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 پذیرش واحد

 به منظور کسب مهارتهای : HISدر  انجام پذیرش بیمار سرپایی و بستری اورژانس

  تکمیل فرم های مربوط به پذیرش بیماران بر اساس مدارک معتبر -

 رعایت قوانین و مقررات مربوط به پذیرش بیمار بر اساس علت مراجعه -

 شماره دهی پرونده ها بر اساس سیستم شماره دهی بیمارستان  -

 اخذ رضایت نامه های عمومی و تخصصی -

 ارائه اطالعات صحیح به مراجعین با رفتار مناسب  -

 تاریخ پذیرش، شماره پرونده و علت مراجعه
 
 

 بایگانی واحد

 فایل کردن پرونده های بیماران به منظور کسب مهارتهای :

 :درون پرونده ای انجام سازماندهی -

o با نظارت مسئول مربوطه تحویل گرفتن پرونده 

o  پرونده تحلیل کمی 

o تنظیم پرونده 

 :انجام سازماندهی برون پرونده ای -

o فایل کردن پرونده بر اساس روش بایگانی 

o رونده ها بازیابی پ 

o استفاده از کدگذاری رنگی 

o پیدا کردن پرونده های بد فایل شده 

o شده از فایلینگ پیگیری پرونده های خارج 

 ردن پرونده های راکدامحا ک -

 اسکن کردن پرونده ها -

 شماره پرونده، تاریخ انجام

 ذاریواحد کدگ

 به منظور تسلط بر اصطالحات و اختصارات پزشکی: پرونده خوانی -

o بیماری ها 

o اعمال جراحی 

o اقدامات 

o علل خارجی صدمات 
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o علل مرگ 

 بیماری شناسی -

o شناخت عالئم بیماریها 

o  بیماری هاشناخت علل 

o شناخت روش های تشخیصی و درمانی بیماریها 

 تهیه چکیده از پرونده -

 پرونده ها و اصلی نهایی اولیه، حین درمان،  به تشخیص های هااختصاص کد بیماری 

گزیدگی،سوختگی و ن گفته ها و نشان دیده ها، صدمات و علل خارجی، مسمومیت، داروها و مواد شیمیایی، ا)سرطان، زنان و زایمان، نش

 علل خارجی، تماس با خدمات بهداشتی(

 اختصاص کد اقدامات اصلی و فرعی پرونده ها -

 اختصاص کد های علت زمینه ای، واسط و مستقیم مرگ -

 حسب نیاز متقاضیان HISگزارش گیری از کدهای ثبت شده در  -

 تاریخ انجام، شماره پرونده، عنوان کیس )تشخیص اصلی(

 بیمارستان بخش آمار

 بخش،  جمع آوری دستی یا الکترونیکی (: تاریخ ، نام (تجمیع و کنترل آمارهای روزانه بخش ها

  رفع اشتباه از آمارهای نادرست

شاخصهای محاسبه شده) ضریب اشغال تخت، : بر اساس آمار بخش ها بیمارستانی محاسبه و تفسیر شاخص های آماری

 گردش تخت، ...(متوسط مدت اقامت، مرگ و میر ، 

مدیریتی به صورت و تحلیلهای : نمودارها و جداول ، گزارشات آماده کردن و ترسیم گزارش ها در قالبهای خواسته شده

 الکترونیکی

 

 بخش آمار دانشگاه

 آشنایی با اتوماسیون آماری دانشگاه و وزارت متبوع و ثبت داده و گزارش گیری و صحت سنجی و افزایش دانش آماری 

 تجزیه و تحلیل مقایسه ای داده های ثبت شده در سالنامه های آماری و سامانه اتوماسیون آماری

 آشنایی اولیه با مفاهیم آماری و انواع شاخص های آماری و نحوه ورود داده و فرآیند جمع آوری در سطوح مختلف دانشگاه

 داشبوردهای مدیریتی ساخت انواع اه و نرم افزارهای مناسب و آشنایی با بانک های اطالعاتی دانشگ

 سالنامه های آماری دانشگاه eBookآشنایی با مراحل ایجاد
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 دانشگاهبیمارستان ها و بخش فناوری 

  و زیر سیستم های آن HISکار کردن با  -

o نصب و راه اندازی ایستگاههای کاری 

o کار با تنظیمات زیر سیستم ها 

o تعریف کاربر و سطوح دسترسی 

o  سطح دسترسیساخت گزارش و 

o ملی و بین المللی از قبیل )دگذاری ف خدمات و استفاده از سیستم های کتعریRVU ،LOINC ،

ERX)...و 

o کار با زیر سیستم مدارک پزشکی 

مهارت در کار کردن با سامانه های معاونتهای دانشگاه ) پژوهان، سیب، اتوماسیون آماری، سما، سپاس، سامانه  -

 (.و .. (LMSمدیریت یادگیری)

 یق با آموخته های قبلیو تطب شبکه های داخلی اتاق سرور و مهارت  بررسی استانداردهای  -

 در کارگاه ایستگاههای کاری و تنظیمات مهارت نصب و راه اندازی -

 رفع اشکال های اعالم شده از سوی کاربران -

 نصب و رفع عیب سیستم های عامل شبکه های بیمارستانی -

 ی پایگاه دادهآشنایی و کار با نرم افزارها -

 

 ITکارهای عملی بخش 

 و منوهای آن SQL Server 2012نصب 

 درج ، حذف ، ویرایش و خواندن داده در جداول

 یا پرس و جو Query پیاده سازی انواع

 هاViewپیاده سازی 

 پشتیبان گیری دستی و خودکار

 (Data sourceگزارش  واتصال به منبع داده)ساخت گزارش، اضافه کردن فیلد واستفاده از فرمولها و توابع در ساخت 

 مرتب سازی، گروه بندی و خالصه کردن داده ها

 استفاده از ساخت الگو در طراحی گزارش

 اسمبل کردن کامپیوتر
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 نصب ویندوز، درایوها و نرم افزارهای کاربردی

 تنظیمات کنترل پانل

 اشتراک منابع و سطح دسترسی

 Domain Desktopکار با کامپیوتر از راه دور

 Active directoryنصب و راه اندازی 

 نصب و انجام تنظیمات آنتی ویروس ها

 

 

 بخش کارگاهها

 شرکت در:

SQL server  

Crystal Report 

 زبان برنامه نویسی سی شارپ

 سخت افزارها تعمیر و نگهداری 

 HISمفاهیم 

 آمار و تحلیل شاخصها

 جستجوی منابع الکترونیکی

 کامپیوتریشبکه های 

 بیمه

DHIS2 

GIS 

 بیمارستان هوشمند

 

 

 

 


