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جناب آقای دکتر سعید کریمی

معاون محترم درمان

با سالم واحترام 

با صلوات بر محمد و آل محمد باستحضار میرساند پیرو جلسات برگزار شده مشترک با مدیران و 

کارشناسان آن معاونت محترم با موضوع «ارزیابی و آسیبشناسی وضعیت موجود اجراییسازی پروژه ملی نسخه 

نویسی الکترونیکی در مراکز دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی سراسر کشور»، گزارش تبادالت نسخه 

الکترونیک درگاه یکپارچه دیتاس تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ به پیوست ارسال میگردد.

در تعامالت با دانشگاهها مشکالت فنی و یا فرایندی متعددی از جانب ایشان به مرکز منعکس گردیده 

که این موارد با محوریت این مرکز و تعامل با سازمانهای بیمهگر و با شرکتهای توسعه دهنده سامانهها در 

دست پیگیری و مرتفع نمودن میباشد. 

همچنین به این مهم را میتوان اشاره نمود در صورت مساعدت و دستور حضرتعالی به پیگیری تسریع 

مراکز درمانی در جهت اجرای فرایند اتصال به درگاه دیتاس، در کوتاه مدت میتوان شاهد جهش در اتصال و 

بهرهبرداری از نسخه الکترونیک باشیم. عالوه بر موارد مذکور جدول آمار اتصال و تبادل اطالعات به تفکیک 

دانشگاهها تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ در ادامه آورده شده است. بصورت خالصه اینگونه میتوان اعالم نمود که 

بخش قابل توجهی از مراکز دانشگاهی و دولتی علیرغم محیا بودن شرایط بهرهبرداری هنوز اقدامی در این 

خصوص صورت نپذیرفته است. از طرفی در بخش خصوصی و غیردولتی اقدام عملیاتی مشاهده نشده است.
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کل مراکز سایر خصوصی دولتی  

درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد  

100.00% 4402 24.51% 1079 44.55% 1961 30.94% 1362
تعداد کل 

مراکز درمانی

86.76% 3819 99.72% 1076 99.80% 1957 57.71% 786 فاقد تبادل

13.24% 583 0.28% 3 0.20% 4 42.29% 576
مراکز دارای 

تبادل

18.54% 816 4.08% 44 2.70% 53 52.79% 719
دسترسی تحویل 

شده

5.25% 231 3.61% 39 2.50% 49 10.50% 143
دارای دسترسی 

و فاقد تبادل

7.88% 347 0.19% 2 0.00% 0 25.33% 345
دارای نسخه 

نویسی

10.09% 444 0.00% 0 0.15% 3 32.38% 441
دارای اصالت 

سنجی

رونوشت :
جناب آقای دکتر بهروز رحیمی معاون محترم توسعه مدیریت و منابع -

جناب آقای مهندس محمد  باقرزاده یزدی سرپرست محترم گروه سامانه ها، منابع و بانک های اطالعاتی 
سرکار خانم فهیمه سادات غالمی کارشناس سخت افزار شبکه

جناب آقای  رضایی کارشناس نرم افزار 


