
 

 

 یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک یهاو سامانه هاتیبا سا ییآشنا

ندی بجمعگردد، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اینجا بیان می های وزارتها و سامانهآنچه با عنوان آشنایی با سایت

 ها و اطلاع از وجودهای این وزارت با لینک دسترسی است که با هدف آشنایی کارکنان با این سامانهها و سامانهاز سایت

ای با عملکرد مشابه جلوگیری و در صورت نیاز امکان اندازی مجدد سامانههمچین مواردی در سطح وزارت است تا از راه

 مراجعه به آن را داشته باشند.

 

 سایت نام سامانه ردیف
 https://research.ac.ir  های پزشکی ایران)نوپا(نظام نوین اطلاعات پژوهش  .1

  https://rsf.research.ac.ir سامانه منبع یاب  .2

 http://esid.research.ac.ir خبره یاب پژوهش  .3

  http://news.research.ac.ir های سلامتسامانه انتشار نتایج و اخبار پژوهش  .4

  http://www.inlm.ir سامانه کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی کشور  .5

  http://ppc.research.ac.ir سامانه مشابهت یاب  .6

  http://books.research.ac.ir های پزشکیسامانه مدیریت انتشارات دانشگاه  .7

  http://isid.research.ac.ir سنجی اعضای هیأت علمیسامانه علم  .8

 http://salamat.behdasht.gov.ir  سازی سلامتپایگاه آموزش جامع و فرهنگ  .9

  https://salamat.gov.ir/login سامانه غربالگری، مراقبت و خودارزیابی کرونا  .11

  http://blacklist.research.ac.ir فهرست مجلات نامعتبر وزارت بهداشت  .11

  http://journals.research.ac.ir سامانه نشریات علمی پژوهشی پزشکی  .12

  http://idml.research.ac.ir بانک اطلاعات مقالات پزشکی ایران  .13

های علوم پزشکینامهبانک اطلاعاتی پایان  .14  http://thesis.research.ac.ir  

  http://usid.research.ac.ir های علوم پزشکیجی دانشگاهسنسامانه علم  .15

  http://parvaneh.behdasht.gov.ir سامانه کشوری صدور پروانه مؤسسات پزشکی  .16

  http://rvu.behdasht.gov.ir تعرفه و ارزش نسبی خدمات سلامت  .17

   http://atna.behdasht.gov.ir سامانه آتنا  .18

19.  
 سامانه آموزش مداوم

http://www.ircme.ir/App_Web/(Guest)/Default.a

spx?CenterID=304  

  /http://arzyabi.behdasht.gov.ir سامانه ارزیابی عملکرد سازمانی  .21

21.  
التحصیلیسامانه اطلاع از وضعیت فارغ  

http://medicalportal.behdasht.gov.ir/medicalporta

l/TG.aspx  

  http://exm.behdasht.gov.ir سامانه تجربه مدیریتی  .22

پزشکان نام پزشکان عمومی و دندانسامانه ثبت  .23

  http://tarhreg.behdasht.gov.ir مشمول طرح

  http://ihima.behdasht.gov.ir نجمن علمی مدیریت اطلاعات سلامت ایرانا  .24

آوران بهداشتنام پیامسامانه ثبت  .25  http://tarhreg.behdasht.gov.ir  

نام متقاضیان طرح و لایحهسامانه ثبت  .26  http://tarhreg.behdasht.gov.ir  

وانتقال دانشجویان شاهد و ایثارگرسامانه نقل  .27  http://shahedtransmission.behdasht.gov.ir  
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 سایت نام سامانه ردیف
نام متقاضیان گواهی پایان خدمت یا سامانه ثبت  .28

  http://tarhreg.behdasht.gov.ir معافیت از طرح

  http://transmission.behdasht.gov.ir سامانه درخواست انتقالی دانشجویان  .29

  http://guest.behdasht.gov.ir سامانه درخواست مهمانی دانشجویان  .31

  http://www.setadiran.ir/setad/cms/home سامانه ستاد )سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(  .31

زیرساخت و غیره(-سامانه سیناسا )لیست سامانه ها  .32  http://sinasa.behdasht.gov.ir  

  http://portal.srd.ir/login.aspx?univ=163 سامانه صندوق رفاه دانشجویی  .33

 http://system.hbi.ir )علم و فناوری( سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی  .34

  ehdasht.gov.ir/rbphttps://avab.b سامانه آواب )آمار و اطلاعات بیمارستانی کشور(  .35

  https://avab.behdasht.gov.ir/specialist سامانه تعین محل خدمت پزشکان متخصص کشور  .36

 سازی مراکز پاسخگوییفعال  .37

 سلامت )میز خدمات الکترونیکی(

http://190.behdasht.gov.ir 

  https://nut.behdasht.gov.ir پایگاه تغذیه سلامت  .38

  https://tahavol.behdasht.gov.ir رسانی تحول نظام سلامتپایگاه اطلاع  .39

  https://sib.behdasht.gov.ir ه بهداشت )سیب(سامانه یکپارچ  .41

 https://avab.behdasht.gov.ir/doctors سامانه اطلاعات عملکرد پزشکان  .41

 http://Shams.behdasht.gov.ir سامانه ملی سلامت  .42

 http://Hop.behdasht.gov.ir برنامه عملیاتی  .43

  وزارتی حوزه 

 وزارتخانه رسانیاطلاع -خبری پایگاه  .44

 عمومی روابط مدیریت
 ww.behdasht.gov.irhttp://w 

 سلامت فرهنگ ارتقای و آموزش جامع پایگاه  .45

 عمومی روابط مدیریت
 http://www.salamat.gov.ir 

 http://iad.behdasht.gov.ir  المللهای بینهمکاری کل اداره  .46

 http://imed.behdasht.gov.ir  بازرگانی امور هماهنگی و مدیریت رکزم  .47

 http://www.imed.ir  پزشکی تجهیزات کل اداره  .48

 http://it.behdasht.gov.ir  اطلاعات فناوری و آمار مدیریت مرکز  .49

 http://siasat.behdasht.gov.ir  گذاریسیاست شورای  .51

 http://ihm.behdasht.gov.ir  1414 ایران سلامت نقشه  .51

 http://herasat.behdasht.gov.ir  حراست مرکز  .52

 http://selection.behdasht.gov.ir  گزینش مرکزی هیئت  .53

 ction.behdasht.gov.irhttp://sm.sele  مرکزی ستاد گزینش هسته  .54

 http://quran.behdasht.gov.ir  کریم قرآن معارف ختم و پایگاه  .55

 http://dn.behdasht.gov.ir  معاونت پرستاری  .56

 http://dhh.behdasht.gov.ir  اداری های رسیدگی به تخلفاتهیئت هماهنگی دفتر  .57

 معاونت آموزشی

 http://dme.behdasht.gov.ir  معاونت آموزشی  .58

 http://scume.behdasht.gov.ir  دبیرخانه شورای آموزش پزشکی عمومی  .59

 http://gpde.behdasht.gov.ir  دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی  .61
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 سایت نام سامانه ردیف
 irhttp://epsc.behdasht.gov.  دبیرخانه شورای آموزش داروسازی و تخصصی  .61

 http://itme.behdasht.gov.ir  دبیرخانه شورای آموزش طب سنتی و مکمل  .62

دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی, بهداشت   .63

 و تخصصی
 http://mbs.behdasht.gov.ir 

 http://cehp.behdasht.gov.ir  وزش مداوم جامعه پزشکیاداره کل آم  .64

 http://www.ircme.ir  سامانه یکپارچه آموزش مداوم پزشکی کشور  .65

 http://vsa.behdasht.gov.ir  اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر  .66

اداره کل گسترش و ارزیابی آموزش پزشکی و   .67

 ریزی علوم پزشکیدبیرخانه شورای عالی برنامه
 http://dme.behdasht.gov.ir 

 http://edc.behdasht.gov.ir  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی  .68

 http://sanjeshp.behdasht.gov.ir  مرکز سنجش آموزش پزشکی  .69

 http://www.sanjeshp.ir 
 http://aac.behdasht.gov.ir  علمیمرکز امور هیئت  .71

 http://edd.behdasht.gov.ir  مرکز خدمات آموزشی  .71

 http://mohed.behdasht.gov.ir/educationportal  سامانه تسهیلات ارزی دانشجویان خارج از کشور  .72

  //:samanehjmb.behdasht.gov.ir  http صدور کارت بهداشت  .73

 http://ded.behdasht.gov.ir  معاونت اجرایی معاونت آموزشی  .74

 http://medolympiad.behdasht.gov.ir  شکی کشورالمپیادهای علمی دانشجویان علوم پز  .75

 http://cgme.behdasht.gov.ir  دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی  .76

 http://dme.behdasht.gov.ir  اداره روابط عمومی معاونت  .77

https://mohed.behdasht.gov.ir/EducationPort سامانه تسهیلات ارزی و غیر ارزی  .78

al  

https://mohed.behdasht.gov.ir/EducationSer سامانه ارزشیابی دانش آموختگان  .79

vicePortal/Account/Login?ReturnUrl=%2fA

ssessment  

https://mohed.behdasht.gov.ir/EducationServiceP سامانه انتقال دانشجویان  .81

ortal/Account/Login?ReturnUrl=%2fTransition  

https://medicalportal.behdasht.gov.ir/medicalport سامانه دانش آموختگان  .81

al/Frmlogin.aspx  

  https://mohed.behdasht.gov.ir/Settlement تحصیلانصراف و محرومیت ازسامانه  .82

https://guest.behdasht.gov.ir/IPPAppV1C080/Per سامانه انتقال و میهمانی دانشجویان داخل  .83

sian_WebUI/Packages/Applicants/GlobalApplic

antGuestRegistration.aspx  

https://guest.behdasht.gov.ir/IPPAppV1C080/Per سامانه بورسیه تحصیلی داخل  .84

sian_WebUI/Packages/Applicants/GlobalApplic

antGuestRegistration.aspx  

https://edd.behdasht.gov.ir/uploads/178/doc/Miz انی کارورزی و کارآموزیسامانه درخواست میهم  .85

e_Khedmat992.html  

 معاونت حقوقی و امور مجلس

 http://lap.behdasht.gov.ir  معاونت حقوقی و امور مجلس  .86

 معاونت تحقیقات و فناوری

 http://www.hbi.ir  معاونت تحقیقات و فناوری  .87

 http://quran.hbi.ir  پژوهی و طبرسانی قرآنپایگاه اطلاع  .88

 http://www.research.ac.ir  اطلاعات پژوهشی پزشکیسامانه ملی مدیریت   .89

 http://healthtube.ir  بانک تخصصی ویدئویی سلامت  .91
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 سایت نام سامانه ردیف
 http://medlib.ir  بانک جامع تخصصی مقالات پزشکی  .91

مرکز مدیریت تحقیقات، آموزش و مراقبت از بیماری   .92

 سرطان
 http://bcancer.ir 

 http://www.medtube.ir  بانک تخصصی فیلم آموزشی سلامت  .93

 ریزیمعاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه

 http://mrd.behdasht.gov.ir  ریزیه مدیریت، منابع و برنامهمعاونت توسع  .94

 http://mdar.behdasht.gov.ir  مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری  .95

 http://karkonan.behdasht.gov.ir  اداره کل منابع انسانی و پشتیبانی  .96

 http://budget.mohme.gov.ir/main  مرکز بودجه و پایش عملکرد  .97

 /:gdfa.behdasht.gov.irhttp/  حسابی و اداره کل امور مالیذی  .98

 http://prd.behdasht.gov.ir  دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی  .99

 https://hris.behdasht.gov.ir سامانه مدیریت آموزش و توانمندسازی  .111

 https://training.behdasht.gov.ir  لی آموزش و توانمندسازیسامانه م  .111

  http://172.21.60.166/FrmPresentation/Login.aspx سامانه حضوروغیاب  .112

 rhttp://transfer.behdasht.gov.i قالات کارکنانسامانه نقل و انت  .113

  https://eoffice.behdasht.gov.ir اتوماسیون اداری  .114

  https://karmand.behdasht.gov.ir درگاه ارائه خدمات یکپارچه الکترونیکی کارمند  .115

  https://evaluation.behdasht.gov.ir عملکرد کارکنان ابیسامانه ارزی  .116

  http://report.gdfa.behdasht.gov.ir سامانه فیش حقوقی و وام و ضمانت  .117

  http://structure.behdasht.gov.ir/WebGRD/GRD بندی مشاغلسامانه طبقه  .118

  sus.behdasht.gov.irhttp//: کارکنان داتسامانه نظام پیشنها  .119

 http://km.behdasht.gov.ir سامانه مدیریت دانش  .111

  http://exm.behdasht.gov.ir سامانه ثبت تجارب مدیران  .111

 https://karkonan.behdasht.gov.ir/dastorolamal  رسانی قوانین و مقرراتسامانه اطلاع  .112

  /http://dhh.behdasht.gov.ir های رسیدگی به تخلفات اداریدفتر هماهنگی هیات  .113

 معاونت دانشجویی و فرهنگی

 http://farhangi.behdasht.gov.ir  معاونت دانشجویی و فرهنگی  .114

 http://www.mhqec.ir/index.php  رسانی قرآن و عترتاطلاع پایگاه  .115

 gov.irhttp://Sinasa.behdasht. سیناسا  .116

 http://Kanoonf.behdasht.gov.ir  کانون های فرهنگی  .117

 http://Festivalf.behdasht.gov.ir  جشنواره فرهنگی  .118

  http://Quranjava.behdasht.gov.ir مرکز قرآن و عترت  .119

 معاونت بهداشت و معاونت درمان

  http://health.behdasht.gov.ir بهداشتمعاونت   .121

  http://medcare.behdasht.gov.ir معاونت درمان  .121

  http://ems115.behdasht.gov.ir مرکز اورژانس تهران  .122

 http://iec.behdasht.gov.ir  آموزش سلامت همگانی  .123

 http://www.cdc.hbi.ir  اداره کنترل سل و جذام  .124

 http://ihta.behdasht.gov.ir  فناوری سلامت اداره ارزیابی  .125
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http://festivalf.behdasht.gov.ir/
http://quranjava.behdasht.gov.ir/
http://health.behdasht.gov.ir/
http://medcare.behdasht.gov.ir/
http://ems115.behdasht.gov.ir/
http://iec.behdasht.gov.ir/
http://www.cdc.hbi.ir/
http://ihta.behdasht.gov.ir/


 

 

 سایت نام سامانه ردیف
 http://avab.behdasht.gov.ir  دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی  .126

 http://markazsalamat.behdasht.gov.ir  مرکز سلامت محیط و کار  .127

 www.markazsalamat.ir 
http://behdasht.gov.ir/index.aspx?siteid=1&siteid مددکاری  .128

 =1&pageid=34482 

 معاونت غذا و دارو

 http://fdo.behdasht.gov.ir  معاونت غذا و دارو  .129

 های امناءدبیرخانه مجامع شورا و هیئت

 http://omana.behdasht.gov.ir  های امناءدبیرخانه مجامع شورا و هیئت  .131

 ها و مراکز مرتبطسازمان

 http://pasteur.behdasht.gov.ir  انستیتو پاستور  .131

 http://www.ibto.behdasht.gov.ir  انتقال خون  .132

 http://www.ibrf.ir  شرکت مادر تخصصی پالایش و پژوهش خون  .133

 http://basij.behdasht.gov.ir  مرکز مقاومت بسیج  .134

 http://srd.behdasht.gov.ir  صندوق رفاه دانشجویان  .135

 http://khayerinesalamat.ir  مجمع خیرین سلامت  .136

  charit-www.salamat  
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http://www.salamat-charit/


 

 

 داشبورد سپاس

 

 

 

 

 های حوزه سلامتها و پایگاهسایتوب

سایتوب  ردیف عنوان فارسی 

http://coding.behdasht.gov.ir/   سامانه تدوین استانداردها و کدگذاری و

 های حوزه سلامت )مکسا(شناسه
1 

http://siam.behdasht.gov.ir  2 سامانه یکپارچه اطلاعات مراکز 

http://bi.behdasht.gov.ir  3 سپاس و داشبوردهای اطلاعاتی بر بستر سپاس 

http://sepasissues.behdasht.gov.ir  4 سامانه پاسخگویی به موارد جیرا 

http://tc215.behdasht.gov.ir/  5 ایزو 215سایت رسمی کمیته فنی متناظر وب 

https://pmira.behdasht.gov.ir  6 م کاربران استعلام هویتناسامانه ثبت 

http://canreg.behdasht.gov.ir  7 برنامه ملی ثبت سرطان جمعیتی 

http://deathregistry.behdasht.gov.ir/  8 لل مرگبندی عسامانه نظام ثبت و طبقه 

http://iiss.behdasht.gov.ir/  9 سامانه ثبت موارد آنفولانزا 

http://mireg.behdasht.gov.ir/  11 های قلبیسامانه ثبت سکته 

http://247.behdasht.gov.ir/  11 سامانه ثبت آنژیوپلاستی 

 

  

فردی داشبورد آدرس  
http://sepashr.behdasht.gov.ir/hislive  آدرس داشبورد HISLive 1 

http://ehr.yums.ac.ir/srm  سامانه سپاس SRM 2 

http://sepasissues.behdasht.gov.ir  3 سامانه پاسخگویی به موارد جیرا 

http://bi.behdasht.gov.ir  4 داشبوردهای اطلاعاتی سپاس 

http://ehr.mubabol.ac.ir/srm    سامانهsrm 5 سپاس 
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http://ehr.yums.ac.ir/srm
http://sepasissues.behdasht.gov.ir/
http://bi.behdasht.gov.ir/
http://ehr.mubabol.ac.ir/srm


 

 

 های اطلاعاتی حوزه سلامت:سامانه/ سیستم

 ردیف عنوان فارسی عنوان انگلیسی و اختصار

Hospital Information System (HIS) /1 اطلاعات بیمارستانی یا سلامت سیستمسامانه 

 Clinical Information System (CIS) 2 سامانه/سیستم اطلاعات کلینیکی 

Primary Health Care Information 

System (PHCIS) 
سامانه/سیستم اطلاعات مراکز بهداشتی یا 

 های بهداشتی اولیهاطلاعات مراقبت

3 

Hospital Querying System (HQS) 4 دهیسامانه/سیستم اطلاعات نوبت 

Outpatient Information System (OIS) 5 سامانه/سیستم اطلاعات سرپایی یا مطب 

Pharmacy Information System (PIS) 6 سامانه/سیستم اطلاعات داروخانه 

laboratory Information System (LIS)  7 سامانه/سیستم اطلاعات آزمایشگاهی 

 Radiology Information System (RIS) 8 سامانه/سیستم اطلاعات رادیولوژی 

Picture Archiving And Communication 

System (PACS) 
 9 سامانه/سیستم اطلاعات تصویربرداری

Admission Information System (AIS) 11 سامانه/سیستم اطلاعات پذیرش 

Nursing Information Systems (NIS) 11  سامانه/سیستم اطلاعات پرستاری 

Financial Information System  (FIS) 12  سامانه/سیستم مالی اطلاعات 

 

 

 


