
شرح خدمت:

نوع خدمت:

(G2C) خدمت به شهروندان

(G2B)خدمت به كسب و كار

دمت به ديگردستگاه هاي 

(G2G)دولتي

نوع مخاطبين

ماهيت خدمت:

سطح خدمت:

رويداد مرتبط با :

نحوه آغاز خدمت:

مدارك مورد نياز براي 

انجام خدمت:

قوانين و مقررات باالدستي:

نوع ارائهمراحل خدمت

در مرحله اطالع رساني 

خدمت
الكترونيكي،

ارائه دهنده خدمت:

اين خدمت براي متمركز و جامع شدن اطالعات ارائه خدمت بهداشتي درماني افراد در سامانه تعريف شده (پرونده 

الكترونيك سالمت) مي باشد، در حال حاضر خدمات بهداشتي و درماني گوناگون به افراد به صورت پراكنده (در بخش 

هاي دولتي و خصوصي) ارائه مي شود كه اين اطالعات و روند دريافت خدمات از منابع متعدد بهداشتي درماني به 

صورت جامع در دسترس نبوده و اين امر باعث ارائه خدمات موازي، اتالف زمان و هزينه هاي مالي متعددي مي شود، 

در همين راستا ارائه و بهره برداري از يك سامانه جامع كه با يك استعالم كد ملي، كل اطالعات و فرايند دريافت 

خدمات بهداشتي درماني فرد در آن مشخص باشد، مي تواند كمك شاياني در ارتقاي سالمت جامعه داشته باشد و از 

اتالف منابع جلوگيري كند. البته جامع شدن كل دفترچه هاي بيمه درمان (سالمت، تأمين اجتماعي و...) مي تواند در 

اين امر كمك كننده باشد.

مردم، پزشك ، ماما، كارشناسان بهداشت

مشخصات خدمت

نام دستگاه اجرايي: دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه

نام دستگاه مادر: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

حاكميتي

ملي

سالمت

شناسه خدمت  16041021000

فرا رسيدن زماني مشخص

مشخصات افراد

رسانه ارتباطي خدمت

عنوان خدمت: تشكيل پرونده الكترونيك



الكترونيكيدر مرحله درخواست خدمت

الكترونيكيدر مرحله ارائه خدمت:

نام سامانه هاي ديگر

سامانه ثبت احوال

مراحل گردش كار

آيتم سرويس هاي كدگذاري سالمت مربوط به سامانه سينا مي باشد (در مشهد اجرا شده است). اين فرايند در استان كرمانشاه اجرا نمي شود ، در استان كرمانشاه پرونده 

الكترونيك  سالمت (سيب) اجرا مي شود

2- عنوان خدمت: سرويس هاي كدگذاري خدمت 

3- عنوان خدمت : ثبت الكترونيكي گواهي والدت و مرگ
همانطور كه در فرم مربوطه در قسمت ارايه دهنده خدمت ، قيد گرديده ، دستگاه اجرايي اين فرايند بيمارستان ها ، مطب ها، پزشكي قانوني ، گورستان رسمي مي باشد و به 

بخش بهداشت مربوط نيست.

مراجعه بيمار، گروه هدف نيازمند مراقبت به واحد بهداشتي درماني جهت دريافت خدمت

ارائه دفترچه بيمه و كارت ملي بيمار جهت ثبت مشخصات به واحد پذيرش

دريافت استعالم هاي الزم توسط واحد پذيرش: استعالم شماره ملي و مشخصات فرد از ثبت احوال، تأييديه شورا و خانه بهداشت/ پايگاه بهداشتي جهت سكونت فرد در منطقه تحت پوشش، 

استعالم شماره بيمه درماني و...

ثبت نام پرونده سالمت در سامانه سيب حهت دريافت خدمت توسط واحد پذيرش

ثبت مشخصات و تحويل كارت پرونده سالمت با شماره مشخص شده جهت دريافت خدمت در مراجعات بعدي به بيمار

مراجعه بيمار به واحد بهداشتي، درماني و ثبت كليه خدمات انجام شده به او در سامانه سيب توسط واحد ارائه دهنده خدمت

فيلد هاي مورد تبادل

http://sib.kums.ac.ir

http://sib.kums.ac.ir

تبادل اطالعات هويتي

ارتباط با ساير سازمانها 

(بانك هاي اطالعاتي) 

در دستگاه


