
  

 آغاز

ارسال نامه رسمی مبنی بر تقاضاي گواهینامه 

سپاس به دفتر آمار و فناوري اطالعات وزارت 

  زشکیپبهداشت، درمان و آموزش 

 

آدرس به  آن تکمیل فایل مشخصات و ارسال

  ایمیل سپاس

 جدیدتقاضای گواھی 
 سپاس

نماینده  مشخصاتتکمیل فایل دریافت 

  از طریق ایمیل سپاس  متقاضی

 

جیرا سامانه اطالعات حساب کاربري دریافت 

    از طریق ایمیل سپاس

  یضمتقا

 

  بلی

 صفحه اول

 

     ایجاد ایشو در سامانه جیرا

  (SDTL)پروژه دریافت گواهی سپاس

  هاي اطالعاتی بسته ت محتواییبررسی کیفی

کسب نمره حد نصاب 

 کیفی

  صدور گواهینامه تبادل اطالعات با سپاس

مطابقت با استانداردهاي پرونده الکترونیکی سالمت 

  خیر

 

  خیر

  بلی

از طریق فرم  طالعاتادریافت اطالعات تبادل 

  در محیط ایشو 4شماره 

  ھدف )ھای(سرویس بسته اطالعاتی با ساختار محتوایی 200ارسال 

  4با استفاده از اطالعات فرم شماره 

 پایان

  انعکاس در سایت دفتر آمار و فناوري اطالعات وزارت بهداشت

همراه  بارگذاري به 3- 2- 1هاي شماره تکمیل فرم

   مدارك الزم در محیط ایشو

   

  اطالعاتویرایش   ارائه بازخورد 

مطابقت با استانداردهاي پرونده الکترونیکی سالمت ه گواهینامتمدید/دریافتیند آفر

  کارشناس

 

  متقاضی

 

  کارشناس

 



  

   

دپارتمان صدور 

  هاي سپاسگواهینامه

سیستم ارزیابی کیفیت 

  محتوایی

سیستم ارسال کننده 

  اطالعات

  SDTLه پروژ- سامانه جیرا 

sepasissues.behdasht.gov.ir  

  الکترونیکیسپاسپست 

sepas@behdasht.gov.ir 

  سامانه مکاتبات اداري

  وزارت بهداشت 

  مجموعه

  گواهی سپاس متقاضی

            
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 آغاز

تقاضای 

گواھی 

 سپاسجدید

ارسال تقاضاي 

به  دریافترسمی 

دفتر آمار و فناوري 

اطالعات وزارت 

بهداشت، درمان و 

 آموزش پزشکی

مشتمل بر اطالعات 

آدرس پست (تماس 

شماره الکترونیکی، 

  )تلفن

 

تکمیل فایل مشخصات 

و ارسال آن به آدرس 

  ایمیل سپاس

دریافت فایل تکمیل 

مشخصات نماینده متقاضی 

  از طریق ایمیل سپاس 

دریافت اطالعات حساب 

کاربري سامانه جیرا از 

  طریق ایمیل سپاس

ایجاد ایشو در سامانه 

پروژه دریافت  -جیرا 

  (SDTL)گواهی سپاس

دریافت اطالعات تبادل 

از طریق فرم  اطالعات

   4شماره 

بسته  200ارسال 

اطالعاتی با 

ساختار 

سرویس محتوایی

     ھدف) ھای(

 ""    

با استفاده از 

اطالعات فرم 

  4شماره 

بررسی کیفیت 

هاي محتوایی بسته

  اطالعاتی 

کسب نمره 

حد نصاب 

 کیفی

نعکاس در سایت ا

دفتر آمار و 

فناوري اطالعات 

  وزارت بهداشت

 پایان

صدور گواهینامه 

تبادل اطالعات 

  با سپاس

  ویرایش اطالعات   ارائه بازخورد 

  خیر

  بلی
  بلی

  خیر

هاي تکمیل فرم

-به 3-2- 1شماره 

بارگذاري  همراه 

مدارك الزم در 

 محیط ایشو

 دوم صفحه



  

 آغاز

ارسال نامه رسمی مبنی بر تقاضاي گواهینامه 

به دفتر آمار ارجاع  نظام استانداردهاي با مطابقت

و فناوري اطالعات وزارت بهداشت، درمان و 

  زشکیپآموزش 

 

آدرس به  آن تکمیل فایل مشخصات و ارسال

  ایمیل سپاس

مطابقت با  نامهگواهیاخذ  تقاضاي

 استانداردهاي نظام ارجاع

     ایجاد ایشو در سامانه جیرا

  (SDTL)سپاسپروژه دریافت گواهی 

نماینده  مشخصاتتکمیل فایل دریافت 

  از طریق ایمیل سپاس  متقاضی

 

جیرا سامانه اطالعات حساب کاربري دریافت 

    از طریق ایمیل سپاس

  یضمتقا

 

همراه  بارگذاري به 3- 2- 1هاي شماره تکمیل فرم

   مدارك الزم در محیط ایشو

 سومصفحه 

 

   و صفحه نمایش اطالعات اطالعاتیهاي بسته ت محتواییبررسی کیفی

 کیفیکسب نمره حد نصاب 

 ارجاع نظام استانداردهاي با مطابقتصدور گواهینامه 

  ارجاع نظام استانداردهاي

  سالمت یهاي مطابقت با استانداردهاي پرونده الکترونیک

 مراکز ارائه دهنده خدمات سالمت 

  خیر

  بلی

از طریق فرم  اطالعاتدریافت اطالعات تبادل 

  در محیط ایشو 4شماره 

بدون خطا با ساختار محتوایی مشخص شده در بسته اطالعاتی  200ارسال 

  بازخوانی اطالعات)  UI(صفحه نمایشو بارگذاري تصاویر  اسناد نظام ارجاع

 پایان

  انعکاس در سایت دفتر آمار و فناوري اطالعات وزارت بهداشت

از  شناسه ارجاعو  کتابخانه نرم افزاريدریافت 

  طریق سامانه جیرا

  برگزاري جلسه جهت بررسی نرم افزار

  بازخورد اشکاالت احتمالی و اصالح توسط شرکت

   

  اطالعاتویرایش   ارائه بازخورد 

استانداردهاي با مطابقت گواهینامه اخذ فرآیند

هاي مطابقت با استانداردهاي پرونده الکترونیک نامه از مجموعه گواهی

مراکز ارائه دهنده خدمات سالمت  2و  1براي محصوالت نرم افزاري سطح 

  کارشناس

 

  متقاضی

 



  

دپارتمان صدور 

  هاي سپاسگواهینامه

سیستم ارزیابی کیفیت 

  محتوایی

سیستم ارسال کننده 

  اطالعات

  SDTLه پروژ- سامانه جیرا 

sepasissues.behdasht.gov.ir  

  سپاس پست الکترونیکی

sepas@behdasht.gov.ir 

  مکاتبات اداري سامانه

  وزارت بهداشت 

  مجموعه

  گواهی سپاس متقاضی

            
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

ارسال تقاضاي 

به  دریافترسمی 

دفتر آمار و فناوري 

اطالعات وزارت 

بهداشت، درمان و 

 آموزش پزشکی

مشتمل بر اطالعات 

آدرس پست (تماس 

الکترونیکی، شماره 

  )تلفن

 

تکمیل فایل 

مشخصات و ارسال آن 

  به آدرس ایمیل سپاس

دریافت فایل تکمیل 

مشخصات نماینده متقاضی 

  از طریق ایمیل سپاس 

دریافت اطالعات حساب 

کاربري سامانه جیرا از 

  طریق ایمیل سپاس

ایجاد ایشو در سامانه 

پروژه دریافت  -جیرا 

  (SDTL)گواهی سپاس

دریافت اطالعات تبادل 

از طریق فرم  اطالعات

   4شماره

بسته  200ارسال 

بدون خطا اطالعاتی 

با ساختار محتوایی 

مشخص شده در 

اسناد نظام ارجاع و 

بارگذاري تصاویر 

) UI( نمایشصفحه 

  بازخوانی اطالعات

  

بررسی کیفیت 

هاي محتوایی بسته

  اطالعاتی 

کسب نمره حد 

 کیفینصاب 

نعکاس در ا

سایت دفتر آمار 

و فناوري 

اطالعات وزارت 

  بهداشت

صدور گواهینامه 

 با مطابقت

 استانداردهاي

  ارجاع نظام

  ویرایش اطالعات   ارائه بازخورد 

  خیر  بلی

هاي تکمیل فرم

-به 3-2- 1شماره 

بارگذاري  همراه 

مدارك الزم در 

 محیط ایشو

 چهارمصفحه 

 آغاز

تقاضاي اخذ 

مطابقت  نامهگواهی

با استانداردهاي 

 نظام ارجاع

 پایان

برگزاري جلسه جهت 

  بررسی نرم افزار

کتابخانه نرم دریافت 

از  شناسه ارجاعو  افزاري

بازخورد اشکاالت 

احتمالی و اصالح توسط 

  شرکت



  

  

  

  

    

                                                                   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  :شامل سالمت یمطابقت با استانداردهاي پرونده الکترونیکتمدید گواهینامه / سرویس هاي هدف جهت اخذ
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 سرویس پاتولوژي - 2
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 پنجم صفحه


