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ارتباط كاربران شبكه گسترده وزارت دستورالعمل 

 بهداشت با شبكه ملي تبادل اطالعات

  اطالعات فناوريآمار مديريت دفتر 

  فنيمعاونت 

  واحد زيرساخت

٢نسخه   MoH_IT_IXUserProtکد فايل:  ١ 

 )NIX() با شبكه ملي تبادل اطالعاتNHNوزارت بهداشت( ي ارتباط كاربران در شبكه گستردهنحوهاين مستند به منظور تشريح 

  .تهيه شده است

  :مقدمه

بهداشت از بستر لزوم استفاده كاربران شبكه گسترده وزارت سازمان فناوري اطالعات وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات مبني بر اعالم با توجه به 

اين ، استفاده از روشهايي كه امنيت ارتباط را تامين نمايند الزامي است.  هاهاي ديگر سازمانشبكه ملي تبادل اطالعات جهت دسترسي به سامانه

  نمايد.دستورالعمل فرآيند اعطاي اين مجوزها را تشريح مي

  :تعاريف

 يهارساختيباند مناسب از ز يو با پهنا نانيامن، قابل اطماي ي رايانهشبكه گسترده وزارت بهداشت شبكه: )NHNشبكه گسترده وزارت بهداشت(

 نيتبادل اطالعات ب يو امن ساز عيتسر ل،يمقررات و توافقات است كه به هدف تسه ن،ياستاندارد و بر اساس قوان يافزارو نرم يافزارسخت ،يارتباط

ها، در به آن يكيلكترونارائه خدمات اها و به منظور ور، سازمانها و نهادهاي وابسته به وزارت بهداشت و كاربران اين مجموعههاي علوم پزشكي كشدانشگاه

  . است جادشدهيا يمتناسب با سطوح دسترس يتيالزامات امن تيبا رعا يو اختصاص يعموم يهاهيال

احراز هويت شده و مجوز ارتباط وي با شبكه توسط مسئول واحد مربوطه كه  معرفي شدههر كاربر : )NHN Userكاربر شبكه گسترده وزارت بهداشت(

  .گسترده وزارت بهداشت اعالم و تائيد شده است

  شرايط:

 ارتباط مركزي كه كاربر در آن مستقر است(دانشگاه علوم پزشكي يا سازمان وابسته) با شبكه گسترده وزارت بهداشت 

  رعايتIP Plan  وزارت در مركز استقرار كاربر و استفاده از آن در شبكه محلي زيرساختواحد ابالغي. 

 درخواستي بايد با مباني امنيتي تدوين شده توسط مركز حراست و دفتر آمار و فناوري اطالعات همخواني داشته باشد معرفي كاربر و ارتباط. 

  تحويل گيرنده خواهد بود.ي بر عهدهارتباط درخواستي مسئوليت هرگونه استفاده و كاربري از 

  تنها جهت استفاده يك كاربر قابل استفاده بوده و هرگونه استفاده چند كاربري از آن غير مجاز است.ارتباط تعيين شده 

  :فرآيند

آمار و فناوري اطالعات وزارت و با به مركز مديريت با امضاي باالترين مقام واحد مربوطه نامه اداري طي ، اطالعاتارتباط كاربر با شبكه ملي تبادل نياز اعالم 

  گيرد.صورت مي ذكر مشخصات ذيلرونوشت به مركز حراست و 

    (انگليسي)نام و نام خانوادگي    (فارسي)نام و نام خانوادگي

    پست سازماني    كد ملي

    ثابتتلفن شماره     همراهشماره تلفن 

    پست الكترونيك سازماني   شماره نامه درخواست

و رمز عبور به شماره ارتباط به پست الكترونيك سازماني  ينحوه و نام كاربري و دستورالعمل استاعالم كليه مشخصات فوق الزامي تذكر:  

  گردد.مي كاربر ارسالتلفن همراه 

 
 


