هدف کلی

وزن

هدف کمی

 .27افزایش کارایی منابع مالی،

100

 .24-27تدوین ،به کارگیری و

فیزیکی و انسانی

وزن

برنامه

6

 .1-24-27سیاست گذاری و

وزن

فعاليت

40

 .1-1-24-27راه اندازی و برگزاری دوره ای جلسات کمیته

توسعه استانداردهای مفاهیم و

تدوین استانداردهای کدینگ حوزه

سیاست گذاری مکسا ( تعریف شرح وظابف کمیته ،ضرورت

کدینگ اطالعات حوزه سالمت

اطالعات سالمت

تشکیل ،ترکیب اعضا و )..
 .2-1-24-27احصا نیازمندی ها و تدوین کدینگ استانداردهای
اطالعات سالمت با مشارکت ذینفعان توسط کمیته مکسا
 .3-1-24-27تدوین سیاست ها و دستورالعمل های به
کارگیری ،اصالح و توسعه استانداردهای اطالعات سالمت

 .2-24-27به کارگیری و استقرار

60

استانداردهای مصوب کمیته مکسا

 .1-2-24-27راه اندازی و برگزاری دوره ای کمیته اجرایی مکسا
 .2-2-24-27بازمهندسی و توسعه سامانه مرجع کدینگ سالمت

در بخش های مختلف حوزه سالمت

ایران(مکسا)

وزن

20

50

30
20
30

نشانگرها

مستند اساسنامه تشکیل کمیته مکسا ،حکم اعضای کمیته و رئیس
کمیته
مکاتبات و مستندات مکتوب مشارکت و حضور فعال در تدوین
کدینگ در کمیته مکسا
دستور العمل های صادر شده در حوزه استاندارد های اطالعات
سالمت
تشکیل کمیته اجرایی ،ابالغ اعضای کمیته اجرایی
سامانه نرم افزاری مکسا

تاريخ شروع

تاريخ پايان

96/06/15

96/12/29

96/08/01

96/12/29

ستادی دانشگاهی





96/08/01

96/12/29



96/06/31

96/12/29



96/03/15

96/12/29

مازندران

حوزه فناوری اطالعات







 .3-2-24-27پیاده سازی استانداردهای تدوین شده در حوزه
کدگذاری و مفاهیم در سیستم های اطالعاتی حوزه سالمت

40

استانداردهای ابالغی در حوزه های مختلف وزارت بهداشت

96/07/01



96/12/29



( بهداشت ،درمان ،توسعه ،آموزش و غذا و دارو)
 .4-2-24-27استقرار نظام ارزیابی و نظارت بر حسن اجرای
پیاده سازی استانداردهای کدینگ و مفاهیم در مراکز ارائه
 .25-27توسعه پرونده الکترونیک
سالمت

10

 .1-25-27پوشش نرم افزارها و

15

دهنده خدمات سالمت اعم از دولتی و خصوصی
 .1-1-25-27استقرار نرم افزارها در مراکز سطح یک ارائه دهنده

لیست کلیه مراکز ارائه دهده خدمات سالمت سطح  1که به نرم

سامانه های اطالعاتی استاندارد در
مراکز ارائه دهنده خدمات سالمت

 .2-1-25-27استقرار نرم افزار استاندارد مطب های عمومی و
تخصصی
 .3-1-25-27استقرار نرم افزار استاندارد در مراکز رادیولوژی و
تصویر برداری پزشکی
 .4-1-25-27استقرار نرم افزار استاندارد در مراکز آزمایشگاه

ملی ( - )Registeryداده مرجع



96/12/29



96/12/29




 .5-1-25-27استقرار نرم افزار استاندارد در مراکز بیمارستانی

5

لیبت بیمارستان های دارای سیستم اطالعات بیمارستانی

96/01/01

96/03/31





 .6-1-25-27استقرار نرم افزار استاندارد در مراکز درمانگاهی

30

لیست مراکز درمانی که به نرم افزار تجهیز شده اند

96/01/01

96/12/29





20

سامانه نرم افزاری

96/06/31

96/12/29

 .1-2-25-27راه اندازی و توسعه سامانه ثبت ارائه دهندگان

خدمت سالمت ()HC Facility Registry
سالمت
 .4-2-25-27راه اندازی و توسعه سامانه ثبت مشتری (Client
)Registry
 .5-2-25-27راه اندازی و توسعه سامانه ثبت دارو و تجهیزات
پزشکی (سیادت)

الکترونیکی سالمت

96/01/01

96/12/29

96/01/01

 .3-2-25-27راه اندازی و توسعه سامانه ثبت نرم افزارهای

محتوی الکترونیکی پرونده

15

لیست مراکز تصویر برداری که به نرم افزار تجهیز شده اند
لیست آزمایشگاه ها های بالینی و پاتولوژی که به نرم افزار تجهیز

96/01/01





96/12/29

 .2-2-25-27راه اندازی و توسعه سامانه ثبت مراکز ارائه دهنده

 .3-25-27استقرار و توسعه

25

لیست مطب های عمومی و خصوصی که به نرم افزار تجهیز شده اند

96/01/01

96/12/29



خدمات سالمت ()HC Worker Registry

25

10

افزار تجهیز شده اند

96/03/15







های بالینی و پاتولوژی

 .2-25-27ایجاد سامانه های ثبت

10

های ابالغی وزارت بهداشت -تشکیل کمیته نظارت بر اجرای
استانداردهای کدینگ در دانشگاه

خدمات بهداشتی

20

گزارشات نظارت و ارزیابی جهت حسن اجرای پیاده سازی کدینگ

15

20
20
10

شده اند

سامانه نرم افزاری
سامانه نرم افزاری
سامانه نرم افزاری

96/03/31
96/03/31
96/06/31

96/12/29
96/12/29
96/12/29






30

سامانه نرم افزاری

96/09/30

96/12/29



 .1-3-25-27رقومی نمودن گزارشات پاتولوژی

20

گزارشات عملکرد در حوزه رقومی نمودن گزارشات پاتولوژی

96/01/15

96/12/29







 .2-3-25-27رقومی نمودن نتایج آزمایشات بالینی

20

گزارشات عملکرد در حوزه رقومی نمودن نتایج آزمایشات بالینی

96/01/15

96/12/29







 .3-3-25-27رقومی نمودن گزارشات تصویر برداری پزشکی

20

96/01/15

96/12/29







 .4-3-25-27رقومی نمودن گزارشات پرستاری

10
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گزارشات عملکرد در حوزه رقومی نمودن گزارشات تصویر برداری
پزشکی
گزارشات عملکرد در حوزه رقومی نمودن گزارشات پرستاری

وزن

فعاليت

وزن

 .5-3-25-27رقومی نمودن گزارشات عمل جراحی

8

گزارشات عملکرد در حوزه رقومی نمودن گزارشات عمل جراحی

 .6-3-25-27رقومی نمودن مراقبتهای بهداشتی

10

گزارشات عملکرد در حوزه رقومی نمودن مراقبتهای بهداشتی

محتوی الکترونیکی پرونده
الکترونیکی سالمت
هدف کلی

وزن

هدف کمی

وزن

برنامه

 .7-3-25-27رقومی نمودن گزارشات پاراکلینیک تخصصی
( اسپیرومتری ،اکو ،ادیومتری ،نوارنگاری و)...
 .8-3-25-27رقومی نسخه های دارویی و پاراکلینیکی

 .4-25-27استقرار و توسعه

25

 .9-3-25-27رقومی نمودن گواهی والدت
 .10-3-25-27رقومی نمودن گواهی مرگ

10

گزارشات عملکرد در راه اندازی نسخه الکترونیکی

 .1-4-25-27راه اندازی نسخه الکترونیکی

سالمت

سالمت الکترونیکی









دهنده خدمات بهداشتی ،درمانی متصل در سطح  1و  2ارائه

96/01/01

96/02/31

گزارش تعداد مراکز ارائه دهنده خدمات سالمت متصل به سیستم
رسیدگی الکترونیکی به اسناد بستری
گزارش تعداد مراکز ارائه دهنده خدمات سالمت متصل به سیستم



رسیدگی الکترونیکی به اسناد سرپایی

10

تعداد پرونده الکترونیکی سالمت تشکیل شده برای شهروندان

5

مستندات مربوط به توسعه سیستم الکترونیکی و هوشمند

5

96/06/31

96/12/29

گزارش عملکرد دانشگاه و اعالم تعداد مراکز دارای سیستم نوبت

96/10/01

96/12/29





 .9-4-25-27راه اندازی سامانه رهگیری دارو و تجهیزات

5

 .10-4-25-27راه اندازی سامانه رهگیری فرآورده های خونی

5

مستندات مربوط به توسعه سامانه

96/10/01

96/12/29



دهی الکترونیکی



 .1-1-26-27تدوین دستورالعمل های فنی مورد نیاز شرکت
40

ابالغیه ها و دستورالعمل های تدوین شده

96/01/15

96/12/29



10

30
30

مستندات استانداردهای محتوایی تدوین شده
راهنماهای تدوین شده در راستای توسعه پرونده الکترونیک سالمت
برای واحدهای مرتبط

96/10/01
96/10/01

96/12/29
96/12/29




 .1-1-27-27مطالعه ،طراحی و پیادهسازیی راهکارهای ارتقاء
بهرهوری و دسترسپذیری مرکزداده
(Disterbuted, High Efficient and High

سختافزاری و شبکه ارتباطی)

100

مستندات مربوطه

96/06/31

96/12/29



)Available Data Centers

امضای دیجیتال



استقرار سرویس های تبادل اطالعات با سپاس

دادههای سالمت (ارتقای تجهیزات

 .2-27-27راهاندازی زیرساخت





مستندات مربوط به توسعه سامانه

واحدهای مرتبط با تشکیل پرونده الکترونیکی سالمت

صدور گواهی الکترونیکی سالمت و





96/10/01

صحیح پرونده الکترونیکی سالمت

خدمات الکترونیک







96/12/29

 .3-1-26-27آماده سازی راهنماهای کاربردی برای حوزه ها و

های فنی مورد نیاز برای ارائه









های توسعه دهنده نرم افزارهای سیستم اطالعات سالمت جهت

اطالعات سالمت

 .27-27فراهم سازی زیر ساخت







96/03/31

 .2-1-26-27فراهم کردن استانداردهای محتوایی جهت تشکیل

6







96/12/29

خدمات سالمت

 .1-27-27توسعه مرکز ملی

96/01/01

96/02/31







خدمت) به سامانه نظام ارجاع

 .5-4-25-27راه اندازی سیستم رسیدگی به اسناد سرپایی

 .8-4-25-27راه اندازی سیستم نوبت دهی مراکز ارئه دهنده

پیاده سازی در سیستم های

25

10

یکپارچه شهروندی

گزارشات عملکرد در حوزه رقومی نمودن گزارشات پاتولوژی

96/01/15

96/12/29







گزارش عملکرد در راه اندازی نظام ارجاع(به تفکیک مراکز ارائه

 .4-4-25-27راه اندازی سیستم رسیدگی به اسناد بستری

 .7-4-25-27راه اندازی سیستم هشدار سریع اپیدمی

 .26-27تدوین استانداردهای

15

10

 .6-4-25-27راه اندازی سیستم پرونده سالمت الکترونیکی

اطالعاتی پرونده الکترونیک سالمت

پاراکلینیکی

3

 .3-4-25-27راه اندازی نظام ارجاع و سطح بندی خدمات

4

گزارشات عملکرد در حوزه رقومی نمودن نسخه های دارویی و

گزارشات عملکرد در حوزه رقومی نمودن گواهی مرگ

بستری()HIS Live

 .1-26-27تدوین استانداردها و

تخصصی ( اسپیرومتری ،اکو ،ادیومتری ،نوارنگاری و)...

3

خدمات مرکب پرونده الکترونیکی

راهنماهای فنی و محتوایی برای

3

96/01/15

96/04/31

گزارشات عملکرد در حوزه رقومی نمودن گزارشات پاراکلینیک

گزارشات عملکرد در حوزه رقومی نمودن گواهی والدت

 .2-4-25-27استقرار سامانه پایش برخط بیماران در مراکز

15

3

نشانگرها

تاريخ شروع

تاريخ پايان

ستادی دانشگاهی

مازندران

 .3-25-27استقرار و توسعه

25

حوزه فناوری اطالعات

15
 .1-2-27-27توسعه ساز و کار فنی صدور گواهی الکترونیکی
برای ذینفعان در چارچوب قوانین مصوب
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96/06/31

96/12/29







 .27-27فراهم سازی زیر ساخت

6

های فنی مورد نیاز برای ارائه
خدمات الکترونیک

هدف کمی

وزن

 .28-27احصاء و بهبود فرآیندها

6

برنامه

 .3-27-27استقرار زیرساخت

وزن

فعاليت

وزن

نشانگرها

تاريخ شروع

تاريخ پايان

ستادی دانشگاهی

مازندران

هدف کلی

وزن

حوزه فناوری اطالعات

45
 .1-3-27-27توسعه زیرساخت ارتباطی امن در مراکز روستایی

ارتباطی مراکز روستایی و کمتر

تعداد مراکز متصل به زیرساخت ارتباطی بر اساس برنامه مدون

فاقد زیر ساخت ارتباطی

توسعه یافته در حوزه سالمت

96/01/15



96/12/29



( )Health USO
 .4-27-27استقرار استانداردهای

10

نظام مدیریت امنیت اطالعات

مرکزداده()ISMS

سالمت در کشور
 .5-27-27ساماندهی خدمات و

 .1-4-27-27مستندسازی ،باز طراحی و ساماندهی امنیت
100

مستندات مربوطه

96/06/31

96/12/29



(مشاوره ،اصالح طراحی و پیادهسازی)
15

 .1-5-27-27مستندسازی ،باز طراحی و ساماندهی فرآیندهای

ارتقاء کیفیت سرویسدهی مرکز

ارائه خدمات مرکزداده()ITIL

داده سالمت

( مشاوره ،طراحی و پیادهسازی)

40

مستندات مربوطه

96/06/31

96/12/29



 .2-5-27-27مستندسازی ،بهینهسازی و ساماندهی نگهداشت
مرکزداده( زیرساخت فیزیکی و زیرساخت شبکه)

30

مستندات مربوطه

96/06/31

96/12/29



( مشاوره ،طراحی و پیادهسازی)
 .3-5-27-27مستندسازی ،ارتقاء و بهبود زیرساخت شبکه
بیسیم ستاد

30

مستندات مربوطه

96/06/31

96/12/29



( مشاوره ،طراحی و پیادهسازی)
 .6-27-27توسعه و تکمیل زیر

5

ساخت های مراکز داده سالمت

مرکز داده و ارتقای زیرساخت ها در قالب استاندارد در مراکز

دانشگاه های علوم پزشکی کشور

در حوزه نرم افزاری

 .1-28-27راهبری اجرای آیین

 .1-6-27-27استقرار زیرساخت های مراکز داده در مراکز فاقد

40

 .1-1-28-27بازنگری شناسه خدمات وزارت بهداشت
 .2-1-28-27اطالعرسانی خدمات شناسه دار اعم از الکترونیکی
و غیر الکترونیکی در درگاه اصلی وزارتخانه
 .3-1-28-27معرفی خدمات و فرآیندهای آن از طریق درگاه
وزارتخانه
 .4-1-28-27برگزاری کمیته دولت الکترونیک و هوشمندسازی
اداری

30

 .1-2-28-27ایجاد و راه اندازی وب سایت های درخواستی در

30
20

ارزیابی وب سایت اصلی وزارتخانه به آدرس
www.behdasht.gov.ir:
صورتجلسات

96/09/01

96/12/29

96/09/01

96/12/29



96/09/01

96/12/29

40

ادرس وب سایت های ایجاد شده

96/09/01

96/12/29

ارزیابی وب سایت های ایجاد شده از لحاظ بروز رسانی

96/09/01

96/12/29



استانداردهای تارنماهای دولتی

96/09/01

96/12/29



96/10/01

96/12/29



96/09/01

96/12/29



96/12/29





خدمات مردمی/دولتی

 .2-2-28-27ارتقاء و بروز رسانی تارنماها
 .3-2-28-27تدوین و بازنگری استانداره های تارنما دولتی

10

 .4-2-28-27اجرای استاندارد های ابالغی تارنماها دولتی

30

ارزیابی تارنماها با استانداردتدوین شده

 .1-3-28-27تدوین و بروزرسانی فرآیند ارزیابی نرم افزار

30

فایل فرآیند ارزیابی و مستندات

 .2-3-28-27تدوین و بروزرسانی فرآیند پشتیبانی نرم افزار

30

فایل فرایند پشتیبانی

96/09/01

 .3-3-28-27تدوین و بروزرسانی فرآیند تولید و توسعه نرم افزار

30

فایل فرآیند تولید و توسعه

96/09/01

96/12/29

10

ابالغیه

96/09/01

96/12/29

30

 .1-29-27سیاستگذاری در حوزه
نرم افزاری

50

 .1-1-29-27تدوین و بروزرسانی استانداردها درمدیریت حوزه
نرم افزار
 .2-1-29-27تدوین و بروزرسانی دستورالعمل های مدیریت
حوزه نرم افزاری
 .3-1-29-27تعیین ملزومات فنی مورد نیاز جهت استقرار و
بهره برداری از نرم افزار
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20

 .4-3-28-27ابالغ فرآیندهای احصاء شده
های نرم افزاری

20

www.behdasht.gov.ir:




الکترونیکی اطالع رسانی ارائه

فرایندها در حوزه نرم افزار

 .29-27فراهم سازی زیر ساخت

30

ارزیابی فایل شناسه خدمات
ارزیابی وب سایت اصلی وزارتخانه به آدرس

96/09/01

96/12/29

پورتال وزارتخانه

 .3-28-27احصاء و باز طراحی

4

96/12/29

دارای مرکز داده

نامه توسعه خدمات الکترونیکی

 .2-28-27ارتقای پورتال

گزارشات عملکردی

96/01/01





30

استانداردهای تدوین شده

96/09/01

96/12/29



20

دستورالعمل های تدوین شده

96/09/01

96/12/29



30

ملزومات فنی تدوین شده

96/09/01

96/12/29







های نرم افزاری
هدف کلی

وزن

 .1-29-27سیاستگذاری در حوزه

برنامه

وزن

فعاليت

 .2-29-27استقرار استانداردهای

50

نرم افزاری

هدف کمی

وزن

 .30-27نظام مند کردن سیستم

4

 .4-1-29-27تدوین دوره های آموزشی تخصصی در حوزه
فناوری اطالعات در سطح کارشناسی و مدیران

تدوین شده در حوزه نرم افزار

های نرم افزاری حوزه ستاد

 .1-30-27ایجاد نظام ارزیابی

40

 .2-30-27تشکیل کارگروه
عملیاتی مدیریت خدمات

 .1-2-29-27تصویب و ابالغ استانداردها مدیریت حوزه نرم افزار

50

استانداردهای تدوین شده

 .2-2-29-27ابالغ دستورالعمل های مدیریت حوزه نرم افزار

50

دستورالعمل های تدوین شده

96/09/01

96/12/29



 .1-1-30-27ارزیابی نرم افزارها موجود از لحاظ معماری

50

گزارش های ارزیابی

96/09/01

96/12/29



 .1-2-30-27تعریف شرح وظابف ،ضرورت تشکیل ،ترکیب

 .2-2-30-27ابالغ اعضاء کارگروه مدیریت خدمات الکترونیکی
 .3-2-30-27راه اندازی و برگزاری دوره ای جلسات کارگروه
مدیریت خدمات الکترونیکی

 .3-30-27شناسایی و

40

20

انسانی جهت تصویب در کارگروه آموزش
96/09/01

اعضای کارگروه مدیریت خدمات الکترونیکی

الکترونیکی وزارت بهداشت

تهیه لیست دوره یر اساس بخشنامه شماره  145099مورخ

96/12/29

استانداردها
10

 20/11/1393سازمان مدیریت و برنامهریزی و ارسال به منابع

96/09/01

96/12/29





 .2-1-30-27ارزیابی نرم افزارهای موجود از لحاظ رعایت

کیفی سیستم ها

وزن

نشانگرها

تاريخ شروع

تاريخ پايان

ستادی دانشگاهی

 .1-3-30-27شناسایی سطح خدمات الکترونیکی(اطالع رسانی،

50

گزارش های ارزیابی

96/09/01

96/12/29



40

مستندات کمیته شناسایی خدمات

96/09/01

96/12/29



10

صورتجلسات کمیته

96/09/01

96/12/29



50

صورتجلسات کمیته

96/09/01

96/12/29



50

لیست خدمات شناسایی شده

96/09/01

96/12/29



20

شناسنامه نرم افزاری

96/09/01

96/12/29



 .3-3-30-27تدوین شناسنامه برای سامانه های نرم افزاری

30

دستورالعمل های تدوین شده

96/09/01

96/12/29



 .1-4-30-27شناسایی شرکت های فعال در ستاد وزارتخانه

50

لیست شرکت های شناسایی شده

96/09/01

96/12/29



 .2-4-30-27رتبه بندی شرکت های فعال

50

شاخص های ارزیابی /جدول ارزیابی

96/09/01

96/12/29



اطالعات و کمک به استقرار و

اطالعاتی و تدوین شناسنامه اقالم

آماری مدیریتی با محوریت شاخص های ملی سالمت ،هیات امنا

35

مستندات مربوطه

96/09/01

96/12/29



توسعه رصدخانه اطالعات نظام

آماری و شاخص ها

و سایر منابع

مستندسازی خدمات و سامانه های

تعاملی ،تراکنشی)

دولت الکترونیک

 .2-3-30-27تدوین دستور العمل الزم جهت شناسنامه دار
نمودن سامانه ها

 .4-30-27ایجاد شناسنامه شرکت

10

های طرف قرارداد
 .31-27توسعه و ارتقاء حوزه آمار و

20

 .1-31-27شناسایی نیازها و منابع

40

 .1-1-31-27شناسایی و اولویت بندی نیازهای اطالعاتی و

 .2-1-31-27طراحی و تدوین فرم تعریف اقالم و دوره های

سالمت

مازندران

 .29-27فراهم سازی زیر ساخت

4

50

حوزه فناوری اطالعات

زمانی و سطوح مکانی و ...

35

مستندات مربوطه

96/01/15

96/12/29



30

مستندات مربوطه

96/01/15

96/12/29



10

مستندات مربوطه

96/01/15

96/12/29



20

مستندات مربوطه

96/01/15

96/12/29



40

گزارش عملکرد دانشگاه ها

96/01/15

96/12/29

10

گزارشات عملکرد دانشگاه ها

96/01/15

96/12/29

 .3-1-31-27تفکیک اقالم آماری دارای سامانه اطالعاتی ،
عملیاتی سازمانی ( نظیر  :مالی  ،پرسنلی  ،آموزشی  ،بهداشتی ،
تحقیقاتی و  ،) .....از اقالم بدون سامانه
 .2-31-27یکپارچهسازی بانکها و

30

 .1-2-31-27طراحی و پیاده سازی اقالم دارای اولویت و بدون

سامانههای اطالعاتی جهت توسعه

سامانه عملیاتی در اتوماسیون آماری

داشبوردهای ملی

 .2-2-31-27طراحی و پیاده سازی اقالم دارای اولویت و دارای
سامانه عملیاتی در اتوماسیون آماری
 .3-2-31-27ثبت داده ها در سامانه اتوماسیون آماری از سوی
دانشگاه های علوم پزشکی (درمورد اقالم بدون سامانه عملیاتی)









 .4-2-31-27انتقال و بارگذاری داده ها و اطالعات از منابع و
بانکهای اطالعاتی سیستم های عملیاتی حوزه های ستادی (و در



برخی موارد از سامانه های دانشگاهی)
 .5-2-31-27توسعه و تکمیل با نک های اطالعاتی در دانشگاه
ها
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20

گزارشات عملکرد دانشگاه ها

96/01/15

96/12/29





هدف کلی

وزن

هدف کمی

وزن

برنامه

وزن

فعاليت

 .3-31-27استقرار و توسعه

30

 .1-3-31-27احصاء شاخص های مورد نظر مدیران جهت درج
در داشبوردهای مدیریتی

داشبورد های مدیریتی

 .2-3-31-27راه اندازی داشبورد اختصاصی مدیران/معاونین
ستادی

وزن

نشانگرها

تاريخ شروع

تاريخ پايان

20

مستندات مربوطه

96/01/15

96/12/29

ستادی دانشگاهی

مازندران

حوزه فناوری اطالعات



40

مستندات مربوطه

96/01/15

96/12/29



 .3-3-31-27راه اندازی داشبورد اختصاصی ریاست دانشگاه ها

20

مستندات مربوطه

96/01/15

96/12/29







 .4-3-31-27راه اندازی داشبورد اختصاصی مدیران بیمارستانی

20

مستندات مربوطه

96/01/15

96/12/29







فناوری اطالعات دانشگاه های علوم

عملکرد حوزه فناوری اطالعات در

اطالعات متشکل از اعضای داوطلب و متخصص در حوزه فناوری

20

مستندات مربوطه

96/01/15

96/02/31



پزشکی کشور

دانشگاه های علوم پزشکی کشور

اطالعات دانشگاه ها

 .32-27ارزیابی عملکرد حوزه

6

 .1-32-27استقرار نظام ارزیابی

60

 .1-1-32-27تشکیل کمیته ملی ارزیابی عملکرد حوزه فناوری

 .2-1-32-27تدوین شاخص های ارزیابی عملکرد حوزه فناوری
اطالعات دانشگاه ها بر اساس الگوهای بین المللی و بروزرسانی

50

مستندات مربوطه

96/02/01

96/12/29



سالیانه
 .3-1-32-27پیاده سازی شاخص ها و قالب های ارزیابی
عملکرد دانشگاه ها در سامانه اتوماسیون آماری جهت ارزیابی
 .4-1-32-27تدوین سند جامع نظام ارزیابی عملکرد حوزه
فناوری اطالعات دانشگاه های علوم پزشکی کشور
 .2-32-27ارزیابی عملیانی

40

 .1-2-32-27ارسال مکاتبه و اعالم فرآیند ارزیابی به دانشگاه

دوساالنه عملکرد دانشگاه های

های ع پ کشور و آغاز عملیات ارزیابی

علوم پزشکی کل کشور در حوزه

 .2-2-32-27برگزاری کارگاه های آموزشی مجازی/حضوری

فناوری اطالعات

برای حوزه فناوری اطالعات دانشگاه علوم پزشکی کشور جهت

10

20
2

3

انجام خود اظهاری در سامانه
 .3-2-32-27انجام فرآیند خود اظهاری دانشگاه ها و تکمیل
فرم های مربوطه در سامانه

فرمهای مورد نیاز جهت احصا شاخص های کمیته ملی ارزیابی در
سامانه سیناسا و تدوین راهنمای کاربری
ابال غ سند جامع نظام ارزیابی به حوزه فناوری اطالعات دانشگاه
های علو م پزشکی
مکاتبه
برنامه ریزی جهت برگزاری کارگاه های آموزشی آنالین به منظور
انجام فرآیند خود اظهاری در سامانه سیناسا

96/02/01

96/03/01



96/02/01

96/05/31



96/02/01

96/02/15



96/02/01

96/05/31



انجام کامل فرآیند خود اظهاری در سامانه ااتوماسیون آماری با
40

اعالم رسمی به دفتر آمار و فناوری اطالعات(ارسال مکاتبه به دفتر

96/02/31



96/03/15

آمار و فناوری اطالعات و اعالم وضعیت عملکرد دانشگاه)

 .4-2-32-27ارزیابی عملیانی عملکرد دانشگاه های علوم
پزشکی کشور در حوزه فناوری اطالعات(ارزیابی انطباق و پایش

40

انجام فرآیند ارزیابی عملکرد دانشگاه ها

96/03/31

96/06/31



15

ابالغ نتایج ارزیابی عملکرد دانشگاه ها

96/06/31

96/12/29



96/02/15

96/04/31



دانشگاه ها)
 .5-2-32-27تدوین نتیجه ارزیابی عملکرد حوزه فناوری
اطالعات دانشگاه ها و بازخورد
 .33-27ارزیابی سیستم های
اطالعات سالمت

10

 .1-33-27استقرار آزمایشگاه تست

10

و ارزیابی سیستم های اطالعات

 .1-1-33-27استقرار محیط فیزیکی آزمایشگاه در دفتر آمار و
فناوری اطالعات

سالمت

 .2-1-33-27انعقاد تفاهم نامه های همکاری با سازمان های
مرتبط و ذیصالح جهت ارزیابی سیستم های اطالعات سالمت
 .3-1-33-27فراهم سازی زیرساخت های الزم جهت استفاده از
مشاوره متخصصین

 .2-33-27توسعه سامانه نظارت و

25

30

فراهم سازی شرایط و انعقاد قرارداد با مرکز مدنظر جهت راه اندازی
آزمایشگاه تست نرم افزار

30

تفاهم نامه منعقد شده

96/01/15

96/04/31



40

مستندات مربوطه

96/07/01

96/12/29



 .1-2-33-27تدوین سند نیازمندی های سامانه الکترونیکی

ارزیابی فنی و عملکردی نرم

جهت مدیریت فرآیندهای نظارت و ارزیابی نرم افزارها و سامانه

افزارهای سالمت محور(سامانه های

های اطالعاتی حوزه سالمت

اطالعاتی ،نرم افزارهای موبایل و)...

 .2-2-33-27احصاء فرآیندهای استاندارد جهت درج در سامانه
نظارت و ارزیابی سیستم های اطالعات سالمت
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40

20

مستندات مربوطه

مستندات مربوطه

96/01/15

96/03/31

96/12/29

96/12/29







محور(سامانه های
افزارهای سالمت
برنامه

وزن

ارزیابی فنی و عملکردی نرم
هدف کلی

وزن

هدف کمی

وزن

اطالعاتی ،نرم افزارهای موبایل و)...

فعاليت

 .3-2-33-27توسعه زیرساخت فنی سامانه نظارت و ارزیابی بر
اساس نیازمندی ها
 .3-33-27احصای فرآیندهای قابل

5

 .1-3-33-27بررسی ساز و کار موجود اعتباربخشی سامانه های

الکترونیکی سازی جهت

نرم افزاری

اعتباربخشی محصوالت نرم افزاری

 .2-3-33-27تدوین سند فرآیندهای نظارت و ارزیابی
محصوالت و سامانه های اطالعاتی حوزه سالمت

حوزه سالمت
 .4-33-27تدوین استانداردهای

30

عملکردی برای ارزیابی هر یک از

 .1-4-33-27تدوین حداقل قابلیت های عملکردی مورد نیاز در
سیستم های اطالعات بیمارستانی و بروز رسانی سالیانه

محصوالت نرم افزاری حوزه سالمت

 .2-4-33-27تدوین حداقل قابلیت های عملکردی مورد نیاز در
سیستم های اطالعات آزمایشگاهی
 .3-4-33-27تدوین حداقل قابلیت های عملکردی مورد نیاز در
سیستم های آرشیو و مخابره تصاویر پزشکی
 .5-33-27ارزیابی عملیاتی

30

سیستم های اطالعات سالمت

 .1-5-33-27ارزیابی عملکردی سیستم های اطالعات
بیمارستانی
 .2-5-33-27ارزیابی عملکردی سیستم های اطالعات
آزمایشگاهی
 .3-5-33-27ارزیابی عملکردی سیستم های اطالعات آرشیو و
مخابره تصاویر پزشکی

 .34-27اعتباربخشی سامانه های

4

 .1-34-27توسعه سامانه

نرم افزاری و سیستم های اطالعات

الکترونیکی مدیریت گواهینامه های

حوزه سالمت

فنی و عملکردی سامانه های

50

 .1-1-34-27احصای فرآیندهای صدور ،تمدید ،ابطال و مدیریت
گواهینامه های صادره در دفتر آمار و فناوری اطالعات
 .2-1-34-27توسعه سامانه الکترونیکی جهت مدیریت

اطالعاتی حوزه سالمت

گواهینامه های صادره توسط دفتر آمار و فناوری اطالعات
 .2-34-27تدوین دستورالعمل ها

ابطال و مدیریت گواهینامه های صادره در دفتر آمار و فناوری

(جهت بهره برداری توسعه

های تخصصی جهت صدور توسط

های آموزشی

حوزه مربوطه و صدور
50

آموزشی حوزه آمار و تحلیل
50

آموزشی در حوزه پرونده
 .36-27تدوین برنامه آموزشی

6

 .1-36-27تدوین برنامه آموزشی

30
40

سند تدوین شده
سند تدوین شده

96/03/31
96/11/01

96/12/29
96/12/29




40

گزارشات نتیجه ارزیابی

96/03/31

96/12/29



30

گزارشات نتیجه ارزیابی

96/11/15

96/12/29



30

گزارشات نتیجه ارزیابی

96/11/01

96/12/29



40

مستندات مربوطه

96/01/15

96/12/29



60

مستندات مربوط به توسعه سامانه

96/10/01

96/12/29



100

مستندات مربوطه

96/06/15

96/12/29



100

مستندات مربوطه

96/06/15

96/12/29



100

مستند دوره های آموزشی درخواستی

96/01/15

96/12/29



 .1-2-35-27نیاز سنجی آموزشی برای نمایندگان سپاس
دانشگاه های علوم پزشکی و شرکت های توسعه دهنده سیستم

الکترونیکی سالمت
حوزه آمار و تحلیل اطالعات

 .1-1-35-27نیاز سنجی آموزشی و پیگیری امکان لحاظ شدن
در آموزش ضمن خدمت برای کاربران سامانه های آماری

اطالعات
 .2-35-27نیازسنجی دوره های

30

سند تدوین شده

96/03/31

96/12/29



10
 .1-3-34-27طراحی قالب انواع گواهینامه تخصصی با مشارکت

دفتر آمار و فناوری اطالعات
 .35-27نیازسنجی برگزاری دوره

50

مستندات مربوطه

96/03/31

96/12/29



اطالعات و ابالغ به حوزه های مرتبط

دهندگان سیستم های اطالعاتی

6

50

ممستندات مربوطه

96/03/31

96/12/29



 .1-2-34-27تدوین دستورالعمل های فرآیندهای صدور ،تمدید،

ها ،فرآیندهای تمدید و ابطال

 .1-35-27نیازسنجی دوره های

40

مستندات مربوط به توسعه سامانه

96/03/31

96/12/29



40

و اسناد راهنما برای اخذ گواهینامه

حوزه سالمت)
 .3-34-27طراحی قالب گواهینامه

وزن

نشانگرها

تاريخ شروع

تاريخ پايان

ستادی دانشگاهی

100

مستند دوره های آموزشی درخواستی

96/01/15

96/12/29



های اطالعات سالمت
50

 .1-1-36-27تدوین برنامه آموزشی ضمن خدمت ساالنه برای
کاربران مرتبط با حوزه آمار و سامانه های آماری
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100

مستند برنامه دوره های آموزشی درخواستی

96/01/15

96/12/29



مازندران

 .2-33-27توسعه سامانه نظارت و

25

حوزه فناوری اطالعات

هدف کلی

وزن

برنامه آموزشی
 .36-27تدوین
هدف کمی

6
وزن

 .37-27اجرای برنامه آموزشی

8

برنامه

 .2-36-27تدوین برنامه آموزشی

وزن

فعاليت

وزن

نشانگرها

تاريخ شروع

تاريخ پايان

50

 .1-2-36-27تدوین برنامه آموزشی برای نمایندگان سپاس
دانشگاه های علوم پزشکی و شرکت های توسعه دهنده سیستم

100

مستند برنامه دوره های آموزشی درخواستی

96/01/15

96/12/29

در حوزه پرونده الکترونیکی سالمت

ستادی دانشگاهی



های اطالعات سالمت
 .1-37-27برگزاری کارگاه باز

15

آموزی پورتال
 .2-37-27برگزاری کارگاه

کاربران مرتبط با حوزه آمار و سامانه های آماری
15

بازآموزی اتوماسیون اداری
 .3-37-27برگزاری دوره های

40

آموزشی حوزه آمار و تحلیل

آموزشی در حوزه پرونده
الکترونیکی سالمت

 .1-2-37-27اجرای برنامه آموزشی ضمن خدمت ساالنه برای
کاربران اتوماسیون اداری
 .1-3-37-27اجرای برنامه آموزشی ضمن خدمت ساالنه برای
کاربران مرتبط با حوزه آمار و سامانه های آماری

اطالعات
 .4-37-27برگزاری دوره های

 .1-1-37-27اجرای برنامه آموزشی ضمن خدمت ساالنه برای

30

100

مستندات برگزاری دوره ها

96/09/01

96/12/29



100

مستندات برگزاری دوره ها

96/09/01

96/12/29



100

مستندات برگزاری دوره ها

96/09/01

96/12/29



 .1-4-37-27اجرای برنامه آموزشی برای نمایندگان سپاس
دانشگاه های علوم پزشکی و شرکت های توسعه دهنده سیستم
های اطالعات سالمت
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100

مستندات برگزاری دوره ها

96/09/01

96/12/29



مازندران

حوزه فناوری اطالعات

