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هقدهه
دػتیبثی ث ٝستج ٝاٙٔ َٚغم ٝدس حٛصٜٞبی ٔختّف ثش اػبع ػٙذ چـٓا٘ذاص ثیؼتػبِٝ
خٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ ،ثذ ٖٚداؿتٗ ٘مـ ٝسأ ٜـخق أىبٖپزیش ٕ٘یثبؿذ .دس ایٗ ٔیبٖ ،حٛصٜ
ػالٔت  ٚفٙبٚسیٞبی ٘ٛیٙی اص خّٕ ٝفٙبٚسی اعالػبت اص خبیٍبٚ ٜیظٜای ثشخٛسداس ٔیثبؿذ .یىی
اص ساٜٞبی ؤ ٝی تٛاٖ ثب ٔٙبثغ ٔٛخٛد دػتبٚسدٞبی ثیـتشی دس ٘ظبْ ػالٔت وـٛس ا٘تظبس داؿت،
اػتفبد ٜاص ایٗ فٙبٚسیٞبی ٘ٛیٗ ٔیثبؿذ .ثٕٞ ٝیٗ دِیُ وبسثشد فٙبٚسی اعالػبت دس حٛص ٜػالٔت
سٚص ث ٝسٚص دس حبَ افضایؾ ثٛد ٚ ٜدسوبسثشدٞبیی چٔ ٖٛجبدِ ٝآػبٖ  ٚایٕٗ اعالػبت ثشای اسائٝ
خذٔبت ٔغبثك ثب اػتب٘ذاسدٞبی ثیٗ إِّّی  ٚتؼٟیُ خذٔت سػب٘ی ٚآٔبدٌی الصْ خٟت اسائٝ
خذٔبت ٔتٙبػت ثب تغییشاٍِٛی خٕؼیت  ٚثیٕبسیٟب ثب اػتفبد ٜاص دا٘ؾٞبی ٘ٛیٗ فٙبٚسی ثب ػشػت
 ٚدلت ثیـتشی ٕٞشا ٜثٛد ٚ ٜدس ثؼیبسی اص خٟبت ثذ ٖٚاػتفبد ٜاص وبسثشدٞبی ٘ٛیٗ فٙبٚسی
اعالػبت غیشٕٔىٗ ٔیثبؿذ.
ث٘ ٝظش ٔیسػذ ثب ایدبد یه ٘ظبْ خبٔغ اعالػبتی ػالٔت ،وبسٞبی ثؼیبس دیٍشی ٘یض دس
حٛص ٜػالٔت ٔیتٛاٖ ا٘دبْ داد  ٚاص ٔضایبی آٖ اػتفبدٜٞبی ثیـتشی ثشد.
پشٚاضح اػت دسكٛست ثٝوبسٌیشی فٙبٚسی ٞبی ٘ٛیٗ دس ػیؼٓ ػالٔت وـٛس دس حٛص-ٜ
ٞبیی چ ٖٛالتلبد ػالٔتٙٔ ،بثغ ٔبِی ػالٔت تدٕیغ ؿذ ٚ ٜثب وٕه فٙبٚسی اعالػبت وٙتشَ ٚ
ػیبػتٌضاسی ٔیٌشدد.
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خالصه
حٛص ٜػالٔت  ٚثٟذاؿت یىی اص ثخؾ ٞبی اكّی حٛص ٜخذٔبت ػٕٔٛی ٔی ثبؿذ وٝ
أشٚص ٜثٔ ٝشٚس دس ح بَ دسن  ٚاػتفبد ٜاص لذست فشاٚاٖ فٙبٚسی اعالػبت  ٚاستجبعبت ()ICT
اػت .دس ػغح ث یٗ إِّّی حٛص ٜا٘فٛسٔبتیه ػالٔت ثش وبسثشد سایب٘ٞٝب دس استمبء ػالٔت اص عشیك
ٔذیشیت دا٘ؾ  ٚپـتیجب٘ی اص تلٕیٓٞبی ثبِیٙی ٔتٕشوض ٔیثبؿذ .فٙبٚسی اعالػبت  ٚاستجبعبت
تٛا٘ؼت ٝدس ثؼیبسی اص وـٛسٞبی خٟبٖ ث ٝثیٕبساٖ خٟت وٙتشَ ٔ ٚذیشیت ٔـىالت ػالٔتـبٖ
یبسی سػب٘ذ ٚ ٜثغٛس سٚص افض ٖٚدس ثشخی ٔٛاسد ٔٛخت تؼٟیُ استجبط پضؿه  ٚثیٕبس  ٚدس ٘تیدٝ
اسائ ٝخذٔبت ثب ویفیتتش ث ٝؿٟش٘ٚذاٖ ٌشدیذ ٜاػت.
ثٝعٛسوّی ایٗ ٔغبِؼ ،ٝدس٘ظش داسد تب ضٕٗ اسائٌ ٝضاسؽ ٔٛلؼیت و٘ٛٙی وـٛس دس حٛص ٜث-ٝ
وبسٌیشی فٙبٚسی اعالػبت دس ػالٔت ،ث ٝتجییٗ  ٚاسائ ٝچـٓ ا٘ذاص فٙبٚسی اعالػبت  ٚاستجبعبت
دسػالٔت ایشاٖ ،تجییٗ ٚضؼیت ٔغّٛة ایشاٖ  ٚتذٚیٗ ػیبػت ٞب  ٚثش٘بٔ ٝی اخشایی ثشای الذأبت
وّیذی  ٚا٘دبْ پشٚطٞ ٜبی پیـتبص دس ٔحٛسٞبی ساٞجشدی دػت یبثذ.

ٕٞچٙبٖ و ٝدس ایٗ ٔغبِؼ ٝآٔذ ٜاػت ،وـٛسٞبیی ٕٞچ ٖٛدإ٘بسن ،وب٘بدا ،إِٓبٖ ،اػتشاِیب
 ... ٚدس حبَ ثٟشٌ ٜیشی ثیـتش اص حٛص ٜفٙبٚسی اعالػبت دس خٟت تٛػؼ ٚ ٝاستمبء ویفی ػغح
ػالٔت ٞؼتٙذ ،دس وـٛس ٔب ٘یض ثشخی اص ػبصٔبٖ ٞبی ػالٔت الذاْ ث ٝاػتفبد ٜاص فٙبٚسی اعالػبت
 ٚاستجبعبت ٕ٘ٛدٜا٘ذ تب أٛس اداسی ٔ ٚبِی خٛد سا ث ٝؿىُ ٔٛثشتشی ٔذیشیت ٕ٘بیٙذ.
ثش اػبع ثخـٟبی ػٕذ ٜایٗ ٔغبِؼ ٟٓٔ ،ٝتشیٗ ٘تیدٌ ٝیشیٟبی ث ٝػُٕ آٔذ ٜػجبستٙذ اص:
 )1استمبء ػالٔت دس خبٔؼ ٝو٘ٛٙی ٔب ٘یبصٔٙذ ایدبد  ٚتمٛیت تٛػؼ ٝثٝوبسٌیشی فٙبٚسی
اعالػبت دس ثخؾ ػالٔت دس چٟبس حٛص ٜاكّی ٔیثبؿذ و ٝایٗ ٔٛاسد ػجبستٙذ اص
اِف(حٛص ٜثٟذاؿت ة) حٛص ٜدسٔبٖ ج) حٛص ٜوٙتشَ ٔشالجت ٞبی فشدی اص خّٕٝ
ثیٕبسیٞبی ٔضٔٙی چ ٖٛدیبثت٘ ،بسػبیی لّجی  ...ٚو٘ ٝیبصٔٙذ پیٍیشی ٔذا ٚ ْٚوٙتشَ
ٔىشس ثیٕبس دس ع َٛػٕش ٔیثبؿذ د(حٛص ٜتحمیمبت  ٚتِٛیذ دا٘ؾ پضؿىی
 )2ثشای دػتیبثی ث٘ ٝظبْ ػالٔت اِىتش٘ٚیىی ٘ ٚظبْ تٛػؼٔ ٝحٛس ثشپبی ٝثٝوبسٌیشی فٙبٚسی
اعالػبت ،ثبیذ ػیؼتٓ فؼّی ٘ظبْ ػالٔت خبٔؼ ٝتغییش اػبػی یبثذٟٓٔ .تشیٗ تغییش ،ایدبد
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٘ظبْ خبٔغ اعالػبت ػالٔت دس وـٛس ٔیثبؿذ و ٝاص عشیك سػیذٖ ث ٝچٙیٗ ٞذفی ٔی-
تٛاٖ ػبیش ثخؾ ٞبی ٘ظبْ فٙبٚسی اعالػبت ػالٔت سا ٘یض پبیٌٝزاسی وشد.

دس ٘تید ٝثشای دػتیبثی ث٘ ٝظبْ خبٔغ اعالػبت ػالٔت ،دس اثتذا ثبیذ چٟبس ثٙیبٖ اكّی سا دس
٘ظبْ ػالٔت و٘ٛٙی خبٔؼ ٝپیبد ٜػبصی وشد و ٝایٗ ٔٛاسد ػجبستٙذ اص :اِف) ثٛدخ ٝسیضی ٔٙبػت

ة)

تذٚیٗ اػتب٘ذاسدٞبی ٘ظبْ ػالٔت اص خّٕٚ ٝاط٘ ٜبٔ ٝدادٞ ٜب و ٝیىی اص اػتب٘ذاسدٞبی اكّی دس
صٔی ٝٙیىی ؿذٖ اكغالحبت  ٚتؼبسیف پضؿىی ٔیثبؿذ ج) ایدبد اٍ٘یض ٜدس ؿٟش٘ٚذاٖ ٔ ٚذیشاٖ اص
عشیك تلٛیت ٔـٛقٞبی خبف و ٝػجت ػیبػتٌزاسی ،اخشا  ٚاسائ ٝخذٔبت ػالٔت ث ٝكٛست
اِىتش٘ٚیه ٌشدد .د) حفظ أٙیت ٔ ٚحشٔبٍ٘ی دادٜٞبی ٘ظبْ ػالٔت.

ثب تالؽ ٔتخللیٗ پشتٛاٖ وـٛسٔبٖ ،پیؾثیٙی ٔی ٌشدد و ٝعشح ّٔی پش٘ٚذ ٜاِىتش٘ٚیىی
ػالٔت ایشا٘یبٖ عی ػبَ ٞبی آتی تٛػؼ ٝیبفت ٚ ٝدٚسٕ٘بی ٔتلٛس ؿذ ٜثشای آٖ دس ػبَ 1404
ٔحمك ٌشدد .أب ٘ىت ٝایٙدبػت و ٝوبسثشد فٙبٚسی اعالػبت  ٚاستجبعبت دس ثخؾٞبی ٔختّف
ٔؼٕٛالً ٔٛسد تغییش وؼت  ٚوبس آٖ ثخؾ ٔیٌشدد  ٚضٕٗ تغییش فشآیٙذٞب  ٚسٚاَٞب ثبػث تغییش
٘یبصٞب  ٚا٘تظبسات  ٚاسائ ٝخذٔبت خذیذ ٔیٌشدد ٞ ٚیچٌبٕ٘ ٜیتٛاٖ ثشآٚسد دلیمی اص تغییش ایٗ
وؼت  ٚوبسٞب داؿت .دس ٘تید ٝالصْ اػت دس ثبصٜٞبی صٔب٘ی ٔـخق حیٗ تٛػؼ ،ٝایٌٗٝ٘ٛ
عشحٞب  ٚایذٞ ٜب ٔدذدا ثشسػی ؿذ ٚ ٜثب ٘یبصٞبی خبٔؼٙٔ ٝغجك ٌشد٘ذ.
روش انجام کار
ث ٝكٛست وّی اص تحّیُ  ٚ SWOTتحّیُ  STEEPVدس اخشای عشح اػتفبد ٜؿذ ٜاػت.
دس ٔشحّ ٝا َٚالذأبت صیش كٛست ٌشفت ٝاػت:
 تدضی ٚ ٝتحّیُ ٚضؼیت ٔٛخٛد فٙبٚسی اعالػبت ػالٔت دس وـٛس  ٚؿٙبخت ریٙفؼبٖاكّی
 ثحث ،ثشسػی  ٚتحّیُ ػبثمٔ ٚ ٝغبِؼبت ا٘دبْ ؿذ ٜتبوٖٛٙ -ؿٙبػبیی الذأبت ،عشحٞب ،ثش٘بٔٞٝب  ٚپشٚطٜٞبی اخشا ؿذ ٜعی ػبِیبٖ ٌزؿتٝ
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ایٗ ٔشحّ ٝاص عشیك خؼتدٛی ٔٙبثغ  ٚث ٝكٛست ٔتٕشوض تٛػظ ٌش ٜٚوبسؿٙبػبٖ ا٘دبْ
ؿذ٘ ٚ ٜتید ٝایٗ ٔغبِؼبت دس اختیبس كبحت ٘ظشاٖ  ٚخجشٌبٖ دس ٔشحّ ٝثؼذ لشاس ٌشفت ٝاػت.
ٌضاسؽ حبضش دػتبٚسد ایٗ فؼبِیتٞب ثٛد ٜاػت.
أیذ ٔیسٚد ثب سٚیىشد تمٛیت ٌ ٚؼتشؽ اٞذاف  ٚساٞجشدٞبی ایٗ حٛص ،ٜتٛػؼ ٝفٙبٚسی اعالػبت
ػالٔت دس وـٛس ثٟجٛد  ٚػبٔبٖ یبثذ.
زهینه هطالعه
اص آٖ خبیی و٘ ٝظبْ اعالػبتی خذٔبت دسٔب٘ی دس ثشٌیش٘ذ ٜاعالػبتی ٕٞچ ٖٛدػتٛسات
پضؿىی ،ػیؼتٓ ٞبی پـتیجب٘ی اص تلٕیٓ ثبِیٙی٘ ،شْ افضاسٞبی دیدیتبِی تدٛیض داس ٚ ،ٚپشٚتىُ ٞبی
دسٔب٘ی خٛاٞذ ثٛد ٕٞ ٚچٙیٗ دس ٞش د ٚثخؾ ثٟذاؿت  ٚدسٔبٖ اعالػبت فشدی افشاد ؿبُٔ
ػٛاثك ثیٕبسی ،ػٛاثك ثیٕ ٝای ٚ ،اعالػبت داسٚیی ٛٔ ٚاسدی اص ایٗ دػت ٚخٛد خٛاٙٞذ داؿت
ثٙبثشایٗ ٔیتٛاٖ دس ثخؾ ٞبی ػالٔت فشدی ،خذٔبت دسٔب٘ی  ٚثٟذاؿت ػٕٔٛی اص اثضاسٞبیی
ٔـتشن ثشای ٔذیشیت  ٚوٙتشَ خٕؼیتی ثیٕبسیٞب  ٚػالئٓ حیبتی  ٚثجت ثیٕبسیٞب اػتفبدٕٛ٘ ٜد ٚ
دس ٟ٘بیت ٞش ػ ٝثخؾ ٔی تٛا٘ٙذ ثب اػتفبد ٜاص ایٗ اثضاسٞب ث ٝدادٜٞبی تحمیمبتی دػتشػی داؿتٝ
ثبؿٙذ.
اص عشفی تٕشوض ٘ظبْ ثٝوبسٌیشی فٙبٚسی اعالػبت دس ػالٔت ثش تٛػؼ ٝدس ػٔ ٝحٛس
ػالٔت فشدی ،ثٟذاؿت ػٕٔٛی  ٚخذٔبت دسٔب٘ی اػتٛاس اػت  ٚدس ػیٗ حبَ ثشای ثبِفؼُ وشدٖ
لبثّیت ٞبی ثبِم ٜٛچٙیٗ ٘ظبٔی ضشٚست ثؼذ آخش یؼٙی تِٛیذ دا٘ؾ  ٚتحمیمبت ثشای تلٕیٓ ٌیشی
ٔغشح ٔیؿٛدٕٞ .چٙیٗ ثشای تٛػؼ ٝایٗ ٘ظبْ ٘یبص ثٔ ٝـبسوت ٕٞ ٚىبسی تٕبٔی ریٙفؼبٖ اص خّٕٝ
ثیٕبساٖ ،ؿٟش٘ٚذاٖ ،پضؿىبٖٔ ،تِٛیبٖ ثٟذاؿت ػٕٔٛیٔ ،ذیشاٖ ،ػیبػتٌزاسأٖ ٚ ،حممیٗ ٚخٛد
داسد  ٚثبیذ دس عشاحی آٖ ٔٙبفغ تٕبٔی آٖ ٞب ٔذ٘ظش لشاس ٌیشد  ٚاٌش ثخـی اص ریٙفؼبٖ ٘ظبْ ػالٔت
ٔٛسد غفّت ٚالغ ؿ٘ٛذ اص وؼت تٕبٔی ٔٙبفغ حبكُ اص ٔـبسوت حٛصٞ ٜبی یبد ؿذ ٜوٓٞ ٝ
افضایی لبثُ تٛخٟی ایدبد خٛاٞذ ٕ٘ٛدٔ ،حش ْٚخٛاٞیٓ ٔب٘ذ.
ثٝػال ٜٚدس ایدبد چٙیٗ ٘ظبٔی ٔیثبیؼت اص تدشثیبت وـٛسٞبی دیٍش ٘یض ثشای تذٚیٗ
اػتب٘ذاسدٞب  ٚپبیٝسیضی اثؼبد ثٝوبسٌیشی فٙبٚسی اعالػبت دس ایٗ ثخؾ  ٚث ٝعٛسخبف ػالٔت
اِىتش٘ٚیه اػتفبد ٜوشد .دس ایٗ كٛست أىبٖ تجبدَ دادٞ ٜبی ثٟذاؿتی  ٚپبیـی دس ػغح خٟب٘ی
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ٔیؼش ٔی ؿٛدٕٞ .چٙیٗ دس ثخؾ تحمیمبت ٘یض أىبٖ ثٟشٌ ٜیشی ٔ ٚمبیؼ٘ ٝتبیح ثب دیٍش وـٛسٞب
فشأ ٓٞی ٌشدد.
ثشای پبی ٝسیضی ایٗ ٘ظبْ ٘یبص ث ٝایدبد صیش ػبختی یىپبسچٔ ،ٝتٙبػت ثب ؿشایظ اختٕبػی ٚ
فشٍٙٞی وـٛس  ٚثب لبثّیت تجبدَ اعالػبت ٚخٛد داسد .ثٝػال ٜٚصیش ػبختی ٔیتٛا٘ذ ٔضایبی
ثشؿٕشد ٜؿذ ٜسا تبٔیٗ ٕ٘بیذ و ٝػال ٜٚثش أىبٖ پزیش ثٛدٖ ،ثخٛثی ثشای آٖ ثٛدخٝسیضی ؿذٚ ٜ
ثغٛس ٔٛثش خبسی  ٚػّٕیبتی ؿذ ٜثبؿذ  ٚثذیٗ تشتیت ٔحذٚدیت ٞبی ا٘ىبس ٘بپزیش ٔٛخٛد سا دس
حذ أىبٖ ثشعشف وٙذ .دس ریُ صیش ػبخت ٞبی ٔٛسد ٘یبص ثشای پبی ٝسیضی ٘ظبْ فٙبٚسی اعالػبت
دس ػالٔت وـٛس ٔٛسد ثشسػی لشاس ٔیٌیش٘ذ.
 صیشػبختٞبی فٙی  ٚاستجبعیؿبُٔ ؿجىٞٝبی استجبعی ،ؿجىٞٝبی ٔحّی٘ ،شْ افضاسٞب  ٚػختافضاسٞبی سایب٘ٝای ،ثب٘ه
ٞبی اعالػبتی...
 صیشػبختٞبی حمٛلیؿبُٔ لٛا٘یٗ خشایٓ سایب٘ٝایٔ ،بِىیت ٔؼٛٙی ،ایدبد اسصؽ حمٛلی اػٙبد دیدیتبِی ...ٚ
 صیشػبختٞبی اختٕبػی  ٚفشٍٙٞیؿبُٔ ػٛاد سایب٘ٝای ،فش ًٙٞوبس  ٚتؼبُٔ دس فضبی ٔدبصی ،فش ًٙٞػشضة اعالػبت ٚ
تِٛیذ ٔحتٛی دس حیغٞ ٝبی ٔختّف اص خّٕ ٝػالٔت ... ٚ
 صیش ػبخت اػتب٘ذاسد ػبصیؿبُٔ تذٚیٗ ٚاط٘ ٜبٔ ٝدادٜٞب ثشای یىؼبٖػبصی تؼبسیف  ٚاكغالحبت ػالٔت دس ثیٗ
ػبصٔبٖٞبی ٔختّف ٔشتجظ ثب ػالٔت  ٚخٕغ آٚسی دادٞ ٜبی ٔـتشن ثشای وّی ٝدػتا٘ذسوبساٖ
٘ظبْ ػالٔت.
ٕٞچٙیٗ خٟت ایدبد ٘ظبْ فٙبٚسی اعالػبت ػالٔتٔ ،ـبسوت ٕٞضٔبٖ ٛٔ ٚاصی دِٚت ٚ
ثخؾ خلٛكی ضشٚسی اػت٘ .مؾ دِٚت تبٔیٗ صیش ػبختٞبی ایٗ ٘ظبْ (اص لجیُ تذٚیٗ
اػتب٘ذاسدٞب ،تذٚیٗ لٛا٘یٗ  ٚتبٔیٗ ؿجى ٝاستجبعی ّٔی) ٔی ثبؿذ تب اعٕیٙبٖ حبكُ ٕ٘بیذ و ٝس٘ٚذ
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كحیح ػشٔبیٌ ٝزاسی ٞبیی و ٝدس ثخؾ خلٛكی كٛست ٔیٌیشد دس ساػتب  ٚچبسچٛة تبٔیٗ
دادٞ ٜب  ٚدا٘ؾ ٔٛسد ثحث اػت .اص عشفی ثخؾ خلٛكی  ٚحتی ؿجىٞ ٝبی ثٟذاؿتی  ٚدسٔب٘ی
ؿٟشػتبٖٞب ٘یض ٚسٚدیٞبی ایٗ ٘ظبْ خبٔغ سا تبٔیٗ ٔیوٙٙذ ٔثال دس پشػ ُٙخٛد ٟٔبست اػتفبد ٜاص
ایٗ فٙبٚسی سا تمٛیت ٕ٘ٛد ٚ ٜتدٟیضات ٘ ٚشْ افضاسٞبی وبسثشدی ٛٔ ٚسد ٘یبص خٛد سا ثٍ ٝ٘ٛای
ٔجتٙی ثش ایٗ ػبختبس تٟیٔ ٝیوٙٙذ تب دس ٟ٘بیت ضٕٗ تبٔیٗ دادٞ ٜب ٔ ٚذیشیت ٔٙبثغ اعالػبتی ٔٛسد
٘ظش خٛد ،ث ٝدادٞ ٜب  ٚدا٘ؾ ٔٛسد ٘ظش ثشای تٛػؼ ٝػالٔت  ٚتحمیمبت ػالٔت دس ػغح ّٔی
دػت یبثٙذ.
ثٙبثشایٗ دس اِٚیٗ ٌبْ ،دِٚت ثبیذ ٔؼئِٛیت  ٚساٞجشی ایدبد ٘ظبْ خبٔغ فٙبٚسی اعالػبت
ػالٔت ٕٞ ٚچٙیٗ تٛػؼ ٝػالٔت اِىتش٘ٚیىی سا دس ثخؾ ٚػیؼی ثشػٟذ ٜثٍیشد .چشا و ٝػالٔت
یه ٘یبص ػٕٔٛی اػت ٙٔ ٚبفغ حبكُ اص یه خبٔؼ ٝػبِٓ ،تٕبٔی ٘ؼُ ٞبی خبٔؼ ٚ ٝآحبد ٔشدْ سا
دس ثشٔیٌیشد .ثٕٞ ٝیٗ دِیُ اػت و ٝدس تٕبٔی وـٛسٞبی خٟبٖ ایٗ ٔؼئِٛیت ثش ػٟذ ٜدِٚت ٞب
ٌزاؿت ٝؿذ ٜاػت.
ثذیٗ ٔٙظٛس  ٚدس خٟت تؼییٗ ساٞجشدٞبیی ثشای دػتیبثی ث ٝاٞذاف ٘ظبْ تٛػؼ ٝثٝوبسٌیشی
فٙبٚسی اعالػبت دس ثخؾ ػالٔت دس ساػتبی تؼشیغ دس حل َٛاٞذاف ػٙذ چـٓا٘ذاص ،1404
ایٗ ٘مـ ٝسا ٜثب ػٛٙاٖ ػٙذ «٘مـ ٝػالٔت  1404وـٛس دس ثخؾ فٙبٚسی اعالػبت» ثب ثشسػی ٚ
اسائ ٝساٞجشدٞبیی دس خلٛف ٔٛاسد ٔٛسد إٞیت اؿبس ٜؿذ ٜفٛق تذٚیٗ ٌشدیذ ٜاػت.
أیذ اػت ثب اػتفبد ٜاص ٔغبِؼبت كٛستٌشفت٘ ٚ ٝتبیح حبكُ اص آٖ و ٝدس لبِت ػٌ ٝضاسؽ
تذٚیٗ ٌشدیذ ٜاػت  ٚثب ثٝوبسٌیشی ساٞجشدٞبی اسائ ٝؿذ ٜدس ساػتبی اػتفبد ٜاص فٙبٚسی اعالػبت
خٟت تؼشیغ دس تحلیُ اٞذاف چـٓا٘ذاص  1404دس ثخؾ ػالٔت ٌبٔی دس خٟت پیـجشد اٞذاف
ٔزوٛس ثشداؿت ٝؿٛد.
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رویکرد
سٚیىشد خؼتد ٛدس تٟیٔ ٝغبِت ایٗ ػٙذ ثشاػبع خؼتدٛی ٚاطٌبٖ وّیذی ،ثٟشٌٜیشی اص
اػٙبد تٟی ٝؿذ ٜدس ػبصٔبٖٞبی ٔشتجظ  ٚػش٘خٞبیی اص ٔدبٔغ ثیٗإِّّی  ٚخٟب٘ی ثٛد ٜوِ ٝیؼت
آٟ٘ب دس ثخؾ ٔٙبثغ روش ؿذ ٜاػت .دس ایٗ خلٛف ٔغبِؼبت ا٘دبْ ؿذ ٜدس ایٗ حٛص ٜخٕغآٚسی
ٛٔ ٚسد ثشسػی لشاس ٌشفت ٘ ٚتبیح آٖ دس لبِت ٌضاسؽ ا ٚ َٚد ْٚاسائٌ ٝشدیذ.
ٕٞچٙیٗ لٛا٘یٗ تذٚیٗ ؿذ ٜحٛص ٜفٙبٚسی اعالػبت اص ٔیبٖ وُ لٛا٘یٗ ٔلٛة ٘یض ٔٛسد
ثشسػی لشاس ٌشفت ٚ ٝتحّیُ اسائ ٝؿذ ٜدس فٙبٚسی اعالػبت ػالٔت ثش اػبع اػٙبد ٔٛخٛد كٛست
ٌشفت ٝاػت.
دس ادأ ٝثب تـىیُ خّؼبتی اص ٘ظش خجشٌبٖ ٔ ٚتخللیٗ دس د ٚثخؾ فٙبٚسی اعالػبت ٚ
ثٟذاؿت  ٚدسٔبٖ اػتفبد ٜؿذ ٚ ٜدس ٟ٘بیت ثب تٛخ ٝث ٝفؼبِیتٞبی ا٘دبْ ؿذ ٜدس ایٗ حٛصٚ ٜ
اػتؼالْ اص فؼبِیتٞبی ا٘دبْ ؿذ ٜدس ػبصٔبٖٞبی ٔشتجظ ٔب٘ٙذ ؿٛسای ػبِی اعالعسػب٘ی  ٚدفتش
آٔب س  ٚفٙبٚسی اعالػبت ٚصاست ثٟذاؿت ٔ ٚشاوض ریشثظ دیٍش ٕٞ ٚچٙیٗ ٔشاخؼ ٝثٟ٘ ٝبدٞبی
سػٕی ثشخی اص وـٛسٞبی ٔٛسد ٔغبِؼ ٝثب إٞیت ثش وـٛسٞبی ٔٙغم ،ٝثخؾٞبی ٔختّف ثٝ
ٍ٘بسؽ دسآٔذ ٜاػت.
دس ایٗ ساػتب خٟت ثشسػی ٚضؼیت ٔٛخٛد ػالٔت وـٛس وّی ٝپشٚطٜٞبی ا٘دبْ ؿذ ٜحٛصٜ
فٙبٚسی اعالػبت ػالٔت ٔٛسد ٔغبِؼ ٝلشاس ٌشفت و ٝدس ثخؾ ٌضاسؽ ٚضؼیت ٔٛخٛد(ػٙذ
د )ْٚث ٝتفلیُ ثیبٖ ؿذ ٜاػتٕٞ .چٙیٗ ٚضؼیت ٔٛخٛد وـٛسٞبی ٔٙغم ٝچـٓا٘ذاص  ٚوـٛسٞبی
پیـش ٚدس تٛػؼ ٝفٙبٚسی اعالػبت ػالٔت و ٝاص ػٛی ػبصٔبٖ ثٟذاؿت خٟب٘ی ٔؼشفی ؿذٜا٘ذ
ٔٛسد ٔغبِؼ ٝلشاس ٌشفت و ٘ ٝتبیح آٖ دس ٌضاسؽ د ْٚآٚسد ٜؿذ ٚ ٜدس ادأ ٝاؿبس ٜخٛاٞذ ؿذ.
ثشسػی س٘ٚذٞبی پیؾ سٚی حٛص ٜفٙبٚسی اعالػبت ػالٔت وـٛس  ٚتؼییٗ س٘ٚذٞبی
وّیذی ثب اػتفبد ٜاص ٘ظش خجشٌبٖ ایٗ ثخؾ ا٘دبْ ٌشدیذ و ٝثب اػتفبد ٜاص ٔتذِٛٚطی عٛفبٖ فىشی
ایذٜٞبیی دس ٔٛسد ٚضؼیت ٔغّٛة دس ػبَ ٔ 1404غشح ٌشدیذ  ٚثب اػالْ ٘ظشات وبسٌش ٜٚتحّیُ
 SWOTسٚی د ٜس٘ٚذ وّیذی ٔٛثش دس حٛص ٜفٙبٚسی اعالػبت ػالٔت ا٘دبْ ؿذ(٘تبیح الذأبت
ٔزوٛس دس ٌضاسؽ د ْٚآٚسد ٜؿذ ٜاػت).
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دس ٟ٘بیت ثب اػتفبد ٜاص ٘تبیح الذأبت ٔزوٛس ،خٟت تؼییٗ اِضأبت اػٙبد ساٞجشدی  ٚدیٍش
اػٙبد ثشای ٞذفٌزاسی دس حٛص ٜتٛػؼ ٝثٝوبسٌیشی فٙبٚسی اعالػبت دس ٘ظبْ ػالٔت وـٛس،
اػٙبد ساٞجشدی  ٚثبالدػتی ثشسػی ٔ ٚحٛسٞبی پیـٟٙبدی ٞذفٌزاسی ثشآٔذ ٜاص اػٙبد تٛػظ
وبسٌش ٜٚفٙبٚسی اعالػبت تذٚیٗ ٘مـ٘ ٝظبْ ػالٔت ٔؼشفی ٌشدیذ.
تدوین آینده هطلوب فناوری اطالعات سالهت در  -4141چشنانداز
آ٘چ ٝو ٝاص ٔغبِؼبت ا٘دبْ ؿذ ٜثٝػٛٙاٖ آیٙذٔ ٜغّٛة فٙبٚسی اعالػبت ػالٔت ث ٝػٛٙاٖ
چـٓا٘ذاص فٙبٚسی اعالػبت ػالٔت دس  1404ثشٔیتبثذ سػیذٖ ث ٝػغحی اص تٛػؼ ٝخٛاٞذ ثٛد وٝ
ث ٝحذالُٞبی ریُ ٘بیُ آٔذ ٜثبؿذ:
 ثشخٛسداس اص صیش ػبختٞبی یىپبسچ ٝدس حٛص ٜػالٔت اِىتش٘ٚیىی ثشخٛسداس اص ػیؼتٓ پبػخٍٙٔ ٚ ٛبػت  ٚػذاِت ٔحٛس ثشای اسائ ٝخذٔت ثٔ ٝشدْ ثباػتفبد ٜاص اثضاسٞبی فٙبٚسی اعالػبت
 ٕٔتبص دس اسائ ٝاعالػبت دلیك ثب حفظ ٔحشٔبٍ٘ی دس اسائ ٝث ٝدیٍشاٖ پیـتبص دس ٔٙغم ٝدس صٔی ٝٙاسائ ٝخذٔبت پضؿىی اص سا ٜدٚس ٔؼتٕش دس اسائ ٝخذٔبت وبسا  ٚاثش ثخؾ فٙبٚسی اعالػبت دس ػالٔت پیـتبص وـٛسٞبی ٕٔتبص ٔٙغم ٝدس خذٔتسػب٘ی حٛص ٜػالٔت داسای اػتب٘ذاسدٞبی ثٔٛی حٛص ٜفٙبٚسی اعالػبت ػالٔت دس تشاص خٟب٘ی داسای ػیبػتٞبی تذٚیٗ ؿذ ٜضشٚسی ثب ثٟشٌٜیشی اص اػٙبد ثبالدػتی ّٔی  ٚثیٗإِّّیثب تٛخ ٝث ٝتغییش دیذٌب ٜخٟب٘ی ٘ؼجت ث ٝػٛأُ تؼییٗوٙٙذ ٜتٕذٖ أشٚصی  ٚلذست خٛأغ
 ٚتغییش ؿبخق ٞبی اسصیبثی سؿذ  ٚتٛػؼ ٝالصْ اػت تٛخ ٝوبفی ث ٝس٘ٚذ حشوت خٟب٘ی ٚ
تغییشات ثٚٝخٛدآٔذ ٜداؿت ٚ ٝاص فٙبٚسی اعالػبت ث ٝػٛٙاٖ ثؼتش  ٚاثضاسی لذستٔٙذ اػتفبد ٜثٟیٝٙ
وشد .ثشسػی ٔ ٚغبِؼبت ا٘دبْ ؿذ ٜدسثبس ٜس٘ٚذ پیـشفت فٙبٚسی اعالػبت ،تغییشات ثٙیبدیٗ ٘بؿی
اص ثٝوبسٌیشی ایٗ فٙبٚسی سا دس وّی ٝصٔیٞٝٙب اص خّٕ ٝثخؾ ػالٔت ٘ٛیذ ٔیدٞذ.
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ثب ٕٞت  ٚتالؽ ٘خجٍبٖ ٔ ٚتخللیٗ پشتٛاٖ وـٛسٔبٖ ،پیؾثیٙی ٔیٌشدد و ٝعشح ّٔی
پش٘ٚذ ٜاِىتش٘ٚیىی ػالٔت عی ػبَ ٞبی آتی تٛػؼ ٝیبفت ٚ ٝدٚسٕ٘بی ٔتلٛس ؿذ ٜثشای آٖ دس
ػبَ ٔ 1404حمك ٌشدد .أب ٘ىت ٝایٙدبػت و ٝوبسثشد فٙبٚسی اعالػبت  ٚاستجبعبت دس ثخؾٞبی
ٔختّف ٔؼٕٛالً ٔٛسد تغییش وؼت  ٚوبس آٖ ثخؾ ٔیٌشدد  ٚضٕٗ تغییش فشآیٙذٞب  ٚسٚاَٞب ثبػث
تغییش ٘یبصٞب  ٚا٘تظبسات  ٚاسائ ٝخذٔبت خذیذ ٔیٌشدد ٞ ٚیچٌبٕ٘ ٜیتٛاٖ ثشآٚسد دلیمی اص تغییش
ایٗ وؼت  ٚوبسٞب داؿت .دس ٘تید ٝالصْ اػت دس ثبصٞ ٜبی صٔب٘ی ٔـخق حیٗ تٛػؼ ،ٝایٌٗٝ٘ٛ
عشحٞب  ٚایذٞ ٜب ٔدذدا ثشسػی ؿذ ٚ ٜثب ٘یبصٞبی خبٔؼٙٔ ٝغجك ٌشد٘ذ.
س٘ٚذ تىبّٔی پش٘ٚذ ٜاِىتش٘ٚیىی ػالٔت ٘ـبٖ ٔیدٞذ و ٝػٛدٔٙذی ایٗ ػیؼتٓٞب ثب
خبٔؼیت  ٚیىپبسچٍی ػیؼتٓٞبی اعالػبتی ٔختّف ٔٛخٛد دس حٛص ٜثٟذاؿت  ٚدسٔبٖ افضٖٚ
ٔیٌشدد.
اص عشف دیٍش ٕٞبٖعٛس وٌ ٝفت ٝؿذ ساٜا٘ذاصی  ٚثٟشٜثشداسی اص ػیؼتٓٞبیی چ ٖٛوبست
ػالٔت  ٚخذٔبت ٌ٘ٛبٌ ٖٛدٚساپضؿىی ،ثذ ٖٚداؿتٗ یه پش٘ٚذ ٜاِىتش٘ٚیىی ػالٔت ثب
اػتب٘ذاسدٞبی ٔـخق  ٚلبثّیت ثٝاؿتشانٌزاسی أٗ اعالػبت ثٟذاؿتی  ٚدسٔب٘ی دس ػغٛح
ٌ٘ٛبٌ ،ٖٛأىبٖپزیش ٕ٘یثبؿذ.
ثشای عشاحی  ٚػبخت ایٗ پش٘ٚذ ٜثبیذ اخضای ٌ٘ٛبٌٛٔ ٖٛخٛد دس حٛص ٜثٟذاؿت  ٚدسٔبٖ
ث ٝكٛست ػیؼتٓٞبی اعالػبتی ػبختبس یبفت ٝثب لبثّیت اؿتشان اعالػبت ثب ػبیش اخضا ایدبد
ٌشد٘ذ .ثذیٗ ٔٙظٛس چبسٜای خضء ؿٙبػبیی  ٚثٝوبسٌیشی اػتب٘ذاسدٞبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛا٘فٛسٔبتیه
پضؿىی  ٚا٘فٛسٔبتیه ػالٔت ٚخٛد ٘ذاسد.
تذٚیٗ ٔؼٕبسی اعالػبت ،ػبختبس دادٜٞبی ػالٔت ،ػیؼتٓٞبی وذٌزاسی ٔ ٚؼٙبؿٙبػی ٚ
اػتب٘ذاسدٞبی تجبدَ داد ٜاص اسوبٖ اػبػی ساٜا٘ذاصی ایٗ پش٘ٚذٔ ٜیثبؿذ .ؿشوتٟبی ثیٌٕٝش ٘یض ٘مؾ
ثؼیبسوّیذی دس تٛػؼ ٝایٗ ٔذَ خٛاٙٞذ داؿت .صیشا ایٗ ؿشوتٟب ٔیتٛا٘ٙذ اسائٝدٙٞذٌبٖ خذٔبت
ػالٔت سا تشغیت ث ٝاػتفبد ٜاص ایٗ ٔذَ ٕ٘بیٙذ.
ثبیؼتی تٛخ ٝداؿت و ٝسٚیىشد خٟب٘ی دس عشاحی  ٚپیـجشد ٘ظبْ ػالٔت تغییش یبفت ٝاػت.
دس خذ َٚصیش تفبٚت ثیٗ سٚیىشدٞبی لجّی دس ػیؼتٓ ػالٔت وـٛسٞب  ٚسٚیىشد خذیذ لشٖ
ثیؼت  ٚیىٓ سا ٔالحظٔ ٝیفشٔبییذٙٔ( .جغ :ا٘ؼتیتٛی پضؿىی)
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جدٍل -1تفاٍت بیي رٍیکردّای قبلی در سیستن سالهت کشَرّا ٍ رٍیکرد جدید قرى بیست ٍ یکن

قًاعذ جذیذ

ريیکزد فعلی
مزاقبت بز اساس يیشیتَا

ٔشالجت ثش اػبع ٔیضاٖ ثٟجٛدی ٔؼتٕش

پشضکساالری

ٔشالجت ػفبسؿی ؿذ ٜثش اػبع ٘یبصٞب  ٚاِٛٚیت ثیٕبساٖ

وظارت بز مزاقبت تًسط

ثیٕبس ث ٝػٛٙاٖ ٔٙجغ ٘ظبست

متخصصیه
اطالعات جشئی اس پزيوذٌ است

دا٘ؾ ث ٝاؿتشان ٌزاؿت ٝؿذ ٚ ٜاعالػبت ث ٝػبدٌی خشیبٖ
داسد

تصمیمگیزی بز اساس آسمًن ي

تلٕیٌٓیشی ٔجتٙی ثش ؿٛاٞذ

تجزبٍ
آسیب وزساوذن بٍ عىًان يظیفٍ

حفظ ػالٔت اص ٔـخلبت ػیؼتٓ

افزاد
راسداری

ؿفبفیت

ياکىص سیستم بٍ ویاسَا

پیؾثیٙی ٘یبصٞب

بٍ سمت کاَص َشیىٍَا

وبٞؾ ٔذا ْٚاتالف ٔٙبثغ

فزض بزتزی وقص متخصصیه

ٕٞىبسی ثیٗ ٔتخللیٗ ،یه اِٛٚیت اػت.

بز سیستم

دس سٚیىشد خذیذ٘ ،ظبْ ػالٔت پٛیبتش  ٚوبساتش خٛاٞذ ثٛد .ثشای تحمك چٙیٗ ٚضؼیتی،
ٚخٛد ٘ظبْ اعالػبتی لٛی ،ضشٚسیؼتٕٞ .ب٘غٛس ؤ ٝالحظٔ ٝیوٙیذ ثشای پیبد ٜػبصی پش٘ٚذٜ
اِىتش٘ٚیىی ػالٔت ٘یبص ث ٝػضْ ّٔی ٕٞ ٚبٍٙٞی ػبصٔبٖٞبٟ٘ ،بدٞب ٚ ٚصاستخب٘ٞٝبی ٔختّف ٚخٛد
داسد .ا٘ـبءا ...و ٝثب ٕٞذِی  ٚتٛافك ثیٗ وّی٘ ٝمؾآفشیٙبٖ ،ؿبٞذ تحمك ایٗ عشح ػظیٓ ثبؿیٓ.
سیاستها ،راهبردها و برناهه های پیشنهادی دارای اولویت برای ایران در بازه زهانی
 1ساله
محًرَای َذفگذاری پیطىُادی بزآمذٌ اس بزرسی اسىاد باالدستی
دس ایٗ ثخؾ اص ٌضاسؽ ،أ ٓٞحٛسٞبی وّیذی ٞذفٌزاسی خٟت تؼییٗ ساٞجشدٞب ٚ
ػیبػتٞب ثش اػبع ٔغبِؼ ٝاػٙبد ثبالدػتی اػتٙجبط  ٚاػتخشاج ؿذٜا٘ذٔ .غبِؼبت كٛست ٌشفت ٝدس
ایٗ خلٛف ث ٝؿىُ خالك ٝدس خذ َٚریُ آٚسد ٜؿذ ٜاػت:
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عىًان گشارش /سىذ
ػٙذ چـٓا٘ذاص  20ػبِٝ
وـٛس

محًرَای َذفگذاری پیطىُادی
 .1ػذاِت  ٚثشاثشی
 .2خبٔؼ ٝػبِٓ
 .3دا٘ؾ  ٚفٙبٚسی پیـشفتٝ
 .4حفظ أٙیت
 .5سؿذ فشٍٙٞی ٔ ٚؼٛٙی
 .6خـبٔـؼـة اػـالٔـی دا٘ـبیـی ٔـحـٛس
 .7ا٘ؼبٖ ػبِٓ ٔحٛس تٛػؼ ٝپبیذاس
 .1تبویذ ثش سٚیىشد ا٘ؼبٖ ػبِٓ  ٚػالٔت  ٕٝٞخب٘ج ٝثب تٛخ ٝث:ٝ
یىپبسچٍی دس ػیبػتٌزاسی ،ثش٘بٔٝسیضی ،اسصؿیبثی٘ ،ظبست ٚ
تخلیق ٔٙبثغ ػٕٔٛی.

ػیبػتٟبی

وّی

ثش٘بٔٝ

پٙدٓ تٛػؼٝ

 .2تبویذ ثش سٚیىشد ا٘ؼبٖ ػبِٓ  ٚػالٔت  ٕٝٞخب٘ج ٝثب تٛخ ٝث:ٝ
استمبی ؿبخقٞبی ػالٔت ٛٞا ،أٙیت غزأ ،حیظ  ٚثٟذاؿت
خؼٕی  ٚسٚحی.
 .3تبویذ ثش سٚیىشد ا٘ؼبٖ ػبِٓ  ٚػالٔت  ٕٝٞخب٘ج ٝثب تٛخ ٝث:ٝ
وبٞؾ ٔخبعشات  ٚآِٛدٌیٞبی تٟذیذوٙٙذ ٜػالٔت.
 .4تبویذ ثش سٚیىشد ا٘ؼبٖ ػبِٓ  ٚػالٔت  ٕٝٞخب٘ج ٝثب تٛخ ٝث:ٝ
اكالح اٍِٛی تغزی ٝخبٔؼ ٝثب ثٟجٛد تشویت  ٚػالٔت ٔٛادغزایی.
 .5تبویذ ثش سٚیىشد ا٘ؼبٖ ػبِٓ  ٚػالٔت  ٕٝٞخب٘ج ٝثب تٛخ ٝث:ٝ
تٛػؼ ٝوٕی  ٚویفی ثیٕٞٝبی ػالٔت  ٚوبٞؾ ػٔ ٟٓشدْ اص
ٞضیٞٝٙبی ػالٔت ث 30 ٝدسكذ تب پبیبٖ ثش٘بٔ ٝپٙدٓ.

لب٘ ٖٛثش٘بٔ ٝچٟبسْ تٛػؼٝ

 .1تٛػؼٔ ٝجتٙی ثش دا٘بیی

خٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ ٚ

 .2تؼبُٔ فؼبَ ثب التلبد خٟب٘ی

ػٙذ ّٔی تٛػؼ ٝثخؾ

 .3استمبء أٙیت ا٘ؼب٘ی  ٚػذاِت اختٕبػی

ثٟذاؿت  ٚدسٔبٖ

 .4وبٞؾ فمش ٔ ٚحشٔٚیت
 .5استمب ػالٔت  ٚحفظ ٔحیظ صیؼت دس ساػتبی تٛػؼ ٝپبیذاس

٘ظبْ

خبٔغ

فٙبٚسی

اعالػبت وـٛس دس افك

 .1دػتشػی اسصاٖ ،ػشیغ ٌ ٚؼتشد ٜث ٝاعالػبت ثٟذاؿتی ،پضؿىی
ٔ ٚـبٚس ٜسٚا٘ـٙبػی ث ٝصثبٖ فبسػی
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صٔب٘ی چـٓا٘ذاص  20ػبِٝ
خٕٟٛسی اػالٔی

.2

اػتفبد ٜاص خذٔبت پضؿىی  ٚسٚا٘ـٙبػی اص سا ٜدٚس (سصسٚ

ایٙتش٘تیٔ ،ؼبیٙبت  ٚدسٔبٖ)
 .3ایدبد پبیٍبٜٞبی خبٔغ اعالػبتی دس صٔی ٝٙداس ،ٚخذٔبت
ثٟذاؿتی ،پضؿىی  ٚسٚا٘ـٙبػیٔ ،شاوض دسٔب٘ی  ٚثیٕبسػتبٖٞب
 .4ایدبد پش٘ٚذ ٜاِىتشٚیٙه ػالٔت ثشای وّی ٝؿٟش٘ٚذاٖ
 .5لشاس دادٖ اعالػبت ٔشثٛط ث ٝػّٕىشد خذٔبت ثٟذاؿتی،
دسٔب٘یٔ ،ـبٚس ٜسٚا٘ـٙبػی ،تٛا٘جخـی  ٚثٟضیؼتی دس ٘مبط
ٔختّف وـٛس ث ٝكٛست سٚصآٔذ دس اختیبس ٌیش٘ذٌبٖ  ٚاسائٝ
دٙٞذٌبٖ خذٔبت ػالٔت
 .6افضایؾ ػغح ثٝوبسٌیشی فٙبٚسیاعالػبت  ٚاستجبعبت دس اسائٝ
خذٔبت فٛقاِزوش دس وـٛس ثبالتش اص ػغح ػبیش وـٛسٞبی ٔٙغمٝ
 .7تأٔیٗ آصادیٞبی ٔـشٚع ،تثجیت ٛٞیت ّٔی (ایشا٘ی ،ا٘مالثی ٚ
اػالٔی) ،حفظ وشأت  ٚحمٛق ا٘ؼبٖٞب ،اتىبء ث ٝاك َٛاخاللی ٚ
اسصؽٞبی اػالٔی ،تحىیٓ خب٘ٛاد ٚ ٜخبٔؼ ٝاخاللی
 .8تٛإ٘ٙذی دس تِٛیذ ػّٓ  ٚفٙبٚسی اص عشیك خٙجؾ ٘شْافضاسی دس
وـٛس
 .9تمٛیت ثٙی ٝدفبػی  ٚأٙیتی
 .10تحمك ٍٕٞشایی اػالٔی ٙٔ ٚغمٝای  ٚتؼبُٔ ػبص٘ذ ٜثب خٟبٖ ٚ
فؼبَ ثٛدٖ دس خٟبٖ اػالْ  ٚاِٟبْثخـی دس ٔٙغم ٚ ٝوـٛسٞبی
خٟبٖ اػالْ
 .11تٛػؼ ٝسفب ٚ ٜتأٔیٗ اختٕبػی
 .12وٕه ث ٝتحمك فشكتٞبی ثشاثش ،تٛصیغ ٔٙبػت دسآٔذ  ٚخبٔؼٝ
ای دٚس اص فمش

ضزح

سیاستَا

ي

راَبزدَای اصلی تًسعٍ
سالمت الکتزيویک در
يسارت بُذاضت ،درمان
ي آمًسش پشضکی

ٔ .1ؼٕبسی أٙیت  ٚاػتب٘ذاسد
 .2ایدبد ٔٙبثغ اعالػبتی ٘ظبْ یىپبسچ ٝاعالػبت ػالٔت
 .3تٛػؼٔ ٝذیشیت دا٘ؾ
 .4تٛػؼٔ ٝؼٕبسی اعالػبت ػالٔت
 .5دػتشػی ػٕٔٛی ث ٝاعالػبت ػالٔت
 .6ایدبد ٘ظبْ یىپبسچ ٝاعالػبت ػالٔت
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دس تذٚیٗ ػٙذ حبضش ٔذَ تٛػؼ ٝفٙبٚسی اعالػبت دس ثخؾ ػالٔتٔ ،ذَ اسائ ٝؿذٜ
تٛػظ ػبصٔبٖ خٟب٘ی ثٟذاؿت ٔی ثبؿذٕٞ .ب٘غٛس و ٝدس ؿىُ آٚسد ٜؿذ ٜاػت تٛػؼ ٝفٙبٚسی
اعالػبت ػالٔت اص ٘ظش ػبصٔبٖ خٟب٘ی ثٟذاؿتٔ ،ذِی اػت و ٝدس آٖ ثٙٔ ٝظٛس سػیذٖ ث ٝاٞذاف
والٖ ػالٔت ،ثب اتخبر اػتشاتظیٟب  ٚػیبػتٟبی ٟ٘بدی  ٚثٙیبدی ثتٛاٖ ث ٝاػتشاتظیٟب  ٚػیبػتٟبی
تٛإ٘ٙذ ػبص دػتشػی پیذا وشد ٚ ٜاص ایٗ عشیك وبسثشدٞبی فٙبٚسی اعالػبت دس ایٗ ثخؾ تٟیٚ ٝ
تذٚیٗ ٌشد٘ذ .ثٙبثشایٗ ثب تٛخ ٝث ٝػبختبس والٖ ػٙذ  ٚثٕٙظٛس ثٟشٜٙٔذی ثیـتش ،ػؼی ثش ایٗ ؿذٜ
اػت و ٝتذٚیٗ ػٙذ حبضش عجك اػتشاتظی ایٗ ػبصٔبٖ كٛست پزیشد تب اص عشیك یه سٚؽ
ٔشػ ٚ ْٛخٟب٘ی ػبصٌبس تشیٗ اٍِ ٛخٟت تٛػؼ ٝفٙبٚسی اعالػبت دس ثخؾ ػالٔت وـٛس ٚ
ٌؼتشؽ ػالٔت اِىتش٘ٚیه اسائ ٝؿٛد.

شکل  -1هدل سازهاى جْاًی بْداشت برای تَسعِ فٌاٍری اطالعات در سالهت()2002

ٕٞچٙیٗ دس تجییٗ اٞذاف ٚ ٚضؼیت ٔغّٛة فٙبٚسی اعالػبت ػالٔت عجك ٘ظش خجشٌب٘ی
وبسٌش ،ٜٚاٞذاف ثٝوبسٌیشی فٙبٚسی اعالػبت دس ثخؾ ػالٔت وـٛس دس پٙح الیٛٔ ٝسد ثحث ٚ
ثشسػی لشاس ٌشفت ٝاػتٕٞ .ب٘غٛس و ٝدس ؿىُ ٘ـبٖ داد ٜؿذ ٜاػت ایٗ الیٞٝب ػجبستٙذ اص -1 :الیٝ
اسائ ٝدٙٞذٌبٖ خذٔبت ػالٔت و ٝؿبُٔ وّیٔ ٝشاوض ثٟذاؿتی دسٔب٘ی ،ثیٕبسػتبٟ٘ب ،داسٚخب٘ٞ ٝب ٚ
ٔشاوض پبساوّیٙیه ٔی ثبؿذ -2 .الیٌ ٝیش٘ذٌبٖ خذٔبت ػالٔت و ٝوّی ٝؿٟش٘ٚذاٖ اػٓ اص ثیٕبساٖ ٚ
افشاد ػبِٓ سا دس ثش ٔی ٌیشد  -3الی ٝحبوٕیت  ٚتِٛیت و٘ ٝمؾ ػیبػتٍزاسی  ٚثش٘بٔ ٝسیضی
خٟت اخشای ػالٔت اِىتش٘ٚیىی  ٚتٛػؼ ٝفٙبٚسی اعالػبت دس ٘ظبْ ػالٔت وـٛس سا داسد ٚ
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چ ٖٛػالٔت ث ٝػٛٙاٖ ٘یبص ػٕٔٛی ٔغشح ٔی ثبؿذ ثٟتش اػت ٘ظبْ حبوٕیتی  ٚتِٛیت ایٗ ٘یبص ثش
ػٟذ ٜدِٚت  ٚثخؾ ٞبی دِٚتی ٔشتجظ ثب ػالٔت ثبؿذ ٘ ٝثخؾ خلٛكی.
اص آ٘دبئیى ٝثٝوبسٌیشی فٙبٚسی اعالػبت ػالٔت دس ٘ظبْ فؼّی ػالٔت پیبد ٜػبصی ٔی-
ٌشدد ٚ ٚصاست ثٟذاؿت ،دسٔبٖ  ٚآٔٛصؽ پضؿىی ػٟذ ٜداس اكّی ػالٔت ؿٟش٘ٚذاٖ دس وـٛس
ٔیثبؿذ ثٟتش اػت تِٛیت تٛػؼ ٝفٙبٚسی اعالػبت ٘یض ثذػت ایٗ ٚصاستخب٘ ٝثبؿذ  ٚػیبػتٍزاسی
 ٚثش٘بٔٝسیضی دس ایٗ صٔی ٝٙتٛػظ ٚصاست ٔتجٛع كٛست پزیشد.

 -4اسائ ٝدٙٞذٌبٖ خذٔبت

پـتیجبٖ ػالٔت اِىتش٘ٚیه  ٚتٛػؼ ٝفٙبٚسی اعالػبت دس ػالٔت و ٝؿبُٔ ػبصٔبٖٞبی ثیٌٕٝش،
ثخؾ خلٛكی ٔ ٚحلٛالت آٟ٘ب  ٚثبصاس ٘شْافضاسٞبی پضؿىی  ٚوّیٔ ٝشاوض ٔشتجظ ثب ػالٔت
اِىتش٘ٚیه ٔیثبؿذ -5 .الی ٝاختٕبػی  ٚفشٍٙٞی و ٝثؼتشی وّی ثشای تٕبٔی الیٞٝبی فٛق ٔی-
ثبؿذ  ٚؿشایظ ٔٙبػت ثشای پیبد ٜػبصی  ٚتٛػؼ ٝوبسثشد فٙبٚسی اعالػبت دس وـٛس سا ثش عجك ٘ظبْ
اختٕبػی ،فشٍٙٞی  ٚثٔٛی وـٛس فشأ ٓٞی آٚسد.
حاکویت ٍ تَلیت گسترش بِکارگیری  ITدر سالهت

ارائِ دٌّدُ خدهات سالهت الکترًٍیکی

گیرًدُ خدهات سالهت الکترًٍیکی

ارائِ دٌّدگاى خدهات پشتیباى سالهت الکترًٍیك

شکل  -2بررسی الیِ ّای هتعدد تَسعِ فٌاٍری اطالعات در ًظام سالهت کشَر

دس ثخؾ اػتشاتظیٟب  ٚػیبػتٟبی تٛإ٘ٙذ ػبص ٘ىبت لبثُ اؿبس ٜػجبستٙذ اص:
 حٕبیت اص ٔحشٔبٍ٘ی  ٚأٙیت ؿٟش٘ٚذاٖ  ٚایدبد ایٗ آسأؾ و ٝحشیٓ خلٛكی آٟ٘ب سػبیت
خٛاٞذ ؿذ.
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 ػذاِت ٔ ٚؼبٚات دس ثشخٛسداسی اص ػالٔت اِىتش٘ٚیه  ٚخذٔبت حبكُ اص ثٝوبسٌیشی
فٙبٚسی اعالػبت دس ٘ظبْ ػالٔت ٔؼتمُ اص سً٘ ،صثبٖ ،ػٙتٛٔ ،لؼیت خغشافیبیی.
 حٕبیت اص تٛٙع فشٍٙٞی  ٚصثب٘ی ،تؼبُٔ پزیشی  ٚلبثّیت تؼبُٔ ثیٗ ػیؼتٕٟب  ٚػبٔب٘ٞٝبی
اعالػبتی ثٍٝ٘ٛایى ٝػیؼتٕٟب لبدس ث ٝاسائ ٝاعالػبت  ٚخذٔبت ث ٝیىذیٍش ثبؿٙذ.


ظشفیت ػبصی و ٝاص عشیك آٔٛصؽ  ICTث ٝدا٘ـدٛیبٖ ػّ ْٛپضؿىی  ٚآٔٛصؽ حیٗ خذٔت
ثشای پشػ ُٙثٟذاؿتی دسٔب٘ی  ٚتشثیت ٘یشٞٚبی ٔتخلق دس حٛص ٜفٙبٚسی اعالػبت ػالٔت
حبكُ ٔی ؿٛد.

 تٛػؼٙٔ ٝبثغ ا٘ؼب٘یای و ٝداسای ٟٔبست  ٚتٛا٘بییٞبی الصْ خٟت تٛػؼ ٝفٙبٚسی اعالػبت دس
٘ظبْ ػالٔت ثبؿٙذ.
دس ثخؾ وبسثشدٞبی فٙبٚسی اعالػبت دس ٘ظبْ ػالٔت ٔیتٛاٖ ث ٝخذٔبت ػٕٔٛی
ػالٔت(ثٟذاؿت)  ،خذٔبت دا٘ـی اص لجیُ دػتشػی ثٔ ٝدالت ثیٗ إِّّی ّٔ ٚی ثلٛست
اِىتش٘ٚیه ،دػتشػی ث ٝفشادادٜٞب  ٚاعالػبت دا٘ـی ثلٛست ثب٘هٞبی دا٘ـی  ٚدسآخش آٔٛصؽ
اِىتش٘ٚیه دس ػالٔت اؿبسٕٛ٘ ٜد.
ٕٞچٙیٗ ثب تٛخ ٝث ٝتٕبیُ ٔذیشاٖ دس اػتفبد ٜاص ػبٔب٘ٞٝبی اعالػبتی ،ؿٛاٞذ داَ ثش
ثش٘بٔٝسیضی  ٚػیبػتٌزاسی ٔذیشاٖ دس اػتفبد ٜاص فٙبٚسی اعالػبت دس ثخؾٞبی ٔختّف حٛصٜ
ػالٔت داسد ،أب ثب ایٗ ٚخٛد ٕٞچٙبٖ دس ثشخی ٔذیشاٖ ٔمبٔٚت دس ثشاثش اِىتش٘ٚیىی ؿذٖ ٘ظبْ
ػالٔت ٚخٛد داسد.
چٙیٗ ٔمبٔٚتی دس ؿٟش٘ٚذاٖ ٘یض دیذٔ ٜی ؿٛد  ٚثشای خب ا٘ذاختٗ ٘ظبْ اِىتش٘ٚیىی
ػالٔت دس ثیٗ ؿٟش٘ٚذاٖ ٘یبص ث ٝاعالع سػب٘ی دلیك  ٚكحیح دس حٛص ٜفٙبٚسی اعالػبت ػالٔت
ٔیثبؿذ دس حبِیى ٝچٙیٗ اعالعسػب٘ی خبٔغ  ٚدسػتی  ٓٞاو ٖٛٙدس وـٛس ٚخٛد ٘ذاسد.
تحّیُ فبكّٚ ٝضؼیت ٔٛخٛد ٔ ٚغّٛة حٛص ٜفٙبٚسی اعالػبت دس ٘ظبْ ػالٔت وـٛس
ٔیتٛا٘ذ ػشٔٙـبء ثشخی اػتشاتظی ٞب ٛٔ ٚضٛػبت ػیبػتی دس ایٗ حٛصٌ ٜشدد .ػیبػتٞب ٚ
اػتشاتظیٞبی ثشٌشفت ٝاص تحّیُ ؿىبف دس ایٗ ثخؾ دس خذ َٚریُ آٚسد ٜؿذ ٜاػت
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جدٍل  -2سیاست ّا ٍ استراتژی ّای برگرفتِ از تحلیل شکاف
سياستها و استراتژيهاي برگرفته از تحليل شكاف

پوشش مراکس ارائه دهنذه خذمات سالمت برای ارتباط بهتر ،امنتر با پهنای بانذ بیشتر
پوشش مراکس ارائه دهنذه خذمات برای دسترسی به دانش روز و اطالعات مرتبط به سالمت با استفاده
از ارتباط با شبکه اینترنت و بانکهای اطالعاتی تخصصی
تجهیس مراکر ارائه دهنذه خذمات سالمت به ابسارهای فناوری اطالعات و ارتباطات
افسایش سواد اطالعاتی نقش آفرینان کسب و کار سالمت
افسایش بکارگیری ابسارهای فناوری اطالعات و ارتباطات توسط نقش آفرینان کسب و کار سالمت
تذوین قوانین و مقررات و استانذاردهای الزم برای ارائه دهنذگان خذمات سالمت الکترونیکی

دس ٟ٘بیت ػیبػتٞبی فٙبٚسی اعالػبت دس ٘ظبْ ػالٔت وـٛس ،عجك ٔذَ اسائ ٝؿذ ٜاص
ػٛی ػبصٔبٖ خٟب٘ی ثٟذاؿت ث ٝػ ٝدػت ٝػیبػتٟبی ٟ٘بدی ،1تٛإ٘ٙذػبص ٚ 2حٛص ٜوبسثشدٞب ٚ
خذٔبت ػالٔت اِىتش٘ٚیىی 3تمؼیٓ ٔیٌشد٘ذ و ٝدس ایٗ ثخؾ ٔٛسد ثحث  ٚثشسػی لشاس ٔی-
ٌیش٘ذ.
ٟٔٓتشیٗ چبِؾٞب  ٚفشكتٞب دس حٛصٜی فٙبٚسی اعالػبت ػالٔت وـٛس وٛٔ ٝضٛػبت
ػیبػتی آٖ دس ػٌ ٝش ٜٚػّٕىشدی ،تٛإ٘ٙذػبص ٟ٘ ٚبدی عجمٝثٙذی ٔیٌشد٘ذ ػجبستٙذ اص:
مًضًعات سیاستی پیزامًن کاربزدَا ي خذمات سالمت الکتزيویک
 ػذْ أىبٖ اسائٌٕٝٞ ٝیش خذٔبت ػٕٔٛی(ثٟذاؿت)
 ػذْ أىبٖ اسائ ٝخذٔبت ٔشالجتٞبی ٔذیشیت ؿذٜ
 ػذْ ثىبسٌیشی ػبٔب٘ٞ ٝبی پـتیجب٘ی اص تلٕیٓ ثبِیٙی دس حٛص ٜخذٔبت دا٘ـی

FOUNDATION PLOLICIES AND STRATEGIES
ENABLING PLOLICIES AND STRATEGIES
EHEALTH APPLICATIONS
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 دػتشػی ٘ؼجتب ٔٙبػت ِٚی ٘بوبفی ثٙٔ ٝبثغ ٔ ٚدالت ثیٗإِّّی ّٔ ٚی ثلٛست
اِىتش٘ٚیىی
 خالء ثىبسٌیشی ٔٛثش آٔٛصؽ اِىتش٘ٚیه دس ػالٔت
 خالء ٚخٛد ٔىب٘یؼٓٞبی ٔـٛق دس وؼت ٚوبس ػالٔت دس خٟت ثىبسٌیشی ػیؼتٓ-
ٞبی ػالٔت اِىتش٘ٚیىی
مًضًعات سیاستی تًاومىذساس
 خالء ػیبػتٞبی حٕبیت اص ٔحشٔبٍ٘ی  ٚأٙیت ؿٟش٘ٚذاٖ  ٚایدبد ایٗ آسأؾ وٝ
حشیٓ خلٛكی آٟ٘ب ثب ثىبسٌیشی فٙبٚسی اعالػبت دس حٛص ٜػالٔت سػبیت خٛاٞذ
ؿذ.
 ضشٚست تٛخ ٝث ٝػذاِت ٔ ٚؼبٚات دس ثشخٛسداسی اص اثضاسٞب  ٚخذٔبت فٙبٚسی
اعالػبت دس دسیبفت خذٔبت ػالٔت ٔؼتمُ اص سً٘ ،صثبٖ ،ػٙتٛٔ ،لؼیت خغشافیبیی.
٘ یبص ث ٝحٕبیت اص تٛٙع فشٍٙٞی  ٚصثب٘ی.
 خالء تؼبُٔ پزیشی  ٚلبثّیت تؼبُٔ ثیٗ ػیؼتٕٟب  ٚػبٔب٘ٞ ٝبی اعالػبتی ثٍٝ٘ٛایىٝ
ػیؼتٕٟب لبدس ث ٝاسائ ٝاعالػبت  ٚخذٔبت ث ٝیىذیٍش ثبؿٙذ.
٘ جٛد ظشفیتٟبی الصْ اص ٘ظش ٔٙبثغ ا٘ؼب٘ی.
مًضًعات سیاستی وُادی
 إٞیت ٚخٛد یه ػیبػت والٖ ّٔی اعالػبتی و ٝدس ثشٌیش٘ذ ٜتٕبٔی حٛصٜٞب ثٛدٚ ٜ
ثتٛا٘ذ استجبط ٔٙغمی  ٚػبختبسی ثیٗ حٛصٜٞبی ٔختّف سا فشا ٓٞػبصد.
 ضشٚست ٚخٛد یه ػیبػت ّٔی والٖ ػالٔت اِىتش٘ٚیه
 ضشٚست ٚخٛد یه ثش٘بٔ ٝوالٖ ّٔی دس خٟت ػشٔبیٌٝزاسی ٔٙبػت ثخـٟبی دِٚتی ٚ
خلٛكی دس ػالٔت اِىتش٘ٚیه ٔ ٚذیشیت آٖ
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 ضشٚست تىٕیُ ٞش چ ٝػشیؼتش پیؾ ٘یبصٞب ثلٛست اسائ ٝاػتب٘ذاسدٞب ،سإٙٞبٞب  ٚدػتٛس
اِؼُٕٞبی ػختافضاسی ٘ ٚشْافضاسی  ٚثشای اخز  ٚا٘تمبَ اعالػبتٞ .ذف اكّی اسائٝ
چٙیٗ اػتب٘ذاسدٞب  ٚدػتٛس اِؼّٕٟبیی ٞضی ٝٙوشد ٔٙبػت ػشٔبی ٝدس ػالٔت اِىتش٘ٚیه ٚ
خٌّٛیشی اص ٔٛاصی وبسیٟب  ٚاتالف ٔٙبثغ ٔیثبؿذ
 ضشٚست تبٔیٗ صیشػبختٟب ؿبُٔ ایدبد ٕٞىبسی ثیٗ حٛصٜای دس ػغح دِٚت(ٔثال ٚصاست
)ICT
 إٞیت اتخبر ػیبػتٟبیی ثٕٙظٛس وبٞؾ ٞضیٞٝٙبی ایدبد صیش ػبختٟب دس حٛص ٜػالٔت
ػیبػتٞبی تٛػؼٝای حٛص ٜفٙبٚسی اعالػبت دس ػالٔت ٘یض ٓٞچ ٖٛػبیش حٛصٜٞب دس ػٝ
ٌش ٜٚوبسثشدٞب  ٚخذٔبت ،تٛإ٘ٙذػبص ٟ٘ ٚبدی خبی ٔیٌیش٘ذ  ٚػجبستٙذ اص:
سیاستَای حًسٌ کاربزدَای سالمت الکتزيویکی


اسائ ٝخذٔبت ػالٔت ثلٛست اِىتش٘ٚیه



ایدبد ػبٔب٘ٞ ٝبی خذٔت سػب٘ی ػالٔت اِىتش٘ٚیه POC



حٕبیت اص ایدبد ثب٘ه ٞبی اعالػبت دا٘ـی

سیاستَای تًاومىذساس
 آٔٛصؽ  ICTث ٝدا٘ـدٛیبٖ ػّ ْٛپضؿىی
 آٔٛصؽ وبسثشدٞبی فٙبٚسی اعالػبت دس ػالٔت حیٗ خذٔت ثشای پشػ ُٙثٟذاؿتی
دسٔب٘ی
 تشثیت ٘یشٞٚبی ٔتخلق دس حٛص ٜفٙبٚسی اعالػبت ػالٔت.
 اتخبر ػیبػتٟبی حٕبیت اص ٔحشٔبٍ٘ی  ٚأٙیت ؿٟش٘ٚذاٖ  ٚایدبد آسأؾ حشیٓ
خلٛكی آٟ٘ب دس فضبی ػبیجش
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 ػذاِت ٔ ٚؼبٚات دس ثشخٛسداسی اص ػالٔت اِىتش٘ٚیه ٔؼتمُ اص سً٘ ،صثبٖ ،ػٙت،
ٔٛلؼیت خغشافیبیی.
 ػیبػت پـتیجب٘ی اص صثبٖ  ٚلّٓ فبسػی دس حٛص٘ ٜشْ افضاسی
 تذٚیٗ ػیبػتٟبی تؼبُٔ پزیشی  ٚلبثّیت تؼبُٔ ثیٗ ػیؼتٕٟب  ٚػبٔب٘ٞ ٝبی اعالػبتی
ثٍ ٝ٘ٛایى ٝػیؼتٕٟب لبدس ث ٝاسائ ٝاعالػبت  ٚخذٔبت ث ٝیىذیٍش

ثبؿٙذ.

سیاستَای وُادی
 ایدبد تؼبُٔ ثب حٛص ICT ٜوـٛس ثٕٙظٛس فشإٛ٘ ٓٞدٖ ثؼتشٞبی فٙبٚسی اعالػبت ػالٔت
ثب ٞضی ٝٙلبثُ لجَٛ
دس خذ َٚریُ تٙبظش ثیٗ ٔٛضٛػبت ػیبػتی  ٚػیبػت ٞب ٘ـبٖ داد ٜؿذ ٜاػت.
جدٍل  -3تٌاظر بیي سیاستّا ٍ هَضَعات سیاستی

مًضًعات سیاستی حًسٌ کاربزدَای سالمت الکتزيویکی

مًضًعات سیاستی




ػذْ أىبٖ اسائ ٝخذٔبت ػالٔت ثلٛست 

ایدبد ػبٔب٘ٞ ٝبی خذٔت سػب٘ی ػالٔت

اِىتش٘ٚیه

اِىتش٘ٚیه POCS

ػذْ ثىبسٌیشی ػبٔب٘ٞ ٝبی پـتیجب٘ی اص 

اػتمشاس  ٚتٛػؼ ٝپش٘ٚذ ٜاِىتش٘ٚیه

تلٕیٓ ثبِیٙی دس حٛص ٜخذٔبت دا٘ـی

ػالٔت ایشا٘یبٖ

خالء ٚخٛد ٔىب٘یؼٕٟبی ٔـٛق دس وؼت 

حٕبیت اص ایدبد ثب٘ه ٞبی اعالػبت

 ٚوبس ػالٔت دس خٟت ثىبسٌیشی

دا٘ـی

ػیؼتٕٟبی ػالٔت اِىتش٘ٚیىی


ػذْ أىبٖ اسائ ٝخذٔبت ثٟذاؿتی ثلٛست
اِىتش٘ٚیه



سیاستَا/راَبزدَا

ػذْ أىبٖ اسائ ٝخذٔبت دسٔب٘ی ثلٛست
اِىتش٘ٚیه
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٘جٛد ظشفیتٟبی الصْ اص ٘ظش ٔٙبثغ ا٘ؼب٘ی.



خالء ػیبػتٟبی حٕبیتی اص ٔحشٔبٍ٘ی  ٚ

آٔٛصؽ وبسثشدٞبی فٙبٚسی اعالػبت دس

أٙیت ؿٟش٘ٚذاٖ  ٚایدبد ایٗ آسأؾ وٝ

ػالٔت حیٗ خذٔت ثشای پشػُٙ

حشیٓ خلٛكی آٟ٘ب دس ػالٔت اِىتش٘ٚیه

ثٟذاؿتی دسٔب٘ی

سػبیت خٛاٞذ ؿذ.

مًضًعات سیاستی تًاومذساس









آٔٛصؽ  ICTث ٝدا٘ـدٛیبٖ ػّ ْٛپضؿىی

تشثیت ٘یشٞٚبی ٔتخلق دس حٛصٜ

خالء تؼبُٔپزیشی  ٚلبثّیت تؼبُٔ ثیٗ

فٙبٚسی اعالػبت ػالٔت.

ػیؼتٕٟب  ٚػبٔب٘ٞٝبی اعالػبتی ثٍ ٝ٘ٛایى ٝ

اتخبر ػیبػتٟبی حٕبیت اص ٔحشٔبٍ٘ی ٚ

ػیؼتٕٟب لبدس ث ٝاسائ ٝاعالػبت  ٚخذٔبت

أٙیت ؿٟش٘ٚذاٖ  ٚایدبد آسأؾ حشیٓ

ث ٝیىذیٍش ثبؿٙذ.

خلٛكی آٟ٘ب دس فضبی ػبیجش

ضشٚست تٛخ ٝث ٝػذاِت ٔ ٚؼبٚات دس 

ػذاِت ٔ ٚؼبٚات دس ثشخٛسداسی اص

ثشخٛسداسی اص ػالٔت اِىتش٘ٚیه ٔؼتمُ

ػالٔت اِىتش٘ٚیه ٔؼتمُ اص سً٘ ،صثبٖ،

اص سً٘ ،صثبٖ ،ػٙتٛٔ ،لؼیت خغشافیبیی.

ػٙتٛٔ ،لؼیت خغشافیبیی.




٘یبص ث ٝحٕبیت اص تٛٙع فشٍٙٞی  ٚصثب٘ی.



خالء تؼبُٔ پزیشی  ٚلبثّیت تؼبُٔ ثیٗ 

تذٚیٗ ػیبػتٞبی تؼبُٔپزیشی ٚ

ػیؼتٕٟب  ٚػبٔب٘ٞ ٝبی اعالػبتی ثٍٝ٘ٛ

لبثّیت تؼبُٔ ثیٗ ػیؼتٕٟب  ٚػبٔب٘ٞٝبی

ایى ٝػیؼتٕٟب لبدس ث ٝاسائ ٝاعالػبت ٚ

اعالػبتی ثٍٝ٘ٛایى ٝػیؼتٕٟب لبدس ثٝ

خذٔبت ث ٝیىذیٍش ثبؿٙذ.

اسائ ٝاعالػبت  ٚخذٔبت ث ٝیىذیٍش

ػیبػت پـتیجب٘ی اص صثبٖ  ٚلّٓ فبسػی

ثبؿٙذ.
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مًضًعات سیاستی وُادی








ضشٚست ٚخٛد یه ثش٘بٔ ٝوالٖ ّٔی دس 

فمذاٖ یه ثذ٘ ٝحبوٕیت ّٔی ٔـبسوتی ٚ

خٟت ػشٔبیٌ ٝزاسی ٔٙبػت ثخؾٞبی

اِضاْ آٚس ثٕٙظٛس فشا ٓٞػبصی فضبی

دِٚتی  ٚخلٛكی دس حٛص ٜػالٔت

سٞجشی ٔ ٚذیشیت ثشای تٛػؼٚ ٝ

اِىتش٘ٚیه ٔ ٚذیشیت آٖ

ػیبػتٍزاسی ػالٔت اِىتش٘ٚیه و ٝدس

ضشٚست تىٕیُ ٞش چ ٝػشیؼتش پیؾ ٘یبصٞب

ثشٌیش٘ذ ٜچـٓ ا٘ذاص  ٚثش٘بٔ ٝػّٕیبتی

ثلٛست اسائ ٝاػتب٘ذاسدٞب ،سإٙٞبٞب ٚ

ثبؿذ

دػتٛساِؼُٕ ٞبی ػختافضاسی ٘ ٚشْ 

ضشٚست ٚخٛد یه ثش٘بٔ ٝوالٖ ّٔی دس

افضاسی ثشای اخز  ٚا٘تمبَ اعالػبتٞ( .ذف

خٟت ػشٔبیٌ ٝزاسی ٔٙبػت ثخـٟبی

اكّی اسائ ٝچٙیٗ اػتب٘ذاسدٞب  ٚدػتٛس

دِٚتی  ٚخلٛكی دس تٛػؼ ٝفٙبٚسی

اِؼّٕٟبیی ٞضی ٝٙوشد ٔٙبػت ػشٔبی ٝدس

اعالػبت ػالٔت ٔ ٚذیشیت آٖ

ػالٔت اِىتش٘ٚیه  ٚخٌّٛیشی اص ٔٛاصی 

ضشٚست تىٕیُ ٞش چ ٝػشیؼتش پیؾ

وبسیٟبی  ٚاتالف ٔٙبثغ ٔیجبؿذ)

٘یبصٞب ثلٛست اسائ ٝاػتب٘ذاسدٞب ،سإٙٞب

٘یبص ث ٝثش٘بّٔٔ ٝی ثىبسٌیشی فٙبٚسی

ٞب  ٚدػتٛس اِؼُٕ ٞبی ػخت افضاسی ٚ

اعالػبت دس حٛص ٜػالٔت

٘شْ افضاسی  ٚثشای اخز  ٚا٘تمبَ

إٞیت اتخبر ػیبػتٟبیی ثٕٙظٛس وبٞؾ

اعالػبتٞ .ذف اكّی اسائ ٝچٙیٗ

ٞضیٞٝٙبی ایدبد صیش ػبختٟب دس حٛصٜ

اػتب٘ذاسدٞب  ٚدػتٛس اِؼّٕٟبیی ٞضی ٝٙوشد

ػالٔت

ٔٙبػت ػشٔبی ٝدس ػالٔت اِىتش٘ٚیه ٚ

ضشٚست تبٔیٗ صیشػبختٟب ؿبُٔ ایدبد

خٌّٛیشی اص ٔٛاصی وبسیٟبی  ٚاتالف

ٕٞىبسی ثیٗ حٛص ٜای دس ػغح دِٚت(ٔثال

ٔٙبثغ ٔیجبؿذ

ٚصاست )ICT



٘یبص ث ٝثش٘بّٔٔ ٝی ثىبسٌیشی فٙبٚسی
اعالػبت دس حٛص ٜػالٔت



إٞیت اتخبر ػیبػتٟبیی ثٕٙظٛس وبٞؾ
ٞضیٞ ٝٙبی ایدبد صیش ػبختٟب دس حٛصٜ
ػالٔت



ضشٚست تبٔیٗ صیشػبختٟب ؿبُٔ ایدبد
ٕٞىبسی ثیٗ حٛص ٜای دس ػغح
دِٚت(ٔثال ٚصاست )ICT
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پغ اص ثشسػی ػیبػتٞبی تٛػؼٝای حٛص ٜفٙبٚسی اعالػبت ػالٔت ػیبػتٞب ٚ
ساٞجشدٞبی ثب اِٛٚیت ثبالتش خٟت پیبدٜػبصی  ٚا٘دبْ دس ثش٘بٔ ٝچٟبسػبِ ٝدس لبِت خذ َٚریُ
اسائٔ ٝیٌشدد:
جدٍل  -4سیاستّای راّبردی برای بازُ زهاًی چْار سالِ

ػٛٙاٖ ػیبػت

سدیف

1

اػتمشاس  ٚتٛػؼ ٝػپبع

2

تٛػؼ ٝخذٔبت اِىتش٘ٚیىی پیؾخٛاٖ ) (Front Officeدس حٛص ٜخذٔبت
ثٟذاؿت ،دسٔبٖ ،آٔٛصؽ  ٚپظٞٚؾ

3

تٛػؼ ٝخذٔبت اِىتش٘ٚیىی پـتیجبٖ ) (Back Officeحٛص ٜػالٔت

4

تٛػؼ ٝصیشػبخت استجبعی (ؿجىّٔ ٝی ػالٔت ٔ ٚشوض داد)ٜ

5

تٛػؼ ٝخذٔبت ثیٕ ٝاِىتش٘ٚیىی دس حٛص ٜػالٔت

ثش ایٗ اػبع ساٞىبسٞبی پیـٟٙبدی ثشای سػیذٖ ثٞ ٝش یه اص ساٞجشدٞبی اؿبس ٜؿذ ٜفٛق دس
خذ َٚریُ اؿبس ٜؿذ ٜاػت:
راَکار

راَبزد

اػتمشاس ػبٔب٘ٞٝبی اعالػبتی اػتب٘ذاسد دس ٔشاوض اسائ ٝدٙٞذ ٜخذٔبت
ػالٔت
تـىیُ پش٘ٚذ ٜپبی ٚ ٝپش٘ٚذ ٜخذٔبت ػالٔت ثشای افشاد خبٔؼٝ
استقزار ي تًسعٍ سپاس

تٛػؼ ٚ ٝاسائ ٝخذٔبت اِىتش٘ٚیىی ٔشتجظ ثب ػپبع ث ٝافشاد خبٔؼٝ
تٛػؼ٘ ٝشْافضاسٞبی پـتیجبٖ( )Back Officeخٟت ثٟجٛد ٘ظبْ
اداسی دس حٛص ٜػالٔت  ٚاسائ ٝخذٔبت حبوٕیتی ،ػیبػتٍزاسی ٚ
ٔذیشیت ٔجتٙی ثش ؿٛاٞذ (اسائ ٝآٔبس ػالٔت).
اسائ ٝخذٔبت ػالٔت اِىتش٘ٚیىی اص عشیك وبست ّٔی ٛٞؿٕٙذ
اػتمشاس ا٘جبسٜٞبی داد ٜػپبع دس ػشاػش وـٛس ثشای ٍٟ٘ذاسی پش٘ٚذٜ
اِىتش٘ٚیىی ثیٕبساٖ
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تًسعٍ

خذمات تٛػؼ ٝخذٔبت اعالعسػب٘ی  ٚاعالعٌیشی(تٛػؼٔ ٝشوض تٕبع)

الکتزيویکی
پیطخًان تٛػؼ ٝخذٔبت ػالٔت اِىتش٘ٚیىی
) (Front Officeدر
اص ٔٛاسد اِٛٚیت داس ٔیتٛاٖ ثٛٔ ٝاسد ریُ اؿبس ٜوشد:
حًسٌ بُذاضت ،درمان،
 تٛػؼ ٝػبٔب٘ ٝكذٚس  ٚتٕذیذ اِىتش٘ٚیىی ٔدٛص فؼبِیتآمًسش ي پژيَص
ٔٛػؼبت پضؿىی
-

تٛػؼ ٝػبٔب٘٘ ٝظبست  ٚاستجبعبت ٔشدٔی دس حٛصٜ
ثٟذاؿت  ٚدسٔبٖ

 پیبدٜػبصی ػیؼتٓ ٘ٛثتدٞی اِىتش٘ٚیىی ث ٝثیٕبساٖتٛػؼ ٝخذٔبت آٔٛصؽ اِىتش٘ٚیىی
اص ٔٛاسد اِٛٚیت داس ٔیتٛاٖ ثٛٔ ٝاسد ریُ اؿبس ٜوشد:
-

تٛػؼ ٝآٔٛصؽ اص سا ٜدٚس ؿبُٔ آٔٛصؽ ٔذا ْٚاسائٝ
دٙٞذٌبٖ خذٔبت(ثب ٞذف استمبء ػغح ػّٕی  ٚتخلق
پضؿىبٖ  ٚثبصآٔٛصی)

-

ایدبد دا٘ـىذٜٞبی ٔدبصی ،سؿتٞٝبی تحلیّی ٔشتجظ ثب
حٛص ٜػالٔت اِىتش٘ٚیىی

 ثشٌضاسی دٚسٜٞبی آٔٛصؽ اص سا ٜدٚس  ٚآٔٛصؽٞبیػٕٔٛی  ٚسػب٘ٞٝبی دیدیتبَ ػالٔت
تًسعٍ خذمات پژيَص الکتزيویکی
اص ٔٛاسد اِٛٚیت داس ٔیتٛاٖ ثٛٔ ٝاسد ریُ اؿبس ٜوشد:
 تٛػؼ ٝؿجىٞٝبی تحمیمبتی(ث ٝاؿتشانٌزاسی ٔٙبثغ ٚدػتبٚسدٞبی پظٞٚـی)
-

ایدبد ٔشاوض سؿذ ٔدبصی خٟت تٛػؼ ٝفؼبِیتٞبی
پظٞٚـی حٛص ٜػالٔت
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تًسعٍ

خذمات تٛػؼ ٝخذٔبت اداسی ،پـتیجب٘ی

الکتزيویکی

پطتیبان

) (Back Officeحًسٌ

اص ٔٛاسد اِٛٚیت داس ٔیتٛاٖ ثٛٔ ٝاسد ریُ اؿبس ٜوشد:
 -تٛػؼ ٝدٚسوبسی(تٛػؼ٘ ٝشْافضاسٞب  ٚػبٔب٘ٞٝبی ضشٚسی

سالمت

خٟت اخشای ٞش چ ٝثٟتش عشح دٚسوبسی وبسوٙبٖ)
 تٛػؼ ٝػبصٔبٖ اِىتش٘ٚیىی دس حٛصٜٞبی ٔختّف(ساٜا٘ذاصیػیؼتٓٞبی پـتیبٖ تٛػؼ ٝػبصٔبٖ اِىتش٘ٚیىیٔ ،ب٘ٙذ
اِىتش٘ٚیىی وشدٖ فشآیٙذٞبی وبسی داخُ ػبصٔب٘ی ٚ
اِىتش٘ٚیىی وشدٖ ثجت٘بْ آصٖٔٞٛب  ٚساٜا٘ذاصی ػیؼتٓٞبی
ٔذیشیت یبدٌیشی ())LMS
توسعه نظام تصمیمسازی و تصمیمیاری
اص ٔٛاسد اِٛٚیت داس ٔیتٛاٖ ثٛٔ ٝاسد ریُ اؿبس ٜوشد:
 ایدبد ا٘جبسٜٞبی داد ٜیىپبسچ TPS( ٝدا٘ـٍبٜٞبی ػّْٛپضؿىی ٔتلُ ث MIS ٝػتبد)
 oپـتیجب٘ی (ثب ٔحٛسیت ٔٙبثغ ا٘ؼب٘ی)
 oآٔٛصؿی ،دا٘ـدٛیی ،فشٍٙٞی (ثب ٔحٛسیت
دا٘ـدٞ ،ٛیبت ػّٕی)
 oپظٞٚـی (ثب ٔحٛسیت اعالػبت تحمیمبت ٚ
ٔٙبثغ اِىتش٘ٚیىی)
 oثٟذاؿتی (ثب ٔحٛسیت ثش٘بٔ ٝپضؿه
خب٘ٛاد٘ ،ٜظبْ ثجت ٔشالجتٞب)
 oدسٔب٘ی (ثب ٔحٛسیت ػبٔب٘ٞٝبی اعالػبت
ثیٕبسػتب٘ی٘ ،ظبْ ثجت خذٔبت دسٔب٘ی)
 ایدبد ػبٔب٘ٞٝبی ٞـذاس ػشیغ تٛػؼ ٝػبٔب٘ٞٝبی ثجت ٔشالجتٞبی ػالٔت تٛػؼ ٝؿجى ٝػٙدؾ ػالٔتتًسعٍ

سیزساختَای عشاحی  ٚتٛػؼ ٝؿجىّٔ ٝی ػالٔت

فىايری اطالعات

ساٜا٘ذاصی ٔشاوض داد ٜػالٔت
اػتمشاس ػبٔب٘ٔ ٝذیشیت أٙیت اعالػبت ) -(ISMSخٟت حلَٛ
أیٙت  ٚحفظ ٔحشٔبٍ٘ی  ٚساصداسی پش٘ٚذ ٜاِىتش٘ٚیىی ػالٔت ٚ
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پیؾٌیشی اص تجؼبت آتی ٔخبعشات أٙیتی
تًسعٍ رفاٌ ي بیمٍ
الکتزيویکی

تٛػؼ ٝػبٔب٘ ٝیىپبسچ ٚ ٝخذٔبت ثیٕ ٝاِىتش٘ٚیىی
تؼبُٔ ػبٔب٘ ٝثیٕ ٝاِىتش٘ٚیىی ثب ػپبع( ثب ٞذف تجبدَ اعالػبت ٛٞیتی ٚ
اعالػبت ثبس ثیٕبسیٞب  ٚتٛصیغ خغشافیبیی آٖ دس وـٛس ،ػُّ اكّی ثؼتشی
ثیٕبساٖ ،عٔ َٛذت ثؼتشی ،تٛصیغ ػٙی  ٚخٙؼیٞ ،ضیٞٝٙب  ٚػبیش اعالػبت
ٔشتجظ ثب خذٔبت دسٔب٘ی ثیٕبس)
تٛػؼ ٝػبٔب٘ٞٝبی سػیذٌی اِىتش٘ٚیىی  ٚپشداصؽ اػٙبد پضؿىی (ثغٛسیىٝ
و ٝاعالػبت تدٕیؼی اداسات وُ اػتب٘ی ث ٝكٛست ٔتٕشوض دس ػتبد ٔشوضی
ث ٝكٛست ثشخظ ٚخٛد داؿتٝثبؿذ ٌ ٚضاسؿبت ٔذیشیتی ،تدٕیؼی  ٚآٔبسی
اص اعالػبت تدٕیؼی اص ایٗ ػبٔب٘ ٝلبثُ اخز ثبؿذ)
تٛػؼ ٝػبٔب٘ ٝپشداصؿٍش داس ٚخٟت دسیبفت  ٚپشداصؽ اعالػبت ٘ؼخ
داسٚخب٘ٞٝب  ٚآصٔبیـٍبٜٞب دس حٛص ٜاػٙبد پضؿىی
ساٜا٘ذاصی ػبٔب٘ ٝأٛس سفبٞی ثشای ثبص٘ـؼتٍبٖ ٔ ٚؼتٕشیثٍیشاٖ ثشای
اعالعسػب٘ی دس حٛص ٜخذٔبت ػالٔتٔ ،شاوض دسٔب٘ی تحت پٛؿؾ ... ٚ
تٛػؼ ٝوبست اِىتش٘ٚیىی ٛٞؿٕٙذ ػالٔت ث ٝخبی دفتشچٞٝبی ثیٕٝ
دسٔب٘ی
ساٜا٘ذاصی ػبٔب٘ ٝاػتؼالْ اِىتش٘ٚیىی ثیٕٝؿذ ٜاص ثب٘ه اعالػبت ایشا٘یبٖ

الساهات قانونی و حقوقی ،هنابع انسانی ،هنابع هالی و سازهانی برای تحقق سیاستها،
راهبردها و برناهههای پیشنهادی
ث ٝعٛس وّی ایٗ ثخؾ تؼییٗ اِضأبت ٘ٚیبصٔٙذی ٞب ثٙٔ ٝظٛس پیبدٜػبصی ساٞجشدٞبی اؿبس ٜؿذٜ
فٛق سا ؿبُٔ ٔیٌشدد.
ثب تٛخ ٝث ٝساٞجشدٞبی تؼییٗ ؿذّٔ ،ٜضٔٚبت ریُ ثشای تحمك ٞش ساٞجشد اؿبس ٜؿذ ٜضشٚسی اػت.
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الشامات قاوًوی ي حقًقی راَبزدَا:
راَبزد :1استقزار ي تًسعٍ سپاس
تلٛیت لٛا٘یٗ خضایی  ٚاخاللی ٔمبثّ ٝثب ػٛء اػتفبد ٜاص فضبی ٔدبصی دس تجبدَ اعالػبت ؿٟش٘ٚذاٖ
تلٛیت لٛا٘یٗ ٔشثٛط ث ٝحفظ ٔحشٔبٍ٘ی اعالػبت ثیٕبساٖ
تٟی ٝآییٗ٘بٔٞٝب ،ضٛاثظ  ٚػمذ تفب٘ٓٞبٔ ٝثب ٔشاوض ریشثظ خٟت تؼٟیُ اػتمشاس
راَبزد :2تًسعٍ خذمات الکتزيویکی پیطخًان ) (Front Officeدر حًسٌ خذمات
بُذاضت ،درمان ،آمًسش ي پژيَص
اِضاْ دا٘ـٍبٜٞبی ػّ ْٛپضؿىی ثش اعالعسػب٘ی اِىتش٘ٚیىی خذٔبت ػالٔت دس ٔشاوض اسائ ٝخذٔبت
ریشثظ
اِضاْ ثیٕبسػتبٖٞب ٔ ٚشاوض ػالٔت اسائ ٝدٙٞذ ٜخذٔبت ثش اػتفبد ٜاص ػیؼتٓ ٘ٛثت دٞی اِىتش٘ٚیىی
اسائ ٝلٛا٘یٗ  ٚآییٗ٘بٔٞٝبیی خٟت تـىیُ پبیٍبٜٞبی ٔؼتجش دا٘ؾ حٛص ٜػالٔت ثشای اػتفبدٔ ٜحممیٗ
تٛػظ ٔشاخغ ریكالح
اِضاْ ثش ایدبد پبیٍبٜٞبی خبٔغ اعالػبتی دس صٔی ٝٙداس ،ٚخذٔبت ثٟذاؿتی ،پضؿىی  ٚسٚا٘ـٙبػی،
ٔشاوض دسٔب٘ی  ٚثیٕبسػتبٖٞب
تؼییٗ ضٛاثظ الصْ خٟت كذٚس ٔدٛص فؼبِیت ٔشاوض سؿذ ٔدبصی
حٕبیت اص تدبسی ػبصی ٔحلٛالت ث ٝثجت سػیذ ٜدس ٔشاوض سؿذ فٙبٚسی  ٚتلٛیت آییٗ ٘بٔٞٝبیی
دس ایٗ خلٛف
ایدبد ٔشاوض سػیذٌی ث ٝاختالفبت  ٚؿىبیبت دس خلٛف ػالٔت اِىتش٘ٚیىی  ٚسػیذٌی ث ٝسػبیت
اخالق پضؿىی
راَبزد :3تًسعٍ خذمات الکتزيویکی پطتیبان ) (Back Officeحًسٌ سالمت
اِضاْ دا٘ـٍبٜٞبی ػّْٛپضؿىی ث ٝتدٟیض ٔشاوض ػالٔت ث ٝػیؼتٓٞبی اعالػبتی
اِضاْ دا٘ـٍبٜٞبی ػّْٛپضؿىی ثش تٛػؼ ٝػبٔب٘ ٝتحمیمبت دس دا٘ـٍبٜ
اِضاْ ثش تٛػؼ ٝا٘جبسٜٞبی دادٔ ٜتٕشوض دس حٛص ٜآٔٛصؽ  ٚپظٞٚؾ دس ػتبد  ٚدا٘ـٍبٜٞب ثب ٞذف
یىپبسچٝػبصی ػیؼتٓٞبی اعالػبتی
تؼییٗ ضٛاثظ  ٚپشٚتىُٞبی اػتب٘ذاسد تجبدَ اعالػبت ا٘جبسٜٞبی داد ٜػتبد ثب دا٘ـٍبٜٞب
تؼییٗ ضٛاثظ  ٚلٛا٘یٗ خذٔبت اِىتش٘ٚیىی اسائ ٝؿذ ٜدس حٛص ٜآٔٛصؿی ٔب٘ٙذ ثجت٘بْ اِىتش٘ٚیىی
آصٖٔٞٛب ،ثشٌضاسی اِىتش٘ٚیىی آٔٛصؽ ٔذا ْٚپضؿىبٖ  ٚاسصؿیبثی
تؼییٗ ضٛاثظ ایدبد اسصؽ لب٘٘ٛی ٘ؼخ دیدیتبَ دس حذ اسصؽ ٘ؼخ دػتی
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ایدبد ضٛاثظ  ٚلٛا٘یٗ  ٚاتخبر ػیؼتؼتٞبی تـٛیمی دس پـتیجب٘ی اص صثبٖ  ٚلّٓ فبسػی دس ثخؾ
تٛػؼ٘ ٝشْ افضاسٞبی حٛص ٜػالٔت
تؼبُٔ ثب ٔشاوض ٟ٘ ٚبدٞبی ثیٗ إِّّی( ؿبُٔ ایدبد پیٕبٖٞبی ٔٙغمٝای  ٚیب ػضٛیت دس ؿجىٞ ٝبی
ٕٞىبسی ثیٗ إِّّی)  ٚایدبد ػبصٚوبس خٟت تؼٟیُ تجبدالت دس حٛص ٜفٙبٚسی اعالػبت ػالٔت.
(ؿبُٔ آٔٛصؽ ،تِٛیذ ،ا٘تمبَ  ٚفشٚؽ دػتبٚسدٞبی فٙبٚسی اعالػبت ،تجبدَ دا٘ؾ  ٚخزة ٔٙبثغ
ٔبِی ثیٗ إِّّی)
راَبزد :4تًسعٍ سیزساخت ارتباطی (ضبکٍ ملی سالمت ي مزکش دادٌ)
ٔغبِؼ ٚ ٝؿٙبػبیی صیشػبختٞب  ٚػشٚیغٞبی ٔٛخٛد دس ٔحُ اػتمشاس ٔشوض داد( ٜػتبد یب دا٘ـٍب)ٜ
تؼییٗ اِضأبت لب٘٘ٛی پیـٍیشی اص ػٛء اػتفبد ٜاص خذٔبت ٔشاوض دادٜ
تؼییٗ ضٛاثظ لب٘٘ٛی اسائ ٝخذٔبت اػتب٘ذاسد ثٔ ٝـتشیبٖ
تؼییٗ اِضأبت لب٘٘ٛی  ٚضٛاثظ ثٟش ٜثشداسی كحیح اص خذٔبت ٔشاوض دادٜ
راَبزد :5تًسعٍ خذمات بیمٍ الکتزيویکی در حًسٌ سالمت
تؼییٗ ضٛاثظ  ٚلٛا٘یٙی دسخلٛف تؼٟذ ػبصٔبٖٞبی ثیٌٕٝش دس كحت ػٙدی اعالػبت اسػبِی ثٝ
ػپبع
تلٛیت  ٚتٟی ٝآییٗ٘بٔٞٝبی دس وٕیتٞٝبی ریكالح ٔب٘ٙذ وبسٌش ٜٚفبٚا ،خٟت اِضاْ ٕٞىبسی
ػبصٔبٖٞبی ٔشتجظ ثب اسائ ٝخذٔبت ثیٕ ٝاِىتش٘ٚیىی(پیشٔ ٚبد 35 ٜلب٘ ٖٛثش٘بٔ ٝپٙدٓ ٔجٙی ثش اػتمشاس
ػپبع ِ ٚضٕٞ ْٚىبسی ػبیش ػبصٔبٖٞب ثب ٚصاست ثٟذاؿت)
ٔىب٘یضاػیٔ ٖٛشاوض ػالٔت ثشای دػتشػی ث ٝاػٙبد پضؿىی دس لبِت دیؼىت ث ٝكٛستی و ٝتٛػظ
ػیؼتٓ ٔىب٘یض ٜػبصٔبٖٞبی ثیٌٕٝشلبثُ تـخیق  ٚپشداصؽ ثبؿذ
تؼییٗ ضٛاثظ ٘ح ٜٛاػتؼالْ اعالػبت ثیٕٝای ؿٟش٘ٚذاٖ اص ػبصٔبٖٞبی ثیٌٕٝش (اػتؼالْ اص ػبٔب٘ٝ
ثب٘ه اعالػبت ثیٕ ٝایشا٘یبٖ)

الشامات مىابع اوساوی:
راَبزد :1استقزار ي تًسعٍ سپاس
تؼییٗ لٛا٘یٙی دسخلٛف خزة ٘یشٚی ٔتخلق حٛص ٜفٙبٚسی اعالػبت پضؿىی دس ػتبد ،دا٘ـٍب-ٜ
ٞب ٔ ٚشاوض ػالٔت
ایدبد ضٛاثغی خبف ثشای آٔٛصؽ ،ثشٚصسػب٘ی اعالػبتی ،اسصؿیبثی  ٚاستمبی ػغح ػّٕی
ٔتخللیٗ ٘ ٚیشٚی ا٘ؼب٘ی ایٗ ثخؾ
تشثیت ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی ٔتخلق دس تِٛیذ ٔحتٛا  ٚالالْ پبی ٝدس تجبدَ اعالػبت ثب ػپبع
راَبزد :2تًسعٍ خذمات الکتزيویکی پیطخًان ) (Front Officeدر حًسٌ خذمات
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بُذاضت ،درمان ،آمًسش ي پژيَص
آٔٛصؽ ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی ٔتخلق دس ایدبد ٔحتٛای ػبٔب٘ٞٝبی اعالعسػب٘ی حٛص ٜثٟذاؿت  ٚدسٔبٖ
راَبزد :3تًسعٍ خذمات الکتزيویکی پطتیبان ) (Back Officeحًسٌ سالمت
ثش٘بٔٝسیضی ٔؼتٕش دس خٟت تمٛیت  ٚتٛػؼ ٝسؿتٞ ٝبی ػّٕی ٔٛسد ٘یبص ٌش ٜٚػّ ْٛپضؿىی ٚ
ػالٔتی
ثٟشٌ ٜیشی اص تٛاٖ ػّٕی  ٚأىب٘بت  ٚتؼٟیالت فٙی  ٚاػتجبسی ا٘دٕٗ ٞبٟ٘ ،بدٞب ٔ ٚدبٔغ ّٔی ٚ
ثیٗ إِّّی
ثشاٚسد ٘یبصٞبی آٔٛصؿی (ٍ٘شؿی ،دا٘ـی ٟٔ ٚبستی) ثذ ٚ ٚحیٗ خذٔت وبسوٙبٖ آٔٛصؿی ٌش ٜٚػّْٛ
پضؿىی  ٚػالٔتی وـٛس  ٚثؼتشػبصی ثشای ثشٌضاسی ٔؼتٕش ٙٔ ٚظٓ ثش٘بٔٞٝبی آٔٛصؿی ٔٛسد ٘یبص
تشثیت ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی ٔتخلق دس تٛػؼٞRegistry ٝبی حٛص ٜػالٔت خٟت ثجت اعالػبت خبف
ایدبد پبیٍبٜٞبی اِىتش٘ٚیىی ثشای اسائ ٝخذٔبت اِىتش٘ٚیىی خبف ٔب٘ٙذ ثجت٘بْ آصٔٞ ٖٛب
راَبزد :4تًسعٍ سیزساخت ارتباطی (ضبکٍ ملی سالمت ي مزکش دادٌ)
تؼییٗ ٚیظٌیٞبی ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی ٔٛسد ٘یبص ٔشاوض دادٜ
ثٝوبسٌیشی  ٚاػتخذاْ ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی ٔتخلق دس تٛػؼ ٝؿجىّٔ ٝی ػالٔت ٔ ٚشاوض داد ٜاػتب٘ی
تشثیت ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی ٔتخلق ثشای ایدبد ٍٟ٘ ٚذاسی ٔشاوض داد ٜاعالػبت ػالٔت
ثش٘بٔٝسیضی آٔٛصؿی دس خلٛف تشثیت ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی ٔتخلق ٔٛسد ٘یبص دس عی ػبِٟبی آتی
راَبزد :5تًسعٍ خذمات بیمٍ الکتزيویکی در حًسٌ سالمت
آٔٛصؽ ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی ؿبغُ دس ثخؾ فٙبٚسی اعالػبت ػالٔت ثب فشآیٙذٞبی ثیٕٝ
تشثیت ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی ٔتخلق دس تٟی ٝالالْ اعالػبتی پبی ٝثیٕٝای ٔتٙبػت ثب ٘یبصٔٙذی حٛص ٜػالٔت
ث ٝوبسٌیشی ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی ٔتخلق دس ٞش دٚحٛص ٜثیٕ٘ ٚ ٝظبْ ػالٔت

الشامات مىابع مالی:
راَبزد :1استقزار ي تًسعٍ سپاس
تبٔیٗ ثٛدخ ٝاػتمشاس ٕ٘ ٝ٘ٛػپبع دس دا٘ـٍبٜٞبی وـٛس(ثشآٚسد حذٚد ٔ 250یّیبسد تٔٛبٖ)
تبٔیٗ اػتجبس ثشای تدٟیض ٔشاوض ػالٔت ث ٝػیؼتٓ اعالػبتی ،دس ساػتبی ػّٕیبتیػبصی ػپبع (ثٝ
ٌ ٝ٘ٛای و ٝتب پبیبٖ پٙدٓ وّیٔ ٝشاوض ػالٔت ث ٝػیؼتٓ اعالػبتی تدٟیض ؿذ ٜثبؿٙذ)
راَبزد :2تًسعٍ خذمات الکتزيویکی پیطخًان ) (Front Officeدر حًسٌ خذمات
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بُذاضت ،درمان ،آمًسش ي پژيَص
دس٘ظش ٌشفتٞ ٝضی ٝٙالصْ ثشای ساٜا٘ذاصی ػبیتٞب  ٚپبیٍبٜٞبی اعالع سػب٘ی ػالٔت دس ثٛدخ ٝػبِیب٘ٝ
حٕبیت ٔبِی اص فؼبِیت ثخؾ خلٛكی دس سا ٜا٘ذاصی پبیٍبٜٞبی اعالع سػب٘ی ثخؾ ثٟذاؿت ٚ
دسٔبٖ
تخلیق اػتجبس ثشای ساٜا٘ذاصی پبیٍبٜٞبی ثب سٚیىشد Home Based Treatment
اختلبف ثٛدخ ٝث ٝثخؾ تحمیمبت  ٚپظٞٚؾ ثشای ٌؼتشؽ فؼبِیتٞبی تحمیمبتی
راَبزد :3تًسعٍ خذمات الکتزيویکی پطتیبان ) (Back Officeحًسٌ سالمت
اختلبف ثٛدخ ٝوبفی ثشای اػتمشاس ػیؼتٓٞبی اعالػبتی ٔٙبػت دس ٔشاوض اسائ ٝدٙٞذ ٜخذٔبت
ػالٔت
تبٔیٗ اػتجبس  ٚثٛدخ ٝالصْ خٟت تٛػؼٞRegistry ٝبی حٛص ٜػالٔت
تبٔیٗ ثٛدخ ٝایدبد پبیٍبٜٞبی اِىتش٘ٚیىی ثشای اسائ ٝخذٔبت خبف ٔب٘ٙذ ثجت٘بْ آصٖٔٞٛب LMS ٚ
خٟت تؼٟیُ دس ا٘دبْ فؼبِیتٞبی اداسی حٛص ٜػالٔت
راَبزد :4تًسعٍ سیزساخت ارتباطی (ضبکٍ ملی سالمت ي مزکش دادٌ)
تبٔیٗ ٔٙبثغ ٔبِی خٟت خشیذ تدٟیضات الصْ ثشای ساٜا٘ذاصی ٔشاوض داد ٜػتبد  ٚاػتب٘ی
اختلبف اػتجبس ثشای ساٜا٘ذاصی ثؼتش ؿجىّٔ ٝی ػالٔت دس وُ وـٛس(تدٟیضات  ٚفضبی ٔٛسد ٘یبص
)..ٚ
تبٔیٗ ثٛدخ ٝاػتخذاْ ،ثٝوبسٌیشی  ٚآٔٛصؽ ٘یشٚی ٔتخلق دس تٛػؼٔ ٝشاوض داد ٚ ٜؿجىّٔ ٝی
راَبزد :5تًسعٍ خذمات بیمٍ الکتزيویکی در حًسٌ سالمت
اختلبف ثٛدخ ٝثشای تٛػؼ ٝخذٔبت ثیٕ ٝاِىتش٘ٚیىی دس ثخؾ ػالٔت
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الشامات ساسماوی:
راَبزد :1استقزار ي تًسعٍ سپاس
تـىیُ وبسٌش ٜٚتخللی ػپبع ریُ وٕیت ٝساٞجشدی فٙبٚسی اعالػبت خٟت ٕٞبٍٙٞی ،ا٘دبْ أٛس
وبسؿٙبػی ،تذٚیٗ  ٚاسائ ٝپیـٟٙبد ثش٘بٔٞٝبی اخشایی٘ ،ح ٜٛتٛػؼ ٚ ٝاػتمشاس ػپبع
تؼییٗ دفتش آٔبس  ٚفٙبٚسی اعالػبت ث ٝػٛٙاٖ ٔتِٛی ٔذیشیت ٘ ٚظبست ثش تٛػؼ ٝػپبع ٚ
ٔؼب٘ٚتٞبی ثٟذاؿت  ٚدسٔبٖ ث ٝػٛٙاٖ ثبصٞٚبی اخشایی دس حٛص ٜػتبد  ٚدا٘ـٍبٜٞب
راَبزد :2تًسعٍ خذمات الکتزيویکی پیطخًان ) (Front Officeدر حًسٌ خذمات
بُذاضت ،درمان ،آمًسش ي پژيَص
ٔـخق وشدٖ ٚاحذ ٔؼئ َٛدس اسائ ٝخذٔبت آٔٛصؿی صیشٔدٕٛػ ٝػتبد  ٚدا٘ـٍبٜٞب  ٚتؼییٗ ٟ٘بد
٘بظش ثشفؼبِیت آٟ٘ب
ٔـخق وشدٖ ٚاحذ ٔؼئ َٛدس اسائ ٝخذٔبت اِىتش٘ٚیىی پظٞٚؾ(ٔب٘ٙذ پبیٍبٜٞب  ٚپبیٍبٜٞبی دا٘ؾ)
صیشٔدٕٛػ ٝػتبد  ٚدا٘ـٍبٜٞب  ٚتؼییٗ ٟ٘بد ٘بظش ثشفؼبِیت آٟ٘ب
تؼییٗ ٟ٘بد اسائ ٝدٙٞذ ٜخذٔبت اِىتش٘ٚیىی دس ثخؾ دسٔبٖ ٔ ٚؼئ َٛاؿبػ ٝدسٔبٖ اص سا ٜدٚس

4

راَبزد :3تًسعٍ خذمات الکتزيویکی پطتیبان ) (Back Officeحًسٌ سالمت
ٔـخق وشدٖ ػبصٔبٖٞبی ٔشتجظ ثشای ایدبد پبیٍبٜٞبی دا٘ؾ تخللی
اِضاْ ٞشػبصٔبٖ ٟ٘ ٚبد ثش اخشای ساٞجشد تؼییٗ ؿذ ٜثشای اسائ ٝخذٔبت پـتیجبٖ ثب تغییش ٔذیشیت
ػبصٔبٖ
راَبزد :4تًسعٍ سیزساخت ارتباطی (ضبکٍ ملی سالمت ي مزکش دادٌ)
ٕٞبٍٙٞی ثیٗ ػبصٔب٘ی ثشای تٛػؼ ٝؿجىّٔ ٝی ػالٔت ٔب٘ٙذ ا٘دبْ تفب٘ٓٞبٔٞٝبی ثیٗ ػبصٔب٘ی
اِضاْ ٚاحذٞب  ٚػبصٔبٖٞبی ٔختّف ثش ٕٞبٍٙٞی  ٚا٘دبْ پیؾ٘یبصٞبی الصْ ثشای تٛػؼٔ ٝشاوض دادٚ ٜ
تِٛیذ ٔحتٛای ٔٙبػت آٟ٘ب
راَبزد :5تًسعٍ خذمات بیمٍ الکتزيویکی در حًسٌ سالمت
ٔـخقوشدٖ ٚاحذٞبی ػبصٔب٘ی ٔشثٛع ٝدس ػبصٔبٖٞبی ثیٌٕٝشٚ ،صاست سفبٚ ٚ ٜصاست ثٟذاؿت
ثشای تجبدَ اعالػبت ثیٕٝای ثیٕبساٖ (ٔـخق وشدٖ ٔتِٛی حٛص)ٜ
اِضاْ ػبصٔبٖٞبی ثیٌٕٝش تٛػظ ٟ٘بدی ثبالتش خٟت ٕٞىبسی ثب ٚصاست ثٟذاؿت دس تجبدَ اعالػبت

Telemedicine
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ثش اػبع اِضأبت اؿبس ٜؿذ ٜفٛق خٟت تحمك ساٞجشدٞبی ٔزوٛس ،ثٝعٛس وّی ٔی تٛاٖ اِضأبت
حٛص ٜفٙبٚسی اعالػبت ػالٔت وـٛس سا دس د ٚثخؾ اِضأبت لب٘٘ٛی  ٚاِضأبت تِٛیتی دػت ٝثٙذی
 ٚاسائٕٛ٘ ٝد:
الشامات قاوًوی
لب٘ ٖٛسػٕیت ٔذاسن پضؿىی اِىتش٘ٚیه دس ٔشاخغ لضبیی
لب٘ ٖٛأٙیت  ٚحٕبیت اص حمٛق ثیٕبساٖ دس فضبی ٔدبصی
لب٘ ٖٛأٙیت  ٚحٕبیت اص حمٛق پضؿىبٖ دس فضبی ٔدبصی
دػتٛس اِؼُٕ ث ٝوبسٌیشی أضبی اِىتش٘ٚیىی ثیٗ ثیٕ ٚ ٝػبیش ػبصٔبٖ ٞب  ٚاػٙبد دسٌیش دس حٛصٜ
ػالٔت
دػتٛساِؼُٕ چٍٍ٘ٛی اػتفبد ٜاص اعالػبت ثیٕبساٖ دس فضبی ٔدبصی
لب٘ٛٔ ٖٛسد ٘یبص ثشای تغییش ػبختبس ػبصٔب٘ی ٔتٙبػت ثب اٞذاف ػالٔت اِىتش٘ٚیىی
لٛا٘یٗ ٔشثٛط ث ٝتبٔیٗ فٙبٚسی ٞبی ٔشتجظ ثب ػالٔت اِىتش٘ٚیىی اص خبسج اص وـٛس
لٛا٘یٗ ٔشثٛط ث ٝاِىتش٘ٚیىی وشدٖ اػٙبد ٔبِی  ٚحمٛلی
اِضاْ دسج وذّٔی دس اػٙبد پضؿىی
لب٘ ٖٛحفظ ٔبِىیت ٔؼٛٙی دس فضبی ٔدبصی
لب٘ ٖٛاِضاْ ث ٝاؿتشان ٌزاسی اعالػبت ٔٛسد ٘یبص ػالٔت ثیٗ دػتٍبٞ ٜبی اخشایی
اِضاْ ػبصٔبٖٞبی ثیٌٕٝش ث ٝپزیشؽ اػٙبد اِىتش٘ٚیىی ػالٔت
دػتٛساِؼُٕ تٛػؼ ٝفٙبٚسی اعالػبت ػالٔت دس دا٘ـٍبٞ ٜبی ػّ ْٛپضؿىی وـٛس (دس ٞیئت أٙبء
دا٘ـٍبٜٞب)
لب٘ ٖٛتـٛیك اسائ ٝدٙٞذٌبٖ خذٔبت ػالٔت ث ٝتِٛیذ دادٞ ٜبی اِىتش٘ٚیىی
دػتٛساِؼُٕ ثجت اِىتش٘ٚیىی اعالػبت پبی ٝػالٔت
دػتٛساِؼُٕ تجبدَ  ٚا٘تـبس ٌضاسؿبت آٔبسی حٛص ٜػالٔت
دػتٛساِؼُٕ تذٚیٗ اػتب٘ذاسدٞبی ثجت ،خٕغ آٚسی  ٚتجبدَ اعالػبت حٛص ٜػالٔت  ٚاػتب٘ذاسدٞبی
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خٕغآٚسی ،آ٘بِیض ٌ ٚضاسؽ دادٜٞب
دػتٛساِؼُٕ ث ٝسٚص سػب٘ی لٛا٘یٗ الصْ خٟت اِضاْ اسٌبٟ٘بی دسٌیش دس ث ٝاؿتشان ٌزاؿتٗ اعالػبت
ػالٔت
الشامات وُادی
ٔشوض ٔذیشیت فٙبٚسی اعالػبت ػالٔت ٚصاست ثٟذاؿت
٘ظبْ آٔبس صیؼتی  ٚفٙبٚسی اعالػبت ػالٔت
ٔشوض ٔذیشیت فٙبٚسی اعالػبت ػالٔت دس دا٘ـٍبٜٞبی ػّ ْٛپضؿىی
ٔشاوض تحمیمبتی ٔشتجظ ثب فٙبٚسی اعالػبت ػالٔت
ٔشوض ّٔی وٙتشَ ویفیت ٕٔ ٚیضی ٘شْ افضاس ٞبی حٛص ٜػالٔت
ؿشوت ٞبی دا٘ؾ ثٙیبٖ
ٔشاوض سؿذ
پبسن ٞبی فٙبٚسی اعالػبت ػالٔت
ٔشوض ّٔی صیؼت ٔحبػجبت
آصٔبیـٍبٔ ٜدبصی
ؿشوت ٔبدس دا٘ـی فٙبٚسی اعالػبت ػالٔت
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نتیجهگیری
التلبدٞبی ثضسي خٟبٖ ثٔ ٝشٚس ػٙبكش وّیذی الصْ ثشای ٔٛفمیت دس ػشك ٝسلبثت خٟب٘ی
سا ؿٙبػبیی وشد ٚ ٜدس حبَ ثٟشٌٜیشی ٔٙبػت اص آٖٞب ٞؼتٙذ و ٝیىی اص ٟٔٓتشیٗ آٖٞب استمبء
ػالٔت اػت .صیشػبخت اعالػبتی  ٚاستجبعی ّٔی وّیذی تشیٗ ثخؾ ایٗ ػٙلش ٔحؼٛة ٔیؿٛد.
ثی ؿه خبٔؼٝای ؤ ٝیخٛاٞذ دس ٞش صٔی ٝٙای تٛػؼ ٝیبثذ دس اثتذا ثبیذ اعالػبت وبفی اص ٚضغ
ٔٛخٛد خٛد داؿت ٝثبؿذ  ٚػپغ دا٘ؾ چٍٍ٘ٛی استمبء سا وؼت وٙذ .ثٙبثشایٗ ثشای داؿتٗ
خبٔؼٝای ػبِٓ  ٚثبِٙذ ٜثبیذ ػیؼتٓ  ٚػبختبس اعالػبتی ٔجتٙی ثش دا٘ؾ ،ثشای تبٔیٗ ٘یبصٞبی
ػالٔت فشدی  ٚخذٔبت ثب ویفیتٛٔ ،ثش  ٚثٟشٚ ٜس ثٟذاؿتی  ٚدسٔب٘ی داؿت ٝثبؿیٓ .داؿتٗ ٘ظبْ
خبٔغ ػالٔت اِىتش٘ٚیه یه ضشٚست ثشای آیٙذ ٜػالٔت وـٛس ایشاٖ اػت .ثشای داؿتٗ چٙیٗ
ػبختبسی اِضأب ٔیثبیذ ثؼتشٞبی لب٘٘ٛی ،ػّٕیبتی ،تىِٛٛٙطیه ٙٔ ٚبثغ ٔٛسد ٘ظش پیؾثیٙی ؿذٚ ٜ
دس ٘مـٔ ٚ ٝؼٕبسی چٙیٗ ػیؼتٓ حؼبػی لشاس ٌیش٘ذٕٞ .چٙیٗ تٛخ ٝث ٝآٔٛصؽ ٍٕٞب٘ی ٚ
فشًٙٞػبصی دس صٔی ٝٙاكالح ٍ٘شؽ ٞب ٙٞ ٚدبسٞب دس فضبی ػبیجش تب ػغح خب٘ٛادٜٞب دس ٌؼتشؽ
حٛص ٜػالٔت اِىتش٘ٚیه ٘مؾ ثؼضایی خٛاٞذ داؿت.
الصْ ث ٝروش اػت و ٝػٕذٔ ٜحذٚدیت ٔٙبثغ ػالٔت و ٝلبثُ پیؾٌیشی ٘یض ٞؼتٙذ ٘بؿی اص
ویفیت پبییٗ خذٔبت ٘ ٚجٛد داد ،ٜاعالػبت  ٚدا٘ؾ اػت .اِٚیٗ ٌبْ الصْ ثشای استمبء ٘ظبْ ػالٔت
 ٚاستمبء ػالٔت ؿٟش٘ٚذاٖ ،داؿتٗ ٘ظبْ خبٔغ ػالٔت ثشای استمبء اعالػبت  ٚدا٘ؾ ػالٔت
اػت .دػتیبثی ث ٝچٙیٗ ٘ظبٔی ثذٔ ٖٚـبسوت  ٚػشٔبیٌٝزاسی ٕٞ ٚىبسی ثخؾ دِٚتی ٚ
خلٛكی غیشٕٔىٗ اػتٞ .ش چٙذ ٘مؾ ساٞجشی ٞ ٚذایت  ٚتِٛیت ثخؾ دِٚتی سا ٘جبیذ اص ٘ظش
دٚس داؿت .كذٚس اثالغی ،ٝثخـٙبٔ ،ٝدػتٛساِؼُٕ  ٚتدٛیض ٘شْ افضاس ساٞىبس  ٚضبٔٗ ایٗ ٕٞىبسی
ٕ٘یتٛا٘ذ ثبؿذ؛ ثّى ٝثب ػیبػتٌزاسی كحیح دس ػغٛح ػبِی  ٚاخشا دس ػغٛح پبئییٗتش اص عشیك
تغییش دس ٔىب٘یؼٓٞب  ٚایدبد ٔـٛق ٞبی الصْ ،تذٚیٗ اػتب٘ذاسدٞب ،داؿتٗ چبسچٛثی ثشای أٙیت ٚ
اعٕیٙبٖ اص حفظ ٔحشٔبٍ٘ی ٟ٘ ٚبیتب ػشٔبیٌٝزاسی ثش٘بٔٝسیضی ؿذٕٞ ٚ ٜچٙیٗ ثب اخشای ثٛٔ ٝلغ ٚ
وبُٔ پشٚطٞ ٜبی حبكُ اص ساٞجشدٞبی اسائ ٝؿذ ٜثشای تٛػؼ ٝػالٔت اِىتش٘ٚیهٔ ،یتٛاٖ ث ٝایٗ
تٛفیك ػظیٓ ّٔی دػت یبفت .أیذ اػت ػٙذ حبضش ٘مؾ ٔٛثشی دس پیـجشد ػالٔت اِىتش٘ٚیه دس
وـٛس ایفب وٙذ.
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تعریف واشگان
 فٙبٚسی اعالػبت
فٙبٚسی اعالػبت ثٔ ٝدٕٛػ ٝفٙبٚس یٟبی ٔجتٙی ثش دیدیتبَ و ٝدس تِٛیذ ،تجبدَ ،رخیش ٜػبصی،
پشداصؽ ،ا٘تـبس ٕ٘ ٚبیؾ دادٞ ٜب  ٚاعالػبت ثىبس ٌشفتٔ ٝی ؿٛد ،اعالق ٔی ٌشدد.

 ػالٔت اِىتش٘ٚیىی(ثٝوبسٌیشی فٙبٚسی اعالػبت دس ٘ظبْ ػالٔت)
تؼشیف ا :َٚاػتفبد ٜاص فٙبٚسی استجبعبت  ٚاستجبعبت خذیذ خلٛكب ایٙتش٘ت خٟت ثٟجٛد
ثخـیذٖ یب فشا ٓٞػبختٗ ثٟذاؿت ٔ ٚشالجتٟبی ثٟذاؿتی اص عشیك تٛا٘ب ػبختٗ استجبط لٛیتش ٚ
ٔٛثشتش ٔیبٖ ثیٕبساٖ ،پضؿىبٖ ،ثیٕبسػتبٖٞب ،پشداختوٙٙذٜٞب ،آصٔبیـٍبٟٞب  ،داسٚخب٘ٞٝب ٚ
تبٔیٗوٙٙذٜٞب.
تؼشیف دِ :ْٚضٌٙ ْٚدب٘ذٖ تٕبٔی فٙبٚسی ٞبی اعالػبت  ٚاستجبعبت خٟت ػبختٗ ػیؼتٓ
ثٟذاؿتی
 ساٞجشد
ساٞجشد ،چٍٍ٘ٛی حشوت یه وـٛس دس خٟت تحمك اٞذاف تؼییٗ ؿذ ٜسا ٘ـبٖ ٔی دٞذ.

 پش٘ٚذ ٜاِىتش٘ٚیىی ػالٔت
ٔٙظٛس اص پش٘ٚذ ٜاِىتش٘ٚیىی ػالٔت دس ایٙدب «ٔدٕٛػ ٝوّی ٝاعالػبت ٔشتجظ ثب ػالٔت
ؿٟش٘ٚذاٖ ،اص پیؾ اص تِٛذ ( ؿبُٔ اعالػبت دٚساٖ خٙیٙی ٔ ٚبلجُ آٖ ٔ -ب٘ٙذ اعالػبت ٔشثٛط ثٝ
ِمبح آصٔبیـٍبٞی) تب پغ اص ٔشي (ٔب٘ٙذ اعالػبت ثذػت آٔذ ٜاص اتٛپؼیٔ ،حُ دفٗ  )...ٚاػت
و ٝث ٝكٛست ٔذا ٚ ْٚثب ٌزؿت صٔبٖ ث ٝؿىُ اِىتش٘ٚیىی رخیشٔ ٜیٌشدد  ٚدس كٛست ٘یبص،
ثذ ٖٚاستجبط ثب ٔىبٖ یب صٔبٖ خبف ،تٕبْ یب ثخـی اص آٖ ث ٝػشػت دس دػتشع افشاد ٔدبص لشاس
خٛاٞذ ٌشفت.
 صیشػبخت اعالػبت
صیشػبخت اعالػبت ،اػتب٘ذاسدٞب ،لٛا٘یٗ ٔ ٚمشسات ،فؼبِیتٞبی تدبسی  ٚفٙبٚسیٞبیی سا
و ٝثٙٔ ٝظٛس ا٘تمبَ  ٚث ٝاؿتشانٌزاسی أٗ ٔ ٚدبص اعالػبت ٔٛسد٘یبص اػت دس ثشٔیٌیشد .ثب٘ه
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خٟب٘ی صیشػبخت اعالػبتی  ٚاستجبعی سا ث ٝؿجىٞٝبی اعالػبتی ٔ ٚخبثشاتی اعالق ٔیوٙذ و ٝاص
عشیـك آٟ٘ب اعـالػبت ٔٙتـمُ ،رخـیش ٚ ٜاسائٔ ٝیؿ٘ٛذ .ثب تـٛخ ٝثٔ ٝغبِت اسائٝؿذ ٜدس خلٛف
ٔف ْٟٛصیشػبخت  ٚصیشػبخت اعالػبتٔ ،یتٛاٖ ٌفت ؤ ٝف ْٟٛصیشػبختٟبی فٙبٚسی اعالػبت
تجییٗوٙٙذ ٜػٛأّی اػت و ٝداسای ٚیظٌیٟبی صیش ثبؿذ:
 .1فشآٞوٙٙذٔ ٜجٙبیی ثشای پـتیجب٘ی ػبیش خذٔبت  ٚػشٚیؼٟب
 .2اسائٝوٙٙذ ٜخذٔبت ضشٚسی  ٚالصْ ثشای ایدبد  ٚتٛػؼ ٝػبیش ثخـٟب
 .3تؼٟیالتی اػت و ٝخٙج ٝػٕٔٛی داس٘ذ ٔ ٚتؼّك ث ٝفشد/ػبصٔبٖ خبكی ٘یؼتٙذ.
 .4تؼٟیالت ،خذٔبت  ٚتأػیؼبتی ٔ ٚیتٛاٖ ٌفت ٕٟٔتشیٗ ٔلبدیك صیشػبختٞبی
فٙبٚسی اعالػبت ػجبستٙذ اص:
 صیشػبختٟبی فٙی صیشػبختٟبی حمٛلی  ٚلب٘٘ٛی صیشػبختٟبی أٙیتی صیشػبختٟبی اختٕبػی  ٚفشٍٙٞی صیشػبختٟبی فٙی :ثذٚ ٖٚخٛد صیشػبخت فٙی ٔٙبػت خٟت پیبدٜػبصی ٚثىبسٌیشی پبیٍبٟٞب  ٚثش٘بٔٞٝبی وبسثشدی ،ثٟشٌٜیشی اص ٔٙبفغ فٙبٚسی اعالػبت
ٔحمك ٘خٛاٞذؿذ .تٛػؼٞ ٝش ثخؾ ث٘ ٝحٛی اص صیشػبختٞبی فٙی تأثیشپزیش
خٛاٞذثٛد.
ٛٔ ضٛع ػیبػتی
ٔٛضٛعٔ ،ؼبِٔ ،ٝـىُ  ٚیب یه فشكت تلٕیٓ ٌیشی اػت و ٝدِٚت تلٕیٓ ٔی ٌیشد دس
ٔٛسد آٖ ػیبػت ٌزاسی وٙذ.
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 الشامات سیاستی
سإٙٞبییٞبیی ٞؼتٙذ و ٝدس ٔٛسد ثبیذٞب٘/جبیذٞب  ٚخٟت ٌیشی ػیبػت ٌزاسی پیـٟٙبد
ٔیؿ٘ٛذ٘ .ىت ٝلبثُ تٛخ ٝایٙى ٝایٗ ٔٛسد دس ادثیبت ػیبػت ٌزاسی وٓػبثم ٝاػت  ٚثب تٛخ ٝثٝ
ٌضاسؽ ایشِٙذی ٞب دس ثشخی ٔٛاسد ایٗ اكغالح /ػشفلُ ثٔ ٝغبِت اضبف ٝؿذ ٜاػت ثشای ایٙىٝ
ثشخی اص ٔغبِت ٘ ٝدس ٔٛضٛػبت ٔیٌٙدٙذ  ٝ٘ ٚدس ػیبػتٞبِ ،زا الصْ ٔیٕ٘ٛد ایٗ ػشفلُ
ثشای ا٘تمبَ وبُٔتش ٔغبِت افضٚد ٜؿٛد( .ث ٝػٛٙاٖ ٔثبَ دس ثحث دِٚت اِىتش٘ٚیه وبٞؾ
ػّؼّٔٝشاتت ،افمیػبصی ػبختبس دِٚت ،وٛچهؿذٖ ثذ٘ة دِٚت ،وٛتب ٜؿذٖ فشایٙذٞبی
تلٕیٌٓیشی یه ٔٛضٛع دس صٔی ٝٙدِٚت اِىتش٘ٚیه ٕ٘ی ثبؿذ ِٚی ث ٝػٛٙاٖ یه ثبیذ  ٚیه اِضاْ
ٔغشح اػت).
 خذمات پیصخًان()Front Office
ث ٝوّی ٝخذٔبتی و ٝثٛ٘ ٝػی ثشای سفب ٜؿٟش٘ٚذاٖ اسائٔ ٝیٌشدد «خذٔبت پیـخٛاٖ» ٌٛیٙذ.
 خذمات پطتیبان()Back Office
ث ٝوّی ٝخذٔبتی و ٝثٛ٘ ٝػی حىٓ پـتیجبٖ داؿت ٚ ٝدس ساػتبی تٛػؼ ٚ ٝتؼٟیُ فؼبِیتٞبی اداسی
ث ٝوبسٌشفتٔ ٝیؿ٘ٛذ «خذٔبت پـتیجبٖ» ٌٛیٙذ.
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هنابع و هراجع
ٔ«. .1لٛثبت ؿٛسای ػبِی ػالٔت»1387 ،
ٔ« .2شٚس ٘ظبْ ٔذیشیت ٔٙبثغ ا٘ؼب٘ی ثخؾ ػالٔت  ٚپیـٟٙبد ٔذاخالت»ٚ ،صاست ثٟذاؿت ،دسٔبٖ  ٚآٔٛصؽ
پضؿىیٔ ،ؼب٘ٚت ٕٞبٍٙٞی  ٚدثیش ٔدبٔغٚ ،احذ ػیبػتٌزاسی  ٚاكالح ٘ظبْ ػالٔت1387 ،
« .3تحّیُ ٚضؼیت  ٚ HMISػیبػتٞبی پیـٟٙبدی خٟت اكالح  ٚاستمبء ٘ظبْ ٔذیشیت اعالػبت ػالٔت»،
ٚصاست ثٟذاؿت ،دسٔبٖ  ٚآٔٛصؽ پضؿىیٔ ،ؼب٘ٚت ٕٞبٍٙٞی  ٚدثیش ٔدبٔغٚ ،احذ ػیبػتٌزاسی  ٚاكالح
٘ظبْ ػالٔت1387 ،
ٔ« .4غبِؼ٘ ٝظبْ ػالٔت دس خٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ»ٚ ،صاست ثٟذاؿت ،دسٔبٖ  ٚآٔٛصؽ پضؿىیٔ ،ؼب٘ٚت
ٕٞبٍٙٞی  ٚدثیش ٔدبٔغ1387 ،
« .5عشح تٛػؼ ٝوبسثشی فٙبٚسی اعالػبت  ٚاستجبعبت»ٔ ،لٛثٞ ٝیبت ٚصیشاٖ1381 ،
« .6ػیبػتٞبی وّی ثش٘بٔ ٝپٙدٓ تٛػؼ ٝخٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ»ٔ ،لٛثبت ٔدٕغ تـخیق ٔلّحت ٘ظبْ،
دثیشخب٘ٔ ٝدٕغ تـخیق ٔلّحت ٘ظبْ1387 ،
« .7پشٚط ٜتذٚیٗ ثش٘بٔ ٝخبٔغ فٙبٚسی اعالػبت ایشاٖ» ،دثیشخب٘ ٝؿٛسای ػبِی اعالع سػب٘ی1386 ،
« .8چـٓا٘ذاص خٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ دس افك ٞ 1404دشی ؿٕؼی»1384 ،
٘« .9ظبْ خبٔغ فٙبٚسی اعالػبت وـٛس (ػٙذ ساٞجشدی)»ٚ ،صاست استجبعبت  ٚفٙبٚسی اعالػبت1386 ،
 « .10ػٙذ ّٔی تٛػؼ ٝثخؾ استجبعبت  ٚفٙبٚسی اعالػبت دس ثش٘بٔ ٝچٟبسْ تٛػؼٚ ،»ٝصاست استجبعبت  ٚفٙبٚسی
اعالػبت1384 ،
 « .11لب٘ ٖٛثش٘بٔ ٝچٟبسْ تٛػؼ ٝالتلبدی ،اختٕبػی  ٚفشٍٙٞی خٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ»1383 ،
 « .12ػٙذ ّٔی تٛػؼ ٝثخؾ ثٟذاؿت  ٚدسٔبٖ دس ثش٘بٔ ٝچٟبسْ تٛػؼ ٝوـٛس»1384 ،
٘« .13ظبْ خبٔغ فٙبٚسی اعالػبت»ٚ ،صاست ثٟذاؿت ،دسٔبٖ  ٚآٔٛصؽ پضؿىیٔ ،شوض ٔذیشیت آٔبس  ٚفٙبٚسی
اعالػبت1387 ،
« .14پش٘ٚذ ٜاِىتش٘ٚیىی ػالٔت»ٚ ،صاست ثٟذاؿت ،دسٔبٖ  ٚآٔٛصؽ پضؿىیٔ ،شوض ٔذیشیت آٔبس  ٚفٙبٚسی
اعالػبت1386 ،
« .15ع شح ٘ظبْ خبٔغ اعالػبت ػالٔت ؿٟش٘ٚذاٖ ایشا٘ی»ٚ ،صاست ثٟذاؿت ،دسٔبٖ  ٚآٔٛصؽ پضؿىیٔ ،شوض
ٔذیشیت آٔبس  ٚفٙبٚسی اعالػبت1386 ،
« .16ثش٘بٔ ٝاخشایی پش٘ٚذ ٜاِىتش٘ٚیىی ػالٔت»ٚ ،صاست ثٟذاؿت ،دسٔبٖ  ٚآٔٛصؽ پضؿىیٔ ،شوض ٔذیشیت آٔبس
 ٚفٙبٚسی اعالػبت1387 ،
ٌ« .17ضاسؽ ؿٙبخت ٘شْافضاسٞبی وبسثشدی حٛص ٜػالٔت»ٔ ،شوض ٔذیشیت آٔبس  ٚفٙبٚسی اعالػبت1386 ،
« .18اكالح ػبختبسٞبی تـىیالتی دِٚت» ،ػبصٔبٖ ٔذیشیت  ٚثش٘بٔٝسیضی وـٛس1381 ،
« .19ػٙذ ساٞجشدی أٙیت فضبی تجبدَ اعالػبت وـٛس» ،ؿٛسای ػبِی أٙیت فضبی تجبدَ اعالػبت1384 ،
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« .20لب٘ ٖٛتدبست اِىتش٘ٚیىی»ٔ ،دّغ ؿٛسای اػالٔی1382 ،
« .21ایشاٖ آیٙذ ٜدس افك چـٓا٘ذاص» ،ػبصٔبٖ چبح  ٚا٘تـبسات ٚصاست فش ٚ ًٙٞاسؿبد اػالٔی1386 ،
ٔ« .22غبِؼ ٝتغجیمی ػالٔت اِىتش٘ٚیىی دس خٟبٖ»ٚ ،صاست استجبعبت  ٚفٙبٚسی اعالػبت1386 ،
« .23ػالٔت اِىتش٘ٚیىی ،اخضا  ٚاػتب٘ذاسدٞبی آٖ»ٚ ،صاست استجبعبت  ٚفٙبٚسی اعالػبت1386 ،
 .24عشح ادغبْ ٘ظبْ ػالٔت خبٔغ دس اثش ؿجىّٔ ٝی (ا٘ؼدبْ)
 .25تشخٕ ٝچـٓ ا٘ذاص فٙبٚسی اعالػبت  ٚاستجبعبت
 .26سٚص٘بٔ ٝفٙبٚسی اعالػبت ،ػالٔت اِىتش٘ٚیه دغذغ ٝخذیذ اتحبدی ٝاسٚپب ،ػشٚیغ خبٔؼ ٝاعالػبت ؿٕبسٜ
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