
 

 

 

 گواهینامه مطابقت با استانداردهای فنی تبادل اطالعات با پرونده الکترونیکی سالمت

گاهافزار رنم با انم تجاریرنم افزاری  محصول کار  آزمایش اطالعات نوع ساماهن از  ( 7/7/0/100)نسخه راه
گاهی   کار  شرکت متعلق هب  13/06/1401پ مورخ /1695/1هدانمه الزامات گواهینامه هب شماره با اراهئ تع و آزمایش راه

مطابق با کارانمه مندرج ردپشت  این گواهینامه، رد جلسه مورخ    514366 هب شماره ثبت  ()با مسئولیت محدود  طب آزما
 14/06/1402گرفت و از اتریخ صدور لغایت   کمیته ارزیابی نهایی ساماهن اه، مورد اتیید این مرکز قرار 07/06/1401

                                   .دارای اعتبار می باشد

                                   

                                                           

                                                                     

 
 

  

 

 8800108528:سریال شماره
 14/06/1401 :صدور اتریخ

  
 مالحظات کارنامه صادره 

 .با تغییر در مشخصات شرکت یا محصول، شرکت موظف است نسبت به اصالح این گواهینامه اقدام نماید 

 انم خداهب 
 



 

 

 

 می باشد.محصول نرم افزاری، اداره تنظیم مقررات، استانداردها و صدور پروانه  ی نامه مطابق با فرآیند ارزیابیمرجع صدور گواه

 

 وضعیت صدور کارنامه             

 در مندرج HIXدیتاس/ پیام داده های سرویس تمامی اطالعات تبادل جهت متقاضی صالحیت احراز معنای صادره به گواهینامه: قطعی 

 .باشد می گواهینامه اعتبار مدت در شده احراز سطوح سالمت خدمات دهنده ارائه مراکز سوی از کارنامه

 سازی پیاده که هایی یسسرو اندازیراه به نسبت است موظف دارنده و دارد اعتبار صدور تاریخ از ماه 3 صادره برای گواهینامه: مشروط 

 بهداشت، وزارت اعالمی هایپروتکل براساس مذکور هایسرویس اصالح و استقرار از اطمینان از پس و نموده اقدام مدت این ظرف نشده

 .نماید اقدام قطعی گواهینامه دریافت و مجدد ارزیابی درخواست به نسبت

 نتیجه ارزیابی              

 اساس بر نظر، مورد پیام داده سرویس شاخصهای و الزامات تمام در قبول قابل امتیاز حداقل احصاء معنای به وضعیت این: مورد تائید 

 .باشد می گرفته صورت ارزیابی

براساس آخرین موارد ابالغی و اجباری بودن پیاده  نظر مورد پیام داده سرویس استانداردهای استقرار و اندازی راه عدم معنای به: ندارد 

 باشد. میاستانداردهای سرویس داده پیام در سامانه های اطالعاتی حوزه سالمت  سازی

به معنای عدم ارزیابی سرویس داده پیام مورد نظر به دالیل فنی و یا اختیاری بودن پیاده سازی استانداردهای سرویس داده پیام  :خط تیره 

 در سامانه اطالعاتی حوزه سالمت می باشد.

 

 و فاقد هرگونه ارزش دیگری می باشد.  سالمت بودهبردار از سامانه های اطالعاتی حوزه گواهی حاضر صرفا جهت ارائه به مراکز بهره 
 این  پشت)مندرج در های ناشی از عدم توجه به مفاد کارنامه قابلیت های سامانه اطالعاتی در تبادل اطالعات با پرونده الکترنیکی سالمت عواقب و مسئولیت

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

 .باشد می استعالم قابل 09122995591
  با اطالعات موجود در درگاه اینترنتی آن  پشتو کارنامه مندرج در در صورت مغایرت موارد مندرج در این گواهینامه

http://regulatory.it.behdasht.gov.ir  .اطالعات درگاه اینترنتی مذکور مالک اعتبار می باشد 
  حسب مورد جهت دارنده گواهینامه و یا بهره بردار الزامی می باشد.پشت این گواهینامه رعایت نکات مندرج در 
 ی محصول در فراهم سازی ساختار تبادل اطالعات بوده و بررسی محتوای اطالعاتی مورد تبادل، در چارچوب این گواهینامه صادره صرفا معرف توانمند

 گواهینامه نمی باشد.
 ین گواهینامه گواهینامه صادره صرفا در خصوص ارزیابی ساختار تبادل اطالعات بوده و بررسی ارزیابی عملکردی و امنیتی محصول نرم افزاری، در چارچوب ا

 نمی باشد.
 های ، تعهدنامه عدم افشای اطالعات و همچنین سایر ابالغیهیحراست تعیین صالحیتامنیتی،  نامه ارزیابیهای ناشی از عدم دریافت گواهیعواقب و مسئولیت

 تی می باشد.ردار از سامانه اطالعابمرکز حراست وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، متوجه مرکز ارائه دهنده خدمات سالمت بهره
 

 الکترونیکی پرونده با اطالعات تبادل اطالعاتی حوزه سالمت در کارنامه قابلیت های سامانه

  سالمت

 

 مشخصات کارنامه

 شماره گواهی نامه:                                    قطعیوضعیت گواهی نامه: 

 14/06/1402: تاریخ اعتبار                      تاریخ صدور:                                    

 8800108528شماره سریال:

 راهکار آزمایشگاهنرم افزار   نام تجاری محصول : مشخصات محصول

 100.0.7.7 نسخه نرم افزاری:

 آزمایشگاهینوع محصول:  سامانه اطالعات 
  

 نتیجه ارزیابی عنوان استاندارد نتیجه ارزیابی عنوان استاندارد

 مورد تائید سالمت خدمات اطالعات پیام داده ثبت مورد تائید الکترونیکی بیمه دفترچه و بیمه الماستع

 ای بیمه خدمات استحقاق/  استعالم

(HICA) 

 اسناد شده رسیدگی ای بیمه کسورات دریافت -

 پزشکی

 مورد تائید

 ندارد بالینی ایه آزمایش نویسی نسخه پیام داده مورد تائید بالینی آزمایشهای نتایج ثبت

   مورد تائید شناسی آسیب گزارش ثبت

206/110  

14/06/1401  


