
 

 

 

 گواهینامه مطابقت با استانداردهای فنی تبادل اطالعات با پرونده الکترونیکی سالمت

 

و آرشیو و مخاربه تصاوری زپشکی نوع ساماهن اطالعات از  ( 0.4.9)نسخه  مارکو ساماهن  )ساماهن ذخیره سازی تبادل تصاوری زپشکی(  با انم تجاری رنم افزاری  محصول 

تحوالت نوین  شرکت متعلق هب تیک کشور( صارده از  معاونت ربانهم رزیی  و نظارت راهبردی رسیی جمهور )دبیرخاهن ی شورای عالی انفورما 094009 شماره فنی  دارنده

کمیته ارزیابی نهایی ساماهن اه، مورد اتدیی این مرکز  03/30/89ین گواهیناهم، رد جلسه مورخ  ا  پشتمطابق با کارانهم مندرج رد094003 هب شماره ثبت  )سهامی خاص( یادمان 

   شد.دارای اعتبار می با 11/38/89قرار گرفت و از اترخی صدور لغایت  

                                                                           

 

 

 وزارت بهداشت، ردمان و آموزش زپشکی
 مرکز مدرییت آمار و فناوری اطالعات

رداه و صدوررپواهن  اداره میظنت مقررات، استاندا

 

 

 

 9933118898:سریال شماره
 11/30/1031 :صدور اترخی

 مالحظات کارنامه صادره
 ر مشخصات شرکت یا محصول، شرکت موظف است نسبت به اصالح این گواهینامه اقدام نماید.با تغییر د 
 و فاقد هرگونه ارزش دیگری می باشد.  بردار از سامانه های اطالعاتی حوزه سالمت بودهگواهی حاضر صرفا جهت ارائه به مراکز بهره 
 این  پشت)مندرج در یت های سامانه اطالعاتی در تبادل اطالعات با پرونده الکترنیکی سالمت های ناشی از عدم توجه به مفاد کارنامه قابلعواقب و مسئولیت

 بردار از سامانه اطالعاتی می باشد.جه مرکز ارائه دهنده خدمات سالمت بهرهگواهینامه( متو
 پزشکی آموزش و درمان ، بهداشت وزارت حراست مرکز اهکوت 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  پشتو کارنامه مندرج در در صورت مغایرت موارد مندرج در این گواهینامه

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

 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 ااراو  ا

 نمی باشد.
 

 هب انم خدا 
 



 

 

بق با فرآیند ارزیابی و تیم ارزیا  محصول نرم افزاری، اداره تنظیم مقررات، استانداردها و صدور پروانه و یا آزمایشگاه تست مرجع صدور گواهی نامه مطا

 و ارزیابی نرم افزار مورد تایید این اداره، تعیین می گردد.

 وضعیت صدور کارنامه             

 در مندرج HISدیتاس/ 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 ویسسر 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 توضعی این: مورد تائید 

 .باشد می گرفته صورت ارزیابی

 باشد. می نظر مورد پیام داده سرویس استانداردهای استقرار و اندازی راه عدم معنای به: عدم تائید 

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

  سالمت

 

 مشخصات کارنامه

 شماره گواهی نامه: قطعی                      وضعیت گواهی نامه: 

 11/33/1031تاریخ اعتبار:          تاریخ صدور:                                    

 1133118818شماره سریال:

 (پزشکی تصاویر تبادل سازی ذخیره سامانه)  سامانه کومار نام تجاری محصول : مشخصات محصول

 3.8.3نسخه نرم افزاری:شماره 

 آرشیو و مخابره تصاویر پزشکینوع محصول:  سامانه اطالعات 

 نتیجه ارزیابی عنوان استاندارد

 مورد تائید تصویر برداری اطالعاتتبادل الکترونیکی  پیام داده
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