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پيگيشي ٔ َظبست بش حغٍ اجشاي بشَبيّ ( HISعيغتى اطالع سعبَي بيًبسعتبَي)
تعييٍ ٔ آيٕصػ يُؾي بخؼ ْبي يختهف بيًبسعتبَي دس جٓت ثبت كهيّ خذيبت اَجبو
ؽذِ بّ بيًبس ٔ ٔاحذْبي عشپبيي ٔ بغتشي.
پيگيشي دس خصٕؿ يطبنببت اص بيًّ ْب يب جهغبت يكشس بب عبصيبٌ ْب ٔ ًَبيُذگبٌ آَٓب.
پيگيشي دس خصٕؿ عهم كغٕسات ٔ ؽُبعبيي عهم آَٓب ٔ ببصگؾت آَٓب بّ يغئٕنيٍ ْش
بخؼ دس كبْؼ ْش چّ بيؾتش كغٕسات.
تٓيّ گضاسػ يبْبَّ كبسكشد پضؽكبٌ ٔ پشٔعيجشْب ٔ خذيبت اَجبو ؽذِ بشاي بيًبساٌ.
تٓيّ گضاسػ تحميمبت.
بشَبيّ ببصديذ اص بخؾٓبي بيًبسعتبٌ ٔ َظبست بش حغٍ اجشاي عًهكشد يُؾي بخؾٓب.
جهغبت يذأو بب ٔاحذْبي يختهفي ًْچٌٕ داسٔخبَّ ،آصيبيؾگبِ ،اَببس ٔ كبسپشداصي،
آؽُبيي بب بشَبيّ  HISاَببسْب ٔ بكبسگيشي اص بشَبيّ فٕق دساستمب كًي ٔ كيفي اَببسداسٔئي ٔ
نٕاصو يصشفي.
كُتشل َٔظبست بش بّ سٔص كشدٌ ليًت داسْٔب ٔ تجٓيضات يصشفي بشاعبط ليًت ْبي اسائّ
ؽذِ كّ دس عبيت عبصيبٌ ْبي بيًّ گش اعت.
دسيبفت يببّ انتفبٔت اص بيًبس دسخصٕؿ داسٔ ٔ نٕاصو يصشفي كّ دس تعٓذ عبصيبٌ ْبي بيًّ
گش ًَي ببؽذ.
بشگضاسي جهغبت آيٕصػ ببيُؾي ْب ٔ يذدكبسي ًَٔبيُذگبٌ يميى بيًّ.
ببصديذ اص ٔاحذ دسآيذ بيًبسعتبٌ ْب ٔ بشسعي عهم كغٕسات ٔ پيگيشي ٔ َظبست بش اجشائي
ؽذٌ يمشسات.
عبيبَذْي بخؾٓبي آصيبيؾگبِ ،داسٔخبَّ ،ساديٕنٕژي ٔ اتبق عًم ْب ،بب ايجبد ٔاحذي بّ
َبو كُتشل كيفي كّ كُتشل ٔ َظبست بش ٔاحذْبي فٕق سا بّ عٓذِ داسد .
اسعبل صٕستحغببٓب بّ عبصيبٌ ْبي بيًّ گش دس فشصت تعييٍ ؽذِ.
كُتشل اعُبد بيًّ اي بّ يُظٕس جهٕگيشي اص كغٕسات ٔ افضايؼ دسآيذي.
َظبست بش حغٍ اجشاي لٕاَيٍ ؽٕساي عبني بيًّ بب بشسعي كغٕسات عبصيبٌ ْبي بيًّ
گش.
عبصيبَذْي فعبنيتٓبي يشبٕطّ بّ ٔاحذ دسآيذ ٔ تمغيى يغئٕنيت.
اتخبر ساْكبسْبي عًهيبتي بّ يُظٕس افضايؼ دسآيذ.
اسعبل آيبسْبي يبني (بّ صٕست دٔسِ ْبي  1يبّْ ٔ  6يبّْ يثم يصذٔييٍ تشافيكي،
تبصشِ َ ٔ 11يبصيُذاٌ بّ يعبَٔت دسيبٌ ٔ ٔصاستخبَّ).
استببطبت عبصيبَي ٔ جزة َيشٔ.
يغتميى صيش َظش سئيظ حغببذاسي ٔ دسغيبة ايؾبٌ صيش َظش يذيش ايٕس يبني اَجبو ٔظيفّ
يي ًَبيُذ.
استببط ٔ ًْكبسي بب ٔاحذْبي تببعّ ايٕس يبني.

