آدرس سامانه های پرکاربرد در بیمارستان

http://sbmu.ac.ir/
http://mmc.sbmu.ac.ir/
http://office5.sbmu.ac.ir
http://refahi.sbmu.ac.ir/
http://lms1.sbmu.ac.ir/mmc
https://webmail.sbmu.ac.ir
https://transfer.behdasht.gov.ir
http://cmms.behdasht.gov.ir
http://training.sbmu.ac.ir/
http://timex.sbmu.ac.ir/
http://karkonan.sbmu.ac.ir/
http://azmoon.sbmu.ac.ir/
http://nahad.sbmu.ac.ir/
https://ircme.ir/
https://note.sbmu.ac.ir
http://neverevent.sbmu.ac.ir
https://pajoohan.sbmu.ac.ir
http://pbp.behdasht.gov.ir
http://import.imed.ir/
www.birth.sabteahval-tehran.ir
https://avab.behdasht.gov.ir
http://www.iman.health.gov.ir/
http://medcare.health.gov.ir/
https://personnelsystem.sbmu.ac.ir/
https://hris.behdasht.gov.ir
https://scm.fda.gov.ir/
https://death.sabteahval.ir/
https://hospital.tehran115.ir/
https://www.sabteahval.ir/tehran/
https://account.tamin.ir/auth/login
http://support.sbmu.ac.ir
https://iehr.ihio.gov.ir/
https://www.instagram.com
https://messaging.magfa.com/ui/
https://otri.behdasht.gov.ir/
https://mcmc.sums.ac.ir/
http://hse.health.gov.ir/
http://hrcompany.behdasht.gov.ir/
https://isid.research.ac.ir
https://rsf.research.ac.ir/

سايت دانشگاه شهيد بهشتي
پورتال بیمارستان مهدیه
5 ورود به اتوماسيون اداري چارگون
سامانه رفاهی دانشگاه
سامانه برگزاری وبینار مرکز مهدیه
سامانه پست الکترونیک دانشگاه
سامانه نقل و انتقالات
سامانه تاسیسات
سامانه آموزش کارکنان دانشگاه
سامانه حضور و غیاب کسری
سامانه خدمات الکترونیک دانشگاه
سامانه آزمون های الکترونیکی
نهاد رهبری دانشگاه
سامانه آموزش مداوم
سامانه اطلاع رسانی دانشگاه
 گانه28 سامانه ثبت خطای
سامانه پژوهان
سامانه قاصدک
پورتال اداره کل تجهیزات پزشکی
سامانه ثبت اطلاعات نوزادان
سامانه آواب
shb192 - shbd96 سامانه مادر و نوزاد
سامانه بیماران خاص
آدرس وب سيستم پرسنلي کارگزيني
H R I S -سامانه رشد
سامانه جامع کنترل عرضه و تقاضای دارو
سامانه اعلام فوت
سامانه آسایار –اورژانس کشور
ثبت احوال استان تهران
سازمان تامین اجتماعی
سامانه پشتیبانی فناوری و اطلاعات
سامانه بیمه سلامت
اینستاگرام
سیستم پیام دهی مگفا
انجمن اهدای عضو ایرانیان
سامانه پایش داده های مراقبت های درمانی
سامانه بهداشت حرفه ای
سامانه پشتیبانی کارگزینی
سامانه علم سنجی اعضای هیات علمی
سامانه منبع یاب
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هش.پژ- نظام نوین اطلاعات-سامانه نوپا
های پزشکی ایران
سامانه مراقبت عفونت های بیمارستانی
معاونت درمان دانشگاه
سامانه صدور پروانه ها
سامانه اعتباربخشی ملی ایران
کتاب ارزش نسبی و تعرفه های هر سال
معاونت درمان سازمان تامین اجتماعی
سامانه ثبت گزارش عوارض دارویی
سامانه پشتیبانی کارگزینی
سامانه پست الکترونیک ایران
دریافت فایل اداره بازنشستگی

موسسه خیریه رها
آموزش های بیمه سلامت
داشبورد گزارش گیری بیمه سلامت
نسخه نویسی الکترونیکی بیمه سلامت
تعریف شرکای کاری بیمارستان بیمه سلامت
کیوسک نوبت دهی مهدیه
سامانه رز
سامانه مگفا
 شرکت داده آورانFTP آدرس
Employee دریافت نرم افزار
نسخه نویسی تامین اجتماعی
سامانه مکسا

سامانه استحقاق از تامین اجتماعی

سامانه استحقاق از خدمات درمانی
سامانه مدیریت زنجیره تامین فراورده های
سلامت
مشاوره شیردهی
HSE سامانه ثبت کووید در
سامانه ثبت تغذیه
سامانه رسیدگی به اسناد بیمه سلامت
سازمان بیمه سلامت
ثبت بیماران نازایی
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
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