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 : ثب سالم       

اجطايي ٍاحس ّاي زاًكگاُ، همطض گطزيسُ اؾت تاييس ٍ ػمس وليِ لطاضزاز ّاي ًطم افعاضي تِ هٌظَض توطوع ظزايي ٍ تؿْيل زض اهَض 

ٍ پكتيثاًي ّاي هطتَعِ تا ؾمف هؼاهالت وَچه، تِ ٍاحسّاي ظيط هجوَػِ زاًكگاُ ٍاگصاض گطزز، لصا تسيي هٌظَض ضٍـ اًجام 

ذَاّكوٌس اؾت پؽ اظ هغالؼِ هَاضز . آٍضزُ قسُ اؾت واض ٍ ًىاتي وِ تايس زض ػمس لطاضزازّاي ًطم افعاض لحاػ گطزز زض شيل

تسيْي اؾت واضقٌاؾاى . ٍضي اعالػات زض هياى تگصاضيساشيل، ؾَاالت ٍ پيكٌْازات ذَز ضا تا واضقٌاؾاى ًطم افعاض هسيطيت في

ى هحتطم ضا ترف ًطم افعاض آهازگي پاؾرگَيي تِ ؾَاالت ٍ هكىالت قوا ٍ واضقٌاؾي ٍ تطضؾي پيكٌْازات وليِ واضقٌاؾا

وِ زاضاي هجَظ  ITواضقٌاؼ ٍ يا ٍاحسّايي وِ زاضاي ضاتظ  ؾمف اظ هؼاهالتايي زض ضوي، الظم تِ شوط اؾت زض . ذَاٌّس زاقت

 .ذطيس ًطم افعاض هي تاقٌسهجاظ تِ تْيِ ًطم افعاض هي تاقٌس

 

 

 داد َبي وشم افضاسيسعقذ قشا وكبت الصم جُت

 :مراحل تهيه نرم افسار

ليؿتي اظ ًطم افعاض ّايي وِ تايؿتي تَؾظ واض گطٍُ ًطم  ،جلَگيطي اظ هَاظي واضي ٍ تساذل تا عطح ّاي اؾاؾي زاًكگاُتوٌظَض  .1

، واضقٌاؾاى هحتطم پؽ اظ تطضؾي ليؿت هطتَعِ تا تَجِ تِ (ليؿت پيَؾت)افعاض پيگيطي قًَس، تْيِ ٍ تٌظين گطزيسُ اؾت

 :ٍعِ تِ يىي اظ زٍ ضٍـ ظيط ػول هي وٌٌسًطم افعاض زض ليؿت هطب هَجَز تَزى يا ًثَزى

ا مذیشیت فىبيسي اطالعبت ي استجبطبت اکیذ ثب خشیذ وشم افضاسَبي مًجًد دس لیست مشثًطٍ ثذين َمبَىگی: تزکش

 .ممىًع می ثبشذ

 :زض نَضت هَجَز ًثَزى ًطم افعاض زض ليؿت هطتَعِ (1-1   

ى هحتطم تىويل قسُ ٍ جْت اذص تاييسيِ اظ اتَؾظ واضقٌاؼ( 1فطم قواضُ ) فطم زضذَاؾت نسٍض هجَظ ًطم افعاض  (1

 .واضگطٍُ ًطم افعاض تِ هسيطيت فٌاٍضي اعالػات ٍ اضتثاعات اضؾال هي گطزز

، ٍاحس هجاظ تِ ذطيس ًطم افعاض نسٍض هجَظ اظ ؾَي واضقٌاؾاى هسيطيت فٌاٍضي اعالػات ٍ اضتثاعاتػسم زض نَضت  (2

 (11الي  3هطاحل قواضُ .) ظيط تايؿتي اًجام قَززض نَضت نسٍض هجَظ هطاحل . ًوي تاقس

 زضذَاؾتي اظ هكرهات ٍ لاتليتْاي ًطم افعاض RFPتْيِ   (3

ٍضي اعالػات هي تايؿت زض لطاضزاز يا فاوتَض اهَضز تاييس هسيطيت  في ضٍظ تطًاهِ ًَيؿي ّايٍ هتس آذطيي اؾتاًساضز (4

 .فطٍـ ليس گطزز
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زؾتطؼ زض ذاضج اظ هحسٍزُ قثىِ ٍاحس ٍ زاًكگاُ حتوا تا ّواٌّگي هسيطيت ًطم افعاضّاي تحت ٍب، لاتل : تًجٍ   

 .ٍضي اعالػات پيگيطي گطزز افي

 .تِ چٌس قطوت هؼتثط ٍ زضيافت اؾتؼالم اظ آًْا  RFPاضؾال   (5

 .ٍ تؼييي قطوت هجطي( Proposal)واضقٌاؾي ٍ تطضؾي  پيكٌْاز قطوت ّا  (6

 .تؼييي نالحيت قطوتاؾتؼالم اظ حطاؾت  هطوعي زاًكگاُ جْت  (7

 ليؿت قطوت ّاي زاضاي نالحيت زض ٍب ؾايت ًطم افعاض هَجَز هي تاقس. 

 ٍزض نَضت ػسم پاؾرگَيي حطاؾت ظطف قسااظ حطاؾت هي ب هجسز تطاي ّط پطٍغُ جسيس ًياظ تِ اؾتؼالم ،

 . ضقٌاؼ هحتطم هجاظ تِ ذطيس هي تاقساحساوثط يه ّفتِ، ن

 .تْيِ لطاضزاز ٍ السام تِ ذطيس (8

ٍ گاًت ظهاًي هي تايؿت تِ لطاضزاز ( Proposal)، پيكٌْاز قطوت (RFP)تَاًوٌسي ّاي هَضز ًياظ ًطم افعاض  :يجٍت

 .پيَؾت گطزز

. ) ٍضي اعالػات لطاضگيطزازض اذتياض هسيطيت في يه وپي اظ هؿتٌسات هطتَعِ، تايؿتي ذطيس يا ػمس لطاضزاز، پؽ اظ (9

 (وپي اظ فاوتَض يا لطاضزاز ًطم افعاضي 

 زضذَاؾتي پيگيطي ٍ ًظاضت تط ضًٍس تَليس ٍ اؾتمطاض ًطم افعاض (10

 السام تِ هَلغ جْت اًؼماز لطاضزاز پكتيثاًي (11

 ،تىُب جُت تبییذ اوجبم پشيسٍ ثًدٌ ي لیكه اص سًي فىبيسي اطالعبت ي استجبطبت خشیذ صذيس مجًص: تزکش

عقذ قشاسداد ثٍ عُذٌ کبسشىبس  ي ثشسسی قیمت، مسئًلیت کلیٍ مشاحل استعالم، اوتخبة ششکت اصلح

 .می ثبشذ ياحذ دسخًاست کىىذٌ

 :تايؿتي اًجام قَززض نَضت هَجَز تَزى ًطم افعاض زض ليؿت هطتَعِ هطاحل ظيط   (1-2

 هي تايؿت اًجام قَز 1-1اظ ترف  11تا  3تاقس هطاحل  RFPاگط ًياظ تِ تْيِ  (1

فٌاٍضي اعالػات ٍ اضتثاعات قطوت هجطي تِ واضقٌاؼ هطتَعِ زض غيط ايٌهَضت اظ ؾَي واضگطٍُ ًطم افعاض هسيطيت  (2

 .هي تايؿت اًجام قَز 1-1اظ ترف  11تا  7هؼطفي قسُ ٍ هطاحل 

 .ثٍ پیًست قشاس گشفتٍ است فلًچبستدس قبلت یک  ،اوجبم مشاحل رکش شذٌ دس ثبال ي چگًوگی تشتیت: تزکش
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 :حاظ گردد مواردي كه بايستي در عقد قرارداد هاي نرم افساري ل

 .هكرم ًوَزى هيعاى آهَظـ ًطم افعاض تِ ٍاحس هطتَعِ ٍ زضيافت هؿتٌسات آهَظقي .1

 .تاضيد قطٍع ٍ پاياى لطاضزاز .2

 (.حسالل يىؿال)   ITهست گاضاًتي ًطم افعاض پؽ اظ تاييس ٍاحس هطتَعِ ٍ ضاتظ  .3

 .اهىاى گطفتي فايل پكتيثاى ٍ احياي ؾيؿتن زض هَالغ لعٍم .4

ٍ اهىاى ( زض نَضت لعٍم )ذطٍجي ّاي هَضز لعٍم ؾيؿتن جْت گعاضقات ٍ اضتثاط تا ؾايط ؾيؿتن ّا اهىاى زضيافت  .5

 .گعاضـ گيطي اظ وليِ الالم زازُ ّا

 .قطوت هي تايؿت اهىاى اضتثاط تا ؾايط ًطم افعاضّا ضا زض نَضت لعٍم زض ظهاى لطاضزاز ٍ پكتيثاًي فطاّن ؾاظز .6

 .تا فطهت هَضز ًظط هسيطيت فٌأٍضي ٍ ٍاحس (ٍمزض نَضت لع) XML، ExcelٍPDFذطٍجي  .7

تا تَجِ تِ ًياظ ٍاحس تؼييي   ٍ زضيافت ضواًت ّاي الظم زض هطاحل پيازُ ؾاظي ًطم افعاض ٍ پكتيثاًي جطيوِ تاذيطهيعاى  .8

 .گطزز

 .الل زض ضًٍس اؾتفازُ اظ ًطم افعاض هي قَزتاخهَجة ايجاز تؼييي حساوثط ظهاى ضفغ هكىالتي وِ  .9

ٍ زض نَضت فؿد لطاضزاز اعالػات هي تايؿت تا  ٍاضز قسُ زض ًطم افعاض هتؼلك تِ زاًكگاُ ػلَم پعقىي هيثاقساعالػات  .10

 . فطهت هَضز ًياظ تِ ٍاحس تحَيل گطزز

 .زض اذتياض ٍاحس هطتَعِ لطاض گيطز( تِ ّوطاُ هؿتٌسات هَضز لعٍم)ًهة ًطم افعاض يا لفل ًطم افعاضي ٍ ؾرت افعاضي  .11

 .ضايظ فٌي، تىٌَلَغيىي ٍ لاتليتْاي ًطم افعاض ليس گطزز اؾتاًساضزّا، ـ .12

 .تاقس ٍ يا قَضاي ػالي اًفَضهاتيه قطوت تؼييي قسُ هي تايؿت ػضَ قَضاي نٌفي واهپيَتط .13

 .هكرهات ؾرت افعاضي هَضز ًياظ جْت اجطاي ًطم افعاض شوط قَز .14

 

 

 :عقد قرارداد پشتيباني

افعاض ٍ تَاًايي اؾترطاج گعاضقات هتٌَع اظ  قاهل ًگاّساقت، پكتيثاًي ؾيؿتوْا، اضتماء ًطم)اضائِ ذسهات پكتيثاًي  -1

تاقس وِ پؽ اظ اتوام هست ظهاى گاضاًتي  هجطي هيقطوت تِ هست زُ ؾال تِ ػْسُ ( اعالػات ٍضٍزي زض ؾيؿتن

 ،هجطيقطوت ػات زاًكگاُ ٍ واضفطها زض نَضت نالحسيس تا آٍضي اعال افعاضّاي هَضَع لطاضزاز ٍ تأييس هسيطيت في ًطم

 .هست ظهاى ّط زٍضُ لطاضزاز هي تَاًس تِ نَضت ؾالياًِ تؼييي گطزز .هٌؼمس ذَاّس قس ذسهات پكتيثاًي لطاضزاز جساگاًِ
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ظاض ٍ قطايظ هتٌاؾة تا ٍيػگيْاي ًطم اف قطح ٍظايف هجطي زض عَل هست ظهاى لطاضزاز ،زض نَضت ػمس لطاضزاز پكتيثاًي -2

 .ليس قَز  هَجَز زض ًظط گطفتِ ٍ

 

 : پيشنهادات         

 .ّواٌّگي تا ترف اهَض لطاضزازّا .1

تا قطوت . زض نَضتي وِ ًطم افعاض زيگطي زض ٍاحس ٍجَز زاضز وِ اعالػات هَضز ًياظ ؾيؿتن جسيس زض آى هَجَز هيثاقس .2

 .نَضت پصيطز( اض زض اتتساي ن) هجطي جْت اًتمال اعالػات ّواٌّگي ّاي الظم 

 .هَاضز ذال هَضز ًياظ ٍاحس پؽ اظ واضقٌاؾي زض لطاضزاز لحاػ گطزز  .3

تطضؾي ّواٌّگ تَزى اعالػات هَجَز زض ًطم افعاض تا الالم اعالػاتي تؼطيف قسُ زض ًطم افعاض يىپاضچِ آهاض ٍ  .4

ال اعالػات تِ ًطم افعاض يىپاضچِ هصوَض،  ًطم افعاض، نَضت گيطز تا زض نَضت ًياظ، اًتك RFPزض ٌّگام تْيِ ( فطاتط)اعالػات

 .تسٍى هكىل اًجام گيطز

زض . تا تَجِ تِ زضيافت ضواًت زض ظهاى ػمس لطاضزاز تطجيحا ذطيسّاي ًطم افعاضي ّوطاُ تا ػمس لطاضزاز نَضت گيطز .5

هَاضز . )يس گطززنَضتيىِ زض هَاضزي ذال، ذطيس تِ نَضت فاوتَضي اًجام قَز، تايؿتي زض فاوتَض هَاضز هَضز لعٍم ق

 (لطاضزاز
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 .................................:واحد درخواست كننده 

 مديريت محترم فناوري اطالعات دانشگاه علوم پسشكي شيراز

 :با سالم و احترام

 ....................................................................زاز پكتيثاًي  تا هَضَعلطاض/ تِ تْيِ ًطم افعاض . ...................................................تا تَجِ تِ ًياظ ٍاحس 

تا تَجِ تِ تَضيحات فٌي اضائِ قسُ زض شيل ، ٍ تركٌاهِ ٍاگصاضي هؼاهالت ًطم افعاضي تا ؾمف هؼاهالت وَچه ،  اؾت ذَاّكوٌس 

 .لطاضزاز پكتيثاًي  هؿاػست الظم ضا هثصٍل فطهاييس/ ًؿثت تِ نسٍض هجَظ  ذطيس ًطم افعاض 

 

 :شرح درخواست

 

 

 
 

 و مهر امضا                                                      امضا                                                

 كارشناس رايانه/ رابط                                            واحد                               رئیس/مدير     

 

 

 

 

 

 

 :نظر كارشناسي مديريت فناوري اطالعات و ارتباطات
 

 

 هَافمت ًوي قَز                                           هَافمت هي قَز                                              

 

 :توضيحات 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مهر و امضاء کارشناس نرم افزار

 

  10فرم شماره 
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 ليست نرم افسارهايي كه بايد توسط مديريت فناوري پيگيري شوند
 

 

 

 رديف نام نرم افسار

غيابحضَض ٍ   1 

اػضاي ّيات ػلوي ٍ ضتثِ تٌسي اضظقياتي ًطم افعاض  2 

 3 اتَهاؾيَى تغصيِ

 4 هطذهي  ٍ هاهَضيت

 5 ًطم افعاضّاي جوغ آٍضي اعالػات ٍ آهاض زض حَظُ هؼاًٍت تْساقتي

 6 غطتالگطي ٍ هطالثت تيواضّاي هتاتَليه

ٍ قثاًِ ًُطم افعاض آهَظـ زاًكجَيي اػن اظ ضٍظاى  7 

افعاض تحليل آظهَى هطتَط تِ زاًكىسُ ّاًطم   8 

HIS 9 

 10 ًطم افعاضّاي زضهاًگاّي

 11 اهَض هالي

 12 وتاتراًِ

 13 اًثاض

 14 تساضوات

 15 ثثت ًؿد

 16  ّاي هَضز ًياظ غٍضًال

RFID ًطم افعاض ّاي هطتَط تِ واضتْاي َّقوٌس (پاضويٌگ، تاقگاُ غصاذَضي، وتاتراًِ)   17 
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 تؿيل ضز ظايً زضَه ضاعفا مطً ايآ
 سقات يه زَجَه

 ظَجه ضٍسن تؾاَذضز مطف ليوىت
)1 ُضاوق مطف ( ضاعفا مطً سيطذ

 تيطيسه ِت ُسق ليوىت مطف لاؾضا
 ظا ِيسييات صذا تْج تاػالعا يضٍاٌف

ضاعفا مطً ٍُطگضاو

 مطً ياْتيلتال ٍ تاهركه ِيْت
)RFP( ضاعفا

 توطق سٌچ ِت  RFP لاؾضا
اًْآ ظا مالؼتؾا تفايضز ٍ طثتؼه

 ٍ اْتوطق ظا لاظَپٍطپ تفايضز
 بارتًا ضَظٌه ِت اًْآ يؾضطت

يطجه توطق

 يعوطه تؾاطح ظا مالؼتؾ 
 تيحالن يييؼت تْح ُاگكًاز

يطجه توطق

 ِت ِو يياّ ضاعفا مطً تؿيل يؾضطت                                 
 ضاعفا مطً ٍُطگضاو ظؾَت عوطوته تضَن
 تاعاثتضا ٍ تاػالعا يضٍاٌف تيطيسه

.سًَق يه يطيگيپ

 ٍُطگضاو يَؾ ظا سيطذ ظَجه ايآ
 ضزان يضٍاٌف تيطيسه ضاعفا مطً

 تؾا ُسيزطگ

يلت

طيذ

 سييات زضَه ةرتٌه توطق ايآ
 سقات يه ُاگكًاز تؾاطح

A

سيطذ ِت ماسلا ٍ زازضاطل ِيْت

  ِت زازضاطل ظا ِرؿً هي لاؾضا
 يضٍاٌف تيطيسه ضاعفا مطً ٍُطگضاو

تاعاثتضا ٍ تاػالعا

ضاعفا مطً ِيْتٍ سيلَت سًٍض يطيگيپ

 تْج مظال ياْيگٌّاوّ يطيگيپ
ضاعفا مطً ضاطمتؾا

 زازضاطل سمػ تْج غلَه ِت ماسلا
يًاثيتكپ

   

 سحاٍ ات تاثتاىه ماجًا
 ظاجه لَهذ ضز ِعَتطه
ضاعفا مطً سيطذ ِت ىزَثً

   

 سقات يه RFP ِيْت ِت ظايً ايآ

 مطً ٍُطگضاو ات مظال تاثتاىه ماجًا
 ٍ تاػالعا يضٍاٌف تيطيسه ضاعفا
 ضز يگًَگچ لَهذ ضز تاعاثتضا

ضاعفا مطً يتفطگ ضايتذا

   

   

 ظا سحاٍ ِت يطجه توطق يفطؼه
 تيطيسه ضاعفا مطً ٍُطگضاو يَؾ
تاعاثتضا ٍ تاػالعا يضٍاٌف

   

A   
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