
 سشيسيبيسب

 

 
  

 توسعه دهنده يهاانعقاد قرارداد با شركتالزامات دستورالعمل 

 اعتباربخشي اسناد و ريزيبرنامه فرايند مديريت

 
 
 
 
 

اول : نسخه  



 
 
 
 

1 
 
 
 

 سامانهدهنده  توسعه يهاشركت انعقاد قرارداد باالزامات دستورالعمل 

 اعتباربخشي اسناد و ريزيبرنامه فرايند مديريت

  

١٤٠١ : سال  

١ نسخه :  

  مقدمه
افزاري و ايجاد زيرساخت نرم، نياز به به صورت الكترونيك اعتباربخشي اسنادمديريت  و ريزيبرنامه فرايند لزومباتوجه به 

   باشد.اي بدين منظور ميسامانه سازيافزاري براي پيادهسخت

 سامانهاندازي، نگهداري و پشتيباني از راه درقراردادي  رعايت الزامات فني ومنظور ايجاد وحدت رويه در به دستورالعملاين 
 تجميع بستر نمودن فراهم و مراكز تابعه دانشگاه علوم پزشكي ايراندر  اعتباربخشي اسناد و ريزيبرنامه فرايندمديريت 
  باشد.مي اسناد ذخيره و اعتباربخشي فرايندهاي مديريت اطالعات

  هدف
مديريت اسناد و فرايند سامانه اندازي، نگهداري و پشتيباني از راهدر راردادي رعايت الزامات فني و قايجاد وحدت رويه در 

  اسناد اعتباربخشيتجميع نمودن بستر  فراهمو  مراكز تابعه دانشگاه علوم پزشكي ايراندر اعتباربخشي 

 تعاريف

 باشد.ن مي: منظور، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران و واحدهاي تابعه آدانشگاه

هاي ها، مراكز و شبكهبيمارستان ،حقيقاتي، مراكز آموزشي و درمانيها، مراكز تها، دانشكدهمعاونت تابعه دانشگاه: يواحدها
 هاو پژوهشكده هاهاي ستادي، انستيتوبهداشتي و درماني، مديريت

خوانده  "شركت"شد كه در اين دستورالعمل باميمديريت اسناد و فرايند اعتباربخشي  سامانه دهندهشركت توسعه :شركت
  مي شود.

نمايند كه در اين مي استفادهمديريت اسناد و فرايند اعتباربخشي كه از سامانه  واحدهاي تابعه دانشگاه: تمامي مركز
  شود. خوانده مي "مركز"دستورالعمل به اختصار 

مديريت اسناد و فرايند اعتباربخشي كه براي سيستم اطالعاتي  :اعتباربخشي اسناد و ريزيبرنامه فرايند مديريت سامانه
يا  "اعتباربخشي سامانه"در بعضي موارد  دستورالعملدر طي اين مديريت اسناد و فرايند اعتباربخشي  باشد. سيستممي

  شود.خوانده مي "سامانه"
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 سامانهدهنده  توسعه يهاشركت انعقاد قرارداد باالزامات دستورالعمل 

 اعتباربخشي اسناد و ريزيبرنامه فرايند مديريت

  

١٤٠١ : سال  

١ نسخه :  

 محدوده اجرا

ها، مراكز ها، دانشكدهمعاونت تمامي اهدرمانگ ها،بيمارستان ،محدوده عملكرد اين دستورالعمل، مراكز آموزشي و درماني
مديريت آمار و فناوري هاي ستادي و مديريت ،هاو پژوهشكده هاانستيتو، درمانيتحقيقاتي، مراكز و شبكه هاي بهداشتي و 

 .باشدمي اطالعات دانشگاه علوم پزشكي ايران

  نظارت مسئوليت 
  اطالعات دانشگاه علوم پزشكي ايرانو مديريت آمار و فناوري  منابع و مديريت توسعه معاونت

  مسئوليت اجرا

  ها، مراكز تحقيقاتي، مراكز و شبكه هاي بهداشتي و درمانيها، دانشكدهمعاونت تماميها، بيمارستان ،مراكز آموزشي و درماني

  اصول و ضوابط
با  انعقاد قرارداد پشتيباني ،مراكز اعتباربخشي اسناد و ريزيبرنامه فرايندمديريت هاي براي نصب و نگهداري سامانه – ١ماده 

گذاري و ايجاد باشد. در اين راستا براي ايجاد نظام هماهنگ تعرفهمي الزامي اعتباربخشي هايدهنده سامانهشركت توسعه
  سازوكار واحد، پيروي از دستورالعمل حاضر الزامي است.

ين دستورالعمل محاسبه گردد. هيچ يك از واحدهاي و پشتيباني مطابق با پيوست شماره يك ا استقرار مبلغ قرارداد - ٢ماده 
  باشند.تابعه دانشگاه مجاز به انعقاد قرارداد، باالتر از سقف تعيين شده در پيوست مذكور نمي

دهنده، در قسمت تعهدات پيمانكار، ذكر شود كه: شركت براي ارائه خدمات اعم از نصب، در قرارداد با شركت توسعه -٣ماده 
دهي باشد) هيچ گونه به صورت بدون وقفه و مستمر در مركز آماده خدمت سعه (به نحوي كه سامانه اعتباربخشيو تو استقرار

  كند.پيوست يك اين دستورالعمل، دريافت نمي ذكر شده در هزينه خارج از تعرفه
  باشد.ستورالعمل ميمطابق با پيوست شماره دو اين د اعتباربخشي الزامات فني، كاركردي و امنيتي سامانه - ٤ماده 
  باشد.دهنده، نظارت بر عهده مديريت آمار و فناوري اطالعات دانشگاه ميدر قرارداد في مابين مركز و شركت توسعه - ٥ماده 
گزارش عملكرد شركت در ارائه خدمات استقرار و پشتيباني هر گونه پرداخت به شركت طرف قرارداد، مستلزم ارائه  - ٦ماده 

دو اساس بند باشد. بديهي است محاسبه مبلغ بر ناظر قرارداد (مديريت آمار و فناوري اطالعات دانشگاه) مي ديهسامانه و تايي
  باشد.اين دستورالعمل مي
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 سامانهدهنده  توسعه يهاشركت انعقاد قرارداد باالزامات دستورالعمل 

 اعتباربخشي اسناد و ريزيبرنامه فرايند مديريت

  

١٤٠١ : سال  

١ نسخه :  

بايست در سرورهاي دانشگاه نصب شود. براي فراهم نمودن زيرساخت الزم به منظور هاي اعتباربخشي ميسامانه -٧ماده 
  باشند.ن/مركز متقاضي موظف به ارسال درخواست به مديريت آمار و فناوري اطالعات دانشگاه مياستقرار سامانه، بيمارستا

ي كه متقاضي استفاده افزار و يك بانك اطالعاتي براي تمامي مراكزموظف است يك نسخه از نرم شركت طرف قرارداد -٨ماده 
مراكز به  تماميسازي نمايد كه اي پيادهبه گونهرا انه سامدر سرور دانشگاه نصب نمايد و  از سامانه شركت مربوطه هستند،

يك بار بر روي سرور مستقر  توسط شركت توسعه دهندهاندازي سامانه نصب و راه .تعريف گردنددر سامانه  صورت تجميعي
 در دانشگاه انجام پذيرد.

بعدي كه متقاضي  مراكزشده است براي  اندازيدر صورتي كه سامانه مربوط به يك شركت قبال براي يك مركز راه -٩ماده  
بايست از همان بعدي نيز مي مراكزباشد و استفاده از سامانه هستند، نياز به نصب مجدد سامانه بر روي سرورهاي جديد نمي

  د.متقاضي انجام ده مراكزسامانه استفاده نمايند و شركت طرف قرارداد موظف است اقدامات مربوط به استقرار سامانه را در 
به آن استناد بايست ميتعريف پروژه مطابق با پيوست سه اين دستورالعمل، پيوست الزامي قرارداد بوده و در قرارداد  -١٠ماده 
  .شود
  .به مراكز ابالغ خواهد شد ساليانه ،اين دستورالعمل كيشماره  وستيپذكر شده در  هيلغ پاامب -١١ماده 
باشد و توسط تمامي واحدهاي تابعه دانشگاه علوم پزشكي ايران مي پيوست ٣ماده و  ١٢اين دستورالعمل در  -١٢ماده 
  االجرا است.الزم
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 سامانهدهنده  توسعه يهاشركت انعقاد قرارداد باالزامات دستورالعمل 

 اعتباربخشي اسناد و ريزيبرنامه فرايند مديريت

  

١٤٠١ : سال  

١ نسخه :  

                          ١ شماره پيوست
  اعتباربخشي اسناد و ريزيبرنامه فرايندمديريت سامانه تعيين هزينه خدمات استقرار، نگهداري و توسعه  فرم

  
 باشد. به شرح زير مي اعتباربخشي اسناد و ريزيبرنامه فرايندمديريت سامانه نگهداري و توسعه  استقرار، نهيمحاسبه هز نحوه

جدول هاي بايست مستندات مربوط به تمامي شاخصميهاي سيستم مديريت اسناد و فرايند اعتباربخشي دهنده سامانههاي توسعهشركت
  ارسال نمايد.دانشگاه و مركز متقاضي به مديريت آمار و فناوري اطالعات ارزيابي  برايرا  شماره يك

   براي امتيازدهي مورد ارزيابي يشاخص ها -١ جدول

 
 

  

  امتياز   عنوان شاخص  نوع شاخص رديف
 امتياز
  سامانه

  غيرعملكردي  ١
    ١  Textبه  Voiceامكان تبديل 

    ٣  امكان مديريت سطوح دسترسي

٢  

  عملكردي

    ٢٠  افزار هستندتابعه دانشگاه كه متقاضي استفاده از نرمامكان ارائه تجميعي سامانه براي تمامي مراكز 

    ٤  امكان ثبت اطالعات صورتجلسه و ارسال پيام دعوت نامه به اعضاي جلسه

    ٣  گيري از وضعيت انجام مصوبات صورتجلسهامكان گزارش  ٣

    ٦  امكان ثبت و ارزيابي برنامه عملياتي (اهداف اختصاصي و اهداف كلي) ٤

    ٥  ها و بارگذاري مستندات (دستورالعمل و خط مشي و ابالغ و امضا الكترونيك)يريت سنجهمد ٥

    ٦  امكان تعريف برنامه استراتژيك ٦

    ٤  SWOTامكان ايجاد نمودار  ٧

    ٤  ساز و تعريف چك ليستوجود ماژول فرم ٨

    ٦  هاي اعتباربخشيامكان تعريف شاخص ٩

    ٣  ريت حوادث و بحرانامكان ثبت اطالعات مدي ١٠

    ٣  ثبت اطالعات مديريت خطا ( تكميل فرم هاي گزارش دهي خطا) ١١

١٢ 
ارتباط با ساير 

 هاسامانه
    ٢  بيمارستاني HISارتباط با سيستم 

١٣  
 يارائه گواه

  يتيامن
    ١٥  گواهي امنيت افتا

   ٨٥    جمع امتياز
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 سامانهدهنده  توسعه يهاشركت انعقاد قرارداد باالزامات دستورالعمل 

 اعتباربخشي اسناد و ريزيبرنامه فرايند مديريت

  

١٤٠١ : سال  

١ نسخه :  

  براي امتيازدهي ارائه مستندات - ٢ جدول

  

  هاي مورد ارزيابيت + امتياز شاخص: امتياز ارائه مستندا امتياز
  

  بندي سامانه و قيمت پايه استقرار و نگهداري سامانه در سال  Grade – ٣ جدول

  

  

  

  

  

  

  

اندازي و نصب سامانه بر روي يك سرور براي تمامي مراكز متقاضي راههر مركز تعيين شده است و  به ازايبراي استقرار و نگهداري سامانه *مبالغ پايه 

  .گيردصورت مي استفاده كننده از سامانه،

  

  تختعداد ت ضريب قيمت پايه استقرار و نگهداري در سال  بر اساس – ٤جدول 

                                                                                                                                                                  

  

  

  
  )استقرار و نگهداري سامانه در سال قيمت پايه( × )ضريب مربوط به تعداد تخت( مبلغ نهايي استقرار سامانه در مركز :

  امتياز شركت  امتياز مستندات  ستنداتم  رديف

    ١٠  و ديتا كاتالوگ داده فيلدهاي بانك اطالعاتي،مستندات جداول ايجاد شده  ،معماري بانك اطالعاتي  ١
    ٥    MS Visio افزاردر نرم  BPMNدر قالب استانداردسامانه را  يندهايفرآمستندات   ٢

    ١٥  جمع امتياز

 قيمت پايه (ريال) استقرار و نگهداري در سال  Grade  امتياز   رديف

  ١٢٠,٠٠٠,٠٠٠كمتر از   A به باال ٩٠  ١

 ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠كمتر از   B  ٩٠تا  ٧٠  ٢

 ٧٠,٠٠٠,٠٠٠ز كمتر ا  C  ٧٠زير   ٣

  رديف تخت بيمارستانتعداد  ضريب
 ١  تخت  ٥٠٠بيش از  ١,٢
  ٢ تخت ٥٠٠تا  ١٠٠بين  ١

 ٣ تخت ١٠٠كمتر از  ٠,٨
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 سامانهدهنده  توسعه يهاشركت انعقاد قرارداد باالزامات دستورالعمل 

 اعتباربخشي اسناد و ريزيبرنامه فرايند مديريت

  

١٤٠١ : سال  

١ نسخه :  

               ٢ شماره پيوست

 اعتباربخشي اسناد و ريزيبرنامه فرايندمديريت سامانه و كاركردي  فني الزامات

 الزامات فني سامانه -١

   باشد. داشته را اكتيودايركتوري سيستم به اتصال امكان سامانه -١-١

  باشد. داشته را Offloading SSL سرويس به اتصال امكان سامانه -١-٢

 و نموده نصب را اطالعات فناوري و آمار مديريت شده اعالم روسيويآنت ،افزارنرم Base Data و Application سرورهاي روي بر پيمانكار -١-٣
  دهد.مي انجام را ويروس آنتي براي رمذكو مديريت سوي از شده اعالم تنظيمات

 ،اطالعات فناوري و آمار مديريت درخواست صورت در و نمايد فراهم را مجازي سرورهاي روي بر افزارهانرم تمامي سازيپياده قابليت پيمانكار، -١-٤
   نمايد.مي اندازيراه ،مجازي سرورهاي روي بر را افزارنرم

  باشد. داشته را روزمره وظايف با متناسب كاربران تعريف امكان سامانه -١-٥

 هاينقش به هاآن انتساب و كاربران ويرايش و تعريف ،نمايش امكان و كاربردي هايبرنامه هاينقش ويرايش و تعريف ،نمايش امكان سامانه -١-٦
 باشد. داشته را كاربردي هايبرنامه

 هايخانوادگي/نقش ملي/نام (كد كاربر هايويژگي اساس بر كاربران جستجوي و كاربردي هايبرنامه هاينقش جستجوي امكان سامانه -١-٧
 باشد. داشته را كاربردي) هايبرنامه

 باشد. داشته را ... و شدهانجام عمليات نوع ،زمان كاربر، كد شامل سيستم در كاربران عمليات تاريخچه ذخيره امكان سامانه -١-٨

 باشد. داشته را كاربران از يك هر يدسترس سطوح و هانقش تغييرات تاريخچه ذخيره امكان سامانه -١-٩

 باشد. داشته را كاربر به كوتاه پيام طريق از تغييرات رسانياطالع و كاربر رمز تغيير امكان سامانه -١-١٠

 باشد. داشته را شده تعريف دسترسي چارچوب در مافوق نقش براي مختلف سطوح در كاربران از يك هر فعاليت رؤيت امكان سامانه -١-١١

 باشد. داشته را مختلف عملياتي گزارشات جرايا امكان سامانه -١-١٢

 داشته وجود نمودارها و گزارشات روي از .... و PDF، EXCEL، CSV ، Word ، JPEG مانند استاندارد هايخروجي ايجاد قابليت سامانه در -١-١٣
  باشد.

 باشد. شتهدا را شده ثبت اطالعاتي اقالم تمامي اساس بر تحليلي هايگزارش انواع تهيه قابليت سامانه  -١-١٤

   باشد. داشته را ثانيه از كسري در ،اطالعات وسيع حجم پردازش توانايي سامانه -١-١٥

   باشد. داشته را اطالعاتي هايفرمت انواع تحليل و تجزيه براي هاداده تجميع توانايي سامانه -١-١٦
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 سامانهدهنده  توسعه يهاشركت انعقاد قرارداد باالزامات دستورالعمل 

 اعتباربخشي اسناد و ريزيبرنامه فرايند مديريت

  

١٤٠١ : سال  

١ نسخه :  

 باشد. داشته اطالعاتي فيلدهاي تمامي روي بر (پااليش) فيلترينگ سامانه -١-١٧

  باشد. داشته را متفاوت هايفرمت با مختلف ايداده منابع از هاداده انبوه حجم از انيپشتيب امكان سامانه -١-١٨

   باشد. داشته وجود ،وب هايمرورگر تمامي طريق از سامانه هايبخش تمامي از استفاده امكان -١-١٩

 باشد. داشته را هاعامل سيستم انواع روي بر كار و نمايش قابليت سامانه -١-٢٠

 و باشند نداشته خود مرورگر روي بر خاصي افزونه نصب به نياز آن از استفاده براي سامانه كاربران كه باشد فراهم ايگونهبه سامانه كاربري -١-٢١
  نمايند. دريافت را خود خدمات بتوانند كروم و فايرفاكس اكسپلورر، اينترنت شامل بازار در موجود مرورگرهاي از استفاده با

  باشد. استفاده قابل ،استاندارد مرورگرهاي در پالگين يا جانبي افزارنرم گونههر نصب بدون وب تحت سامانه -١-٢٢

  باشد. داشته را مختلف افزارهايسخت روي بر استقرار و سازگاري قابليت و نداشته مشخص افزارسخت به وابستگي سامانه -١-٢٣

 موردنظر تاريخ انتخاب امكان ،تاريخ فيلدهاي تمامي در سامانه كاربر كه معني بدين كند. پشتيباني كامل طوربه شمسي تاريخ از سامانه -١-٢٤
  باشد. داشته شمسي تقويم از را خود

 فارسي حروف و كلمات سازيذخيره امكان كه معني بدين كنند. پشتيباني فارسي زبان از كامل صورتبه بايد سامانه داده پايگاه ركوردهاي -١-٢٥
  باشد. داشته وجود محدوديت بدون و صحيح شكل به

  شود. استفاده كاربري هايواسط تمامي در يكسان الگوي و رويه از سامانه در -١-٢٦

  باشد. الزم راهنمايي حاوي و بوده فارسي جمالت قالب در سامانه يخطا هايپيغام -١-٢٧

 عمل به ممانعت ها)داده زياد يا كم تعداد يا اشتباه كدملي يا عدد بجاي حرف (ورود اضافي يا نامعتبر هايداده دريافت از بايد كاربري واسط -١-٢٨
  آورد.

  باشد. داشته را محدوديت بدون كاري، هايايستگاه تمامي در دهيسرويس قابليت سامانه -١-٢٩

  نكند. تجاوز ثانيه ٥ از ،سيستم از كاربران هايدرخواست به سيستم گوييپاسخ و صفحات بارگذاري زمان متوسط -١-٣٠

 يمعمار و باشد خودش عملكرد حوزه در كارفرما ديجد هاييازمندين يپاسخگو كه باشد شده طراحي ايگونه به سامانه يافزارنرم يمعمار -١-٣١
  سازد. فراهم ندهيآ در ايتوسعه تيمحدود چگونهيه دينبا افزارنرم

 و شافزاي امكان ها،تراكنش و كاربران تعداد كاهش اي شيافزا به توجه با كه باشد شده انتخاب ايبگونه ديبا رساختيز و سامانه يمعمار -١-٣٢
  سازد. فراهم را سامانه يرساختيز عمناب كاهش

 نظارت و راهبري اجرا، واحد كار گردش مديريت زيرسيستم يك طريق از بايد سامانه عملكردي حوزه در موجود كارهاي گردش تمامي -١-٣٣
    گردد.

 سامانه اين طريق از اربرانك گردد. گوييپاسخ واحد كارتابل يك طريق از يدبا روزانه روتين هايفعاليت انجام براي كاربران تعامالت تمامي -١-٣٤
   نمايند. استفاده رتابلكا همين از نيز كاربران ساير به هافعاليت ارجاع در بتوانند و داشته دسترسي خود قبلي هايفعاليت سوابق تمامي به
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 سامانهدهنده  توسعه يهاشركت انعقاد قرارداد باالزامات دستورالعمل 

 اعتباربخشي اسناد و ريزيبرنامه فرايند مديريت

  

١٤٠١ : سال  

١ نسخه :  

  .سازد همفرا را پيامك و ايميل جمله از مختلف هايكانال طريق از كاربران به پيام ارسال براي الزم امكانات سامانه  -١-٣٥

 خودداري موجود هايداده يممستق رسانيبروز از و باشد شده گذارينسخه صورت به هاداده روي بر گرفته صورت تغييرات و اصالحات تمامي -١-٣٦
 .شود

  . باشد داشته را كالسترينگ و مجازي سرور روي بر اندازيراه امكان سامانه -١-٣٧

  باشد. شده عايتر سامانه در بايستمي UTF-8 و Unicode استانداردهاي -١-٣٨

 اعتباربخشي اسناد و ريزيبرنامه فرايندمديريت سامانه امكانات عملكردي  -٢

 باشد. داشته را )يكل اهداف و ياختصاص اهداف ( ياتيعمل برنامه يابيارز و ثبت امكان سامانه -٢-١

 باشد. داشته را كياستراتژ برنامه فيتعر امكان سامانه  -٢-٢

   باشد. داشته را يكالكترون مضاا و ابالغ و يمش خط و (دستورالعمل مستندات يبارگذار و هاسنجه تيريمد امكان سامانه  -٢-٣

  باشد. داشته را SWOT نمودار جاديا مكانا سامانه  -٢-٤

  باشد. داشته را ياعتباربخش يهاشاخص فيتعر مكانا سامانه  -٢-٥

  باشد. داشته را جلسه ياعضا به نامه دعوت اميپ ارسال و هصورتجلس اطالعات ثبت امكان سامانه  -٢-٦

   باشد. داشته را صورتجلسه مصوبات امانج تيوضع از گيريگزارش امكان سامانه  -٢-٧

 باشد. داشته را ستيل چك فيتعر و فرم ايجاد مكانا سامانه  -٢-٨

 باشد. داشته را خطا) يده گزارش يها فرم ليتكم ( خطا تيريمد اطالعات ثبت مكانا سامانه -٢-٩

 باشد. داشته را بحران و حوادث تيريمد اطالعات ثبت مكانا سامانه -٢-١٠

  .باشد داشته را Text به ceVoi تبديل امكان سامانه -٢-١١

 باشد ايگونه به سامانه و باشد داشته را دانشگاه سرور در مراكز تمامي براي اطالعاتي بانك يك و افزارنرم از نسخه يك نصب امكان سامانه -٢-١٢
  نگردد. نصب افزارنرم از مجزا نسخه و مجزا اطالعاتي بانك مركز، هر ازاي به و گردند تعريف سامانه در تجميعي صورت به مراكز تمامي كه

  اطالعات محرمانگيامنيت و  -٣
 محتواي و مشخصات اساس بر ماژول يا job صورت به سامانه به مربوط اطالعاتي بانك از پشتيبان نسخه تهيه براي مناسب بستر سازيفراهم -٣-١

  خودكار صورت به شده نصب برنامه

 افزارنرم ضروري موارد ريسا و اطالعاتي يهابانك و هاسيسرو از )گيري Backup( بانيپشت نسخه هيته -٣-٢

  سامانه حيصح كارگردش و سازيرهيذخ در هاداده صحت -٣-٣
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 سامانهدهنده  توسعه يهاشركت انعقاد قرارداد باالزامات دستورالعمل 

 اعتباربخشي اسناد و ريزيبرنامه فرايند مديريت

  

١٤٠١ : سال  

١ نسخه :  

  اطالعاتي بانك رييگبانيپشت عملكرد صحت بر نظارت -٣-٤

 مانيتورينگ سيستم به سامانه اتصال -٣-٥

  اطالعاتي هايبانك و هاعاملسيستم ها،سرويس تمامي مستمر مانيتورينگ و پايش -٣-٦

  ناظر توسط شده تعريف اطالعات امنيت استانداردهاي ياجرا و رعايت -٣-٧

 كاربران براي وظيفه با متناسب سيدستر سطوح رعايت و اطالعات محرمانگي از صيانت و حفظ -٣-٨

  مجوز بدون سامانه در كاربر به دسترسي انتصاب عدم -٣-٩

  هابرنامه و هاسامانه هايتراكنش تمامي log به دسترسي و سازيذخيره قابليت -٣-١٠

  افتا) امنيتي (گواهي امنيت هايآزمايشگاه امنيتي گواهي ارائه -٣-١١
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 سامانهدهنده  توسعه يهاشركت انعقاد قرارداد باالزامات دستورالعمل 

 اعتباربخشي اسناد و ريزيبرنامه فرايند مديريت

  

١٤٠١ : سال  

١ نسخه :  

  فرمت تعريف پروژه شرح خدمات پيمانكار براي استقرار و نگهداري سامانه   

 

  

 اسناد و ريزيبرنامه فرايند مديريت سامانه نگهداري و استقرار

  اعتباربخشي

 
 
 

   


  PRD-IT-ETEBARBAKHSHI-V1.2-1401.07.11 : سند نام
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 سامانهدهنده  توسعه يهاشركت انعقاد قرارداد باالزامات دستورالعمل 

 اعتباربخشي اسناد و ريزيبرنامه فرايند مديريت

  

١٤٠١ : سال  

١ نسخه :  

 مقدمه

   باشد.اسناد و فرايند اعتباربخشي بيمارستاني مي مديريت سامانهاندازي و نگهداري نصب، راهبراي مستند حاضر شرح اقدامات الزم 

 و ذينفعان محدوده -١

  ذينفعان -١-٢
  باشند.ميركز/مديريت/معاونت......................................بيمارستان/مركز آموزشي درماني/مكاربران ، ده كنندگان و ذينفعان اين سامانهستفاا

  پروژه محدوده -١-٣
  باشد.مي .محدوده پروژه بيمارستان/مركز آموزشي درماني/مركز/مديريت/معاونت ................................................................

  فازهاي انجام كار  -٢

  )١(فاز سامانه اندازيراه و نصب -٢-٢
 باشد.مي شامل مراحل زيراسناد و فرايند اعتباربخشي بيمارستاني  مديريت اطالعاتاندازي سيستم فاز نصب و راه

 اندازيو راه نصب -٢-٢-١
  باشد.مي پيمانكار عهده بر ،سامانه اندازي راه و نصب -٢-٢-١-١

 گردد. نصب دانشگاه سرورهاي در بايستمي سامانه -٢-٢-١-٢

 ايران پزشكي علوم دانشگاه زيرمجموعه كزامر تمامي براي اطالعاتي بانك يك و افزارنرم از نسخه يك است موظف پيمانكار -٢-٢-١-٣
 كه نمايد سازيپياده ايگونه به را سامانه و نمايد نصب دانشگاه سرور در نمايند،مي استفاده قرارداد اين موضوع سامانه از كه

 نصب افزارنرم از مجزا نسخه و مجزا اطالعاتي بانك مركز، ره ازاي به و گردند تعريف سامانه در تجميعي صورت به مراكز تمامي
  نگردد.

 مركز براي نبايد ،است شده اندازيراه ايران پزشكي علوم دانشگاه زيرمجموعه كزامر از ييك براي قبال سامانه كه صورتي در -٢-٢-١-٤
 را سامانه استقرار به مربوط اقدامات و نموده اقدام قبل بند با مطابق بايستمي پيمانكار و شود نصب مجدد قرارداد اين موضوع

 .دهد انجام متقاضي هايبيمارستان در

 نصب ، دانشگاه DataCenter سرورهاي روي بر فقط را اطالعاتي بانك و Application سرويس بايستمي پيمانكار -٢-٢-١-٥
  نمايد.



 
 
 
 

12 
 
 
 

 سامانهدهنده  توسعه يهاشركت انعقاد قرارداد باالزامات دستورالعمل 

 اعتباربخشي اسناد و ريزيبرنامه فرايند مديريت

  

١٤٠١ : سال  

١ نسخه :  

 مديريت درخواست صورت در است ظفمو پيمانكار و باشد داشته را دانشگاه اكتيودايركتوري سيستم به اتصال امكان سامانه -٢-٢-١-٦
 دهد. انجام را الزم اقدام اكتيودايركتوري سيستم به سامانه اتصال به نسبت اطالعات فناوري و آمار

   است. پيمانكار وظايف از Offloading SSL سرويس از استفاده -٢-٢-١-٧

  نمايد. زياندا راه Base Data از مجزا سرور روي بر را  Application سرويس است موظف پيمانكار -٢-٢-١-٨

 نصب را كارفرما شده اعالم روسيو يآنت ،رافزانرم Base Data و Application سرورهاي روي بر است موظف پيمانكار -٢-٢-١-٩
  دهد. انجام را ويروس آنتي براي كارفرما سوي از شده اعالم تنظيمات و نموده

 درخواست صورت در و نمايد فراهم را جازيم سرورهاي روي بر افزارهانرم تمامي سازيپياده قابليت است موظف پيمانكار  -٢-٢-١-١٠
  نمايد. اندازيراه مجازي سرورهاي روي بر را افزارنرم كارفرما،

  سامانهپايه و تنظيمات تعاريف  -٢-٢-٢
 مرحله هر در سامانه در ،استاندارد با مطابق و درست و دقيق صورت به را تنظيمات و پايه تعاريف كليه است موظف پيمانكار -٢-٢-٢-١

  دهد. انجام باشد، ازني كه قرارداد از

 مديريت كاربران -٢-٢-٣

 هريك با مرتبط هاينقش واگذاري و روزمره وظايف با متناسب كاربران تعريف امكان ستيبايم كاربران مديريت سرويس -٢-٢-٣-١
 باشد. داشته را هاآن مجموعه زير واحدهاي و ذينفعان از

 كاربران ويرايش و تعريف ،نمايش امكان و و كاربردي هايبرنامه هاينقش ويرايش و تعريف ،نمايش امكان بايستمي سامانه -٢-٢-٣-٢
 باشد. داشته را كاربردي هايبرنامه هاينقش به هاآن انتساب و

 (كد كاربر هايويژگي اساس بر كاربران جستجوي و كاربردي هايبرنامه هاينقش جستجوي امكان بايستمي سامانه -٢-٢-٣-٣
 باشد. داشته را كاربردي) هايبرنامه هايخانوادگي/نقش ملي/نام

 باشد. داشته را پيامك صورت به امنيتي كد ارسال طريق از كاربر ايمرحله دو ورود امكان بايستمي سامانه -٢-٢-٣-٤

 باشد. داشته را خود مجموعه زير كاربران مديريت توانايي بايد سازماني واحد هر مديريت -٢-٢-٣-٥

 به شده فيتعر يهامارستانيب يتمام شاهدهم به دانشگاه ستادي واحدهاي به يدسترس فيتعر امكان ستيبا يم سامانه -٢-٢-٣-٦
 باشد. داشته را سامانه در كجاي صورت

 فراهم سامانه يرو بر را كاربران محوله فيوظا و يزمان پست اساس بر يدسترس سطوح انواع فيتعر امكان بايستمي سامانه -٢-٢-٣-٧
  .دينما
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 سامانهدهنده  توسعه يهاشركت انعقاد قرارداد باالزامات دستورالعمل 

 اعتباربخشي اسناد و ريزيبرنامه فرايند مديريت

  

١٤٠١ : سال  

١ نسخه :  

 مديريت ساختار سازماني -٢-٢-٤

 باشد. داشته را سازماني ساختار تعريف امكان بايستمي سامانه  -٢-٢-٤-١

  باشد. داشته را هاآن سمت و واحد تعيين و پرسنل تعريف قابليت بايستمي سامانه -٢-٢-٤-٢

 مديريت سطوح دسترسي -٥- ٢-٢

 را دارد عهده بر كه ايوظيفه و نقش با متناسب سامانه كاربران از هريك دسترسي سطح تعيين امكان بايستمي سامانه -٢-٢-٥-١
 باشد. داشته

 باشد. مديريت قابل بايد سامانه در شده تعريف كاربردي هاينقش از يك هر دسترسي سطوح -٢-٢-٥-٢

 هاينقش در شده تعريف دسترسي سطوح اساس بر سامانه امكانات به كاربران دسترسي تعيين امكان بايستمي سامانه -٢-٢-٥-٣
 باشد. داشته را كاربر به منتسب كاربردي هايبرنامه

 را شدهانجام عمليات نوع و زمان، كاربر، كد شامل سيستم در كاربران تغييرات تاريخچه ذخيره امكان بايستمي سامانه  -٢-٢-٥-٤
 باشد. داشته

 باشد. داشته را كاربران از يك هر دسترسي سطوح و هانقش تغييرات تاريخچه ذخيره امكان بايستمي سامانه -٢-٢-٥-٥

 رسانياطالع و كاربردي هايبرنامه هاينقش قالب در كاربر دسترسي سطح كاربر/تعيين رمز تغيير امكان بايستمي سامانه  -٢-٢-٥-٦
 باشد. داشته را كاربر به كوتاه پيام طريق از تغييرات

 دسترسي چارچوب در مافوق نقش براي مختلف سطوح در كاربران از يك هر فعاليت رؤيت امكان بايستمي سامانه -٢-٢-٥-٧
 اشد.ب داشته را شدهتعريف

  باشد. داشته را ستادي هايحوزه براي ها نقش تخصيص و تنظيم امكان بايستمي سامانه  -٢-٢-٥-٨

 امكانات عملكردي سامانه -٢-٢-٦

     باشد. داشته را )يكل اهداف و ياختصاص اهداف ( ياتيعمل برنامه يابيارز و ثبت امكان بايستمي سامانه -٢-٢-٦-١

 باشد. هداشت را كياستراتژ برنامه فيتعر امكان بايستمي سامانه -٢-٢-٦-٢

 را يكالكترون امضا و ابالغ و يمش خط و (دستورالعمل مستندات يبارگذار و هاسنجه تيريمد امكان بايستمي سامانه -٢-٢-٦-٣
   باشد. داشته

 باشد. داشته را SWOT نمودار جاديا مكانا بايستمي سامانه -٢-٢-٦-٤
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 سامانهدهنده  توسعه يهاشركت انعقاد قرارداد باالزامات دستورالعمل 

 اعتباربخشي اسناد و ريزيبرنامه فرايند مديريت

  

١٤٠١ : سال  

١ نسخه :  

 باشد. داشته را ياعتباربخش يهاشاخص فيتعر مكانا بايستمي سامانه -٢-٢-٦-٥

   باشد. داشته را جلسه ياعضا به نامه دعوت اميپ ارسال و هصورتجلس اطالعات ثبت امكان يستبامي سامانه -٢-٢-٦-٦

   باشد. داشته را صورتجلسه مصوبات انجام تيوضع از يريگ گزارش امكان بايستمي سامانه -٢-٢-٦-٧

   باشد. داشته را پرسنل از يسنج تيرضا امكان بايستمي سامانه -٢-٢-٦-٨

   باشد. داشته را ستيل چك فيتعر و فرم ايجاد مكانا بايستمي سامانه -٢-٢-٦-٩

   باشد. داشته را بحران و حوادث تيريمد اطالعات ثبت مكانا بايستمي سامانه -٢-٢-٦-١٠

 باشد. داشته را  خطا) يده گزارش يها فرم ليتكم ( خطا تيريمد اطالعات ثبت مكانا بايستمي سامانه -٢-٢-٦-١١

  باشد. داشته را text به voice ليتبد امكان بايستمي سامانه -٢-٢-٦-١٢

 عملياتي گزارشات -٢-٢-٧

 باشد. داشته را مختلف عملياتي گزارشات اجراي امكان بايستمي سامانه -٢-٢-٧-١

 و گزارشات روي از ... و PDF، EXCEL،  PPT، CSV مانند استاندارد هاي خروجي ايجاد قابليت بايستمي سامانه در -٢-٢-٧-٢
  باشد. داشته وجود نمودارها

 هوش تجاري -٢-٢-٨

 باشد. داشته را شده ثبت اطالعاتي اقالم تمامي اساس بر تحليلي يها گزارش انواع تهيه قابليت بايستمي سامانه  -٢-٢-٨-١

   باشد. داشته را ثانيه از كسري در اطالعات وسيع حجم پردازش توانايي بايستمي سامانه -٢-٢-٨-٢

   باشد. داشته را اطالعاتي هايفرمت انواع تحليل و تجزيه براي هاداده تجميع توانايي بايستمي سامانه -٢-٢-٨-٣

 باشد. داشته اطالعاتي هاي ستون كليه براي (پااليش) يلترينگف بايستمي سامانه -٢-٢-٨-٤

   باشد. داشته را مختلف نمودارهاي طريق از ها داده مصورسازي قابليت بايستمي سامانه -٢-٢-٨-٥

 باشد. داشته را عملكرد كليدي هاي شاخص سنجش منظور به KPI ساخت قابليت بايستمي سامانه -٢-٢-٨-٦

 باشد. داشته را ها گزارش در شده داده نمايش مقادير روي بر هشدار ايجاد امكان بايستمي سامانه -٢-٢-٨-٧

 باشد. داشته را متفاوت هايفرمت با مختلف ايداده منابع از هاداده انبوه حجم از پشتيباني امكان بايستمي سامانه -٢-٢-٨-٨
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 سامانهدهنده  توسعه يهاشركت انعقاد قرارداد باالزامات دستورالعمل 

 اعتباربخشي اسناد و ريزيبرنامه فرايند مديريت

  

١٤٠١ : سال  

١ نسخه :  

  قابليت هاي غيركاركردي سامانه -٢-٢-٩
   باشد. داشته وجود وب هايمرورگر تمامي طريق از سامانه هايبخش تمامي از استفاده امكان -٢-٢-٩-١

 باشد. داشته را موبايل هايعامل سيستم انواع روي بر كار و نمايش قابليت بايستمي سامانه -٢-٢-٩-٢

 روي بر خاصي افزونه نصب به نيازمند آن از استفاده براي سامانه كاربران كهباشد فراهم ايگونهبه بايد مانهسا كاربري -٢-٢-٩-٣
 بتوانند كروم و فايرفاكس اكسپلورر، اينترنت شامل بازار در موجود مرورگرهاي از هاستفاد با صرفاً و باشند نداشته خود مرورگر
  نمايند. دريافت را خود خدمات

  باشد. استفادهقابل استاندارد مرورگرهاي در پالگين يا جانبي افزارنرم گونههر نصب بدون بايد وب تحت سامانه -٢-٢-٩-٤

 بر استقرار امكان و مختلف افزارهايسخت با سازگاري قابليت و هنداشت مشخص افزارسخت به وابستگي بايستمي امانهس -٢-٢-٩-٥
  باشد. داشته را مختلف افزارهايسخت روي

 به وابسته نبايد سامانه و باشد داشته وجود سامانه براي مورداستفاده هايافزارسخت روزرسانيبه و توسعه امكان بايستمي -٢-٢-٩-٦
  باشد. افزارسخت

 در كه تاريخ فيلدهاي تمامي سامانه كاربر كه معني بدين كند. پشتيباني كامل طوربه شمسي تاريخ از بايستمي سامانه -٢-٢-٩-٧
 داشته شمسي تقويم از را خود موردنظر تاريخ انتخاب امكان و كرده وارد شمسي صورتبه را شودمي استفاده هاآن از سامانه
  باشد.

 كلمات سازيذخيره امكان كه معني بدين كنند. پشتيباني يفارس زبان از كامل صورتبه بايد سامانه داده پايگاه ركوردهاي -٢-٢-٩-٨
  باشد. داشته وجود محدوديت بدون و صحيح شكل به فارسي حروف و

  باشد. شده رعايت سامانه در بايستمي UTF-8 و Unicode استانداردهاي -٢-٢-٩-٩

  شود. استفاده كاربري هايواسط كليه در يكسان الگوي و رويه از بايستمي سامانه در -٢-٢-٩-١٠

  باشد. الزم راهنمايي حاوي و بوده فارسي جمالت قالب در بايستمي سامانه يخطا هايمپيغا -٢-٢-٩-١١

 ها)داده زياد يا كم تعداد يا اشتباه ملي كد يا عدد بجاي حرف (ورود اضافي يا نامعتبر هايداده دريافت از بايد كاربري واسط -٢-٢-٩-١٢
  آورد. عمل به ممانعت

 است فعالي كاربران تعداد تعداد، اين باشد. داشته را سامانه كاربر ٥٠٠٠ به اقلحد زمانهم دهيسرويس قابليت بايد سامانه -٢-٢-٩-١٣
  دارد. وجود سامانه به هاآن ورود امكان كه

  نكند. تجاوز ثانيه ٥ از سيستم از كاربران هايدرخواست به سيستم گوييپاسخ و صفحات بارگذاري زمان متوسط -٢-٢-٩-١٤



 
 
 
 

16 
 
 
 

 سامانهدهنده  توسعه يهاشركت انعقاد قرارداد باالزامات دستورالعمل 

 اعتباربخشي اسناد و ريزيبرنامه فرايند مديريت

  

١٤٠١ : سال  

١ نسخه :  

 عملكرد حوزه در كارفرما ديجد هاييازمندين يپاسخگو كه باشد شده انتخاب ايگونه به ديبا سامانه يافزارنرم يمعمار -٢-٢-٩-١٥
  سازد. فراهم را ندهيآ در ايتوسعه تيمحدود چگونهيه دينبا افزارنرم يمعمار و باشد خودش

 ها،راكنشت و كاربران تعداد كاهش اي شيافزا به توجه با كه باشد شده انتخاب ايبگونه ديبا رساختيز و افزار نرم يمعمار -٢-٢-٩-١٦
  سازد. فراهم را سامانه يرساختيز منابع كاهش و شافزاي امكان

 راهبري اجرا، واحد كار گردش مديريت سيستم زير يك طريق از بايد سامانه عملكردي حوزه در موجود كارهاي گردش كليه -٢-٢-٩-١٧
    گردد. نظارت و

 بايد كاربران گردد. گوييپاسخ واحد كارتابل يك قطري از بايد روزانه روتين هايفعاليت انجام براي كاربران تعامالت تمامي -٢-٢-٩-١٨
 از نيز كاربران ساير به هافعاليت ارجاع در بتوانند و داشته دسترسي خود قبلي هايفعاليت سوابق كليه به سامانه اين طريق از

  باشد. مي سرويس اين نياز مورد هايقابليت ديگر از فايل نمودن پيوست و نظرات درج نمايند. استفاده رتابلكا همين

  سازد فراهم را پيامك و ايميل جمله از مختلف هاي كانال طريق از كاربران به پيام ارسال براي الزم امكانات بايد سامانه  -٢-٢-٩-١٩

 مستقيم رساني بروز از و باشد شده گذاري نسخه صورت به هاداده روي بر گرفته صورت تغييرات و اصالحات كليه بايستمي -٢-٢-٩-٢٠
     شود. اريخودد موجود هايداده

 افزارتست نرم-٢-٢-١٠

 هر صورت در و شود تست و بررسي پروژه فرايند، صاحبان و كارفرما ناظر توسط بايستمي سامانه اندازيراه و نصب از پس -٢-٢-١٠-١
  دهد. انجام را آن رفع و اصالح براي الزم اقدامات است موظف پيمانكار سامانه، عملكرد در اختالل گونه هر يا و مغايرت گونه

 اين در نظر اظهار گونه هيچ حق پيمانكار و شد خواهد مشخص كارفرما ناظر توسط سامانه كامل تست براي زمان مدت : تبصره
  داشت. نخواهد را خصوص

 آموزش و عملياتي نمودن-٢-٢-١١

 انجام را سامانه كاربران و ادمين به آموزش از اعم نمودن، عملياتي و اندازيراه براي الزم اقدامات تمامي بايستمي پيمانكار -٢-٢-١١-١
 دهد.

 نمايد. ارائه كارفرما توسط شده معرفي نمايندگان به را پيشرفته و مبتدي هايآموزش تمامي است موظف پيمانكار -٢-٢-١١-٢

 يبكارگير نحوه نيهمچن و سامانه يهاستميرسيز تمامي با كار خصوص در الزم هايآموزش تمام است موظف پيمانكار -٢-٢-١١-٣
 تمامي انجام به موظف پيمانكار ،كارفرما ناظر طرف از راهبرسيستم تعويض صورت در و دينما ارائه سيستم راهبر به را هاگزارش
 باشد.مي ايشان به سيستم نگهداري موارد و سامانه الزم يهاآموزش
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 سامانهدهنده  توسعه يهاشركت انعقاد قرارداد باالزامات دستورالعمل 

 اعتباربخشي اسناد و ريزيبرنامه فرايند مديريت

  

١٤٠١ : سال  

١ نسخه :  

 مربوطه يهاآموزش اول مرحله در است موظف مانكاريپ ،سامانه راهبر به ديجد تغييرات در ازين مورد يهاآموزش ارائه براي -٢-٢-١١-٤
 به موظف مانكاريپ ،يحضور آموزش به ازين صورت در بعد مرحله در و دهد قرار كارفرما ناظر ارياخت در مستند صورت هب را

 .باشديم مربوطه راهبر آموزش

  )٢(فاز مستندسازي -٢-٣

را در اختيار  و فيلدهاي بانك اطالعاتي ايجاد شده پيمانكار موظف و متعهد است مستندات معماري بانك اطالعاتي و مستندات جداول -٢-٣-١
 ناظر كارفرما قراردهد.

و مكتوب نموده  يسازمدل  MS Visio افزاردر نرم  BPMNدر قالب استانداردسامانه را  يندهاياز فرآ كي هرپيمانكار موظف است  -٢-٣-٢
 و به ناظر كارفرما تحويل نمايد.

  ارفرما دهد.را مستند نموده و تحويل ك ١پيمانكار موظف است اقدامات و موارد مربوط به فاز  -٢-٣-٣

به ناظر كارفرما مكتوب صورت ها را به در ماژول جادشدهيهاي جديد و تغييرات اراهنماي ماژولتا پايان قرارداد پيمانكار موظف است  -٢-٣-٤
  .ارائه نمايد

انجام  راتييتغآن و  يسامانه و بانك اطالعات تيوضع نيآخر انيرا در جركارفرما ناظر تا پايان قرارداد، موظف است همواره  مانكاريپ -٢-٣-٥
و  ليتحوكارفرما به ناظر بالفاصله بعد از تغييرات،  ديجد شيرايانجام شده را همراه نسخه و و راتييداده و مستند تغ ها قرارشده در آن
 .دقرار ده سامانهعمال شده و نحوه كار با منطق كاري ا انيرا در جر شانيراهبري، ا وزشهمراه با آم

  )٣(فاز مانهسا بهبود و نگهداري خدمات -٢-٤

 سامانه بهبودخدمات توسعه و  -٢-٤-١

 و قالب هر در كارفرما ناظر كه افزارهايينرم و هاسامانه يتمام با اطالعات تبادل امكان ارائه به نسبت است موظف مانكاريپ -٢-٤-١-١
  .دينما اقدام كند،مي اعالم كه فرمتي

 اقدام باشد نياز كه فرمتي و قالب هر در سامانه زا خروجي نوع هر ارائه به نسبت زمان هر در است متعهد و موظف پيمانكار -٢-٤-١-٢
   نمايد.

 ،گزارشات) ويرايش و طراحي موجود، هايقابليت بهبود جديد، (قابليت سيستم اصالح و تغيير توسعه، هايدرخواست تمامي -٢-٤-١-٣
   گردد. ارسال پيمانكار به ناظر طريق از بايستمي

  .دينما هيته را نياز مورد تغييرات انيپا و شروع خيتار و يزمانبند فرم و نياز مورد تغييرات انجام چارت است موظف مانكاريپ -٢-٤-١-٤

 كارفرما ناظر از را تغييرات انجام زمانبندي فرم و سامانه توسعه و بهبود براي نياز مورد تغييرات هيدييتا است موظف پيمانكار -٢-٤-١-٥
 موظف مانكاريپ ،ديننما دييتا را پيشنهادي مانبنديز و نياز مورد تغييرات مستندات كارفرما ناظر كه يصورت در .دينما افتيدر
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 سامانهدهنده  توسعه يهاشركت انعقاد قرارداد باالزامات دستورالعمل 

 اعتباربخشي اسناد و ريزيبرنامه فرايند مديريت

  

١٤٠١ : سال  

١ نسخه :  

 دييتا را مذكور مستندات كارفرما ناظر تا دينما تكرار مجددا را شده اصالح يزمانبند فرم و نياز مورد تغييرات انجام چارت است
 .دينما

 ريزيبرنامه و يبندزمان طبق ،تاس دهيرس كارفرما ناظر دييتا به كه را شده توافق مورد تغييرات يتمام است موظف پيمانكار -٢-٤-١-٦
 .دينما يسازادهيپ سامانه در گرفته صورت

 هر صورت در و شود تست و يبررس كارفرما ناظر و كارفرما توسط بايستمي سامانه ،پيمانكار توسط تغييرات اعمال از پس -٢-٤-١-٧
 .دهد انجام را آن رفع و اصالح براي زمال اقدامات است موظف مانكاريپ سامانه، عملكرد در اختالل گونه هر اي و رتيمغا گونه

  هاسرور نگهداري -٢- ٤-٢
 باشد.مي پيمانكار عهده بر داده پايگاه و application سرورهاي هايعاملسيستم مديريت -٢-٤-٢-١

 .باشدمي پيمانكار برعهده server sql مانند قرارداد موضوع افزارنرم به مرتبط داده گاهيپا تيريمد -٢-٤-٢-٢

 .باشدمي پيمانكار برعهده )Server Web (مانند قرارداد موضوع افزارنرم به مرتبط يها server application مديريت -٢-٤-٢-٣

 و اشكاالت خطارفع  -٣- ٤-٢

 انجام كارفرما توسط شده معرفي سامانه راهبر توسط پشتيباني قرارداد موضوع افزارنرم ايرادات و مشكالت كليه ارسال -٢-٤-٣-١
 گيرد.مي

 و جزئي برداريبهره مانع و بوده قرارداد موضوع با مرتبط و حاد كه طاييخ و اشكال اعالم صورت در است متعهد پيمانكار -٢-٤-٣-٢
 )غيرتعطيل و تعطيل روزهاي و اداري غير و اداري ساعات (در روز شبانه ساعت ٢٤ در و هفته روز ٧ در شود،مي سامانه از كلي يا
 در و اشكال رفع و بررسي به نسبت كارفرما ظرنا يا و سامانه راهبر اعالم از پس ٢ شماره جدول در مندرج زمان حداكثر در و

 پيمانكار فوق، مدت در شده اعالم مشكالت رفع امكان وجود عدم صورت در نمايد. اقدام بالفاصله حضوري صورت به نياز صورت
  نمايد. ارائه موازي راهكار ساعت ٢٤ مدت ظرف حداكثر است موظف

 قرارداد موضوع افزارنرم با مرتبط كه را كارفرما ناظر يا و  سامانه راهبر سوي از شده گزارش اشكاالت است متعهد پيمانكار -٢-٤-٣-٣
 و اداري ساعات (در روز شبانه ساعت ٢٤ در و هفته روز ٧ در ،هستند سامانه از مناسب برداريبهره مانع ولي نبوده حاد اما بوده
 راهبر طريق از شده اعالم زمان از پس ٢ شماره لجدو در مندرج زمان حداكثر در و )غيرتعطيل و تعطيل روزهاي و اداري غير

 كارفرما از تائيديه اخذ از پس پيمانكار نباشد ميسر مذكور مدت در مشكل رفع چنانچه نمايد. برطرف كارفرما، ناظر يا و سامانه
  .نمود خواهد رفع را مشكل دائمي راهكار با ممكن زمان كوتاهترين در و موقت راهكار با كاري روز سه حداكثر مدت ظرف
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 سامانهدهنده  توسعه يهاشركت انعقاد قرارداد باالزامات دستورالعمل 

 اعتباربخشي اسناد و ريزيبرنامه فرايند مديريت

  

١٤٠١ : سال  

١ نسخه :  

 و يادار مكاتبه ل،يميا ،يتلفن تماس قيطر از حاد ريغ و حاد مشكالت رفع و يريگيپ براي مانكاريپ با سامانه راهبر ارتباط -٢-٤-٣-٤
 يروزها و يادار ريغ و يادار ساعات در مذكور ندهينما يتلفن ييپاسخگو به موظف مانكاريپ .باشديم يبانيپشت و يريرهگ سامانه

 .باشديم ٢ شماره جدول در مندرج زمان حداكثر در ليرتعطيغ و ليتعط

 توسعه، و اشكال رفع درخواست ثبت براي دانشگاه درخواست ثبت سامانه از استفاده به كارفرما درخواست صورت در -٢-٤-٣-٥
 باشد.مي قرارداد بندهاي طبق آن در شده ثبت هايدرخواست انجام و كارفرما شده اعالم سامانه از استفاده به موظف پيمانكار

 .باشدپيمانكارمي عهده بر قرارداد موضوع افزارهاينرم صحيح كار گردش و سازيذخيره در هاداده صحت مسئوليت -٢-٤-٣-٦

 از كامپيوتري هايويروس به مرتبط سرورهاي و هابرنامه آلودگي از جلوگيري يا رفع براي مناسب و الزم هايمشاوره ارائه -٢-٤-٣-٧
 باشد.مي پيمانكار وظايف

   باشد.مي پيمانكار وظايف از سامانه امنيت و افزارنرم از برداريبهره كيفيت افزايش منظور به كارفرما به مشاوره اتخدم ارائه -٢-٤-٣-٨

 راهبر وظايف حيطه در قرارداد موضوع به توجه با آن رفع كه مشكل يا ايراد هرگونه بروز درصورت است مكلف پيمانكار -٢-٤-٣-٩
 نمايد. رسانياطالع مربوطه راهبر به عتسا ٢٤ مدت ظرف حداكثر است مربوطه سامانه

  رسانيبروز  -٤- ٤-٢
 باشد.مي قرارداد مدت طول در موجود ويرايش آخرين با مطابق هاسامانه و هابرنامه بروزرساني به متعهد پيمانكار -٢-٤-٤-١

 باشدمي ادقرارد عقد زمان هاينسخه جاي به هاسامانه و هابرنامه از جديدتر هاينسخه نصب به مجاز صورتي در پيمانكار -٢-٤-٤-٢
 باشند. شده جايگزين يا حفظ است بوده كاربران استفاده و نياز مورد كه قرارداد عقد زمان نسخه هايقابليت كه

 يكار ساعات اوج از ريغ يزمان در و مناسب زمان در را ديجد يها patch نصب و هابرنامه يبروزرسان است موظف پيمانكار -٢-٤-٤-٣
 دهد. انجام

 رساني، بروز انجام از قبل ساعت ٤٨ حداقل را ديجد هاي Patch نصب و هابرنامه يبروزرسان زمان است موظف پيمانكار -٢-٤-٤-٤
  نمايد. اعالم مكتوب صورت به  كارفرما ناظر به

  اطالعات محرمانگيامنيت و  -٥- ٤-٢
 job صورت به سامانه به مربوط اطالعاتي بانك از پشتيبان نسخه تهيه براي مناسب بستر سازي فراهم به متعهد پيمانكار -٢-٤-٥-١

 همكاري خصوص اين در نياز درصورت كارفرما و بوده اتوماتيك صورت به شده نصب برنامه محتواي و مشخصات اساس بر ماژول يا
  دهد. قرار پيمانكار اختيار در VPN صورت به را سامانه سرور به دسترسي امكان بايستمي كارفرما صورت اين در نمايد. مي
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 سامانهدهنده  توسعه يهاشركت انعقاد قرارداد باالزامات دستورالعمل 

 اعتباربخشي اسناد و ريزيبرنامه فرايند مديريت

  

١٤٠١ : سال  

١ نسخه :  

 موارد ريسا و اطالعاتي هايبانك و هاسيسرو از )گيري Backup( بانيپشت نسخه هيته نحوه و طرح است متعهد مانكاريپ -٢-٤-٥-٢
 نباشد، كارفرما ناظر دييتا مورد مانكاريپ شنهادييپ طرح وچنانچه نموده ارائه كارفرما ناظر به دييتا براي را افزارنرم ضروري

  .دينما استفاده د،باش يم كارفرما ناظر موردنظر كه ييها روش از است موظف مانكاريپ

 .باشديم مانكاريپ عهده بر قرارداد موضوع افزارنرم حيصح كار گردش و سازي رهيذخ در هاداده صحت تيمسئول -٢-٤-٥-٣

 كارفرما، ناظر شنهادييپ روش به گيريپشتيبان عمليات انجام به كارفرما ناظر درخواست صورت در است موظف پيمانكار -٢-٤-٥-٤
 حيكارصح گردش و سازي رهيذخ در هاداده صحت تيمسئول .نمايد اقدام مذكور روش به ريگيپشتيبان عمليات انجام به نسبت

 .باشد يم مانكاريپ عهده بر رييبانگيپشت اتيعمل بر نظارت تيمسئول و باشديم مانكاريپ عهده بر قرارداد موضوع افزارنرم

 و نگهداري نصب، براي همكاري به ملزم انكارميپ ،گيريپشتيبان براي افزارنرم روي بر Agent نصب به ازين صورت در -٢-٤-٥-٥
 باشد. يم كارفرما ازين مورد Agent  ماتيتنظ

 تيمسئول رافع كارفرما، ناظر پيشنهادي روش و كارفرما توسط شده داده اختصاص فضاي در شده رهيذخ بانيپشت هايليفا -٢-٤-٥-٦
 .بود نخواهد مانكاريپ توسط اطالعات يبازگردان و رييگبانيپشت

 كارفرما براي را اطالعاتي هايبانك و هاعاملسيستم ها،سرويس تمامي مانيتورينگ و پايش امكان است موظف پيمانكار -٢-٤-٥-٧
  آورد. فراهم

 الزم هايهمكاري دانشگاه، مانيتورينگ سيستم به سامانه اتصال به كارفرما ناظر درخواست صورت در است موظف پيمانكار -٢-٤-٥-٨
 دهد. انجام را اطالعاتي كبان و سرور روي بر Agent  نصب جمله از

 و امانت رعايت و حفظ و خريدار ناظر توسط شده تعريف اطالعات امنيت استانداردهاي اجراي و رعايت به موظف پيمانكار -٢-٤-٥-٩
 در گرفته، قرار پيمانكار اختيار در قرارداد مراحل طي در كه تجهيزاتي كليه و اطالعات به مجاز غير افراد دسترسي از جلوگيري

   باشد.مي اطالعاتي هايبانك از صيانت و حفظ راستاي

 وظيفه با متناسب دسترسي سطوح رعايت خصوص اين در است. اطالعات محرمانگي از صيانت و حفظ به موظف پيمانكار -٢-٤-٥-١٠
  الزاميست. كاربران براي

 ندارد حق پيمانكار و بوده كارفرما وظايف از ،كاربر به محول وظايف طبق بر كاربري مجاز دسترسي سطوح تمامي انتصاب -٢-٤-٥-١١
  كند. اقدام كاربران به دسترسي ارائه به نسبت كارفرما ناظر مجوز بدون

 قرارداد موضوع هايماژول تمامي كه باشد داشته وجود امكان اين كه نمايد طراحي طوري را سامانه بايستمي پيمانكار -٢-٤-٥-١٢
  باشند. داشته را فرايندها تمامي از )log( وقايع ثبت قابليت
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 سامانهدهنده  توسعه يهاشركت انعقاد قرارداد باالزامات دستورالعمل 

 اعتباربخشي اسناد و ريزيبرنامه فرايند مديريت

  

١٤٠١ : سال  

١ نسخه :  

 را قرارداد موضوع هايبرنامه و هاسامانه هايتراكنش تمامي log به دسترسي و سازيذخيره قابليت بايستمي رپيمانكا -٢-٤-٥-١٣
  كند. ارائه را نياز مورد خدمات شده دريافت هاي log  كارشناسي و بررسي به نسبت ،كارفرما نياز صورت در و كند فراهم

 باشد.مي افتا) يتيامن ي(گواه تيامن ياههاشگيآزما يتيامن يگواه دريافت به متعهد پيمانكار -٢-٤-٥-١٤

  هاي پروژهخروجي -٣

  )١ (فاز اندازي راه و نصب فاز يخروج -٣-٢
  زير را در فاز نصب و استقرار سامانه به ناظر كارفرما ارائه نمايد: هايپيمانكار موظف است خروجي

  سامانهدسترسي خواندن از بانك اطالعاتي  -٣-٢-١

 رفته صورت گ تنظيمات تعاريف و تمامي سند -٣-٢-٢

 شده جاديا يهايتمامي دسترس سند -٣-٢-٣

  سامانه يو راهبر يكاربر يراهنما سند -٣-٢-٤

  )٢ فاز( يمستندساز فاز يخروج -٣-٣
  هاي زير را در فاز مستندسازي به ناظر كارفرما ارائه نمايد:پيمانكار موظف است خروجي

 الزم هيزاتسند طرح پروژه شامل برنامه كاملي از چگونگي اجراي پروژه با توجه به منابع و تج -٣-٣-١

در خصوص  حاتيبه همراه شرح كامل توض يبانك اطالعات يلدهايشده و ف جاديو مستندات جداول ا يبانك اطالعات يمعمار سند -٣-٣-٢
 عملكرد هر كدام 

 ي موجود و فرايندهاي مطلوب احصا شدهندهايفرآ سند -٣-٣-٣

 وستهيپ يندهاي، مشخص نمودن ارتباط فرآهسامان يو فرع ياصل يندهايسامانه شامل فراطراحي شده در  يندهايفرآ يمعمار سند -٣-٣-٤
  ندهايشناسنامه فرا و متقابل فرايندها ريو تاث يتوال ييشناسا و مرتبط به هم،

  )٣ فاز( ينگهدار فاز يخروج -٣-٤
  هاي زير را در فاز نگهداري به ناظر كارفرما ارائه نمايد:پيمانكار موظف است خروجي
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 سامانهدهنده  توسعه يهاشركت انعقاد قرارداد باالزامات دستورالعمل 

 اعتباربخشي اسناد و ريزيبرنامه فرايند مديريت

  

١٤٠١ : سال  

١ نسخه :  

  هاي جديد راهنماي ماژول -٣-٤-١

  سامانهدر  جادشدهيا تغييراتمستندات  -٣-٤-٢

  انجام شدهاقدامات  ماهيانه گزارش -٣-٤-٣

  بندي انجام كارزمان -٤

  پروژه فازهاي زماني گانت -٤-١

  به انجام برساند. ١بندي شماره اندازي و نگهداري سامانه را طبق جدول زمانپيمانكار موظف است تمامي انجام خدمات نصب، راه      -٤-١-١
 گانت چارت زماني فازهاي پروژه : 1 جدول

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ٣ فاز در سامانه نگهداري بندي زمان -٤-٢

  انجام دهد. ٢شماره افزار را طبق جدول زمان بندي پيمانكار موظف است تمامي خدمات مربوط به نگهداري از نرم-١-٢-٤
  

 مدت زمان وزن نام فاز ها
روز ٦٠ ٢٠ فاز ١ نصب و راه اندازي  

  ٤٠ نصب و راه اندازي

  ٣٠ تعريف پايه و تنظيمات سيستم

  ٣٠ آموزش وعملياتي نمودن

روز٣٠ ٥٠ فاز ٢ مستند سازي  
  ١٠ دستري خواندن از بانك اطالعاتي نرم افزار

بانك اطالعاتي و مستندات مستندات معماري 
 ايجاد جدول و فيلدهاي بانك اطالعاتي

٧٠  

  ١٠ فرآيندهاي سامانه

١گزارش اقدامات مربوط به فاز  ١٠  

روز ٣٠٥ ٣٠ فاز ٣ نگهداري، بهبود و توسعه  
  ٦٠ نگهداري

  ٣٥ بهبود و توسعه

  ٥ ارائه گزارش



 
 
 
 

23 
 
 
 

 سامانهدهنده  توسعه يهاشركت انعقاد قرارداد باالزامات دستورالعمل 

 اعتباربخشي اسناد و ريزيبرنامه فرايند مديريت

  

١٤٠١ : سال  

١ نسخه :  

 )٣(فاز یفاز نگهدار یرفع خطاها یزمان بند -٢جدول 

 
  

 پيمانكار نظارت ونحوه پرداخت به -٥

  باشد. مي ايران پزشكي علوم دانشگاه اطالعات فناوري و آمار مديريت پيمانكار، تعهدات اجراي بر نظارت براي پروژه اين ناظر -٥-٢

  باشدمي دانشگاه) اطالعات فناوري و آمار (مديريت قرارداد ناظر سوي از گزارش ارائه مستلزم پيمانكار، به پرداخت گونه هر - ٥-٣
  

  

  

  
 

 نوع مشكل/درخواست تاخير حداكثر زمان رفع مشكل سطح رديف

١سطح  ١ ساعت ١حداكثر    
ساعت تاخير يك درصد از  يكي هربه ازا

 پيشرفت كار كسر مي شود

قطعي برنامه يا عدم امكان ثبت 
 و بازيابي اطالعات

هاسرويس سرورها وقطعي   

٢سطح  ٢ ساعت ٢٤حداكثر    
ساعت تاخير يك درصد از  ٢٤به ازاي هر 

 پيشرفت كار كسر مي شود
 عدم ارائه خروجي و گزارش


