورت زیر خوالم، بهثبت این ق

Issuerکننده این شناسه که در اینجا : سازمان صادر

“MOHME_IT” یابد.اختصاص می 

Assignerدهنده این شناسه به : 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 ارائهتصاص: شناسه اخ 

1-1 

Location 

 

HighLevelAreaVO کند که محل جغرافیایی مرکز مورد نظر را مشخص می

است. با این ویژگی  HighLevelAreaVOاز نوع 

توان مشخص کرد که یک مرکز در کدام بخش می

 جغرافیایی، براساس تقسیمات کشوری قرار گرفته است.

1-0 

Name String 0-1 نام مرکز/بیمارستان 

Type DO_CODED_TEXT کننده کننده نوع سازمان ارسالاین ویژگی مشخص

 اطالعات است.کدهای مربوط به این ویژگی در 

 است. آورده شده11 پیوست

1-0 

 InsuranceVOکالس 

 شده است.ح اجزای این کالس تشریجدول ذیل در . گیردتفاده قرار میار مورد اسبیم ایبیمه اطالعاتاین کالس برای ثبت 

 

 insuranceVOکالس   - 16شکل 



 1/2 نگارش  –دارو تجویزگر پیام داده -)نسخه نویسی(سپاس با داده تبادل راهنمای
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شد. بنابراین به ازای داشته با تواند بیش از یک بیمهیک فرد می .گیردهای بیمه بیمار مورد استفاده قرار میاین کالس برای ثبت داده

 ود. شتواند ایجاد نمونه از این کالس می 0-ر *هر بیما

 insuranceVOکالس  - 14جدول 

 ارتباطات توضیحات گونه داده ویژگی

InsuranceBookletSerialNumber String  .شماره سریال دفترچه بیمه بیمار است

مقدار این ویژگی در مورد بیماران 

 تصادفی تهی است.

1-0 

InsuranceExpirationDate DO_DATE  ا رتاریخ پایان اعتبار دفترچه بیمه بیمار

دهد. مقدار این ویژگی در مورد نشان می

 بیماران تصادفی تهی است.

1-0 

InsuranceBox DO_CODED_TEXT کند. فرد را مشخص می صندوق بیمه

گر، هیچ های بیمهبرخی از سازمان

صندوق خاصی نداشته باشند، در 

نصورت این ویژگی مقدار تهی خواهد ای

داشت. این اطالعات از جدول موجود در 

 گردد.استخراج می12 پیوست

1-0 

InsuredNumber String  شماره بیمه فرد است. این ویژگی برای

 باشد.های پایه اجباری میبیمه

1-0 

Insurer DO_CODED_TEXT لیست . سازمان بیمه گر میباشد نام

 سازمانهای بیمه گر و کدهای مربوطه در

 .آمده است13 پیوست

1-0 

SHEBAD DO_IDENTIFIER  شناسه یکتای بیمه شده می باشد که

توسط سازمان بیمه سالمت صادر می 

گردد. این شناسه بایستی به ازای هر 

 در کل کشور منحصر به فرد باشدبیمار  

1-0 

 MedicationPrescriptionsVOکالس 

 .می گیرد قرار استفاده مورد الکترونیکی صورت به نویسی نسخه به مربوط اطالعات این کالس برای ثبت تمامی



 1/2 نگارش  –دارو تجویزگر پیام داده -)نسخه نویسی(سپاس با داده تبادل راهنمای

 

 

 

 

 ]111از۴1صفحه  [

] 

41 

 

 ]و دارو فناوری اطالعات / سازمان غذا دفتر آمار و -کی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزش [

] 

 

 MedicationPrescriptionsVOکالس  –1۷شکل 

 MedicationPrescriptionsVOژگیهای کالس وی –1۵جدول 

 ارتباطات توضیحات نوع داده ویژگی

ePrescriptionID String  نسخه الکترونیک شناسه یگانه. 

حاوی رشته تولید شده توسط سیستم الکترونیکی تجویز جهت 

 باشد.شناسایی منحصر به فرد یک نسخه می

1..1 

ExpireDate Date 1..1 باشد.نقضا نسخه میاین کالس حاوی تاریخ ا 

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

 باشد .پزشک مربوطه می

1..1 

IssueTime Time  حاوی اطالعات مربوط به زمان صدور نسخه ارائه شده توسط

 باشد .پزشک مربوطه می

1..1 



 1/2 نگارش  –دارو تجویزگر پیام داده -)نسخه نویسی(سپاس با داده تبادل راهنمای
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 ارتباطات توضیحات نوع داده ویژگی

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

Repeats Integer  نسخه ممکن است چندین بار بر حسب تشخیص پزشک معالج

 پیچی شود .نویسد نسخهکه نسخه را می

 پیچی موفق شماره اختصاص یافته یک با هر نسخه

 شود.شماره کمتر می

 پیچی پیچی برگردانده شود)نسخهاگر مدرک نسخه

 یابد.( این شماره افزایش میانجام نشود

1..1 

 

 ProviderInfoVOکالس 

ت ه مسئول ثبفرادی کابرای اطالعات آن دسته از  واین کالس برای ارائه اطالعات مرتبط با ارائه دهندگان خدمات طراحی شده است 

 های این کالس در جدول ذیل آمده است.  باشند، کاربرد دارد. ویژگیالکترونیکی اطالعات می

 
 ProviderInfoVOکالس  - 1۸شکل

 ProviderInfoVOکالس   - 16جدول 

 ارتباطات توضیحات نوع داده ویژگی

FirstName String ات نام ارائه دهنده خدمت می باشد که تائید کننده اطالع

روکش اسناد بیمارستانی است و مسئولیت صحت اطالعات 

 الکترونیکی ثبت شده را برعهده دارد.

1-0 

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

اطالعات روکش اسناد بیمارستانی است و مسئولیت صحت 

1-0 



 1/2 نگارش  –دارو تجویزگر پیام داده -)نسخه نویسی(سپاس با داده تبادل راهنمای
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 ارتباطات توضیحات نوع داده ویژگی

 اطالعات الکترونیکی ثبت شده را برعهده دارد.

FullName String  ام نشود که نام و  این گزینه در صورتی پر می –نام کامل

 قا،آخانوادگی مجزا ثبت نشده باشد یا از پیشوند های مثل 

 دکتر و غیره استفاده شده باشد.

1-0 

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

بایستی شماره ملی ثبت کننده اطالعات پر شود و نوع 

 باشد. National_Codeشناسه بایستی از نوع 

1-1 

 

 MedicationPrescriptionsRowVoکالس 

 باشد. ویژگیهای این کالس در جدول زیر آمده است:این کالس برای ارسال اطالعات مربوط به نسخه دارویی می

 

 
 MedicationPrescriptionRowVO کالس -1۹شکل 

 MedicationPrescriptionRowVOکالس  مشخصات -1۷جدول 

 ارتباطات توضیحات نوع داده ویژگی

Description String .0..1 توضیحات مربوط به داروی تجویز شده 

Dosage DO_Quantity .0..1 مقدار دوز مصرفی داروی تجویز شده 

DrugName DO_Coded_Text  1..1کد داروی تجویز شده بر اساس سیستم کدگذاری 



 1/2 نگارش  –دارو تجویزگر پیام داده -)نسخه نویسی(سپاس با داده تبادل راهنمای
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 ارتباطات توضیحات نوع داده ویژگی

FDO-ir ه از سامانه مرجع کدینگ سالمت باشد کمی

قابل  coding.behdasht.gov.irایران به آدرس 

 باشد.دریافت می

DrugNameDescription String  اطالعات مربوط به کد داروی تجویز شده بر اساس

 را در بر دارد.FDO-irسیستم کدگذاری 

1..0 

Frequency DO_Coded_Text پیوستی این ویژگی در تواتر استفاده از دارو. کدها 

 آورده شده است.14

1..1 

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

 پیوستتزریق وریدی و غیره(. کدهای این ویژگی در 

 است.آورده شده 15

1..1 

Shape DO_Coded_Text  پیوستشکل داروی تجویزی. کدهای این ویژگی در 

 آورده شده است.16

1..0 

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

 

 MessageIdentifierVOکالس 

نها و آه پر کردن ، نحوکالسهای موجود در این . ویژگیدباشتبادل داده می سرویس استفاده در ردموهای این کالس حاوی شناسه

 ال یک پیامای انتقبه عبارت دیگر این کالس حاوی اطالعات ضروری بر اشاره شده است. در جدول زیرارسال اطالعات به طور کامل 

ین استفاده از شند. با ابامی هنده خدمت سالمت از اقالم اجباری این کالسی و شناسه مرکز ارائه دافزارنرمباشد. شناسه سیستم می

 قبلی ارسال نمود.های توان پیام برای ویرایش پیاممی کالس

 

 MessageIdentifierVOکالس  - 2۰شکل 



 1/2 نگارش  –دارو تجویزگر پیام داده -)نسخه نویسی(سپاس با داده تبادل راهنمای
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 MessageIdentifierVOکالس - 1۸جدول 

 ارتباطات حاتتوضی گونه داده ویژگی

Committer ProviderInfoVO  این ویژگی مشخصات فردی را که مسئولیت اطالعات

 .شودباشد، شامل میارسالی بعهده آن می

1..0 

CompositionSigniture SignitureVO 0..1 امضای الکترونیکی اطالعات 

CompositionUID String لینیشناسه منحصر بفرد مربوط به اطالعات پرونده با 

 شده است. تشکیل

 ماریب پرونده اطالعات شیرایو به ازین که یدرصورت

 اطالعات تبادل در که شناسه نیا باشد، نظر مورد

 پر است شده برگردانده کننده ارسال ستمیس بهی قبل

 ماریبی فرد اطالعاتی کتای شناسه همراه به و شده

(PatientUID )گرددمی ارسال سامانه به. 

ه ید در پایگاه داده سیستم ارسال کننداین شناسه با

ذخیره شده تا در صورت نیاز به ویرایش اطالعات 

 بیمار از آن استفاده شود.

1..0 

SystemId DO_IDENTIFIER کننده داده افزاری ارسالشناسه یگانه سیستم نرم

ی آمار و فناوراست. جهت دریافت این شناسه با دفتر 

 اطالعات وزارت بهداشت تماس حاصل فرمایید. 

1..1 

PatientUID String  .شناسه منحصر بفرد بیمار است 

 های بیمار، این شناسه ازپس از اولین ارسال داده

 سپاس ایجاد شده و به سیستم ارسالجانب سامانه 

 شود.کننده داده فرستاده می

ه سیستم ارسال کننداین شناسه باید در پایگاه داده 

ذخیره شده تا در صورت نیاز به ویرایش اطالعات 

یش بیمار از آن استفاده شود. بدین ترتیب امکان ویرا

اطالعات فردی بیمار در پرونده الکترونیکی سالمت 

 آن وجود دارد. 

1..0 

HealthcareFacilityID DO_IDENTIFIER ی دهنده خدمت بهداشت درمانناسه یگانه مرکز ارائهش

ارسال  یا مرکز داروخانهاست که در اینجا شناسه 

که توسط وزارت بهداشت باشدکننده اطالعات می

 باشد.می اختصاص

1..1 



 1/2 نگارش  –دارو تجویزگر پیام داده -)نسخه نویسی(سپاس با داده تبادل راهنمای
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 ResultVOکالس 

از برای شناسایی بیمار، پرونده او و ها از یک سیستم با سرویس موجود، جهت مشاهده اطالعات مورد نیپس از ارسال موفقیت آمیز داده

ارسال  سیستم  به 19جدول های ذکر شده در گردد. ویژگیاستفاده می ResultVOنیز خطاهای احتمالی در ارسال داده، از کالس 

 شود.کننده برگشت داده می

 

 

 ResultVOکالس   - 21شکل 

 ResultVOکالس های  ویژگی – 1۹جدول 

 توضیحات نوع داده ویژگی

CompositionUID String س ازپشده است. شناسه منحصر بفرد مربوط به اطالعات پرونده بالینی تشکیل 

 د.شویارسال موفق اطالعات به سامانه، این شناسه به سیستم باز گردانده م

ا در دد تافتی باید توسط سیستم ارسال کننده اطالعات ذخیره گر.این رشته دری

صورت نیاز به ویرایش برای همان پرونده پزشکی از طریقکالس 

messageIdentifierVO .به سامانه ارسال شود 

ErrorMessage String م خطایپیغا ها اشکالی رخ داده باشد، این ویژگی بادر صورتی که در ارسال داده 

-ار میشود و جهت خطایابی در اختیار سیستم ارسال کننده قرپر می رخ داده

 گیرد.

MessageUID string اکنش باشد که به ازای هر ترمی شنایسه یکتای داده پیام ارسالی به سپاس

اید بستانی های اطالعات بیمارشود. سیستمشناسه یکتا به سیستم بازگردانده می

 اری نمایند.این شناسه را در سیستم خود نگهد

PatientUID String کالس در که همانطورmessageIdentifierVO  از پس است، شده حیتشر 

 از و پاسس سامانه جانب از شناسه نیا بار نیاول یبرا ماریب ی هاداده ارسال

 هکی درصورت. شودیم فرستاده داده کنندهارسال ستمیس به ResultVO قیطر

 .شود پر دیبا شناسه نیا باشدی ا جعهمرا اطالعات شیرایو به ازین



 1/2 نگارش  –دارو تجویزگر پیام داده -)نسخه نویسی(سپاس با داده تبادل راهنمای
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 روش ارسال اطالعات

طالعات بر روی ی مربوط به ارسال اهاسرویس باشد.می و وب سرویس SOAPروش ارسال اطالعات استفاده از پروتکل استاندارد 

 اشند.بمی هوری آداپتور مشهاسرویسها به وب نودهای سپاس در معماری توزیع شده سپاس قرار دارند. این وب سرویس

ر کل  شامل یک سنمایش داده شده است. ساختار هر پیام در پروتشکل ذیل دارای ساختاری است که در   SOAPپروتکل استاندارد 

باشد. بدنه پیام در داده پیام اطالعات خدمات سالمت عبارت است از کالس می عنوان و یک بدنه برای پیام

MedicationPrescriptionsCompositionVO  این کالس توسط متدSaveMediccationPrescriptions گردد کهمی فراخوانی 

اصی شده است و اطالعات خدمات سالمت اختصبرای ارسال داده پیام   SOAPدر ابتدای سند توضیح داده شده است. سرعنوان پیام

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

 

 SOAPساختار   - 22شکل

 روش ایجاد سرپیام

باشد. می ای اختصاصیه وجود دارد. در داده پیام اطالعات خدمات سالمت سر پیام دارای ویژگی  SOAPسر پیام  در پیام استاندارد 

 جودرستنده موف افزارنرممحل و  هایدر سرپیام اختصاصی شده اطالعات مربوط به فرستنده پیام، اختصاصی شده است و شناسه

ز این رو ابی شود، ارتی مسیر یمختلفی عبور کند یا به عباهای تواند در یک معماری توزیع شده از گیرندهمی باشد.از آنجایی که پیاممی

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



 1/2 نگارش  –دارو تجویزگر پیام داده -)نسخه نویسی(سپاس با داده تبادل راهنمای
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 HeaderMessageVOکالس 

شتق شده است. م SoapHeaderرود و از کالس می این کالس برای ثبت اطالعات سیستم و همچنین مرکز ارسال کننده داده به کار

 این کالس تشریح شده است.های در ادامه ویژگی

 

 
 HeaderMessageVOکالس   -2۳شکل

 HeaderMessageVOکالس   - 20جدول 

 ارتباطات توضیحات نوع داده ویژگی

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

گردد. این ویژگی از نوع کالس می ویژگی ارسال

SystemSenderVO باشد که در ادامه تشریح شده است.می 

1-1 

 SystemSenderVOکالس 

 نهاتنده تسیستم فرس باشد که در ادامه تشریح شده است.می صات سیستم و مرکز ارسال کننده اطالعاتاین کالس حاوی مشخ

 مربوط به خود را در این کالس پر نماید.های بایست اطالعات شناسهمی

 
 SystemSenderVOکالس  - 2۴شکل
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 SystemSenderVOکالس   - 21جدول 

 ارتباطات توضیحات نوع داده ویژگی

LocationID String  1-1 شناسه مرکز ارسال کننده اطالعات 

SystemID String  1...1 شناسه سیستم ارسال کننده اطالعات 

Proof SignitureVO  این کالس مربوط به امضای الکترونیکی

باشد. این امضا می سیستم ارسال کننده

م ارسال کننده برای تعیین هویت سیست

 کاربرد دارد

1-0 

IP  آدرسIP  سیستم ارسال کننده است که

 توسط ماشین و به صورت اتوماتیک پر

 گردد.می

1-0 

URL   در صورتی که سیستم ارسال کننده خود

باشد آدرس اینترنتی می یک نود سپاس

 شود.می آن پر

1-0 

 جواب فراخوانی سرویس ثبت اطالعات

عات بازگردانده کننده اطالبه سیستم ارسال  ResutVOشود که در قالب کالسود سپاس منجر به بازخوردی میارسال اطالعات به ن

رسال ای پیام شود. در صورتی که ارسال اطالعات صحیح صورت گیرد و خطایی از طرف نود سپاس ارسال نشود، دو شناسه برامی

ک شناسه . شناسه فرد ی (CompositionUID)( و شناسه مراجعهPatientUIDگردد. این دو شناسه عبارتند از شناسه فرد)می

عات آن شد که اطالباای میباشد. شناسه مراجعه مربوط به مراجعههای سپاس یکتا میماشینی برای فرد است که در تمامی نمونه

ای هدر نمونه اطالعات حفظ یکپارچگی باشد. دو شناسه فوق اهمیت زیادی درها یکتا میارسال شده است. این شناسه در تمامی نمونه

 سپاس دارند. 

بایست مجددا اطالعات جدید در ساختار برای ویرایش اطالعاتی که یکبار به سپاس فرستاده شده است می

DispensedPrescriptionsCompositionVO قرار گیرد و ویژگیMsgID  دین های اولین ارسال پر گردد. بآن توسط شناسه

ه سپس کگردد می افتد. در غیر اینصورت منجر به ثبت مجدد پرونده برای فردهای سپاس اتفاق میویرایش در نودصورت فرایند 

 گردد.اختالل در یکپارچگی اطالعات می

راخوانی د از هر فبایست بعکننده میهای ارسالهای سپاس تغییر کنند، سیستماز آنجایی که ممکن است این شناسه ها در نمونه

سیستم  ات را دربایست به گونه ای ویرایش اطالعهای دریافتی را در سیستم خود ثبت نمایند. همچنین میسرویس، شناسه صحیح

 های ویرایش شده مجددا به نود سپاس ارسال گردند.مدیریت کنند که پرونده
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 نکات مهم در مدیریت شناسه ها:

 کننده ذخیره گردد.عات در سیستم ارسالبایست در هر بار ارسال اطالهای فرد و مراجعه میشناسه 

 های ویرایش شده مجددا با پرونده ارسال گردند.بایست در پروندههای فرد و مراجعه میشناسه 

 ی فرد و هاشناسه ای مدیریت شود که پرونده مجددا همراه بابایست به گونهکننده میویرایش اطالعات در سیستم ارسال

 گردد. مراجعه به نود سپاس ارسال

که مربوط به اولین ارسال اطالعات مربوط به یک بیمار و  1شود. در مرحله مراحل ویرایش اطالعات ارسالی مشاهده می 25شکل در

کننده توسط مرکز ارسالباشد. پس از ارسال اطالعات خالی می CompositionUIDو  PatientUIDباشد، مقادیر مراجعه خاص او می

گرداند. در ویرایش اطالعات مربوط به همان میان افزار سپاس اطالعات را به مرکز ارسال کننده اطالعات برمی 2اطالعات در مرحله 

اند، که در مرکز ارسال کننده ذخیره شده CompositionUIDو  PatientUIDمقادیر یکتای مربوط به  3مراجعه بیمار در مرحله 

 افزار سپاس ارسال می شود تا اطالعات ویرایش گردد.دا همراه با اطالعات جدید بیمار به میانمجد

 

 

 
 مراحل ویرایش اطالعات ارسالی - 2۵شکل
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 امضای الکترونیکی و استفاده آن در داده پیام

 الکترونیک قراردادهای در امضاء قانونی و حقوقی ئلمسا درخصوص میالدی 1۹۹2 سال در متحده، ایاالت وکالی کانون بار نخستین

 قراردادهای در امضاء نحوه خصوص در که را دیجیتال امضای رهنمودهای و نویسپیش میالدی 1۹۹۵ سال در و کرد کار به شروع

 امضای بحث ،(1۳۸2 سال مصوب) ایران الکترونیک تجارت قانون در. کرد تهیه فصل پنج در بود، آن هایزیرساخت و الکترونیک

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

مورد استفاده قرار  «داده پیام»کننده است که برای شناسائی امضاء «داده پیام» منظم شده یا به نحو منطقی متصل شده بهعالمت 

 کند : این قانون شرایط امضای الکترونیکی مطمئن را چنین بیان می 10ماده  .گیردمی

 .نسبت به امضاءکننده منحصر به فرد باشد – الف

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

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

 .تشخیص وکشف باشدقابل «داده پیام» متصل شود که هر تغییری در آن «اده پیامد» به نحوی به یک – د

عوامل آن  رد. یکی ازپیدا نک شد، در ایران توسعهچنان که تصور میبا وجود قانون تجارت الکترونیکی، استفاده از امضای الکترونیکی آن

 بداند الزم را امضاء وجود ،قانون هرگاهدارد که قانون مذکور بیان می 7های حقوقی و قانونی بوده است. هرچند که ماده نگرانی از بحث

ه شده است: آورد 48ه ، همچنان این نگرانی وجود دارد. در قانون برنامه پنج ساله پنجم نیز ذیل ماداست مکفی الکترونیکی امضای

اند کمک شایانی در تواین بند می« باشد محرز نآ تمامیت و صدور اصالت آنکه بر مشروط است کاغذی سند حکم در الکترونیکی سند»

 استفاده از امضای الکترونیکی باشد.

وز باشد، هنیمف کاغذ های پزشکی سنتی و حذدر حوزه سالمت با وجود اینکه نیاز اساسی به امضای الکترونیکی در مسیر حذف پرونده

 استفاده مناسبی از آن صورت نگرفته است.

ونیکی ونده الکترداف پرداده پیام اطالعات خدمات سالمت مبتنی بر امضای الکترونیکی ساخته شده است تا بتوان از آن در راستای اه

 سالمت استفاده نمود. 

 کاربردهای امضای الکترونیکی

 ست:ابیان شده امضای الکترونیکی دارای کاربردهای بسیاری می باشد. از جمله این کاربردها موارد زیر به تشریح 

 شناسایی دیجیتال -1

 ت. ای اسهرایانهای تشخیص هویت یا شناسایی دیجیتال یکی از ارکان فعالیت کاربران در فضای مجازی و شبکه

های ر سیستمدوسیله کاربر به صورت الکترونیکی شناسایی شده و دارای هویت منحصر به فرد و قابل تشخیص بدین

وند و شمی عاتافراد دارای هویت قانونی و مشخص در شبکه و فضای تبادل اطال ،قشود. از این طریمی کامپیوتری

 .باشدمی آنها قابل پیگیری و استناد است. این خدمات توسط گواهینامه الکترونیکی قابل تحققهای فعالیت
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 کنترل دسترسی -2

 شود می ی استفادهوم کنترل دسترسها، از مفهی و دسترسی به دادهافزارهای نرمبه جهت افزایش سطح امنیت سامانه

ظر ناربر موردر اختیار کباشد. بدین ترتیب، داده یا خدمت مورد نظر، تنها دمی سازیمختلفی قابل پیادههای که به روش

ها ک آنه به کمکگذارد ها میقرار گرفته و قابل کنترل است. زیرساخت کلید عمومی امکاناتی را در اختیار سیستم

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

 استناد الکترونیکی -3

 بهن ترتیب ود. بدیشمی کامپیوتری، از امضای الکترونیکی استفادههای جهت اعتباربخشی به اسناد الکترونیکی و فایل 

ی و ررسی حقوقشوند که قابلیت استناد و بمی تبدیل به سندهای الکترونیکیها کمک زیرساخت کلید عمومی، فایل

عتماد شده به، قابل ادیجیتال، همچون اسناد کاغذی مشاهای کامپیوتری و پیامهای قضایی دارند. به عبارت دیگر فایل

مود. این حاصل ن توان از عدم تغییر عمدی یا سهوی در آنها مطمئن شد و  همچنین از امضاکننده سند اطمینانمی و

 باشد.می رقابل انکار توسط امضاکننده و قابل بررسی به صورت دیجیتالیامضا غی

 ذخیره و انتقال امن اطالعات -4

 های غدغهدواره از کامپیوتری همهای ذخیره و انتقال امن اطالعات و یا به عبارت دیگر محرمانگی در ادبیات سیستم

ساخت کلید کنار زیر مروزه به کمک رمزنگاری داده دری بوده است که اافزارهای نرمکنندگان از سامانهمهم استفاده

ات و حفظ ت اطالعتوان از امنیمی باشد. بدین ترتیب و به کمک کلیدهای متقارن و نامتقارنمی عمومی، قابل اجراء

 محرمانگی آنها در هنگام ذخیره سازی و یا انتقال، اطمینان حاصل کرد.

 توان دست یافت:یج زیر میبا پیاده سازی زیرساخت کلید عمومی به نتا

 توانایی تشخیص هویت طرفین درگیر در ارسال پیام است.17احراز هویت : 

 توانایی تایید اینکه پیام در حین انتقال و یا در زمان ذخیره و بازیابی و یا در طول پردازش تغییر داده نشده 18تمامیت :

 است.

 هیت خاص: قابلیت اثبات وقوع یک رخداد توسط یک ماانکارناپذیری 

 نگه داشتن اطالعات از تمام افراد به جز شخصی یا اشخاصی که از مجوز دسترسی به  خصوصی: به معنای 19محرمانگی

 اطالعات برخوردار باشند.

                                                           
17Authentication  
18Integrity  
19Confidentiality  
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 امضای الکترونیکی در داده پیام

 امار داده پیز ساختحل اگردد. به همین دلیل در دو ممی امضای الکترونیکی برای دو کاربرد در داده پیام خدمات سالمت استفاده

 توان آن را مشاهده نمود.می

ونیکی ند یک مهر الکتربه منظور تعیین هویت فرستنده کاربرد دارد. این نوع امضا همان SOAPامضای الکترونیکی در سرپیام پروتکل 

الس  کیز در ه مراجعه نشود. امضای الکترونیکی مربوط به اطالعات مربوط بمی مربوط به مرکز ارائه دهنده خدمت استفاده

MessageIdentifierVO  در مشخصهCompositionSigniture گیرد. این امضا توسط می قرارComposer ر چند هگردد. می انجام

همان  Composerه پیام توان هر نقشی مانند پزشک، پرستار، ماما و ... داشته باشد ولی در این دادمی Composerکه در استاندارد 

 باشد.می پزشک

 نمونه کد

 در زیر مثالی از نحوه ارسال اطالعات به صورت کدنویسی آورده شده است:

 مرکز ارائه دهنده خدمات

 درمانگاه خاتم: نام مرکز

 اطالعات هویتی

 تقی زاده تقینام و نام خانوادگی 

 12۳۴۵۶۷۸۹۰:کدملی  66: شماره شناسنامه   1۳۳۶/۰1/۰1تاریخ تولد : 

 اطالعات بیمه

 تامین اجتماعینوع بیمه :  بیمه اختیاریصندوق بیمه: 12185489 شماره بیمه:

تاریخ اعتبار:   

1400/01/01 

 اطالعات پذیرش

نظام پزشکی :  

12۳۴۵۶ 

علی نام پزشک : 

 محمدی

 تاریخ

 1۳۹7/۰1/۰۳:پذیرش

شماره پرونده:  

123123 

 سرپایینوع پذیرش: 
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 اطالعات نسخه دارویی

و نام خانوادگی نام  25896 نظام پزشکی : 

 محمدی نادرپزشک : 

 :تجویز تاریخ

1۳۹7/۰1/۰۳ 

از طریق طریقه مصرف: 

 دهان

نام دارو: 

STREPTOKINASE 

750,000IU VIAL 

تاریخ انقضا دارو: 

1397/12/01 

 ویال 10 تعداد:   

 نحوه تکمیل اطالعات مربوط به پیام ارسالی:

#Region "MsgID" 
        Dim Main As New MedicationPrescriptionsMessageVO 
        Main.MsgID = New MessageIdentifierVO 
        Main.Composition = New MedicationPrescriptionsCompositionVO() 
        Main.MsgID.HealthCareFacilityID = LocationID 
        Main.MsgID.SystemID = SystemID 
#End Region 

 است: نشان داده شده Vb.netدر نمونه زیر نحوه ارسال اطالعات مرکز ارائه دهنده خدمات در قالب زبان کد نویسی 

        Dim LocationName As String 
        LocationName = "درمانگاه خاتم " 
        Dim SystemID, LocationID As DO_IDENTIFIER 
        SystemID = New DO_IDENTIFIER With { 
            .Assigner = "MOHME_IT", 
            .ID = "55555", 
            .Issuer = "MOHME_IT", 
            .Type = "System_ID"} 
        LocationID = New DO_IDENTIFIER With { 
            .Assigner = "MOHME_IT", 
            .ID = "666666", 
            .Issuer = "MOHME_IT", 
            .Type = "Org_ID"} 

 

 نحوه تکمیل اطالعات هویتی مربوط به بیمار:

Main.Person = New PersonInfoVO 
 
        Main.Person.NationalCode = "۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰" 
        Main.Person.FirstName = "تقی" 
        Main.Person.LastName = "تقی زاده" 
        Main.Person.IDCardNumber = "66" 
        Main.Person.BirthDate = New DO_DATE With {.Year = 1331, .Month = 1, .Day = 1} 

Main.Person.Gender = New DO_CODED_TEXT With {.Value = "مرد", .Coded_string = "1", 
.Terminology_id = "thritaEHR.gender"} 

        Main.Person.MaritalStatus = New DO_CODED_TEXT With {.Value = "متأهل", .Coded_string = 
        "2", .Terminology_id = "thritaEHR.maritalStatus"} 
         

 نحوه تکمیل اطالعات پذیرش بیمار:

#Region "Addmission" 
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        Main.Composition.Admission = New AdmissionVO 
        Dim ad As AdmissionVO 
        ad = New AdmissionVO With {.AdmissionDate = New DO_DATE With { 

.Year =1397, .Month = 01, .Day = 03}, 

.AdmissionType = New DO_CODED_TEXT With {.Coded_string = "1", .Terminology_id =     
 "thritaEHR.admissionType", .Value = "سرپایی"} 

        } 
        ad.Institute = New OrganizationVO 
        ad.Institute.ID = LocationID 
        ad.Institute.Name = LocationName 
        ad.MedicalRecordNumber = "123123" 
        Main.Composition.Admission = ad 
#End Region 

 تکمیل اطالعات مربوط به بیمه بیمار: نحوه

#Region "Insurance" 
        Dim ins As InsuranceVO 
        ins = New InsuranceVO 

ins.Insurer = New DO_CODED_TEXT With {.Coded_string = "1", .Terminology_id =  
"thritaEHR.Insurer", .Value = "اجتماعی تامین"} 
ins.InsuranceBox = New DO_CODED_TEXT With {.Coded_string = "1", .Terminology_id = 
"thritaEHR.insuranceBox", .Value = "اجباري بیمه"} 

        ins.InsuredNumber = "12185489" 
        ins.InsuranceExpirationDate = New DO_DATE With { 
            .Day = 1, 
            .Month = 1, 
            .Year = 1400} 
        Main.Composition.Insurance = ins 

 

 می باشد: MedicationPrescriptionsVO نمونه کد زیر مثالی از نحوه پیاده سازی کالس 

        Dim MedPreVo As New MedicationPrescriptionsVO 
        MedPreVo.ExpiryDate = New DO_DATE With {.Year =1397, .Month =12, .Day =01} 
        MedPreVo.IssueDate = New DO_DATE With {.Year =1397, .Month =01, .Day =01} 
        MedPreVo.ePrescriptionID = PrescriberSrv.Generate_ePriscriptionID() 
        Dim ProvInfVo As New ProviderInfoVO() With { 
        .FirstName = "نادر", 
        .LastName = "محمدی", 
        .Identifier = _Identifier("Med_Council", "Med_Council", "25896", "Med_ID") 
        } 
        MedPreVo.Prescriber = ProvInfVo 
        Dim MedPresRowVo(0) As MedicationPrescriptionRowVO 
        MedPresRowVo(0) = New MedicationPrescriptionRowVO 

        MedPresRowVo(0).ProductCode = _CS("STREPTOKINASE 750,000IU VIAL", "1172", "FDO-ir") 
MedPresRowVo(0).Route = _CS("Administration of drug or medicament via oral route 
(procedure)", "386359008", "SNOMEDCT") 

        MedPresRowVo(0).TotalNumber = _Quantity(10, "Vial") 
        MedPreVo.Orders = MedPresRowVo 
        Main.Composition.MedicationPrescriptions = MedPreVo 

 نحوه ارسال اطالعات مربوط به نسخه بیمار:

        result = PrescriberSrv.SaveMedicationPrescription(Main) 
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 ها پیوست

 کدهای وضعیت تاهل -1 پیوست

 thritaEHR.maritalStatusسیستم کدگذاری: 

 کد اصطالح نام اصطالح

 1 طالق گرفته

 2 متأهل

 3 مجرد

 4 همسر فوت شده

 کدهای جنسیت -2 پیوست

 thritaEHR.genderسیستم کدگذاری: 

 کد اصطالح صطالحنام ا

 1 مرد

 2 زن

 3 دوجنسی/ نامشخص

 9 تعیین نشده

 کدهای شاخص دقت تاریخ -3 پیوست

 thritaEHR.birthDateAccuracyسیستم کدگذاری: 

 مقدار نام اصطالح

 AAA روز، ماه و سال دقیق است.

 AAE روز و ماه دقیق و سال تخمینی است.

 AAU قیق و سال نامشخص است.روز و ماه د

 AEE روز دقیق، ماه و سال تخمینی است.
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 مقدار نام اصطالح

 AEU روز دقیق، ماه تخمینی و سال نامشخص است.

 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 ل دقیق است.روز دقیق، ماه تخمینی و سا

 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 روز، ماه و سال تخمینی است.

 EEU روز و ماه تخمینی و سال نامشخص است.

 EUA تخمینی، ماه نامشخص و سال دقیق است.روز 

 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 روز نامشخص، ماه دقیق و سال تخمینی است.

 UAU روز نامشخص، ماه دقیق و سال نامشخص است.

 UEA مشخص، ماه تخمینی و سال دقیق است.روز نا

 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 روز و ماه نامشخص و سال تخمینی است.

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

 thritaEHR.educationLevelسیستم کدگذاری:

کد  اصطالح

 اصطالح

 توضیحات

  1 سوادیب

  2 ییابتدا

  ۳ ییراهنما

  ۴ متوسطه

   ۵ پلمید

   1۰۰ یکاردانیدانشجو

   1۰1 یکاردان

 دانشجوی کارشناسی پیوسته و ناپیوسته 11۰ یکارشناسیدانشجو

111 یکارشناس  کارشناسی پیوسته و ناپیوسته 

 دانشجوی کارشناسی ارشد پیوسته و ناپیوسته 1۴۰ ارشدیکارشناسیدانشجو

 کارشناسی ارشد پیوسته و ناپیوستهMBA ،MPH 1۴1 ارشد یکارشناس

 ای پیوسته و ناپیوستهدانشجوی دکترای حرفه 1۵۰ یاحرفهیدکترایدانشجو

 ای پیوسته و ناپیوستهدکترای حرفه 1۵1 یاحرفهیدکترا

 دستیاری 1۷۰ تخصصیدانشجو

 پزشکیتخصص بالینی، تخصص داروسازی، تخصص دندان 1۷1 تخصص

   2۰۰ تخصص فوقی دانشجو

   2۰1 تخصص فوق

   21۰ پیفلوشی دانشجو

   211 پیفلوش

 دانشجوی دکتری تخصصی

 

1۹۰   
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کد  اصطالح

 اصطالح

 توضیحات

 بهداشت عمومی ، دکترای تخصصی پژوهشی، دکترایPhD 1۹1 یتخصصی دکترا

 

 مشاغل -5 پیوست

 thritaEHR.job: کدگذاریسیستم 

 کد اصطالح

 ۰۰۰۰ بیکار

 ۹۹۹۹ از کار افتاده

 ۹۹۹۷ آزاد

 2۰۳۸ پزشکان

 ۹۰۰۷ دامپزشکان

 ۶122 پرورش دهندگان پرنده در منزل

 ۹212 کارگران مزارع پرورش طیور

 ۷۵11 دگانکارگران کشتارگاه های پرن

 ۹۳۳۳ اکارگران شاغل در حمل و نقل پرندگان یا کود آنه

 ۹11۶ کارگران فروشگاه های عرضه محصوالت پرندگان

 ۵1 آشپزها

 ۶22۴ شکارچیان پرندگان وحشی

 ۶12۹ فروشندگان پرندگان زینتی

 ۹121 کارکنان مراکز بهداشتی درمانی

 ۹1۳1 کارکنان ازمایشگاه های ویروس شناسی

 ۹1۴1 رکنان آسایشگاه هاکا

 ۹۹۹۶ خانه دار

 ۵1۰ نظامی-سرباز

 ۹۹۹۸ بازنشسته
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 کد اصطالح

 ۹۹۹۵ محصل

 

 کدهای نوع پذیرش–6 پیوست

 thritaEHR.admissionTypeسیستم کدگذاری: 

 کد نوع پذیرش

 1 سرپایی

 2 بستری

 3 انتقالی

 4 اورژانس

 هاکد بخش -7 پیوست

 thritaEHR.wardTypeسیستم کدگذاری: 

 توضیحات کد نام بخش

ی و بیماران داخل هایی که تنها یک بخش دارند و در همان بخشدر بیمارستان* 000 جنرال

 .شوند، از این کد استفاده می شودجراحی به طور مشترک بستری می

VIP بخش های  010 جنرالvip  شوند حی به طور مشترک بستری میکه بیماران داخلی و جرا 

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

 تعریف شده اند، از این بخش  استفاده می شود.

VIP بخش های  012 داخلیvip  شوند که تنها بیماران داخلی بستری می 

VIP بخش های  014 جراحیvip   شوند بستری میکه تنها بیماران جراحی 

  020 مراقبت های ویژه جنرال

مراقبت های ویژه جنرال و بعد 

 های ویژهاز مراقبت

021  

  022 مراقبت های ویژه جراحی

  023 مراقبت های ویژه داخلی

مراقبت های ویژه جراحی 

 اعصاب

024  
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 توضیحات کد نام بخش

 PICU 026 مراقبت های ویژه کودکان

 Post ICU 028 بعد از مراقبت های ویژه

 NICU 030 مراقبت های ویژه نوزادان

مراقبت های ویژه جراحی قلب 

 باز بزرگساالن

032 ICU-OH 

مراقبت های ویژه جراحی قلب 

 باز اطفال

034  

مراقبت ویژه جراحی قلب باز 

 اطفال و بزرگساالن

035  

 CCU 036 مراقبت های ویژه قلبی

 Post CCU 038 بعد از مراقبت های ویژه قلبی

ت های ویژه قلبی و بعد مراقب

 های ویژه قلبیاز مراقبت

039  

مراقبت های ویژه پس از  

 آنژیوگرافی

040 Post Cath 

  042 مراقبت های ویژه مسمومیت

 BICU 044 مراقبت ویژه سوختگی

  پیوند ICU 046 مراقبت ویژه پیوند 

 RCU 048 مراقبت های ویژه تنفسی و ریه

  050 مراقبت ویژه استروک

 برای مواردی که واحد اورژانس و درمانگاه در قالب یک صندوق فعالیت 100 اورژانس و درمانگاه

 کنند.می

  101 اورژانس جنرال و تریاژ

  102 اورژانس جنرال

  103 تریاژ

  104 اورژانس جراحی

  106 اورژانس داخلی

  108 اورژانس زنان و زایمان

  110 اورژانس روان پزشکی

  112 س مسمومیناورژان

  114 اورژانس سوختگی

  116 اورژانس اطفال

  117 اورژانس نوزادان
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 توضیحات کد نام بخش

  118 اورژانس چشم پزشکی

  120 اورژانس قلب و عروق

  122 اورژانس تروما

  124 اورژانس اعصاب و روان

اورژانس قلب و عروق و اعصاب 

 و روان

125  

  127 اورژانس آنکولوژی

  128 یویر -واحد احیا قلبی 

  200 اتاق عمل جنرال سرپایی

سرپایی و  -اتاق عمل جنرال 

 بستری

201  

  202 اتاق عمل اورژانس

  204 اتاق عمل جنرال بستری

  206 اتاق عمل جراحی قلب

 کت لب 208 آنژیوگرافی و آنژیوپالستی

  210 آنژیوگرافی تشخیصی

 -آنژیوپالستی عروق کرونر 

 اینترونشنال قلب

212  

  214 اینترونشنال عروق محیطی

 آنژیوپالستی عروق مغز 216 نورولوژی اینترونشنال

الکتروفیزیولوژی قلب، ضربان 

 سازها و ابلیشن

 ای پی لب 218

 EPS 220 الکتروفیزیولوژی قلب

 EPS Ablation 222 ابلیشن قلب

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

  224 اتاق عمل نازایی

  225 اتاق عمل چشم پزشکی

  226 اتاق عمل جراحی زنان

  227 اتاق عمل گوش، حلق و بینی

  228 اتاق عمل ارتوپدی

  229 اتاق عمل ارولوژی

  230 اتاق عمل جراحی توراکس

  231 اتاق عمل سوختگی
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 توضیحات کد نام بخش

اتاق عمل جراحی پالستیک و 

 زیبایی

232  

جراحی پالستیک و اتاق عمل 

 سوختگی

233  

اتاق عمل جراحی مغز و 

 اعصاب

234  

  235 اتاق عمل جراحی کولورکتال

  236 اتاق عمل جراحی سرطان

  237 اتاق عمل جراحی ستون فقرات

  238 اتاق عمل پوست

  239 کارکنان بیهوشی اتاق عمل

  240 های اتاق عملپمپیست

ک مشتر CSRی مواردی است که کارکنان بخش اتاق عمل و کارکنان واحد برا CSR 249اتاق عمل جنرال و 

 هستند

اق شود، اتدر مواردی که عمل پیوند در اتاق عمل جنرال بیمارستان انجام می 250 اتاق عمل پیوند

 ( انتخاب شود201عمل جنرال )کد 

  252 پیوند مغز استخوان

  254 پیوند جنرال

  256 پیوند کلیه

  258 دپیوند کب

  260 پیوند اعضا

  262 پیوند پانکراس

  264 پیوند ریه

  266 پیوند قلب

  268 پیوند روده

  270 پیوند قرنیه چشم

  272 کاشت حلزون

 عدم تفکیک بین عضو پیوندی از یکدیگر 274 جنرال پیوند

  300 جراحی جنرال بزرگساالن

  302 جراحی جنرال اطفال

ن و جراحی جنرال بزرگساال

 اطفال

303  

  304 جراحی فک و صورت
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 توضیحات کد نام بخش

  306 جراحی قلب بزرگساالن

  308 جراحی قلب اطفال

جراحی قلب بزرگساالن و 

 اطفال

309  

  310 جراحی ترمیم و پالستیک

  311 جراحی سوختگی

  312 جراحی مغز و اعصاب

  313 جراحی ترمیمی و سوختگی

  314 جراحی عروق

  316 زنان و زایمان

 Postpartum 317 مراقبت پس از زایمان

  318 جراحی گوش، حلق و بینی

  320 جراحی پروکتولوژی

جراحی کلیه و مجاری ادراری 

 فالبزرگساالن و اط -

322  

  324 جراحی کولورکتال

  326 جراحی چشم

  327 جراحی چشم و لیزر چشم

  328 جراحی ستون فقرات

جراحی ارتوپدی بزرگساالن و 

 فالاط

330  

  332 جراحی ارتوپدی بزرگساالن

  334 جراحی ارتوپدی اطفال

  336 جراحی دست

  338 جراحی زانو

 توراکس 340 جراحی قفسه سینه

  342 جراحی سرطان

  344 ضایعات نخاعی

  346 باروری و ناباروری

 اظ شدهان لحساختار بلوک زایمدرمانگاه مامایی برای معاینه موارد اورژانسی در  348 1بلوک زایمان سطح 

 است.

و  1بلوک زایمان سطح 

 درمانگاه مامایی

اری کوبت نمنظور از درمانگاه مامایی معاینه و ویزیت مادران غیراورژانسی در  349

 صبح است.
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 توضیحات کد نام بخش

ه حاظ شدان لدرمانگاه مامایی برای معاینه موارد اورژانسی در ساختار بلوک زایم 350 2بلوک زایمان سطح 

 است.

و  2بلوک زایمان سطح 

 درمانگاه مامایی

اری کوبت نمنظور از درمانگاه مامایی معاینه و ویزیت مادران غیراورژانسی در  351

 صبح است.

ه حاظ شدان لدرمانگاه مامایی برای معاینه موارد اورژانسی در ساختار بلوک زایم 352 3بلوک زایمان سطح 

 است.

و  3بلوک زایمان سطح 

 اماییدرمانگاه م

اری کوبت نمنظور از درمانگاه مامایی معاینه و ویزیت مادران غیراورژانسی در  353

 صبح است.

  356 استریوتاکسی

  357 ی کلینیکد -جراحی محدود 

  400 داخلی جنرال

  401 داخلی و عفونی بزرگساالن

  402 عفونی بزرگساالن

  403 اطفال و عفونی 

  404 عفونی اطفال

  405 طفال و بزرگساالنعفونی ا

 کودکان 406 اطفال

  407 اطفال و نوزادان

  408 نوزادان

نوزاران و بخش مراقبت ویژه 

 نوزادان

افته های ویژه در هم ادغام یبرای مواردی است که بیماران نوزادان و مراقبت 409

 است

  410 نوزادان پرخطر

  411 اطفال و تاالسمی

مسمومیت و سم شناسی 

 نیبالی

412  

  414 بارداری پرخطر

  416 پست پارتوم

  418 غدد برگساالن

  420 غدد اطفال

  421 غدد اطفال و بزرگساالن

های تنفسی  ریه و مراقبت

 بزرگساالن

422  

  424های تنفسی ریه و مراقبت
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] 

 توضیحات کد نام بخش

 اطفال

های تنفسی ریه و مراقبت

 اطفال و بزرگساالن

425  

  426 گوارش بزرگساالن

  428 رش اطفالگوا

  429 گوارش اطفال و بزرگساالن

  430 نفرولوژی بزرگساالن

  432 نفرولوژی اطفال

  433 نفرولوژی اطفال و بزرگساالن

 داخلی اعصاب 434 نورولوژی بزرگساالن

  436 نورولوژی اطفال

  437 نورولوژی اطفال و بزرگساالن

  438 ایمنولوژی

  440 روماتولوژی

  441 پوست

  442 پوست و جذام

  444 اعصاب و روان

  445 سایکوسوماتیک

  446 روانپزشکی بزرگساالن

  ECT 447روانپزشکی برزگساالن و 

  448 روانپزشکی کودکان

روانپزشکی کودکان و 

 بزرگساالن

449  

  450 ایبستری پزشکی هسته

سرپایی و بستری پزشکی 

 ایهسته

451  

  452 داخلی قلب و عروق

خون و شیمی درمانی 

 بزرگساالن و کودکان

453  

  454 خون بزرگساالن

بخش خون و شیمی درمانی 

 کودکان

455  

  456 خون کودکان
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 ]و دارو فناوری اطالعات / سازمان غذا دفتر آمار و -کی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزش [

] 

 توضیحات کد نام بخش

  457 خون کودکان و بزرگساالن

شیمی درمانی بستری 

 بزرگساالن

458  

داخلی و شیمی درمانی 

 بزرگساالن

459  

شیمی درمانی  بستری 

 کودکان

460  

شیمی درمانی داخلی و 

 کودکان

461  

  462 بستری رادیوتراپی

  464 بستری اعتیاد

بستری طب فیزیکی و 

 توانبخشی

466  

  468 همودیالیز و دیالیز صفاقی

همودیالیز، دیالیز صفاقی، 

 تاالسمی و هموفیلی

469  

  470 همودیالیز

  472 دیالیز صفاقی

  473 واحد مشاوره

 داخلی جنرال بخش های فوق

 تخصصی

د در این بخش ترکیبی از تخت های فوق تخصصی مرتبط با گروه داخلی وجو 475

 دارد.

داخلی قلب و عروق و مراقبت 

 پس از آنژیوگرافی

476  

 ست.ال ابه لحاظ مالی وابسته به بیمارستان است و فقط در نوبت کاری عصر فع 500 کلنیک ویژه بیمارستان

 اظ مالی مستقل از بیمارستان استبه لح 502 کلینیک ویژه سطح شهر

 در مواردی که کلینیک در ساعات صبح فعال است 504 درمانگاه جنرال

درمانگاه و کلینیک ویژه 

 بیمارستان

 عصر به لحاظ مالی وابسته به بیمارستان است )در هر دو نوبت کاری صبح و 505

 فعال است(

  506 درمانگاه داخلی

درمانگاه قلب و عروق 

 النبزرگسا

507  

  508 درمانگاه جراحی بزرگساالن

  509 درمانگاه چشم پزشکی
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 ]و دارو فناوری اطالعات / سازمان غذا دفتر آمار و -کی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزش [

] 

 توضیحات کد نام بخش

  510 درمانگاه پوست

  511 درمانگاه گوش، حلق و بینی

درمانگاه آنالیز پیس میکر و 

 دفیبرالتور

512 ICD 

  513 درمانگاه ارتوپدی

  515 درمانگاه زنان 

  516 درمانگاه پیشگیری

  517 درمانگاه اطفال

  518 نگاه نازایی درما

  519 درمانگاه روانپزشکی

  520 درمانگاه طب سالمندان

  521 درمانگاه عفونی

  522 کلینیک خواب

  523 درمانگاه نوزادان

  524 کلینیک درد

  525 درمانگاه غدد و متابولیسم

  526 کلینیک زخم

  527 درمانگاه روماتولوژی

  528 گچ گیری

  529 درمانگاه گوارش

  530 تزریقات و پانسمان

  531 درمانگاه ریه

  532 پزشکی ورزشی

  533 ماتولوژیه -درمانگاه خون 

  534 طب سوزنی

درمانگاه جراحی قلب 

 بزرگساالن

535  

  536 طب سنتی  و مکمل

درمانگاه طب فیزیکی و 

 توانبخشی

537  

  538 هموفیلی و تاالسمی

  540 تاالسمی

  541 یدیالیز و تاالسم
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 ]و دارو فناوری اطالعات / سازمان غذا دفتر آمار و -کی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزش [

] 

 توضیحات کد نام بخش

  542 هموفیلی 

  544 تزریق خون

  546 یورودینامیک

  548 سلول درمانی

  550 کلینیک کاشت حلزون

  552 شیمی درمانی سرپایی

 MMT 554 سوء مصرف مواد سرپایی 

 لیزر 556 لیزرتراپی

  558 لیزیک و الزک

  560 پزشکی هسته ای سرپایی

  562 رادیوتراپی سرپایی

  564 و کودک بهداشت مادر

  566 واکسیناسیون

  568 پالسما فرزیس

  574 مانیتورینگ بیماران صرعی

  575 شکنسنگ

  576 درمانگاه خون و شیمی درمانی

  578 درمانگاه دیابت

  579 درمانگاه زنان و مامایی

  580 درمانگاه مجزوبین

  583 درمانگاه جراحی قلب اطفال

  584 درمانگاه قلب اطفال

درمانگاه مغز و اعصاب 

 بزرگساالن

586  

  587 درمانگاه مغز و اعصاب اطفال

درمانگاه مغز و اعصاب اطفال و 

 بزرگساالن

588  

  590 درمانگاه جراحی اطفال

  592 درمانگاه بیهوشی

  594 درمانگاه پزشکی قانونی

  595 درمانگاه اورولوژی

  596 درمانگاه پریناتالوژی

 ویژه متخصصین تغذیه 598 صی تغذیهدرمانگاه تخص
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 ]و دارو فناوری اطالعات / سازمان غذا دفتر آمار و -کی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزش [

] 

 توضیحات کد نام بخش

  600 فیزیوتراپی

 ادیومتری 602 شنوایی شناسی بزرگساالن

  604 شناسی نوزادانشنوایی

شناسی نوزادان و شنوایی

 بزرگساالن

605  

  606 گفتار درمانی

  608 کاردرمانی

  610 سنجیبینایی

  612 عینک سازی

  614 ارتوپدی فنی

  616 درمانگاه مامایی

  617 آموزش مادران باردار

روانشناس بالینی و سالمت 

 روان

618  

 ویژه کارشناسان تغذیه 620 تغذیه بالینی

  622 یویر-بازتوانی قلبی

  630 دندانپزشکی عمومی

  632 داندانپزشکی تخصصی

  634 ترمیم و زیبایی دندانپزشکی

  636 جراحی لثه

  638 ارتودنسی

  640 و دندان بیماری های دهان

  642 دندانپزشکی اطفال

  644 جراحی دهان و دندان

  646 ترمیم ریشه دندان

  648 ایمپلنت

  660 داروخانه سرپایی

  662 داروخانه بستری

  664 داروخانه سطح شهر

 ایداروخانه پزشکی هسته 666 سیکلوترن

سرپایی و  -داروخانه عمومی 

 بستری

668  

طبی، پاتولوژی، ژنتیک و بانک خون و یا -شامل بخش های آزمایشگاه تشخیصی 700 یشگاهخدمات جامع آزما
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 ]و دارو فناوری اطالعات / سازمان غذا دفتر آمار و -کی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزش [

] 

 توضیحات کد نام بخش

 سایر موارد

طبی، -آزمایشگاه تشخیصی

 پاتولوژی و ژنتیک

 بی، پاتولوژی وژنتیکط-شامل هر سه بخش آزمایشگاه تشخیصی 701

طبی و -آزمایشگاه تشخیصی

 پاتولوژی

 ی و پاتولوژی بط-شامل هر دو بخش آزمایشگاه تشخیصی 702

طبی و -آزمایشگاه تشخیصی

 پاتولوژی و بانک خون

703  

 پاتولوژی و ژنتیک ندارد ولی بقیه را دارد. 704 بیط-آزمایشگاه تشخیصی

 آسیب شناسی 706 پاتولوژی

  708 آزمایشگاه ژنتیک

  710 آزمایشگاه بانک خون

طبی و -آزمایشگاه تشخیصی

 بانک خون

711  

کشت و  آزمایشگاه تخصصی

 آنتی بیوگرام سل

712  

  713 بخش گازهای خونی

آزمایشگاه جنین شناسی و 

 نازایی

714  

آزمایشگاه مرجع یا رفرانس 

 سالمت

716  

  718 ایآزمایشگاه پزشکی هسته

  720 آزمایشگاه ایمونولوژی

  722 آزمایشگاه میکروب شناسی

  724 آزمایشگاه هورمون شناسی

  728 آزمایشگاه اورژانس

  730 آزمایشگاه کلینیک ویژه

  732 آزمایشگاه سل

  734 آزمایشگاه مولکولی شناسی

  735 آزمایشگاه سیتولوژی

  736 آزمایشگاه انگل شناسی

  738 آزمایشگاه بیوشیمی

مرکز جامع تصویربرداری 

 پزشکی

، MRIتی اسکن، شامل کلیه زیربخش های رادیوگرافی، سونوگرافی، سی 750

 وگرافی و رادیولوژی عروق محیطی استمام
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 ]و دارو فناوری اطالعات / سازمان غذا دفتر آمار و -کی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزش [

] 

 توضیحات کد نام بخش

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

 MRIسنجش تراکم استخوان، ماموگرافی و 

  754 رادیوگرافی

 سونوگرافی داپلر، داپلرکالر داپلر 756 سونوگرافی

  757 رادیوگرافی و سونوگرافی

  758 کناستیسی

  759 اسکنتیرادیوگرافی و سی

  760 تی اسکن مالتی اسالیسسی

  761 سی تی اسکن و سونوگرافی

MRI 762  

  MRI 763سی تی اسکن و 

  764 ماموگرافی

  765 سونوگرافی و ماموگرافی

 سنجش تراکم استخوان 766 دانسیتومتری

  767 رادیوگرافی و دانسیتومتری

  768 ق محیطیآنژیوگرافی عرو

 EOG (Electro Oculography), ERG (Electro Retino  770 تصویربرداری چشم

graphy), 

VEP (Visual Evoked Potentials), OCT (Optical Coherence 

Tomography),GDX,UBM(Ultrasound Biomicroscopy) ،

  پنتاکم, پاکی متری ,آنژیوگرافی چشم, توپوگرافی

PET 774  

CBCT 776 رادیولوژی فک و صورت 

  778 رادیولوژی اورژانس

  786 نوار عروق

  788 رادیولوژی و سنگ شکن

 فقط شامل بخش های آندوسکوپی و کولونوسکوپی 800 گوارش سرپایی

شامل بخش گوارش سرپایی در ترکیب با یکی از خدمات تشخیصی تخصصی  801 جامع گوارش

 گوارش

  802 آندوسکوپی

  804 پیکولونوسکو

ERCP 806  

 ECT 808 الکتروشوک

 مورد از خدمات تشخیصی تخصصی قلب 3شامل حداقل  811خدمات جامع تشخیصی و 
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 ]و دارو فناوری اطالعات / سازمان غذا دفتر آمار و -کی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزش [

] 

 توضیحات کد نام بخش

 تخصصی قلب

  812 تست ورزش

  814 اکوکاردیوگرافی

  815 تست ورزش و اکوکاردیوگرافی

  816 اکوکاردیوگرافی نوزادان

  818 اکوکاردیوگرافی مری

 اکوکاردیوگرافی و

 اکوکاردیوگرافی مری

819  

 EKG 820 الکتروکاردیوگرافی

  822 هولترمانیتورنیگ قلب

  824 اسپیرومتری

  826 برونکوسکوپی

  827 اسپرومتری و برونکوسکوپی

  828 تست متاکولین

  829 تست متاکولین و اسپرومتری

 NCV, EMG 830 مطالعات الکترودیاگنوز

  832 پوواتراپی

  834 فتودینامیک

 EEG 836 الکتروانسفالوگرافی

جامع خدمات تشخیصی 

 تخصصی

، ERCPهای آندوسکوپی، کولونوسکوپی، مورد از بخش 4شامل حداقل  838

 اسپیرومتری، اکوکاردیوگرافی، تست ورزش، اکومری و برونکوسکوپی

 

 شناسه های حوزه سالمت -8 وستیپ

 نوع سازمان اختصاص دهنده صادر کنندهسازمان  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 اطالعات

 Med_Council Med_Council Med_ID شماره نظام پزشکی
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 ]و دارو فناوری اطالعات / سازمان غذا دفتر آمار و -کی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزش [

] 

 نوع سازمان اختصاص دهنده صادر کنندهسازمان  عنوان شناسه

 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 سه بیمه ای استحقاق درمانشنا

 خدمت دهندهارائهنقش  -9 پیوست

 thritaEHR.healthcareProvider.roleسیستم کدگذاری: 

 کد  اصطالح

 1.1 پزشک معالج

 1.2 کنندهپزشک بستری

 1.3 دهندهپزشک ارجاع

 1.4 پزشک مشاور

 2.1 نماینده بیمه

 3.1 پرستار

 3.2 سرپرستار

 4.1 جراح اصلی

 4.2 کمک جراح

 5 متخصص بیهوشی

 6 بهورز

 7 ماما

 8 بهیار
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 ]و دارو فناوری اطالعات / سازمان غذا دفتر آمار و -کی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزش [

] 

 کد  اصطالح
 8.1 کمک بهیار

 

 رشته های حوزه سالمت - 10 پیوست

 thritaEHR.specialtyسیستم کدگذاری: 

 کد رشته نام

 101103 عمل اتاق کاردان

 101155 ای حرفه بهداشت کاردان

 101156  دهان بهداشت کاردان

 101158 عمومی بهداشت کاردان

 101160 محیط بهداشت کاردان

 101161 مدارس بهداشت کاردان

 101163 دندان و دهان بهداشتکار کاردان

 101192 پرستاری کاردان

 101196 دندانپزشکی پرستاری کاردان

 101204 دندانی پروتزهای کاردان

 101231 رادیوتراپی -پرتودرمانی لوژیتکنو کاردان

 101232 رادیولوژی -پرتوشناسی تکنولوژی کاردان

 101233 ای هسته پزشکی تکنولوژی کاردان

 101324 صنعتی ایمنی صنایع کاردان

 101340 آزمایشگاهی علوم کاردان

 101358 پزشکی فوریتهای کاردان

 101381 مامایی کاردان

 101382 پزشکی مدارک کاردان

 101422 هوشبری کاردان

 111103 عمل اتاق کارشناس

 111120 کمکی وسایل و مصنوعی اعضای کارشناس

 111158 عمومی بهداشت کارشناس

 111117 سنجی بینایی کارشناس

 111192 پرستاری کارشناس

 111229 پرتودرمانی تکنولوژی کارشناس



 1/2 نگارش  –دارو تجویزگر پیام داده -)نسخه نویسی(سپاس با داده تبادل راهنمای
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 ]و دارو فناوری اطالعات / سازمان غذا دفتر آمار و -کی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزش [

] 

 کد رشته نام

 111232 رادیولوژی -پرتوشناسی تکنولوژی کارشناس

 111233 ای هسته پزشکی تکنولوژی کارشناس

 111266  داروسازی کارشناس

 111285 دبستانی پیش کودکان پرورش و رشد کارشناس

 111292 بالینی روانشناسی کارشناس

 111293 عمومی روانشناسی کارشناس

 111321 شناسی شنوایی کارشناس

 111340 آزمایشگاهی علوم کارشناس

 111338 اجتماعی خدمات -ماعیاجت علوم کارشناس

 111343 تغذیه علوم کارشناس

 111348  بهداشتی و کیفی کنترل -غذایی صنایع و علوم کارشناس

 111360 فیزیوتراپی کارشناس

 111355 سالمت اطالعات فناوری کارشناس

 111367 کاردرمانی کارشناس

 111369 پزشکی شاخه در کتابداری کارشناس

 111374 درمانی گفتار کارشناس

 111381 مامایی کارشناس

 111383 اجتماعی مددکاری کارشناس

 111390 درمانی بهداشتی خدمات مدیریت کارشناس

 111394 مشاوره کارشناس

 111402 محیط بهداشت مهندسی کارشناس

 111401 ای حرفه بهداشت مهندسی کارشناس

 111407 بالینی پزشکی مهندسی کارشناس

 111405 بیوالکتریک -پزشکی ندسیمه کارشناس

 111408 صنعتی ایمنی -صنایع مهندسی کارشناس

 111422 هوشبری کارشناس

 111262 ناقلین با مبارزه و پزشکی شناسی حشره کارشناس

 111307 دندانی پروتزهای ساخت کارشناس

 111358 پزشکی فوریتهای کارشناس

 111382 پزشکی مدارک کارشناس

 141102 اپیدمیولوژی ارشد کارشناس



 1/2 نگارش  –دارو تجویزگر پیام داده -)نسخه نویسی(سپاس با داده تبادل راهنمای

 

 

 

 

 ]111از۷۷صفحه  [

] 

77 

 

 ]و دارو فناوری اطالعات / سازمان غذا دفتر آمار و -کی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزش [

] 

 کد رشته نام

 141103 عمل اتاق ارشد کارشناس

 141106 پزشکی اخالق ارشد کارشناس

 H.T.A 141111 -سالمت فناوری ارزیابی ارشد کارشناس

 141112 ارگونومی ارشد کارشناس

 141119  مصنوعی اعضاء ارشد کارشناس

 141121 بهداشت اقتصاد ارشد کارشناس

 141128 سانیان اکولوژی ارشد کارشناس

 141130 پزشکی انفورماتیک ارشد کارشناس

 141133 پزشکی شناسی انگل ارشد کارشناس

 141135 پزشکی شناسی ایمنی ارشد کارشناس

 141143 زیستی آمار ارشد کارشناس

 141144 بهداشت آموزش ارشد کارشناس

 141146 پزشکی آموزش ارشد کارشناس

 141147 سالمت نظام در نگر جامعه آموزش ارشد کارشناس

 141149 شناسی بافت ارشد کارشناس

 141151 پزشکی شناسی باکتری ارشد کارشناس

 141152 پزشکی علوم در الکترونیکی یادگیری ریزیبرنامه ارشد کارشناس

 141154 پرتوها بهداشت ارشد کارشناس

 141157 روان بهداشت ارشد کارشناس

 141162  غذایی مواد ایمنی و بهداشت ارشد کارشناس

 141177 سنجی بینایی ارشد کارشناس

 141184 بالینی بیوشیمی ارشد کارشناس

 141178 بیهوشی ارشد کارشناس

 141192 پرستاری ارشد کارشناس

 141193 اورژانس پرستاری ارشد کارشناس

 141194 توانبخشی پرستاری ارشد کارشناس

 141195 جراحی -داخلی پرستاری ارشد کارشناس

 141197 سالمندی پرستاری ارشد کارشناس

 141198 جامعه سالمت پرستاری ارشد کارشناس

 141199 کودکان پرستاری ارشد کارشناس

 141200 ویژه های مراقبت پرستاری ارشد کارشناس



 1/2 نگارش  –دارو تجویزگر پیام داده -)نسخه نویسی(سپاس با داده تبادل راهنمای
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 ]و دارو فناوری اطالعات / سازمان غذا دفتر آمار و -کی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزش [

] 

 کد رشته نام

 141201 نوزادان ویژه های مراقبت پرستاری ارشد کارشناس

 141202 نظامی پرستاری ارشد کارشناس

 141217 ورزشی پزشکی ارشد رشناسکا

 141219 اجتماعی های آسیب از پیشگیری ارشد کارشناس

 141224 پزشکی علوم تاریخ ارشد کارشناس

 141225 دریایی دارویی و طبیعی ترکیبات ارشد کارشناس

 141235 خون گردش تکنولوژی ارشد کارشناس

 141262 ناقلین با مبارزه و پزشکی شناسی حشره ارشد کارشناس

 141263 خون بانک و آزمایشگاهی شناسی خون ارشد کارشناس

 141280 پرتویی حفاظت و رادیوبیولوژی ارشد کارشناس

 141286 اجتماعی رفاه ارشد کارشناس

 141287 پرستاری روان ارشد کارشناس

 141292 بالینی روانشناسی ارشد کارشناس

 141293 عمومی روانشناسی ارشد کارشناس

 141295 استثنایی کودکان وآموزش روانشناسی ارشد رشناسکا

 141301 پزشکی فناوری زیست ارشد کارشناس

 141305 انسانی ژنتیک ارشد کارشناس

 141312 سالمندی سالمت ارشد کارشناس

 141313 رسانه و سالمت ارشد کارشناس

 141315 شناسی سم ارشد کارشناس

 141317 محیط شناسی سم ارشد کارشناس

 141321 شناسی شنوایی ارشد کارشناس

 141322 داروئی شیمی ارشد کارشناس

 141330 ایرانی سنتی طب ارشد کارشناس

 141341 تغذیه در بهداشتی علوم ارشد کارشناس

 141342 تشریحی علوم ارشد کارشناس

 141343 تغذیه علوم ارشد کارشناس

 141344 غیرمترقبه حوادث و بحران در تغذیه علوم ارشد کارشناس

 141345 پرتوزا داروهای علوم ارشد کارشناس

 141347 رسانی اطالع و کتابداری علوم ارشد کارشناس

 141348  بهداشتی و کیفی کنترل -غذایی صنایع و علوم ارشد کارشناس



 1/2 نگارش  –دارو تجویزگر پیام داده -)نسخه نویسی(سپاس با داده تبادل راهنمای
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 ]و دارو فناوری اطالعات / سازمان غذا دفتر آمار و -کی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزش [

] 

 کد رشته نام

 141355 سالمت اطالعات فناوری ارشد کارشناس

 MRI 141356 -پزشکی تصویربرداری فناوری ارشد کارشناس

 141357 اسکن سیتی -پزشکی تصویربرداری فناوری ارشد کارشناس

 141359 پزشکی فیزیک ارشد کارشناس

 141360 فیزیوتراپی ارشد کارشناس

 141361   ورزشی فیزیوتراپی ارشد کارشناس

 141362 فیزیولوژی ارشد کارشناس

 141364 پزشکی شناسی قارچ ارشد کارشناس

 141368 سالمت نظام در فرینیکارآ ارشد کارشناس

 141367  درمانی کار ارشد کارشناس

 141372 اشامیدنی و خوراکی مواد کنترل ارشد کارشناس

 141374 گفتاردرمانی ارشد کارشناس

 141381 مامایی ارشد کارشناس

 141382 پزشکی مدارک ارشد کارشناس

 141383 اجتماعی مددکاری ارشد کارشناس

 141387 پسماند دیریتم ارشد کارشناس

 141389 توانبخشی مدیریت ارشد کارشناس

 141390 درمانی بهداشتی خدمات مدیریت ارشد کارشناس

 141391 زیست محیط و ایمنی سالمت، مدیریت ارشد کارشناس

 141394 مشاوره ارشد کارشناس

 141396 مامایی در مشاوره ارشد کارشناس

 141399 یصنعت ایمنی مهندسی ارشد کارشناس

 141401 ای حرفه بهداشت مهندسی ارشد کارشناس

 141492 محیط بهداشت مهندسی ارشد کارشناس

 141403 بیمارستان مهندسی ارشد کارشناس

 141405 بیوالکتریک -پزشکی مهندسی ارشد کارشناس

 141406 مواد زیست -پزشکی مهندسی ارشد کارشناس

 141411 میکروبشناسی ارشد کارشناس

 141412 غذایی مواد میکروبشناسی ارشد ارشناسک

 141417 پزشکی نانوفناوری ارشد کارشناس

 141418 دارویی امور بر نظارت ارشد کارشناس



 1/2 نگارش  –دارو تجویزگر پیام داده -)نسخه نویسی(سپاس با داده تبادل راهنمای
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 ]و دارو فناوری اطالعات / سازمان غذا دفتر آمار و -کی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزش [

] 

 کد رشته نام

 141424 پزشکی شناسی ویروس ارشد کارشناس

 MBA 141384 مدیریت ارشد کارشناس

 150212 پزشکی دکترای دانشجوی

 151212 پزشکی دکترای

 151266 ازیداروس دکترای

 151275 دندانپزشکی دکترای

 151340 آزمایشگاهی علوم دکترای

 170141 شناسی آسیب تخصص دانشجوی

 170108 ارتوپدی تخصص دانشجوی

 170165 پوست بیماریهای تخصص دانشجوی

 170166 داخلی بیماریهای تخصص دانشجوی

 170172 گرمسیری و عفونی بیماریهای تخصص دانشجوی

 170174 عروق و قلب بیماریهای تخصص یدانشجو

 170176 اعصاب و مغز بیماریهای تخصص دانشجوی

 170178 بیهوشی تخصص دانشجوی

 170191 پرتودرمانی تخصص دانشجوی

 170213 اجتماعی پزشکی تخصص دانشجوی

 170214 قانونی پزشکی تخصص دانشجوی

 170217 ورزشی پزشکی تخصص دانشجوی

 170216 ای هسته شکیپز تخصص دانشجوی

 170250 عمومی جراحی تخصص دانشجوی

 170255 تناسلی ادراری مجاری و کلیه جراحی تخصص دانشجوی

 170257 اعصاب و مغز جراحی تخصص دانشجوی

 170260 پزشکی چشم تخصص دانشجوی

 170281 رادیولوژی تخصص دانشجوی

 170288 روانپزشکی تخصص دانشجوی

 170300 زایمان و زنان تخصص دانشجوی

 170325 اورژانس طب تخصص دانشجوی

 170329 سالمندی طب تخصص دانشجوی

 170331  توانبخشی و فیزیکی طب تخصص دانشجوی

 170332 کار طب تخصص دانشجوی
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 ]و دارو فناوری اطالعات / سازمان غذا دفتر آمار و -کی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزش [

] 

 کد رشته نام

 170335 سطحی زیر و فضا و هوا طب تخصص دانشجوی

 170373 کودکان تخصص دانشجوی

 170378 گردن و سر جراحی و بینی و حلق و گوش تخصص دانشجوی

 170102 اپیدمیولوژی تخصص دانشجوی

 170159 کودک و مادر بهداشت تخصص دانشجوی

 170267 فارماسی کلینیکال -بالینی داروسازی تخصص دانشجوی

 170110 ارتودانتیکس تخصص دانشجوی

 170129 اندودانتیکس تخصص دانشجوی

 170168 رتصو و وفک دهان بیماریهای تخصص دانشجوی

 170189 دندان و دهان شناسی آسیب -فک و دهان پاتولوژی تخصص دانشجوی

 170204 دندانی پروتزهای تخصص دانشجوی

 170211 پریودانتیکس تخصص دانشجوی

 170245 صورت و فک و دهان جراحی تخصص دانشجوی

 170278 ترمیمی دندانپزشکی تخصص دانشجوی

 170279 کانکود دندانپزشکی تخصص دانشجوی

 170283 صورت و فک و دهان رادیولوژی تخصص دانشجوی

 171141 شناسی آسیب متخصص

 171108 ارتوپدی متخصص

 171165 پوست بیماریهای متخصص

 171166 داخلی بیماریهای متخصص

 171172 گرمسیری و عفونی بیماریهای متخصص

 171174 عروق و قلب بیماریهای متخصص

 171176 اعصاب و مغز بیماریهای متخصص

 171178 بیهوشی متخصص

 171191 پرتودرمانی متخصص

 171213 اجتماعی پزشکی متخصص

 171214 قانونی پزشکی متخصص

 171217 ورزشی پزشکی متخصص

 171216 ای هسته پزشکی متخصص

 171250 عمومی جراحی متخصص

 171255 تناسلی ادراری مجاری و کلیه جراحی متخصص



 1/2 نگارش  –دارو تجویزگر پیام داده -)نسخه نویسی(سپاس با داده تبادل راهنمای
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 ]و دارو فناوری اطالعات / سازمان غذا دفتر آمار و -کی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزش [

] 

 کد رشته نام

 171257 اعصاب و مغز راحیج متخصص

 171260 پزشکی چشم متخصص

 171281 رادیولوژی متخصص

 171288 روانپزشکی متخصص

 171300 زایمان و زنان متخصص

 171325 اورژانس طب متخصص

 171329 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

 171378 گردن و سر جراحی و بینی و حلق و گوش متخصص

 171102 اپیدمیولوژی متخصص

 171159 کودک و مادر بهداشت متخصص

 171267 فارماسی کلینیکال -بالینی داروسازی متخصص

 171110 ارتودانتیکس متخصص

 171129 اندودانتیکس متخصص

 171168 صورت و وفک دهان ایبیماریه متخصص

 171189 دندان و دهان شناسی آسیب -فک و دهان پاتولوژی متخصص

 171204 دندانی پروتزهای متخصص

 171211 پریودانتیکس متخصص

 171245 صورت و فک و دهان جراحی متخصص

 171278 ترمیمی دندانپزشکی متخصص

 171279 کودکان دندانپزشکی متخصص

 171283 صورت و فک و دهان یرادیولوژ متخصص

 200137 بالینی آلرژی و ایمونولوژی تخصص فوق دانشجوی

 200169 ریه بیماریهای تخصص فوق دانشجوی

 200174 عروق و قلب بیماریهای تخصص فوق دانشجوی

 200237 اطفال جراحی تخصص فوق دانشجوی

 200239 سوختگی و ترمیمی پالستیک، جراحی تخصص فوق دانشجوی

 200253 صدری قفسه جراحی تخصص فوق دانشجوی



 1/2 نگارش  –دارو تجویزگر پیام داده -)نسخه نویسی(سپاس با داده تبادل راهنمای
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 ]و دارو فناوری اطالعات / سازمان غذا دفتر آمار و -کی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزش [

] 

 کد رشته نام

 200254 عروق و قلب جراحی تخصص فوق دانشجوی

 200249 عروق جراحی تخصص فوق دانشجوی

 200264 اطفال سرطان و خون تخصص فوق دانشجوی

 200265 بالغین سرطان و خون تخصص فوق دانشجوی

 200289 اطفال روانپزشکی تخصص فوق دانشجوی

 200290 نوجوان و کودک روانپزشکی تخصص وقف دانشجوی

 200296 روماتولوژی تخصص فوق دانشجوی

 200297 کودکان روماتولوژی تخصص فوق دانشجوی

 200299 کودکان ریه تخصص فوق دانشجوی

 200334 تولد پیرامون و نوزادی طب تخصص فوق دانشجوی

 200336 اطفال عفونی تخصص فوق دانشجوی

 200337 بالغین عفونی صصتخ فوق دانشجوی

 200350 متابولیسم و ریز درون غدد تخصص فوق دانشجوی

 200351 کودکان متابولیسم و ریز درون غدد تخصص فوق دانشجوی

 200366 اطفال قلب تخصص فوق دانشجوی

 200370 اطفال کلیه تخصص فوق دانشجوی

 200376 اطفال گوارش تخصص فوق دانشجوی

 200377 بالغین کبد و گوارش تخصص فوق دانشجوی

 200398 کودکان اعصاب و مغز تخصص فوق دانشجوی

 200419 نفرولوژی تخصص فوق دانشجوی

 201137 بالینی آلرژی و ایمونولوژی تخصص فوق

 201169 ریه بیماریهای تخصص فوق

 201174 عروق و قلب بیماریهای تخصص فوق

 201237 اطفال جراحی تخصص فوق

 201239 سوختگی و ترمیمی پالستیک، راحیج تخصص فوق

 201253 صدری قفسه جراحی تخصص فوق

 201254 عروق و قلب جراحی تخصص فوق

 201249 عروق جراحی تخصص فوق

 201264 اطفال سرطان و خون تخصص فوق

 201265 بالغین سرطان و خون تخصص فوق

 201289 اطفال روانپزشکی تخصص فوق
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 کد رشته نام

 201290 نوجوان و کودک روانپزشکی تخصص فوق

 201296 روماتولوژی تخصص فوق

 201297 کودکان روماتولوژی تخصص فوق

 201299 کودکان ریه تخصص فوق

 201334 تولد پیرامون و نوزادی طب تخصص فوق

 201336 اطفال عفونی تخصص فوق

 201337 بالغین عفونی تخصص فوق

 201350 متابولیسم و ریز درون غدد تخصص فوق

 201351 کودکان متابولیسم و ریز درون غدد تخصص فوق

 201366 اطفال قلب تخصص فوق

 201370 اطفال کلیه تخصص فوق

 201376 اطفال گوارش تخصص فوق

 201377 بالغین کبد و گوارش تخصص فوق

 201398 کودکان اعصاب و مغز تخصص فوق

 201419 نفرولوژی تخصص فوق

HIV/AIDS 210101 الینیب فلوشیپ دانشجوی 

 210104 نورواتولوژی و اتولوژی فلوشیپ دانشجوی

 210105 زنان در لگن کف اختالالت فلوشیپ دانشجوی

 210109 کودکان ارتوپدی فلوشیپ دانشجوی

 210113 اروانکولوژی فلوشیپ دانشجوی

 210114 اطفال ارولوژی فلوشیپ دانشجوی

 210115 ترمیمی ارولوژی فلوشیپ دانشجوی

 210116 زایمان و زنان ارولوژی فلوشیپ نشجویدا

 210117 استرابیسم فلوشیپ دانشجوی

 210118 استریوتاکسی فلوشیپ دانشجوی

 210124 بزرگسال قلب ایمداخله اقدامات فلوشیپ دانشجوی

 210125 کودکان عروق و قلب ایمداخله اقدامات فلوشیپ دانشجوی

 210126 کاردیوگرافی اکو فلوشیپ دانشجوی

 210127 پالستیک اکولو فلوشیپ دانشجوی

 210131 زنان انکولوژی فلوشیپ دانشجوی

 210139 کاردیولوژی اینترونشنال فلوشیپ دانشجوی
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 کد رشته نام

 210140 ونوجوانان درکودکان کاردیولوژی اینترونشنال فلوشیپ دانشجوی

 210142 پوست شناسی آسیب فلوشیپ دانشجوی

 210148 یآندویورولوژ فلوشیپ دانشجوی

 210170 چشم سطح بیماریهای فلوشیپ دانشجوی

 210173 چشمی خارج و قرنیه بیماریهای فلوشیپ دانشجوی

 210175 بالغین در قلب مادرزادی بیماریهای فلوشیپ دانشجوی

 210171 وندپی و ایمنی نقص به مبتال بیماران در عفونی بیماریهای فلوشیپ دانشجوی

 210179 شکم داخلی اعضاء پیوند بیهوشی فلوشیپ دانشجوی

 210180 اعصاب و مغز جراحی در بیهوشی فلوشیپ دانشجوی

 210181 قلب بیهوشی فلوشیپ دانشجوی

 210182 کودکان بیهوشی فلوشیپ دانشجوی

 210187 اطفال پاتولوژی فلوشیپ دانشجوی

 210188 چشم پاتولوژی فلوشیپ دانشجوی

 210190 الروسیتوژنتیکمولکو پاتولوژی فلوشیپ دانشجوی

 210209 پریناتولوژی فلوشیپ دانشجوی

 210218 الکتروفیزیولوژی -اینترونشنال میکرو پیس فلوشیپ دانشجوی

 210220 بیمارستانی هایعفونت کنترل و پیشگیری فلوشیپ دانشجوی

 210221 کبد پیوند فلوشیپ دانشجوی

 210222 کلیه پیوند فلوشیپ دانشجوی

 210223 اوروانکولوژی و کلیه پیوند وشیپفل دانشجوی

 210227 عمومی جراحی ترومای فلوشیپ دانشجوی

 210238 پستان جراحی فلوشیپ دانشجوی

 210243 زنان بین درون جراحی فلوشیپ دانشجوی

 210251 الپاراسکوپی -بین درون عمومی جراحی فلوشیپ دانشجوی

 210244 دست جراحی فلوشیپ دانشجوی

 210246 فقرات ستون جراحی فلوشیپ دانشجوی

 210247 گردن و سر جراحی فلوشیپ دانشجوی

 210248 سرطان جراحی فلوشیپ دانشجوی

 210249 عروق جراحی فلوشیپ دانشجوی

 210256 کولورکتال جراحی فلوشیپ دانشجوی

 210258 زانو جراحی فلوشیپ دانشجوی



 1/2 نگارش  –دارو تجویزگر پیام داده -)نسخه نویسی(سپاس با داده تبادل راهنمای
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 کد رشته نام

 210259 اطفال چشم فلوشیپ دانشجوی

 210261 چشم انحراف و کودکان پزشکی چشم لوشیپف دانشجوی

 210270 درد فلوشیپ دانشجوی

 210272 پاتولوژی درماتو فلوشیپ دانشجوی

 210284 ای مداخله رادیولوژی فلوشیپ دانشجوی

 210291 نظامی روانپزشکی فلوشیپ دانشجوی

 210298 رینولوژی فلوشیپ دانشجوی

 210309 تناسلی -دراریا دستگاه سرطانهای فلوشیپ دانشجوی

 210318 سوختگی فلوشیپ دانشجوی

 210326 تسکینی طب فلوشیپ دانشجوی

 210327 خواب طب فلوشیپ دانشجوی

 210328 تنی روان طب فلوشیپ دانشجوی

 210333 جنین و مادر طب فلوشیپ دانشجوی

 210365 قدامی سگمان -قرنیه فلوشیپ دانشجوی

 210375 گلوکوم فلوشیپ دانشجوی

 210379 الرینگولوژی فلوشیپ دانشجوی

 ICU 210392 -پزشکی ویژه های مراقبت فلوشیپ دانشجوی

 210393 کودکان ویژه های مراقبت فلوشیپ دانشجوی

 210413 ناباروری فلوشیپ دانشجوی

 210414 قلب نارسایی فلوشیپ دانشجوی

 IVF 210415 -نازایی فلوشیپ دانشجوی

 210420 کودکان بالینی وفیزیولوژینور فلوشیپ دانشجوی

 210423 خلفی سگمان -ورتین ویتره فلوشیپ دانشجوی

 210134 ایمپلنت فلوشیپ دانشجوی

 210107 سرجری ارتو فلوشیپ دانشجوی

 210132 صورت و فک و دهان انکولوژی فلوشیپ دانشجوی

 210186 دهان بیولوژی فلوشیپ دانشجوی

 210164 دهان بد بوی فلوشیپ دانشجوی

 210203 ایمپلنت -پروتز فلوشیپ دانشجوی

 210206 ماکزیلوفیشیال پروتزهای فلوشیپ دانشجوی

 210210 ایمپلنت -پریو فلوشیپ دانشجوی
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 کد رشته نام

 210205 صورت و فک پروتزهای فلوشیپ دانشجوی

 210208 ایمپلنت پروستو فلوشیپ دانشجوی

 210226 دندانی ترومای فلوشیپ دانشجوی

 210240 ایمپلنت -پیشرفته جراحی لوشیپف دانشجوی

 210242 صورت و فک ترومای جراحی فلوشیپ دانشجوی

 210241 صورت و فک و دهان ترمیمی جراحی فلوشیپ دانشجوی

 210252  کودکان و کرانیوفاسیال صورت و فک جراحی فلوشیپ دانشجوی

 210271 صورتی -دهانی مزمن دردهای فلوشیپ دانشجوی

 210273 اندینگب بر مبتنی زیبایی هایترمیم ایرشته بین درمان وشیپفل دانشجوی

 210276 عمومی -بیمارستانی دندانپزشکی فلوشیپ دانشجوی

 210277 کودکان -بیمارستانی دندانپزشکی فلوشیپ دانشجوی

 210316 مسمومیتها و بالینی شناسی سم فلوشیپ دانشجوی

 210380 لیزر فلوشیپ دانشجوی

HIV/AIDS 211101 بالینی فلوشیپ 

 211104 نورواتولوژی و اتولوژی فلوشیپ

 211105 زنان در لگن کف اختالالت فلوشیپ

 211109 کودکان ارتوپدی فلوشیپ

 211113 اروانکولوژی فلوشیپ

 211114 اطفال ارولوژی فلوشیپ

 211115 ترمیمی ارولوژی فلوشیپ

 211116 زایمان و زنان ارولوژی فلوشیپ

 211117 استرابیسم وشیپفل

 211118 استریوتاکسی فلوشیپ

 211124 بزرگسال قلب ایمداخله اقدامات فلوشیپ

 211125 کودکان عروق و قلب ایمداخله اقدامات فلوشیپ

 211126 کاردیوگرافی اکو فلوشیپ

 211127 پالستیک اکولو فلوشیپ

 211131 زنان انکولوژی فلوشیپ

 211139 ردیولوژیکا اینترونشنال فلوشیپ

 211140 ونوجوانان درکودکان کاردیولوژی اینترونشنال فلوشیپ

 211142 پوست شناسی آسیب فلوشیپ
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 کد رشته نام

 211148 آندویورولوژی فلوشیپ

 211170 چشم سطح بیماریهای فلوشیپ

 211173 چشمی خارج و قرنیه بیماریهای فلوشیپ

 211175 بالغین در قلب مادرزادی بیماریهای فلوشیپ

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

 211179 شکم داخلی اعضاء پیوند بیهوشی فلوشیپ

 211180 اعصاب و مغز جراحی در بیهوشی فلوشیپ

 211181 قلب بیهوشی فلوشیپ

 211182 کودکان بیهوشی فلوشیپ

 211187 اطفال پاتولوژی فلوشیپ

 211188 چشم یپاتولوژ فلوشیپ

 211190 مولکوالروسیتوژنتیک پاتولوژی فلوشیپ

 211209 پریناتولوژی فلوشیپ

 211218 الکتروفیزیولوژی -اینترونشنال میکرو پیس فلوشیپ

 211220 بیمارستانی هایعفونت کنترل و پیشگیری فلوشیپ

 211221 کبد پیوند فلوشیپ

 211222 کلیه پیوند فلوشیپ

 211223 اوروانکولوژی و یهکل پیوند فلوشیپ

 211227 عمومی جراحی ترومای فلوشیپ

 211238 پستان جراحی فلوشیپ

 211243 زنان بین درون جراحی فلوشیپ

 211251 الپاراسکوپی -بین درون عمومی جراحی فلوشیپ

 211244 دست جراحی فلوشیپ

 211246 فقرات ستون جراحی فلوشیپ

 211247 گردن و سر جراحی فلوشیپ

 211248 سرطان جراحی فلوشیپ

 211249 عروق جراحی فلوشیپ

 211256 کولورکتال جراحی فلوشیپ

 211258 زانو جراحی فلوشیپ

 211259 اطفال چشم فلوشیپ

 211261 چشم انحراف و کودکان پزشکی چشم فلوشیپ
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 کد رشته نام

 211270 درد فلوشیپ

 211272 پاتولوژی درماتو فلوشیپ

 211284 ای مداخله رادیولوژی فلوشیپ

 211291 نظامی روانپزشکی فلوشیپ

 211298 رینولوژی فلوشیپ

 211309 تناسلی -ادراری دستگاه سرطانهای فلوشیپ

 211318 سوختگی فلوشیپ

 211326 تسکینی طب فلوشیپ

 211327 خواب طب فلوشیپ

 211328 تنی روان طب فلوشیپ

 211333 جنین و مادر طب فلوشیپ

 211365 قدامی مانسگ -قرنیه فلوشیپ

 211375 گلوکوم فلوشیپ

 211379 الرینگولوژی فلوشیپ

 ICU 211392 -پزشکی ویژه های مراقبت فلوشیپ

 211393 کودکان ویژه های مراقبت فلوشیپ

 211413 ناباروری فلوشیپ

 211414 قلب نارسایی فلوشیپ

 IVF 211415 -نازایی فلوشیپ

 211420 کانکود بالینی نوروفیزیولوژی فلوشیپ

 211423 خلفی سگمان -ورتین ویتره فلوشیپ

 211134 ایمپلنت فلوشیپ

 211107 سرجری ارتو فلوشیپ

 211132 صورت و فک و دهان انکولوژی فلوشیپ

 211186 دهان بیولوژی فلوشیپ

 211164 دهان بد بوی فلوشیپ

 211203 ایمپلنت-پروتز فلوشیپ

 211206 ماکزیلوفیشیال پروتزهای فلوشیپ

 211210 ایمپلنت -پریو فلوشیپ

 211205 صورت و فک پروتزهای فلوشیپ

 211208 ایمپلنت پروستو فلوشیپ
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 کد رشته نام

 211226 دندانی ترومای فلوشیپ

 211240 ایمپلنت -پیشرفته جراحی فلوشیپ

 211242 صورت و فک ترومای جراحی فلوشیپ

 211241 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 -بیمارستانی دندانپزشکی فلوشیپ

 211277 کودکان -بیمارستانی دندانپزشکی فلوشیپ

 211316 مسمومیتها و بالینی ناسیش سم فلوشیپ

 211380 لیزر فلوشیپ

 211425 صرع بیماری فلوشیپ

 MS 211426 بیماری فلوشیپ

 211427 حلزون کاشت فلوشیپ

 211428 شانه جراحی فلوشیپ

 190102 اپیدمیولوژی تخصصی دکترای دانشجوی

 190106 پزشکی اخالق تخصصی دکترای دانشجوی

 190119 مصنوعی اعضای یتخصص دکترای دانشجوی

 190122 سالمت اقتصاد تخصصی دکترای دانشجوی

 190130 پزشکی انفورماتیک تخصصی دکترای دانشجوی

 190133 پزشکی شناسی انگل تخصصی دکترای دانشجوی

 190135 پزشکی شناسی ایمنی تخصصی دکترای دانشجوی

 190143 زیستی آمار تخصصی دکترای دانشجوی

 190145 سالمت ارتقاء و بهداشت آموزش تخصصی ایدکتر دانشجوی

 190146 پزشکی آموزش تخصصی دکترای دانشجوی

 190150 پزشکی شناسی بافت تخصصی دکترای دانشجوی

 190151 پزشکی شناسی باکتری تخصصی دکترای دانشجوی

 190153 باروری بهداشت تخصصی دکترای دانشجوی

 190177 سنجی بینایی تخصصی دکترای دانشجوی

 190184 بالینی بیوشیمی تخصصی دکترای دانشجوی

 190185 تولیدمثل بیولوژی تخصصی دکترای دانشجوی
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 190192 پرستاری تخصصی دکترای دانشجوی

 190207 کاربردی پروتئومیکس تخصصی دکترای دانشجوی

 190215 مولکولی پزشکی تخصصی دکترای دانشجوی

 190224 پزشکی معلو تاریخ تخصصی دکترای دانشجوی

 190236 میکروبی هایتوکسین تخصصی دکترای دانشجوی

 190262 ناقلین با مبارزه و پزشکی شناسی حشره تخصصی دکترای دانشجوی

 190292 بالینی روانشناسی تخصصی دکترای دانشجوی

 190291 نظامی روانشناسی تخصصی دکترای دانشجوی

 190302 پزشکی بیوتکنولوژی -کیپزش فناوری زیست تخصصی دکترای دانشجوی

 190306 پزشکی ژنتیک تخصصی دکترای دانشجوی

 190308 شناسی سالمند تخصصی دکترای دانشجوی

 190310 ها فوریت و بالیا در سالمت تخصصی دکترای دانشجوی

 190314 اجتماعی رفاه و سالمت تخصصی دکترای دانشجوی

 190319 سالمت گذاری سیاست تخصصی دکترای دانشجوی

 190320 تغذیه و غذا سیاستهای تخصصی دکترای دانشجوی

 190321 شناسی شنوایی تخصصی دکترای دانشجوی

 190330 ایرانی سنتی طب تخصصی دکترای دانشجوی

 190339 اعصاب علوم تخصصی دکترای دانشجوی

 190342 تشریحی علوم تخصصی دکترای دانشجوی

 190343 هتغذی علوم تخصصی دکترای دانشجوی

 190346 کاربردی سلولی علوم تخصصی دکترای دانشجوی

 190348  بهداشتی و کیفی کنترل -غذایی صنایع و علوم تخصصی دکترای دانشجوی

 190429 فارماکولوژی تخصصی دکترای دانشجوی

 190354 بیولوژیک های فرآورده تخصصی دکترای دانشجوی

 190359 پزشکی فیزیک تخصصی دکترای دانشجوی

 190360 فیزیوتراپی تخصصی دکترای دانشجوی

 190362 فیزیولوژی تخصصی دکترای دانشجوی

 190363 ورزش فیزیولوژی تخصصی دکترای دانشجوی

 190364 پزشکی شناسی قارچ تخصصی دکترای دانشجوی

 190367 درمانی کار تخصصی دکترای دانشجوی

 190374 درمانی گفتار تخصصی دکترای دانشجوی
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 کد رشته نام

 190383 اجتماعی مددکاری تخصصی دکترای دانشجوی

 190386 سالمت اطالعات مدیریت تخصصی دکترای دانشجوی

 190388 سالمت نظام در فناوری و تحقیقات مدیریت تخصصی دکترای دانشجوی

 190390 درمانی بهداشتی خدمات مدیریت تخصصی دکترای دانشجوی

 190395 توانبخشی مشاوره تخصصی دکترای دانشجوی

 190397 اعتیاد مطالعات تخصصی دکترای دانشجوی

 190400 بافت مهندسی تخصصی دکترای دانشجوی

 190401 ای حرفه بهداشت مهندسی تخصصی دکترای دانشجوی

 190402 محیط بهداشت مهندسی تخصصی دکترای دانشجوی

 190404 پزشکی مهندسی تخصصی دکترای دانشجوی

 190405 بیوالکتریک -پزشکی هندسیم تخصصی دکترای دانشجوی

 190410 پزشکی شناسی میکروب تخصصی دکترای دانشجوی

 190417 پزشکی نانوفناوری تخصصی دکترای دانشجوی

 190421 خون بانک و آزمایشگاهی هماتولوژی تخصصی دکترای دانشجوی

 190424 پزشکی شناسی ویروس تخصصی دکترای دانشجوی

 190353 ارماکوگنوزیف تخصصی دکترای دانشجوی

 190352 فارماسیوتیکس تخصصی دکترای دانشجوی

 190369 ای هسته داروسازی تخصصی دکترای دانشجوی

 190322 دارویی شیمی تخصصی دکترای دانشجوی

 190303 دارویی بیوتکنولوژی -دارویی فناوری زیست تخصصی دکترای دانشجوی

 190304 دارویی مواد زیست تخصصی دکترای دانشجوی

 190315 شناسی سم تخصصی دکترای دانشجوی

 190123 دارو مدیریت و اقتصاد تخصصی دکترای دانشجوی

 190268 سنتی داروسازی تخصصی دکترای دانشجوی

 190371 دارو کنترل تخصصی دکترای دانشجوی

 190323 پزشکی آبشناسی و خوراکی مواد شیمی تخصصی دکترای دانشجوی

 190416 دارویی نانوتکنولوژی -دارویی فناوری نانو خصصیت دکترای دانشجوی

 190311 اجتماعی دندانپزشکی و دهان سالمت تخصصی دکترای دانشجوی

 190409 دندانی مواد تخصصی دکترای دانشجوی

 191102 اپیدمیولوژی تخصصی دکترای

 191106 پزشکی اخالق تخصصی دکترای
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 کد رشته نام

 191119 مصنوعی اعضای تخصصی دکترای

 191122 سالمت اقتصاد تخصصی کتراید

 191130 پزشکی انفورماتیک تخصصی دکترای

 191133 پزشکی شناسی انگل تخصصی دکترای

 191135 پزشکی شناسی ایمنی تخصصی دکترای

 191143 زیستی آمار تخصصی دکترای

 191145 سالمت ارتقاء و بهداشت آموزش تخصصی دکترای

 191146 پزشکی آموزش تخصصی دکترای

 191150 پزشکی شناسی بافت تخصصی دکترای

 191151 پزشکی شناسی باکتری تخصصی دکترای

 191153 باروری بهداشت تخصصی دکترای

 191177 سنجی بینایی تخصصی دکترای

 191184 بالینی بیوشیمی تخصصی دکترای

 191185 تولیدمثل بیولوژی تخصصی دکترای

 191192 پرستاری تخصصی دکترای

 191207 کاربردی پروتئومیکس تخصصی کتراید

 191215 مولکولی پزشکی تخصصی دکترای

 191224 پزشکی علوم تاریخ تخصصی دکترای

 191236 میکروبی هایتوکسین تخصصی دکترای

 191262 ناقلین با مبارزه و پزشکی شناسی حشره تخصصی دکترای

 191292 بالینی روانشناسی تخصصی دکترای

 191291 نظامی روانشناسی صصیتخ دکترای

 191302 پزشکی بیوتکنولوژی -پزشکی فناوری زیست تخصصی دکترای

 191306 پزشکی ژنتیک تخصصی دکترای

 191308 شناسی سالمند تخصصی دکترای

 191310 ها فوریت و بالیا در سالمت تخصصی دکترای

 191314 اجتماعی رفاه و سالمت تخصصی دکترای

 191319 سالمت گذاری یاستس تخصصی دکترای

 191320 تغذیه و غذا سیاستهای تخصصی دکترای

 191321 شناسی شنوایی تخصصی دکترای

 191330 ایرانی سنتی طب تخصصی دکترای
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 کد رشته نام

 191339 اعصاب علوم تخصصی دکترای

 191342 تشریحی علوم تخصصی دکترای

 191343 تغذیه علوم تخصصی دکترای

 191346 کاربردی یسلول علوم تخصصی دکترای

 191348  بهداشتی و کیفی کنترل -غذایی صنایع و علوم تخصصی دکترای

 191429 فارماکولوژی تخصصی دکترای

 191354 بیولوژیک های فرآورده تخصصی دکترای

 191359 پزشکی فیزیک تخصصی دکترای

 191360  فیزیوتراپی تخصصی دکترای

 191362 فیزیولوژی تخصصی دکترای

 191363 ورزش فیزیولوژی تخصصی رایدکت

 191364 پزشکی شناسی قارچ تخصصی دکترای

 191367 درمانی کار تخصصی دکترای

 191374 درمانی گفتار تخصصی دکترای

 191383 اجتماعی مددکاری تخصصی دکترای

 191386 سالمت اطالعات مدیریت تخصصی دکترای

 191388 سالمت نظام در فناوری و تحقیقات مدیریت تخصصی دکترای

 191390 درمانی بهداشتی خدمات مدیریت تخصصی دکترای

 191395 توانبخشی مشاوره تخصصی دکترای

 191397 اعتیاد مطالعات تخصصی دکترای

 191400 بافت مهندسی تخصصی دکترای

 191401 ای حرفه بهداشت مهندسی تخصصی دکترای

 191402 محیط بهداشت مهندسی تخصصی دکترای

 191404 پزشکی مهندسی تخصصی دکترای

 191405 بیوالکتریک -پزشکی مهندسی تخصصی دکترای

 191410 پزشکی شناسی میکروب تخصصی دکترای

 191417 پزشکی نانوفناوری تخصصی دکترای

 191421 خون بانک و آزمایشگاهی هماتولوژی تخصصی دکترای

 191424 پزشکی شناسی ویروس تخصصی دکترای

 191353 فارماکوگنوزی تخصصی یدکترا

 191352 فارماسیوتیکس تخصصی دکترای
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 کد رشته نام

 191369 ای هسته داروسازی تخصصی دکترای

 191322 دارویی شیمی تخصصی دکترای

 191303 دارویی بیوتکنولوژی -دارویی فناوری زیست تخصصی دکترای

 191304 دارویی مواد زیست تخصصی دکترای

 191315 شناسی سم تخصصی دکترای

 191123 دارو مدیریت و اقتصاد تخصصی دکترای

 191268 سنتی داروسازی تخصصی دکترای

 191371 دارو کنترل تخصصی دکترای

 191323 پزشکی آبشناسی و خوراکی مواد شیمی تخصصی دکترای

 191416 دارویی نانوتکنولوژی -دارویی فناوری نانو تخصصی دکترای

 191311 اجتماعی دندانپزشکی و دهان سالمت تخصصی دکترای

 191409 دندانی مواد تخصصی دکترای

 191158 عمومی بهداشت تخصصی دکتری

 

 کدهای نوع سازمان - 11 پیوست

 thritaEHR.organizationTypeسیستم کدگذاری

 کد اصطالح اصطالح

 1 ستاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 2 وم پزشکیدانشگاه عل

 3 شبکه شهرستان

 4 مطب

 5 بیمارستان

 6 درمانگاه عمومی

 7 درمانگاه تخصصی

 8 مرکز تصویربرداری

 9.1 آزمایشگاه پاتولوژی

 9.2 آزمایشگاه تشخیص طبی
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] 

 کد اصطالح اصطالح

 9.3 آزمایشگاه پاتوبیولوژی

 10 داروخانه

 11 ایمرکز هسته

 12 مرکز توانبخشی

 13 مرکز جامع توانبخشی

 14 جراحی محدودمرکز 

 15 خانه بهداشت

 16 مرکز شهری

 17 پایگاه شهری

 18 مرکز روستایی

 19 پایگاه روستایی

 20 مرکز ناباروری

 21 مرکز معتادان خودمعرف

 22 مرکز آمبوالنس

 23 آرامستان

 24 پزشکی قانونی

 25 نظام پزشکی

 26 مرکز بهداشتی درمانی شهری روستایی

 27 هداشتی مرزیپایگاه مراقبت ب
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 صندوق بیمه-12 پیوست

 thritaEHR.insuranceBoxسیستم کدگذاری:

 کد  اصطالح

 کد بیمه تامین اجتماعی صندوق های

 1 بیمه اجباری

 2 بیمه اختیاری

 16 مشاغل آزاد

 30 رانندگان حمل بار بین شهری

 31 رانندگان حمل مسافر بین شهری

 32 ندگان و پدیدآورندگان کتاب و هنرمنداننویس

 33 بافندگان قالی و قالیچه و زیلو و گلیم

 34 هنرمندان

 35 اجباری کارگران ساختمانی

 36 اتباع بیگانه

 37 همکار سازمانی

 38 مددجویان

 39 کارگران باربر

 40 کارگران ساختمانی

 41 قالیبافان شناسه دار

 42 شاغلین کسب و کار خانگی

 43 مددجویان مشمول یارانه 

 44 زنان سرپرست خانوار مشمول یارانه 

 45 مربیان مهدهای کودک خود مالک مشمول یارانه 

 46 صیاد مشمول یارانه  



 1/2 نگارش  –دارو تجویزگر پیام داده -)نسخه نویسی(سپاس با داده تبادل راهنمای

 

 

 

 

 ]111از۹۸صفحه  [

] 

98 
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] 

 کد  اصطالح

 47 زنبور دار مشمول یارانه 

پدیدآورندگان ، نویسندگان کتاب و هنرمندان مشمول 

 یارانه 

48 

 49 رانندگان درون شهری

 50 رفرمایان صنفی بیمه کا

 51 کارفرمایان کارگاههای کشاورزی 

 52 کارفرمای صنفی کم درآمد

 53 خادمین ثابت مساجد

 54 بیمه ایرانیان خارج از کشور

 55 نخبگان و استعدادهای برتر 

 کد  درمانی خدمات بیمه صندوقهای

 26.9 سایر اقشار

 26.3 روستایی

 26.1 کارکنان دولت

 26.4 همگانیبیمه سالمت 

 11.26 ایرانیان

کد  های بیمه کمیته امداد امام خمینیصندوق

 7.27 شهری عادی مددجویان اصطالح

کد  های بیمه وزارت بهداشت )تصادفی(صندوق

 29 ۹2 ماده اصطالح
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 گرهای بیمهسازمان  –13 پیوست

 thritaEHR.Insurerسیستم کدگذاری: 

شناسه سازمان  گرسازمان بیمهنام 

 1 تأمین اجتماعی گربیمه

 2 خدمات درمانی

 3 خدمات درمانی نیروهای مسلح

 4 کمیته امداد امام خمینی

 5 هاشهرداری

 6 بانک تجارت

 7 کمیساریای عالی

 8 هیئت امنای ارزی

 9 سازان حافظبیمه آتیه

 10 بیمه آسیا

 11 بیمه البرز

 12 بیمه ایران

 13 بیمه دانا

 14 بیمه پارسیان

 15 بیمه پاسارگاد

 16 بیمه توسعه

 17 بیمه دی

 18 بیمه رازی

 19 بیمه سامان

 20 بیمه سینا

 21 بیمه کارآفرین

 22 بیمه معلم

 23 بیمه ملت

 24 بیمه نوین

 25 بیمه اتکایی امین
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شناسه سازمان  گرسازمان بیمهنام 

 26 بیمه امید گربیمه

 27 بیمه ایران معین

 28 حافظبیمه

 29 صداوسیماسازمان

 30  20بنیاد مستضعفان و جانبازان

 31 بانک کشاورزی

 32 بانک مرکزی ایران

 33 بانک ملی

 34 بانک سپه

 35 شرکت نفت

 36 وزارت بهداشت

 37 آزاد

 38 بانک صادرات

 39 بانک صنعت ومعدن

 40 مسکن بانک

 41 شرکت مخابرات ایران

 42 ایراناسالمیجمهوریهواپیمایی 

 43 ازمان بنادر و کشتیرانیس

 44 شرکت صنایع مس ایران

 45 شرکت ملی فوالد ایران

 46 صادراتتوسعه بانک

 47 بانک رفاه

 48 21بیمه ما

 49 بیمه آرمان

 50 بیمه میهن

                                                           
 شد.مستضعفان و جانبازان ارائه میبا نام بیمه بنیاد  ای بنیاد شهید و امور ایثارگران قبلا خدمات بیمه -20
 د.شوارائه می «بیمه ما»ای بانک ملت توسط خدمات بیمه -21



 1/2 نگارش  –دارو تجویزگر پیام داده -)نسخه نویسی(سپاس با داده تبادل راهنمای

 

 

 

 

 ]111از1۰1صفحه  [

] 

101 

 

 ]و دارو فناوری اطالعات / سازمان غذا دفتر آمار و -کی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزش [

] 

شناسه سازمان  گرسازمان بیمهنام 

 SOS 51رسان ایران کمک گربیمه

 52 سازآینده بیمه

 53 بیمه کوثر

 54 تعاون بیمه

 55 سرمد بیمه

 56 بیمه آسماری

 57 یمه ایران معینب

 59 بیمه اتکایی ایرانیان

 60 ساپوپ بیمه

 61 بهزیستیسازمان 

 62 سالمت بیمه گردشگری

 63 سبحان بیمه

 64 ذغال سنگ البرز شرق

 65 کشاورزیجهاد  بیمه

 66 هاسازمان زندان

 67 سنگ آهن مهیب

 68 گری تراکتورسازی ایران شرکت ریخته

 69 ازی  ایرانشرکت آهنگری تراکتورس

 70 صبا حکمت بیمه

 71 نو تجارت بیمه

 

 کدهای تواتر مصرف دارو 14 پیوست

 SNOMEDCTسیستم کدگذاری:

باشد، بایستی صرفا از کد اصطالح و نام می SNOMEDCTورد استفاده مها، با توجه به اینکه ترمینولوژی : در ارسال دادهتوجه

افزار مط کاربر نریه واسدر جدول زیر استفاده نمود و ستون معنای فارسی صرفاً برای درک بهتر مفهوم یا نمایش در ال اصطالح مندرج

 مراکز سالمت کاربرد خواهد داشت و در ارسال داده نبایستی مورد استفاده قرار گیرد.
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 معنای فارسی نام اصطالح کداصطالح

307433000 Once per hour (qualifier value) 1 بار در ساعت 

307434006 Twice per hour (qualifier value) 2 بار در ساعت 

307435007 Three times per hour (qualifier value) 3 بار در ساعت 

307436008 Four times per hour (qualifier value) 4 بار در ساعت 

307437004 Six times per hour (qualifier value) 6 ار در ساعتب 

229797004 Once daily (qualifier value) 1 بار در روز 

396107007 One to two times a day (qualifier value) 1  بار در روز 2تا 

396108002 One to three times a day (qualifier value) 1  بار در روز 3تا 

396109005 One to four times a day (qualifier value) 1  بار در روز 4تا 

396126004 Every thirty six hours (qualifier value)  ساعت 36هر 

229799001 Twice a day (qualifier value) 2 بار در روز 

396111001 Two to four times a day (qualifier value) 2  بار در روز 4تا 

229798009 Three times daily (qualifier value) 3 بار در روز 

396112008 Three to four times a day (qualifier value) 3  بار در روز 4تا 

307439001 Four times daily (qualifier value) 4 بار در روز 

396114009 Four to six times a day (qualifier value) 4  بار در روز 6تا 

307440004 Five times daily (qualifier value) 5 بار در روز 
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 ]و دارو فناوری اطالعات / سازمان غذا دفتر آمار و -کی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزش [

] 

 معنای فارسی نام اصطالح کداصطالح

307441000 Six times daily (qualifier value) 6 بار در روز 

307442007 Seven times daily (qualifier value) 7 بار در روز 

307443002 Eight times daily (qualifier value) 8 بار در روز 

396115005 Nine times a day (qualifier value) 9 بار در روز 

396105004 Ten times a day (qualifier value) 10 بار در روز 

396106003 Twelve times a day (qualifier value) 12 بار در روز 

396110000 Sixteen times a day (qualifier value) 16 بار در روز 

307450003 Once monthly (qualifier value) 1 بار در ماه 

307451004 Twice monthly (qualifier value) 2 بار در ماه 

307452006 Three times monthly (qualifier value) 3 بار در ماه 

307453001 Four times monthly (qualifier value) 4 بار در ماه 

225760004 Alternate days (qualifier value) یک روز درمیان 

225769003 Once a week (qualifier value) 1 بار در هفته 

229800002 Twice weekly (qualifier value) 2 بار در هفته 

225751007 Two to three times a week (qualifier value) 2  بار در هفته 3تا 

229804006 Three times weekly (qualifier value) 3 بار در هفته 

396113003 Three to four times a week (qualifier value) 3  بار در هفته 4تا 
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 ]و دارو فناوری اطالعات / سازمان غذا دفتر آمار و -کی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزش [

] 

 معنای فارسی نام اصطالح کداصطالح

307445009 Four times weekly (qualifier value) 4 بار در هفته 

307446005 Five times weekly (qualifier value) 5 بار در هفته 

307447001 Six times weekly (qualifier value) 6 بار در هفته 

307448006 Seven times weekly (qualifier value) 7 بار در هفته 

396117002 Monday through Friday (qualifier value) دوشنبه تا  جمعه 

307455008 Once per year (qualifier value) 1 بار در سال 

307456009 Twice per year (qualifier value) 2 بار در سال 

307457000 Three times per year (qualifier value) 3 سال بار در 

307458005 Four times per year (qualifier value) 4 بار در سال 

 طریقه مصرف داروکدهای - 15 پیوست

 SNOMEDCTسیستم کدگذاری:

نام  باشد، بایستی صرفا از کد اصطالح ومی SNOMEDCTورد استفاده مها، با توجه به اینکه ترمینولوژی : در ارسال دادهتوجه

افزار مط کاربر نریه واساصطالح مندرج در جدول زیر استفاده نمود و ستون معنای فارسی صرفاً برای درک بهتر مفهوم یا نمایش در ال

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

 کد اصطالح نام اصطالح معنای فارسی

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

route (procedure) 

431695009 

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

(procedure) 

386351006 

 Administration of drug or medicament via epidural route از طریق اپیدورال

(procedure) 

386352004 

 Administration of drug or medicament via intraarterial route 432977006 از طریق داخل شریان
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 ]و دارو فناوری اطالعات / سازمان غذا دفتر آمار و -کی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزش [

] 

 کد اصطالح نام اصطالح معنای فارسی

(procedure) 

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

(procedure) 

386355002 

 Administration of drug or medicament via intramuscular از طریق داخل عضله

route (procedure) 

386356001 

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

(procedure) 

386357005 

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

(procedure) 

433205004 

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

(procedure) 

406188003 

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

(procedure) 

386358000 

 Administration of drug or medicament via nasal route از طریق بینی

(procedure) 

406172003 

 Administration of drug or medicament via ophthalmic route از طریق چشم

(procedure) 

386353009 

 Administration of drug or medicament via oral route از طریق دهان

(procedure) 

386359008 

 Administration of drug or medicament via otic route از طریق گوش

(procedure) 

386350007 

 Administration of drug or medicament via rectal route از طریق رکتال

(procedure) 

386360003 

 Administration of drug or medicament via subcutaneous از طریق زیرجلدی

route (procedure) 

386362006 

 Administration of drug or medicament via vaginal route از طریق واژینال

(procedure) 

386363001 

 Administration of drug or medicament via ventricular از طریق بطنی

reservoir (procedure) 

386364007 

 Administration of radiopharmaceutical agent via intraarticular 439792001 رادیودارو از طریق داخل مفصلی
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 ]و دارو فناوری اطالعات / سازمان غذا دفتر آمار و -کی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزش [

] 

 کد اصطالح نام اصطالح معنای فارسی

route (procedure) 

 Administration of radiopharmaceutical agent via intracavitary ایرادیودارو از طریق داخل حفره

route (procedure) 

439852005 

 Administration of substance into bladder via intravesical از طریق داخل مثانه

route (procedure) 

431464005 

 Administration of substance via gastric stoma (procedure) 431673005 ایاز طریق سوراخ معده

 Administration of substance via intracavernous route از طریق داخل کاورنوس

(procedure) 

432021006 

 Administration of substance via intraspinal route (procedure) 432080009 ن فقراتاز طریق داخل ستو

 Administration of substance via nasogastric route (procedure) 431465006 ایاز طریق بینی معده

 Administration of substance via urethral route (procedure) 432907007 از طریق پیشابراه

 Administration of substance via gingival route (procedure) 432844008 از طریق لثه

 Administration of substance via buccal route (procedure) 431952007 از طریق جویدن

 

 

 کدهای شکل دارو -16 پیوست

  NCPDPسیستم کدگذاری: 

 اصطالح کد نام اصطالح

Adult Suppository C64886 

Aerosol C42887 

Aerosol Spray C42889 

Ampule C48473 

Applicator C62412 

Applicatorful C78783 

Bag C48474 

Bar C48475 

Bead C53495 

Blister C54564 

Block C53498 
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 ]و دارو فناوری اطالعات / سازمان غذا دفتر آمار و -کی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزش [

] 

 اصطالح کد نام اصطالح

Bolus C48476 

Bottle C48477 

Box C48478 

Can C48479 

Canister C62413 

Caplet C64696 

Capsule C25158 

Carton C54702 

Cartridge C48481 

Case C62414 

Cassette C69093 

Chewable Capsule C64876 

Chewable Tablet C42893 

Chewing Gum C42894 

Cloth C60884 

Coated Tablet C42897 

Cream C28944 

Crystal C42901 

Cylinder C48489 

Disk C48490 

Dose Pack C62417 

Drop C29012 

Drop Solution C60992 

Drop Suspension C60995 

Dual Pack C96265 

Elixir C42912 

Emulsion C42913 

Enema Powder C64885 

Enema Tablet C64871 

Film C42932 

Film Coated Tablet C42931 

Foam C64898 

Foam Bath C64899 

Gel C42934 

Gum C69124 

Implant C48499 

Inhalant C42944 
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 ]و دارو فناوری اطالعات / سازمان غذا دفتر آمار و -کی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزش [

] 

 اصطالح کد نام اصطالح

Inhalant Powder C91142 

Inhalant Solution C91143 

Liquid Soap C68953 

Mouthwash C29269 

Mucosal Spray C91149 

Nasal Cream C91151 

Nasal Gel C91152 

Nasal Inhalant C91153 

Nasal Inhaler C91154 

Nasal Ointment C91155 

Nasal Solution C91156 

Nasal Spray C91157 

Nasal Suspension C91158 

Oil C42965 

Ointment C42966 

Ophthalmic C69039 

Ophthalmic Cream C91159 

Ophthalmic Gel C91160 

Ophthalmic Ointment C91162 

Ophthalmic Solution C91163 

Ophthalmic Suspension C91164 

Oral Capsule C91165 

Oral Cream C91166 

Oral Foam C91167 

Oral Gel C91168 

Oral Ointment C91169 

Oral Paste C91170 

Oral Powder C91171 

Oral Solution C68996 

Oral Spray C91172 

Oral Suspension C68992 

Oral Tablet C43243 

Otic Cream C91174 

Otic Ointment C91175 

Otic Solution C91176 

Otic Suspension C91177 

Pack C62653 
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 ]و دارو فناوری اطالعات / سازمان غذا دفتر آمار و -کی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزش [

] 

 اصطالح کد نام اصطالح

Pad C69016 

Patch C42968 

Powder C42972 

Rectal C69046 

Rectal Cream C69045 

Rectal Foam C91181 

Rectal Gel C91182 

Rectal Ointment C69047 

Rectal Powder C91183 

Rectal Spray C91184 

Rectal Suppository C68989 

Shampoo C42981 

Shampoo Suspension C42982 

Skin Patch C28276 

Soap C42983 

Solution C42986 

Spray C42989 

Suppository C42993 

Suspension C42994 

Syrup C42996 

Tablet C42998 

Tabminder C62421 

Toothpaste C91186 

Topical Cream C91187 

Topical Foam C91188 

Topical Gel C91189 

Topical Lotion C91190 

Topical Oil C91191 

Topical Ointment C91192 

Topical Powder C91193 

Topical Powder Spray C91178 

Topical Solution C64905 

Topical Spray C91194 

Topical Suspension C68998 

Urethral Gel C91195 

Urethral Suppository C69053 

Vaginal Cream C69050 
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 ]و دارو فناوری اطالعات / سازمان غذا دفتر آمار و -کی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزش [

] 

 اصطالح کد نام اصطالح

Vaginal Diaphragm C47890 

Vaginal Foam C69051 

Vaginal Gel C91197 

Vaginal Ointment C69054 

Vaginal Powder C91198 

Vaginal Ring C91199 

Vaginal Spray C91200 

Vaginal Suppository C68990 

Vaginal Tablet C69049 

Vial C48551 
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 ]و دارو فناوری اطالعات / سازمان غذا دفتر آمار و -کی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزش [
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