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ثبت نام پزشک در سامانه های اطالعاتی بیمارستانها، فرآیند و منابع زیر مورد استفاده قرار می گیرد تا اطالعات درستی ثبت جهت 

مختلف که امروزه بصورت توزیع شده با هم در ارتباط گردد. برای جلوگیری از انشار داده های غلط در سامانه های الکترونیکی 

هستند و همچنین برای جلوگیری از ضررهای مالی ناشی از ثبت اطالعات ناقص یا نادرست، الزم است که به تمامی گزینه ها دقت 

 از اهداف مهم این آموزش می باشد. یکپارچگی دادهو  صحت کافی صورت پذیرد.

 نام و نام خانوادگی 

جهت صحت نام و نام خانوادگی و تطابق آن با کدملی مربوطه  HISسیستم استعالم هویت ای دریافت نام کامل پزشک از بر

 استفاده می گردد. همچنین موارد زیر بصورت شرطی هماهنگ شده بین بیمارستانها توافق شده است.

 (سید علی =علی)فاصله(و بعد نام درج می گردد.) مثال: سید یک فاصلهدر نام و نام خانوادگی  سیدبعد ازکلمه  -1

 بین دو بخش مجاز نیست.)مثال: محمدحسن ، میرعلی زاده( فاصلهاسامی دوبخشی در  -2

 

 کدملی 

لذا درج کدملی صحیح پزشک برای شناسایی الزم می باشد.  HISدرج کدملی برای تمامی افراد، جهت انتصاب شخصیت منفرد در 

توصیه می شود جهت صحت سنجی کدملی با نام و نام خانوادگی فرد این موارد در  انتصاب خدمات به او بسیار مهم می باشد.و 

 سیستم استعالم هویت آنالین چک شود.

 هیچ پزشکی بدون کدملی نباید باشد. :مهم

 کدنظام پزشکی 

ینان از صحت این کد می شود از سامانه اینترنتی اداره درج کدنظام پزشکی صحیح برای تمامی پزشکان الزم می باشد. برای اطم

 https://membersearch.irimc.orgنظام پزشکی استفاده شود. آدرس اینترنتی نظام پزشکی: 

 مالی بیمه ها و ... مهم ارزیابی می شود.کد نظام برای شناسایی هویت پزشک در سیستم امضای الکترونیک و سامانه های  مهم:

الزم است که حتماً کد نظام بطور  با درج نام و نام خانوادگی و مشخص کردن جنسیت به راحتی کد نظام فرد به دست می آید.

 کامل درج گردد.

 اشتباه اشتباه صحیح

 5877 5877ف 5877-ف

https://membersearch.irimc.org/
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بتدای اکه کد نظام ندارند، از فرمت توافقی استفاده می گردد. در  "نتدرزی"یا  "بیمارستان"برای اسامی غیرپزشک مانند  :مهم نکته

 (123*یا  1*استفاده می شود. )مثال:  این کدها *

 وضعیت تخصص 

این گزینه نشانگر وضعیت تمام وقتی و غیرتمام وقتی پزشک می باشد. همچنین نوع فعالیت پزشک در مرکز را مشخص می کند. 

 ی توزیع متخصصین و پزشکان در شهرستانهای استان، درج صحیح این گزینه بسیار مهم ارزیابی می گردد.از نظر شناسایی آمار

 برای درج صحیح از فایل استاندارد و توافق شده استفاده می گردد. 

 وضعیت تخصص  وضعیت تخصص

 داروساز  متخصص هیئت علیم تمام وقت جغرافیای  

 کارشناس  جغرافیای  فوق تخصص هیئت علیم تمام وقت 

تمام وقت جغرافیای    کارشناس ارشد  متخصص هیئت علیم غیر

تمام وقت جغرافیای   ا  فوق تخصص هیئت علیم غیر  دکیر

 تکنسیر    متخصص تمام وقت درمای  

 ماما  فوق تخصص تمام وقت درمای  

تمام وقت درمای    رزیدنت  متخصص غیر

تمام وقت درمای    تمام وقتفلوشیپ   فوق تخصص غیر

تمام وقت  عمویم  فلوشیپ غیر

شک    دندانی  
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یم ن تنظآدر انتهای صفحه نیز مطابق با  وضعیت تمام وقتیالزم است که  وضعیت تخصصعالوه بر مشخص کردن  :مهم نکته

 گردد.

 نوع تخصص 

. از پزشک در مرکز را مشخص می کند تخصصی پزشک می باشد. همچنین نوع فعالیت مدرک تحصیلیاین گزینه نشانگر وضعیت 

رای ب نظر شناسایی آماری توزیع متخصصین و پزشکان در شهرستانهای استان، درج صحیح این گزینه بسیار مهم ارزیابی می گردد.

وب سایت  )فایل استاندارد دراستفاده می گردد.  کشوری برای عناوین و کدهای معادل سپاس آنهادرج صحیح از فایل استاندارد 

https://zums.ac.ir//page/14093) 

 HISکپی و در فیلد مربوطه در  ،عنوانجستجو و با همان  سپاس الزم است که عنوان مورد نظر در فایل استاندارد تخصص: نام -1

 درج گردد.) این هماهنگی اسامی در سیستم های اطالعاتی بیمارستانها مهم می باشد(
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های کشوری مهم ارزیابی می شود. تخصص پزشک در کلیه سامانه درج کد معادل سپاس برای شناسایی  معادل سپاس:کد  -2

 لذا الزم است در درج این گزینه دقت کافی صورت پذیرد.

 

 

  مهم:نکات 

لذا الزم است که نسبت به این امر دقت زمانی  در محاسبات مالی تاثیرگذار می باشد. بروزرسانی آخرین مدرک تخصصی پزشکان -1

 صورت پذیرد.

 گردد. غیرفعالاگر پزشکی پایان کار دریافت کرده و دیگر با مرکز همکاری ندارد، باید در لیست پزشکان  -2

 

 

 


