«سامانه اطالعات مديران سالمت»

صفحه « ورود به سامانه (http://hmdb.behdasht.gov.ir» )Log in

اين صفحه شامل دو بخش اصلي مي باشد:
 -1ورود به سامانه
 -2احراز هويت
در صورتي كه كاربران براي اولين بار وارد سامانه اطالعات مديران سالمت مي شوند بايد بر روي لينك "احراز هويت"
كليك نمايند .با ورود كدملي و كد پرسنلي و شماره تلفن همراه ،اطالعات كلمه عبور براي كاربر ارسال خواهد شد.
پس از آن از طريق نام كاربري كه همان كد ملي و كلمه عبور كه به تلفن همراه شما پيامك شده است و ورود كد
امنيتي مي توان به سامانه وارد شد.

صفحه «اطالعات شخصي»

اين صفحه داراي دو بخش مي باشد .بخش اول شامل اطالعات شخصي افراد از جمله نام ،نام خانوادگي ،نام پدر ،سال
تولد ،استان محل تولد ،شهرستان محل تولد ،كدملي ،استان محل صدور ،شهرستان محل صدور ،جنسيت ،وضعيت
تاهل ،وضعيت نظام وظيفه و وضعيت ايثارگري است كه به صورت خودكار از بانك جامع منابع انساني بازخواني شده و
در صفحه درج مي گردد.
توجه :كاربران امكان تغيير اطالعات اين صفحه را نداشته و در صورت مشاهده مغايرت جهت اصالح موارد بايد به
كارگزين مربوطه مراجعه نمايند .با اصالح اطالعات ارسالي به بانك جامع منابع انساني توسط كارگزين ،اين اطالعات
نيز به صورت اتوماتيك اصالح خواهد شد.
بخش دوم اين صفحه شامل زيرمجموعه ،پست الكترونيك ،تلفن همراه ،تلفن ثابت و بارگذاري تصوير پرسنلي مي
باشد كه توسط كاربران قابل تغيير است كه با فشردن دكمه «ثبت تغييرات» اطالعات وارد شده توسط كاربر در سامانه
ثبت خواهد شد.
منظور از «زيرمجموعه» واحدهايي است كه در دانشگاه/دانشكده تعريف شده و كاربر در حال حاضر در آن واحد
مشغول به كار مي باشد.

صفحه «وضعيت اشتغال»

اطالعات اين صفحه نيز به صورت اتوماتيك از بانك جامع منابع انساني خوانده شده و در سامانه قابل نمايش مي باشد.
كاربران در صورت وجود مغايرت با مراجعه به كارگزيني اطالعات خود را اصالح نموده و به صورت خودكار در اين
سامانه نمايش داده خواهد شد.

صفحه «اطالعات تحصيلي/دوره هاي آموزشي»

اين صفحه شامل دو بخش مي باشد .در بخش اول «اطالعات تحصيلي تخصصي» مي باشد كه اطالعات آن به صورت
خودكار توسط بانك اطالعات جامع منابع انساني تكميل خواهد شد .در صورت مشاهده مغايرت در اين بخش با
مراجعه به كارگزين و اصالح اطالعات بانك جامع منابع انساني ،اين اطالعات نيز به صورت اتوماتيك اصالح خواهد شد.
بخش دوم شامل اطالعات «دوره هاي آموزشي ضمن خدمت» است كه افراد مي بايست نسبت به تكميل آن اقدام
نمايند .تمامي دوره هاي آموزشي مصوب گذرانده شده شامل دوره هاي توجيهي ،عمومي ،فرهنگي و شغلي و تخصصي
بايد در اين قسمت بارگذاري شود .كليه اطالعات بارگذاري شده در قالب درخواست به كارگزين ارسال خواهد شد كه
افراد موظفند با مراجعه به كارگزين و ارائه مدارك مربوط به دوره هاي گذرانده شده نسبت به تائيد دوره هاي آموزشي
جهت ثبت نهايي در سامانه اقدام نمايند.

صفحه «سوابق مديريتي»

صفحه «سوابق مديريتي» شامل اطالعات "پست/سمت مديريتي"" ،دستگاه محل خدمت"" ،سطح مديريت"" ،واحد
سازماني"" ،تاريخ انتصاب از" و "تا تاريخ" مي باشد .افراد مي بايست اطالعات خود را از آغاز فعاليت مديريتي تا كنون
در اين سامانه وارد نمايند .اطالعات در قالب درخواست به كارگزين ارسال خواهد شد و پس از تاييد توسط كارگزين
در سامانه به صورت نهايي ثبت مي گردد.

صفحه «طرح ها و پروژه هاي اجرايي»

صفحه «طرح ها و پروژه هاي اجرايي» شامل اطالعات "عنوان طرح"" ،نوع همكاري"" ،وضعيت"" ،سال اجرا"،
"موضوع" و "پيوست" مي باشد.
"نوع همكاري" شامل :مدير ،مشاور ،ناظر ،مجري ،كارشناس-همكار ،كارشناس ارشد-همكار
"وضعيت" شامل :اجرا شده  ،اجرا نشده
"موضوع" شامل :پژوهشي ،درماني ،بهداشتي ،اداري-مالي ،تحقيقات فناوري ،فرهنگي ،دانشجويي ،آموزشي ،حقوقي
افراد مي بايست اطالعات خود را در خصوص طرح پروژه هاي اجرايي شغل در اين سامانه وارد نمايند .اطالعات در
قالب درخواست به كارگزين ارسال خواهد شد و پس از تاييد توسط كارگزين در سامانه به صورت نهايي ثبت مي
گردد.

صفحه «عضويت در شوراها ،كميته ها ،مجامع و »....

صفحه «عضويت در شوراها ،كميته ها ،مجامع و  »....شامل اطالعات "عنوان "" ،عنوان دستگاه"" ،نوع همكاري"،
"تاريخ شروع عضويت"" ،تاريخ خاتمه عضويت" و "مستندات" مي باشد.
"نوع همكاري" شامل :رييس ،دبير ،عضو
افراد مي بايست اطالعات خود را در خصوص عضويت در شوراها ،كميته ها ،مجامع و  ....در اين سامانه وارد نمايند.
اطالعات در قالب درخواست به كارگزين ارسال خواهد شد و پس از تاييد توسط كارگزين در سامانه به صورت نهايي
ثبت مي گردد.

صفحه «دوره هاي آموزشي شغلي-تخصصي»

صفحه «دوره هاي آموزشي شغلي-تخصصي» شامل اطالعات "عنوان دوره گذرانده شده "" ،دستگاه برگزار كننده"،
"تاريخ برگزاري(سال)"" ،مدت زمان دوره(ساعت)"" ،محل برگزاري دوره(شهرستان)" مي باشد.
افراد مي بايست اطالعات خود را در خصوص "دوره هاي آموزشي شغلي-تخصصي" در اين سامانه وارد نمايند.
اطالعات در قالب درخواست به كارگزين ارسال خواهد شد و پس از تاييد توسط كارگزين در سامانه به صورت نهايي
ثبت مي گردد.

صفحه «اطالعات پژوهشي-سوابق تحقيقاتي»

صفحه «اطالعات پژوهشي-سوابق تحقيقاتي» شامل اطالعات "عنوان پژوهش "" ،نوع پژوهش"" ،نام دستگاه تصويب
كننده"" ،مقام تصويب كننده"" ،نوع مشاركت""،مدت تحقيق به ماه" و "پيوست"مي باشد.
"نوع پژوهش" شامل :كاربردي ،توسعه اي و بنيادي
"نوع مشاركت" شامل :مدير ،مشاور ،ناظر ،مجري ،همكار
افراد مي بايست اطالعات خود را در خصوص "اطالعات پژوهشي-سوابق تحقيقاتي" در اين سامانه وارد نمايند.
اطالعات در قالب درخواست به كارگزين ارسال خواهد شد و پس از تاييد توسط كارگزين در سامانه به صورت نهايي
ثبت مي گردد.

صفحه «اطالعات پژوهشي-تاليف و ترجمه كتاب»

صفحه «اطالعات پژوهشي-تاليف و ترجمه كتاب» شامل اطالعات "عنوان اثر"" ،نوع اثر"" ،شماره شابك"" ،ناشر"،
"سال نشر" و "پيوست"مي باشد.
"نوع اثر" شامل :تاليف ،ترجمه ،گردآوري
افراد مي بايست اطالعات خود را در خصوص "اطالعات پژوهشي-تاليف و ترجمه كتاب" در اين سامانه وارد نمايند.
اطالعات در قالب درخواست به كارگزين ارسال خواهد شد و پس از تاييد توسط كارگزين در سامانه به صورت نهايي
ثبت مي گردد.

صفحه «اطالعات پژوهشي-تاليف و ترجمه مقاله»

صفحه «اطالعات پژوهشي-تاليف و ترجمه مقاله» شامل اطالعات "عنوان مقاله"" ،نوع مقاله"" ،ناشر"" ،سال نشر" و
"پيوست"مي باشد.
"نوع مقاله" شامل:
 مقاالت ISI
 مقاالت ISC-
 مقاالت چاپ شده در مجالت دارای رتبه علمی پژوهشی و علمی ترویجی
 مقاالت چاپ شده در مجالت علمی بدون رتبه پژوهشی
 گزارشات و مطالب آموزشی چاپ شده در روزنامه های كثيراالنتشار ،نشریات و روزنامه های استانی  /منطقه ای ،سایتهای معتبر

افراد مي بايست اطالعات خود را در خصوص "اطالعات پژوهشي-تاليف و ترجمه مقاله" در اين سامانه وارد نمايند.
اطالعات در قالب درخواست به كارگزين ارسال خواهد شد و پس از تاييد توسط كارگزين در سامانه به صورت نهايي
ثبت مي گردد.

صفحه «تشويقات»

صفحه «تشويقات» شامل اطالعات "دستگاه اجرايي"" ،مقام تشويق كننده"" ،سطح تشويقي"" ،شماره نامه تشويق"،
"تاريخ تشويق نامه" و "پيوست"مي باشد.
"سطح تشويقي" شامل:
 دریافت نشانهای دولتی و تقدیر نامه از رئيس جمهور
 دریافت تقدیرنامه از وزیر یا معاون رئيس جمهور و یا استاندار
 دریافت تقدیر نامه از معاون وزیر و رئيس دانشگاه و سایر روسای سازمانها و موسسات وابسته به وزارت بهداشت
شامل:سازمان بهزیستی كشور ،سازمان انتقال خون ،انسيتو پاستور ایران ،سایر دانشگاهها و دانشكدههای علوم پزشكی كشور
و...
 دریافت تقدیرنامه از معاونان دستگاه های وابسته شامل  :معاونين رئيس دانشگاه و معاونين استاندار
 دریافت تقدیرنامه از مدیر كل یا مقامات همتراز شامل :مدیران ستادی و مدیران زیر مجموعه معاونتها ،مدیران شبكه ها،
روسای مراكز آموزشی درمانی و روسا و مدیران بيمارستانهای مستقل از شبكه ها  ،رؤسای دانشكدهها و فرماندار و مشاورین
وزیر

 دریافت تشویق از سایر مقامات شامل :معاونين مدیران و روسای مندرج در بند ، 5روسا و مدیران بيمارستان های زیر
مجموعه شبكه ها  ،روسای مراكز بهداشت شهرستان ها ،معاون فرماندار،بخشدار ،مدیران خدمات پرستاری
 كسب عنوان كارمند نمونه
 تقدیرنامه طبق ضوابط طرح تكریم
 تشویق های دریافتی از سوی هيات های اجرایی و نظارت انتخابات كشور

افراد مي بايست اطالعات خود را در خصوص "تشويقات" در اين سامانه وارد نمايند .اطالعات در قالب درخواست به
كارگزين ارسال خواهد شد و پس از تاييد توسط كارگزين در سامانه به صورت نهايي ثبت مي گردد.

صفحه «سوابق تدريس/سخنراني»

صفحه «سوابق تدريس/سخنراني» شامل اطالعات "موضوع تدريس/سخنراني" " ،سال تدريس/سخنراني " " ،محل
تدريس/سخنراني " " ،تعداد ساعات تدريس/سخنراني " و "پيوست" مي باشد.
افراد مي بايست اطالعات خود را در خصوص " سوابق تدريس/سخنراني " در اين سامانه وارد نمايند .اطالعات در قالب
درخواست به كارگزين ارسال خواهد شد و پس از تاييد توسط كارگزين در سامانه به صورت نهايي ثبت مي گردد.

