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زمینه های فعالیت
مشاوره ،برنامه ريزي ،پياده سازي ،راهبري و نظارت بر پروژه هاي حوزه فناوري اطالعات اعم از:
 اجراي پروژه هاي حوزه آموزش الكترونيك

 اجراي پروژه هاي تحليل و ارائه داشبورد هاي آماري داده هاي سازماني
 اجراي پروژه هاي تجميع و توليد انبار هاي داده
 اجراي پروژه هاي اتوماسيون صدور مجوز

 اجراي پروژه هاي حوزه فناوري اطالعات سالمت

 اجراي طرح هاي پورتال هاي سازماني و سيستم هاي مديريت محتوا
 اجراي طرح هاي ارائه خدمات الكترونيك بر خط
 اجراي پروژه هاي معماري محتوا

 استقرار ،مديريت و راهبري پرتال هاي سازماني
قابلیت های فنی
شركت رايان پژوه سالمت به منظور پيشبرد اهداف خود در دنياي تكنولوژي از به روزترين تكنولوژي ها
نظير  ASP.Net MVCو  ASP.Net Coreومعماري  Clean Architectureدر راستاي توليد اپليكيشن هاي تحت
وب  SPAو همچنين اپليكيشن هاي موبايل ( )Multiplatform Android, iOSاستفاده نموده تا محصولي با
حداكثر كيفيت به مشتري هاي خود تقديم كند.
خط مشی شرکت
 ايجاد اطمينان و جلب رضايت مشتريان

 ارتقاء دانش فني مشتريان از طريق مشاوره و آموزش
 ارتقاء مداوم كيفيت و تنوع خدمات

 ارتقاء سطح مهارت ,توانمندي و دانش نيروي انساني شركت
 ارتقاء سطح مشاركت و روحيه همكاري كاركنان شركت

 تقويت روحيه مشتري مداري در تمامي مراحل كاري
خط مشي ما بر مبناي كرامت انساني ،اعتماد متقابل و كار گروهي هدفمند استوار است و همواره در تالش
براي رقابت ،آزمايش ،ارزيابي مجدد و بهبود استانداردهاي حرفه اي خود مي باشيم
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محصوالت شرکت
 .1سامانه نوید
سيستم هاي مديريت يادگيريزيرساخت كليدي و ضروري براي استقرار و توسعه يادگيري الكترونيكي
محسوب مي شوند .اين سيستم هاي نرم افزاري امور مربوط به به كارگيري ،ثبت نام ،مديريت ،پيگيري،
ارزشيابي ،ارائه برنامه ها ،برقراري تعامل بين فراگيران و محتواي برنامه و بين فراگيران و استادان را انجام
مي دهند .لذا يكي از الزامات "بسته توسعه
آموزش مجازي در علوم پزشكي" راه اندازي
بستر  LMSكشوري با عنوان نويد (نرم
افزار ويژه يادگيري دانشگاهي) بود كه پياده
سازي آن توسط اين شركت انجام پذيرفت.

 .2سامانه آرمان
رشد چشمگير علوم در دهههاي اخير سبب شده است تا تقاضا براي همكاريهاي علمي در حوزهها و
سطوح مختلف افزايش يابد .پژوهشهاي جديد امروزه بيشتر بهصورت تيمي ،بينرشتهاي ،بين سازماني و
فراتر از مرزهاي كشورها شكل ميگيرد .يكي از مهمترين پيشرفتهاي دنياي امروز ،آموزش باز است .اين
واژه به معني اشتراک دانش و شكستن موانع آموزشي است كه با خود آرشيوي ،دسترسي آزاد ،منابع
آموزشي باز ،پژوهشهاي باز ،شبكههاي درسي باز و  ...ايجاد ميشود .اين همكاري و اشتراک ما را به
مدلهاي جديدي در ارتباطات علمي هدايت ميكند كه منجر ميشود تا هر فرد در سطوح مختلف
دانشگاهي بهطور كامل با آموزش و يادگيري درگير شود .با توجه به تعريف پروژه اي در سطح ملي توسط
وزارت بهداشت و درمان آموزش
پزشكي ،براي ايجاد سامانه اي ملي در
اين حوزه ،شركت رايان پژوه افتخار
دارد كه مجري فني پياده ساز اين
سامانه با عنوان سامانه ارمان مي باشد.
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 .3سیستم دادهانباري
امروزه سيستمهاي نرم افزاري روبهروز در حال گسترش و ارتقاء هستند و حجم بااليي از دادهها در
محل هاي عملياتي متفاوتي كه ممكن است از نظر جغرافيايي در سطح كشور گسترده باشند ،ذخيره
ميشوند .در اين شرايط نياز به استفاده از اين دادهها براي مديران در جهت اتخاذ تصميمهاي درست به
صورت كامال واضحي احساس ميشود .در اين گونه موارد سيستم هايي به نام دادهانبارها ايجاد مي شود.
اين سيستم ها با اهداف تحليلي ايجاد
ميشوند و در راستاي رفع مشكالت
فوق گام بر ميدارند .سيستم
دادهانباري كه به صورت مركزي بوده
توسط همه كاربران مجاز در سطح
كشور يا حتي در سطح جهان قابل
دسترسي است.

 .4سیستم تعیین هویت متمرکز
اين سيستم با دريافت درخواست تعيين هويت بر اساس استاندارد SAML: Security Assertion

 ،Markup Languageفرد را بر اساس دادههاي هويتي ذخيره شده در پايگاه داده خود ،تعيين هويت
نموده ،پاسخ مناسب را به سيستم درخواست كننده ارسال ميكند .اين سيستم يك نوع نرم افزار SSO:

 Single Sign Onميباشد .تمركز تعيين
هويت باعث عدم نياز به تغييرات نرم
افزاري در صورت تغيير در سياستهاي
تعيين هويت ،در همه اعضاي يك
مجموعه نرم افزار ميشود .همچنين با
استفاده از اين سيستم ،يك سازمان
ميتواند اجازه دهد ،سازمانهاي ديگر بدون
نياز به دسترسي به دادههاي تعيين هويت
افراد از امكان تعيين هويت سازمان اول
استفاده نمايند.
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 .5سامانه صدور پروانه الکترونیک مطب
اين سامانه قابليت درخواست ،ارسال
مدارک ،بررسي و صدور گواهي پروانه
الكترونيك مطب را به صورت الكترونيك فراهم
كرده است .همچنين اين سامانه قابليت ارائه
گزارش در سطوح مختلف سازماني را نيز دارا
مي باشد.
 .6سامانه شعاع
دانشگاه علوم پزشكي تهران براي اولين بار در كشور سيستم جامع ارزيابي كمي فعاليت هاي اعضاي هيات
علمي را تحت عنوان سامانه شناسائي عملكرد آكادميك و ارزش گذاري عيني – شعاع طراحي و راه اندازي
نمود  .مديريت سيستم در هر دانشكده به طور مستقل و زير نظر رئيس محترم دانشكده اعمال مي شود و نتايج
حاصله در تمامي دانشكده هاي تحت پوشش ،در
معاونت آموزشي دانشگاه جمع بندي و آناليز خواهد
مي گردد .آخرين نسخه از اين سامانه توسط اين
شركت پياده سازي شده و هم اكنون چندين مركز
دانشگاهي در حال كار مي باشد.

 .7سامانه آکادمی
سامانه آموزش كاركنان حين خدمت – اكادمي با فراهم كردن امكان دسترسي عادالنه كليه كاركنان به
دورههاي آموزشي تخصصي رشتههاي شغل خود از هرجا ،امكان آموزش همزمان براي تعداد قابل توجهي از
كاركنان ،صرفهجويي در زمان ،ساده سازي و كوتاه كردن فرايندهاي كاري ،شفافسازي اطالعات ،دسترسي به
شناسنامههاي آموزشي كاركنان در هر لحظه و از
هرجا و استفاده از پيامك براي اطالع رساني ،فضاي
آموزشي مناسبي را براي كاركنان ايجاد نموده و
موجب تسهيل روند آموزش ضمن خدمت شده
است .اين سامانه قابليت ايجاد و مديريت آزمون هاي
پيشرفته را دارا مي باشد.
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 .8سامانه آموزش مداوم جامعه پزشکی
اين سامانه با توانايي تعريف فلوچارت آموزشي ،اين قابليت را فراهم مي سازد تا با تعريف ساختار
آموزشي از شروع تا انجام آزمون و ارائه گواهي را به صورت دايناميك فراهم گرداند .ارائه برنامههاي
آموزشي اينترنتي كه براي اولين بار در كشور با رعايت اصول و چارچوب علمي تدوين محتواي الكترونيكي
و به صورتي كامالً تعاملي تهيه شده  ،نقطه
عطفي در گستره آموزش مداوم كشور است.
در حال حاضر اين سامانه توسط وزارت
بهداشت و درمان و آموزش پزشكي ،دانشگاه
تهران و چندين مركز ديگر مورد استفاده
قرار گرفته است.

 .9سامانه سرمد
اين پروژه با هدف تبادل اطالعات علمي و
به اشتراک گذاري دانش ميان اساتيد و
دانشجويان در دانشگاه علوم پزشكي تهران
پياده سازي و اجرا گرديد.

 .10سامانه ثبت نام
اين سامانه قابليت ايجاد ثبت نام به صورت دايناميك را براي مضوعات مختلف يك سازمان فراهم مي
كند .وجود قابليت هاي فرم ساز ،مديريت روند ثبت نام و تهيه گزارش هاي گوناگون از جمله توانمندي
هاي اين سامانه مي باشد .هم
اكنون اين سامانه در چندين
دانشكده و مركز معتبر دانشگاهي
مورد استفاده قرار مي گيرد.
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 .11سیستم مدیریت اسناد تحت وب
سيستم مديريت اسناد تحت وب مي تواند تمامي اسناد و مدارک سازمان را پس از اسكن در سرور
كامال تحت وب خود ذخيره نمايد تا در هر زمان و هر مكان اين اسناد در دسترس مديران سازمان قرار
گيرد .اين سيستم در حال حاضر در
بيمارستان مركز قلب تهران،
بيمارستان رسول تهران و بيمارستان
امام رضاي كرمانشاه در حال
استفاده ميباشد .پروندههاي پزشكي
اسكن شده در اين سيستم ذخيره
شده ،از بخشهاي مختلف توسط
پزشكان قابل دسترسي و در صورت
لزوم اضافه نمودن مي باشد.

 .12سیستم دسترسی خارج از دانشگاه به سایتهاي علمی
اين سيستم ،يك نرم افزار تحت سرور است كه در دانشگاهها نصب شده ،دانشگاهيان پس تعيين هويت
بر اساس نام كاربري و كلمه عبور اختصاصي كه دانشگاه به آنها تحويل داده است ،وارد اين سيستم شده به
منابع علمي دسترسي پيدا ميكنند.
از نظر مسائل تكنيكي تحت وب،
يك سيستم پيشرفته محسوب
ميشود و اولين بار در كشور توسط
شركت رايان پژوه سالمت طراحي و
پياده سازي شده است و در حال
حاضر مراحل تست خود را در
دانشگاه تهران و دانشگاه علوم
پزشكي تهران آغاز كرده است.
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 .13سیستم نوبتدهی تحت وب
اين سيستم براي ارائه كننده خدمت امكان
تعريف ظرفيت يك شيفت و حتي در صورت
لزوم تعريف نوبتهاي يك شيفت فراهم مينمايد.
بر اساس اين تعاريف كاربران اينترنت ميتوانند
نوبت مورد نظر خود را جستجو نموده ،ثبت
نمايند و كد پيگيري دريافت نمايند .مدير
سيستم نيز ميتواند گزارشهاي الزم را از سيستم
دريافت نمايد.

 .14سیستم مدیریت ارزیابی فعالیتهاي آموزش پژوهشی
اين سيستم ،يك نرم افزار تحت وب اتوماسيون
گردش كار فرايند ارزيابي ،داوري و امتياز دهي به
فعاليتهاي آموزش پژوهي اساتيد دانشگاه علوم پزشكي
تهران ميباشد .اين سيستم يك نمونه كامل از يك
اتوماسيون  Work Flowبه صورت تحت وب
ميباشد.

 .15نرم افزار اتوماسیون برگذاري همایش
اين سيستم قابليت اتوماسيون امور مربوط به شركت كنندگان همايش را دارا مي باشد .بر اين اساس
براي هر فرد شركت كننده به صورت اتوماتيك يك كارت ،با باركد مخصوص به آن فرد چاپ مي شود ،از
آن پس تمامي امور مربوط به شركت كننده مذكور از قبيل حضور و غياب ،ارائه گواهي ها ،و تخصيص
كاالهاي مربوط به شركت كننده ها همانند هدايا و ژتون غذا از طريق سيستم به صورت اتوماتيك صورت
مي پذيرد.
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 .16سیستمهاي مجله و سیستمهاي مدیریت سایتهاي خبري دیجیتال و تحت وب
سيستم مجله الكترونيك امكان توليد آنالين يك مجله الكترونيكي و ارسال آن به اعضاي مورد نظر را
فراهم مي كند .در اين محصول تمامي استاندارد هاي مربوط به مجله هاي علمي رعايت شده است.
همچنين اين محصول مي تواند كليه مجالت
الكترونيك قبلي را بايگاني كرده و در دسترس
شما قرار مي دهد .پس از اينكه شما كار طراحي
مجله الكترونيكي خود را به پايان رسانديد به
راحتي مي توانيد مجله الكترونيكي را به اعضاي
مورد نظر خود ارسال كنيد و يا آن را به صورت
آنالين نمايش دهيد.

 .17سیستم هوشمند افتراق خبرهاي پزشکی از خبرهاي غیرپزشکی
اين سيستم قادر است با بررسي محتواي متني
خبرها ،امتيازي را به يك خبر تخصيص دهد كه
اين امتياز نشان دهنده ميزان احتمال پزشكي
بودن خبر مذكور است .اين سيستم بر اساس
انتخابهاي مدير خبري آموزش ميبيند و بر اساس
سليقه او تصميم ميگيرد و با گذر زمان خود را به
روزرساني ميكند .اين سيستم قابل استفاده براي
هر حيطه ديگر بجز پزشكي نيز ميباشد.
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 .18سیستم مدیریت محتواي وب سایت
مجموعهاي از زيرسيستمهاي طراحي شده براي مديريت سريع و آسان وب سايتهاست .با استفاده
از زيرسيستمهاي اين مجموعه شما ميتوانيد وب سايتي كه توسط متخصصان شركت رايانپژوه سالمت
براي شما به صورت اختصاصي طراحي شده است ،را به آساني مديريت نموده ،تغييرات مورد نظر خود را
اعمال نماييد .از ويژگيهاي اين مجموعه دارا بودن زيرسيستمهايي است كه به ويژه آن را براي وب سايتهاي
علمي ،انجمنها ،مراكز تحقيقاتي ،گروههاي علمي و همچنين مراكز درماني و ارائه كنندگان خدمات سالمت
از قبيل مراكز تصويربرداري ،مناسب ميسازد و نيازهاي اين گونه مراكز را به خوبي پوشش مي
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دهد.

فهرست برخی از مشتریان شرکت
 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي
 سازمان نظام پزشكي

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران
 دانشگاه علوم پزشكي مجازي

 دانشكده علوم پزشكي مجازي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران
 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كرمان
 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ارتش
 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران
 دانشگاه الزهرا

 مركز استعدادهاي درخشان و مركز پژوهشهاي دانشگاه علوم پزشكي تهران
 گروه اطفال دانشگاه علوم پزشكي تهران
 انجمن اينترونشنال كارديولوژي ايران

 مركز آموزش جراحي الپاراسكوپي دانشگاه علوم پزشكي تهران
 انجمن مغز و اعصاب ايران

 دكتر احمد كاوياني

 بيمارستان قلب تهران

 بيمارستان رسول تهران

 بيمارستان امام رضاي كرمانشاه
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