
 آدرس سامانه نام سامانه

 https://sipad.tums.ac.ir سیپاد

 http://eval.tums.ac.ir سامانه ارزشیابی اساتید

 http://cme.tums.ac.ir آموزش مداوم اینترنتی

  آموزش های آزاد

 http://namad.tums.ac.ir سامانه آموزش از راه دور

  آزماد

سامانه مانیتورینگ دما و رطوبت 

 اتاق سرور
 

سامانه اکانتینگ اینترنت 

 دانشجویان خوابگاهی و کارکنان

https://stuacc.tums.ac.ir 
 

سامانه اتوماسیون تغذیه 

 دانشجویان

https://food.tums.ac.ir 
 

سامانه اتوماسیون فضاهای 

 ورزشی

https://sport.tums.ac.ir 

 

سامانه مدیریت و برنامه ریزی 

 منابع

http://rpms.tums.ac.ir 

 

  بایگانی نیروی انسانی

 http://malipay.tums.ac.ir سامانه حقوق و دستمزد

 http://bpms.tums.ac.ir سامانه رفاهی

 http://academy.tums.ac.ir آموزش ضمن خدمت کارکنان

سامانه مدیریت پیشنهادها و 

 بانک ایده دانشگاه
http://pishnahad.tums.ac.ir 

سامانه جامع مدیریت تجهیزات 

 PMQپزشکی 
http://med.tums.ac.ir 

 tums.ac.ir2http://nejat. نظام جامع تعهدی

 سامانه فیش حقوقی
http://payroll.tums.ac.ir/index 

 

 /https://arzyabi.tums.ac.ir سامانه ارزیابی کارکنان
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  انبار مخدر حسابداری -آرین 

  سامانه مدیریت امور حقوقی

 http://employee.tums.ac.ir سامانه جذب نیرو

  انسانیسامانه منابع 

  همراه سرا

  ارزیابی عملکرد

  سیستم یکپارچه اداری و مالی

 فیش حقوقی
http://payroll.tums.ac.ir/index 

 

 http://diglib.tums.ac.ir کتابخانه الکترونیک

 http://journals.tums.ac.ir مجالت

 http://media.tums.ac.ir رسانه

پایگاه مجالت علمی دانشگاه و 

 هاسامانه جامع کارگاه
 

مرکز تحقیقات علوم و قرآن و 

 حدیث
 

  محیط زیست

 /https://research.tums.ac.ir سامانه پژوهشیار

  مجالت کتابخانه ftpسامانه 

 http://fanbazar.tums.ac.ir سامانه فن بازار ملی سالمت

سامانه مدیریت فعالیت های 

 فناوری سالمت
http://htms.research.ac.ir/ 

 samdat.tums.ac.ir سامانه مدیریت دارو و تجهیزات

  آویژه

 http://shdm.tums.ac.ir نظارت بر مواد مخدر

  ارزیابیسیستم جامع نظارت و 

virtualmap  

 /http://sib.tums.ac.ir سامانه یکپارچه بهداشت )سیب(
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virtualservice https://virtualservice.tums.ac.ir 

 نگهداری و بروزرسانی دو عدد سرور

معاونت، نگهداری و پشتیبانی نرم 

افزاری پورتال های فارسی و 

 انگلیسی معاونت،

نگهداری و پشتیبانی نرم افزاری 

سامانه های مرتبط با نظام جامع 

اطالعاتی معاونت بین الملل از جمله 

اجوکیشن ایران، جذب دانشجویان 

خارجی و گردش کارهای مرتبط، 

پیگیری مدارک دانشجویان خارجی، 

زشیابی اساتید، پیگیری مدارک ار

 اعزام به خارج از کشور و ...

ارتقا و توسعه پورتال مطابق با 

 نیازسنجی طرح توسعه ای 

 

قرارداد ارائه خدمات پشتیبانی 

 سایت انگلیسی دانشگاه 
 

قرارداد نگهداری و پشتیبانی سخت 

افزاری ، نرم افزاری و شبکه 

ساختمان دمشق معاونت بین الملل 

 دانشگاه 

 

  نرم افزار بایگانی اسناد سبارا

  نرم افزار بایگانی الکترونیک

  سایت گردشگری سالمت

سامانه کنترل وضعیت ارسال 

اطالعات به سامانه پرونده 

 الکترونیک سالمت
 

sprit portal سامانه pr.tums.ac.ir/admin 

سامانه پست الکترونیک هیات 

 علمی دانشگاه
https://sina.tums.ac.ir/ 

 

https://sina.tums.ac.ir/


سامانه پست الکترونیک 

 دانشجویان تحصیالت تکمیلی

https://razi.tums.ac.ir/ 

 

سامانه پست الکترونیک 

 دانشجویان

https://student.tums.ac.ir/ 

 

 /https://farabi.tums.ac.ir سامانه پست الکترونیک کارکنان

سامانه پست الکترونیک فارغ 

 التحصیالن

https://alumnus.tums.ac.ir/ 

 

  داکیومنت های فنی

  مدیریت اطالعات پایه و کدینگ

  ارسال پیامک

  نوبت دهی الکترونیک 

  هوش سازمانی

liveview  

domain  

  آزمون

 /https://academy.tums.ac.ir آکادمی جدیدسامانه 

 /https://etumscertificate.tums.ac.ir سامانه صدور گواهینامه آنالین

 http://eo5.tums.ac.ir اتوماسیون اداری

  mizekhedmat.tums.ac.ir میز خدمت الکترونیک

 his.tums.ac.ir/Login.aspx-farabi گزارشات تحت وب

 shafapatientportal/home62124his.tums.ac.ir:-https://chmc/ سامانه ارتباط با بیماران

 https://pacsfarabi.tums.ac.ir/MedalWeb/Login.aspx پکس فارابی

  نوبت دهی

  Pacsبیمارستان یاس

  اسکن پرونده ها سبارا

HIS جوابدهی آنالین آزمایشگاه  

CIS سالمت نگار http://cis.tums.ac.ir 

  آرشیو

  کیوسک
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سامانه یکپارچه محتوای 

 الکترونیک جامع آموزش مجازی
 

  فرم تریاژ بخش اورژانس

  360پایش 

  سامانه نوید

  وبینار

  کالج بین الملل

پردازش داده های -پرداس

 سالمت
 

پژوهشکده سرطان انیستیتو 

 کانسر
 

ماشین  -مرکزتحقیقات سرطان 

 مجازی ثبت کرونا
 

researchcenter- انیستیتو

 کانسر
 

ثبت -مرکز تحقیقات سرطان

انیستیتو  -سرطان های ارتوپدی

 کانسر

 

sharepoint- انیستیتو کانسر  

jasper-انیستیتو کانسر  

powerbi-انیستیتو کانسر  

  دلشاد

سامانه نگهداری و پشتیبانی 

 پکس 
 

سامانه جامع اطالعات 

 (DISدندانپزشکی )
 

  سامانه هوشیار

نگهداری و پشتیبانی نرم افزار 

 HISاطالعات بیمارستانی 
 



قرارداد نگهداری و پشتیبانی نرم 

 Pacsافزار 
 

پشتیبانی نرم افزار سبارا )انتقال 

تصاویر اسکن شده پرونده های 

 بیمارستانی (

 

 /http://resident.tums.ac.ir سامانه جامع طبیب

  دیده بانی شاخص های سالمت

  صدور کارت مهمان

  مرکز تحقیقات مادر جنین و نوزاد

ها  پروندهپشتیبانی نرم افزار اسکن 

 سبارا
 

HIS  

  سامانه مدیریت پژوهش

  سامانه هیات اجرایی جذب

  سامانه سنجاب
 


