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مردمي1 بليبليبليشكايات

انتقادات2 و پيشنهادات بليبليبليارسال

عضو3 بليبليبلياهداء

اساتيد4 شخصي بليبليبليصفحات

اداري5 بليبليبلياتوماسيون

آماري6 جامع خيربليبليسيستم

خيربليبليايميل7

اينترنت8 خيربليبليكاربران

تغذيه9 خيربليبلياتوماسيون

دانشجويي10 واحد انتخاب و نام بليبليبليثبت

تحقيقاتي11 طرحهاي مديريت خيرخيربليسامانه

سالمت12 الكترونيك پرونده خيرخيربليسامانه

13
نيروهاي محل وتعيين درخواست

طرحي
خيربلي

خير

14
مهماني پيگيري و درخواست

دانشجويان...و
بليبلي

بلي

بيمارستانها15 الكترونيكي دهي بليبليبلينوبت

دانشنامه16 صدور خيرخيربليدرخواست

درماني17 موسسات پروانه خيرخيرخيرصدور

مخدر18 داروهاي هاي حواله خيرخيرخيرصدور

19
كارخانه احداث طرحهاي بررسي
پزشكي تجهيزات توليد هاي

خيرخير
خير

پانسمان20 و تزريقات مجوز خيرخيرخيرصدور

مواد21 برداري بهره پروانه خيرخيرخيرصدور



بهداشت وزارت ، غذايي

22
از ناشي مصدومين به خدمت ارائه

ترافيكي حوادث
خيرخير

خير

23
فني مسئول و تاسيس پروانه صدور
دارويي هاي شركت و ها داروحانه

خيربلي
خير

24
فني مسئول پرواانه صدور

آزمايشگاهها
خيربلي

خير

تحصيل25 به اشتغال گواهينامه خيربليبليصدور

مخدر26 داروهاي حواله بليبليبليصدور

27
مهمان، دانشجويان وضعيت تعيين

و مرخصي ...تعليقي،
بليبلي

بلي

دانشجويي28 واحد بليبليبليانتخاب

درماني29 مراكز و بيمارستانها خيرخيرخيرارزشيابي

30
و خاص بيمار داروهاي حواله صدور

بيمارستاني
خيرخير

خير

مرفين31 تست نامه خيرخيرخيرمعرفي

آزمايشگاهها32 تاسيس پروانه خيرخيربليصدور

33
محصوالت ساخت پروانه تمديد

غذايي
خيربلي

خير

پرسنل34 انتقاالت و خيرخيربلينقل

35
تحصيلي معافيت برگه درخواست

دانشجويان براي
خيربلي

خير

36
سازمانهاي به خاص بيماران معرفي

بيمارستاني بخشهاي و گر بيمه
مربوطه

خيرحير
خير

37
نظرسنجي تكريمOnlineفرم
رجوع ارباب

بليبلي
بلي

38
و كارگاهها از بازرسي و بازديد

پوشش تحت كارخانجات
خيرخير

خير

39
آزمايشات انجام

و ....موادخوراكي،آشاميدني
خيرخير

خير

دانشجويي40 كارت خيرخيربليصدور

تحصيلي41 تاييديه بليبليبليصدور

و42 اي شناسنامه اطالعات بليبليبليثبت



دانشجويان دبيرستان

43
براي بهداشتي صالحيت صدور

كارگاهها
خيربلي

خير

44
حوزه به تحصيل از فراغت اعالم

وظيفه نظام
خيرخير

خير

45
باليني اطالعات و آمار آوري جمع

بصورت درماني وOnlineمراكز
اطالعات صحت پيگيري

خيرخير
خير

پزشكي46 خطاي بليبليبليگزارش

الكترونيكي47 بليبليبليارزشيابي

سياحتي48 اقامتي بليبليبليتسهيالت

ماموران49 اقامتي بليبليبليتسهيالت


