همکاران واحدهای
معرفی پروژه های

فنی جهت تدریس
در  11دوره تخصصی

واحد تحلیل

اعالم آمادگی کردند

و طراحی شرکت
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فصلنامه تامین اجتماعی
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بیماریهای پشت میزنشینی
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شماره  41و  42چاپ شد
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خبرنامه داخلی شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین (نسخه الکترونیکی)

بدنبال فراخوان واحد آموزش در خبرنامه داخلی شرکت

همکاران واحدهای فنی جهت تدریس در  11دوره تخصصی اعالم آمادگی کردند

بدنبال فراخوان واحد آموزش شرکت مبنی بر

واحد آموزش نیز با هدف استفاده از سرمایه

"جذب استاد از بین همکاران" که در شماره های

های انسانی ،انتقال دانش فنی درون سازمانی

قبلی خبرنامه منتشر گردید ،همکاران واحدهای

و پاسخگویی سریع به نیازهای مشتریان ،این

فنی جهت تدریس در  11دوره تخصصی شامل

دوره های آموزشی را توسط مدرسین داخلی

سخت افزار و تعمیرات – CCNP – CCNA

برای واحدهای تامین اجتماعی برگزار کرد .با

-CCDA–CCNP

توجه به استقبال واحدهای بیمه ای و درمانی،

VMWARE

دوره های مذبور از تاریخ  94/5/10تا پایان

–WINDOWS SERVER

سال در شرکت و یا در واحدهای سازمانی به

-SWITCH

ROUTE

-MTCNA

-NETWORK+

2012 -VS505

 LINUXوسیستمهای بیمه ای اعالم آمادگی کردند.

طور مستمر برگزار می شود.
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معرفی پروژه های واحد تحلیل و طراحی
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شرکت
مهندس آرمندهی مشاور تحلیل و طراحی شرکت

به عبارت ساده تر با اجرای این پروژه سازمان فقط

از جمله پروژه های مهم در دست اجرای این

به این گزارش که چقدر پول در چه زمینه ای

مجموعه را سیستم جامع بیمه متمرکز با رویکرد

دریافت کرده اکتفا نمی کند بلکه گزارشی از اینکه

تعهدی ،سیستم جامع اسناد پزشکی و تجمیع

چقدر باید پول باید دریافت می کرده و چه تعهداتی

اطالعات سیستم های بیمارستانی عنوان و تصریح

در قبال پول گرفته شده دارد را می بیند .همچنین

کرد :با تالش کارشناسان مجموعه ،چشم انداز

این سیستم قابلیت ثبت کلیه اسناد گزارشات مالی

پروژه و سند ذی نفعان پروژه سیستم جامع بیمه

در امور مالی سازمان مرکزی دارد.

متمرکز تعیین شده و برنامه عملیاتی آن نیز تعریف
شده است.

http://portals:2010/PR

فصلنامه تامین اجتماعی
شماره  41و  42چاپ شد

مهندس آرمندهی همچنین در خصوص قابلیتهای
سیستم جامع اسناد پزشکی اظهار کرد :این پروژه به

فصلنامه تامین اجتماعی شماره  41و  42توسط اداره
کل آموزش و پژوهش سازمان تامین اجتماعی چاپ
گردید .فصلنامه مذکور در نمایه مگیران به نشانی
 www.magiran.comقابل دسترسی می باشد.
فهرست مقاالت درج شده در این شماره به شرح ذیل
می باشد:

وی به تشریح وضعیت فعلی سیستم های بیمه ای

صورت متمرکز در سطح کشور ،کنترل منابع

در شعب پرداخت و اظهار کرد :یک سری از

دارویی ،پاراکلینیکی و جراحی را ممکن می سازد.

شعب تامین اجتماعی مکانیزه شده اند و خیلی از

همچنین اطالعات درمان غیر مستقیم بیمه شدگان را

سرویس های آنها وابسته به مکان جغرافیایی است.

به طور متمرکز نشان می دهد.



وی ادامه داد :در کنار سیستم اسناد پزشکی ،سیستم



در نتیجه اطالعات این شعب به صورت توزیع
شده در مرکز جمع آوری می گردد.

دکتر مظفر کریمی

های بیمارستانی اطالعات ذی نفعانی که به مراکز

اجرای پروژه سیستم جامع بیمه متمرکز شرایطی

درمانی ملکی تامین اجتماعی مراجعه می کنند شامل

را فراهم می آورد که دیتای کلیه سرویس های

کلیه اطالعات درمانی سرپایی ،پاراکلینیک ،مصرف

بیمه ای شعب اعم از نامنویسی دریافت لیست

دارویی ،جراحی و بستری و ...را تجمیع می نماید.

پیامدها و موانع واگذاری مدیریت تامین اجتماعی به
نهادهای خصوصی
دکتر مظفر کریمی



بررسی نقش آکچوئری در نظام تامین اجتماعی
(با تاکید بر بیمه های اجتماعی)
زاهد اسدی



محاسبه پرونده پیگیری مطالبات و ...در ستاد

زمینه های تاریخی پیدایش تامین اجتماعی در ایران

مرکزی سازمان تامین اجتماعی تجمیع شود و سرویس

مقایسه ارائه تعهدات بلند مدت در ایران و سایر
کشورها
دکتر عباس خندان



های بیمه ای تامین اجتماعی را مستقل از مکان
جغرافیایی به ذی نفعان تامین اجتماعی ارائه نماید.

نقش و مسئولیت دولت در برنامه ریزی بخش
بهداشت و درمان
منیره سادات سعادتمند هاشمی ،دکتر عباس اکبریان



مشاور تحلیل و طراحی شرکت همچنین از تعریف

راهکارهای بهبود نظارت بر عملکرد پزشکان و سایر
ارائه دهندگان خدمات درمانی
دکتر حسین جودکی دکتر بیژن گرایلی

نظام مالی و تعهدی روی سیستم های بیمه ای خبر



داد و افزود :در وضعیت فعلی سیستم های بیمه ای

بررسی وضعیت تعرفه های خدمات تشخیصی-
درمانی از سال  1374تا سال 1393
فرهاد کوهی

نظام مالی تعهدی ندارند ،برای اینکه سازمان بتواند
مطالبات خود را پیگیری کند و تعهدات خود را نیز

مشاور تحلیل و طراحی درپایان اظهار کرد :با اتمام

بداند ،،قرار است یک نظام مالی با رویکرد تعهدی

سه پروژه یاد شده( سیستم جامع بیمه متمرکز،

روی سیستم های بیمه ای تعریف شود که با

سیستم جامع اسناد پزشکی و تجمیع اطالعات

اجرای آن به چرخه مالی و کلیه زمینه های تعهدی

سیستم های بیمارستانی) اطالعات کلی ذینفعان به

دست خواهد یافت.

طور کامل در مرکز ایجاد می شود ،و می توان



مطالعه عوامل موثر نفوذ مدیران بر کارکنان ( مطالعه
موردی اداره کل تامین اجتماعی استان گلستان)
دکتر رمضان حسن زاده ،پروانه اسپو

نگاهی به مدیریت سرویس فناوری اطالعات

ارزش  ،یک بازی برد -برد است

سرویس های الزم را براحتی از آن استخراج نمود.
مقاله آقای مهندس نیما میر بابایی با عنوان ارزش ،یک
بازی برد -برد است در ماهامنامه پیوست چاپ گردید
جهت مطالعه مقاله ایشان به شیرپوینت روابط عمومی
قسمت اخبار مراجعه نمایید.
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آیا می دادنید :







برای تولید  1لیتر بنزین  23،۵تن گیاه در گذشته مدفون شده است
گرمترین نقطه جهان نقطه ای بنام گندم بریان در کویر لوت ایران با  ۷۵درجه گرما می باشد
بیست درصد آب شیرین جهان میان آمریکا و کانادا قرار دارد
استرس تا  ۵برابر سیستم ایمنی بدن را پایین میاورد
تعداد چپ دستها  10تا  1۵درصد است و تعداد چپ دستها در میان آقایان ،دو برابر
خانمهاست
شیارهاى کف دست کمکی براى بهتر گرفتن اشیاء است
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نشریه الکترونیکی داخلی شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین

نش
س
گ
ت
"باز ی "

بیماریهای پشت میزنشینی

اگر روزانه بیش از شش هفت ساعت برای انجام کارهایتان مجبور به نشستن پشت میز هستید ،شک نداشته باشید
که سالمتتان در خطر است و ریسک ابتال به بیماریهای مختلف را در خودتان باال میبرید.

از جمله عوارض و بیماریهای پشت میزنشینی

انیل شدن هم کار گرامی جناب آاقی مهدی
نش
س
تب
گ
ت
گف
عباس زاده را هب افتخار باز ی ریک ته و
آرزومندیم رد دوره جدید زندگی روزاهی خوبی

 دردهای گردن ،شانه و درد ناحیه کمر و لگن و اندام تحتانی
 کوتاهی عضالت و دردهای عضالنی

پیش رو داشته باشند.

 ضعفهای عضالنی ماهیچهها
 دیسک کمر
 آرتروز گردن
 چاقی و بیماری دیابت

"تسلیت"

 بیماریهای گوارشی ،قلبی و عروقی
 یبوست

هم کاران گرامی

 بیماری هموروئید (بواسیر(
 پوکی استخوان

سرکار خانم زهره ربخ

 سرطان رحم ،پستان و تخمدان در خانمها

جنابان آاقیان :مهدی خدا بنده  ،کیا کاویانی ،

 سرطانهای روده بزرگ و پروستات در آقایان
مواد غذایی مناسب برای پشت میز نشین ها
محمدحسین عزیزی ،متخصص تغذیه اعالم کرد :افراد شاغلی که کارشان به صورت پشت میز نشینی است ،باید فیبر
بیشتری مصرف کنند به علت آنکه فعالیت بدنی آنها کم است.
وی با اشاره به منابع فیبر اظهار داشت :فیبر مورد نیاز بدن را میتوان از انواع میوه ،سبزی ،نان و بیسکویت سبوسدار
تامین کرد .به دلیل آنکه فیبر از ابتالی وی به یبوست جلوگیری میکند.
این متخصص تغذیه ادامه داد :همچنین مصرف زیاد فیبر به افراد پشت میز نشین کمک میکند تا مواد زاید از بدنشان دفع
شود و از ابتالی آنها به سرطان ،بیماریهای قلبی ،عروقی و دیابت پیشگیری نماید.
عزیزی تصریح کرد :افراد شاغلی که کارشان پشت میز نشینی است عالوه بر مصرف فیبر به دلیل آنکه فعالیت بدنی کمی
دارند غذای کمتری مصرف نمایند و تا حد امکان فعالیت بدنی به میزان  10دقیقه تا یک ربع داشته باشند.


جارب اهشمی ژناد

رد هفته اهی گذشته شاهد هب سوگ نشستن شما رد غم از
دست دادن ع ززیانتان بوده ایم ،بدین وسیله ضمن
ارباز همدردی  ،مصیبت وارده را خدمتتان تسیلت
ع رض می نماییم.

هم کاران گرامی متولد شهریورماه تولداتن مبارک



