
هاي علوم پزشکی کشورسپاس در دانشگاههاينمونهپشتیبانیاجرایی دستورالعمل 

،هاي علوم پزشکی کشورقانون برنامه پنجم توسعه کشور مبنی بر استقرار سپاس در دانشگاه35در راستاي اجرایی سازي ماده 
.گرددهاي سپاس دانشگاهی همراه با شرح وظایف دانشگاه در این خصوص به شرح ذیل اعالم میدستورالعمل نگهداشت نمونه

.هاي علوم پزشکی نسبت به اجراي وظایف محوله اقدامات الزم را معمول نمایندمقتضی است کلیه دانشگاه

کلیات: فصل اول
کاربرد-1ماده 

سامانه پرونده الکترونیکی (توسعه و استقرار سپاس هاي علوم پزشکی، در راستاي دانشگاهتعریف وظایفبه منظور دستورالعملاین 
.باشدسپاس میو توسعهاستقراراجرایی در و کاربرد آن ساماندهی گردیده در کشور تدوین ) سالمت ایرانیان

تعاریف-2ماده 

هاي اطالعاتی و شبکه ارتباطی که افزارها، سامانهاي از نرممجموعه: )ایرانسامانه پرونده الکترونیکی سالمت (سپاس -
سپاس یا سامانه پرونده الکترونیکی ،باشد رازیرساخت ایجاد و توسعه پرونده الکترونیکی سالمت مراقبت یکپارچه در ایران می

.نامندسالمت ایران می

گردد و شامل کلیه مراکز بهداشتی، خدمات سالمت به شهروندان ارائه می،هاکه در آنهستندهایی مکان:مراکز سالمت-
ها، بیمارستاناز قبیل . باشدمیاعم از خیریه، خصوصی، دولتی و غیردولتی، توانبخشی، آموزشی، و پژوهشیدرمانی،تشخیصی

ها و مراکز بهداشتی ها، پایگاهانهپزشکی، مراکز تصویربرداري پزشکی، داروختشخیص هاي آزمایشگاهها، ها، مطبدرمانگاه
و سایر موسسات گر و شعب آنهاهاي بیمه، سازمانهاي پزشکیهاي فوریتهاي بهداشت، پایگاهدرمانی شهري و روستایی، خانه

، مجوز هاي صادرکننده پروانه فعالیت هاي علوم پزشکی، واحدهاي تابعه آن یا سایر سازمانپزشکی که از وزارتو مراکز 
.نمایندالیت دریافت میفع

طور معمول در مراکز ه گردد که بهاي اطالعاتی اطالق میسامانهافزارها و به نرم: هاي اطالعاتی مراکز سالمتسامانه-
ي فرآیندهابراي مدیریت هاي سالمت فرد و خدمات سالمت ارائه شده را در آن محل نگهداري و سالمت مستقر گردیده و داده

هاي سامانههاي اطالعات رادیولوژي، سامانه، هاي اطالعات بیمارستانیسامانهمانند . گیرداستفاده قرار میمورد،آن مجموعه
هاي اطالعات مراکز زیر سامانههاي اطالعات مطب و درمانگاه و سامانههاي اطالعات داروخانه، سامانهاطالعات آزمایشگاهی، 
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هاي بهداشت و درمان کشورمجموعه شبکه

توسعهپنجمپنجسالهبرنامهقانون46نامه اجرایی بند الف ماده شبکه ملی سالمت، پیرو آیین: )شبکه ملی سالمت(شمس -
شمس زیر ساخت شبکه ارتباطی . اندازي گردیده استمبنی بر ایجاد و توسعه شبکه ملی اطالعات راهایراناسالمیجمهوري

یکدیگر متصلکلیه مراکز بهداشتی درمانی و آموزش پزشکی را بهباشد که داخلی، امن و پرسرعت براي مراکز سالمت می
.باشدسپاس نیز بر بستر این شبکه فعال می. سازدنموده و امکان تبادل اطالعات بین این مراکز را ممکن می

. به کامپیوتر می باشدپیش فرض براي اتصال از راه دور درگاه:ریموت1درگاه-
. باشدبانک اطالعاتی میپیش فرض براي برقراري ارتباط با درگاه: بانک اطالعاتیدرگاه -
هاي سامانهها از تراکنشثبت رویداداي است که به منظور پایش و مشاهده سامانه):SRM(سامانه پایش مسیریاب سپاس-

نشگاه سرورهاي سپاس داتوسعه یافته و به صورت اختصاصی بر روي،اطالعاتی مستقر در مراکز ارائه دهنده خدمت با سپاس
.باشددر دسترس می

عات با سپاس و توسعه سپاس در سطحفنی مربوط به تبادل اطالسامانه پاسخ به مسائل: Jiraو رهگیريدرخواستسامانه-
.باشدهاي علوم پزشکی میدانشگاه

ي علوم پزشکی شرح خدمات دانشگاه ها: دومفصل 

به منظور پیگیري مصوبات مربوط به توسعه اي را به عنوان رابط اجرایی توسعه سپاس، دانشگاه موظف است نماینده-3ماده 
.عات معرفی نمایدبه دفتر آمار و فناوري اطالسپاس، 

گیريپشتیان-4ماده 
شاخهتهیه نسخه پشتیبان از نمونه سپاس دانشگاه و همچنینتهیه نسخه پشتیبان از پایگاه دادهدانشگاه موظف است نسبت به 

LogData اقدام نمایدهاي منظمبه صورت دورهروي سرور کاربردي نمونه سپاس دانشگاهبر موجود ،.
اختالل در نمونه سپاس، نمونه مربوطه از ایجاد و عدم توانمندي دانشگاه در نگهداشت سرورهاي سپاساثبات درصورت -5ماده 

هاي علوم پزشکی و یا یکی دیگر از دانشگاهسپاس در ستاد وزارت بهداشت نمونه آوري خواهد شد و میزبانی سطح دانشگاه جمع
.انجام خواهد شد

و از در دسترس بودن همیشگی ، اقدامدانشگاه)SRM(سامانه پایشبررسی مداوم دانشگاه موظف است نسبت به - 6ماده 
.اطمینان حاصل نمایدتابعهدهنده خدمات سالمتونده ها از مراکز ارائه نمونه سپاس دانشگاه و ارسال مداوم پرهايسرویس

به نمونه هابا اولویت بیمارستانتابعهمراکز ارائه دهنده خدمات سالمت جهت اتصال همه الزم پیگیري دانشگاه موظف به -7ماده 
و ساعت از ترخیص48ي بستري و سرپایی حداکثر پس از هاارسال منظم پروندهباید نظارت کامل بر و باشدمیسپاس دانشگاه
.معمول گرددبیمارانتکمیل پرونده

1 Port
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طالعاتی مراکز ارائه دهنده خدمات هاي اسامانهدر هاي ارسالی قبلیپروندهصورت ویرایشدر دانشگاه موظف است-8ماده 
.، نظارت نمایدبه سپاسي بیمارانهاارسال مجدد پرونده، برتابعهسالمت

اتصال مراکز ارائه دهنده خدمات سالمت به مرتبط با درصورت وجود سواالت اجرایی و فنی است،ده دانشگاه موظفنینما- 9ماده 
.موضوع را پیگیري نمایدو تا زمان حل مسئلهثبت Jiraهگیريردرخواست وسامانهسپاس، موارد را از طریق

و آدرس مورد کاربرينامواندازي را راهدانشگاهدرشدهتجمیعهايدادهبستربراطالعاتیداشبورددانشگاه موظف است - 10ماده 
.اعالم نمایدوزارتاطالعاتفناوريوآماردفتررا بهدانشگاهداشبوردبهدسترسینیاز جهت

آوري اطالعات بیمارمحور از طریق نمونه سپاس خود تدوین نموده و به کارهایی را براي جمعدانشگاه موظف است راه- 11ماده 
آن از اطالعات که خروجیافزاري از تولید محصوالت نرمهاي اضافی، هاي احتمالی و صرف هزینهکاريجلوگیري از موازيمنظور 

.جلوگیري به عمل آوردگردد میءاموجود در سپاس احص
سرورهايازبازدیدوبازرسیبهنیازمواقعدراطالعاتفناوريوآماردفتردرخواستصورتدر، دانشگاه موظف است- 12ماده 
.فراهم نمایدبهداشتوزارتIPمحدودهبرايرا سپاسسرورهايبهدورراهازدسترسی،سپاس دانشگاهنمونه

2هاي علوم پزشکیمالحظات امنیتی سرورهاي نمونه سپاس دانشگاه: سومفصل 

راسرور پایگاه دادهبه منظور حفظ امنیت اطالعات در سرور بانک اطالعاتی نمونه سپاس دانشگاه، دانشگاه موظف است،- 13ماده 
.نمایدنمونه سپاس مجزا 3از سرور کاربردي

.نمایدنصب روي سرورهاي نمونه سپاسبرمناسب آنتی ویروسو فایروالدانشگاه موظف است، - 14ماده 
مواردي که از طریق این دفتر اعالم به جز روي سرورهاي سپاس برهرگونه نرم افزار جانبیاز نصب دانشگاه موظف است،-15ماده 

.جدا خودداري گرددشده است 
به منظور حفظ امنیت اطالعات و جلوگیري از نفوذ به بانک اطالعاتی سپاس دانشگاه، از اتصالدانشگاه موظف است،-16ماده 
.ا خودداري نمایدجدسپاس به اینترنتاطالعانیبانک سرور 

با سرورهاي وزارت بهداشت و مراکز ارائه دهنده نمونه سپاس دانشگاه ارتباط بین سرور کاربردي دانشگاه موظف است،-17ماده 
.فراهم نماید) شبکه ملی سالمت(بر بسترشمسرا خدمات سالمت تابعه

.ابالغ گردیده است21/05/93د مورخ /587/110شماره مکاتبهدستورالعمل فنی زیرساخت شبکه سرورهاي سپاس  قبال طی 2
3 Application Server
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به سپاسالکترونیکی افرادي خطاهاي غیر قابل جبران در ارسال پرونده ها: چهارمفصل 

پوشانی و یا هممنجر به عدم یکپارچگی پرونده الکترونیکی سالمت افراد تبادل اطالعات با سپاس، برخی از اختالالت در - 18ماده 
اي، یانهقانون مجازات جرایم را3برابر با ماده حریم خصوصی افراد، در راستاي حفظ لذا. خواهد شدهاي بیماران بر یکدیگر پرونده
محصول مربوطه خواهد منجر به ابطال گواهینامه مطابقت با استانداردهاي سپاس وایجاد کننده آن خطا، مجازات در برداشته براي 

هاي الزم را به مراکز ارائه دهند خدمات سالمت تابعه اعالم هاي علوم پزشکی کشور موظفند آموزشدر این خصوص دانشگاه. شد
: باشندترین مصادیق خطاهاي مذکور میموارد ذیل از مهم. منظور جلوگیري از این اختالالت تدبیر نمایندنموده و فرآیندي به

ارسال کدملی مادر براي و یا ارائه دهنده خدمتمرکز با یک کدملی از یک یا چند متفاوتارسال اطالعات بیماران.1
هانوزاد بستري در بیمارستان

دو یا چند مرکز که منجر به عدم یکپارچگی مراجعات بیمار از مراکز درمانی متفاوت براي شناسهیک استفاده از .2
.خواهد شد

ارسال مجدد یک پرونده مراجعه بیمار با عنوان یک بیمار جدید، در حالتی که پرونده این مراجعه قبال به سپاس .3
این بند مصداق عدم (شده باشددریافت ) CompositionUID(ارسال گردیده و شناسه منحصر به فرد آن مراجعه

).باشدهاي ارسالی به سپاس میبندي پروندهرعایت فرآیند نسخه

هاي اطالعاتی مراکز سالمتاز سامانههاي اطالعاتی به سپاسبسته4غیرهمزمانارسال.4

توسط هاي سپاس دانشگاهی،پشتیبانی از نمونهفرآیند توسعه و ماده، در راستاي اجراي بهینه 18فصل و 4دستورالعمل حاضر در 
.باشداالجرا میهاي علوم پزشکی کشور الزموزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین گردیده و  براي کلیه دانشگاه

4 Asynchronous


