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 ...دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی /رئیس محترم دانشگاه

 احترام  با سالم و

فناوری و مدیریت اطالعات سالمت راهنمای جامع استانداردهای اعتباار   3-های بخش الفسازی سنجه منظور اجرایی به

 :گردد ی ایفاد میبردار، موارد ذیل برای استحضار و بهره8531های ایران سال بخشی بیمارستان

هاای ارزیاابی    نامهگواهی: های اطالعات بیمارستانی د سامانهنامه معتبر ارزیابی عملکر ، ارائه گواهی8-8-3-سنجه الف -

هاای   دهنادگان ایان دساته از محتاورت در دوره     های اطالعات بیمارستانی اخذ شده توسط توساعه  امانهعملکردی س

رزم باذکر اسات ایان مو اوا بارای تساویه       . مورد تائید و دارای اعتبار است 31ارزیابی قبلی برای اعتباربخشی سال 

مقتضای اسات بعاد از اباال      . کناد  ، نیاز دادم مای   31های اطالعاات بیمارساتانی در ساال     قراردادهای پشتیبانی سامانه

های رزم  پیگیری ها، های اطالعاتی بیمارستانی به دانشگاه های جدید ارزیابی عملکردی و غیرعملکردی سامانه شاخص

های موردتایید این مرکز  ها از طریق آزمایشگاه دهنده این سامانه های توسعهنامه جدید توسط شرکت برای اخذ گواهی

 . افزار، دورت گیرد در حوزه تست نرم

رای با : نامه معتبر مطابقت با استانداردهای درگااه یکاارهاه تباادل اطالعاات ساالمت      ، ارائه گواهی4-8-3-سنجه الف -

هاای دارای   های اطالعات بیمارستانی که مطاابق باا لیسات ساامانه     دهندگان سامانه افزاری توسعه تمامی محتورت نرم

رسااااانی اداره تنظاااایم مقااااررات، اسااااتانداردها و داااادور پروانااااه بااااه نشااااانی      مجااااوز در درگاااااه اطااااالا 

ry.it.behdasht.gov.irhttp://regulato داادر شاده    8531نامه باه تااریس ساال     ، بخش ددور مجوز، گواهی

 .باشد باشد، تا پایان سال جاری دارای اعتبار می

ناماه امنیتای و یاا ارائاه      ارائاه گاواهی  : ، ارائه تتویر گواهی نامه امنیت سامانه اطالعات بیمارستانی 2-6-3-سنجه الف -

 .گیری در فرآیند ارزیابی باشد، مورد تائید استدار که نشاندهنده قراراه های دالحیتاسناد مثبته از آزمایشگ

  

 ریاست محترم سازمان نظام دنفی رایانه ای کشور -

 جناب آقای نادر شاکر حسینی رئیس محترم کمیسیون سالمت الکترونیک سازمان نظام دنفی رایانه ای کشور
 

http://regulatory.it.behdasht.gov.ir/
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