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 مار و فناوری اطالعاتآمرکز مدرییت 

 ت، ردمان و آموزش زپشکی ش وزارت بهدا 

 2.0نگارش 

 

 اطالعاتمبتنی بر استانداردهای امنیتی در حوزه تبادل 

 یک تبادل اطالعات حوزه سالمت الکترون یها یسبه سرو یردولتیاتصال مراکز غ یسند راهنما
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 سند  شناسنامه

 

  

 مرکز مدیریت آمار و فناوری اطالعات وزارت بهداشت 

 سند راهنمای اتصال مراکز غیردولتی به سرویس های تبادل اطالعات حوزه سالمت الکترونیک  سند :  نام 

 ی اطالعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک یآمار و فناور یریتمرکز مد دهنده سرویس:  ارائه

 SEPAS_PGSB_V2.0 نام فایل : 

 04/08/1401 انتشار نگارش فعلی سند :تاریخ 

 :  سند شرح

دهنده خدمات سالمت در بخش خصوصی به زیرساخت  این سند به منظور اتصال امن مراکز ارائه 
سرویس های الکترونیکی نظام سالمت الکترونیکی مستقر در درگاه یکپارچه تبادل اطالعات  

 سالمت وزارت بهداشت تدوین گردیده است. 

 پزشکی معاونت فنی مرکز مدیریت آمار و فناوری اطالعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش  نویسندگان : 
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 فهرست مطالب

 
 4 فیتعار

 4 محدوده 

 5 سالمت ۀکو بستر شب یهمبند  یمعرف

 5 هدف 

 5 شبکه  ۀهست

 5 لبه شبکه 

 6 یه دسترسیال

 6 سالمت  یبه شبکه مل  یردولتیها و مراکز غ  مارستانی ب مینحوه اتصال مستق روش اول:

 7 ( PGSBخدمات دولت ) یروش دوم: اتصال به گذرگاه عموم

 7 خدمات دولت  یاز گذرگاه عموم سیسرو افت یدر ندیفرآ

 9 نورنتا( / MPLS سی)درخواست سرو  -1 وستیپ 

 10 ( PGSBاز گذرگاه  سینامه درخواست سرو س ینوشی)پ  -2 وستیپ 

 PGSB 11حوزه سالمت به  یهاتوسعه دهنده سامانه  یشرکتها ی نامه معرف -3 وستیپ 
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 مقدمه

تشریح سند  این  تدوین  از  مراکز    فرایند  هدف  سالمت  اتصال  خدمات  دهنده  سرویسارائه  به  سالمت  غیردولتی  حوزه  های 

های  مراکز، مانند سیستم  این   موجود درهای ارائه دهنده خدمات سالمت  سامانه  مستقر در وزارت بهداشت می باشد.  الکترونیک

ی از این سند و انتخاب و پیاده سازی یکی  با بهره بردار(  LIS(، آزمایشگاهی )PIS)ای  داروخانه  ، (HIS)  اطالعات بیمارستانی 

از راهکارهای اشاره شده می توانند در حوزه های مختلف اطالعات را با وزارت بهداشت تبادل نمایند. اتصال اطالعات پرونده  

الکترونیکی الکترونیکی سالم  الکترونیکی بیماران مانند اطالعات نسخ  پرونده  فراخوانس سرویس های  ت(،   به سپاس )سامانه 

 . اصالت سنجی دارو و تجهیزات پزشکی و سایر موارد از این دست می باشد

. در روش اول بصورت برای اتصال انتخاب نمایندارائه شده در این سند را    یکی از دو روش موجود  توانند میمراکز غیردولتی  

خدمات عمومی    گذرگاه مسیر  از    در روش دوم  و  علوم پزشکی  هایمدیریت آمار و فناوری اطالعات دانشگاه  هماهنگی  با  مستقیم و

برای مراکزی که مراجعات بسیار زیاد یا گستردگی خدمات دارند  .  این مسیر فراهم می باشد   PGSB  دولت الکترونیکی با عنوان

ساختار کوچکتری  ه  . مراکزی کدر ادامه تشریح می گردد استفاده شودسالمت که  ملی  از روش اتصال مستقیم به شبکه    توانمی

بستر شبکه وزارت بهداشت  توانند از طریق گذرگاه عمومی خدمات دولت اقدام به اتصال به  و یا مراجعات کمتری دارند می  داشته

مستقر در مرکز رگوالتوری سالمت   و بهره برداری از سرویس های الکترونیکی ارائه شده در بستر ملی نظام سالمت الکترونیکی

 نمایند. مرکز مدیریت آمار و فناوری اطالعات وزارت بهداشت  -الکترونیکی

  تعاریف

باشد.  ی م (TDM) یزمان  میتقس  یتکنولوژ  از  استفاده  با  یاشتراک  ریغ   یاختصاص  امن  شبکه  کی  (Neuronta) : نورونتانورونتا  

 نقطه  چند  به  نقطه  ا ی (PTP) نقطه  به  نقطه  یارتباط  نکیل  چند  ا ی  کی  لهیبوس  یاختصاص  شبکه  کی  جادیا  محصول  نیا

(PTMP) مشترک را بر بستر شبکه یاست که ارتباط نقطه مرکز TDM سازد یم برقرار مشترک نقاط  ای  نقطه گریبا د. 

MPLSی: فناور MPLS همزمان   عملکرد  یفناور  نی ا  با .  دینمایم  استفاده  2  هیال  نگیچیسوئ  و   3  هیال  یاب یریمس  یایاز مزا  

 .شود یم  فراهم ربالدرنگیبالدرنگ و غ  یهاسیسرو انتقال یبرا

 خدمات  ارائه  برای  بستری (PGSB) اختصار  به  یا   دولت  خدمات  عمومی  گذرگاه   (:PGSBخدمات دولت ) عمومی گذرگاه 

بستر  یکدیگر  به  خصوصی  بخش  هایبنگاه  و  دولتی  هایسازمان بهاین    .است  اینترنت  بر  ارائه خدمات دولت    گذرگاه  منظور 

 . باشدمی هاآن زیرساخت ارتباطی تسهیلو  مراکز خصوصی/هاوکارها و شرکتبه کسب  کیالکترون

 محدوده

مدیران یا    ، یپزشک  علوم  ی هااطالعات و ارتباطات دانشگاه   یمسئوالن حوزه فناور  توسط  ندیفرآ   یاجرادستورالعمل جهت    نیا

حوزه سالمت در  اطالعاتی  های  ، شرکتهای توسعه دهنده سامانه( یردولتیغ )بخش    یدرمان  مراکز  کارشناسان فناوری اطالعات

 .استتدوین گردیده  ایشان ارتباطات نحوه و بخش خصوصی
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  نیا  . هر یک ازشودارائه می  راهکار  دو (  یردولتیغ )بخش    یدرمان   مراکز  در  مستقر  یهاسامانه  اطالعات  تبادل  و  ارتباط  جهت  در

 . باشدیم انتخاب قابل  مراکز  امکانات و ها یازمندین براساس و حجم تبادالت  حسب بر  راهکار، دو

کشور بر بستر   ی علوم پزشک  یدانشگاه ها  قیوزارت بهداشت از طر  ملی سالمت )شمس(  مراکز با شبکه  میمستق  ارتباط -1

 MPLS اینورونتا 

)  اتصال به -2 فناوری اطالعات   (PGSBگذرگاه عمومی خدمات دولت  از وب سرویس های  کشور  سازمان  استفاده    و 

 بر بستر مذکور و یا سایر سرویس های ارئه شده در نظام رگوالتوری سالمت الکترونیکی پرونده الکترونیک سالمت

 سالمت   ۀ و بستر شبک یهمبند یمعرف

به ستاد وزارت بهداشت،   MPLSنورونتا و  دو بستر امن و اختصاصی    بردر حال حاضر، کلیه دانشگاه های علوم پزشکی کشور،  

درمان و آموزش پزشکی متصل بوده و کلیه تبادالت مربوط به واحدها و بیمارستان های زیرمجموعه ی این دانشگاه ها با ستاد  

 ن پذیر می باشد. وزارت، فقط از طریق این دو بستر امکا

 هدف 

 راه اندازی بستر امن مخابراتی با قابلیت اعتماد و دسترسی باال  •

 و پایداری در سرویس دهی جهت باال بردن حداکثری کیفیت  امنیت و افزونگی زیرساخت •

 ین روش اتصال مراکز بیمارستانی برای دسترسی به درگاه تبادل و سامانه های اختصاصییتب •

 هستۀ شبکه 

  دو  ی رو  بر  و   نترانتیو ا IP/MPLS شبکه سالمت، توسط خدمات سه شبکه نورونتا،    ۀدر هست  ی اصل  ی ارتباطات سازمان ها

 .است شده برقرار رانیشرکت مخابرات ا (IP/MPLS  )نورونتا و مجزای بستر

 لبه شبکه

و  MPLS ارتباط  دو  از  عموماً  سالمت  شبکه  هسته  با  ارتباط  یبرا  یپزشک  علوم  یهادانشگاه  عیتجم  هیدر حال حاضر در ال

فیزیکی    نترانتیا بستر  دو  هم    جداروی  استاز  شده  عنوانتا    استفاده  ایفا   به  یکدیگر  نقش پشتیبان  ابرنمایند  ی  قلمرو   . 

DMVPN   ن بهداشت  و سازماندانشگاه   و  دارد  ادامه  هیال  نیا   WANیروترها  تا   زیوزارت  برقرارها  امکان    میمستق  یها، 

 .باشند یم دارا را قلمرو  نیخود به هر مقصد در ا یهاتانل
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 الیه دسترسی

را  سالمت  در حوزه  شبکه    فیط  نیترگسترده  که  است  کشور  نقاط  یاقص  در  یدرمان  مرکز  صدهزار  از  شیب  شامل  یدسترس  هیال

قابل    یردولتیغ  یمراکز درمانسایر  ها و  مارستانیدر ب  MPLS  ایو    نورنتا  قیسالمت هم اکنون از طر  یهاسامانه  ری. زباشددارا می

 .اجراست

 نیز   تحت پوشش خود  و غیر دولتی  بیمارستانیمراکز  داخل استانی  دایر نمودن مبدأ    جهت  بایستی علوم پزشکی میدانشگاه ها

 . استفاده نمایند IP/MPLS یانورونتا  از بستر ارتباطی

 سالمت ملی بیمارستان ها و مراکز غیردولتی به شبکه مستقیم نحوه اتصال: روش اول

 IP/MPLS   بایست نسبت به تکمیل دو درخواست مجزای خدمات نورونتا وهای علوم پزشکی، می  دانشگاه   ی تمام  اول:   ۀمرحل

 ارسال نمایند. برقراری ارتباط به هستۀ شبکه سالمت  جهت به شرکت مخابرات ایران و آن رااقدام 

های متفاوت، بر روی فیبرهای جداگانه است، اما چنانچه امکان فراهم آوردن دو  دریافت سرویس  رترجیح قطعی ب  - 1تبصره  

مالتی سرویس درخواست بستر فیبر مستقل میسر نشد، دانشگاه مخیّر است تا هر دو سرویس را بر روی یک شناسه فیبر و بصورت  

 .بر روی فیبر دسترسی متصل به روتر ارتباطی ستاد ممنوع استداخلی دانشگاه درخواست سرویس . نماید

هزینه اجرا و آبونمان ماهانه دو نقطه اتصال سرویس ارتباطی بر عهده مرکز درمانی می باشد و این موضوع در نامه   - 2تبصره 

آمار  مرکز مدیریت  ریب اشتراک در نقاط مبدا استانی با  ضالم گردد. اتخاذ پهنای باند و  درخواست سرویس به شرکت مخابرات اع 

 و فناوری دانشگاه می باشد. 

ها، الزم است تا دانشگاه با ارائه شماره پرونده مبدأ خود، به نحو موثری سرویس مبدأ بیمارستان  یپس از برقرار  - دوم   ۀمرحل

 .اقدام نمایند تابعۀ خودغیر دولتی های بیمارستانی به تمامی مراکز درمانی دستورالعملنسبت به اطالع رسانی و ابالغ 

بیمارستان ها و مراکز غیردولتی می بایست نسبت به ارسال درخواست اتصال به دانشگاه علوم پزشکی مورد نظر    - سوم  ۀمرحل

و یا هردو این دو بستر،    MPLSیس نورونتا،  اقدام نموده و از طریق سرو  به شرکت مخابرات  خود به عنوان مبدا داخل استانی،

به دانشگاه علوم پزشکی مبدا استانی متصل گردند. پس از اتصال مرکز درمانی به شبکه ی دانشگاه، ترافیک تبادالت این مرکز،  

ارتباطی دانشگاه های علوم پزشکی و ستاد وزارت بهداشت، به ساما نه های مشتقر در مرکز داده وزارت  از طریق لینک های 

 بهداشت ارسال می گردد. 

  ی داخلشبکه  یسازو تعهدنامه امن علوم پزشکی مربوطه مرکز حراست دانشگاه  د ییتااخذ تعهد نامه عدم افشا مورد   -3تبصره 

ها و شبکه  سامانه  در حوزه  ی تیالزامات امن  تیو رعا   یمتقاض  یا مرکز درمانی  مارستانیبدانشگاه از    صالحیذ مراکز    د ییتامورد  

 است. یالزام مارستانیب
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 ( PGSBروش دوم: اتصال به گذرگاه عمومی خدمات دولت ) 

سازی سامانه پرونده الکترونیک کلیه مراکز ارائه کننده خدمات سالمت، خصوصی، خیریه، نیروهای مسلح و غیره در خصوص پیاده

مکلفند کلیه خدمات الکترونیکی حوزه سالمت را صرفا از درگاه یکپارچه تبادل اطالعات   های تابعهسازمانو  سالمت ایرانیان  

های عمومی  سرویس   ارائه  هماهنگی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات،در این راستا با    ند.سالمت وزارت بهداشت مبادله نمای

الکترونیک بر بستر گذرگاه عمومی خدمات دولت جهت تسهیل در بهره   گردیدهبرداری مراکز غیردولتی فراهم  حوزه سالمت 

تبادل اطالعات با    یفن  یمطابقت با استانداردها   ینامهگواههای ارائه دهنده خدمات سالمت که موفق به دریافت  سامانه  است.

اند امکان اتصال به این گذرگاه و ارائه از مرکز مدیریت آمار و فناوری اطالعات وزارت بهداشت شده  سالمت   یکیپرونده الکترون

 باشند. سرویس در مراکز غیردولتی را دارا می

را ندارند. از این رو شرکتهای توسعه    ملی سالمتبه شبکه    مستقیم  در واقع این روش برای مراکزی ایجاد شده که امکان اتصال

( فراهم  PGSBبایست ارتباط این مراکز را از بستر گذرگاه عمومی خدمات دولت )های ارائه خدمات سالمت میمانهدهنده سا

نمایند و بصورت تجمیعی اطالعات اینگونه مراکز را برای پرونده الکترونیک سالمت ارسال نمایند. از طرفی مراکزی که قصد  

گذرگاه را داشته و شرکتهای مذکور موظف به    این  های مستقل ازفت دسترسیارتباط مستقل بر این بستر را دارند امکان دریا

   باشند.های اختصاصی مرکز میفراهم نمودن اتصال ایشان با استفاده از دسترسی

 فرآیند دریافت سرویس از گذرگاه عمومی خدمات دولت

ا .1 ا  یخدمات سازمان فناور  یهکل  ینکهبا توجه به  ، انجام  https://payam.iran.irسامانه    یقاز طر  یراناطالعات 

توسعه دهنده سامانه  پذیرد،یم ارائه دهنده خدامت سالمت میشرکتهای    ی نامه معرف   ارسالبه    بایست نسبتهای 

 . نماینداقدام  یراناطالعات ا یسازمان فناور یرخانهو ارسال آن به دب یارتام االخت ینده نما

 

 ارسال خواهد شد.  معرفی شده   یندهنما یبرا یرمز عبور و نام کاربر یامک بودن درخواست، پ  ییدصورت مورد تا در .2

 « GSB/PGSBدرخواست اتصال به  »  نهیو گز  کیسامانه و انتخاب بخش دولت الکترون  یکاربر  طیمحبه    ورود پس از   .3

 انتخاب شود. PGSB نهیو گز

در این  )توجه شود    انجام شود.و انجام مراحل مربوطه    PGSBاز بستر    برای دریافت سرویس ثبت درخواست جدید .4

 (این سند در سامانه بارگزاری شود 3و  2و مستندات پیوست  قسمت نامه
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 باشد: بارگزاری اقالم زیر بعنوان پیوست درخواست الزامی می: توجه

 (2)پیوست  PGSBنامه درخواست سرویس از گذرگاه  -

 (3)پیوست  PGSBهای حوزه سالمت به نامه معرفی شرکتهای توسعه دهنده سامانه -

   سالمت یکیتبادل اطالعات با پرونده الکترون یفن یمطابقت با استانداردها  ینامهگواه -

صورت پذیرفت، با پشتیبانی مرکز داده  VPN پس از تکمیل مراحل اتصال در سامانه در صورتیکه اتصال از بستر   .5

 الکترونیک تماس حاصل شود.دولت 

 دریافتی از مرکز داده دولت الکترونیک در سامانه بارگذاری گردد.  IPدر خاتمه، کالس   .6

نیز آورده شده   servicedeliverytips-https://ito.gov.ir/fa/nixآدرس راهنمای کاربری فرایند ثبت نام در  :توجه

 .است

  

https://ito.gov.ir/fa/nix-servicedeliverytips
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 11از  9صفحه 

 نورنتا( / MPLS درخواست سرویس)  -1 پیوست

 .نامه بر روی سر برگ متقاضی تهیه گرددتوجه فرمایید 

 

 محترم فروش تجاری شرکت مخابرات ایران مدیرکل  

 با سالم 

 درجدول   مذکور  مشخصات  دارد  درخواست  ...............  بیمارستان/مرکز خدمات بهداشتی درمانیرساند  احتراماً به استحضار می

 .متصل نماید...................  با شماره پرونده    دانشگاه علوم پزشکی .................به نقطه مادر  MPLS سرویس از استفاده با  را ذیل

 ..……با استفاده از امکانات شماره پرونده… FOS کر آزاد شماره

  الزم   های هماهنگی  جهت  شرکت  این   نماینده  عنوان  به .  …………  تماس  شماره  به .  ……………در خاتمه آقا / خانم  

  گرددمی  معرفی
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 11از  10صفحه 

 (PGSB گذرگاه از سیدرخواست سرونامه  سینوشیپ) -2 وستیپ

 .نامه بر روی سر برگ متقاضی تهیه گرددتوجه فرمایید 

 

 معاون محترم دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطالعات ایران

 با سالم و احترام؛

ا تبادل  ملی  مرکز  اندازی  راه  به  عنایت  سرویس   (NIX)طالعات  با  به  مجموعه  این  نیاز  اراو  قابل  این  یهای  طریق  از  ه 

خواهشمند است در خصوص اتصال این شرکت به گذرگاه عمومی خدمات    ،)سرویس های ارائه شده توسط وزارت بهداشت(مرکز

......................... با کد  دستور اقدام مقتضی صادر فرمایید. ضمنا آقای/خانم ......................  VPNاز طریق بستر    (PGSB)دولت  

و   ....................................................... تماس  شماره  با   ................................................. جهت    ملی   ................................................. ایمیل 

 شوند. های بعدی معرفی میهماهنگی 

 امضا
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 11از  11صفحه 

 PGSBحوزه سالمت به  یهاتوسعه دهنده سامانه یشرکتها ینامه معرف -3پیوست 

بایست نام و مشخصات شرکت در لیست مجزا به سازمان  موجود نباشد، می  اعالم شده وزارت بهداشت  در صورتی که نام شرکتی در لیست

الزم به ذکر است طبق مکاتبه ذیل  فناوری اطالعات کشور ارسال شده و نامه حاوی اطالعات شرکت بعنوان پیوست درخواست ثبت گردد.

به سازمان معرفی گردیده اند و   04/05/1401ت تا تاریخ کلیه شرکتهای دارای گواهینامه مطابقت با استانداردهای پرونده الکتروونیکی سالم

به منظور تسهیل کار برای توسعه دهندگان سامانه های اطالعاتی متقاضیریال در صورت اخد گواهی توسط شرکتی جدید، نام شرکت به  

 اعطا شده به محصول ایشان به سازمان اعالم خواهد شد.  SystemIDهمراه 

 

 


