
 

 (HIS)سامانه های اطالعات بیمارستانی  /غیرعملکردیعملکردیقابلیت های ارزیابی گواهینامه 

 از صارده 7130.2  فني شماره دارنده و ( 0..01.1 )نسخه   سایان رایان بيمارستاني افزار رنم  با انم تجاری زاری رنم اف  محصول 
 مندرج کارانهم با مطابق 270.  ثبت شماره هب( خاص سهامي) اکبااتن رایان سایان  شرکت هب متعلق کشور بودهج و ربانهم سازمان

گارش  منطبق با سندو  گواهیناهم این  ردپشت   مورخ جلسه رد ،(2.2شاخص اهی ارزیابي ساماهن اهی اطالعات بيمارستاني  )ن
 اعتبار دارای 02/10/0.10  لغایت صدور اترخی از و گرفت قرار مرکز این اتدیی مورد اه، ساماهن نهایي ارزیابي کمیته 70/17/0.11

  .باشد مي

 

شت، ردمان و آموزش زپشکي  وزارت بهدا
 مرکز مدرییت آمار و فناوری اطالعات

رداه و صدوررپواهن، اداره میظنت مقررات  استاندا

 

 
 

 2200108881:سریال شماره
 18/00/1000 :صدور اترخی

   
 مالحظات کارنامه صادره 

 یا محصول، شرکت موظف است نسبت به اصالح این گواهینامه اقدام نماید. با تغییر در مشخصات شرکت 
 و فاقد هرگونه ارزش دیگری می باشد.  بردار از سامانه های اطالعاتی حوزه سالمت بودهگواهی حاضر صرفا جهت ارائه به مراکز بهره 
 مندرج در  /غیرعملکردیعملکردیشاخص های ارزیابی  در قابلیت های سامانه اطالعات بیمارستانی رنامههای ناشی از عدم توجه به مفاد کاعواقب و مسئولیت(

  بردار از سامانه اطالعاتی می باشد.جه مرکز ارائه دهنده خدمات سالمت بهرهپشت این گواهینامه( متو
 پزشکی آموزش و درمان بهداشت، رتوزا حراست مرکز کوتاه پیام سامانه به سریال شماره ارسال طریق از گواهینامه این در مندرج اطالعات صحت و اصالت 

 .باشد می استعالم قابل 19099991190
  با اطالعات موجود در درگاه اینترنتی آن و کارنامه مندرج در پشت در صورت مغایرت موارد مندرج در این گواهینامه

it.behdasht.gov.ir://regulatoryshttp  اطالعات درگاه اینترنتی مذکور مالک اعتبار می باشد. 
 .رعایت نکات مندرج در پشت این گواهینامه حسب مورد جهت دارنده گواهینامه و یا بهره بردار الزامی می باشد 
  نتایج ارزیابی عملکردی  انطباق موارد مندرج در کارنامه باصدور یا عدم صدور گواهینامه مطابقت با استانداردهای پرونده الکترونیک سالمت متاثر از صحت و

 فزاری نخواهد بود.محصول نرم ا
  در چارچوب این گواهینامه ارزیابی ساختار تبادل اطالعات  بوده و  بررسی ارزیابی عملکردی و امنیتی محصول نرم افزاری در خصوصگواهینامه صادره صرفا

 نمی باشد.
 های نامه عدم افشای اطالعات و همچنین سایر ابالغیههای ناشی از عدم دریافت گواهینامه ارزیابی امنیتی، تعیین صالحیت حراستی، تعهدعواقب و مسئولیت

 .بردار از سامانه اطالعاتی می باشدمرکز حراست وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، متوجه مرکز ارائه دهنده خدمات سالمت بهره

 هب انم خدا 
 



 ابی محصول نرم افزاری، اداره تنظیم مقررات، استانداردها و صدور پروانه می باشد.مرجع صدور گواهی نامه مطابق با فرآیند ارزی

 وضعیت صدور کارنامه             

بیمارستانی در پیاده سازی شاخص های ارزیابی )الزامی( از منظر عملکردی/غیر  سامانه اطالعات صالحیت احراز معنای صادره به گواهینامه: قطعی 

  .باشد می گواهینامه اعتبار مدت در کارنامهعملکردی مندرج در 

  بودتمدید خواهد ، گواهینامه صادره از تاریخ اعتبار به مدت یکسال های ارزیابیسند ابالغی شاخصدر صورت عدم تغییر نگارش آخرین. 

ا وضعیت ت دار بشاخص های ارزیابی اولوی از درصد 01 در صورت تائید و پیاده سازی و دارد اعتبار صدور تاریخ از ماه 4 صادره برای گواهینامه: مشروط 

 و استقرار از اطمینان از پس و نموده اقدام مدت این ظرفپیاده سازی مابقی شاخص های ارزبابی  به نسبت است موظف دارنده الزامی صادر می گردد.

 .نماید اقدام قطعی گواهینامه دریافت و مجدد ارزیابی درخواست به نسبت بهداشت، وزارت اعالمی هایپروتکل براساس مذکور شاخص های اصالح

 نتیجه ارزیابی              

 صورت ارزیابی اساس بر ،شاخص های ارزیابی هایاز اجزا و زیر گروه  درصد 01 در قبول قابل امتیاز حداقل احصاء معنای به وضعیت این: مورد تائید 

 .باشد می( 1.1ابی عملکردی/غیر عملکردی )منطبق با آخرین نگارش سند شاخص های ارزی گرفته

شاخص ها در محصول نرم افزاری سامانه اطالعات  الزاماتو  پیاده سازی و اجرای اجزا و زیر گروه های شاخص های ارزیابی عدم معنای به: عدم تائید 

 باشد. میبیمارستانی 

درصد  11وه های شاخص های ارزیابی الزامی می باشد و متقاضی ملزم به اجرای از اجزا و زیر گر درصد 01پیاده سازی حداقل : به معنای در حال تکمیل 

  مدت اعتبار گواهینامه می باشد.طول زیر گروه های شاخص ها در از 

 

  (HISاطالعاتی بیمارستانی ) سامانه لکردی/غیرعمهای عملکردیقابلیت کارنامه نتایج ارزیابی 

 

 ارنامهمشخصات ک

 شماره گواهی نامه:                               قطعیوضعیت گواهی نامه: 

 71/30/7037تاریخ صدور:                                                      تاریخ اعتبار: 

 7733731017شماره سریال:

 نرم افزار بیمارستانی سایان رایاننام تجاری محصول :  مشخصات محصول

 73.3.00نسخه نرم افزاری:

   5.5آخرین نسخه سند شاخص های ارزیابی عملکردی/غیر عملکردی :
  

 نتیجه ارزیابی شاخصعنوان  نتیجه ارزیابی عنوان شاخص

 مورد تائید داروخانه اطالعات سیستم مورد تائید منابع تیریمد اطالعات ستمیس

 مورد تائید یپزشک آزمایشگاه عاتاطال سیستم مورد تائید پزشکی یالکترونیک پرونده

 مورد تائید یخون یها فرآورده و خون قیتزر اطالعات سیستم مورد تائید پرستاری یالکترونیک پرونده

 مورد تائید رادیولوژی اطالعات سیستم مورد تائید تخت مدیریت اطالعات سیستم

ورد تائیدم عمل اطاق اطالعات سیستم در حال تکمیل مارستانیب هیتغذ ستمیس  

 مورد تائید اطالعات تیریمد سیستم در حال تکمیل یاریمیتصم یهاسیستم

 مورد تائید ترخیص اطالعات سیستم عدم تائید داشبورد عملکردی

 مورد تائید درمان یحسابدار اطالعات سیستم مورد تائید شناسی واژه ستمیس

 مورد تائید دهدا تیفیک مورد تائید دوراپزشکی ستمیس

 مورد تائید کاربری واسط مورد تائید پذیرش اطالعات سیستم

 مورد تائید ارتباطی سرویس مورد تائید سرپایی بیماران اطالعات سیستم

 مورد تائید امنیتی سرویس مورد تائید بخش اطالعات سیستم

   مورد تائید یخصوص میحر

71/773  

71/30/7033  


