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بیانیه ماموریت
صنایع هوش مصنوعی سالمت سازان سهند(به اختصار صنام سهند) یک شرکت دانش بنیان در استان آذربایجان
شرقی و شهر تبر یز می باشد که با تالش جمعی از متخصصین علوم میان رشته ای و محض در سال  1۳۹۳فعالیت
خود را با کوله باری از تجربه پیشین در مدیریت شرکت های خرد آغاز نمود .شرکت صنام سهند در دورنمای خود
قصد دارد تا با یاری خداوند متعال با فعالیت مستمر و ایده پردازی های نوآورانه مبتنی بر فناوریهای نوین ،گامی
را در جهت اعتالی دانش این مرز و بوم بردارد.
هدف و رسالت شرکت در راستای گسترش محاسباتی و کاربردی متدولوژ یهای نوین فناوری اطالعات و
علوم رایانه در حوزه های مختلف و همچنین در قالب علوم همگرا می باشد.

چشم انداز و ارزشها
قطب هوش مصنوعی خاورمیانه تا ده سال آینده
قطب ایده پردازی و توسعه فناوری های همگرا و علوم شناختی در شمال غرب

ارتباط با ما
شماره ثبت38859 :
تاریخ تأسیس1393/08/10 :
تاریخ دانش بنیان شدن1394/09/10 :
محور اصلی فعالیت :انفورماتیک پزشکی(دانش بنیان)
دفتر مرکزی :آذربایجان شرقی ،تبریز ،خیابان آزادی ،نبش گلگشت ،پارک علم و فناوری ،ط همکف ،و 117
شماره تلفن تماس041- 33364060 :
شماره موبایل09904143139 :
سایتwww.sanamsahand.com :
پست الکترونیکsanamsahandtabriz@gmail.com :
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تاریخچه ،رشد و توسعه
تاسیس شرکت
شرکت در سال  1۳۹۳بصورت
سهامی خاص با تالش جمعی از
متخصصین علوم میان رشته ای و
محض فعالیت خود را با کوله باری
از تجربه پیشین در مدیریت
شرکت های خرد آغاز نمود.

آبان
1۳۹۳
آذر
1۳۹4

گسترش
باا گساااااااترش نیروی انساااااااانی و باا
هااادف گساااااااترش محااااسااااااابااااتی و
کااربردی متادولوژ یهاای نوین فنااوری
اطالعااااات و علوم رایاااانااااه در حوزه
بهداشااات و درمان ،در قالب رشاااته
هاای نوظهوری همچون انفورمااتیاک
پزشااکی و فناوری اطالعات سااالمت
شااااارکت توانسااااات گام بلندی را در
حوزه دانش این مرز و بوم بردارد.

ما در بحران کرونا
باااا وقوا پاااانااادمی کوویا اد  1۹ماااا نیز
همچون سااااااااایرین در جهاات مقااابلااه و
پیشاااااااگیری از این ویروس برآماااادیم.
شااارکت در ابتدا به تولید دساااتگاههای
ضادعفونی دسات اتوماتیک (در دو نوا
دیواری و ایساااااااتاااده) مبااادرت ورزیااد،
سااااا ا س بااا اخا مجوزهااای الزم تولی اد
ماساااک ساااه الیه پزشاااکی ملت بلون و
ماسک سه بعدی ملت بلون در دستور
کار قرار گرفت.
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در سال  1۳۹4با ارائه طرح های
نوآورانه و توجیه تجاری تبدیل به
یک شرکت دانش بنیان نوپا در
زمینه انفورماتیک پزشکی گردید.

شکوفایی

اردیبهشت
1۳۹5

فروردین
1۳۹8

فروردین
1۳۹۹

با ارتقاء کیفیت ،پژوهش و توسعه
مداوم و ارتباطات آکادمیک فراگیر و
همچنین ایجاد بستر اکتشاف
دانش نو در حوزه سالمت و
بهداشت عمومی شرکت قصد دارد
در آینده ای نه چندان دور تبدیل به
قطب برتر انفورماتیک پزشکی در
شمالغرب کشور شود.

رویکرد های جدید
دی
1400

ورود به حوزه تولید تجهیزات
الکترونیکی با تولید  UPSهای
کوچک ،ورود به حوزه اینترنت
اشیاء در حوزه آزمایشگاهی و
گلخانه ،شروا کسب و کار مجزا
مبتنی بر گل های ز ینتی و …
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محصوالت ما

آنالیز سه بعدی پاسچر
سامانه مکاترونیکی آنالیز ،ارزیابی و درمان سه بعدی پاسچر
استاتیک و دینامیک ستون فقرات در سیستم سالمت مورد
استفاده قرار می گیرد و به عنوان متممی برای تشخیص مشکالت
مفاصل ،استخوان ها ،ضعف عملکرد عضالت و بیماری های

دقت
بسیار
باال

پردازش
تصویر

نورولوژ یک است و عالوه بر اینکه شاخص مناسبی برای پروسه ی
درمان می باشد در انتخاب بهتر ین برنامه ی مداخله ی درمانی نیز
کمک کننده است.
جهت پایش این وضعیت ،مجموعه ای از قطعات و ماژول های

ثبت
اطالعات
بیماران

فالوآپ

الکترونیکی و مکانیکی در کنار پلتفرم نرم افزاری هوشمند پردازش
تصویر و سامانه پرونده الکترونیک اختصاصی ،با دقت بسیار باال
محاسبات مورد نیاز را انجام خواهد داد و امکان دسترسی و
پردازش آسان تصاویر پاسچرال پزشکی را در تعیین عوارض،

اپلیکیشن
حرکات
اصالحی

مکاترونیک

مشکالت و فرم ستون فقرات و سایر اعضای بدن فراهم می نماید
 .در راستای این هدف ،ایجاد و ارزیابی یک سامانه مدیریت پایگاه
داده جهت فالوآپ و ثبت اطالعات بیماران نیز برآورده می شود .با
توجه به سابقه پژوهش های پیشین ،اهدافی از قبیل مستند
سازی داده های بیمار ،پردازش و تعیین مشکالت بیمار و استخراج
دانش از تصاویر وی و استفاده از این دانش برای تصمیم سازی
بهتر در مدیریت بیماریهای مرتبط بصورت سامانه های تصمیم یار
و نهایتا بهبود کیفیت مراقبت بهداشتی هدف گ اری شده اند.
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سامانه مدیریت و پایش داده های اسکیزوفرنیا (سم اد اسکیزوفرنیا)
سامانه مدیریت و پایش داده های اسکیزوفرنی یک رجیستری
حرفه ای برای ثبت ،تحلیل و پایش بیماران مبتال به روان
گسیختگی یا اسکیزوفرنی می باشد.

داشبورد

روانگسیختگی ،اسکیزوفرنی یا شیزوفرنی( به انگلیسی :
)Schizophreniaکه اکثر روان زشکان و روانشناسان به آن
سرطان خاموش نیز میگویند یک اختالل روانی شایع است که
از ویژگیهای بارز آن فقدان توانایی در اندیشیدن ،عاطفه
ضعیف ،انجام رفتارهای نامعقول و ناتوانی در درک واقعیت

کد گ اری
بیماری ها

است .البته شایان ذکر است که منظور از ناتوانی در درک
واقعیت ،توهمات مغزی فرد بیمار میباشد.
وجود سامانه ای با ویژگی های ذیل جهت تحقیق ،پژوهش و
استخراج دانش کاربردی جهت پیشگیری از ابتال به این بیماری
امری ضروری است:
منطبق بر نظر و مدیریت متخصصین برتر ایرانی و بین
المللی(پروفسور ریچارد از هلند)شامل فرم های دموگرافیک،
دارویی ،بالینی و پرسشنامه های مربوطه ،شامل داشبورد
آنالین ،مبتنی بر استاندارد کدگ اری بیماری ها و…
در طراحی این سامانه کوهورت ارس دانشگاه علوم پزشکی تبریز
نقش ایفا نموده است.
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سم اد استروک
سامانه مدیریت و پایش داده های استروک یک سامانه جامع
برای ثبت ،تحلیل و پایش بیماران مبتال به سکته مغزی می
باشد.
به کارگیری سامانه م کور می تواند منجر به نتایج ذیل شود:
دانش استخراج شده از این سامانه در صورتیکه در اختیار تیم
پزشکی قرار داده شود ،می تواند در ارزیابی درمانهای انجام شده

سامانه
ثبت
بیماری

داشبورد

قبلی و اتخاذ تدابیر درمانی جدید برای بیماران مربوطه مفید
واقع گردد.
این دانش میتواند در تصمیم گیری و تصمیم سازی مدیران
اجرایی و سیاست گ اران نظام سالمت منطقه و کشور تاثیرات
بسزایی داشته باشد.
همچنین اطالعات و نتایج حاصل از این سیستم میتواند در
انجام و یا طراحی مطالعات مختلف پژوهشی و آزمودن فرضیه
های مختلف مرتبط با آن سودمند باشد.
از ویژگی های سامانه حاضر می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
دارای بیش از  500فیلد تخصصی بالینی ،آموزشی و پژوهشی،
فالوآپ و رهگیری بیمار ،گزارش گیری بر اساس آیتم های
مختلف ،داشبورد آنالین ،طراحی استاندارد مبتنی بر فرم ملی
استروک و منطبق بر مشاوره و نظر متخصصین امر و…
در طراحی این سامانه مرکز تحقیقات علوم اعصاب و شناختی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز نقش ایفا نموده است.
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طراحی

استاندارد

فالوآپ
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سم اد واسکولیت
سامانه مدیریت و پایش داده های واسکولیت یک سامانه جامع
برای ثبت ،تحلیل و پایش بیماران مبتال به واسکولیت می باشد.
واسکولیت شامل گروهی از بیماری ها است که با التهاب و
آسیب عروق خونی مشخص می گردد .آسیب عروق خونی منجر
به اختالل در عملکرد عروق شده و این امر به نوبه خود سبب
کاهش جریان خون در بافت ،ایسکمی بافتی ،نکروز و خونریزی

آنالیز
های
آماری

سامانه
ثبت
بیماری

می شود .عالیم واسکولیت شامل ضعف و خستگی ،تب ،درد
عضله و مفصل ،کاهش اشتها و وزن بدن ،درد شکم ،مشکالت
کلیوی (ادرار خونی یا تیره رنگ) و عصبی (بی حسی ،ضعف ،درد)
می باشد که بسته به نوا و محل درگیری متفاوت است .ثبت
الکترونیکی اطالعات (رجیستری) بدلیل در بر گرفتن حجم نمونه
باال و مدت زمان طوالنی پیگیری امکان ارزیابی بهتر پیامدهایی
نظیر آسیب ارگان و مرگ و میر و نیز انجام آنالیزهای آماری
مقایسه ای را در زیرگروهی از بیماران فراهم می نماید.
از ویژگی های این سامانه می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
طراحی چابک با مشارکت پزشکان متخصص ،گزارش گیری های
آماری دقیق ،جستجوی پیشرفته بر اساس عناصر داده و …
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گزارشات

دقیق

ارزیابی
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تریاژ هوشمند
افزایش بار مراجعه به بخش های اورژانس و نگرانی در مورد
نادیده گرفته شدن بیماران بدحال در این میان موجب شد
مسؤوالن بخش اورژانس برای تسریع شناسایی و افتراق
مجروحان و بیماران بدحال از بیمارانی که شکایت های غیر فوری
و مزمن دارند ،به دنبال راهکار مناسب و اجرایی باشند و از این
رو استفاده از سامانه تریاژ به منظور اولویت بندی بیماران بخش

کاربر
پسند

سنجش
دقیق

اورژانس به عنوان راهکار مناسب این مسأله مطرح گردید.
در این روش ،پرستاران تریاژ نه تنها بر اساس سنجش فوریت
نیاز بیمار به اقدام درمانی(مبتنی بر شواهد عینی ،ذهنی و
معاینه مختصر) بلکه بر اساس میزان منابع مورد نیاز در بخش،
بیمار را برای دریافت خدمات اولویت بندی می کنند .همچنین
بیماران منتظر برای دریافت خدمات ،در فواصل زمانی مناسب
بر اساس اولویت بالینی باید مجددا ارزیابی شوند تا در صورت
تغییر وضعیت بالینی ،اولویت رسیدگی به آنان نیز تغییر کند.
نرم افزار حاضر در عین سادگی ظاهری به میزان زیادی سرعت و
دقت تشخیص وضعیت بالینی بیمار را افزایش داده و در نتیحه
کارایی تصمیمات اورژانسی را بهبود می دهد .در طراحی این
سامانه متخصصین طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی تبریز
نقش داشته اند.
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غربالگری سرطان تخمدان
این سامانه بصورت ترکیبی با بهره گیری از محاسبات علمی،
تخصصی درصد میزان ابتال به سرطان تخمدان را بررسی و
تشخیص می دهد .

برنامه
منظم

میزان بروز سرطان دهانه رحم در ایران نسبت به سایر
کشورهای جهان کمتر است ،با این حال میزان خطر مرگ و میر
مبتالیان به این بیماری در این منطقه بیشتر است ،به همین
دلیل به نظر می رسد که یک برنامه منظم غربالگری سرطان

دقت

دهانه رحم مورد نیاز است.
به دلیل آنکه سرطان دهانه رحم از معدود سرطان هایی است
که قابل پیشگیری و تشخیص زودرس می باشد و نمی توان ابتال
ساالنه  400-500نفر به این سرطان و مرگ بیش از  ۲40نفر در
سال را نادیده گرفت ،بنابراین اجرای برنامه سازمان یافته
غربالگری برای زنان کم خطر ایرانی بعنوان یک ضرورت مطرح
است .برنامه پیشنهادی مطرح شده برای غربالگری زنان کم خطر
ایرانی به روش بررسی سیتولوژ یک (پاپ اسمیر) است که از
سن  ۳0سالگی شروا شده و هر  5سال تکرار می شود .سن
پایان دادن به غربالگری  ۶۹سال است .نیازی به انجام غربالگری
برای زنان باردار و زنانی که تحت عمل هیسترکتومی قرار گرفته
اند وجود ندارد.
ل ا وجود چنین سامانه ای جهت افزایش دقت و سرعت
تشخیص این بیماری امری ضروری می باشد.

صنام سهند
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سرعت

ایده پردازان امید

تبریز،گلگشت ،پارک علم و فناوری استان آ.ش
041-33364060
www.sanamsahand.com

صنام سهند

مشاوره پیش از ازدواج
این سامانه با ایجاد پایگاه داده جامع برای مراکز مشاوره ازدواج
به منظور نظم بخشی به آرشیو پرونده های مراجعین به مرکز و
تسهیل در امر دسترسی به داده ها و گزارش گیری از آنها ،طراحی
شده است .از آنجایی که رعایت اصول مستندسازی پرونده های
بالینی و استفاده های آموزشی ،پژوهشی ،آماری و درمانی از آنها
از اهمیت باالیی برخوردار است ل ا ثبت صحیح ،کامل و به

مستند
سازی
دقیق

تصمیم
یار

هنگام داده ها می تواند نقش مهم و اساسی را در برآوردن
نیازهای سیستم مراقبت سالمت ایفا نماید .منبع اصلی داده
های مراقبت بهداشتی در سازمانهای مربوطه ،پرونده پزشکی
بیمار می باشد.
داده های بیمار باید در سطوح چندگانه مدیریت و آنالیز شوند.
در سطح فردی برای سازماندهی مشکالت بیمار و طرح مراقبت
و در سطح گروهی برای تعیین اینکه سیستم مراقبت چگونه به
بیماران خدمت دهی می کند ،داده ها را مورد استفاده قرار می
دهیم .بنابراین برای حصول اطمینان از کیفیت داده باید فرآیند
مستندسازی را اصالح نمود که مستندسازی خوب نیز مستلزم
سیستم اطالعاتی کارا می باشد .از بین سیستمهای اطالعات
کام یوتری و سیستم های اطالعات کاغ ی ،سیستمهای اطالعات
کام یوتری دارای پتانسیل بیشتری بوده و نیز داده های وسیع
تری را می توانند نگهداری کنند ،همچنین روشهای گردآوری داده
در این سیستم ها دقیق تر بوده و امکان مدیریت داده را برای
ما فراهم می کند.

صنام سهند
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ثبت
اطالعات

داده های
با کیفیت
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حامل های انرژی
سامانه مدیریت و پایش حامل های انرژی یک سامانه جامع برای
ثبت ،مدیریت ،تحلیل و کنترل میزان مصرف انرژی(برق ،آب،
گاز و …) در ادارات و سازمانها می باشد.
طبیعتا با مانیتورینگ مکرر میزان مصرف واحد های مختلف
سازمان می توان از هدر رفت انرژی جلوگیری نموده و صرفه
جویی مالی باالیی را برای سازمان به ارمغان آورد.
با توجه به اینکه کنترل دائمی مصرف حامل های انرژی می تواند
تا حد زیادی منجر به صرفه جویی در مصرف و در نتیجه مدیریت
هزینه شود ،وجود چنین سامانه ای برای سازمانها و ادارات و
دانشگاهها و حتی شرکت های خصوصی بزرگ و کوچک دارای
الویت باالیی است .همچنین با توجه به اینکه در این سامانه
زیرساخت ارتباط با سرویس های مشاهده اطالعات و واریز
قبوض نیز دیده شده است می تواند ثبت و مدیریت قبوض را
تسهیل و تسریع نماید.

صنام سهند
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تسهیل
مدیریت
قبوض

جلوگیری
از هدر
رفت
انرژی
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دستگاه های ضد عفونی کننده
دستگاه ضدعفونی کننده دست کلینل  Cleanelمحصولی
بسیار کاربردی و بهداشتی است .این محصول برای استفاده در
بیمارستانها ،داروخانهها،آرایشگاهها ،کارخانجات ،ادارات،
فروشگاه وهمینطور مراکز مراجعه محور قابل استفاده است که
در واقع با رعایت فاصلهگ اری اجتماعی طراحی و ساخته
شدهاست .از نقاط قوت این دستگاه میتوان به سنسور چشمی
اشاره کرد که باعث ضدعفونی کردن دست و اشیاء بدون تماس
فیزیکی شده و همچنین در جهت مصرف بهینه و کنترل پاشش
محلول ضدعفونیکننده روی دست بسیار موثر است .این
دستگاه مجهز به نمایشگر  RGBوضعیت است به این صورت

سنسور
چشمی
انواا
ضد
عفونی
کننده ها

3500
سی
سی
پمپ با
دوام

که چراغ سبز رنگ وضعیت آماده به کار دستگاه را نشان خواهد
داد و در هنگام پاشش چراغ آبی رنگ آن فعال خواهد شد .و به
محض برداشتن دست از زیر دستگاه محلول پاشی قطع خواهد
شد همچنین پاشش این دستگاه به صورت ریز دانهای است و
مخزن  ۳500سیسی دستگاه در جلو و در دسترس قرار گرفته
است .در واقع دارا بودن پمپ قوی و بادوام این دستگاه ،باعث
عملکرد هر چه بهتر آن شده است به این صورت که میانگین با
هر بار شارژ مخزن از مواد ضد عفونی کننده ۶000 ،پاف پاشش
انجام خواهد داد و امکان استفاده از انواا مواد ضدعفونی کننده
مایع نیز برای آن وجود دارد.
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همچنین بخشی از مهم تر ین پروژه های دانش
بنیان و تجاری ما را در این بخش مشاهده می کنید
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خدمات ما

تحلیل و طراحی سامانه های
اطالعاتی
✓ تحلیل سامانه با متد های نوین
✓ توسعه با جدیدترین چهارچوب های
موجود در دنیا
✓ رابط های کاربری زیبا و کاربرپسند

هوش مصنوعی ،داده
کاوی و تحلیل داده
✓ تیم تخصصی هوش مصنوعی و یادگیری
عمیق
✓ تحلیل داده ها و داده کاوی

توسعه برنامه های کاربردی
✓ استفاده از به روز ترین چهارچوب های
توسعه
✓ رابط های کاربری زیبا و حرفه ای

صنام سهند
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اینترنت اشیا
✓ تیم چند تخصصی

✓
✓

تجربه چندین پروژه
توسعه مقیاس پ یر
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برخی از همکاران و مشتریان ما
لوگو

نام شرکت  /حوزه فعالیت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تبریز
مرکز تحقیقات علوم اعصاب
مرکز تحقیقات پیشگیری از سوانح رانندگی
مرکز تحقیقات روان پزشکی و علوم رفتاری
موسسه تحقیقات آموزش و درمان سرطان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی بابل
)Connective Tissue Diseases Research Center (CDTRC
دانشگاه علوم پزشکی بقیه للا
مرکز تحقیقات غدد درون ریز
اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران

صنام سهند
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ساختار سازمانی

سید جلیل ملکی
عضو هیات مدیره

طاها صمدسلطانی
رییس هیات مدیره

پیمان رضایی
عضو هیئت مدیره

حامد پاکزاد
مدیر عامل

سید علی آقامالی

یوسف غیبی
مدیر فنی

فاطمه خوشکام

برنامه نویس رابط کاربری

مدیر تیم اپلیکیشن

علی فتحی

توسعه دهنده اپلیکیشن

شیوا اسالمی

برنامه نویس رابط کاربری

حامد ارفعی

برنامه نویس و تحلیلگر

علیرضا غالمی
طراح سخت افزار

صنام سهند
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نعیمه پورحسین
مسئول اداری مالی

حسن باقرزاده

مدیر بازاریابی و فروش

مهرداد محمدپور

گرافیست و تحلیلگر آزمایشگاه
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اعضای هیئت مدیره
دکتر طاها صمدسلطانی
رییس هیئت مدیره

دکتری انفورماتیک پزشکی
samadsoltani@tbzmed.ac.ir

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز و مدیر پژوهش و توسعه

دکتر پیمان رضایی
عضو هیئت مدیره

دکتری مدیریت اطالعات سالمت
rezaeip@tbzmed.ac.ir

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز و مشاور انفورماتیک شرکت

دکتر سید جلیل ملکی
عضو هیئت مدیره

دکتری رادیولوژی

maleki.mjmd@yahoo.com

پزشک و بورد تخصصی رادیولوژی و مشاور بالینی شرکت

صنام سهند
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جوایز و افتخارات

لوح تقدیر همایش
فناوری اطالعات سالمت

صنام سهند

لوح تقدیر کمیته
تحقیقات فکت
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پروژه های در دست اجرا

سامانه مدیریت مشتریان صنایع
امین صنعت آورین (یونارآک)
✓ اپلیکیشن موبایل
✓ پنل مدیریت

آموزش زبان آکادمیک
✓ اپلیکیشن موبایل
✓ پنل مشاوره
✓ تیم تولید محتوا

و ...
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میکروسکوپ آموزشی
✓ بینایی ماشین
✓ یادگیری عمیق
✓ علوم آزمایشگاهی

سیستم دیتا الگر
✓
✓
✓
✓

اینترنت اشیا
اپلیکیشن موبایل
پنل مدیریت
سخت افزار اختصاصی

