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توسعه دهنده  يهاانعقاد قرارداد با شركتالزامات دستورالعمل 

  )PACSپكس ( ياطالعات يهاسامانه
 

١٤٠١ : سال  

١ نسخه :  

  قدمهم
، يها و مراكز آموزشي درمانانبيمارستبه صورت الكترونيك در  بايگاني و مديريت اطالعات تصاوير پزشكي لزومباتوجه به 

   باشد.اي بدين منظور ميسامانه سازيپياده براي افزاريافزاري و سختايجاد زيرساخت نرمنياز به 
سامانه اندازي، نگهداري و پشتيباني از در راهرعايت الزامات فني و قراردادي وحدت رويه در ايجاد منظور به دستورالعملاين 

 Dataها به  Studyو ارسال  مراكز تابعه دانشگاه علوم پزشكي ايرانمستقر در  )PACSانتقال تصاوير پزشكي ( بايگاني و

Center  ،تدوين شده است.دانشگاه  

  هدف
انتقال تصاوير پزشكي  سامانه بايگاني واندازي، نگهداري و پشتيباني از راهدر رعايت الزامات فني و قراردادي ايجاد وحدت رويه در 

)PACS(  تجميع اطالعات تصويربردارينمودن بستر  فراهمو  مراكز تابعه دانشگاه علوم پزشكي ايرانمستقر در  

 تعاريف

 باشد.: منظور، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران و واحدهاي تابعه آن ميدانشگاه

هاي ها، مراكز و شبكهبيمارستان  ،حقيقاتي، مراكز آموزشي و درمانيها، مراكز تها، دانشكدهمعاونت واحدهاي تابعه دانشگاه:
 هاهاي ستادي، انستيتو و پژوهشكدهبهداشتي و درماني، مديريت

 "شركت"اشد كه در اين دستورالعمل مي ب )PACSانتقال تصاوير پزشكي ( سامانه بايگاني ودهنده شركت توسعه :شركت
  خوانده مي شود.

نمايند كه در اين دستورالعمل به اختصار مي استفاده PACSدانشگاه كه از سامانه  واحدهاي تابعه دانشگاه تمامي:  مركز
  شود. خوانده مي "مركز"

باشد. سيستم مديريت بايگاني سيستم اطالعاتي كه براي مديريت بايگاني و انتقال تصاوير پزشكي مي :  PACSسامانه
  شود.خوانده مي "سامانه"يا  "PACS"يا  "پكس مانهسا"در بعضي موارد  دستورالعملتصاوير پزشكي در طي اين 

سازي و مديريت تصاوير پزشكي از طريق بستر شبكه در يك مركز داده با ذخيره، : بايگاني )CloudPACS( پكس ابري
  باشد.هاي مختلف كاري ميامنيت باال و امكان تعيين سطوح دسترسي براي گروه

 محدوده اجرا

ها، مراكز ها، دانشكدهمعاونت تمامي درمانگاه ها،بيمارستان ،مراكز آموزشي و درماني دستورالعمل،محدوده عملكرد اين 
مديريت آمار و فناوري هاي ستادي و مديريت ،هاو پژوهشكده هاانستيتو، درمانيكز و شبكه هاي بهداشتي و تحقيقاتي، مرا

 باشد.مي اطالعات دانشگاه علوم پزشكي ايران
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توسعه دهنده  يهاانعقاد قرارداد با شركتالزامات دستورالعمل 

  )PACSپكس ( ياطالعات يهاسامانه
 

١٤٠١ : سال  

١ نسخه :  

  نظارت مسئوليت 
  و مديريت آمار و فناوري اطالعات دانشگاه علوم پزشكي ايران 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
 اي،حرفه مسئوليت پذيرش لزوم و شهروندان شخصي و محرمانه هايداده و اطالعات نگهداشت اهميت به توجه با – ١ ماده

 ايجاد براي راستا اين در باشد.مي الزامي تصويربرداري اطالعات هايسامانه دهندهتوسعه شركت با پشتيباني قرارداد انعقاد
  است. الزامي حاضر دستورالعمل از پيروي واحد، سازوكار ايجاد و گذاريتعرفه هماهنگ نظام
 واحدهاي از يك هيچ گردد. محاسبه دستورالعمل اين يك شماره پيوست با مطابق پشتيباني و نگهداري قرارداد مبلغ - ٢ ماده
  باشند.نمي مذكور پيوست در شده تعيين سقف از باالتر ،قرارداد انعقاد به مجاز دانشگاه تابعه
 نصب، از اعم خدمات ارائه براي شركت كه: شود ذكر پيمانكار، تعهدات قسمت در ،دهندهتوسعه شركت با قرارداد در -٣ ماده
 گونه هيچ باشد) دهيخدمت آماده مركز در مستمر و وقفه بدون صورت به PACS سامانه كه نحوي (به توسعه و اندازيراه

  كند.نمي دريافت ،دستورالعمل اين يك پيوست تعرفه از خارج هزينه
  باشد.مي دستورالعمل اين دو شماره پيوست با مطابق PACS سامانه امنيتي و كاركردي فني، الزامات - ٤ ماده
  باشد.مي دانشگاه اطالعات فناوري و آمار مديريت عهده بر نظارت دهنده،توسعه شركت و مركز مابين في قرارداد در - ٥ ماده
 Center Data به Study ارسال به مربوط مستندات ارائه مستلزم قرارداد، طرف شركت به پرداخت گونه هر - ٦ ماده

 بر مبلغ محاسبه است بديهي باشد.مي دانشگاه) اطالعات فناوري و آمار (مديريت قرارداد ناظر از تاييديه دريافت و دانشگاه
  باشد.مي دستورالعمل اين يك بند اساس

  شود. استناد آن به قرارداد در و بوده قرارداد الزامي پيوست دستورالعمل، اين سه پيوست با مطابق پروژه تعريف -٧ ماده
  .شد خواهد ابالغ مراكز به ساليانه ،دستورالعمل اين كي شماره وستيپ در شده ذكر هيپا لغامب -٨ ماده
 االجراالزم ايران پزشكي علوم اهدانشگ تابعه واحدهاي تمامي توسط و باشدمي پيوست ٣ و ماده ٩ در دستورالعمل اين - ٩ ماده
  .است
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توسعه دهنده  يهاانعقاد قرارداد با شركتالزامات دستورالعمل 

  )PACSپكس ( ياطالعات يهاسامانه
 

١٤٠١ : سال  

١ نسخه :  

  ١ شماره يوستپ
  دانشگاه Data Centerينه خدمات نصب، نگهداري و توسعه سامانه پكس در مراكز و ارسال به تعيين هز

  
 محاسبه ١جدول شماره  مطابق بادانشگاه  Data Centerها به  Studyارائه شده در مركز و ارسال  پشتيباني خدمات نهيهز

  گردد.
 

 
 دانشگاه Data Center ارسالی به Study نحوه محاسبه خدمات پشتيبانی بر اسال تعداد – ١شماره  جدول

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 رديف ارسالي در ماه Studyتعداد  مبلغ پايه (ريال) مبلغ كل در ماه ( ريال )
٢٠٠٠تا  ١ ٥٠٠٠  ارسالي ضربدر مبلغ پايه Studyبر اساس تعداد    ١ 

٠٠٠٤  ارسالي ضربدر مبلغ پايه Study بر اساس تعداد  ١٠٠٠٠تا  ٢٠٠٠    ٢ 
به باال ١٠٠٠٠  ٣٥٠٠ ريال ٦٠،٠٠٠،٠٠٠ارسالي ضربدر مبلغ پايه تا سقف  Studyبر اساس تعداد    ٣ 
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توسعه دهنده  يهاانعقاد قرارداد با شركتالزامات دستورالعمل 

  )PACSپكس ( ياطالعات يهاسامانه
 

١٤٠١ : سال  

١ نسخه :  

  ) PACSسامانه بايگاني و انتقال تصاوير پزشكي ( و كاركردي فني الزامات                      ٢ شماره پيوست

  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

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

 روي بر را افزارنرم ،كارفرما درخواست صورت در و نمايدمي فراهم را مجازي سرورهاي روي بر افزارهانرم تمامي سازيپياده قابليت ،پيمانكار -١-٤
   نمايد.مي ياندازراه ،مجازي سرورهاي

  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 يجستجو 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 دسترسي 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 شدهتعريف 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 اجراي امكان سامانه -١-١٢

 نمودارها و گزارشات روي از .... و PDFDICOM,، EXCEL، CSV ، Word ، JPEG مانند استاندارد هاي خروجي ايجاد قابليت سامانه در -١-١٣
  باشد. داشته وجود

 باشد. داشته را شده ثبت اطالعاتي اقالم تمامي اساس بر تحليلي هايگزارش عانوا تهيه قابليت سامانه در -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

 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 پشتيباني 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
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توسعه دهنده  يهاانعقاد قرارداد با شركتالزامات دستورالعمل 

  )PACSپكس ( ياطالعات يهاسامانه
 

١٤٠١ : سال  

١ نسخه :  

 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 صرفاً

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

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

 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 يمعن بدين كنند. پشتيباني فارسي زبان از كامل صورتبه بايد سامانه داده پايگاه ركوردهاي -١-٢٥
  باشد. داشته وجود محدوديت بدون و صحيح شكل به

  باشد. شده رعايت سامانه در UTF-8 و Unicode استانداردهاي -١-٢٦

  شود. استفاده كاربري هايواسط تمامي در يكسان الگوي و رويه از سامانه در -١-٢٧

  باشد. الزم راهنمايي حاوي و بوده فارسي جمالت قالب در سامانه يخطا هايپيغام -١-٢٨

 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 -١-٢٩
  آورد.

  باشد. داشته را محدوديت بدون كاري هايايستگاه تمامي در دهيسرويس قابليت سامانه -١-٣٠

  نكند. تجاوز ثانيه ٥ از ،سيستم از كاربران هايدرخواست به سيستم گوييپاسخ و صفحات بارگذاري زمان متوسط -١-٣١

 يمعمار و باشد خودش عملكرد حوزه در كارفرما ديجد هاييازمندين يپاسخگو كه باشد شده طراحي ايگونه به سامانه يافزارنرم يمعمار -١-٣٢
  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 -١-٣٣
  سازد. فراهم را سامانه يرساختيز منابع كاهش

 نظارت و راهبري اجرا، واحد كار گردش مديريت زيرسيستم يك طريق از بايد سامانه عملكردي حوزه در موجود كارهاي گردش تمامي -١-٣٤
    گردد.

 سامانه اين طريق از كاربران گردد. گوييپاسخ واحد كارتابل يك طريق از يدبا روزانه روتين هايفعاليت انجام براي كاربران تعامالت تمامي -١-٣٥
   نمايند. استفاده رتابلكا همين از نيز كاربران ساير به هافعاليت ارجاع در بتوانند و داشته دسترسي خود قبلي هايفعاليت بقسوا تمامي به

  .سازد فراهم را پيامك و ايميل جمله از مختلف هايكانال طريق از كاربران به پيام ارسال براي الزم امكانات سامانه  -١-٣٦

 خودداري موجود هايداده يممستق رسانيبروز از و باشد شده گذارينسخه صورت به هاداده روي بر گرفته صورت تغييرات و اصالحات تمامي -١-٣٧
 .شود

 . باشد داشته را كالسترينگ و مجازي سرور روي بر اندازيراه امكان سامانه -١-٣٨



 

6 

توسعه دهنده  يهاانعقاد قرارداد با شركتالزامات دستورالعمل 

  )PACSپكس ( ياطالعات يهاسامانه
 

١٤٠١ : سال  

١ نسخه :  

  الزامات عملكردي سامانه پكس -٢
  بنديدسته  الزامات عملكردي  رديف

 DicomServer  استانداردهاي دايكام و غير دايكامسازگاري با انواع   ١
 DicomServer  سازي تصاوير غير دايكامداشتن ماژول دايكامايزر براي دريافت و ذخيره ٢
 HIS  DicomServerو امكان اتصال به  Worklistپشتيباني  ٣

 DicomServer  امكان ذخيره سازي ديتا در فضاهاي توزيع شده ٤

 DicomServer  سازي مشخصه هاي مطالعات بر اساس ويژگي هاي هدر دايكام طبقه بندي و شخصي ٥

 DicomServer  امكان تخصيص پزشك درخواست كننده، انجام دهنده و تكنسين در هدر دايكام ٦

 DICOM ver3  DicomServerاستاندارد   ٧

 PACS  DicomServerدر سيستم  zip-dicom-jpg-bmp-xmlپشتيباني فرمتهاي خروجي  ٨
پشتيباني از انواع ارتباط تجهيزات تصويربرداري پزشكي با سرور پكس بر اساس جنس تصوير : (موج ،  ٩

 ,MODALITY = CT, MRI, CR, DR , DDr ,R/F, XAري ،  اپتيك و الكترو مگنتيك و ....)  -ايكس
DSA, US, NM ,…  

DicomServer 

 DicomServer  براي فشرده سازي تصاوير به صورت همزمان Lossy Comperession,Losslessروشهاي  ١٠

 Dicom  DicomServerدانشگاه بر اساس استاندارد  Data Centerامكان ارسال ديتا به  ١١

 DicomServer  دانشگاه در سرور بيمارستان Data Centerدرج زمان ارسال ديتا به  ١٢

 DicomServer  قابليت ثبت نام بيمارستان در تصاوير دايكام ١٣

 DicomServer  تصاوير ارسالي دايكام بيمار از مراكز ديگر و ذخيره آن در سرور مركز بيمارستان  Importامكان  ١٤

 DicomServer  قابليت ضميمه گزارشات قبلي پزشك به گزارشات جديد براي كمك تشخيص و مشخص نمودن دوره درمان ١٥

 DicomServer  ضميمه تصوير مربوطه به گزارشات پزشك بصورت دايكامقابليت ضميمه گزاراشات پزشك و  ١٦

 DicomServer  جلوگيري از دريافت ديتاي تكراري و رفع ترافيك در سرور ١٧

 DicomServer  بدون محدوديت در تعداد تصاوير ذخيره شده ١٨

 DicomServer  تعداد كاربر همزمان نامحدود ١٩

 DicomServer  موداليتيعدم محدوديت در تعداد  ٢٠

 DicomServer  در نسخه وب HTTPSارتباط مبتني بر ٢١

 DicomServer  امكان تبديل فارسي به التين و ارسال به موداليتي ٢٢

 DicomServer  تضمين محرمانگي اطالعات بيمار ٢٣

 DicomServer  ذخيره سازي و حفظ اصالت تصاوير دريافتي ٢٤

 DicomServer  الگ دانلود ديتا ٢٥

 DicomServer  الگ ارجاع ديتا از سامانه به محل هاي ارسال شده ٢٦

امكان برقراري ارتباط براي اتصال دستگاه اسكنر ها و باركد خوانها براي اضافه نمودن شرح حال بيمار و  ٢٧
  استفاده از باركد

DicomServer 

 DicomServer  پشتيباني از ارتباط دو طرفه با موداليته ها و پكس ٢٨

 DicomServer  امكان ثبت و رويت گزارشات تصاوير پزشكي بصورت متني با استاندارد دايكام ٢٩
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توسعه دهنده  يهاانعقاد قرارداد با شركتالزامات دستورالعمل 

  )PACSپكس ( ياطالعات يهاسامانه
 

١٤٠١ : سال  

١ نسخه :  

 DicomServer  تعيين سطح دسترسي بر اساس موداليتي ٣٠

٣١ DICOM Router , DICOM Proxcy  DicomServer 

 DicomServer  امكان ارسال تصاوير به دستگاه هاي تصويربرداري ٣٢

 HIS  DicomServer) از reportدريافت گزارشات تصاوير( ٣٣

 DicomServer  عدم كاهش سرعت دريافت و پردازش اطالعات بر اساس بانك اطالعات حجيم وكار در محيط واقعي ٣٤

 DicomServer  براي خوانش ديتاي مورد نياز و تكميلي  HIS/RIS/EMRقابليت اتصال و يكپارچه سازي به سيستم هاي  ٣٥

 HIS  DicomServerامكان فراخواني ركورد بيماران موجود در  ٣٦

 Viewer  امكان شنيدن گزارشات پزشك بصورت صوتي ٣٧

 Viewer  قابليت دانلود و آپلود گزارشات صوتي پزشك مشاور ٣٨

 Viewer  تصاوير MPR, Compareامكان استفاده از امكانات  ٣٩

 MPR  Viewerدر محيط  MultiSliceقابليت  ٤٠

 MRI  Viewerمقايسه قبل و بعد از تزريق در تصاوير   ٤١

 Coronal  Viewerو   Sagitalامكان مقايسه تصاوير  ٤٢

 Viewer  قابليت اندازه گيري ، زاويه و زاويه ي دو خط موازي براي تصاوير ارتوپدي ٤٣

 Viewer  سوابق قبلي بيمار در يك يا چند مانيتور بصورت همزمان Compareامكان ٤٤

 Viewer  هاي مختلف از چند سريز بصورت تجميع شده در يك سريزقابليت انتخاب سري ٤٥

قابليت اسكرب بوكينگ براي انتخاب اساليس هاي مختلف در سريزهاي مختلف و تجميع و ذخيره سازي  ٤٦
  براي فوريت پزشك

Viewer 

 Viewer  قابليت مشاهده عدد هانسفيلد بصورت پيكسل و يا يك محيط ٤٧

 Viewer  مشاهده چگالي بصورت پيكسل و يا يك محيط ٤٨

 Viewer  قابليت ذره بين براي مشاهده تصاوير ٤٩

 Viewer  دايكام importوجود فيلد درج كد ملي در  ٥٠

 Viewer  قبل از اجراي دستور پرينت Panو  Zoomو  Conterastقابليت پردازش تصاوير شامل تغيير  ٥١

 Viewer  وجود پروفايل پزشك  ٥٢

 Viewer  و قابليت استفاده از ابزراها مخصوص براي پشتيباني از تصاوير سه بعدي  MIP/MPRقابليت  ٥٣

 Compare  Viewerتصاوير بيماران در محيط  Syncقابليت  ٥٤

 Viewer  قابليت رفلس الين ٥٥

 JPG  Viewerامكان آپلود فايل روي نسخه تحت وب اعم از دايكام و  ٥٦

 play dicom multi fram-  w/l - pan - zoom  Viewerداراي ابزارهاي عمومي پردازش نظير  ٥٧

 fusion  Viewerنظير  petابزارهاي تشخصيصي  ٥٨

 ROI -Color - MPR/MPI -image filterig   Viewerامكانات پردازش تصوير   ٥٩

 Viewer  ابزارهاي تخصصي قلب و عروق ٦٠

 Viewer  پشتيباني از تاريخ شمسي و ميالدي ٦١

 Viewer  سامانه به دو زبان فارسي و انگليسي باشد ٦٢
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توسعه دهنده  يهاانعقاد قرارداد با شركتالزامات دستورالعمل 

  )PACSپكس ( ياطالعات يهاسامانه
 

١٤٠١ : سال  

١ نسخه :  

 Viewer  هاي پزشكي براي بيمارانارسال پيامك لينك رمزگذاري شده براي مشاهده تصاوير و گزارش ٦٣

 Viewer  امكان جستجوي فارسي اسامي ٦٤

 Viewer  سهولت دسترسي در جستجوانتخاب كشوئي در ورك ليست وب براي  ٦٥

 Viewer  امكان جستجو بر اساس كد ملي، دموگرافيك، شماره پذيرش ٦٦

 Viewer  پشتيباني از زبان فارسي ، تاريخ هجري شمسي و قابليت جستجو فارسي و انگليسي ٦٧

 Viewer  جستجوي تركيبي و ساده بر اساس هدرهاي دايكام ٦٨

 Viewer  دايكام بدون نصب هيچگونه نرم افزار جانبيقابليت مشاهده تصاوير  ٦٩

 Viewer  امكان الگين بيماران و دسترسي به ديتاي قبلي با كد ملي ٧٠

 Viewer  قابليت تعريف كاربر با سطوح دسترسي به دستگاههاي تصويربرداري ٧١

 Viewer  قابليت تعريف سطوح دسترسي براي پزشكان ٧٢

 Viewer  مربوط به يك پزشكامكان دريافت تصاوير  ٧٣

قابليت مشاهده و دسترسي به بيمار به سوابق قبلي خود در مركز درماني بر روي موبايل تبلت رايانه و هر نوع  ٧٤
  مرورگر

Viewer 

قابليت مشاهده و دسترسي هر پزشك به تصاوير و سوابق قبلي بيماران خود در مركز درماني بر روي موبايل  ٧٥
  ر نوع مرورگرتبلت رايانه و ه

Viewer 

 Viewer  امكان ايجاد گروه هاي مختلف كاري ٧٦

 Viewer  امكان تعيين سطوح دسترسي كاربر ٧٧

 Viewer  تعليق حساب كاربران با تالش ناموفق دوره اي ٧٨

 Viewer  نويسي در سامانهامكان گزارش ٧٩

 Viewer  نويسي تصاوير مختلف پزشكيامكان ايجاد تمپليت براي گزارش ٨٠

 Viewer  درج زمان گزارش و فاصله زماني توليد تصوير و ارائه گزارش ٨١

 Viewer  تعريف گزاراشات پيش فرض و آماده ٨٢

 Viewer  هاي كاري نامحدود بودن كاربران  و امكان نصب نسخه تخصصي بصورت نامحدود در تمامي ايستگاه ٨٣

 Viewer  امكان ثبت گزاشات تصويربرداري بصورت صوتي  ٨٤

آي پي  –طول زمان مشاهده  –گيري براي بررسي الگين مراجعين و پزشكان ( زمان ورود الگ قابل گزارش ٨٥
- Study (  

Viewer 

 Viewer  الگ ارسال پيامك ٨٦

 Viewer  وجود الگ كامل از فعاليت كاربران ٨٧

 Viewer  مانيتورينگ ورود و خروج كاربران از سيستم ٨٨

 Viewer  تصاوير از طريق موبايل و تبلت با هرنوع مرورگر و سيستم عاملرويت  ٨٩

 ANDROID,IOS,WINDOWS  …( .  Viewerدسترسي و مشاهده تصاوير از طربق سيستم عاملهاي ( ٩٠

 Viewer  آپلود ديتا در نسخه وب ٩١

 Viewer  گيري و مشاهده عدد هانسفيلد در نسخه وبامكان اندازه ٩٢

 Viewer  تصاوير بصورت مولتي اساليس در نسخه وبمشاهده  ٩٣
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توسعه دهنده  يهاانعقاد قرارداد با شركتالزامات دستورالعمل 

  )PACSپكس ( ياطالعات يهاسامانه
 

١٤٠١ : سال  

١ نسخه :  

 
 

 Multi Slice  Viewerامكان مشاهده تصاوير بصورت  ٩٤

 Image Processing  Viewerپردازش تصاوير  ٩٥

 Viewer  قابليت اندازه گيري ٩٦

 Viewer  (قابليت پشتيباني از چهار مانيتور بصورت همزمان بر روي يك سيستم) Multi Monitorپشتيباني از  ٩٧

 Viewer  مقايسه چندتايي: مقايسه چند مورد از سوابق بيمار و يا چند بيمار مختلف بصورت همزمان ٩٨

 window level  Viewerقابليت  ٩٩

 Viewer  نسخه تحت وب با ابزار تخصصي و فوق تخصصي ١٠٠

 Viewer  داراي ابزارهاي عمومي  ١٠١

 Viewer  داراي ابزارهاي تخصصي  ١٠٢

١٠٣ Hanging protocol براي بخش هاي ماموگرافي  Viewer 

به همراه لوگو بيمارستان و نرم   CDامكان تهيه لوح فشرده براي بيماران و ذخيره تمامي تصاوير بيمار برروي  ١٠٤
  افزار تشخيصي

PACS CD Writer 

 PACS CD Writer  بيمار به همراه لوگو مركز  CDامكان تهيه و ذخيره گزارشات بر روي  ١٠٥

 Simple  PACS CD Writerو  Advancedبه دو صورت   CD Patientامكان  ١٠٦

 PACS CD Writer  امكانات تخصصي نمايش تصاوير براي تشخيص در لوح فشرده ١٠٧

 Print  قبل از اجراي دستور پرينت  Layoutامكان اندازه گيري و درج اطالعات برروي  ١٠٨

 Print  چند دستگاه تصوير برداري برروي يك كليشه Layoutامكان ايجاد  ١٠٩

 Print  امكان ارسال ديتا از نسخه وب ( براي رايت، پرينت و موارد تشخيصي ) ١١٠

 Print  دايكام در نرم افزارامكان تعريف چاپگر كاغذي و  ١١١

 Print  امكان چاپ تصاوير برروي كاغذ بر اساس استاندارد دايكام ١١٢

 print  ابزار چاپ كليشه و كاغذ ١١٣

 Print  در زمان چاپ گزارشات QRتوليد  ١١٤

 Miscellaneous  امكان برقراي ارتباط با سامانه سپاس و اخذ تاييديه وزرات بهداشت ١١٥

 Miscellaneous  الزام ارائه گواهي امنيت افتا  ١١٦

 Miscellaneous  ايالزام ارائه گواهي صنفي رايانه ١١٧

 Miscellaneous  قطعي ارتباط بيمارستان ) –ارسال پيامك به ادمين در صورت بروز مشكل ( كمبود فضا  ١١٨

 Miscellaneous  وبارسال دستي ديتا به شماره موبايل از طريق نسخه تخصصي و نسخه  ١١٩

 Miscellaneous  امكان باز ارسال لينك پيامك ارسال به بيمار در صورت قطعي سرويس پيامكي ١٢٠

 Miscellaneous  ارسال پيامك نام كاربري و رمز عبور براي بيمار ١٢١

 Miscellaneous  با گزارش دهيگذاري و پيگيري انجام امور به صورت آنالين همراه سيستم اعالم اشكال كاربران براي تيكت ١٢٢
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توسعه دهنده  يهاانعقاد قرارداد با شركتالزامات دستورالعمل 

  )PACSپكس ( ياطالعات يهاسامانه
 

١٤٠١ : سال  

١ نسخه :  

  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 تصاوير ،اطالعاتي هايبانك ،هاسيسرو از )گيري Backup( بانيپشت نسخه هيته -٣-٢

  mpls بستر در و امن روش به كارفرما Center Data به ها Study ارسال -٣-٣

  سامانه حيصح كارگردش و سازيرهيذخ در هاداده صحت -٣-٤

 اطالعاتي بانك رييگبانيپشت عملكرد صحت بر نظارت -٣-٥

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

  ناظر توسط شده تعريف اطالعات امنيت استانداردهاي اجراي 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

 فرايندها تمامي از )log( وقايع ثبت قابليت -٣-١٠

  هابرنامه و هاسامانه هايتراكنش تمامي log به دسترسي و سازيذخيره قابليت -٣-١١

  افتا) يتيامن ي(گواه تيامن يشگاههايآزما يتيامن يگواه ارائه -٣-١٢

 
 

 
 
 

  

  

  



 سشيسيبيسب

 

     ٣شماره  پيوست
  )PACSبايگاني و انتقال تصاوير پزشكي ( سامانه ينگهداراستقرار و تعريف پروژه 

 

  

 

استقرار و نگهداري سيستم بايگاني و انتقال تصاوير پزشكي 
)PACS( 

  

 
 
 
 
 
 

  PRD-IT-PACSSUPPORT-V1.5-1401.05.20نام سند : 
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توسعه دهنده  يهاانعقاد قرارداد با شركتالزامات دستورالعمل 

  )PACSپكس ( ياطالعات يهاسامانه
 

١٤٠١ : سال  

١ نسخه :  

 تعريف پروژه -١

 ااالجرالزم و است (پكس) پزشكي تصاوير انتقال و بايگاني سيستم پشتيباني و نگهداري اندازي،راه نصب، براي الزم اقدامات شرح حاضر مستند
 اطالعات تبادل لزوم و توسعه مپنج برنامه قانون ٣٥ ماده به تيعنا با و بهداشت وزارت ٢٣/١/٩٣ مورخ د/٤٩/٢٠١ شماره هيابالغ به توجه با باشد.مي

 بهداشت وزارت سپاس سامانه هايسرويس يتمام با اطالعات تبادل امكان بايستمي پكس هايسيستم ،سپاس اب سالمت خدمات يافزارهانرم تمامي
  .باشند داشته را بهداشت وزارت توسط شده اعالم كدگذاري و مستندات نسخه نيآخر مطابق

  و مفاهيم تعاريف -٢
 باشند:به شرح زير مي حاضرمستند معني و مفهوم عبارات، اصطالحات و واژه هاي بكارگرفته شده در 

  بديهي است هر نوع تعبير و تفسير ديگري از آنها مردود و نادرست است.

   PACS افزارنرم -٢-١

در پزشكي  بايگاني تصاويرسيستم مديريت باشد. ميپزشكي  تصاوير و انتقال بايگانيمديريت  برايجامع و يكپارچه  سيستم اطالعات
  خوانده مي شود. PACSپكس يا افزار  بعضي موارد نرم طي اين قرارداد در

 عمومي افزارهاينرم -٢-٢

آورند، را فراهم مي هاي بايگاني و انتقال تصاوير پزشكيسيستمميزباني  برايافزارهاي كاربردي و سيستمي كه به نحوي بستر الزم تمامي نرم
افزارهاي مانيتورينگ كه در دسترس عام قرار دارند و يا ميتوان هاي اطالعاتي و يا نرمهاي مختلف، بانكعامل با نگارش هاياز جمله سيستم

  اي كارفرما پياده نمود.هاي رايانهآنها را بر روي شبكه

   تخصصي افزارهاينرم -٢-٣
  اندازي شده است.گردد كه به طور خاص براي استفاده كارفرما تهيه و راه افزارهايي اطالق ميافزارهاي تخصصي به نرمنرم

 فزارانرم اشكال -٢-٤

نمايد و موجب افزار در طي اين قرارداد، اشكاالتي است كه به صورت خطاي عملكردي و يا اشتباهات محاسباتي بروز ميمنظور از اشكال نرم
گردد. ساير نيازهاي كارفرما اعم از افزار ميشده نرمهاي از قبل تعريف و توافقعدم كاركرد صحيح سيستم در چهارچوب عملكرد يا خروجي

ها يا افزار و يا ايجاد قابليتهاي نرمهاي دروني، خروجيها، مؤلفههاي موجود سيستم مانند تغيير در فرمرگونه نياز به تغيير در قابليته
  شود. هاي جديد اشكال محسوب نميسيستم

 قابليت امكانات و افزار قادر به استفاده ازنرماز هايي است كه در پي بروز آن كاربران استفاده كننده اشكاالت حاد در برگيرنده باگ تبصره يك:
  افزار موضوع قرارداد نباشند.هاي كلي يا جزئي نرم

 افزارنرم روزرسانيبه و اصالح -٢-٥

پذيرد كه سيستم افزار در صورتي انجام ميگردد. اصالح نرمافزاري اطالق ميرفع اشكاالت نرم برايافزار به ايجاد تغيير در سيستم اصالح نرم
  كاركرد مورد توافق در طي قرارداد را تأمين ننمايد.
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توسعه دهنده  يهاانعقاد قرارداد با شركتالزامات دستورالعمل 

  )PACSپكس ( ياطالعات يهاسامانه
 

١٤٠١ : سال  

١ نسخه :  

  افزارنرم توسعه -٢-٦

گردد. اين تغييرات يافزار اطالق موجود آمده در محيط اجراي نرمه افزار به ايجاد تغييرات در سيستم مطابق با تغييرات بتوسعه نرم -٢-٦-١
  باشد.شامل موارد ذيل مي

  تغيير در برنامه به دليل تغيير در فرآيندهاي كاري بيمارستان -٢-٦-٢

  خارج استاندارد نرم افزار ،هاي مورد نياز كارفرما و ناظرو خروجي ابزارايجاد  -٢-٦-٣

شده اعالم قانون يا دستورالعمل سازماني هاي جاري سيستم كه به موجب ها و يا خروجيها، گزارشفرمبرنامه، انجام تغييرات در  -٢-٦-٤
 باشد.

 )CLOUDPACSابري( پكس -٢-٧

 با داده مركز يك در شبكه بستر طريق از تصاوير دريافت و انتقال در راحتي و سهولت براي پزشكي تصاوير مديريت و سازي ذخيره و بايگاني
  شد.بامي كاري مختلف هايگروه براي دسترسي سطوح تعيين امكان و باال امنيت

  سيستم راهبر -٢-٨

 كردن برطرف و انكاربر عمومي آموزش شبكه، افزارهاي سخت نگهداري وظيفه و گرددمي معرفي كارفرما طرف از كه حقيقي است شخصي
 به مربوط وظايف انجام و باشد كرده مطالعه دقت به را قرارداد اين مفاد كه است الزم سيستم راهبر دارد. را شبكه و افزاري سخت مشكالت
 مي اعالم پيمانكار به سيستم راهبر توسط سيستم، اصالح و اشكاالت رفع هايدرخواست تمامي نمايد. پيگيري را قرارداد هايطرف از هركدام
  گردد.

  محدوده -٣
 باشد...............................................ميدرماني.......... آموزشي بيمارستان/مركز پروژه اجراي محدوده

 افزارندارد هاي عملكردي نرماستا -٤

  افزارنرم عملكردي الزامات -٤-١
  باشد.مي ١افزار به شرح جدول عملكردي نرم الزامات

  
 افزارنرم یالزامات عملکرد - ١ جدول

  بنديدسته  الزامات عملكردي  رديف
 DicomServer  سازگاري با انواع استانداردهاي دايكام و غير دايكام  ١
 DicomServer  سازي تصاوير غير دايكامداشتن ماژول دايكامايزر براي دريافت و ذخيره ٢
 HIS  DicomServerو امكان اتصال به  Worklistپشتيباني  ٣

 DicomServer  امكان ذخيره سازي ديتا در فضاهاي توزيع شده ٤

 DicomServer  ويژگي هاي هدر دايكامطبقه بندي و شخصي سازي مشخصه هاي مطالعات بر اساس  ٥
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توسعه دهنده  يهاانعقاد قرارداد با شركتالزامات دستورالعمل 

  )PACSپكس ( ياطالعات يهاسامانه
 

١٤٠١ : سال  

١ نسخه :  

 DicomServer  امكان تخصيص پزشك درخواست كننده، انجام دهنده و تكنسين در هدر دايكام ٦

 DICOM ver3  DicomServerاستاندارد   ٧

 PACS  DicomServerدر سيستم  zip-dicom-jpg-bmp-xmlپشتيباني فرمتهاي خروجي  ٨
پشتيباني از انواع ارتباط تجهيزات تصويربرداري پزشكي با سرور پكس بر اساس جنس تصوير : (موج ،  ٩

 ,MODALITY = CT, MRI, CR, DR , DDr ,R/F, XAري ،  اپتيك و الكترو مگنتيك و ....)  -ايكس
DSA, US, NM ,…  

DicomServer 

 DicomServer  تصاوير به صورت همزمان براي فشرده سازي Lossy Comperession,Losslessروشهاي  ١٠

 Dicom  DicomServerدانشگاه بر اساس استاندارد  Data Centerامكان ارسال ديتا به  ١١

 DicomServer  دانشگاه در سرور بيمارستان Data Centerدرج زمان ارسال ديتا به  ١٢

 DicomServer  قابليت ثبت نام بيمارستان در تصاوير دايكام ١٣

 DicomServer  تصاوير ارسالي دايكام بيمار از مراكز ديگر و ذخيره آن در سرور مركز بيمارستان  Importامكان  ١٤

 DicomServer  قابليت ضميمه گزارشات قبلي پزشك به گزارشات جديد براي كمك تشخيص و مشخص نمودن دوره درمان ١٥

 DicomServer  به گزارشات پزشك بصورت دايكامقابليت ضميمه گزاراشات پزشك و ضميمه تصوير مربوطه  ١٦

 DicomServer  جلوگيري از دريافت ديتاي تكراري و رفع ترافيك در سرور ١٧

 DicomServer  بدون محدوديت در تعداد تصاوير ذخيره شده ١٨

 DicomServer  تعداد كاربر همزمان نامحدود ١٩

 DicomServer  عدم محدوديت در تعداد موداليتي ٢٠

 DicomServer  در نسخه وب HTTPSارتباط مبتني بر ٢١

 DicomServer  امكان تبديل فارسي به التين و ارسال به موداليتي ٢٢

 DicomServer  تضمين محرمانگي اطالعات بيمار ٢٣

 DicomServer  ذخيره سازي و حفظ اصالت تصاوير دريافتي ٢٤

 DicomServer  الگ دانلود ديتا ٢٥

 DicomServer  ديتا از سامانه به محل هاي ارسال شدهالگ ارجاع  ٢٦

امكان برقراري ارتباط براي اتصال دستگاه اسكنر ها و باركد خوانها براي اضافه نمودن شرح حال بيمار و  ٢٧
  استفاده از باركد

DicomServer 

 DicomServer  پشتيباني از ارتباط دو طرفه با موداليته ها و پكس ٢٨

 DicomServer  رويت گزارشات تصاوير پزشكي بصورت متني با استاندارد دايكام امكان ثبت و ٢٩

 DicomServer  تعيين سطح دسترسي بر اساس موداليتي ٣٠

٣١ DICOM Router , DICOM Proxcy  DicomServer 

 DicomServer  امكان ارسال تصاوير به دستگاه هاي تصويربرداري ٣٢

 HIS  DicomServer) از reportدريافت گزارشات تصاوير( ٣٣

 DicomServer  عدم كاهش سرعت دريافت و پردازش اطالعات بر اساس بانك اطالعات حجيم وكار در محيط واقعي ٣٤

 DicomServer  براي خوانش ديتاي مورد نياز و تكميلي  HIS/RIS/EMRقابليت اتصال و يكپارچه سازي به سيستم هاي  ٣٥

 HIS  DicomServerامكان فراخواني ركورد بيماران موجود در  ٣٦

 Viewer  امكان شنيدن گزارشات پزشك بصورت صوتي ٣٧
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توسعه دهنده  يهاانعقاد قرارداد با شركتالزامات دستورالعمل 

  )PACSپكس ( ياطالعات يهاسامانه
 

١٤٠١ : سال  

١ نسخه :  

 Viewer  قابليت دانلود و آپلود گزارشات صوتي پزشك مشاور ٣٨

 Viewer  تصاوير MPR, Compareامكان استفاده از امكانات  ٣٩

 MPR  Viewerدر محيط  MultiSliceقابليت  ٤٠

 MRI  Viewerمقايسه قبل و بعد از تزريق در تصاوير   ٤١

 Coronal  Viewerو   Sagitalامكان مقايسه تصاوير  ٤٢

 Viewer  قابليت اندازه گيري ، زاويه و زاويه ي دو خط موازي براي تصاوير ارتوپدي ٤٣

 Viewer  سوابق قبلي بيمار در يك يا چند مانيتور بصورت همزمان Compareامكان ٤٤

 Viewer  هاي مختلف از چند سريز بصورت تجميع شده در يك سريزقابليت انتخاب سري ٤٥

قابليت اسكرب بوكينگ براي انتخاب اساليس هاي مختلف در سريزهاي مختلف و تجميع و ذخيره سازي  ٤٦
  براي فوريت پزشك

Viewer 

 Viewer  قابليت مشاهده عدد هانسفيلد بصورت پيكسل و يا يك محيط ٤٧

 Viewer  مشاهده چگالي بصورت پيكسل و يا يك محيط ٤٨

 Viewer  قابليت ذره بين براي مشاهده تصاوير ٤٩

 Viewer  دايكام importوجود فيلد درج كد ملي در  ٥٠

 Viewer  قبل از اجراي دستور پرينت Panو  Zoomو  Conterastقابليت پردازش تصاوير شامل تغيير  ٥١

 Viewer  وجود پروفايل پزشك  ٥٢

 Viewer  و قابليت استفاده از ابزراها مخصوص براي پشتيباني از تصاوير سه بعدي  MIP/MPRقابليت  ٥٣

 Compare  Viewerتصاوير بيماران در محيط  Syncقابليت  ٥٤

 Viewer  قابليت رفلس الين ٥٥

 JPG  Viewerامكان آپلود فايل روي نسخه تحت وب اعم از دايكام و  ٥٦

 play dicom multi fram-  w/l - pan - zoom  Viewerداراي ابزارهاي عمومي پردازش نظير  ٥٧

 fusion  Viewerنظير  petابزارهاي تشخصيصي  ٥٨

 ROI -Color - MPR/MPI -image filterig   Viewerامكانات پردازش تصوير   ٥٩

 Viewer  ابزارهاي تخصصي قلب و عروق ٦٠

 Viewer  شمسي و ميالديپشتيباني از تاريخ  ٦١

 Viewer  سامانه به دو زبان فارسي و انگليسي باشد ٦٢

 Viewer  هاي پزشكي براي بيمارانارسال پيامك لينك رمزگذاري شده براي مشاهده تصاوير و گزارش ٦٣

 Viewer  امكان جستجوي فارسي اسامي ٦٤

 Viewer  انتخاب كشوئي در ورك ليست وب براي سهولت دسترسي در جستجو ٦٥

 Viewer  امكان جستجو بر اساس كد ملي، دموگرافيك، شماره پذيرش ٦٦

 Viewer  پشتيباني از زبان فارسي ، تاريخ هجري شمسي و قابليت جستجو فارسي و انگليسي ٦٧

 Viewer  جستجوي تركيبي و ساده بر اساس هدرهاي دايكام ٦٨

 Viewer  نرم افزار جانبيقابليت مشاهده تصاوير دايكام بدون نصب هيچگونه  ٦٩

 Viewer  امكان الگين بيماران و دسترسي به ديتاي قبلي با كد ملي ٧٠

 Viewer  قابليت تعريف كاربر با سطوح دسترسي به دستگاههاي تصويربرداري ٧١
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توسعه دهنده  يهاانعقاد قرارداد با شركتالزامات دستورالعمل 

  )PACSپكس ( ياطالعات يهاسامانه
 

١٤٠١ : سال  

١ نسخه :  

 Viewer  قابليت تعريف سطوح دسترسي براي پزشكان ٧٢

 Viewer  امكان دريافت تصاوير مربوط به يك پزشك ٧٣

قابليت مشاهده و دسترسي به بيمار به سوابق قبلي خود در مركز درماني بر روي موبايل تبلت رايانه و هر نوع  ٧٤
  مرورگر

Viewer 

قابليت مشاهده و دسترسي هر پزشك به تصاوير و سوابق قبلي بيماران خود در مركز درماني بر روي موبايل  ٧٥
  تبلت رايانه و هر نوع مرورگر

Viewer 

 Viewer  ان ايجاد گروه هاي مختلف كاريامك ٧٦

 Viewer  امكان تعيين سطوح دسترسي كاربر ٧٧

 Viewer  تعليق حساب كاربران با تالش ناموفق دوره اي ٧٨

 Viewer  نويسي در سامانهامكان گزارش ٧٩

 Viewer  نويسي تصاوير مختلف پزشكيامكان ايجاد تمپليت براي گزارش ٨٠

 Viewer  فاصله زماني توليد تصوير و ارائه گزارشدرج زمان گزارش و  ٨١

 Viewer  تعريف گزاراشات پيش فرض و آماده ٨٢

 Viewer  هاي كاري نامحدود بودن كاربران  و امكان نصب نسخه تخصصي بصورت نامحدود در تمامي ايستگاه ٨٣

 Viewer  امكان ثبت گزاشات تصويربرداري بصورت صوتي  ٨٤

آي پي  –طول زمان مشاهده  –گيري براي بررسي الگين مراجعين و پزشكان ( زمان ورود الگ قابل گزارش ٨٥
- Study (  

Viewer 

 Viewer  الگ ارسال پيامك ٨٦

 Viewer  وجود الگ كامل از فعاليت كاربران ٨٧

 Viewer  مانيتورينگ ورود و خروج كاربران از سيستم ٨٨

 Viewer  موبايل و تبلت با هرنوع مرورگر و سيستم عاملرويت تصاوير از طريق  ٨٩

 ANDROID,IOS,WINDOWS  …( .  Viewerدسترسي و مشاهده تصاوير از طربق سيستم عاملهاي ( ٩٠

 Viewer  آپلود ديتا در نسخه وب ٩١

 Viewer  گيري و مشاهده عدد هانسفيلد در نسخه وبامكان اندازه ٩٢

 Viewer  مولتي اساليس در نسخه وبمشاهده تصاوير بصورت  ٩٣

 Multi Slice  Viewerامكان مشاهده تصاوير بصورت  ٩٤

 Image Processing  Viewerپردازش تصاوير  ٩٥

 Viewer  قابليت اندازه گيري ٩٦

 Viewer  (قابليت پشتيباني از چهار مانيتور بصورت همزمان بر روي يك سيستم) Multi Monitorپشتيباني از  ٩٧

 Viewer  مقايسه چندتايي: مقايسه چند مورد از سوابق بيمار و يا چند بيمار مختلف بصورت همزمان ٩٨

 window level  Viewerقابليت  ٩٩

 Viewer  نسخه تحت وب با ابزار تخصصي و فوق تخصصي ١٠٠

 Viewer  داراي ابزارهاي عمومي  ١٠١

 Viewer  داراي ابزارهاي تخصصي  ١٠٢

١٠٣ Hanging protocol براي بخش هاي ماموگرافي  Viewer 
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توسعه دهنده  يهاانعقاد قرارداد با شركتالزامات دستورالعمل 

  )PACSپكس ( ياطالعات يهاسامانه
 

١٤٠١ : سال  

١ نسخه :  

به همراه لوگو بيمارستان و نرم   CDامكان تهيه لوح فشرده براي بيماران و ذخيره تمامي تصاوير بيمار برروي  ١٠٤ 
  افزار تشخيصي

PACS CD Writer 

 PACS CD Writer  بيمار به همراه لوگو مركز  CDامكان تهيه و ذخيره گزارشات بر روي  ١٠٥

 Simple  PACS CD Writerو  Advancedبه دو صورت   CD Patientامكان  ١٠٦

 PACS CD Writer  امكانات تخصصي نمايش تصاوير براي تشخيص در لوح فشرده ١٠٧

 Print  قبل از اجراي دستور پرينت  Layoutامكان اندازه گيري و درج اطالعات برروي  ١٠٨

 Print  چند دستگاه تصوير برداري برروي يك كليشه Layoutامكان ايجاد  ١٠٩

 Print  امكان ارسال ديتا از نسخه وب ( براي رايت، پرينت و موارد تشخيصي ) ١١٠

 Print  امكان تعريف چاپگر كاغذي و دايكام در نرم افزار ١١١

 Print  امكان چاپ تصاوير برروي كاغذ بر اساس استاندارد دايكام ١١٢

 print  كليشه و كاغذ ابزار چاپ ١١٣

 Print  در زمان چاپ گزارشات QRتوليد  ١١٤

 Miscellaneous  امكان برقراي ارتباط با سامانه سپاس و اخذ تاييديه وزرات بهداشت ١١٥

 Miscellaneous  الزام ارائه گواهي امنيت افتا  ١١٦

 Miscellaneous  ايالزام ارائه گواهي صنفي رايانه ١١٧

 Miscellaneous  قطعي ارتباط بيمارستان ) –ارسال پيامك به ادمين در صورت بروز مشكل ( كمبود فضا  ١١٨

 Miscellaneous  ارسال دستي ديتا به شماره موبايل از طريق نسخه تخصصي و نسخه وب ١١٩

 Miscellaneous  امكان باز ارسال لينك پيامك ارسال به بيمار در صورت قطعي سرويس پيامكي ١٢٠

 Miscellaneous  ارسال پيامك نام كاربري و رمز عبور براي بيمار ١٢١

 Miscellaneous  گذاري و پيگيري انجام امور به صورت آنالين همراه با گزارش دهيسيستم اعالم اشكال كاربران براي تيكت ١٢٢
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توسعه دهنده  يهاانعقاد قرارداد با شركتالزامات دستورالعمل 

  )PACSپكس ( ياطالعات يهاسامانه
 

١٤٠١ : سال  

١ نسخه :  

  فاز طراحي، پياده سازي و نصب -٥
 باشد مي پيمانكار برعهده شده، طراحي سامانه اندازي راه و نصب -٥-١

 انجام ميدهد، قرار پيمانكار اختيار در كارفرما كه مركز سرورهاي روي بر فقط را سامانه اندازي راه و نصب عمليات انجام بايستمي پيمانكار -٥-٢
 دهد.

 عملكردي الزامات موضوع با ١ شماره جدول در شده درج هايقابليت تمام با محلي پكس اندازي راه و نصب به سبتن بايستمي پيمانكار -٥-٣
 نمايد. اقدام مركز سرور در افزار،نرم

 Studyتمامي ارسال به نسبت  و نمايد فراهم DICOM اصلي فرمت با را دانشگاه Center Data با اطالعات تبادل امكان است موظف پيمانكار -٥-٤
  نمايد. اقدام مذكور Center Data به ها

 مانكاريپ موجود، بانيپشت نسخه نيآخر از اطالعات يبارگذار و سرور يرو بر آن يهاداده گاهيپا و افزارهانرم مجدد نصب به ازين صورت در -٥-٥
 يرو بر آن يهاداده گاهيپا و افزارهانرم مجدد نصب به نسبت ساعت ٤٨ مدت ظرف كارفرما از اضافه وجه هرگونه درخواست بدون است موظف
  .دينما اقدام فرماكار سرور

 تصاوير و اطالعات باشند، داشته را قبلي پكس افزارنرم از موجود تصاوير و اطالعات Convert به نياز كه صورتي در است موظف پيمانكار -٥-٦
 هايسيستم تمامي در مشاهده قابل كه طوري به نمايد. Convert مركز سرور اطالعاتي بانك در كامل صورت به جديد، پكس به را قبلي
 باشد. مركز

  فاز انجام خدمات توسعه و نگهداري  -٦
   توسعه خدمات -٦-١

اعمال قوانين، دستورالعمل و بخش  برايهاي موضوع قرارداد پيمانكار موظف به ايجاد تغييرات در امكانات موجود در زيرسيستم -٦-١-١
خدمات،  از انعقاد قرارداد ابالغ وهايي كه پس ها و بخش نامهگر و دستورالعملت بهداشت و سازمان هاي بيمهرهاي صادره از وزانامه

باشد. و پيمانكار ملزم خواهد بود حداكثر شود، ميتفويض مي پيمانكار خارج از موضوع قرارداد پس از تاييد ناظر قرارداد، از سوي ناظر به
اقدام  به صورت رايگان ظرف مدت اعالم شده در دستورالعمل و يا اعالم كتبي ناظر قرارداد نسبت به اعمال دستورالعمل مورد بحث

 نمايد.

هاي سامانه سپاس وزارت پيمانكار موظف است بنا به درخواست نماينده كارفرما نسبت به ارائه امكان تبادل اطالعات با تمامي سرويس -٦-١-٢
از سوي ( تبادل اطالعات سيستم هاي آرشيو و مخابره تصاوير پزشكي با سامانه سپاس وزارت بهداشت و هر سرويس جديد كه بهداشت 

شود ) مطابق آخرين نسخه مستندات و كدگذاري اعالم شده توسط وزارت مديريت آمار و فناوري اطالعات وزارت بهداشت ابالغ مي
 .بهداشت اقدام نمايد

 .بر روي سرورهاي مجازي را فراهم نمايدها و زيرساختسازي تمامي نرم افزارها پيمانكار موظف است قابليت پياده -٦-١-٣

 .اندازي نمايدنرم افزار را جدا راه Data Base و Application سرور ف استپيمانكار موظ -٦-١-٤
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١٤٠١ : سال  

١ نسخه :  

اندازي در سرور ) بر روي سرورها، براي راهHA  )High Availabilityاندازي پيمانكار موظف است در صورت درخواست كارفرما به راه -٦-١-٥
 مركز اقدام نمايد.

ه هر نوع خروجي در هر قالب و فرمتي كه نياز باشد اقدام نموده و همچنين پيمانكار موظف و متعهد است در هر زمان نسبت به ارائ -٦- ١-٦
  فراهم نمايد. به صورت رايگان نمايد اعالم مي در هر قالب و فرمتي كه كارفرما ناظرافزارهايي كه امكان تبادل اطالعات را با كليه نرم

 ٣٠٠افزار كه از سوي ناظر كارفرما به شركت اعالم شده است  به ميزان موظف به انجام تغييرات سفارشي سازي شده در نرم پيمانكار -٦-١-٧
باشد. پس از پايان ميزان مي، ييد ناظر كارفرما قرار گرفته استنفر ساعت در طول مدت قرارداد كه جزو مبلغ اين قرارداد بوده و مورد تا

شود، با توافق طرفين و اعالم هزينه مورد افزار كه توسط ناظر كارفرما به پيمانكار اعالم مياي در نرمييرات توسعهنفر ساعت ذكر شده، تغ
 توافق طرفين، قابل انجام است. 

 به ناظر ،مركز) مورد نياز گزارشهاي موجود، طراحي هاي توسعه، تغيير و اصالح سيستم (قابليت جديد، بهبود قابليتدرخواست -٦-١-٨
گردد. پس از اعالم پيمانكار مبني بر انجام و ارسال خواهد شد و پس از تأييد نهايي ناظر، از طريق ناظر به پيمانكار ارسال مي ردادقرا

رسي تحويل موارد درخواست شده، تاييديه فني اوليه توسط راهبر سيستم مركز مربوطه به ناظر كارفرما فرستاده شده و پس از بر
  شود.توسط ناظر به پيمانكار ارسال ميي نهايي، ناظركارفرما، تاييده

اي از سوي ناظر كارفرما به پيمانكار، پيمانكار موظف است مقدار نفرساعت و تاريخ تحويل درخواست پس از اعالم درخواست توسعه -٦-١-٩
پس از تاييد نفر ساعت و اعالم نمايد،  سامانه ثبت درخواستدر پس از درخواست نماينده،  ساعت ٢٤مذكور را به ناظر كارفرما طي 

 باشد.شده مي بندي توافقمذكور طبق زمانتوسط ناظر مذكور، پيمانكار موظف به انجام درخواست  و نصب زمان تحويل

ناظر كارفرما اعالم نموده و امكان  كتبا به كارفرما و، ثبت درخواست و رهگيري برايرا اي اختصاصي سامانه موظف است پيمانكار -٦-١-١٠
  فراهم آورد. را  ايبراي بررسي ميزان پيشرفت درخواست توسعهرت بر خط صوه بنظارت 

تحويل  ،، تاييد كارفرماهاي ثبت درخواست، اعالم زمان تحويلاي طراحي شود كه تمامي زمانسامانه ثبت درخواست بايد به گونه -٦-١-١١
 فيلدها را داشته باشد.درخواست و ... را ثبت نمايند و قابليت ارائه خروجي به صورت اكسل از تمام 

تاييد  ،، اعالم زمان تحويلهاي ثبت درخواستها اعم از زمان Logاي طراحي شود كه تمامي بايد به گونهسامانه ثبت درخواست  -٦-١-١٢
 ها را براي كارفرما فراهم آورد. Logگيري از نموده و امكان نمايش و گزارشرا ثبت  و... تحويل درخواست ،كارفرما

  وپشتيباني نگهداري خدمات -٦-٢

  سرورها نگهداري -٦-٢-١
 .باشديم پيمانكار عهده بر اطالعاتي بانك و pplicationA سرورهاي هايعامل ستميس تيريمد -٦-٢-١-١
 .باشدمي پيمانكار برعهده rverSe qlS مانند قرارداد موضوع افزارنرم به مرتبط اطالعاتي هايبانك تيريمد -٦-٢-١-٢
 .باشدمي پيمانكار برعهده )Server Web (مانند قرارداد موضوع افزارنرم به مرتبط هاي erverS pplicationA مديريت -٦-٢-١-٣

 رفع خطا و اشكاالت -٦-٢-٢

 .گرددمي انجام كارفرما توسط شده يمعرف يستمس راهبر توسط ،افزارنرم ايرادات و مشكالت كليه ارسال -٦-٢-٢-١
 و جزئي برداريبهره مانع و بوده قرارداد موضوع با مرتبط و حاد كه خطايي و اشكال اعالم صورت در است متعهد يمانكارپ -٦-٢-٢-٢

 نسبت  كارفرما نماينده يا و مركز سيستم راهبر اعالم از پس ٤ شماره جدول در مندرج زمان درحداكثر شود،مي سيستم از كلي يا
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١ نسخه :  

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

 قرارداد موضوع افزارنرم با مرتبط كه را كارفرما نماينده يا و مركز راهبر سوي از شده گزارش اشكاالت است متعهد مانكارپي -٦-٢-٢-٣
 از اعالم زمان از ،٤ شماره جدول در مندرج زمان حداكثر در هستند، سيستم از مناسب برداريبهره مانع ولي نبوده حاد اما بوده

 شماره جدول با مطابق غيرحاد مشكالت از حاد مشكالت تفكيك نمايد. طرفبر كارفرما، نماينده يا و مركز مسيست راهبر طريق
 .باشدمي ارفرماك نماينده و مربوطه مركز راهبر نهايي تاييد و تشخيص اساس بر و ٤

 يادار مكاتبه ل،يميا ،يتلفن تماس قيطر از حاد ريغ و حاد مشكالت رفع و يريگيپ براي مانكاريپ با ستميس راهبر ارتباط -٦-٢-٢-٤
 و يادار ريغ و يادار ساعات در مذكور ندهينما يتلفن ييپاسخگو به موظف مانكاريپ .باشديم يبانيپشت و يريرهگ سامانه و

 .باشديم ٤ شماره جدول در مندرج زمان حداكثر در ليرتعطيغ و ليتعط يروزها
 فراهم كارفرما نماينده براي خط بر صورت هب را رهگيري و درخواست ثبت سامانه بر نظارت امكان است موظف پيمانكار -٦-٢-٢-٥

  آورد.
 اعالم سامانه از استفاده به موظف پيمانكار دانشگاه، درخواست ثبت سامانه از استفاده بر كارفرما ناظر درخواست صورت در -٦-٢-٢-٦

 باشد.مي قرارداد بندهاي طبق آن در شده ثبت هايدرخواست انجام و ناظر شده
 . باشدمي پيمانكار عهده بر قرارداد موضوع افزارهاينرم صحيح كار گردش و سازيذخيره در هاداده صحت مسئوليت -٦-٢-٢-٧
 كامپيوتري هايويروس به افزار،نرم سرورهاي و هابرنامه آلودگي از جلوگيري يا رفع براي مناسب و الزم هايمشاوره ارائه -٦-٢-٢-٨

 باشد.مي پيمانكار وظايف از
   باشد.مي كارپيمان وظايف از سيستم امنيت و افزارنرم از برداريبهره كيفيت افزايش منظور به كارفرما به مشاوره خدمات ارائه -٦-٢-٢-٩

 راهبر وظايف حيطه در قرارداد موضوع به توجه با آن رفع كه مشكل يا ايراد هرگونه بروز درصورت است مكلف پيمانكار -٦-٢-٢-١٠
 نمايد. رسانياطالع مربوطه راهبر به ساعت ٢٤ مدت ظرف حداكثر است مربوطه سيستم

 روي بر موازي صورت به كه ديگري افزارهاينرم اجراي يبرا را قرارداد موضوع افزارنرم مناسب تعامل است موظف پيمانكار -٦-٢-٢-١١
  .آورد فراهم را ...)و office,HIS ،ويروس آنتي ( شوند مي نصب ارستانبيم كاربري هايپايانه

 به فصل هر در ايدوره بازديد براي را خود بانيپشت كارشناس ،احتمالي مشكالت رفع و آموزش براي است مكلف نكارمايپ -٦-٢-٢-١٢
  .دينما ارسال اظرن به يكتب صورت به را آن گزارش مشكالت، رفع ضمن و اعزام مراكز

  تعاريف پايه و تنظيمات سيستم -٦-٢-٣
 .نمايد اقدام سيستم تنظيمات و پايه تعاريف كليه استاندارد با مطابق و درست ،دقيق انجام به نسبت بايستمي پيمانكار -٦-٢-٣-١

  بروز رساني -٦-٢-٤
 .باشدمي قرارداد اين مدت طول در افزارنرم موجود ويرايش آخرين با مطابق افزار نرم سانيبروزر به متعهد پيمانكار -٦-٢-٤-١
 هايقابليت كه باشدمي قرارداد عقد زمان هاينسخه جاي به افزارنرم از جديدتر هاينسخه نصب به مجاز صورتي در پيمانكار -٦-٢-٤-٢

 باشند. شده جايگزين يا حفظ ،است بوده كاربران استفاده و نياز مورد كه قرارداد عقد زمان نسخه
 يكار ساعات اوج از ريغ يزمان در و مناسب زمان در را ديجد يها patch نصب و هابرنامه يبروزرسان است موظف پيمانكار -٦-٢-٤-٣

 دهد. انجام مارستانيب
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 رساني، بروز انجام از قبل ساعت ٤٨ حداقل را ديجد هاي patch نصب و هابرنامه يبروزرسان زمان است موظف پيمانكار -٦-٢-٤-٤
 طريق از مارستانيب ستميس راهبر و  كارفرما ناظر به لزوم)، صورت (در بيمارستان به مقيم نيروي اعزام و هاهماهنگي انجام براي

  نمايد. اعالم ايميل
 راهبر به را افزارنرم شده روزرسانيبه نسخه بايست مي پيمانكار پيمانكار، توسط سيستم توسعه يا افزارنرم اصالح صورت در -٦-٢-٤-٥

 گردد.مي اعالم مربوطه كاربران به راهبر توسط يافته، توسعه يا شده اصالح موارد نمايد. تحويل سيستم

  افزارنرماصالح  -٦-٢-٥
 مقدار از آن بابت ندارد حق پيمانكار و باشدنمي توسعه شامل افزارنرم اصالحات باشد.مي افزارنرم اصالح به پيمانكارموظف -٦-٢-٥-١

 نمايد. دريافت ايجداگانه هزينه يا نمايد كسر كارفرما توسعه اعتنفرس

 آموزش -٦-٢-٦

 بكارگيري نحوه همچنين و افزارنرم هايزيرسيستم تمامي با كار خصوص در الزم هايآموزش تمام است موظف پيمانكار -٦-٢-٦-١
 با جديد راهبر آشنايي از پس ،تانبيمارس سيستم راهبر تعويض صورت در و نمايد ارائه مركز سيستم راهبر به را ابزارها تمامي

 به سيستم نگهداري موارد و افزارنرم تكميلي هايآموزش به موظف پيمانكار ،كاربري هايآموزش اخذ و بيمارستاني هايروال
 باشد.مي طرفين توافق طبق ريزيبرنامه و بنديزمان اساس بر ايشان

 مركز، سيستم راهبر به قرارداد) موضوع افزارنرم هاي Update( دجدي هاي ويرايش در نياز مورد هايآموزش ارائه براي -٦-٢-٦-٢
 مرحله در و دهد قرار كارفرما ناظر و راهبر اختيار در مستند صورت به را مربوطه هايآموزش اول مرحله در است موظف پيمانكار

 .باشدمي مربوطه راهبر آموزش به فموظ پيمانكار ،حضوري آموزش به نياز صورت در بعد

 محرمانگي اطالعاتامنيت و  -٦-٢-٧

 job صورت به افزارنرم به مربوط اطالعاتي بانك از پشتيبان نسخه تهيه براي مناسب بستر سازيفراهم به متعهد پيمانكار -٦-٢-٧-١
 خصوص اين در ،نياز صورت در كارفرما و بوده اتوماتيك صورت به شده نصب برنامه محتواي و مشخصات اساس بر ماژول يا

 قرار پيمانكار اختيار در VPN صورت به را افزارنرم سرور به دسترسي امكان بايستمي كارفرما صورت اين در د.نمايمي همكاري
 دهد.

 و امانت رعايت و حفظ و خريدار ناظر توسط شده تعريف اطالعات امنيت استانداردهاي اجراي و رعايت به موظف پيمانكار -٦-٢-٧-٢
 اختيار در قرارداد مراحل طي در كه تجهيزاتي كليه و بيماران باليني پرونده تاطالعا به مجاز غير افراد دسترسي از جلوگيري
  باشد.مي اطالعاتي هايبانك از نتصيا و حفظ راستاي در گرفته، قرار پيمانكار

 دسترسي سطوح رعايت خصوص اين در است. بيماران باليني اطالعات محرمانگي از صيانت و حفظ به موظف فروشنده -٦-٢-٧-٣
  الزاميست. درماني و اداري كاربران براي يفهوظ با متناسب

 ندارد حق پيمانكار و بوده كارفرما وظايف از كاربر به محول وظايف طبق بر كاربري مجاز دسترسي سطوح تمامي انتصاب -٦-٢-٧-٤
  كند. اقدام كاربران به دسترسي ارائه به نسبت كارفرما ناظر مجوز بدون

 قرارداد موضوع هاي ماژول تمامي كه باشد داشته وجود  امكان اين كه نمايد طراحي طوري را سيستم بايستمي پيمانكار -٦-٢-٧-٥
  باشند. داشته را بيمارستان فرايندهاي تمامي از )log( وقايع ثبت قابليت

 در و كند فراهم را قرارداد موضوع افزارنرم هاي تراكنش تمامي log به دسترسي و سازيذخيره قابليت بايستمي پيمانكار -٦-٢-٧-٦
 كند. ارائه را نياز مورد خدمات  شده دريافت هاي log  كارشناسي و بررسي به نسبت ،كارفرما ازني صورت



 

11 

توسعه دهنده  يهاانعقاد قرارداد با شركتالزامات دستورالعمل 

  )PACSپكس ( ياطالعات يهاسامانه
 

١٤٠١ : سال  

١ نسخه :  

  مستندسازي -٦-٣

 قراردهد. كارفرماپيمانكار موظف و متعهد است دسترسي خواندن از بانك اطالعاتي نرم افزار را در اختيار ناظر  -٦-٣-١

مستندات ايجاد جداول و فيلدهاي بانك اطالعاتي را در اختيار  پيمانكار موظف و متعهد است مستندات معماري بانك اطالعاتي و -٦-٣-٢
 ناظر كارفرما قراردهد.

 ارائهبه ناظر كارفرما  Wordصورت فايل ها را به هاي جديد و تغييرات ايجادشده در ماژولپيمانكار موظف است راهنماي ماژول -٦-٣-٣
 نمايد.

افزار و بانك اطالعاتي آن و هبران سيستم را در جريان آخرين وضعيت نرمو نماينده كارفرما و را ناظر پيمانكار موظف است همواره  -٦-٣-٤
ها قرارداده و مستند تغييرات انجام شده را همراه نسخه و ويرايش جديد به نماينده كارفرما و راهبر سيستم تغييرات انجام شده در آن

 افزار قرار دهندمال شده و نحوه كار با نرممركز تحويل و همراه با آموزش راهبري، ايشان را در جريان منطق كاري اع

بايست سيستم را طوري طراحي نمايد كه اين امكان  وجود داشته باشد كه تمامي ماژول هاي موضوع قرارداد قابليت پيمانكار مي -٦-٣-٥
  د.) از تمامي فرايندهاي بيمارستان را داشته باشنlogثبت وقايع (

افزار موضوع قرارداد را فراهم كند و در صورت تمامي تراكنش هاي نرم logسازي و دسترسي به بايست قابليت ذخيرهانكار ميمپي -٦-٣-٦
  هاي دريافت شده  خدمات مورد نياز را ارائه كند.  logنياز كارفرما، نسبت به بررسي و كارشناسي 

  خروجي هاي هر فاز  -٧
 /ستميكارفرما و راهبر هر س ندهيتدوين و در اختيار نما ٢طبق جدول شماره ، گزارش اقدامات خود را فازهر  انيگردد در پاپيمانكار متعهد مي

  ناظركارفرما قرار دهد.
 مانکاريصورت گرفته توسط پ انهيگزارش اقدامات ماه -  ٢جدول 

افزاري نرم توسعههاي وضعيت درخواست  
تحويلتاريخ  شرح درخواست شماره تاريخ درخواست رديف افزارنام نرم   

      

براي بررسي و رفع خطاها راهبر سيستم و ناظر كارفرماهاي صورت گرفته توسط وضعيت درخواست  

افزارنام نرم تاريخ انجام وضعيت شرح درخواست شماره تاريخ درخواست رديف  
       

  گزارش ماموريت هاي انجام شده
 شرح اقدامات تاريخ ماموريت رديف

   

سنتر دانشگاهتعداد تصاوير ارسال شده به ديتا  
 نام مركز تعداد رديف

   



 

12 

توسعه دهنده  يهاانعقاد قرارداد با شركتالزامات دستورالعمل 

  )PACSپكس ( ياطالعات يهاسامانه
 

١٤٠١ : سال  

١ نسخه :  

  بندي انجام كارزمان -٨
  پروژه فازهاي زماني گانت -٨-١

  به انجام برساند  ٣بندي شماره اندازي و نگهداري سامانه را طبق جدول زمانپيمانكار موظف است تمامي انجام خدمات نصب، راه
 

 پروژه یفازها ی: گانت چارت زمان ٣جدول 

 مدت زمان نام فاز ها
روز ١٠ نصب و راه اندازي و يا به روز رساني نرم افزار  

اندازينصب و راه   

  تعريف پايه و تنظيمات سيستم

روز ٨٠ مستند سازي  
ي خواندن از بانك اطالعاتي نرم افزارسدستر   

فيلدهاي بانك اطالعاتيمستندات معماري بانك اطالعاتي و مستندات ايجاد جدول و    

اندازي و تنظيمات پايهو راه نصبگزارش اقدامات مربوط به    

  نگهداري
   دانشگاه  Data Centerبه  Studyارسال  ارائه گزارش

روز  ٩٠ Data Center ٢ نگهداري و ارسال اطالعات به  فاز  
  نگهداري

  دانشگاه  Data Centerبه  Studyارسال  ارائه گزارش

 ٩٠ روز  ٣ نگهداري و ارسال اطالعات به دستاسنتر فاز
  نگهداري

   دانشگاه  Data Centerارسال اطالعات به  ارائه گزارش
 ٩٠ روز  ٤ نگهداري و ارسال اطالعات به دستاسنتر فاز

  نگهداري
   دانشگاه  Data Centerارسال اطالعات به  ارائه گزارش

  نگهداري بندي زمان -٨-٢

   انجام دهد.  ٤افزار را طبق جدول زمان بندي شماره پيمانكار موظف است تمامي خدمات مربوط به نگهداري و رفع اشكاالت از نرم -٨-٢-١
  

 رفع اشکاالت یزمان بند - ٤جدول 

  نوع مشكل/درخواست  محل اشكال/درخواست    رديف
١  

  ١سطح 
  (حداكثر نيم ساعت)

  ثبت و بازيابي اطالعاتقطعي برنامه يا عدم امكان   هاپاراكلينيك
  هاافزار يا عدم ارائه سرويسقطعي نرم  سرورها webسرور مركزي و   ٢
  قطعي برنامه يا عدم امكان ثبت و بازيابي اطالعات  اورژانس و طب اورژانس  ٣
  عدم امكان ارتباط يا قطعي HIS لينك اتصال تصاوير با  ٤
٥  worklist  عدم امكان ارتباط يا قطعي  
  دانشگاه Data Centerها به  Studyعدم ارسال قطعي برنامه يا   دانشگاه Data Centerها به  Studyارسال   ٦
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توسعه دهنده  يهاانعقاد قرارداد با شركتالزامات دستورالعمل 

  )PACSپكس ( ياطالعات يهاسامانه
 

١٤٠١ : سال  

١ نسخه :  

 نظارت و نحوه پرداخت به پيمانكار -٢

  باشد. مي ايران پزشكي علوم دانشگاه اطالعات فناوري و آمار مديريت پيمانكار، تعهدات اجراي بر نظارت براي پروژه اين ناظر -٢-١

 قرارداد ناظر تاييديه دريافت و دانشگاه Center Data به Study ارسال به مربوط مستندات ارائه مستلزم پيمانكار به پرداخت گونه هر -٢-٢
 با قرارداد انعقاد ماتالزا دستورالعمل ٢ ماده اساس بر مبلغ محاسبه است بديهي باشد.مي دانشگاه) اطالعات فناوري و آمار (مديريت

 باشد.مي )PACS( پكس اطالعاتي هايسامانه دهنده توسعه هايشركت

و استفاده از امكانات  تصاويرعدم امكان ثبت يا بازيابي قطعي نرم افزار يا   غير پاراكيلينك درماني و يواحدها تمامي  ٢سطح   ٤
  ٣سطح   ٥

  ساعت) ٢٤(حداكثر 
  ارائه خروجي و گزارشاتصال و عدم   هاي سپاسسرويس

  هاي آماري و اطالعاتيعدم ارائه گزارش  هاهاي درماني و پاراكلينيكواحدها و بخش تمامي  ٦


