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 افزار ثبت بالینی کرونا راهنماي نرم

(Clinical Corona Registry) 

 مخصوص کارشناسان ثبت و ناظران برنامه ثبت بالینی کرونا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شده: تهیه

 افزار شرکت پرداس سازي و گروه نرم توسط واحد پیاده
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 مفاهیم اولیه:

 افزار ثبت  آشنایی با نرمDHIS2 

DHIS2 هاي آماري جمعی و مبتنی بر بیمار است که متناسب با  آوري، اعتبارسنجی و ارائه دادهافزاري براي جمع نرم
افزار عمومی است با یک مدل باز  افزار یک نرم است. این نرم شده هاي مدیریت یکپارچه اطالعات سالمت و نه محدود به آن ساخته فعالیت

نویسی طراحی  دهد محتویات یک سیستم اطالعات خاص را بدون نیاز به برنامه به کاربر اجازه میپذیر که  و یک رابط کاربري انعطاف
 هاي ثبتی دیگر هم دور از ذهن نیست.کند. به همین دالیل امکان استفاده از آن در برنامه

DHIS2 باز تحت صورت متن افزار ماژوالر، بر پایه وب و مبتنی بر جاوا است که به یک دسته نرمBSD license شود و  منتشر می
 یا باالتر) اجرا کرد. Java Runtime Environment )JRE 7طور رایگان آن را بر روي هر پلت فرم داراي  توان به می

 دهندگانی در هند، ویتنام، تانزانیا، ایرلندالمللی با مشارکت توسعه را طی فرآیندي بین DHIS2افزار  نرم 1شبکه سیستم اطالعات سالمت
 است.شده  و دیگر حامیان انجام NORADو نروژ ایجاد کرده است. این توسعه با مدیریت دانشگاه اسلو (پایتخت نروژ) و پشتیبانی 

 چرخه اطالعات 

شده در شکل زیر توضیح داد. چرخه  طور جامع از طریق چرخه اطالعات ارائه توان به اي از سیستم اطالعات سالمت را میچارچوب گسترده
ها مورد  شده و پس از ارزیابی کیفیت آن آوري ها جمعدهد که از طریق آن داده عات زیر اجزا، مراحل و فرآیندهاي مختلف را نشان میاطال

 شوند. وتحلیل قرارگرفته و استفاده می پردازش و تجزیه

 کند: شامل موارد زیر را پشتیبانی میDHIS2اجزا مختلف چرخه اطالعات 

 هاآوري داده جمع •

 هاکیفیت داده بررسی •

 ها در سطوح مختلفدسترسی به داده •

 نویسیگزارش •

 ها و سایر اشکال تحلیلساخت نمودارها و نقشه •

 مثال، در سراسر امکانات و مناطق) عنوان هاي گذشته) و فضا (بهمثال ماه عنوان امکان مقایسه در طول زمان (به •

 هاي زمانیها در سرينمایش داده •

-ها ازجمله اعداد یا متن را بهکند و تمام داده سازي و تدوین عمل میها، ذخیرهآوري داده عنوان یک ابزار جمع به DHIS2در اولین گام 

توان از آن  گیرد که می شده براي کاربر صورت می هاي سفارشیورود اطالعات در فهرستی از متغیرها و یا در فرم گیرد. عنوان ورودي می
 کرد.هاي کاغذي استفادهجاي فرم ها بهرآیند ورود دادهسازي ف منظور ساده به

توان بررسی کرد که آیا  ها، می ها استفاده شود. ابتدا در هنگام ورود دادهتواند براي افزایش کیفیت داده می DHIS2عنوان گام بعدي،  به
ها ند به شناسایی اشتباهات تایپ در زمان ورود دادهتوا باشد. این بررسی می قبول مقادیر قرار داشته هر عنصر داده خاص در بازه قابل
ها را بر اساس این قواعد براي تواند داده می DHIS2تواند قواعد مختلف اعتبارسنجی را تعریف کند و  کمک کند. عالوه بر این کاربر می

ي واردشده به سیستم از ابتدا کیفیتی ها کند تا اطمینان حاصل شود که داده ها کمک میشناسایی خطاها بررسی کند. این نوع بررسی
 کنند.توانند خطاها را اصالح  مناسب دارند و کارشناسان ثبت می

                                                           
1 HISP 
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هاي معمول هستند که  ها کمک کند. نوع اول، گزارش تواند به ایجاد انواع گزارش می DHIS2ها وارد و تأیید شدند که داده هنگامی
تواند  می DHIS2ها را تولید کرد. عالوه بر این  توان تمام آن که تنها با فشردن یک دکمه می طوري شده باشند؛ به توانند از پیش تعریف می

ها و شاخص ها، گزارشاسر مراکز یا در طول زمان تولید کند. نمودارها، نقشهها در سراي مثل مقایسه شاخصهاي تحلیلی مقایسه گزارش
 وتحلیل کنند. طور مداوم تولید و تجزیه ها را به است که مدیران و متخصصان سالمت باید آن DHIS2هاي ازجمله خروجی 2هاي سالمت

 افزار و شرح آن هاي نرم لیست کامل قابلیت 

 توان به شرح زیر خالصه کرد: را می DHIS2 هاي کلیدي و هدف ویژگی

تواند به الزامات مختلف  راحتی می ها و یک ساختار ماژوالر که بهسازي دادهراه حل جامع مدیریت داده بر اساس اصول ذخیره ارائه یک -1
 .مراتب سازمانی را پشتیبانی کند وتحلیل در سطوح مختلف سلسله سیستم مدیریت اطالعات پاسخ دهد و تجزیه

سازي و نویسی الزم نیست و سفارشیدر یک محیط جدید (کشور، منطقه، ناحیه و غیره) برنامه DHIS2 براي شروع استفاده از -2
 توان از طریق رابط کاربري انجام داد. سازگاري محلی را می

هاي کاغذي سفارشی تواند مانند فرم یا می هاي استاندارد یا جداول باشدصورت لیست تواند به کند که می را فراهم می ابزار ورود داده -3
 شود.

 ها ها و بهبود کیفیت آنارائه ابزارهاي مختلف براي اعتبار سنجی داده -4

شده و یا خالصه گزارش با استفاده از طراحی  هاي انتخاب صورت نمودار و جدول براي شاخص هاي کاربردي به ي گزارش قابلیت ارائه -5
هاي  ) براي تولید گزارشJasperReportsمثال  عنوان آوري داده و همچنین امکان ادغام با ابزارهاي گزارش دهی خارجی (به ابزار جمع

 تر را دارد. هسفارشی یا پیشرفت
هاي تجمیعی، مصورساز داده،  ها، جدول داده مثال نقشه عنوان وتحلیل. به پذیر و پویاي اطالعات در ابزارهاي تجزیه وتحلیل انعطاف تجزیه -6

 هاي رویداد و غیره. گزارش

هاي  ها به گزارشها، لینکخصداشبورد مخصوص کاربر براي دسترسی سریع به ابزارهاي نظارت و ارزیابی مربوطه ازجمله نمودار شا -1
 ها و سایر منابع کلیدي در سیستم. موردعالقه، نقشه

و یا مراکز  4هامثال براي اضافه کردن یا ویرایش مجموعه داده عنوان . به3هاهاي کاربري براي مدیریت فرادادهي آسان از رابطاستفاده -2
 نویسی نیاز نیست.یک محیط جدید به برنامهاندازي سیستم در به همین دلیل براي راه درمانی.-بهداشتی

 شدههاي تعیینهاي مربوط به شاخصقابلیت طراحی و اصالح فرمول  -3

 ابزار مدیریت کاربر براي مدیریت رمز عبور، امنیت و کنترل سطح دسترسی (نقش کاربر)  -4

 پیامک ارسال شوند. صورت ایمیل و توانند به ا میهتوان به کاربران سیستم براي بازخورد و اطالعیه پیام ارسال کرد. همچنین پیام می -5

ها به اشتراك بگذارند و پیرامون آن بحث کنند. این قابلیت یک شبکه  ها و گزارشهاي خود را در قالب نمودار توانند داده کاربران می -6
 کند. کاربري فعال مبتنی بر اطالعات را ایجاد می

هاي دیگر را  سازي باحالت آفالین و همچنین قابلیت همکاري با برنامه، پشتیبانی از همگامها ها و ابر دادهقابلیت ورود و خروج داده  -7
 دارد.

افزارها ادغام شود و پلت فرم  با سایر نرم DHIS2هاي سفارشی  دهد با استفاده از برنامه اجازه می DHIS2 Web-APIاستفاده از  -8
 اصلی گسترش یابد.

افزار  صورت یک نرم افزار یا به عنوان بخشی از رابط کاربري نرم وجه به نیاز هر کاربر طراحی کرد و بهتوان با ت هاي سفارشی را می ابزار  -9
 کند استفاده کرد. افزار ارتباط برقرار می با نرم DHIS2 Web-APIبیرونی که از طریق 

                                                           
2 health profiles 
3 metadata 
4 Data sets 
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وتحلیل اطالعات کاربران  حلی جامع بر مبناي سیستم اطالعات سالمت براي نیازهاي گزارش دهی و تجزیه راه DHIS2طور خالصه،  به
 .کند سالمت در هر سطح فراهم می

 سامانه ثبت اطالعات بیماران 

 لیست اپلیکیشن هاي مورداستفاده کارشناس ثبت و ناظر:

 داشبورد .1
 ثبت بیمار .2
 فرستادن پیام .3
 مرورگر(cache)پاك کننده حافظه نهانی  .4

 

 :توضیحاتی درباره هر بخش 

 داشبورد: 

باشد.  داشبورد  شده در سامانه  به خروجی هاي تحلیلی مختلف می داشبورد ها براي دسترسی سریع یک کاربر یا گروه هاي کاربري تعریف
 ها، جداول، منابع،تفاسیر، پیام ها و ... باشد. گزارشها،  تواند شامل انواع مختلفی ازجمله نمودارها، نقشه ها می

 ثبت بیمار:

باشد. در این اپلیکیشن، با انتخاب واحد سازمانی و برنامه اي که آن  این برنامه، براي ثبت اطالعات هر بیمار به همراه مشخصات هویتی می
 شود. میواحد سازمانی به آن دسترسی دارد فرم ورود اطالعات توسط کاربر مشاهده 
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 مرورگر:(cache)پاك کننده حافظه نهانی 

 cacheشده است. در اوایل کار که تغییرات در سیستم زیاد است نیاز به پاك کردن  استفاده cacheبراي باال رفتن سرعت سامانه از 
 باشد که از طریق این اپلیکیشن انجام می پذیرد. می

  

 فرستادن پیام:

بین کاربران و ادمین و تسریع در حل سؤاالت پیش آمده در فرایند ثبت و رفع مشکالت، این برنامه تعبیه شده جهت برقراري ارتباط 
 است.
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 ورود به سامانه 

روبرو را تایپ نمایید و سپس دکمه  IPدر قسمت آدرس بار مرورگر،  Chromeجهت ورود به سامانه، پس از باز کردن مرورگر 
Enter  :را بفشارید  corona.irancanreg.ir 

 در این هنگام صفحه ورود به سامانه قابل مالحظه خواهد بود: 

 

شوید. در  شده، اطالعات مربوط به نام کاربري و رمز عبور را وارد نموده و وارد صفحه اصلی در محیط سامانه می در این قسمت نشان داده
 مشاهده خواهد بود. این هنگام داشبورد سامانه قابل
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  هاي طراحی شده و پروسه ثبت داده در فرم "ثبت بیمار"آشنایی با محیط 

  "ثبت بیمار"توضیحات کلی درباره محیط 

 شود. محیطی است که رویدادهاي متعدد (یا یک رویداد) را براي هر بیمار، همراه با اطالعات هویتی او دران ثبت می "ثبت بیمار"محیط 

 "بیمارثبت "ورود به برنامه 

هاي فرمایید که با کلیک بر روي آن برنامه را مالحظه می کاربردي يدر صفحه اصلی سامانه، سمت راست بخش جستجو برنامه
 را انتخاب کند.  "ثبت بیمار"کاربردي يشود که جهت ثبت داده، کاربر باید برنامه کاربرديِ قابل دسترسی براي کاربر مشخص می

 یپ قسمتی از نام برنامه کاربردي موردنظر، آیکون برنامه را انتخاب نماید.تواند با تا کاربر می
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سازي ثبت اطالعات بیمار  هایی مشاهده خواهد شد که هرکدام به نحوي جهت آماده بخش "ثبت بیمار"بعد از انتخاب و ورود به برنامه 

 کند. ایفاي نقش می
 
 

 "ثبت بیمار "محیط اصلی برنامه 

 

 
 

 شده و قابل دسترسی براي هر کارشناس ثبت: واحد هاي سازمانی تعریف

 شود. در قسمت راست، واحدهاي سازمانی بر اساس نوع دسترسی کاربر مشاهده می-1
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 انتخاب برنامه هدف:

 شود.سپس در کادر وسط صفحه، برنامه موردنظر جهت ثبت داده انتخاب شود، تا عمال فرایند ثبت داده آغاز -2
 

 : و  و سه گزینه 

شده، مورد دوم،  شده است که مورد اول لیست بیماران ثبت مشخص و  و  در این مرحله سه گزینه-3
 باشد. جستجو بر اساس اطالعات ورودي و مورد سوم نقطه آغازین ثبت اطالعات بیمار می

 

 ها:یا لیست گزینه 

 گیرند.شده مورداستفاده قرار می هاي انتخابدر واحد سازمانی و برنامهها براي پیدا کردن و نمایش بیمارها لیست

باشد،  فرض انتخاب نشده باشد، روي آن کلیک کنید. اگر لیست خاصی از قبل مشخص نشدهصورت پیش به اگر دکمه 
 شده در دسترس خواهد بود: هاي از پیش تعریفاي از لیست مجموعه

 هر بیماري با هر وضعیت ثبتی-1
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 بیمار با ثبت فعال در برنامه فعلی-2

 بیمار با ثبت کامل در برنامه فعلی-3
 بیمار با ثبت لغوشده در برنامه فعلی -4
 

ها نمایش داده شوند. این تنظیمات در تنظیمات حساب کاربري هایی در لیستتوانید انتخاب کنید که براي هر برنامه چه ستون شما می
 شما ذخیره خواهد شد.

 یا جستجو: گزینه 

 

تواند براي یافتن بیماري  ها دسترسی دارند جستجو کنند. این جستجو می توانند در واحدهایی از سازمان که به جستجو دران کاربران می
برنامه ثبت است مورداستفاده قرار گیرد. دو راه براي انجام این کار وجود دارد: شده  دانید در کدام واحد سازمانی یا برنامه ثبتکه شما نمی

 معلوم باشد یا معلوم نباشد .

 :گزینه 

وارد بخش  "ذخیره و ادامه"شوید. پس از تکمیل اطالعات با انتخاب گزینه  وارد فرم ثبت اطالعات فردي بیمار می با انتخاب 
 شوید. اصلی ثبت اطالعات مربوط به بیماري فرد می
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 نمایش افراد تکراري در فرایند ثبت:

شود تا به شما در جلوگیري از ثبت فرد تکراري کمک کند. نتایج این  است، در حین ثبت جستجویی در پس زمینه انجام میالزم به ذکر 
 کند. شود و امکان دیدن افراد مشابه را فراهم میمیاي آبی رنگ در سمت چپ فرم نمایش داده جستجو در جعبه

از شده انتخاب کنید. اگر این شخص، شخص جدیدي است و فقط اطالعات او شده، آن را از لیست ب که این شخص قبالً ثبت درصورتی
عنوان فردي جدید ثبت شود. اگر فرد مشابهی وجود نداشت،  کلیک کنید تا به "ثبت شخص جدید"مشابه دیگري است بر روي دکمه 

 کلیک کنید. "دخیره کردن و اضافه نمودن موردي جدید"یا دکمه  "ذخیره و ادامه"روي دکمه 

 شود. شده و صفحه او باز می : مشخصات هویتی فرد، ثبتذخیره و ادامه
ماند. از این گزینه زمانی استفاده کنید که  شود اما در همان صفحه باقی می : فرد ثبت میذخیره کردن و اضافه نمودن موردي جدید

 .کنیدها ثبت  هاي پزشکی آن خواهید افراد را یکی پس از دیگري بدون واردکردن داده می
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 شده یا جستجو استفاده کرد. هاي از پیش تعریفتوان از لیست براي پیدا کردن یک بیمار می
ازآنتخاب و تکمیل اطالعات هر مرحله  پس شد.اي حاوي مراحل مختلف پروسه ثبت مشاهده خواهد  با ورود به پروفایل هر بیمار پنجره

زم به ذکر است، الثبت اطالعات ادامه دارد. شده باشد، فرآیند تمامی مراحل و اطالعات الزم تکمیلشوید و تا زمانیکه  وارد مرحله بعدي می
گاهی بر حسب شرایط اتصال به اینترنت ممکن است پیام آفالین بودن مشاهده شود، در این شرایط به ثبت داده ادامه دهید ولی مرورگر 

 العات، فراخوانی و ثبت شود.خود را نبندید تا به محض بازگشت شرایط اتصال، اط

شده را به  را انتخاب نموده و با این انتخاب اطالعات فرد، وضعیت تکمیل"کامل کردن" توانید گزینه  پس از تکمیل اطالعات هر بخش، می
عیت قبل را داشت، گیرد. اگر در این شرایط، کاربر قصد بازگشت به وض ها دران مرحله حالت غیرفعال را به خود می گیرد و گزینه خود می

 نیز اطالعات در سامانه ثبت خواهد شد. "کامل کردن"را انتخاب کند. الزم به ذکر است بدون زدن گزینه مربوطه  باید گزینه 

 توضیحات تکمیلی پیرامون امکانات موجود در صفحه ورودي اطالعات:

تنظیمات مشاهده می کنید که طبق تصویر زیر انتخاب الزم به ذکر است که در سمت چپ صفحه، عالمت چرخدنده اي براي نمایش 
 شود. می



۱۳ 
 

باشد.  می "نمایش یا عدم نمایش ابزارکها"اي که بیشترین استفاده را دارد، وقتی این گزینه انتخاب شود، چهار زیرمجموعه دارد و گزینه
هاي مربوط  ل زمانی)، نمایش یا عدم نمایش بخشاین گزینه مربوط به تنظیمات چند حوزه اعم از تعیین نوع وروده داده (جدولی یا جدو

باشد که در تصویر باال نشان  به ثبت نام،فید بک و بازخورد، شاخص ها، ارسال پیام، یادداشت ها، پروفایل بیمار، روابط و گزارش می
 شود. شده است. با انتخاب یا حذف تیک مقابل هرکدام، تنظیمات مربوطه فعال یا غیرفعال می داده

که  "برگشتن به صفحه قبلی"بازگشت کنید، تنها الزم است که گزینه  "ثبت بیمار"اینکه از محیط ثبت نام به صفحه اصلی محیط  براي
 باشد را انتخاب کنید. در سمت راست می

 

 همچنین بخشی جهت یادداشت پیرامون فرم در صفحه اطالعات ورودي تعبیه شده است.

 

 



۱۴ 
 

تواند یک  شود. برا مثال محاسبه سن می شده باشد، در بخش شاخص مشخص می سبه پارامتري تعریفاگر شاخصی در برنامه جهت محا
 شاخص باشد.

 

شده در فرم براي آن بیمار  همچنین درانتهاي صفحه اصلی ورودي اطالعات، بخشی به نام گزارش وجود دارد که دران اطالعات ثبت 
 ت.باشد که قابل چاپ کردن اس صورت یک فایل می به

 

 

 

 

 

 

 

 

ها اجباري و شرط کامل  باشند و این نشاندهنده این است که تکمیل آن الزم به ذکر است که در بعضی از مرحله ها سؤاالت ستاره دار می
 باشد. هاي این بیمار می شدن فرایند ثبت داده
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  توضیحاتی دربارهCache Cleaner و ضرورت استفاده از آن در پروسه ثبت 

شده است. ولی تنها ایراد آن این است که در اوایل کار که تغییرات در سیستم زیاد است  استفاده cacheبراي باال رفتن سرعت سامانه از 
 .باشد. براي انجام این مرحله الزم است در طی پروسه کاري خود طبق راهنماي زیر عمل کنید می cacheنیاز به پاك کردن 
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