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هوالطیف

زمین که بود زتاثیر زمهریر خراب

ز یمن مقدم نوروز میشود آباد

"نوروز" دیگر از راه می رسد و

خورشیدی را با اندیشه ای پویا و عزمی

بهار مطلعی دوباره است برای بهتر

راسخ خدمت به ایران اسالمی آغاز

اندیشیدن در ژرفای هستی ،که "

کنید ،باشد که در پرتو عنایات حضرت

نوروزمان " را چگونه آغاز کنیم

باریتعالی مددی هر چند کوچک به

و چگونه باور بهتر بودن را رنگ

اعتالی این خاک مقدس نمائیم.

معنا زنیم از حضرت صادق نقل

گرفته اند و زینت زمین در این روز آفریده

ضمن عرض تبریک به مناسبت حلول

شده است که در تعریف "نوروز"

شده است".

سال جدید از درگاه احدیت برای

فرمود ":نوروز اولین روزی است

و چه خوب است که با این میالد زمین و

جنابعالی و خانواده معززتان آرزوی

که خورشید در آن طلوع کرده و

زمان  ،آدمی نیز دگر بار تولدی تازه را تجربه

پیروزی و بهروزی دارم.

وزیدن

کند .امید آن دارم سال  ۱۳۹۰هجری

حمید فرنگ

بادها

در

آن

مدیر عامل شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین

نگاهی گذرا به
دستاوردهاي شرکت
مشاور مدیریت
و خدمات ماشینی
تامین در سال 89

در مراسم اختتامیه شانزدهمین نمایشگاه بین المللی الكامپ براي نخستین بار
"تامین اجتماعی الكترونیك" به عنوان دستگاه برتر انتخاب شد
شركت مشاور مديريت و خدمات ماشيني تامين به نيابت از صندوق تامين اجتماعي در شانزدهمين
نمايشگاه بين المللي الكامپ  2010حضور يافت و از بين  32دستگاه دولتي منتخب ،اين شركت به
عنوان يكي از سه دستگاه اجرايي برتر در اين دوره از برپايي الكامپ معرفي و طی مراسمی
"تنديس دستگاه اجرايي برتر" از سوي معاون فناوري اطالعات رياست جمهوري به اين شرکت
اعطا شد.

تنديس دستگاه های اجرايی برتر در
شانزدهمين نمايشگاه بين المللی
الکامپ

●

●

●

خدمات ماشینی تامین بر قله افتخار
طی مراسمی با حضور مقامات بلند پايه و دست اندركاران حوزه فناوري
اطالعات و ارتباطات كشور در مركز همايشهاي بين المللي سازمان صدا
و سيما ،شركت مشاور مديريت و خدمات ماشيني تامين به عنوان "شركت
برتر حوزه فناوري اطالعات" موفق به دريافت تنديس ِويژه اولين همايش
ملي برترينهاي انفورماتيك و الكترونيك شد

●

●

●

تنديس ِويژه اولين همايش ملي برترينهاي
انفورماتيك و الكترونيك

موفقیت شرکت خدمات ماشینی تامین اخذ رتبه جدید احراز
صالحیت شرکتهاي انفورماتیكی گردید
شركت مشاور مديريت و خدمات ماشيني تامين ،موفق به اخذ رتبه جديد
احراز صالحيت شركتهاي انفورماتيكي به نام "شركت تامين" از معاون
برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري گرديد


شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین بار دیگر موفق شد
اخذ تائید و تجدید گواهی نامه هاي نظام هاي مدیریت کیفیت و رسیدگی به شكایت مشتري
پيرو مميزي هاي بعمل آمده و گزارش مهندس شاكري سر مميز (شركت توف) كه در جلسه اختتاميه روز سه شنبه 18آبان ماه  89مصادف با روز ملي
كيفيت قرائت گرديد ،شركت خدمات ماشيني موفق شد عالوه بر تائيد و تجديد گواهي نامه هاي نظام هاي مديريت كيفيت و نظام مديريت رسيدگي به
شكايت مشتري مورد تمجيد و تكريم بيش از پيش قرار گيرد.



از سوي شرکت خدمات ماشینی تامین در
شانزدهمین نمایشگاه بین المللی الكامپ 2010
رونمایی شد
"سامانه بیمه همراه" شامل استعالم سوابق بیمه
شدگان و فهرست دستمزد شش ماهه آخر

حضور صندوق تأمیناجتماعی در اولین جشنواره و نمایشگاه رسانههاي تصویري و
دیجیتال سالمت
بازدید وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی از غرفه تامین

اولين جشنواره و نمايشگاه رسانههاي تصويري و ديجيتال سالمت با حضور صندوق تأميناجتماعي و ساير صندوقها و سازمانهاي تحتپوشش وزارت رفاه و تأميناجتماعي
برگزار شد.
به گزارش پايگاه اطالعرساني تأمين ،اين نمايشگاه در چهار بخش رسانههاي ديجيتال سالمت ،رسانههاي تصويري ،دستگاهها و سازمانهاي داراي خدمات سالمت و پژوهش و
فنآوري در حوزه سالمت در مركز آفرينشهاي فرهنگي و هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان برگزار شد.
وزيربهداشت ،درمان و آموزش پزشكي در بازديد از غرفه صندوق تأميناجتماعي از توجه تأميناجتماعي به استفاده از فنآوري اطالعات و اهتمام ويژه براي اطالعرساني اين خدمات قدرداني
كرد.

تأیید نسخ داروئی بیماران تحتپوشش تأمیناجتماعی در کلیه
داروخانههاي طرف قرارداد امكانپذیر است
به منظور نظارت بر مصرف منطقي داروها ،نسخ دارويي تخصصي و
گرانقيمت نياز به تأييد دفاتر اسناد پزشكي دارد و به جهت سهولت انجام اين
كار ،سيستم تأييد نسخ مكانيزه در كليه داروخانههاي طرف قرارداد

تأميناجتماعي طراحي شده است.

در راستاي تحقق اداره الكترونیك و فراهم نمودن بستر دورکاري
سامانه صدور احكام منابع انسانی با معماري مرکزي تحت وب آماده بهره برداري گردید

با عنايت به رويكرد جايگزيني معماري مركزي بجاي توزيعي و پيرو راه انداري بخش داده آمايي طرح جامع منابع
انساني مركزي سازمان تامين اجتماعي سامانه صدور احكام پرسنلي مركزي آماده بهره برداري گرديد.
با بهره برداري از اين نرم افزار و با عنايت به راه اندازي شش سيستم قبلي با معماري مركزي و كاربري توزيعي
"تحت وب" شامل مديريت سرويس و نگهداري تجهيزات سخت افزاري ،مديريت امور حمل و نقل وسائط نقليه،
مديريت تعمير و نگهداري ساختمان ،مديريت امور قراردادها ،مديريت امور تربيت بدني و امور باشگاه ها و مراكز
رفاهي و رستوران ها؛ زيرساخت ارائه خدمات الكترونيكي جهت تهيه "بستر دور كاري" كه يكي از اهداف نظام
اداري كشور مي باشد فراهم گرديده است .و در فاز داده آمايي به صورت آزمايشي انجام شده است.

کسب موفقیت همكار محترم نرم افزار مالی – اداري در عرصه
تالیف و پژوهش

بهره برداري از  59سایت به همراه پورتال شرکت

خانه سازي در هفته تامین اجتماعی

"کتاب هوش استراتژيک" به ترجمه و تاليف مهندس فردوس
حاتمي لنکراني کارشناس ارشد مهندسي صنايع دانشگاه صنعتي
شريف (کارشناس تحليل گر و طراح سيستم در واحد نرم افزار
مالي – اداري شرکت تامين) در تيراژ  1000جلد توسط انتشارات
دانشگاه صنعتي خواجه نصرالدين طوسي به چاپ رسيد

با همت كارشناسان واحد زير ساخت شركت مشاور
مديريت و خدمات ماشيني تامين 59 ،سايت ادارات كل
و مديريتهاي درماني تامين اجتماعي و پورتال شركت
خانه سازي ايران آماده در هفته تامين اجتماعي به
بهره برداري رسيد.

در ادامه تحقق طرح اداره الكترونیك در سازمان تامین اجتماعی
هفتمین سیستم با عنوان "سیستم مرکزي امور باشگاه ها" به بهره برداري رسید
به همت مديريت و كارشناسان بخش خدمات نرم افزارهاي مالي و اداري اين شركت سيستم مركزي امور باشگاه ها (هفتمين سيستم از مجموعه سيستم هاي اداره الكترونيك)
راه اندازي گرديد.
به همت مديريت و كارشناسان بخش خدمات نرم افزارهاي مالي و اداري اين شركت در راستاي اجراي طرح تحقق اداره الكترونيك منجر به توليد و راه اندازي سيستم سامانه
داده آماي طرح جامع منابع انساني مركزي ،سامانه جامع كتابداري مركزي ،سيستم سرويس و نگهداري تجهيزات سخت افزاري مركزي ،سيستم نقليه مركزي ،سيستم تعمير و
نگهداري ساختمان ،سيستم قرادادها و سيستم امور باشگاه ها شده است .

در راستاي فراهم ساختن تسهیالت براي بیمه شدگان و کارفرمایان

در راستاي ایجاد سهولت در بهره مندي از سیستمهاي بیمه اي

اولین گام در جهت تمرکز وصول حق بیمه در سازمان تامین اجتماعی برداشته شد

سامانه مرکزي ورود کاربران به خدمات بیمه اي تحت وب راه اندازي شد

راه اندازي سيستم تمركز وصول حق بيمه در سازمان تامين اجتماعي گامي مهم و اساسي براي
شروع تمركز ساير سيستم هاي سازمان مي باشد كه عالوه بر فراهم ساختن زمينه براي وصول
مبالغ حق بيمه از طريق اينترنت ،كاهش مراجعات كارفرمايان و بيمه شدگان به واحدهاي
سازمان را در پي خواهد داشت.

بنا به درخواست اداره نامنويسي سازمان تامين اجتماعي سامانه مركزي ورود كاربران
)(C.A.Aراه اندازي شد .سامانه مركزي ورود كاربران به عنوان درگاهي جهت ورود به
سيستمهاي خدمات بين شعب ،استعالم سوابق رانندگان و پرداخت الكترونيكي حق بيمه مي باشد
كه امكان دسترسي به خدمات بيمه اي تحت وب را بصورت يكپارچه براي سوپروايزرهاي
شعب تامين اجتماعي فراهم كرده است.

در جلسه مشترک مسئوالن بخش شبكه
با سرپرستان دفتر راهبري سازمان تامین اجتماعی:
دستاورد جدید کارشناسان بخش شبكه و ارتباطات شرکت تامین معرفی شد
شرکت مشاور مديريت و خدمات ماشيني تامين در راستاي تحقق ماموريت خود ،و ارتقاء
سرويس هاي ارائه شده به سازمان تامين اجتماعي نسبت به طراحي و پياده سازي سيستم
جامع مونيتورينگ شبکه ) TUM (TAMIN Unified Monitoringاقدام نمود.
طراحي و تکميل اين سيستم با همت کارشناسان بخش شبکه و ارتباطات شرکت تامين از
حدود يک سال و نيم قبل آغاز گرديد که پس از طي دو مرحله پايلوت (در شعب تهران و
سپس استان چهارمحال و بختياري) ،در بيش از يکصد شعبه تامين اجتماعي جهت جمع
آوري اطالعات عملكردي سيستم راه اندازي شد.

براي نخستین بار در کشور صورت گرفت
رونمائی از نرمافزار قوانین صندوق تأمیناجتماعی بر روي تلفن همراه در نمایشگاه مطبوعات
به نقل از سايت رسمي صندوق تأميناجتماعي ،از محل هفدهمين نمايشگاه بينالمللي مطبوعات و
خبرگزاريها ،به سفارش اين اداره كل ،نرمافزار قوانين صندوق تأميناجتماعي توسط واحد زيرساخت شركت
مشاور مديريت و خدمات ماشيني تأمين (متعلق به صندوق تأميناجتماعي) براي نخستين بار طراحي و ساخته
شد و در نمايشگاه مطبوعات سال جاري (سوم الي دهم آبانماه) از طريق بلوتوث در اختيار عموم
بازديدكنندگان عالقهمند غرفه تأميناجتماعي قرار گرفت.
شايان ذكر است ،اين نرمافزار اطالعاتي از قبيل :قوانين ازكارافتادگي ،بازنشستگي ،ازدواج و عائلهمندي،
مقررات كلي راجع به كمكها ،تخلفات (مقررات كيفري) و غيره را در اختيار عالقهمندان قرار مي دهد.

توسط شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین انجام می گیرد:

پورتال انگلیسی شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی

امن سازي زیرساختهاي خدمات  ITسازمان تامین اجتماعی

تامین راه اندازي شد
پيرو بند  4صورتجلسه شماره سه كميته مطبوعات مورخ  20مرداد
ماه ،پورتال انگليسي شركت مشاور مديريت و خدمات ماشيني تامين
به مناسبت هفته دولت راه اندازي گرديد.
پورتال انگليسي شركت در آدرس
 http://www.tamin.org:6262/web/enتحت بانك اطالعاتي
اوراكلي مي باشد و تكنولوژي ساخت آن  java/j2eeو مبتني بر
پورتال  open source liferay4.2.2است.

هدف نهايي از اجراي پروژه امن سازي زيرساختهاي خدمات  ITسازمان تامين اجتماعي،
برقراري امنيت براي ارائه سرويسهاي خدمات بيمه¬اي و درماني در سازمان تامين
اجتماعي است.
رويكرد شركت در اين پروژه اين است كه پس از اجراي اين امن سازي ،پيش از تجهيز شبكه
به ابزارهاي امنيتي ،مشكالت امنيتي در ارائه اين سرويسها ديگر وجود نداشته باشد و
آسيبپذيريهاي احتمالي برطرف شده باشد .بطوريكه زيرساختهاي شبكه ،پايگاه داده،
سيستمعامل ،و نرمافزارهاي كاربردي ،بدون حفره و كاستي ذاتي امنيتي بشوند و شركت براي
تكميل امنيت سرويسهاي  ITخود ،از امن بودن شرايط و زيرساختهاي خود اطمينان داشته
باشد.

مقارن با برپایی جشن ایام شعبانیه با حضور مدیرعامل،
مدیران و جمع کثیري از پرسنل مجموعه خدمات ماشینی
تامین از برگزیدگان مسابقات عكاسی  ،فوتسال و همكاران
کوشاي این شرکت تقدیر شد.

اجراي موفقیت آمیز " برنامه تجمیع

با تالش کارشناسان واحد ساخت و پشتیبانی

اطالعات شعب در استانها"

بخش درمانی شرکت تامین

با اجراي برنامه تجميع اطالعات شعب در
استان ،از اين پس ادارات كل تامين اجتماعي
مي توانند اطالعات برنامه شعب خود را به
صورت آنالين مشاهده نمايند.
يش از اين ادارات كل استانها جهت بهره مندي
از اطالعات شعب بايستي به شعب مراجعه
مي كردند كه اين امر موجب صرف وقت و
هزينه مي گرديد ،خوشبختانه با تالش
كارشناسان فني بخش خدمات نرم افزارهاي
بيمه اي شركت تامين "برنامه تجميع اطالعات
شعب در استان" تهيه شد.
با اجرا و نصب اين برنامه در ادارات كل و
شعب تامين اجتماعي در سراسر كشور از اين
پس ادارات كل تامين اجتماعي ،اطالعات
كامل شعب تحت پوشش خود را جهت تهيه
گزارشات آماري و  ...به صورت آنالين رصد
مي نمايد و ديگر نيازي به مراجعه حضوري
كارشناسان ادارات به شعب نمي باشد.
.

سیستم مانیتورینگ تجمیع اطالعات درمان
غیر مستقیم طراحی شد

حضور شرکت مشاور تامین در سیزدهمین نمایشگاه
بین المللی تجهیزات پزشكی
بازدید وزیر بهداشت ،آموزش و درمان پزشكی از غرفه تامین
شرکت مشاور مديريت و خدمات ماشيني تامين با همکاري شرکت
بازرگاني خانه سازي ايران در سيزدهمين نمايشگاه بين المللي تجهيزات
پزشکي ،دندانپزشکي ،آزمايشگاهي و دارويي ايران حضور يافت.

كارشناسان واحد ساخت و پشتيباني بخش درماني
شركت تامين به منظور ايجاد تسهيل در نظارت بر
تجميع اطالعات درمان غير مستقيم سازمان تامين
اجتماعي ،نسبت به طراحي و ساخت سيستم
مانيتورينگ بر تجميع اطالعات شدند.
با اجراي اين سيستم ،حصول اطمينان از ثبت
ركوردهاي مربوط به فايلهاي پذيرش ،اقالم پذيرش،
پذيرش پاراكلينك ،نسخ داوخانه ،ريز نسخ
داروخانه ،نسخ ازمايشگاه ،ريز نسخ ازمايشگاه به
صورت  On Lineفراهم مي شود.
بهره مندي از اين سيستم ،عالوه بر فراهم ساختن
امكان نظارت و كنترل بيشتر به صورت On
Lineو نيز بهبود در به روز رساني جداول و انتقال
اطالعات و بازنگري آنها ،اطالعات آماري
ارزشمندي در سطح خرد و كالن جهت تصميم
گيري هاي مهم مديريتي ارائه مي نمايد.
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نمايی از غرفه تامين در شانزدهمين نمايشگاه بين المللی الکامپ 2010
نمايی از غرفه تامين در شانزدهمين نمايشگاه بين المللی الکامپ 2010

حضور اصحاب رسانه
در غرفه تامين
الکامپ 2010
غرفه تامين در الکامپ 2010

غرفه تامين در هفدهمين جشنواره و نمايشگاه بين المللی مطبوعات و خبرگزاريها
غرفه تامين در هفدهمين جشنواره و نمايشگاه بين المللی مطبوعات و خبرگزاريها

نمايشگاه رسانه های تصويری
نمايشگاه رسانه های تصويری

تنی چند از مديران
وسرپرستان شرکت تامين
در همايش ملی برترينهای
انفورماتيک
حضور چند تن از سرپرستان و مديران شرکت تامين
در همايش ملی برترينهای انفورماتيک

مراسم تقدير از برگزيدگان مسابقه عکاسی ،فوتسال و همکاران کوشا

کسب مقام سوم توسط تيم مالی اداری و درمانی در
اولين دوره بازيهای فوتسال شرکت تامين

کسب مقام دوم توسط تيم بيمه ای در اولين دوره بازيهای
فوتسال شرکت تامين

کاري از روابط عمومی و امور بین الملل

کسب مقام نخست توسط تيم مشترک المنافع در اولين دوره
بازيهای فوتسال شرکت تامين

