
۱۳۹۶/۰۶/۱۳
دارد

۱۳۰/۵۶۰۹/د/۹۶
تاریخ:

پیوست:

شماره:

ریاست محترم مجتمع آموزشی ، پژوهشی درمانی  

ریاست محترم مرکز آموزشی درمانی 

ریاست محترم بیمارستان 

مسئول  فنی  محترم بیمارستان 

مسئول فنی  محترم درمانگاه 

مسئول فنی  محترم مرکز جراحی  محدود  

مسئول فنی  محترم  آزمایشگاه 

مسئول فنی محترم موسسه 

سالم علیکم
    با احترام ، با توجه به الزام وزارت متبوع جهت استفاده مراکز ارائه دهنده خدمات سالمت، از 
نرم افزارهای استاندارد دارای گواهی سپاس، خواهشمند است با عنایت به نامه شماره 
۷۷۹۲/د/۹۶ مورخ ۹۶/۶/۷ مدیریت محترم آمار و  فناوری اطالعات دانشگاه،در خصوص توسعه 
پرونده الکترونیک سالمت ، طبق گام های مورد انتظار زیر نسبت به پیاده سازی اقدام ، مستندات 

درخواستی تهیه و جهت جمع بندی به این معاونت ارسال گردد.

ضمنا در صورت هر گونه ابهام در خصوص پیاده سازی گام های اجرایی با شماره ۸۶۷۰۲۵۷۷ 
خانم مهندس سیف هماهنگ گردد.



۱۳۹۶/۰۶/۱۳
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۱۳۰/۵۶۰۹/د/۹۶
تاریخ:

پیوست:

شماره:

گام های مورد انتظار از مراکز ارائه دهنده خدمت جهت راه اندازی سرویس های ابالغ شده :

استقرار سیستم نرم افزاری مرتبط با فعالیت مرکز ( در صورتیکه مرکز ی فاقد نرم افزار  -۱
می باشد می بایست نسبت به تهیه نرم افزار استاندارد و راه اندازی آن اقدام گردد. ماده 

۱۷ ، تبصره ۱ شیوه نامه اجرای توسعه سالمت الکترونیکی(پیوست) ) 

    مستندات مرتبط با اقدام : تکمیل فرم مشخصات شرکت ( پیوست ۴ ) و ارسال قرارداد خرید    
سیستم نرم افزاری به معاونت درمان دانشگاه .

پیگیری از شرکت پشتیبان سیستم های اطالعاتی مرتبط جهت دریافت شناسه یکتای  -۲
سامانه های مراکز ارائه دهنده خدمات سالمت ( POCS ID ) و گواهی سپاس از مدیریت 
آمار و فناوری اطالعات وزارت بهداشت ( ماده ۱۰ شیوه نامه اجرای توسعه سالمت 

الکترونیکی ) 

مستندات مرتبط با اقدام : ارائه تصویر گواهی قابلیت فنی برقراری ارتباط با سرویس سپاس 
و ارائه شناسه یکتای سیستم به  معاونت درمان جهت ارسال به مدیریت آمار و فناوری 

اطالعات ستاد دانشگاه .

درخواست ایجاد شناسه یکتای مراکز ارائه دهنده خدمات سالمت ( SystemID ) از  -۳
مدیریت آمار و فناوری اطالعات دانشگاه ( ماده ۹ شیوه نامه اجرای توسعه سالمت 

الکترونیک ) .
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مستندات مرتبط با اقدام : تکمیل فرم های پیوست ۴ ودرخواست ایجاد شناسه یکتای مراکز 
ارائه دهنده خدمات سالمت ( SystemID ) از طریق مکاتبه با معاونت درمان دانشگاه .

انتخاب یک نفر کارشناس IT به عنوان نماینده سپاس مرکز و معرفی آن معاونت درمان . -۴

مستندات مرتبط با اقدام : تکمیل فرم مربوط به اطالعات نماینده سپاس مرکز ( پیوست ۵ ) و 
معرفی نماینده طی مکاتبه اداری به معاونت درمان دانشگاه .

تبادل اطالعات با سپاس از طریق سرویس مربوطه پس از دریافت شناسه از مدیریت  -۵
آمار و فناوری اطالعات ستاد دانشگاه با هماهنگی  معاونت درمان دانشگاه .

مستندات مرتبط با اقدام : اطالع راه اندازی سرویس تبادل اطالعات به تفکیک هر سرویس 
بصورت مکتوب به معاونت درمان دانشگاه جهت اعالم به مدیریت  آمار و فناوری اطالعات 

ستاد دانشگاه جهت بررسی صحت اطالعات ارسالی .


