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 مقدمه

. رو است روبه یروزافزون رشد با ها سازمان در اطالعات یفناور های سامانه و ابزارها ،یتکنولوژ یریبکارگ زهامرو

 یدارا محصوالت نیا که یصورت در اما اثربخش باشد اریبس تواند می  درسازمان ها ابزارها و سامانه نیاستفاده از ا

ا هافزار نرمبا سایر محصوالت و یا  سازمان باشندهای  و عدم انطباق با نیازمندی یتیامنی ریپذ بیآس و ضعف

محسوب  یجد دیتهد کی توانند یم در سازمان مثبت یاثرگذار یجا به ،به صورت یکپارچه عمل کنندنتوانند 

 نیکه ا یا کننده کننده، هر ارائه مواقع عالوه بر مصرف نیدر ا. را به بار آورند یریناپذ شده و خسارات جبران

 .خسارات مسئول و پاسخگو خواهد بود نیدر قبال ا دهد می ارائهها  محصوالت را به سازمان

 شخب ریاس یاهدرکراک هک دشاب یم الاب تیولا اب رما کی ینونک هرود رد نامزاس یاهرازفا مرن هعسوت و تیریدم

 فده زا ار نامزاس ناوت یم نامزاس یاهرازفا مرن حیحص تیریدم مدع .دهد یم رارق ریثات تحت ار نامزاس یاه

 .دوشن ققحم نامزاس فادها دریگ یم تروص یتایلمع یاهدحاو رد هک یشالت مامت اب و هدرک رود دوخ ییاهن

جلسه شورای عالی  ۴۶۱ابالغی مصوبه اجرایی و های  توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه نامه آیینتوجه به لذا با 

 های دانشگاه علوم پزشکی ایران به شرح زیر ابالغافزار نرماطالعاتی و های  مدیریت سامانه نامه آیین، اداری

 .باشد می برای ستاد و واحدهای تابعه دانشگاه الزم االجرا نامه آییناین دافم گردد و اجرای می
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 تعاریف و کلیات: گفتار اول 

  فیتعار

 :اصطالحات بکار رفته در این آیین نامه به شرح زیر تعریف می شوند -1ماده 

 .باشد می ایران و واحدهای تابعه آن و خدمات بهداشتی درمانی منظور، دانشگاه علوم پزشکی: دانشگاه .۴

اکز آموزشی و درمانی و بیمارستان مر ،یقاتیمراکزتحق ها، دانشکده، ها معاونت :دانشگاه تابعه یواحدها .2

 ها ، انستیتو و پژوهشکدههای ستادیمدیریت ،یو درمان یبهداشتهای  مراکز و شبکه ها، 

 ایران و خدمات بهداشتی و درمانی و فناوری اطالعات دانشگاه علوم پزشکی منظور مدیریت آمار: فاوا .3

 .که در این متن به شکل مدیریت فاوا آورده شده است باشد می

 یابزارها ای انهیرا لهیقابل اجرا به وسهای  ها، دستورالعمل هیاز رو یا افتهیمجموعه سازمان : افزار نرم .۱

 دنیرس یبرا افزار نرم یمهندس یندهایمتخصص طبق فرآ یرویچند ن ای کیهوشمند است که توسط 

 . شود می یو طراح نیمشخص، تدو یا حل مسئله ایو  نیبه هدف مع

های وابسته به هم است که با گردآوری، پردازش، ذخیره و  ای از مؤلفه مجموعه: یاطالعاتهای  سامانه .5

 .کند ها پشتیبانی می سازمانگیری و کنترل در  های اطالعاتی، از تصمیم توزیع داده

که به توصیف آن اپلیکیشن /  افزار نرم/ ای از اطالعات سامانه  مجموعه: افزاری نرم شناسنامه .۶

 .پردازد موجودیت می

از مجموعه اطالعات شناسنامه  افزار، که جزیی نرم منحصر به فرد هر شناسه :نرم افزاری شناسه .7

 .افزار است نرم

  یافزار نرممحصوالت  :محصول .8

نه . )تولید کننده آن یک شرکت ایرانی باشدکامال تولید داخل و محصولی است که  :یمحصول داخل .9

 (خارجی یا محصول متن باز و غیرهمحصول 

د نتوا می و دده می که محصول را به سازمان ارائهحقوقی  یا حقیقیشخصیت  :محصول هرائه کنندا .۴1

  .نیز باشدو توسعه کننده خدمات نصب و پشتیبانی  همان تولیدکننده محصول و یا ارائه

یک سیستم مقیاس بزرگ و ارتباط های  و زیرسیستمها  مجموعه ای از ساختارها و مولفه: کالن یمعمار .۴۴

 .شود را شامل می بین آنها
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روهی از گ ،های کنترل نسخه یا کنترل ورژن سیستم: (Version Control)نسخه کنترل ستمیس .۴2

کنند تا تغییراتی که در طول زمان روی  افزاری کمک می افزاری هستند که به یک تیم نرم نرمابزارهای 

 . شود را مدیریت کنند انجام می (Source Code) کد منبع

 نامه آیین فاداه

 : عبارتند از  نامه آییناین  اهداف  -2ماده 

توسعه متوازن کاربردهای فناوری اطالعات و راهبری  و اثر بخش خدمات الکترونیکی در  ارتقای کیفی .۴

  اطالعاتی در راستای استقرار کامل دولت الکترونیکهای  سامانه

ع موجود در سطح دانشگاه، کاری، استفاده بهینه از مناب یت به فاوا جهت جلوگیری از موازیماموراعطای  .2

  نامه آییناین مذکور در و سایر موارد ها  ، بهبود امنیت سامانهها انهسازی سام یکپارچه

  قلمرو شمول آیین نامه 

های اختصاصی که برای دانشگاه طراحی، تولید و اجرا افزار نرمی اعم از افزار های نرم تمامی پروژه -3ماده 

و نهایتا  دارندپشتیبانی  و ، نگهداریسازی به توسعه، بهینه که نیازافزاری  های نرم سیستم همچنین وشوند  می

ابعاد، قیمت، واحد  .، مشمول این آیین نامه می شوندمی شوند خریداریهایی که به صورت آماده افزار نرمسایر 

-بهره )افزار و کاربران  ، داخلی یا خارجی بودن نرمتحت پوشش، ردیف بودجه، نحوه خریدهای  متقاضی، حوزه

 .داشتخواهد ن نامه تأثیری در شمول این آیین رازفا مرننهایی ( برداران

 مدیریت نرم افزارها و سامانه های اطالعاتی ضوابط : گفتار دوم 

 وظایف و اختیارت فاوا

ی دانشگاه افزارها های اطالعاتی و نرم برای تحقق اهداف این آیین نامه بویژه مدیریت یکپارچه سیستم -4ماده 

اطالعات و  یکپارچگی جادیو ا یاطالعات یها سامانه ییو کارا یور بهره شیافزاکاری،  برای جلوگیری از موازی

 :، فاوا  وظایف و اختیارات زیر را خواهد داشت ندهایفرآ
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 یافزار نرم های سامانهمبنای مدیریت این سند . ی دانشگاهافزار نرمشناسنامه  سند تهیه و روزآمد کردن  .۴

شناسه  یداراهای  صرفا به سامانه یفن یبانیو پشت یزبانیم ،یافزار سخت یازمندین نیتامدانشگاه بوده و 

 .خواهد گرفت تعلق

نامه ملزم به ارائه اطالعات تمامی  از ابالغ این آیین پسدو ماه  ظرفتمامی واحدهای تابعه دانشگاه  .2

 .باشند افزاری دانشگاه می افزارهای خود جهت تهیه شناسنامه نرم ها و نرم سامانه

 یراهبرنظارت و و  یا سامانه نیخدمات ب یساز ادهیو پ یو طراحها  کالن سامانه یسند معمار تهیه .3

 .خواهد بوداقدام مبنای  این سند پس از تصویب در شورای فناوری دانشگاه، .ها آن

 یپیمانکارهای ادناشی از قرارد( DataBase)های اطالعاتی  اطالعاتی کلیه پایگاهشناسنامه اقالم  تهیه .۱

، ایجاد انبار داده مرکزی سازی اطالعات، این شناسنامه در یکپارچه. اطالعاتیهای  و سیستم افزار نرم یا خرید

 .خواهد داشتهای ارزش افزوده، ایجاد داشبوردهای اطالعاتی و سایر موارد مشابه کاربرد  سرویس اندازی راه

از ارائه هرگونه خدمات اعم از اجازه نصب، ارائه فضای الکترونیکی یا فیزیکی، ارائه خدمات  فاوا مدیریت .5

اندازی، نگهداری و پشتیبانی  هخدمات را تامین امنیت سایبری، زیرساخت شبکه، تامین دسترسی،

ی فنی و ها نامه و یا خارج از ضوابط و چارچوب این آیینمفاد افزاری که بدون رعایت  های نرم سیستم

 .مدیریتی آن تهیه شده باشند، معذور خواهد بود

سفارش هرگونه  ایو  دیخرجوئی در خصوص  سازی و صرفه به منظور بهینهمتعهد است فاوا مدیریت  .۶

که به صورت عمومی توسط چندین واحد از واحدهای تابعه دانشگاه  مرتبط، خدمات و یافزار نرمسامانه 

، (Share Point مانند)سازها  فرم ،یامکیپ یها پنل ،یکیالکترون یها درگاه رینظ هستنداستفاده مورد 

 دئوکنفرانس،یو رینظ ییها سیسرو نیو همچن (BI)هوش سازمانی  یابزارها و یداشبورد یها سامانه

به صورت  را و خدمات آناقدام نموده به صورت متمرکز  سایر مواردی و کیپروژه و پست الکترون تیریمد

 .خواهد کرد ارائه کپارچهی

در تمامی واحدهای تابعه آنها مربوط به  های داده پایگاهو  یاطالعات یها سامانه (Hosting) یزبانیم .7

 .گیرد با هماهنگی و تایید مدیریت فاوا صورت میصرفا  برداری بهرهو  لیتحو ش،یدر مرحله آزما دانشگاه

داری اطالعات  جهت ثبت و نگه (Asset Manager)های  فاوا موظف است سیستم مدیریت دارایی .8

 .های دانشگاه را فراهم نماید کلیه سامانه

 تابعه دانشگاهستادی و واحدهای  وظایف

و  تأمین نیازهای نرم افزاری وریزی  منظور برنامهبه های خود افزار نرمو ها  سامانهشناسنامه تمامی  ارائه -5ماده 

  الزم برای تحقق اهداف کالن دانشگاه سخت افزاری
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سیستم مدیریت دارایی  افزارهای خود را در ها و نرم اطالعات سامانه واحدهای دانشگاهی موظف هستند -6ماده 

 .روز نگه دارندوارد نموده و به دانشگاه  (Asset Manager)های 

فروردین تا ابتدای  یزمانبازه ی خود را در دو افزار نرمهای  بایست نیازمندی واحدهای تابعه دانشگاه می -7ماده 

برای تحقق اهداف کالن دانشگاه به فاوا  ریزی برنامهمهر تا پایان مهر هر سال به منظور ابتدای پایان اردیبهشت و 

 فاوابر عهده  ها یازمندیدر برآورده کردن ن یکار یاز مواز یریو جلوگ ها یازمندین یساز کپارچهی .اعالم نمایند

 .باشد می

صورت نیاز سایر واحدهای دانشگاه به  درتواند  ی، فاوا میافزار سختبه منظور استفاده بهینه از منابع   -8ماده 

از اند  قرار نگرفته برداری بهرهمورد  از سوی واحدهای مربوطه،ماه  8بیش از  از منابعی کهآن دسته  این منابع،

 .دهدقرار  در اختیار سایر واحدهاکرده و دسترس خارج 

، مواردی از قبیل کیفیت، رعایت استانداردهای فنی، عالوه بر پایین بودن قیمت، افزار نرمدر انتخاب   -9ماده 

مهم و موارد از  های آن و قابلیت افزار نرمدر خصوص ارائه دهنده  تحقیقات میدانی و همچنین خدمات پشتیبانی

 .باشد می افزار نرمانتخاب در اساسی 

برای حقوقی /استفاده از اشخاص حقیقیواحدهای ستادی و تابعه دانشگاه مجاز به  یک از هیچ -11ماده 

 این موضوع برای مواردی که .بود فاوا نخواهنداز بدون عقد قرارداد و اخذ مجوز افزار  خرید و یا پایلوت نرم/تولید

 اختصاصی و یا سایر منابع مالی موجود آن واحداعتبار مورد نیاز، خارج از دانشگاه تامین شده باشد و یا از درآمد 

  .کند اخذ شده باشد و یا حتی به صورت رایگان باشد نیز صدق می

 افزار نرم یبانیپشت و دیخر ییاجرا ندیفرآ

ابتدا به صورت رسمی به ( یافزار نرمبدون پیشنهاد راه حل )خود را های  نیازمندیباید هر واحد متقاضی  .۴

فاوا در مهلت اعالم شده از سوی متقاضی و حداکثر ظرف دو هفته، درخواست را بررسی  .کندفاوا ارسال 

یات ئجز به تکمیل و ارائهواحد مربوط ملزم در صورت تایید فاوا، . و نظر خود را اعالم خواهد کرد

اختالف بین واحد متقاضی در صورت بروز  .باشد می در قالب فرم ارائه شده در سایت فاوا درخواست خود

 .و فاوا، شورای فناوری اطالعات تصمیم گیری خواهد کرد

فاوا با ( های ارائه شده در سایت فاوا مطابق با فرم) متقاضی واحددرخواست توسط  اتیاز اعالم جزئ پس .2

مدیریت کاری،  جهت جلوگیری از موازی. نماید میاقدام تعریف پروژه فنی واحد نسبت به آن همکاری 
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های اعالمی با  نیازمندیکه آیا دانشگاه مشخص نماید افزارهای  نرمبر اساس شناسنامه  فاوا مکلف است

 . افزار جدیدی خواهد بود تهیه نرمباشد یا اینکه نیاز به  می های موجود قابل انجامافزار نرم

تا تعیین سطح  کردبررسی خواهد را مبلغ پروژه برآورد اولیه فاوا  ،به نرم افزار جدید در صورت احراز نیاز .3

 . برابر قوانین مالی، معامالتی دانشگاه مشخص شود( کوچک، متوسط و یا بزرگ)نوع معامله 

 .دانشگاه خواهد بودمالی معامالتی  نامه اساس مقررات آیینعقد قرارداد بر  و افزار نرمفرایند خرید  .۱

های فعال و مورد تایید این حوزه خواهد  های فناوری اطالعات فقط با شرکت ها و طرح پیمانکاری پروژه .5

و طرح های  HSRهای  های تحقیقاتی، طرح استفاده از خدمات اشخاص حقیقی فقط در پروژه. بود

 .باشد ارتباط با صنعت امکان پذیر می

افزارها از جمله مصوبات شورای  استانداردها و مصوبات باالدستی مدیریت نرم، هاافزار در انتخاب نرم -11ماده 

ی فنی، خدمات پشتیبانی و همچنین مواردی از قبیل کیفیت، رعایت استانداردها فناوری اطالعات دانشگاه و نیز 

ورد توجه قرار به عنوان معیارهای اساسی مهای آن  افزار و قابلیت تحقیقات میدانی در خصوص ارائه دهنده نرم

 . خواهند گرفت

 : ی رعایت نکات زیر الزامی است افزار نرم محصوالت دهندگان ارائه در مورد -11ماده 

داخلی، باید گواهی ارزیابی امنیتی از مرکز مدیریت راهبردی افتا یا مراکز  تمحصوال گانارائه کننداز  .۴

 .اخذ شود، مطالبه و ذی صالح با فرآیند اخذ گواهی ارزیابی محصوالت

شوند و دسترسی عمومی به آنها وجود ندارد و  می تولید های تحقیقاتی ی که در طرحافزار نرممحصوالت  .2

فاوا تا زمان و مسؤلیت ص توانند به تشخی شوند، می می صرفاً داخل شبکه اختصاصی دانشگاه استفاده

 .استثنا شوندگواهی امنیتی از الزام به داشتن  ،عمومی شدن

در اختیار و  به صورت الکترونیکی ها اطالعات و داده ، دریافت و ارسالهرگونه سرویس الکترونیکیارائه  .3

ی و ارائه به سایر واحدهای دانشگاه افزار نرم های مای به سیست مشخص داده( View)های نماقرار دادن 

 .و یا خارج آن باید با نظر و تایید مدیریت فاوا صورت گیرد

از مفاهیم و کدینگ استاندارد وزارت بهداشت و یا ابالغی مدیریت فاوا استفاده  باید کننده محصول رائها .۱

 .به تایید مدیریت فاوا برساند الزم است قبل از استفاده ،نموده و در صورت نیاز به کدینگ اختصاصی

 

 



 2-فاوا :کد مدرک 
 های افزار نرماطالعاتی و های  مدیریت سامانه نامه آیین

 ایراندانشگاه علوم پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

 00 :شماره بازنگری مدیریت آمار و فناوری اطالعات

 8 از 8 :صفحه 

 

 

 :  زمینه های زیر باید به نحو مناسب صورت گیرددر  کننده محصول رائهاهمکاری  -13ماده 

پایگاه داده و ( Application) استاندارد در الیه برنامه کاربردی (Metrics) های شاخص و ارائه ایجاد .۴

(DataBase) بر روی زیرساخت پایش  قوف یاه صخاش دصر یارب یراکمه و(Monitoring )

 هاگشناد

 افزارها نرم یکپارچگایجاد ی جهت های مختلف سامانه نیاتصال ب .2

 نفوذ شیآزما، (Performance Test) یور بهره شیآزما انجام یارب تیریدم اب یراکمه .3

(Penetration Test )یبانت باگ ندیفرا همچون ها روش ریسا و (BugBounty ) 

 افزار و سیستم اطالعاتی  ه نرممستند سازی پایگاه داد  .۱

را  محصول( Source Code)باید کد منبع  منعقد شده قراردادبراساس  هک داخلی کننده محصول رائها .5

مدیریت فاوا  مربوط به (Git)نسخه  مدیریتاز سیستم  دبای می  ،قرار دهدمدیریت فاوا در اختیار 

 .استفاده نماید

که می تواند در انجام این وظیفه بود ، فاوا به عنوان ناظر خواهد دانشگاه یافزار نرم یقراردادها در همه -14ماده 

از مرحله پرداخت هر  .با رعایت مقررات مربوط استفاده کند نیزاز دانشگاه  خارج یحقوق ای یقیشخص حقاز 

  .منوط به تأیید ناظر خواهد بود قرارداد

ارائه هرگونه خدمات اعم از اجازه نصب، ارائه فضای الکترونیکی یا فیزیکی، ارائه خدمات زیرساخت  -15ماده 

افزاری  های نرم اندازی، نگهداری و پشتیبانی سیستمخدمات راه  تامین امنیت سایبری، شبکه، تامین دسترسی،

 .، مجاز خواهد بودآنمقرر در های فنی و مدیریتی  نامه و ضوابط و چارچوب این آیینمفاد رعایت تنها در صورت 

 بر آیین نامه  نظارت :گفتار سوم 

با شورای فناوری اطالعات دانشگاه است و می توان هر نامه  اجرای این آیینحسن نظارت بر  یتمسئول -16ماده 

 . نوع گزارش و اطالعاتی را که برای امر نظارت نیاز داشته باشد از فاوا یا هر یک از واحدهای دانشگاه مطالبه کند

که از جمله باید مشتمل بر چگونگی اجرا و رعایت آن و موانع و فاوا گزارش اجرای این آیین نامه را  -17ماده 

دانشگاه تقدیم خواهد شورای فناوری اطالعات  به رئیس دانشگاه و هر شش ماه یکبار راهکارهای احتمالی باشد 

 .کرد

 




