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163113811:  ی، کدپست 88466035، نمابر :88117633،تلفن: وی،ساختمان راد 17یورود دخندان،یبه پل س ده ی، نرس  یعتیشر ابانیتهران ، خ  

گاه هی کل  و سالمت ( ردمان)پاهی و تکمیلی گرمهی ب نهاداهی  و اقنون ربانمه ششم توسعه 29مشمول ماده   ییاجرا  یاهدست
( ماده  به  استناد  وظا4با  قانون  اخت  فی(  فناور   اراتیو  و  ارتباطات  )  یوزارت  ماده  (  5اطالعات، 

در اجرای بند »ح«  ،شورا  ینامه داخل( آیین3ماده )  "6"اطالعات و بند    یفناور   ییاجرا  یاساسنامه شورا

 یف و انجام تکال  یکیالکترونسالمت  در تحقق پروژه    یعمنظور تسربه قانون برنامه ششم توسعه و    68ماده  

خدمات  یافتدر  یلو تسه یکیمربوط به نسخه الکترون   یندهایفرآ یرهزنج  یلتکم یبرا ییاجرا یهادستگاه

ی فناور   ییاجرا   یشورا  بیست و دوم   جلسهشماره دو  مصوبه    ، 1400مرداد    2در جلسه مورخ    توسط مردم 

است،  دهیکه به تائید رئیس محترم جمهور رس  ی(کی و گسترش سالمت الکترون  لیتوسعه، تکم ) اطالعات

 . شودیابالغ م وستیبه شرح پچهار ماده و یک مقدمه  شامل

.شودیم یاطالعات نگهدار  یفناور  ییاجرا یشورا رخانهیاست؛ مستندات مصوبه در دب ذکرشایان

رونوشت: 
سازمان    -جمهوردفتر معاون اول رئیس -دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام  - دفتر رئیس قوه قضاییه - جمهوردفتر رئیس -دفتر مقام معظم رهبری-

مجلس   اداره کل قوانین  -سازمان بازرسی کل کشور -دیوان عدالت اداری  -سازمان اداری و استخدامی کشور دیوان محاسبات کشور    -وبودجه کشور برنامه

دبیرخانه شورای اجرایی    -دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی    -رسانی دولتدبیرخانه شورای اطالع  - اداره کل قوانین و مقررات کشور-شورای اسالمی 

جمهور سیئ ر معاونت تدوین و تنقیح قوانین معاونت حقوقی  -جمهور سی رئ معاون حقوقی   -روزنامه رسمی کشور   -دفتر هیئت دولت -فناوری اطالعات 

اعضای محترم شورای اجرایی فناوری اطالعات -

ها پژوهشگاهها، ها، سازمانشرکت-
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 مصوبه شماره دو جلسه بیست و دوم شورای اجرایی فناوری اطالعات کشور

 و گسترش سالمت الکترونیکی  لیتکم توسعه،

 مقدمه

ی هاگزارشقانون برنامه ششم توسعه در خصوص سالمت الکترونیکی بر اساس    68در اجرای بند »ح« ماده  

)ارائه ابالغی در جلسات  از استماع  (،  20( و )19)   (،18)  (، 15(، )12شده دبیرخانه شورا و مصوبات  پس 

  یی اجرا  یلسه شوراج  نی و دوم  ستیدر بدبیرخانه    قانون برنامه ششم(   68گزارش جدید )بند »ح« ماده  

تسربه   ( 1400مرداد    2)  اطالعات  یفناور  پروژه    یعمنظور  تحقق  تکال  یکیالکترونسالمت  در  انجام   یف و 

خدمات  یافتدر  یلو تسه یکیمربوط به نسخه الکترون   یندهایفرآ یرهزنج  یلتکم یبرا ییاجرا یهادستگاه

 ید:به تصویب رس یرتوسط مردم، موارد ز 

و مبادله   یکی)خدمات نسخه الکترونتکمیل زنجیره رسیدگی اسناد الکترونیکی سالمت    منظور به  -1ماده  

  ( ارکان نظام سالمت   ریو سا  یلیو تکم  هیپا  گرمهیب   یهاو سازمان  مار یمرتبط با ب  اسناد  یکیالکترون 

 ینه یپرداخت اسناد هز  و   افتیدر   وهیها، ره نگاشت شآن   ی و کپ  یاسناد کاغذ  لیو حذف چرخه تحو

ی در کارگروهی ذیل  کیبر نسخه الکترون   یبه شکل برخط و مبتن  یلیتکم  یهامهیخدمات سالمت ب

گر پایه فعال های بیمهبیمه مرکزی جمهوری اسالمی و همکاری سازمان  با محوریت  دبیرخانه شورا

الکترونیکی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به کلیه ذینفعان    شدهنیتدو  در نسخه 

 .ابالغ شود
صندوق گرهامهیبکلیه    -2ماده   پایه،  بیمهی  صندوقهای  همه ای،  و  تکمیلی  و  پایه  ترکیبی  بیمه  های 

  ، صندوقنفت  یصندوق بازنشستگ   بهداشت و درمانخدمات بیمه در کشور شامل    دهندگانارائه

بازنشستگ،  مسلح  یروهاین  مهیب کارکنانموسسه صندوق  بازنشستگ،  فوالد  ی  کارکنان    یصندوق 

بیمهواحدهاو    هابانک صندوق  هابانکای  ی  اعتباری،  و  و  مالی  حماهای    ی وکال  تیصندوق 
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بازنشستگ  تیصندوق حما،  یدادگستر بیمه  سازندهیآ  یو  و هایشهردار ، صندوق  بنادر  ، سازمان 

الکترونیکی    مایصداوسکشتیرانی، هواپیمایی ج.ا.ا، سازمان   و  که تاکنون تکالیف مربوط به نسخه 

نکرده  استحقاق اجرایی  را  برخط  تاریخ    اندموظفاند،  سنجی  تا  ضمن حذف    1/8/1400حداکثر 

ون وابستگی به  ی ارائه خدمات درمان و اسناد کاغذی، کلیه خدمات خود را بدهادفترچهکاربری  

( قانون برنامه ششم  70بند چ ماده  دفترچه و از طریق پیوستن به سامانه استحقاق سنجی برخط )

شورای اجرایی(   20مصوبه شماره یک جلسه    3)ماده    انی رانیپنجره واحد خدمات تأمین سالمت او  

 ارائه نمایند. 

توسط   اخذ وجه اضافه برای ارائه الکترونیکی خدمات دارای تعرفه مصوب مراجع قانونی  هرگونه  -3  ماده

و   هاداروخانهها،  ، پاراکلینیکهاکینیکل،  هامارستانیبنهایی خدمات سالمت شامل،    دهندگانارائه

 ی ممنوع است. اه یریخسایر مراکز اعم از بخش دولتی و خصوصی و 

افزابه  -4ماده   تاب  یار دیپا  شی منظور  نهاو  فاز  در  نسخه  یکیالکترون   یسینونسخه  ییآوری    یچ ی پو 

اجتماعموظف  یمارستانیب  یها  HIS  یتمام  ،یکیالکترون  تأمین  سازمان  به  ب  ی اند  سازمان    مه یو 

الکترون  تبادل  به  و نسبت  الکترون  یکیسالمت ظرف مدت دو هفته متصل شده  اقدام    یکیاسناد 

بهداشت،  ندینما وزارت  پزشک.  آموزش  و  تکمیل   اندموظف پایه    یگرهامهیب  و  یدرمان  به  نسبت 

  یها  HISتمام  سه ماه  به نحوی اقدام نمایند که طی مدت حداکثر    بان یپشت  و   یاصل  یرهایمس

 زمان به مسیر اصلی و پشتیبان متصل باشند. ی هممارستانیب

www.dotic.ir

http://dotic.ir


www.dotic.ir

http://dotic.ir

