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  اطالعات اداري و اجرایي –بخش اول 

 مقدمه:  

شرقی شهرشیراز وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز از  مرکز آموزشی درمانی حضرت زینب)س( واقع در جنوب

تخت  ۲۲۱تخت مصوب ،  ۲۰۲ارایه دهنده خدمات آموزشی و درمانی می باشد. این مرکز با ظرفیت ۱۳۶۵سال 

 .می باشددرمانی  خدمات دهنده فعال ارایه

اطالعات و اوراق کلیه و اسکن نمودن و لزوم نگهداری  کی نمودن خدمات و کاهش هزینه هاروند الکترونی با توجه به

دن از وو دسترسی به این اوراق در سایر بخش ها و ارگان های همکار و جلوگیری نم سرپایی-بستری پرونده بیماران

سامانه جامع اسناد  ،این مرکز در نظر دارد با راه اندازی مشکالت احتمالیر و پیشگیری از ارسال پرونده کاغذی بیما

امکان دسترسی به اسکن اسناد و پرونده های پزشکی به صورت الکترونیک ، عالوه بر نگهداری اسناد پزشکی 

  را فراهم نماید.دسترسی به پرونده بیماران قوانین  رعایت  پزشکی را با حفظ محرمانگی و

 شرایط شرکت در مناقصه 

 شرکتهای متقاضی باید دارای تجربه کافی در زمینه های ذیل باشند: 

 . تولید و پشتیبانی نرم افزار های سفارش مشتری 1

 . مشاوره و نظارت بر اجرای طرح های انفورماتیکی 2

 . شبکه داده ها 3

بدیهی است احراز و صالحیت و رتبه بندی ارائه شده توسط شورای عالی انفورماتیک کشور و همچنین مجوز 

 در انتخاب نهایی شرکت مجری مد نظر قرار خواهد گرفت.  شورای صنفی مربوطه

 نحوه تهيه و ارسال پيشنهادها 

و به شیوه مناسب ارائه شود. شرکت کنندگان در این  4Aو در قطع  wordپیشنهادها باید توسط نرم افزار 

 .19NMTN.PRPمناقصه محدود که با فراخوانی شرکتی صورت می گیرد پیشنهادات خود را بر اساس قالب استاندارد 

 عرضه نماید . نماتن (نظام مهندسی و استاندارد تولید و توسعه نرم افزار) بایستی 

 نحوه ارزیابي پيشنهاد ها 
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پیشنهاد های ارسالی توسط کمیته ی مربوطه مورد بررسی قرار گرفته و در صورت لزوم برای ارائه 

توضیحات بیشتر، از بعضی شرکت ها دعوت بعمل خواهد آمد. سوابق علمی و اجرایی شرکت مجری، راهکارهای 

 نبندی اجرا و قیمت پیشنهادی مورد ارزیابی و مقایسه قرار خواهد گرفت.پیشنهادی برای اجرای پروژه، برنامه زما

 اطالعات فني –بخش دوم 

 اسناد پزشکیسامانه جامع نیازمندی های 

 هدف از طراحی این سامانه ،:  مقدمه

 در قالب استانداردامکان اسکن کلیه اسناد و پرونده های پزشکی -1

 با رعایت قوانین مربوطهد پزشکی تصاویر اسنا امکان دسترسی و مشاهده-2

 نگهداری و ذخیره سازی یکپارچه تصاویر پرونده و اسناد پزشکی -3

 ران در مراجعات متعددر کلیه اوراق و اسناد پزشکی بیماتجمیع و یکپارچه نمودن تصاوی-4

 با روش های استاندارداوراق پرونده سازی اماکن لیبل گذاری و ذخیره -5

 الکترونیک  به صورتاز بخش مدارک پزشکی  توسط بخش ها پرونده انتقال درخواستارسال امکان -6

 امکان مشاهده و بررسی روند گردش پرونده توسط مسئول مربوطه-7

 قانونی و.. باپزشکی –بیمه امکان مشاهده و دسترسی به تصاویر پرونده توسط ارگان های همکار مانند اداره -8

 رعایت محرمانگی و قوانین مربوطه

 امکان اسکن و نگهداری اطالعات و اسناد بیماران مراجعه کننده به بخش های درمانگاهی -9

 و یکپارچه نمودن اطالعات بیماران  HISامکان بازیابی و انتقال اطالعات از -10

 امکان نگهداری و ثبت اطالعات و اسکن کارت های درمانگاهی -11

 امکان اسکن و نگهداری اطالعات پرونده بیماران کلینیک ناباروری -12

 :سيستم هاي مورد نياز زیر 

  زیر سیستم تعریف کاربران -1

 زیر سیستم  زیر سیستم تعریف سطوح کاربران -2

 ورود کاربران با حفظ موارد امنیتی -3
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  زیر سیستم تعریف فیلدهای مختلف توسط مدیر سامانه  -4

 یگاهی درمانسیستم پرونده هازیر  -5

 دهندهدرخواست دهنده های پرونده و امکان تعیین سطوح دسترسی مشخص جهت در خواست لیست  -6

 گزارشات مدیریتیسیستم گزارشات و امکان تعریف یر ز -7

 تم کنترل عملکرد کاربرانسیسزیر  -8

 قابلیت پشتیبان گیری اتوماتیک و دستی از دیتابیس -9

 

 زارشگيري و داشبورد اطالعاتي گ

از کلیه سامانه نیازمند یک سیستم گزارشگیری آماری قوی دارای امکان تهیه گزارشات آماری تحلیلی و عملکردی 

 اطالعات سیستم با امکان تعیین سطوح دسترسی باشد

 

 هوشمندي

مقایسه  قابلیت رسم نمودارهایو قابلیت تحلیل هوشمند داده ها و شاخص ها دارای ت سامانه می بایس

 باشدای 

 کاربران سامانه 

 مدیران ارشد بیمارستان-1

 مسئولین واحدها و بخش ها-2

 کارشناسان واحد مدارک پزشکی-3

 سایر ارگان هاهمکاران  -4

 پزشکان -5

 راهبري سامانه 

مدارک پزشکی قرار میگیرد و سایر استفاده  واحددر سطح مدیریت ارشد در اختیار مدیریت سامانه 

 تفاده از سامانه را خواهند داشت.کنندگان نیز با تعریف سطوح دسترسی مشخص امکان اس

 طالعات پایه ا

از اطالعات پایه سیستم در اختیار مدیر سیستم می باشد و از جمله مهمترین قسمت های اطالعات  بخشی

 گروههای کاربری و... می باشد-دسترسیسطوح –کاربران پایه تعریف 
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نظیمات سیستم و شرایط مختلف و همچنین اطالعات سیستم می بایست به گونه ای طراحی گردد که کلیه ت

موجود در طبقه بندی ها همگی از طریق بخش اطالعات پایه به صورت داینامیک قابل تغییر باشد و حداقل وابستگی 

 به تولید کنندگان نرم افزار جهت راهبری روزانه آن مورد نیاز باشد

 فنيمشخصات 

ا توجه اهمیت صیانت از اطالعات تمامی اقدامات اجرایی منطبق بر سیاست ب جامع اسناد پزشکیدر اجرای سامانه 

 های فنی واحد فناوری اطالعات و ارتباطات به شرح ذیل خواهد بود. 

 سيستم عامل و سرور: 

• 9119Windows Server  8  به باالIIS   پلتفرم توسعه: به باال 

•  Visual Studio 9115 محیط توسعه 

•  Microsoft .net framework 4.5 

•  ASP.net 4.5 

•  C# 

•  Jquery 9+, JavaScript, ReactJs, AngularJs , Twitter Bootstrap   

 ( استفاده از فریم ورک های بالغ بیشتر توصیه میگردد )

  :بانک اطالعاتي

• 1Microsoft SQL Server 9114 – sp مستقر بر سرور ویژه بانک های اطالعاتی  

•  SQL Server Reporting Services و یا بر اساس ASP.net Reports بستر گزارشگیری بر اساس 

   

 معماري سامانه : 

  Repositoryبه همراه الگوی   1Entity Framework+الیه بر اساس  9معماری  •

  RESTو در صورت لزوم  WCFو تکنولوژی  SOAPمعماری سرویس گرا بر اساس استاندارد •

  الگ برداری بر اساس یکی از استاندارد های متن بازسیستم  •

 سيستم هاي اطالع رساني : 

• SMTP   .دانشگاه جهت ارسال ایمیل های الزم در فرآیند با رعایت محدودیت های مطرح شد  

 بستر امنیتی:  دانشگاه SMSسرویس ارسال  •
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 در سیستم امنیتی زیرساخت های ذیل مورد پیشنهاد می باشد 

  ثبت نام و فعال سازی با کد ارسالی به پست الکترونیک •

  تغییر رمز •

  تغییر پست الکترونیک و تلفن همراه با تاییدیه توسط کد فعالسازی ارسالی •

  آمار فعالیت های ورود و خروج و آی پی کاربر •

•  Role – Group  تعریف 

  Action Based Permissionsتعریف سطوح دسترسی عملیات محور  •

استفاده از بستر رمز نگاری و رمز یکبار مصرف دارای مهر زمانی و محدودیت جهت ارسال توکن  •

  های امنیتی ورود به سامانه 

•  CAPTCHA و یا Robot Detection سیستم های پیشگیرانه 
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  اطالعات مدیریتي –بخش سوم 

ضروری است مجری پیشنهاد مدیریتی خود را بر مبنای این درخواست تنظیم نموده و به کارفرما 

تحویل نماید .پیشنهاد مدیریتی نشان دهنده آمادگی پیشنهاد دهنده برای اجرا و مدیریت صحیح 

ای پروژه خواهد بود .تنظیم قالب پیشنهاد مدیریتی بر طبق استاندارد نماتن خواهد بود .پیشنهاد ه

 ارائه شده باید شامل موارد ذیل باشد : 

 طرح مدیریت پروژه بر مبنای استاندارد نماتن  •

 زمانبندی پروژه  •

 روش طراحی توسعه و پیاده روی  •

 چگونگی استقرار تیم پروژه  •

 چگونگی تحویل و نصب و راه اندازی  •

 روش آزمون پذیرش  •

  چگونگی آموزش •

  چگونگی پشتیبانی •

پروژه شامل سازمان، روشها و برنامه تضمین کیفیت  •

  ابزارهای الزم

گزارش پیشرفت پروژه که کارگزار در حین اجرای  •

  پروژه به کارفرما ارائه خواهد نمود شامل

  محتوا، قالب و برنامه زمانی ارائه آنها •

  استانداردهای مرجع •

سیاست و ضوابط پیشنهاد دهنده برای استفاده از  •

  پیمانکاران فرعی

  مخاطرات پروژهتحلیل  •
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فهرست وظایف و فعالیت هایی که عوامل کارفرما  •

  باید در طول اجرای پروژه انجام دهند.

  

 تفكيكي کار  تاربرنامه ریزي پروژه، ساخ

فعالیت های مهم سیستم به تفکیک شرح داده شود حداقل مشخصات زیر باید هر یک از فعالیت های کاری ذکر 

 وابستگی به سایر –فرآورده های نتایج –منابع مورد نیاز –شرح فعالیت –عنوان ( شرح مختصر ) –شناسه گردد . 

 زمانبندي تفصيلي فعاليت ها 

زمان شروع هر –زمانبندی تفصیلی پروژه که حداقل شامل اطالعات زیر باشد : عناوی فعالیت های کاری(فرآیند) 

زمان خاتمه هر فعالیت به همراه مفروضات و اطالعات مبنا مانند روزهای تعطیل و ... برنامه تحویل –فعالیت 

 فرآورده ها : برنامه ریزی تحویل همه فرآورده های پروژه باید ارائه گردد : با زمانبندی فعالیت ها باید سازگار باشد . 
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 واحد فناوری اطالعات
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 اطالعات قيمت  –بخش چهارم 

 قيمت

در ارائه قیمت ریز فعالیت ها باید ذکر و به هر مورد نفر/ ماه مربوط تخصیص داده و براساس 

 جداول  استاندارد قیمت کاری هزینه پروژه بدون محاسبه هزینه های سربار محاسبه و ذکر گردد. 

 : کلیه کسورات قانونی به عهده مجری می باشد. 1تذکر 

 : گارانتی نرم افزار برای سال اول رایگان و در ادامه پیشنهاد هزینه گارانتی برای هر ماه قید شود. 9تذکر 

  

  

  

 


