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 بیمه خدمات درماني نیروهاي مسلح سازماناز :  
 معاونت محترم درمان   -بهداشت، درمان و آموزش پزشكي  وزارتبه :  

 اجراي نسخه الكترونیك در مراكز دولتي دانشگاهي  تداومموضوع :   
 دانش بنیان ، اشتغال آفرین ** تولید ؛ 

همانطور كه استحضار  با سالم و صلوات بر حضرت محمد )ص( و خاندان پاكش و با احترام،

 داريد:
سازمان بيمه خدمات درماني نيروهاي مسلح مكلف به  1401قانون بودجه  17مطابق تبصره 

و در راستاي  باشداجراي كامل نسخه الكترونيك در تمام مراكز طرف قرارداد خود مي

درصد از نسخ خود را  90در حدود  1401اجراي اين تكليف قانوني تا اواخر آبان ماه 

از طريق پنل سامانه سنا)سامانه نسخه الكترونيك ساخد( بصورت الكترونيك تجويز و 

درصد 70درصد و تهران تا حدود  95ارائه نموده است. ) اغلب ادارات استاني باالي 

  اند(پيشرفت داشته
شايان ذكر است اين سازمان پيرو عملياتي نمودن بندهاي دستورالعمل مشترك في     

مابين وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح 

( APIهاي نسخه الكترونيك )كه اخيرا به امضاي هر دو وزير محترم رسيده است؛ سرويس

ارزيابي امنيتي توسط مراجع مرتبط سازماني بوده و جهت را نيز توليد و در مرحله 

در بستر ديتاس وبدا به مركز مديريت آمار و فناوري اطالعات وبدا نيز تحويل  استقرار

نموده كه اين موضوع نيز با هماهنگي طرفين در حال رفع اشكاالت و خطاهاي فني و 

ها در بستر ديتاس ار كامل سرويسپياده سازي و استقر شاءهللا تا يك ماه آينده فرآيندان

 HISمراكز دولتي، دانشگاهي از طريق اتصال سامانه  تا پس از آن عملياتي خواهد شد

 خود اقدام به ثبت الكترونيك نسخ بيمه شدگان نيروهاي مسلح نمايند.

)پيوست(  1401/  08/  03  مورخ 4855/01/30/453 طي نامه شماره در ضمن اين سازمان    

ت همكاري مراكز تحت مديريت آن وزارتخانه محترم را جهت ثبت نسخ الكترونيك درخواس

هاي نسخه سرويس پنل اختصاصي خود بصورت موقت و تا زمان استقرار نيروهاي مسلح از طريق

داشته  هاي مراكز درماني مربوطه راHIS الكترونيك نيروهاي مسلح بر بستر ديتاس و اتصال

 1401/  8/  23مورخ   د 400/  21689نامه شماره  محترم طيآن معاونت  است. متاسفانه

شدگان نيروهاي مسلح بصورت نسخه غيرالكترونيك )كاغذي( دستور ارائه خدمات به بيمه

ابالغ نموده است كه با وجود همكاري نسبتا خوب و سازنده اغلب  هارا به دانشگاه

، در حال حاضر همكاري خود را ها و مراكز درماني تابعه تا قبل از اين نامهدانشگاه

   محدود نموده و به نامه اشاره شده باال استناد مي نمايند.

لذا پيرو مذاكرات تلفني با مديران محترم آن معاونت، خواهشمند است دستور فرمائيد     

جهت ثبت نسخ الكترونيك  مراكز دولتي، دانشگاهي اقدامات الزم در خصوص همكاري

 API مسلح با استفاده از پنل اختصاصي ساخد تا زمان استقرار شدگان نيروهايبيمه

  بر بستر ديتاس صورت پذيرد. مربوطه
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