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  درباره شرکت–الف                 

  

  را براي استفاده بهینـه از فنـاوري   افزارهاي اطالعات مدیریت پزشکی نرم طراحی ، تولید و پیاده سازي طراح داده پیشرو

افـزاري و     آغاز نمود و از همان ابتدا، استفاده از جدیدترین تکنولوژیهاي سـخت  1379اطالعات در مراکز پزشکی از سال 

افزارهاي تحـت وینـدوز خـود را بـا      اولین نسل نرم 1381افزاري را زیربناي تولید محصوالت خود قرار داد. در سال  نرم

  ه نمود. در کشور، به کاربران ارائ طب پردازعنوان 

ریت ـــ کنندگان سیسـتمهاي جـامع اطالعـات مدی   و تولید راحانـرین طـوان یکی از بزرگتـعنه  این شرکت هم اکنون ب

درمـانی   در ایران مشغول به فعالیت بوده و سیستمهاي توانمنـد آن توسـط کارشناسـان مراکـز      )H-M-I-S(پزشکی   

  شوند . ترین محصوالت بکار گرفته می ترین و پیشرفته بعنوان یکی از مطمئن
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  مشخصات فنی تولیدات شرکت-ب 

  

.2008Visual Studio ،Framework 2.0 SP1نسخه Net.پیاده سازي شده با فناوري.1

. Sql Server 2008بانک اطالعاتی .2

.Crystal Report XI Release 2طراح و ایجاد گزارشات توسط .3

.SPECTR-H64رمز گذاري شده با کمک روش .4

.Web Applicationو Windows Applicationداراي رابط هاي کاربري بصورت.5

.Object Oriented Programmingتولید تمامی سامانه ها به کمک روش برنامه سازي .6

برخط می باشد . کاربر 140حدود تعداد کالینتها براي سامانه تاکنون بصورت تست شده .7

اند.شدهی و سامانده ی طراح  Rational Unified Processانه هاي فوق تماماٌ به کمک روش مهندسیـسام.8
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مطابق با آخرین استانداردهاي تولید نرم افزار. Tier-3پیاده سازي شده با معماري الیه اي .9

به عنوان پروتکل انتخابی اصلی شرکت. TCP/IPاستفاده از پروتکل .10
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  سوابق شرکت–پ

ا و ــــ زهز با توجه به نیاــتریان شرکت معرفی شده اند. هر یک از این مراکــهم ترین مشــدر جدول زیر تعدادي از م

شده و در حال کار می باشند. همچنین به صورت متناوب از طرف شـرکت بازدیـد و   Customizeروال هاي کاري خود 

  نیاز سنجی شده و کلیه درخواست ها در محل شرکت انجام و به طرق مختلف در اختیار کاربران قرار می گیرد.

نوعمحلایستگاه کارينام مرکزردیف

H.I.Sتهران90االنبیاءبیمارستان خاتم 1

H.I.Sتهران125بیمارستان آتیه2

H.I.Sتهران124بیمارستان الله3

H.I.Sتهران75بیمارستان پارسیان4

H.I.Sتهران100بیمارستان دي5

H.I.Sتهران35بیمارستان ییامبران6

H.I.Sتهران30بیمارستان جم7

H.I.Sتهران45بیمارستان ایرانشهر8

H.I.Sتهران105بیمارستان ابن سینا9

H.I.Sتهران72بیمارستان محک10

H.I.Sتهران50بیمارستان صارم11

H.I.Sتهران30بیمارستان آبان12

H.I.Sتهران40بیمارستان و زایشگاه شهریار13

H.I.Sتهران22بیمارستان چشم پزشکی بینا14

H.I.Sتهران30کیانبیمارستان 15

H.I.Sتهراندر حال راه اندازيبیمارستان گاندي16

H.I.Sقزوین60بیمارستان پاستور قزوین17

H.I.Sقزوین32بیمارستان پارس قزوین18

H.I.Sتهران60بیمارستان مادران تهران19

H.I.Sساري60بیمارستان شفا20

H.I.Sتهران60بیمارستان قمر بنی هاشم 21

H.I.Sگرگان60بیمارستان فلسفی22

H.I.Sتهران 70بیمارستان فرمانیه23

H.I.Sتهران55بیمارستان سپیر24

H.I.Sتهران30بیمارستان کودکان تهران25

H.I.Sتهران50بیمارستان دادگستري26

H.I.Sتهران40بیمارستان ایرانیان27

H.I.Sتهران110تهران پارسبیمارستان 28

H.I.Sقم120بیمارستان ولیعصر قم29

H.I.Sتهران140بیمارستان نیکان30
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H.I.Sتهران70بیمارستان پاستور نو31

H.I.Sتهراندر حال راه اندازيبیمارستان یاس32

H.I.Sتهران80بیمارستان مدائن33

H.I.Sتهران40بیمارستان تهران34

H.I.Sدماوند40بیمارستان حضرت فاطمه(س)35

H.I.Sگرگان70بیمارستان مسعود36

H.I.Sتهران90بیمارستان غیاثی37

H.I.Sتهراندر حال راه اندازيبیمارستان توس38

H.I.Sتهراندر حال راه اندازيبیمارستان صدر (بنیاد شهید)39

H.I.Sتهرانراه اندازيدر حال بیمارستان نیایش40

H.I.Sقمدر حال راه اندازيبیمارستان علی ابن ابیطالب 41

H.I.Sکیش50بیمارستان کیش42

H.I.Sگرگاندر حال راه اندازيبیمارستان موسوي 43

H.I.Sتهران50بیمارستان امام زمان (عج)44

H.I.Sتهراندر حال راه اندازيبیمارستان صدر (به آفرین)45

H.I.Sتهراندر حال راه اندازيبیمارستان بانک ملی46

دانشگاه علوم پزشکی گیالن

H.I.Sلنگه روددر حال راه اندازيبیمارستان امینی 47

H.I.Sالهیجاندر حال راه اندازيشهریور 17بیمارستان 48

H.I.Sرود سردر حال راه اندازيبیمارستان شهداء49

H.I.Sگیالندر حال راه اندازيآبان 22بیمارستان 50

H.Isگیالندر حال راه اندازيبیمارستان الزهرا (س)51

C.I.Sگیالندر حال راه اندازيکلینیک بعثت52

C.I.Sتهران10مرکز تصویر برداري شفا یحیائیان53

C.I.Sتهران20مرکز جراحی نوین دیدگان54

C.I.Sتهران25تخصصی سالمت و دیابت تابان پلی کلینیک55

C.I.Sتهران10کلینیک الیاد56

C.I.Sتهران7کلینیک فرجام57

C.I.Sتهران15کلینیک رازي58

C.I.Sقزوین25کلینیک بینا نور قزوین59

C.I.Sاهواز20درمانگاه آب و برق خوزستان60

C.I.Sتهران20کلینیک ابن سینا61

C.I.Sتهران15مرکز روماتیسم جامی62

C.I.Sتهران11015کلینیک 63

C.I.Sتهران20کلینیک هرمزان64

C.I.Sتهران8کلینیک پیامبر65

C.I.Sتهران10کلینیک نوین دیدگان66

C.I.Sتهران18کلینیک بیمارستان رسالت67

C.I.Sتهران25مرکز جراحی ارم68
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C.I.Sتهران15کلینیک شایامهر68

C.I.Sتهران8کلینیک مهتاب69

R.I.SتهرانMRI5تصویر برداري کوثر 70

C.I.Sتهران10کلینیک اورتز پروتز کوثر 71

C.I.Sگیالن3کلینیک اورتز پروتز کوثر 72

C.I.Sمشهد3کلینیک اورتز پروتز کوثر73

C.I.Sآذربایجان3اورتز پروتز کوثرکلینیک 74

C.I.Sاصفهان3کلینیک اورتز پروتز کوثر  75

C.I.Sتهران35درمانگاه شاهد 76

C.I.Sرودان10درمانگاه خیریه حضرت ابوالفضل (ع)77

C.I.Sتهران2بقیه اهللا–کلینیک ریه 78

C.I.Sتهراندر حال راه اندازيمرکز جراحی برزویه79

C.I.Sمسجد سلیماندرحال راه اندازيدرمانگاه ولیعصر80

C.I.Sتهراندر حال راه اندازيدرمانگاه حضرت علی اصغر (موسسه خیریه کرامت)81

R.I.Sتهران4تصویربرداري عصایی82

R.I.Sگیالن6مرکز تصویربردازي طبیب گلستان83

R.I.Sبرازجان2مرکز سونوگرافی مرکزي84

R.I.Sورامین15درمانگاه خیریه حیدریها85

R.I.Sتهراندر حال راه اندازيتصویربرداري سالمت زنان86

R.I.Sبجنورد4تصویر برداري حکمت87

M.I.Sتهران2فروشگاه آلیش پورت88
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  امتیازات قرارداد با شرکت–ت

  

  ارائه و نصب رایگان آخرین نسخه هاي نرم افزاري شرکت در سازمان که الزم به ذکر است بر اساس نوع نـرم

می شوند. روزه بروز 20افزار در واحد مربوطه نرم افزارها در بازه هاي زمانی 

بومی سازي)Customize( .نرم افزار با توجه به نیازهاي سازمان در هنگام نصب و راه اندازي  

نیـروي  2اندازي کلیه سامانه ها خواهد بود بدین صورت که تا اتمام راه ساعته 24به صورت بانی شرکت پشتی

On-Call .در ساعات غیر اداري به سازمان معرفی می نماید

 سال پس از پایان پشتیبانی رایگان در صورت تمایل کارفرما با عقد قراردادي نـرم افـزار را    10شرکت حداقل

نماید.تغییرات مورد نظر کارفرما را اعمال میپشتیبانی و 

.آموزش کاربران به تعداد دفعات نامحدود به صورت الکترونیکی و غیر الکترونیکی انجام می پذیرد

.امتیاز بندي کاربران سازمان و اعالم وضعیت کاربران به مدیریت

) تنظیم نسخه پشتیبانBack Upه صورت خودکار و امـن سـازي سـرور    ) از کلیه بانک هاي اطالعاتی سازمان ب

بیمارستان در مقابل صدمات اطالعاتی.

.ایمن سازي بستر نرم افزاري در سازمان  

.ارائه راهکارهاي فنی جهت بهبود سرعت شبکه بیمارستان  

.ارائه قوي ترین نرم افزارهاي امنیتی و ضد ویروس در سازمان  

 تر سازمان را بر عهده بگیرد.واحد کامپیو مسئولیت انتخاب پرسنلشرکت می تواند

. قسط بندي کل مبلغ نرم افزار جهت سهولت پرداخت مشتریان

 شامل بیمه تامین اجتمـاعی ، خـدمات درمـانی و      بیمه اي 2بیمه هاي پایه و بیماران پشتیبانی از بیماران داراي

نیروهاي مسلح و همچنین تمامی بیمه هاي مکمل .
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 نصب نرم افزار فقط از طریق یکSetup . ساده

 بروزرسانی نرم افزارها از طریق وب سایت مرکزي شرکتhttp://www.pdd.ir/support.

  با رابط کاربري ساده . گزارش سازساخت گزارشات توسط خود کاربران از  طریق

 64آماده بودن نرم افزار براي اجرا در محیط هاي Bit .

تعداد نا محدود کالینت بدون دریافت هزینهبروي  نصب نرم افزار.
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  مشخصات سخت افزاري–دث 

  

ها. Clientو سخت افزار مورد نیاز براي   Serverسخت افزار به دو قسمت تقسیم می شود. سخت افزار مورد نیاز براي

  ها می پردازیم.در زیر به مشخصات سخت افزاري مورد نیاز براي هر یک از این قسمت

 مشخصات مورد نیاز برايServer:  

oServerمــدلHP Proliant ML370 G5بــا حــداقلCPU QUAD COREوRam 8GB کــه

  .باشد 500GB H.D.Dداراي

 مشخصات مورد نیاز برايClient:  

١-CPU : P4 3.5 G Hz Full Catch  

٢-1 GIG  :RAM

٣-H.D.D 20 GB

۴-Lan Card 10/100/1000

Floppy Driveو CD-Romبدون نیاز به-5

مشخصات فوق حداقل امکانات مورد نیاز برايClientشده  ها بوده و براي کاهش هزینه هاي سازمان درنظر گرفته

  است.
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  همکاري با دیگر شرکت ها –ج 

نرم افزار جدیدعلت همکارينرم افزار قبلیمرکز همکارينام شرکتردیف

1
تراشه هوشمند 

ننوی
بیمارستان آتیه

تراشه هوشمند 

نوین

تولید نرم افزار 

تبدیل اطالعات
طب پرداز

2
تراشه هوشمند 

نوین
بیمارستان تهرانپارس

تراشه هوشمند 

نوین

تولید نرم افزار 

تبدیل اطالعات
طب پرداز

3
تراشه هوشمند 

نوین
آنژیو بیمارستان جم CT مرکز 

تراشه هوشمند 

نوین

تولید نرم افزار 

تبدیل اطالعات
طب پرداز

تیراژهکلینیک سعادت آبادتیراژه4
تولید نرم افزار 

تبدیل اطالعات
طب پرداز

طراحان بوعلیبیمارستان ایرانشهرطراحان بوعلی5
تولید نرم افزار 

تبدیل اطالعات
طب پرداز

پدیده پویابیمارستان جمپدیده پویا6
تولید نرم افزار 

تبدیل اطالعات
طب پرداز

طب و رایانهآبانبیمارستان طب و رایانه7
تولید نرم افزار 

تبدیل اطالعات
طب پرداز

طب و رایانهبیمارستان خاتم االنبیاءطب و رایانه8
تولید نرم افزار 

تبدیل اطالعات
طب پرداز

تمشک رایانهبیمارستان ديتمشک رایانه9
تولید نرم افزار 

تبدیل اطالعات
طب پرداز

تمشک رایانهبنی هاشمبیمارستان قمر تمشک رایانه10
تولید نرم افزار 

تبدیل اطالعات
طب پرداز

پیوند داده هابیمارستان اللهپیوند داده ها11
تولید نرم افزار 

تبدیل اطالعات
طب پرداز

رایاورانبیمارستان ابن سینارایاوران12
تولید نرم افزار 

تبدیل اطالعات
طب پرداز

طب و رایانهبیمارستان سپیرطب و رایانه13
تولید نرم افزار 

تبدیل اطالعات
طب پرداز

طب و رایانهبیمارستان مدائنطب و رایانه14
تولید نرم افزار 

تبدیل اطالعات

طب پرداز
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نرم افزار جدیدعلت همکارينرم افزار قبلیمرکز همکارينام شرکتردیف

تولید نرم افزار علیطراحان بو بیمارستان ولی عصر قمطراحان بو علی15

تبدیل اطالعات

طب پرداز

تولید نرم افزار رایاورانمرکز رماتیسم ایرانرایاوران16

تبدیل اطالعات

طب پرداز

تولید نرم افزار رایاورانبیمارستان صارمرایاوران17

تبدیل اطالعات

طب پرداز

نرم افزار  تولیدطراحان بو علیبیمارستان پاستور نوطراحان بو علی18

تبدیل اطالعات

طب پرداز

همراهان کلینیک شاهدهمراهان سیستم19

سیستم 

تولید نرم افزار 

تبدیل اطالعات

طب پرداز
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  مشخصات کارکردي-چ
  

در این بخش به معرفی تعدادي از مهم ترین نرم افزارهاي شرکت طراح داده پیشرو خواهیم پرداخت. سعی بر آن است 

که براي هر یک از این نرم افزارها نکات مهم و کلیدي را بیان کنیم. بدیهی است که تعداد قابل توجهی از امکانـات هـر   

نرم افزار است که به ترتیـب   29افزارهاي معرفی شده در این بخش  یک از این نرم افزارها بیان نشده است. تعداد نرم

  زیر بیان شده اند:

سامانه مدیریت اورژانس (بیماران سرپائی)- ۱

سامانه مدیریت صندوق- ۲

سامانه مدیریت پذیرش بستري- ۳

سامانه ترخیص بیماران بستري-۴

)(حقوق پزشکان سامانه حسابداري اطبا-۵

(سرپایی و بستري)سامانه مدیریت امور قراردادها -۶

متصل به سامانه هاي مالی اداري)H-M-I-S(سامانه صدور سند حسابداري درمانی و مالی -۷

سامانه مدیریت آزمایشگاه-۸

سامانه مدیریت مراکز تصویربرداري- ۹

سامانه مدیریت فیزیوتراپی-۱۰

سامانه مدیریت اتاق عمل(منشی و انبار)-۱۱

سامانه مدیریت داروخانه-۱۲

سامانه مدیریت بخش ها-۱۳

(بایگانی مدارك پزشکی) سامانه مدیریت اسناد پزشکی-۱۴

سامانه اطالعات بیمارستان-۱۵
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(کلینیک) سامانه مدیریت درمانگاه-۱۶

)و کالیبراسیون PMپزشکی(سامانه مدیریت تجهیزات -۱۷

مدیریت آشپزخانه بیمارستان-۱۸

سامانه حسابداري-۱۹

حقوق دستمزد و کارگزینی-۲۰

سامانه خزانه داري-۲۱

سامانه انبار-۲۲

دبیرخانه-۲۳

سامانه اموال و اثاثیه -۲۴

SMSسامانه -۲۵

)Web-Basedاطبا ( Onlineحسابداري -۲۶

سامانه مدیریت پاتولوژي .-۲۷

کاربران و دسترسی ها .امنیت سامانه مدیریت -۲۸

فرم ساز و گزارشات سفارشی . –سامانه گزارش ساز -۲۹
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  از مزایاي اصلی سامانه اورژانس  :

. پذیرش ساده و کنترل شده

ل و ارتباط به واحدهاي پاراکلینیکی (آزمایشگاه ، تصویربرداري  و داروخانه) .اتصا

 قابلیت ورود شرح حال بیمار توسط پزشک عمومی از طریق کیبورد ، قلم نوري وTablet PC.

 . کنترل تغییرات کاربران

 مجهز به سیستم مدارك پزشکی اورژانس جهت ورود کدهايICD9 , ICD10  

  

مدیریت صندوقسامانه .2

حالت مراجعه مستقیم به صندوق جهت پرداخت ویزیت , مراجعـه غیـر   امکان چاپ قبض صورتحساب بیماران در سه 

مستقیم از طریق ایستگاه پرستاري اورژانس و صدور و چاپ قبض بیمار بستري ترخیص شده. تمامی قبض ها با قید نـام  

امکانات زیادي را جهت کنترل داخلی صندوق فراهم می نماید. بـه   صندوقدار , تاریخ و ساعت صدور قبض می باشد که

کمک این سامانه صندوق دار قابلیت مشاهده بیماران بدهکار هر یک از پاراکلینیک ها را بصورت روزانه دارا می باشد و 

  اهد بود .عملیات دریافت و پرداخت را بدون واسطه سند هاي کاغذي از هر یک از پاراکلینیکها انجام پذیر خو
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  صندوق در ذیل آورده شده است : نسخه اي 3نمونه اي از قبض هاي 

  

  

توجه نمائید که تمامی اطالعات الزم براي امور مالی و شفاف سازي بیماران از وضعیت خدمات در این قبض مشاهده می 

  شود .
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سامانه ترخیص بیماران بستري.4

.استعالم کامل صورتحساب بدون دخالت ترخیص کننده

 کنترلی. عـدم اجـازه دخـل و تصـرف اطالعـات مـالی از طریـق فـرم         تبدیل واحد ترخیص به یک واحد فقط

صورتحساب بیمار.

 دقیقه. 3ترخیص پرونده هاي حجیم بیماران در مدت زمان حداکثر

، و ریز اقدامات درمانی انجام شده  تصویربرداريریز فیزیوتراپی ، ریز  قابلیت دریافت ریز دارو ، ریز آزمایشگاه

در بخش. 

ی اقالم اطالعاتی ، فرم هاي چاپی و عملیات ترخیص در یک فـرم بـراي سـهولت کـار کـاربر      قرارگرفتن تمام

ترخیص کننده.

، معرفی نامه و خارج از تعهد بیمار از یکدیگر. هتلینگ ، قابلیت تفکیک صورت حساب بیمار ، اطبا

:قابلیت تهیه لیست ریز استعالم ها اعم از

oآزمایشگاه

oمراکز تصویربرداري

oفیزیوتراپی

oداروخانه

oاقالم خارج از تعهد

o(اتاق عمل)کالیفرنیا

oتخت

oهمراه

oکت لب
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با توجه به تعریف فعالیتهاي درمانی در بیمارستان و قیمت هاي آزاد و بیمه و نیز تعاریف پزشـکان و طـرف حسـابهاي    

  بیمارستان و انواع در صد حق العالج مربوط به آنها، صورتحساب بیمار صادر می گردد. 

از قابلیتهاي مهم سامانه ترخیص: فعالیتهاي انجام شده براي بیمار از طریق ایـن سـامانه بصـورت خودکـار از واحـدهاي      

فیزیوتراپی , آزمایشگاه , اتاق عمل و به طور کلی کلیه قسمت هاي بیمارستان استعالم می گردد و دیگـر   , تصویربرداري

بصورت قابل تـوجهی باعـث بـاال    این امکان . لف بیمارستان نمی باشدنیازي به استعالم گیري دستی از واحد هاي مخت

رفتن سرعت ترخیص بیماران می گردد. امکان چاپ صورتحساب کلی بیماران, صورتحساب هتلینگ و اطباء به تفکیک و 

معرفی نامه بیمه بیمار می باشد. ورود اطالعات معرفی نامه هر بیمار بیمه اي در زمان تـرخیص امکـان محاسـبۀ دقیـق     

در سامانه بصورت مکانیزه فراهم کرده است. در تـرخیص, پرونـده بیمـاران از لحـاظ نـوع      سهم سازمان و بیمه شده را 

ترخیص ( عادي , فوت , انتقال به مراکز دیگر و ... ) مشخص شده است و با توجه به پیش پرداخت هاي بیمـار و جمـع   

  کل صورتحساب مبلغ پرداختی و یا دریافتی بیمار مشخص می گردد . 



  

  23

(حقوق پزشکان) اطبا سامانه حسابداري .5

قابلیت دسترسی به صورت حساب از طریق اینترنت

مدیریت کارکرد اطبا

مدیریت صورت حساب اطبا

  

  

فرانشـیر و .... را دارا مـی باشـد. کـاربر بـا امکـان        این سامانه تمامی محاسبه درآمد پزشکان, بیمارستان, طرف حسابها، 

دهـد. امکـان   کردن یا بستانکار کردن کلیه طرف حسابها محاسبه تمامی مسائل مـالی بیمارسـتان را انجـام مـی    بدهکار 

سـرپایی و بسـتري), صورتحسـاب     بیمـه اي ,   گزارشگیري متنوع مالی از قبیل کارکرد پزشک به تفکیک بیماران (آزاد,

اي, تهیه دیسکت بانک جهـت  پزشک, لیست بیماران آزاد, پزشکان بدهکار, گزارش پرداختی علی الحساب بیماران بیمه

  پرداخت کارکرد پزشکان و توان بدهکار کردن خودکار پزشکان و دهها گزارش دیگر .







  

  26

  

  سامانه مدیریت آزمایشگاه.8

.صفحه پذیرش با کاربري آسان و سریع جهت پیشبرد سریع عملیات پذیرش تا نمونه گیري
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o گزارش درآمد پذیرش ها  

o لیست تجمعی  

o لیست جزئی  

o گزارشات جداول پایه  

o لیست آزمایش  

o لیست آزمایشها سرگروه به همراه زیر گروه

این سیستم با در نظر گرفتن نیاز روز مراکز آزمایشگاهی خصوصی و بیمارستانی در دو نسخه خصوصی تحـت شـبکه و بیمارسـتانی    

مار مانند, اطالعات درمانی و مالی بی تشکیل پرونده, ثبت تحت شبکه تحلیل و طراحی گردیده است. استفاده از این سیستم امکان

جوابدهی آزمایشهاي بالینی و پاتولوژي, گزارشاتی مانند ( لیست بیماران روزانه, درآمـد آزمایشـها, گـردش درصـندوق, گـزارش      

  گزارشات بیمه و محاسبه خودکار بیمه اي و تهیه صورتحسابها و .... را فراهم می نماید .جداول پایه, بیماران مشمول تخفیف,
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کز تصویربرداريسامانه مدیریت مرا.9

مدیریت انبار مصرفی مراکز تصویربرداري

 محاسبه پرکیس

پذیرش سریع بیماران سرپائی

قراردادن تمامی اقالم هاي اطالعاتی مورد نیاز در یک فرم جهت پذیرش سریع بیماران
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سامانه مدیریت بخش ها .13

یا نام و نام خانوادگی بیمار مشخص می شود. شرح فعالیـت انجـام شـده در طـول      اطالعات اولیه بیمار با شماره پرونده

درمان بیمار با تعیین تاریخ و ساعت عملکرد پرستاري، شـرح حـال بیمـار، درخواسـتها و اسـتعالمها  (دارو , آزمـایش ,       

هاي پزشـک معـالج بـا در اختیـار     کنترل عملکرد پرستاري در زمینه درخواسترادیولوژي , فیزیوتراپی ، رستوران و .... ) ,

داشتن زمان و تاریخ درخواستها امکان پذیر می باشد. از مهم ترین قسمت هاي این سامانه قابلیـت انتخـاب آزمـایش از    

طریق فرم آزمایش بدون نیاز به جستجوي کد و یا نام آزمایش جهت سهولت انتخاب آزمـایش مـورد نظـر بیمـار مـی      

باشد.
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  (کلینیک) سامانه مدیریت درمانگاه.16

  

انه با در نظر گرفتن نیاز روز درمانگاه ها تحلیل و طراحی گردیده است. استفاده از این سامانه امکان تشکیل پرونده, ثبت ـاین سام

نگهداري پرونده بیمار براي زمان نامحدود, تهیه گزارشات مختلف(بالینی , تحقیقاتی و مـالی), تهیـه   اطالعات بیمار, سابقه بیماري,

گزارشات بیمه و محاسبه خودکارهزینه بیماران بیمه اي, تهیه صورتحسابها و .... را فراهم می نمایـد و همچنـین شـامل واحـدهاي     

ی, اورژانس, اتاق عمل سرپایی, حسابداري اطباء, سامانه اطـالع رسـانی   مختلف چون پذیرش سرپایی درمانگاه , دندانپزشکی، مامائ

  می باشد. پزشکان, انبار, اموال و ...

  بدینوسیله امکانات قابل توجه این سامانه بطور خالصه اعالم می گردد : 

  

  

o    خـانوادگی , نـام پـدر , شـماره     براي هر بیمار یکبار تشکیل پرونده خواهد شد , کلیه اطالعات ثابت بیمـار (نـام ونـام

ثبت و اطالعات متغیر بیمار(عالئم حیاتی , تاریخ مراجعه , نوع بیمـاري و... ) درهـر مراجعـه     شناسنامه و... ) یک بار

  بصورت مجزا ثبت می گردد. 

oثانیـه ).  2ثرممکن (حداک امکان جستجوي پرونده بیمار براساس نام و نام خانوادگی و یا شماره پرونده درکمترین زمان

  دسترسی پزشک به پرونده بیمار و سابقه مراجعات وي . 

o . امکان ثبت کلیه خدمات انجام شده براي بیمار در بخشهاي مختلف درمانگاه به تفکیک  
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o      بیمـار و   بایگانی تصاویر در پرونده الکترونیک بیمار , که بدین ترتیب مشـکل فضـاي اشـغالی توسـط پرونـده سـنتی

میتوان براحتی پرونده بیمـار را   همچنین صرف وقت جهت بازیابی پرونده بیمار در مراجعه جدید ازبین خواهد رفت.

  جستجو و کلیه اطالعات ( درمانی و مالی ) مربوط به بیمار را در اختیار داشت . 

oاسبه هزینه بیمار که با در نظـر گـرفتن   و همچنین مح خودکار تعرفه ها امکان تعریف کلیه تعرفه هاي بیمه و اعمال

  ه ) تنظیم می گردد .بیم نوع پذیرش (آزاد , 

o . امکان گزارش گیري از کلیه فعالیتهاي درمانی , مالی , آماري و تحقیقاتی مرکز  

o     ,سـرپایی , بسـتري) ,    بیمـه اي و   امکان گزارشگیري متنوع مالی از قبیل کارکرد پزشـک بـه تفکیـک بیمـاران(آزاد

ورتحساب پزشک , لیست بیماران آزاد , پزشکان بدهکار,گزارش پرداختی علی الحسـاب بیمـاران بیمـه اي , تهیـه     ص

دیسکت بانک جهت پرداخت کارکرد پزشکان و توان بدهکار کردن خودکار پزشکان درآمد مرکز, گزارشهاي متنـوع  

ار دلخواه و دهها گزارش دیگـر . چـاپ   صندوق چون موجودي جمع دریافتی پرداختی در بازه زمانی خاص و صندوقد

لیست پزشکان معرف با قابلیت محاسبه سهم هر پزشک بنا به دستور مدیریت جهت همکاري .
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  )PMسامانه مدیریت تجهیزات پزشکی(.17

  

      برنامه ریزي، نظارت و ایجاد هماهنگی در اجراي فعالیتهاي مرتبط با تجهیزات پزشـکی  بـراي کـاربرد مناسـب وبهینـه

امکانات و انتخاب مناسب ترین مجري و  توزیع یکنواخت  نوبت کاري و یا سایر سیاستهاي خاص مرکز درمـانی جهـت   

شود. حفظ و نگاهداشت بهره وري تجهیزات پزشکی  به کمک این سامانه میسر می

  
  

 فنی، ضمائم، قطعات و لوازم مصرفی باامکان نمایش تصـاویر  ثبت کلیه مشخصات مربوط به هر تجهیز اعم از مشخصات

  تجهیز،قطعات وضمائم مربوطه وتعریف قطعات یدکی معادل.

   ثبت کلیه مراحل و مشخصات خرید با امکان ردیابی کامل و دقیق قطعات یدکی و لوازم مصرفی خریداري شـده  بـا در

  یز.اختیار داشتن موجودي لوازم مصرفی و قطعات یدکی هر تجه

        ثبت کلیه مراحل و گزارشهاي سرویس شرکتها و پرسنل  فنی مرکـز درمـانی  شـامل اجـرت ، هزینـه قطعـات و ثبـت

  زمانهاي خواب تجهیزات.
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 امکان ثبت و ارسال کلیه درخواستها اعم از خرید، آموزش، سرویس و کالیبراسیون بصورت خودکار و بدون نیاز به قلم و

  کاغذ.

 ثبت اطالعات فرایندهايPM,  کالیبراسیون و جنرال سرویس هر تجهیز براي دسترسی هاي بعدي بااعالم عملیات انجام

  نشده به منظور اجراي کارهاي عقب مانده با ذکر علت باامکان تعریف تقویم کاري به تفکیک هر فرایند براي هر تجهیز.

.(مطابق الزامات ایزو)ثبت کلیه مراحل و مستندات کالیبراسیون هر تجهیز  

.بانک مشخصات و فعالیتهاي شرکتهاي مهندسی پزشکی  

.دسترسی به سوابق کاري پرسنل بااعالم نیازهاي آموزشی پرسنل به تفکیک هر تجهیز  

اعالم کارهاي روزانه پرسنل مرتبط،  قابل دسترس در هر نقطه مرکز درمانی وبرنامه ریزي وظائف پرسنل  

.امکان جستجو در قسمتهاي مختلف برنامه  

تعریف سطوح دسترسی به قسمتهاي مختلف سامانه براي کاربران مختلف. امکان  

 امکان تهیه گزارشهاي مالی وآماري متنوع با رسم نمودارهاي مقایسه اي از جمله محاسبه هزینه هاي یک تجهیز در یک

  بازه زمانی و مقایسه آن با سایر تجهیزات مشابه.
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حقوق دستمزد و کارگزینی.20

سامانه خودکار حقوق و دستمزد، نرم افزاري جهت جمع آوري اطالعات کارکرد روزانه و ماهانه پرسنل و محاسبه حقوق 

میباشد.  در ضمن این سامانه می تواند به عنوان یک سامانه ماهانه آنها بر اساس دریافتیها و کسورات قانونی مختلف طی یک ماه 

  پرسنلی جهت نگهداري اطالعات کامل هر پرسنل از نظر مشخصات شناسنامه اي و استخدامی مختلف باشد.

  

  
  

  

را در خود دارد به عنوان مثال همـانطور  این سامانه تا حد امکان انعطاف پذیر بوده و قابلیت هر نوع تعریف استانداردي 

که بعدا بطور مفصل تشریح خواهد شد در ارتباط با کسر مالیات، این سامانه می تواند از انواع مختلف کسر مالیات اعم از جـدول  

  مالیاتی و یا هر سیستم دلخواه جهت کسر مالیات استفاده کند.
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(دارائی ثابت) سامانه اموال و اثاثیه.24

  

توان کلیه اطالعات مربوط به اموال ، تحویل گیرنـده،محل  سامانه اي است جهت مدیریت اموال ، که با استفاده از آن می

مند گردیـد. الزم  هاي متنوع آماري بهرهاستهالك،اسقاط شدن، جابجایی و تعمیرات اموال را مدیریت واز گزارشاستقرار،وضعیت 

  به ذکر است که پردازش استهالك و صدور سند حسابداري در این سامانه بصورت اتوماتیک انجام می شود .
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براي اطالع رسانی بهتر به پزشکان بیمارستان جهت هرگونه تبادل اطالعات درون سازمانی از این سامانه استفاده مـی شـود.   

را بطور اتوماتیک براي پزشکان و پرسـنل بصـورت یـک پیـام کوتـاه       HMISاین سامانه قادر است هرگونه اطالعات سامانه هاي 

  عات ارسالی عبارتند از :مخابراتی ارسال نماید . نمونه اي از اطال

 پذیرش بیماران در سرویس یک پزشک

درخواست مشاوره براي یک پزشک

واریز وجوه توسط بیمارستان

 ترخیص بیماران یک پزشک

......... و

  














