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 درباره ما

 تخصصی , پشتیبانی و ارائه خدمات سعهدر امر تو 2034از سال  یک دهه سابقهبا  14کلینیک مهندسی شرکت

 با داشتن تیم مهندسین خلاق ،حرفه ایافتخار دارد که  اتوماسیون نرم افزاری مدیریت مراکز پزشکیدر عرصه 

ه ای از مجموع، و با پشتکار، همراه با مشاورین با تجربه و دلسوز با راهنمایی گرفتن از نظرات پزشکان عزیز 

فراهم  و بهداری های دانشگاه ها مطب ها،خدمات و محصولات نرم افزاری برای مدیریت درمانگاه، کلینیک 

 .آورده است

یم تپشتیبانی و آموزش، تیم وب سایت و  تیم برنامه نویسی و توسعه، تیم واحد4شامل موعهمج این اکنون هم

 خدمات کامل ارائه در سعی 14کلینیک  یکسان تحت نامی ها بخش این باگردآوری فروش و مارکتینگ میباشدو

IT   داردو بهداری های دانشگاه ها به مراکز پزشکی از جمله درمانگاه ها،کلینیک ها، مطب ها. 

 چشم انداز:

ون نرم افزاری اتوماسی باو ثبت سوابق پزشکی بیماران در تمامی کشور مکانیزه نمودن تمامی امور مراکز پزشکی 

 14کلینیک

 ماموریت:

 ارائه اتوماسیون نرم افزاری که بهبرای بیمار و کادر پزشکی از طریق  جلب رضایتو افزایش کیفیت درمان 

موازات بخش های مدیریتی و حسابداری بتواند بصورت تخصصی ،سریع و راحت سوابق پزشکی بیماران را جمع 

آوری و نگه داری نماید و با تحلیل ها و مقایسات نموداری بتواند به پزشک برای بررسی روند درمان و یافتن 

  بهترین راهکار درمانی کمک نماید.

 بهینه خدمات ارائه و جامعه پزشکی نیازهای شناخت بر ما متخصص همکاران و متعهد مدیران اهداف همواره

 .میباشد سراسر کشور به دنیا روز های تکنولوژی ترین پیشرفته بر مبتنی

 ارزش کار ما:

 یپزشک ارائه اتوماسیون نرم افزاری مبتنی بر تکنولوژی های روز برای مدیریت تمامی امور مراکز 

 تشکیل پرونده الکترونیک و ثبت کامل تمامی سوابق گذشته بیمار و مراجعات آتی 

  پیاده سازی استانداردSOAP (Subject, Object, Assessment, Plan به منظور نگه داری )

 به این استاندارد. Educationو  Treatmentاطلاعات درمانی بیمار و افزودن بخش 



 

  به منظور سهولت دسترسی  به اطلاعات پرونده بیمار برای پزشک 

 پیاده سازی فرم های تخصصی مورد نیاز برای تخصص های پزشکی با مشاوره با پزشکان متخصص 

  پیاده سازی امکان دسترسی بیمار به پزشک خود در هر ساعت از شبانه روز از طریق تلفن گویا و وب

 سایت

 

 شعار ما:

ساعته با این هدف نامگذاری شده است تا کلینیک تمامی پزشکان را بصورت  14کلینیک باز  یعنی 14کلینیک

ساعته باز نگه دارد و بیماران همواره بتوانند با پزشک خود در تماس باشند. ارائه راهکارهای نوین  14الکترونیک 

ر در ارائه خدمات ، بروز رسانی فناوری برای رسیدن به این هدف ، تلاش و حرکت هوشمندانه و هدفمند ، استمرا

های پیوسته اتوماسیون همگی برای نیل به این مقصود می باشند. هر چند در این راه ارتقای سطح آگاهی، فرهنگ 

 .و دانش مردم نیز راهگشا میباشد

 حاصل اتفاقی طور به که نیست دردنیا،امری حاکم استانداردهای درچهارچوب شده ارائه کارهای کیفیت بالابردن

 که رشیدرکاراست،نگ ما راهبردی نگرش ازجمله ،عرضه وپشتیبانی تولید ، تحقیق در مدت بلند دیدگاه  . گردد

 .است داشته همراه رابه رضایت مشتریان وبرای تخصص 14کلینیک برای است گرفته انجام چه آن شهادت به

 .گیریم بهره نتیجه بهترین یافتن برای مان تخصص ازتجربه که است امید

 

 

 

 

از همه کارکنان شمممرکت  اتوماسمممیون نرم افزارنگهداری و بهبود به اجرا و  کامل اینجانب ضممممن اعلام تعهد

 .، توان خود را به صورت مستمر در تحقق اهداف بکار گیرندماموریت مادارم با درك کامل انتظار  14کلینیک

باشید سلامت و شاد  

محمد رضا میراحمدیسید   

 مدیر عامل

 



 

 42اتوماسیون مدیریت مراکز پزشکی کلینیک

سال پیش تا کنون بر روی اتوماسیون نرم  23به صمورت تخصمصی و پیوسته از  14شمرکت مهندسمی کلینیک 

فعالیت می نماید .در این راه از نظریات و مشاوره های ارزشمند  افزاری مدیریت مراکز پزشکی و سوابق درمانی

توماسیون ارجمند بهره برده و با پیاده سازی ااکز پزشکی، درمانی و پاراکلینیکی و سایر مرپزشکان و دندانپزشکان 

برای تخصص های مختلف به نرم افزاری جامع در دو حوزه ی پذیرش و درمان رسیده است. در ادامه با برخی 

 آشنا می شویم. 14اتوماسیون جامع مدیریت مراکز پزشکی کلینیک از امکانات 

بصمورت روزانه در حال توسممعه و بهبود اتوماسیون نرم افزاری  14رکت مهندسمی کلینیکبا توجه به اینکه شم

می باشمد همواره بخش زیادی از تیییرات و امکانات جدید در سایر نسخه های رزومه وارد میشود.  14کلینیک 

 .می باشندتیییرات قابل پیگیری #با هشتک   Clinic24@   ولی تیییرات جدید در کانال تلگرام

 42کلینیک  پزشکیمدیریت مراکز جامع  امکانات اتوماسیون

  پذیرشسیستم 

 مدیریت پرونده بیماران -1

  ان بیمارالکترونیک تشکیل پرونده 

 د بیمارکارت هوشمن مدیریت 

 مدیریت پرونده های بیماران 

  امکان ا ستفاده از وب کم برای ثبت تصاویر بیمار 

 جستجو و گزارش گیری از پرونده ها 

  ثبت آرشیو فایلهای تصویری و اسنادpdf  بر روی پرونده بیمار 

  ثبت اثر انگشت بیمار 

  ثبت کارتهایRFID   بارکد اختصاصیو کارت 

 :ثبت تاریخچه پزشکی شامل 

o Family History 
o Infant History 
o Drug History 
o Social History 
o Medical History 
o Obstetric History 

o Gynecology History 

o Surgery History و سوابق بستری و آلرژی ها 



 

 مدیریت اطلاعات پایه -2

 تعریف اطلاعات مرکز 

 مدیریت پزشکان وتخصص های پزشکان 

 )مدیریت خدمات ارائه شده در مرکز )پزشکی، دندانپزشکی، جراحی 

 ( پایهمدیریت بیمه های طرف قرارداد  ،)و  فرانشیز بیمه هاو مکملK خدمات 

  پزشکان برای نوبت دهی آیندهمدیریت ساعات کاری 

 مدیریت تعطیلات مرکز 

 )مدیریت تخفیف های بیمه ها)اصلی و مکمل 

  اختصاصی سوالات پزشکی دلخواه و بیماری ها و ریسک فاکتورهایتعریف 

 تعریف اطلاعات پایه تمامی فرمهای نرم افزار 

 )تعریف کالاها بر اساس طبقه بندی)دارو ها و تجهیزات 

  کاری مرکزتعریف شیفت های 

 مدیریت پرسنل مرکز 

 مدیریت بیمه و لیست بیمه -3

 ثبت و ویرایش تمامی دفترچه های بیمه بیماران 

 کنترل تاریخ انقضاء دفترچه 

 پرینت لیست بیمه ها با فرمتهای مختلف متناسب با سازمان بیمه گر 

 بیمه ها با فرمتهای مختلف متناسب با سازمان بیمه گر پرینت روکش 

  تهیه دیسکت بیمهXML 

 آمار نسخ و محاسبه جزء فنی و ناظر 

 ارسال نسخ اینترنتی برای مراکز پاراکلینیک 

 مدیریت سیستم -4

 امکان تهیه پشتیبان و بازگردانی از بانک اطلاعاتی با یک کلیک ساده 

 و حق دسترسی تعریف کاربران سیستم و ایجاد و تغییر رمز عبور 

 و سفارشی سازی لیست های برنامه تنظیمات برنامه 

 سفارشی سازی تصویر پس زمینه 

 گزارش عملکرد کاربران 

 راهنمای نرم افزار 

 سفارشی سازی نوار ابزار ، نوار وضعیت ، نوار منو 

 

 )ارسال پیامک های دستی و هوشمند(PRMسیستم  -5

 بر اساس نام ، جنسیت(جستجوی بیماران مورد نظر برای ارسال پیام کوتاه( 



 

 تاریخ تولد فرزند و تاریخ تولد مادر بر اساس تاریخ تولد هوشمند ارسال پیام کوتاه ، 

 تعریف الگوه های پیامک دلخواه 

 ) ...ارسال پیام کوتاه به بیماران دلخواه ) لغو نوبت، بدهکار و 

 وب سرویس(ارسال از طریق مودم و اینترنت( 

  اختصاصیارائه پنل پیامک جامع تحت وب همراه با شماره 

  بصورت خودکارو ... نوبت دهی پذیرش، درآمد ، ارسال پیامک اولین 

 گزارشات تحویل پیامک قابل مشاهده در نرم افزار و پنل 

 مشاهده موجودی پنل و امکان شارژ الکترونیک تحت وب 

 یادآور پیامکی 

  ارسال پیامک از طریق برنامه هوشمند مراقبت خانم های باردار 

  طریق برنامه هوشمند واکسیناسیون اطفالارسال پیامک از 

 ارسال پیامک از طریق برنامه هوشمند تغذیه اطفال 

 ارسال پیامک از طریق برنامه هوشمند مراقبت اطفال 

 ارسال پیامک بصورت چند نخی و عدم تداخل ارسال پیامک با سیستم پذیرش 

 آمار فعالیت های مرکز -6

 نمای کلی فعالیت های انجام شده 

 و مراجعات و بیماران بر اساس جنسیت و وضعیت تاهل و ... آمار پذیرش 

  اقدامات درمانی بر اساس آمارCHIEF COMPLIENT   ،Sign ،Assessment  وPlan 

 آمار پاراکلینیک ها و معاینات عمومی ثبت شده 

 آمار داروهای تجویز شده 

 آمار خدمات ارائه شده به تفکیک نوع خدمت 

  ، هزینه و بیمار(آمار حسابداری )درآمد 

 جستجوی سوابق بیماران 

 )ویزیت و کار عملی( پذیرش مدیریت  -7

  در شیفت دلخواه ، ویرایش، لغو و جستجوی ویزیت صادر شده برای مراجعه کنندگانپذیرشصدور 

 پذیرش سریع برای پزشکان و حالت هایی که نیاز به ثبت اطلاعات کامل ندارند 

 پذیرش مطب حالت تک خدمتی 

  کلینیک حالت چند خدمتیپذیرش 

 پذیرش درمانگاه حالت چند خدمتی و بصورت سریع 

 کنترل بیمه مراجعه کنندگان 

  پذیرشمدیریت مبلغ قابل پرداخت برای 

  بر اساس نوبت های تعریف شده پذیرشصدور 



 

 مدیریت امور روزانه با دفتر کار منشی 

  هایرشپذبر روی و ... امکان ثبت معاینات، جراحی ها و پاراکلینیک 

  پذیرش با فرمت های مختلفصدور فیش 

 ویرایش دفترچه بیمه استفاده شده 

 ثبت و ویرایش دارو و تجهیزات بر روی پذیرش 

 گزارش گیری  و چاپ فاکتور اقدامات انجام شده 

 مدیریت نوبت دهی آینده   -8

 نوبت دهی آینده بر اساس روز و ساعت مورد نظر 

  صدور فیش نوبت همراه با کد رهگیری 

 ارسال پیامک هوشمند بعد از نوبت برای بیمار 

 امکان نوبت دهی چندگانه برای اختصاص چند نوبت پیوسته 

 خلاصه آماری نوبت دهی 

 جستجو و گزارش گیری از نوبت ها 

 لغو نوبت و تبدیل نوبت به پذیرش 

 اتصال با سیستم نوبت دهی تلفن گویا 

 اتصال با سیستم نوبت دهی تحت وب 

 تلفن گویاسامانه نوبت دهی  -9

 ثبت نوبت به صورت هوشمند بر اساس کد ملی ، شماره پرونده و اتباع بیگانه 

 اعلام برنامه کاری پزشکان مرکز 

 چک کردن نوبتی که قبلا ثبت شده 

 لغو نوبت ثبت شده 

 تعریف نوبت های مخصوص سامانه تلفن گویا 

 اختصاص اولین نوبت خالی به صورت هوشمند 

 نوبت های روز اتمام نوبت دهی با پر شدن 

 ثبت شماره تماس گیرنده به صورت خودکار 

 ارسال پیامک بعد از ثبت نوبت 

 امکان پرداخت هزینه نوبت با آپ 

 مدیریت ارتباطات داخلی ) چت ( -11

 با ارسال پیام داخلی پرسنل مرکزی ارتباط بین ربرقرا 

  امکان استفاده از پیام های آماده 

 گزارش گیری از پیامهای مبادله شده 

 تایمر هوشمند برای نمایش پیامهای جدید به صورت بالن در کنار ساعت ویندوز 



 

 مدیریت بایگانی الکترونیک و ثبت تصاویر -11

 یا دستگاه های اسکنر و دوربیناز فایل بیماران ثبت تصاویر 

 ثبت ، ویرایش ،حذف ، جستجو(مدیریت تصاویر( 

 و ... خش تصاویر ، چر بزرگنماییبا امکانات  صورت گالریه یر بونمایش تصا 

  مقایسه تصاویر ثبت شده بیماران برای پزشکامکان 

 نگه داری فایلهای آرشیو تحت شبکه 

 ناد ثبت اسpdf  بیماران 

  ثبت صدای جلسه درمان 

 مدیریت کارکرد پرسنل -12

 تعریف پرسنل بر اساس گروه شغلی 

 ثبت ساعات ورود و خروج پرسنل 

 محاسبه کارکرد بر اساس شیفت و گزارش گیری 

 محاسبه حقوق بر اساس مبلغ هر شیفت و ساعت کاری هر شیفت 

 تعیین حق دسترسی برای مشخص کردن افراد مجاز به ثبت اطلاعات 

 حسابداری -13

 صورت وضعیت شیفت جاری 

 گزارش صندوق و شیفت 

 مدیریت درآمد 

 مدیریت هزینه ها 

 لیست بدهکاران 

  ، خدمت ، پزشک و ...گزارشات متنوع بر اساس تاریخ ، درآمد ، هزینه ، معرف 

 )... گزارش سایر پرداخت ها)کارتخوان ، چک و 

 بر اساس ویزیت ها واعمال کارکرد پزشکان 

 کارکرد پرستاران بر اساس اعمال سرپائی و ساعات کاری همراه با گزارشات کارکرد پرستاری 

 مدیریت گروه های هزینه 

 گروه بندی درآمد ها بر اساس پزشکان و خدمات 
  از انواع درآمدها و هزینه هاگزارش گیری 
 مشاهده لحظه ای درآمد و کنترل موجودی صندوق 
 صندوق بصورت پیامک برای مدیریت موجودی ارسال 
 گزارش گیری از درآمد بر اساس بازه های زمانی دلخواه 
 گزارش گیری از درآمد بر اساس خدمات یا علت های مراجعه 
 مدیریت هزینه خدمت اختصاصی برای بیمار 



 

 ... گزارشات حسابداری شامل میزان طلب از سازمان های بیمه گر، گزارش تخفیفات ارائه شده و 

 .... گزارشات پذیرش شامل گزارش صندوق، بیماران ثبت شده، آمار ویزیت ها، آمار اعمال و 

 پرونده سلامت دانشجویان -14

 نمایش پایش های سلامت دانشجویان در سیستم 

 کارت هوشمند -11

  هوشمند به بیمار، بازپس گیری و تعویضاختصاص کارت 
 اختصاص کارت بارکد به بیماران با امکان تشخیص و تعویض 

 شناسایی بیماران در موقع پذیرش و نوبت دهی با کارت هوشمند 

 صدور ویزیت با کارت هوشمند بیمار 
 امکان چاپ رنگی کارت ویزیت برروی دو طرف کارت هوشمند 

 سایر امکانات -16

  اشخاص و شرکتهادفترچه تلفن 

 ماشین حساب 

 اصلاح آرشیو 

 مدیریت وب کم 

 مدیریت و اصلاح پرونده های تکراری 

 انبارداری:  -17

 تعریف انبارهای مرکز 

 تعریف داروها و کالاها 

 تعریف فروشندگان و تهیه کنندگان کالا 

 انبارگردانی استاندارد 

 ثبت فاکتورهای خرید کالا 

  در پذیرشفروش کالا و تجهیزات به بیماران 

 گزارش انبارداری برای مشخص کردن کالاهای مصرفی 

 گزارش انبارداری برای مشخص کردن موجودی انبار 

 مدریت انبار استوک اورژانس 

  هماهنگی با سیستمHIX  داروخانه ها 

 تولید بارکد برای داروها و اقلامی و فروش از طریق بارکد 

  برای اقلام تعریف شدهتعریف سطوح قیمت مختلف بر اساس تخصص و بیمه 

 



 

 سیستم درمان 

 سیستم پزشک -1

  با پذیرش ه صورت همزمانی صادر شده روز بها پذیرشمشاهده 

  ثبت کلیه مراحل درمان با متد  پیشرفته SOAP(CHIEF COMPLIENT   ،Sign ،Assessment  و

Plan) 
 امکان جستجوی سریع بیمار و سابقه ی آن در یک لحظه 
 امکان استفاده از سیستم (روند درمان Treatment  )با تعریف بخش های دلخواه 

 امکان استفاده از چارتهای پزشکی متناسب با تخصص 

 درمان دارویی با استفاده از دستورات دارویی پیش فرض 

 مشاهده و ثبت پاراکلینیک و آزمایشات بیمار همراه با ثبت نتیجه و آرشیو آن 

 مشاهده و ثبت معاینات بیمار 

  قلم نوری ، تایپ و گزینه های آمادهثبت درمان با 

 ویرایشگر متن پیشرفته 

 امکان پذیرش سریع برای پزشک 

  دسته : منتظر ، انجام و لغو 3دسته بندی پذیرش ها به 

  دسته ویزیت و کار عملی 2تفکیک پذیرش ها به 

 گزارش درمان بیمار 

 های بیمار با چارت تخصصی عمل مدیریت عمل 

 بر روی پرونده بیمار با هشدار بیماریهای خاص مشاهده بیماریهای ثبت شده 

  سیستم مدیریت درمان با قابلیت محاسبه هوشمند BMI،JFR ،BSA  ،MDRD 

 امکان صدور گواهی استعلاجی ، گواهی درمان و معرفی نامه به صورت خودکار 

  سیستم درمانIMED برای پزشکان مغز و اعصاب 

 مشاهده و ثبت صدای جلسه درمان 

  امکان ویرایش پرونده بیمار 

  نمایش تصاویر آرشیو ثبت شده برای بیمار بصورت دسته بندی بر اساس نوع آرشیو و بصورت

 گالری یا درفرم مقایسه تصاویر همراه با امکان ثبت سریع ارشیو برای پزشک

 نمایش اسناد و فایل های متنی بیمار همراه با امکان ثبت موارد جدید 

 Chief Complaintمدیریت  -2

  ثبت، تعریف، ویرایش و حذفChief Complaint 
  ثبتCC در پرونده بیمار در هربار ویزیت با یک کلیک 



 

 جستجوی بیماران بر اساسCC 
  گزارش گیری بر اساسCC 

 Signمدیریت  -3

  ثبت، تعریف، ویرایش و حذفSign 
  ثبتSign درپرونده بیماردر هربارویزیت با یک کلیک 
  جستجوی بیماران باSign 
  گزارش گیری بر اساسSign 

 Assessmentمدیریت  -4

  ثبت، تعریف، ویرایش و حذفAssessment 
 ثبتAssessment درپرونده بیماردر هربارویزیت با یک کلیک 
  جستجوی بیماران باAssessment 
  گزارش گیری بر اساسAssessment 

 Planمدیریت  -1

  ثبت، تعریف، ویرایش و حذفPlan 
  ثبتPlan در پرونده بیماردر هربار ویزیت با یک کلیک 
  جستجوی بیماران باPlan 
  گزارش گیری باPlan 

 Treatmentمدیریت  -6

  ثبت، تعریف، ویرایش و حذفTreatment 
  ثبتTreatmentدر پرونده بیماردر هربار ویزیت با یک کلیک 
  جستجوی بیماران باTreatment 
  گزارش گیری باTreatment 

 جستجوی سوابق -7

 جستجوی سوابق ویزیت ها بر اساس شماره پرونده 
 جستجوی سوابق ویزیت ها بر اساس نام و فامیلی بیمار 
 جستجوی سوابق ویزیت ها بر اساس معرفی کننده 
 جستجوی سوابق ویزیت ها بر اساس بیمه 
    جستجوی سوابق ویزیت ها بر اساس SOAP 
 جستجوی سوابق ویزیت ها بر اساس تاریخ ویزیت 

 سوابقمدیریت  -8

 مشاهده سابقه داروها و درمان های ارائه شده برای بیمار 



 

 ویرایش و حذف درمان های ارائه شده برای بیمار 
 گزارش سوابق براساس پرونده مرکز 
 امکان مشاهده تمامی سوابق در یک نگاه 

 درمان دارویی -9
 و دستورات دارویی پیش فرض امکان تعریف داروهای پر مصرف 
 تجویز مجدد داروها امکان تجویز و 

 امکان جست وجوی دارو های تجویز شده 
 گروه بندی داروها 
 مشاهده داروهای تجویز شده توسط سایر پزشکان 

 امکان مدیریت داروهای عوارض دار و حساسیت زا 

 چاپ داروها بر روی سرنسخه آزاد و دفترچه بیمه 

 پاراکلینیک و آزمایشات -11

  دلخواهامکان تعریف اقدامات پاراکلینیکی 

 امکان مشاهده روند تغییرات آیتم های آزمایش در طول جلسات درمان 

 امکان ثبت آرشیو بر روی هر پاراکلینیک 

 ورود نتیجه آزمایش 

 امکان غیر فعال کردن ستون های جدول غیر ضروری 

 فرم معاینه عمومی -11

  امکان ثبت دقیق تغییرات قد ، وزن، دور کمر ، دور شکم وBMI بیمار 

 دور بازو، دور باسن ، دور سینه و دور سر امکان ثبت 
 تب، تنفس و ضربان قلبامکان ثبت فشارخون، 
 گزارش معاینه بیمار 

 امکان غیر فعال کردن بخش های غیر ضروری 

 گزارشات -12

 گزارش گیری از پرونده های بیماران 
 گزارش گیری بر اساس خدمت 
 گزارش گیری بر اساس معرفی کننده 
 ها گزارش گیری بر اساس درمان 
 گزارش گیری بر اساس تاریخ ویزیت 
 گزارش جزئیات عملکرد کاربران 
 گزارش مرخصی بیمار و فرم برائت نامه 
 چاپ نسخه بیمار بر روی سربرگ مرکز 



 

 چارت های تخصصی پزشکی 

 چارت اطفال -1

  رشد در محدوده های مختلف رشدی هاینمودارانواع نمایش 
 و پایش رشد کودک  پرونده الکترونیک نوزاد 
 مشخص نمودن جایگاه فرد در بین منحنی های استاندارد 
 همراه با ارسال پیامک خودکار برنامه زمانبندی واکسیناسیون 

 برنامه زمانبندی تغذیه کودک همراه با ارسال پیامک خودکار 

 همراه با ارسال پیامک خودکار کارت الکترونیکی مراقبت کودک 

 چارت تخصصی پوست ومو -2

  فرم تخصصیRF 
  تخصصی لیزرفرم 
 ثبت رضایت نامه بیمار با قلم نوری 
  گزارشRF و لیزر 

  فرمIPL 

 فرم ماساژ 

 چارت تخصصی طب سوزنی -3
 امکان انتخاب حالت درمان 
 ثبت اقدامات انجام شده بر روی مسیرها 
 ثبت اقدامات انجام شده بر روی انرژی ها 
 تعیین  سطح درمان 
 تعیین اندام 

 ایمپلنت چارت تخصصی -4
 تمامی ایمپلنت های انجام شده دریک نگاه امکان مشاهده 

 ثبت کامل تمامی مشخصات ایمپلنت انجام شده برای بیمار 
 چارت تخصصی جراحی -5

 نوبت دهی عمل و مشاهده لیست نوبت های عمل 

 همراه با ارسال پیامک هوشمند یادآوری به بیمار بررسی اقدامات قبل ازعمل 

 ثبت عمل انجام شده 

  همراه با ارسال پیامک هوشمند یادآوری به بیمار بعد از عملکنترل برنامه مراقبتی 

 MSچارت تخصصی  -7

  ثبت اطلاعات مرتبط با بیمارانMS 



 

 ثبت اطلاعات مرتبط با بیماران مغز و اعصاب 

  ثبت درمان بر اساس فرمIMED 

 چارت تخصصی زنان -8

 پرونده زنان ، زایمان و نازایی 

  باردارساخت برنامه هوشمند پیگیری خانم های 

 پرونده بارداری 

 پرونده لیزر مونالیزا 

 ثبت سونوگرافی های انجام شده 

 ثبت فرزندان متولد شده توسط پزشک همراه با نوع زایمان، تاریخ تولد و اسم 

 ارسال پیامک هوشمند بر اساس تاریخ تولد کودک 

 چارت تخصصی فیزیوتراپی -9

 ثبت اقدامات انجام شده در جلسات درمان فیزیوتراپی 

 ثبت معاینات انجام شده همراه با گزارشات مربوطه 

 چارت تخصصی قلب و عروق -11

 ثبت اکو کاردیوگرافی بزرگسالان 

 ثبت اکو کاردیوگرافی اطفال 

 ثبت اکو کاردیوگرافی جنین 

 آنژیوگرافی 

 الکتروکاردیوگرام 

 تست ورزش 

 مشاوره قلب 

 ثبت معاینات و آزمایشات 

 چارت تخصصی دیابت -11

 جلسات پذیرش بیمار 

 وند درمانر 

 معاینات عمومی 

 آزمایشات پاراکلینیک 

 فرم تخصصی دیابت 

 جستجو و گزارش گیری 

 چارت تخصصی تغذیه و رژیم غذایی -12

 پرونده نوزادی بیمار و مشخصات والدین 



 

 سابقه فامیلی 

 رژیم غذایی 

 معاینات عمومی 

 آزمایشات پاراکلینیک 

 چارت دندانپزشکی -13

 طرح درمان 

 پرونده پزشکی و سابقه بیماری 

 ایمپلنت 

 چارت روماتولوژی : -14

 ا انتخاب مفاصل بر اساس ثبت اطلاعات اختصاصی روماتولوژی بیمار بصورت گرافیکی همراه ب

 آناتومی بدن

  محاسبهDAS28 

 ثبت سوابق بیماری های بیمار 

 ثبت معاینات و پاراکلینیک 

 چارت تخصصی روانشناسی -11

  مشخصات شغلی، خانوادگی و تحصیلی و ...مشاهده پرونده روانشناسی مراجعه کننده شامل 

 ثبت روند جلسات مشاوره ها و درمان ها 

 تبدیل نوبت به پذیرش 

 محاسبه تایم مشاوره بصورت خودکار و محاسبه هزینه مشاوره هوشمند 

 محاسبه هزینه مشاوره بصورت دقیقه ای و با قابلیت رند سازی 

 

  



 

 :42اتوماسیون کلینیک طرف قرارداد مراکز پزشکیخانواده 

 ،افتخار دارد در طول سالیان فعالیت خود به مراکز مختلف پزشکی اعم از مطب  14شمرکت مهندسمی کلینیک 

 خدمات خود را ارائه نماید.کلینیک ، درمانگاه و مراکز پاراکلینیکی شامل سونوگرافی ها، رادیولوژی ها و ..... 

شمممکان به خود بوده و با ارائه خدمات با کیفیت ، مبتنی بر فناوری و مما در این راه ممدیون اعتمماد و احترام پز

هدفمند سممعی در پاسممی گویی به این اعتماد و احترام داریم.در ادامه با برخی از مراکز طرف قرارداد آشممنا می 

 شویم.

 42رارداد با شرکت مهندسی کلینیک ق طرفمراکز 

 * مطب های پزشکی:

 جهت استفاده نرم افزار در مطب پزشکی ،30/32/1031 متخصص پوست و مو در تاریخ،گیتی صادقیانخانم دکتر عقد قرارداد با  -1

 ،جهت استفاده نرم افزار در مطب پزشکی43/30/1031،متخصص داخلی و عفونی در تاریخ آقای دکتر مجتبی رستمیعقد قرارداد با  -4

 جهت استفاده نرم افزار در مطب پزشکی،12/30/1031در تاریخ  ،جراح داخلیآقای دکترسید ارحام تدینعقد قرارداد با  -0

 جهت استفاده نرم افزار در مطب پزشکی،30/14/1031متخصص زنان و زایمان در تاریخ ،خانم دکتر فروغ الزمان مصدقعقد قرارداد با  -2

 طب پزشکیجهت استفاده نرم افزار در م،40/30/1030در تاریخ  ،انکولوژیستآقای دکتر محمد طاهریعقد قرارداد با  -1

 جهت استفاده نرم افزار در مطب پزشکی،31/30/1030،متخصص اطفال در تاریخخانم دکتر فرحناز تاجرباشی عقد قرارداد با  -0

 ،جهت استفاده نرم افزار در مطب پزشکی13/30/1030،جراح عمومی لاپاراسکوپی در تاریخ خانم دکتر فاطمه رحمتیعقد قرارداد با  -0

 جهت استفاده نرم افزار در مطب پزشکی،43/30/1030در تاریخ  ،جراح چشم و لیزیکحسین صادقیان آقای دکترعقد قرارداد با  -3

 جهت استفاده نرم افزار در مطب پزشکی،11/13/1030 در تاریخ،جراح زیبایی آقای دکتر محمد مهدی طرزیعقد قرارداد با  -0

 ،جهت استفاده نرم افزار در مطب پزشکی40/11/1030،متخصص قلب و عروق در تاریخ آقای دکتر علیرضا بندگانیعقد قرارداد با  -13

 ،جهت استفاده نرم افزار در مطب پزشکی42/31/1030،فوق تخصص غدد و متابولیسم در تاریخ آقای دکتر محمدرضا میرزاییعقد قرارداد با  -11

 ،جهت استفاده نرم افزار در مطب پزشکی32/32/1030تاریخ ،متخصص گوش حلق بینی در آقای دکتر اصغر معمارزادهعقد قرارداد با  -14

 ،جهت استفاده نرم افزار در مطب پزشکی11/32/1030،متخصص پوست و کاشت مو در تاریخ آقای دکتر فرهاد رجالیعقد قرارداد با  -10

 در مطب پزشکیجهت استفاده نرم افزار ،31/30/1030در تاریخ  ،پزشک عمومیخانم دکتر رضوان بصیریعقد قرارداد با  -12

 جهت استفاده نرم افزار در مطب پزشکی،10/13/1030در تاریخ ،متخصص ارتوپد آقای دکتر سعید حسینیعقد قرارداد با  -11

 جهت استفاده نرم افزار در مطب پزشکی،43/13/1030در تاریخ  ،جراح مغز و اعصابآقای دکتر مسیح صبوریعقد قرارداد با  -10

 جهت استفاده نرم افزار در مطب پزشکی،33/34/1033در تاریخ  ،متخصص اطفالپورصیرفی آقای دکترحمیدرضاعقد قرارداد با  -10

 ،جهت استفاده نرم افزار در مطب پزشکی43/31/1033جراح گوش حلق بینی در تاریخ ،آقای دکتر علیرضا پورصیرفیعقد قرارداد با  -13

 جهت استفاده نرم افزار در مطب پزشکی،30/33/1033در تاریخ  ،متخصص طب سوزنیآقای دکتر محمدرضا چلونگرعقد قرارداد با  -10

 ،جهت استفاده نرم افزار در مطب پزشکی10/13/1033جراح فک و صورت و زیبایی در تاریخ ،آقای دکتربیژن موحدیانعقد قرارداد با  -43

 افزار در مطب پزشکیجهت استفاده نرم ،11/34/1030در تاریخ  ،متخصص اعصاب و روانآقای دکتر محسن رئیسیعقد قرارداد با  -41



 

 جهت استفاده نرم افزار در مطب پزشکی،31/30/1030در تاریخ  ،متخصص مغز و اعصابخانم دکتر فرشته اشتریعقد قرارداد با  -44

 جهت استفاده نرم افزار در مطب پزشکی،14/30/1030در تاریخ  ،جراحی پلاستیکآقای دکتر مجید راستیعقد قرارداد با  -40

 جهت استفاده نرم افزار در مطب پزشکی،32/11/1030در تاریخ  ،جراحی پلاستیکتر مهدی راستیآقای دکعقد قرارداد با  -42

 جهت استفاده نرم افزار در مطب پزشکی،41/34/1003در تاریخ  ،پوست و مو و زیباییخانم دکتر سمیه محمدیانعقد قرارداد با  -41

 جهت استفاده نرم افزار در مطب پزشکی،33/30/1003در تاریخ  ،فوق تخصص کلیهخانم دکتر شیوا صیرفیانعقد قرارداد با  -40

 ،جهت استفاده نرم افزار در مطب پزشکی43/30/1003،فوق تخصص روماتولوژی در تاریخ آقای دکتر امیرحسین سالاریعقد قرارداد با  -40

 مطب پزشکیجهت استفاده نرم افزار در ،10/14/1003در تاریخ  ،جراح عمومیآقای دکتر بهنام صانعیعقد قرارداد با  -43

 جهت استفاده نرم افزار در مطب پزشکی،41/14/1003در تاریخ  ،متخصص گوش حلق بینیآقای دکتر ونون آصفیعقد قرارداد با  -40

 جهت استفاده نرم افزار در مطب پزشکی،30/34/1001در تاریخ ،متخصص پوست و مو آقای دکتر سعید مرندیعقد قرارداد با  -03

 ،جهت استفاده نرم افزار در مطب پزشکی10/31/1001،متخصص گوش و حلق و بینی در تاریخ لوی رادآقای دکتر علی ععقد قرارداد با  -01

 جهت استفاده نرم افزار در مطب پزشکی،12/30/1001در تاریخ  ،فوق تخصص خون اطفالآقای دکتر علیرضا معافیعقد قرارداد با  -04

 جهت استفاده نرم افزار در مطب پزشکی،10/13/1001ر تاریخ د ،متخصص زنان و زایمانخانم دکتر نازیلا کرمیعقد قرارداد با  -00

 ،جهت استفاده نرم افزار در مطب پزشکی10/31/1004،جراحی پلاستیک در تاریخ آقای دکتر سیدمحمدجواد طباطباییعقد قرارداد با  -02

 استفاده نرم افزار در مطب پزشکیجهت ،10/32/1004در تاریخ ،متخصص درد و بیهوشی آقای دکتر اردشیر عامریعقد قرارداد با  -01

 ،جهت استفاده نرم افزار در مطب پزشکی40/30/1004،متخصص جراحی فک و صورت در تاریخ آقای دکتر بهنام خرمیعقد قرارداد با  -00

 ی،جهت استفاده نرم افزار در مطب پزشک31/13/1004،متخصص گوش حلق و بینی در تاریخ خانم دکتر فریده ساداتیعقد قرارداد با  -00

 ،جهت استفاده نرم افزار در مطب پزشکی10/11/1004،متخصص کودکان و نوزادان در تاریخ آقای دکتر مهدی سعیدمهرعقد قرارداد با  -03

 ،جهت استفاده نرم افزار در مطب پزشکی44/32/1000در تاریخ  جراح دندانپزشک،آقای دکتر ابراهیم محمدیعقد قرارداد با  -00

 ،جهت استفاده نرم افزار در مطب پزشکی12/33/1000در تاریخ  متخصص زنان وزایمان،بهناز خانیخانم دکتر عقد قرارداد با  -23

 ،جهت استفاده نرم افزار در مطب پزشکی41/33/1000در تاریخ  فوق تخصص کبد و گوارش،آقای دکترمهران رقاععقد قرارداد با  -21

 ،جهت استفاده نرم افزار در مطب پزشکی31/30/1000اریخ در ت فلوشیپ ارولوژیست،آقای دکتر فرشید علیزادهعقد قرارداد با  -24

 ،جهت استفاده نرم افزار در مطب پزشکی10/30/1000در تاریخ  متخصص جراحی عمومی،آقای دکتر قاسم مقاره دهکردیعقد قرارداد با  -20

 افزار در مطب پزشکی ،جهت استفاده نرم42/13/1000در تاریخ کارشناس تغذیه ،آقای دکتر حمیدرضا طغیانیعقد قرارداد با  -22

 ،جهت استفاده نرم افزار در مطب پزشکی43/14/1000در تاریخ متخصص اعصاب و روان ،خانم دکتر سهیلا صلاحیعقد قرارداد با  -21

 ،جهت استفاده نرم افزار در مطب پزشکی44/14/1000در تاریخ روانشناس بالینی ،آقای دکتر رضا یکدانهعقد قرارداد با  -20

 ،جهت استفاده نرم افزار در مطب پزشکی43/31/1002در تاریخ  دکترای مشاوره،خانم دکتر سهیلا پزشک زادهعقد قرارداد با  -20

 جهت استفاده نرم افزار در مطب پزشکی 01/31/1002در تاریخ متخصص قلب و عروق،خانم دکتر یلدا کیانیعقد قرارداد با  -23

 ،جهت استفاده نرم افزار در مطب پزشکی30/30/1002ریخ در تا متخصص قلب و عروق،محمدرضا ترک نژادعقد قرارداد با  -20

 ،جهت استفاده نرم افزار در مطب پزشکی10/32/1002در تاریخ  متخصص قلب و عروق،خانم دکتر سهیلا منصوریعقد قرارداد با  -13

 طب پزشکی،جهت استفاده نرم افزار در م40/32/1002در تاریخ  فوق تخصص غدد،آقای دکتر مجید رمضانیعقد قرارداد با  -11

 ،جهت استفاده نرم افزار در مطب پزشکی32/31/1002در تاریخ متخصص کودکان و نوزادان،آقای علیرضا احمدیعقد قرارداد با  -14

 ،جهت استفاده نرم افزار در مطب پزشکی43/31/1002در تاریخ  فیزیوتراپ،خانم زهرا قاسمپورعقد قرارداد با  -10

 ،جهت استفاده نرم افزار در مطب پزشکی30/30/1002در تاریخ  فیزیوتراپ،خانم دکتر ودیعه موثقیعقد قرارداد با  -12



 

 ،جهت استفاده نرم افزار در مطب پزشکی43/30/1002 در تاریخ جراح گوش،آقای دکتر سهراب ربیعیعقد قرارداد با  -11

 رم افزار در مطب پزشکی،جهت استفاده ن33/30/1002 در تاریخ متخصص زنان و زایمان،خانم دکتر اعظم بختیانعقد قرارداد با  -10

 ،جهت استفاده نرم افزار در مطب پزشکی11/30/1002در تاریخ  پزشک عمومی،مدرسی فرخانم دکتر نفیسه عقد قرارداد با  -10

 ،جهت استفاده نرم افزار در مطب پزشکی13/33/1002،متخصص طب سوزنی در تاریخ آقای دکتر علی اعتمادیعقد قرارداد با  -13

 ،جهت استفاده نرم افزار در مطب پزشکی13/30/1002در تاریخ  متخصص اطفال،ن صانعیانیدکتر حسآقای عقد قرارداد با  -10

 ،جهت استفاده نرم افزار در مطب پزشکی43/30/1002در تاریخ  قلب و عروق،متخصص آقای دکتر فریبرز نیک آئینعقد قرارداد با  -03

 ،جهت استفاده نرم افزار در مطب پزشکی41/30/1002در تاریخ  بینیگوش و حلق و ،متخصص آقای دکتر سید حنیف اخوتعقد قرارداد با  -01

 ،جهت استفاده نرم افزار در مطب پزشکی41/13/1002در تاریخ مغز و اعصاب ،متخصص آقای دکتر مسعود اعتمادی فرعقد قرارداد با  -04

 ،جهت استفاده نرم افزار در مطب پزشکی03/13/1002در تاریخ فوق تخصصبیماریهای کلیه و فشار خون،آقای دکتر شهرام سجادیهعقد قرارداد با  -00

 ،جهت استفاده نرم افزار در مطب پزشکی13/11/1002در تاریخ زنان و زایمان تخصص م،خانم دکتر الهه امیریعقد قرارداد با  -02

 افزار در مطب پزشکی،جهت استفاده نرم 12/11/1002در تاریخ زنان و زایمان تخصص م،خانم دکتر فرشته دانشمندعقد قرارداد با  -01

 ،جهت استفاده نرم افزار در مطب پزشکی41/11/1002در تاریخ  ارتوپدیجراحومتخصص ،آقای دکتر فرشاد مسعودیعقد قرارداد با  -00

 در اهواز ،جهت استفاده نرم افزار در مطب پزشکی40/11/1002در تاریخ  متخصص داخلی،آقای دکتر الله وردی جنگیعقد قرارداد با  -00

 ،جهت استفاده نرم افزار در مطب پزشکی13/14/1002در تاریخ  متخصص پوست مو و زیبایی،آقای دکتر هومان حسینیعقد قرارداد با  -03

 ،جهت استفاده نرم افزار در مطب پزشکی13/31/1001متخصص زنان ، زایمان و نازائی در تاریخ   خانم دکتر الهام هفت برادرانعقد قرارداد با  -00

 ،جهت استفاده نرم افزار در مطب پزشکی41/31/1001متخصص مغز و اعصاب در تاریخ  آقای دکتر مسعود اعتمادی فرعقد قرارداد با  -03

 ،جهت استفاده نرم افزار در مطب پزشکی41/32/1001متخصص قلب وعروق در تاریخ  خانم دکتر پریسا طلاییعقد قرارداد با  -01

 ،جهت استفاده نرم افزار در مطب پزشکی41/32/1001فوق تخصص روماتولوژی در تاریخ  متقیآقای دکتر پیمان عقد قرارداد با  -04

 ،جهت استفاده نرم افزار در مطب پزشکی41/32/1001متخصص پوست در تاریخ  آقای دکتر ابوالفضل جویا عقد قرارداد با  -00

 ،جهت استفاده نرم افزار در مطب پزشکی13/30/1001متخصص عفونی در تاریخ  آقای دکتر محمد رضا حقایقعقد قرارداد با  -02

 ،جهت استفاده نرم افزار در مطب پزشکی43/32/1001فوق تخصص گوارش در تاریخ  آقای دکتر محمدرضا شریفیعقد قرارداد با  -01

 ر مطب پزشکی،جهت استفاده نرم افزار د41/32/1001متخصص پوست ، مو و زیبائی  در تاریخ  خانم دکتر الهه بهزادفرعقد قرارداد با  -00

 ارتوپدی جهت استفاده نرم افزار در مطب پزشکی 03/30/1001در تاریخ  آقای دکتر علیرضا ابراهیم زادهعقد قرارداد با  -00

 اعصاب اطفال استفاده نرم افزار در مطب پزشکی جهت 13/30/1001در تاریخ  آقای دکتر مهدی پارسا با عقد قرارداد -03

 استفاده نرم افزار در مطب پزشکی ، نوبت دهی آنلاین، طراحی سایت جهت 43/30/1001در تاریخ  مجلسیخانم دکتر ونوس عقد قرارداد با  -00

 کایروپرکتیک استفاده نرم افزار در مطب پزشکی جهت 13/33/1001در تاریخ  با آقای دکتر مسعود اعتدالیعقد قرارداد  -33

 جراحی پستان استفاده نرم افزار در مطب پزشکی جهت 41/33/1001در تاریخ  با آقای دکتر رسول فاتحی فرعقد قرارداد  -31

 فوق تخصص زنان پریناتولوژی استفاده نرم افزار در مطب پزشکی جهت 03/33/1001در تاریخ  خانم دکتر الهه زارعانعقد قرارداد با   -34

 طب فیزیکی استفاده نرم افزار در مطب پزشکی جهت 13/30/1001در تاریخ کریمیان   هاجر خانمعقد قرارداد با  -30

 پوست و زیبایی استفاده نرم افزار در مطب پزشکی جهت 13/13/1001در تاریخ  زهرا ممتاز پور خانم دکترعقد قرارداد با   -32

 تغذیه استفاده نرم افزار در مطب پزشکی جهت 43/31/1000در تاریخ  دکتر رضا اطمینانی  آقای عقد قرارداد با -31

 طب سنتی استفاده نرم افزار در مطب پزشکی جهت 43/34/1000در تاریخ دکتر مجتبی معتمدی  آقایعقد قرارداد با  -30

 در تبریز مغز و اعصاب استفاده نرم افزار در مطب پزشکی جهت 41/34/1000در تاریخ دکتر سمیه مصطفایی   خانم عقد قرارداد با -30



 

 اطفال استفاده نرم افزار در مطب پزشک جهت 13/30/1000در تاریخ دکتر نسرین السادات دوامی   خانمعقد قرارداد با  -33

 استفاده نرم افزار در مطب پزشک قلب جهت 11/30/1000در تاریخ دکتر مهرداد طاهریون   آقایعقد قرارداد با  -30

 در گرگان استفاده نرم افزار در مطب پزشکی تغذیه جهت 11/32/1000در تاریخ دکتر محدثه نامجو  خانم عقد قرارداد با  -03

 استفاده نرم افزار در مطب پزشکی مغز و اعصاب جهت 13/31/1000در تاریخ دکتر فاطمه بلوریان  خانم عقد قرارداد با  -01

 استفاده نرم افزار در مطب پزشکی زنان و زایمان جهت 13/31/1000در تاریخ دکتر کتایون طلیعه  خانم عقد قرارداد با  -04

 در گنبد استفاده نرم افزار در مطب پزشکی جراحی سرطان جهت 43/30/1000در تاریخ دکتر نازنین منصور مشتاقی  خانم عقد قرارداد با  -00

 استفاده نرم افزار در مطب پزشکی اورولوژی جهت 43/30/1000در تاریخ آقای دکتر مهرداد محمدی عقد قرارداد با  -02

 در پیربکران استفاده نرم افزار در مطب پزشکی داخلی جهت 13/13/1000در تاریخ آقای دکتر داوود آقایی عقد قرارداد با  -01

 ی پوست و زیباییجهت استفاده نرم افزار در مطب پزشک 43/13/1000در تاریخ دکتر نازیلا لطیفیان  خانم عقد قرارداد با  -00

 ی طب ورزشیدر مطب پزشکجهت استفاده نرم افزار  31/11/1000در تاریخ آقای دکتر امیر موید نیا عقد قرارداد با  -00

 ی پوست و زیباییجهت استفاده نرم افزار در مطب پزشک 13/11/1000در تاریخ آقای دکتر یوسف رحیمی عقد قرارداد با  -03

 ی جراح اورولوژیجهت استفاده نرم افزار در مطب پزشک 43/11/1000در تاریخ آقای دکتر محمدحسینایزدپناهی عقد قرارداد با  -00

 در بجنورد استفاده نرم افزار در مطب پزشکی زنان و زایمان جهت 13/14/1000در تاریخ دکتر آرزو سعیدی  خانم عقد قرارداد با -133

 در گنبد استفاده نرم افزار در مطب پزشکی جراح عمومی جهت 43/34/1000در تاریخ آقای دکتر شکرالله یادگاری عقد قرارداد با -131

 استفاده نرم افزار در مطب طب فیزیکی و کایروپرکتیک جهت 43/31/1000تاریخ  درآقای دکتر امیر قنبریان عقد قرارداد با -134

 استفاده نرم افزار در مطب طب فیزیکی و کایروپرکتیک جهت 43/31/1000در تاریخ آقای دکتر امیر قنبریان عقد قرارداد با -130

 در مطب جراح پستان جهت استفاده نرم افزار  41/31/1000در تاریخ آقای دکتر حمیدرضا رئیس احمد  عقد قرارداد با  -132

 در مطب متخصص زنان و زایمان و نازایی جهت استفاده نرم افزار  41/34/1000در تاریخ  خانم دکتر فاطمه بحرینیعقد قرارداد با  -131

 در مطب جراح پلاستیک جهت استفاده نرم افزار  41/30/1000در تاریخ   آقای دکتر شهاب خسرویعقد قرارداد با  -130

 در کلینیک زیبایی تهران جهت استفاده نرم افزار  11/32/1000در تاریخ  خانم دکتر مژده رضوانیعقد قرارداد با  -130

 در کلینیک زیبایی شهرکرد جهت استفاده نرم افزار  41/32/1000در تاریخ  آقای دکتر مهدی سبکتکینعقد قرارداد با  -133

 در کلینیک زیبایی تهران جهت استفاده نرم افزار  13/32/1000در تاریخ  خانم دکتر نگین میرمخلصونیعقد قرارداد با  -130

 در مطب قلب در سراب جهت استفاده نرم افزار  03/32/1000در تاریخ  آقای دکتر علی حسینیعقد قرارداد با  -113

111-  

 مطب های دندانپزشکی:*

 دندانپزشکی،جهت استفاده نرم افزار در مطب 10/13/1004جراح فک و صورت و زیبایی در تاریخ ،موحدیانآقای دکتربیژن عقد قرارداد با  -114

 ،جهت استفاده نرم افزار در مطب 13/34/1002دندان پزشک متخصص ریشه  در تاریخ   آقای دکتر سید حمید رضویانعقد قرارداد با  -110

 ،جهت استفاده نرم افزار در مطب 13/32/1002دندان پزشک متخصص ارتودنسی در تاریخ خانم دکتر سوسن صادقیان عقد قرارداد با  -112

 ،جهت استفاده نرم افزار در مطب دندانپزشکی13/31/1000دندان پزشک در تاریخ آقای دکتر پیام توکلی عقد قرارداد با  -111

 استفاده نرم افزار در مطب دندانپزشکی،جهت 13/32/1002دندان پزشک در تاریخ آقای دکتر مهدی نیکخواه عقد قرارداد با  -110

 ،جهت استفاده نرم افزار در مطب دندانپزشکی14/32/1002دندان پزشک در تاریخ خانم دکتر رویا عطارزاده عقد قرارداد با  -110

 ،جهت استفاده نرم افزار در مطب دندانپزشکی14/30/1002دندان پزشک در تاریخ آقای دکتر محمد رزمجویی عقد قرارداد با  -113



 

 ،جهت استفاده نرم افزار در مطب دندانپزشکی14/33/1002دندان پزشک در تاریخ آقای دکتر رضا شهسواری عقد قرارداد با  -110

 ،جهت استفاده نرم افزار در مطب دندانپزشکی14/13/1002دندان پزشک در تاریخ آقای دکتر سعید سرندی عقد قرارداد با  -143

 جهت استفاده نرم افزار در مطب دندانپزشکی 11/13/1000در تاریخ  دندانپزشک جراحدکتر سعید سرندی آقای عقد قرارداد با  -141

 جهت استفاده نرم افزار در مطب ارتودنسی 11/11/1000در تاریخ  دندانپزشک جراحدکتر محمدعلی مومنی آقای عقد قرارداد با  -144

 جهت استفاده نرم افزار در مطب ارتودنسی 43/14/1000در تاریخ  دندانپزشک جراحدکتر محمدجواد شمولی آقای عقد قرارداد با  -140

 جهت استفاده نرم افزار در مطب ارتودنسی 31/14/1000متخصص ارتودنسی در تاریخ خانم دکتر فاطمه تیموری عقد قرارداد با  -142

 درمانگاهها:*

 پزشکیدرمانگاه ،جهت استفاده نرم افزار در 11/30/1000، در تاریخ درمانگاه صدیقه طاهرهعقد قرارداد با  -141

 ،جهت استفاده نرم افزار در درمانگاه پزشکی13/33/1002،در تاریخ درمانگاه آریاعقد قرارداد با  -140

 MS،جهت استفاده نرم افزار در مرکز 13/11/1002در تاریخ ،اصفهان MS مرکز عقد قرارداد با  -140

 درمانگاه پزشکی،جهت استفاده نرم افزار در 30/31/1001،در تاریخ درمانگاه زکریا عقد قرارداد با  -143

 ،جهت استفاده نرم افزار در درمانگاه پزشکی13/30/1001،در تاریخ درمانگاه امام رضا عقد قرارداد با  -140

 ،جهت استفاده نرم افزار در درمانگاه پزشکی13/11/1001،در تاریخ درمانگاه خیریه شهید ابوترابی )غنچه های بهشت(عقد قرارداد با  -103

 ،جهت استفاده نرم افزار در درمانگاه پزشکی43/14/1001،در تاریخ ناز تهران درمانگاه یاسعقد قرارداد با  -101

 ،جهت استفاده نرم افزار در درمانگاه پیوند بیمارستان الزهرا31/30/1000،در تاریخ درمانگاه پیوند الزهرا عقد قرارداد با  -104

 نرم افزار در درمانگاه تخصصی ارتوپدی ،جهت استفاده31/32/1000،در تاریخ درمانگاه ارتوپدی رسالت عقد قرارداد با  -100

 

 *کلینیک های پزشکی:

 کلینیک پزشکی،جهت استفاده نرم افزار در 40/30/1000، در تاریخ کلینیک طب پیشگیری صباعقد قرارداد با  -102

 پزشکیکلینیک ،جهت استفاده نرم افزار در 03/30/1000، در تاریخ کلینیک لیزر آرتاعقد قرارداد با  -101

 ،جهت استفاده نرم افزار در کلینیک پزشکی41/32/1000، در تاریخ کلینیک قلب کوه نورعقد قرارداد با  -100

 پزشکیکلینیک ،جهت استفاده نرم افزار در 41/30/1001، در تاریخ کلینیک طب فیزیکی دکتر سید مهدی طباطباییعقد قرارداد با  -100

 ،جهت استفاده نرم افزار در کلینیک پزشکی13/30/1001، در تاریخ کلینیک روماتولوژی خانم دکتر درتاجعقد قرارداد با  -103

 ،جهت استفاده نرم افزار در کلینیک پزشکی13/14/1001، در تاریخ کلینیک آراد آقای دکتر علیزادهعقد قرارداد با  -100

 پزشکی،جهت استفاده نرم افزار در کلینیک 31/30/1000، در تاریخ مرکز طب پیشگیری امینعقد قرارداد با  -123

 ،جهت استفاده نرم افزار در کلینیک پزشکی31/30/1000، در تاریخ  دکتر طرزیکلینیک عقد قرارداد با  -121

 لیزر و زیبایی ،جهت استفاده نرم افزار در کلینیک پزشکی11/13/1000، در تاریخ کلینیک لیزر نوین عقد قرارداد با  -124

 ستفاده نرم افزار در کلینیک،جهت ا11/30/1000، در تاریخ کلینیک مغز و اعصاب نورون عقد قرارداد با  -120

 لیزر و زیبایی ،جهت استفاده نرم افزار در کلینیک پزشکی11/11/1000، در تاریخ کلینیک زیبایی ویولت عقد قرارداد با  -122

 لیزر و زیبایی ک پزشکی،جهت استفاده نرم افزار در کلینی11/14/1000، در تاریخ کلینیک اولتراتون لاغری و زیبایی آرام عقد قرارداد با  -121

 لیزر و زیبایی ،جهت استفاده نرم افزار در کلینیک پزشکی11/34/1000، در تاریخ کلینیک مدرن لیزر عقد قرارداد با  -120



 

 پزشکی:دندان *کلینیک های 

 در کلینیک ،جهت استفاده نرم افزار31/30/1000، در تاریخ  کلینیک دندانپزشکی مهر شهرضا عقد قرارداد با  -120

 در کلینیک ،جهت استفاده نرم افزار31/33/1000، در تاریخ کلینیک دندانپزشکی قائم نجف آبادعقد قرارداد با  -123

 ،جهت استفاده نرم افزار در کلینیک خصوصی41/31/1000در تاریخ کلینیک دندانپزشکی رضوی عقد قرارداد با  -120

 ،جهت استفاده نرم افزار در کلینیک خصوصی41/34/1000در تاریخ   کلینیک دندانپزشکی رسالت رهنانعقد قرارداد با  -113

 ،جهت استفاده نرم افزار در کلینیک خصوصی31/30/100در تاریخ   کلینیک دندانپزشکی تبسمعقد قرارداد با  -111

 *مراکز روانپزشکی ، مشاوره و روانشناسی

 مرکز مشاوره ،جهت استفاده نرم افزار در 41/31/1001، در تاریخ مرکز مشاوره آفتاب شعبه عباس آباد عقد قرارداد با  -114

 استفاده نرم افزار در مرکز مشاوره جهت 13/30/1001در تاریخ  دکتر یوسف اسماعیلی نژادعقد قرارداد با کلینیک مشاوره  -110

 ،جهت استفاده نرم افزار در مطب پزشکی13/30/1002در تاریخ روانپزشک  ،آقای دکتر محمد بهدادعقد قرارداد با  -112

 مرکز مشاوره ،جهت استفاده نرم افزار در 41/31/1001، در تاریخ مرکز مشاوره آفتاب شعبه جیعقد قرارداد با  -111

 مرکز مشاوره ،جهت استفاده نرم افزار در 31/11/1000، در تاریخ مرکز مشاوره راه برتر خانم دکتر بهرامی پورعقد قرارداد با  -110

 *دانشگاه:

 بهداشت و درمان دانشگاه صنعتی،جهت استفاده نرم افزار در 10/31/1002در تاریخ ،اصفهاندانشگاه صنعتی عقد قرارداد با  -110

 دانشجویان ،جهت استفاده پایش سلامت10/32/1001در تاریخ ،دانشگاه صنعتی اصفهانعقد قرارداد با  -113

 درمان دانشگاه اصفهانبهداشت و ت استفاده نرم افزار در ،جه11/13/1000در تاریخ ،دانشگاه اصفهانعقد قرارداد با  -110

 

 مراکز پاراکلینیکی: *

 ،جهت استفاده تلفن گویا و اتوماسیون10/13/1001در تاریخ سونوگرافی نفیس آقای دکتر ضیائی عقد قرارداد با  -103

 ،جهت استفاده اتوماسیون پذیرش وجواب دهی10/32/1001در تاریخ ،دانشگاه صنعتی اصفهانازمایشگاه عقد قرارداد با  -101

 ،جهت خدمات پشتیبانی، سایت، اینستاگرام و تلگرام31/32/1000در تاریخ ،ازمایشگاه سینا عقد قرارداد با  -104

 نرم افزار مدیریت مرکزجهت  31/14/1000در تاریخ  سونوگرافی و رادیولوژی سرو خانم دکتر نینا زاهدی نژادعقد قرارداد با  -100

 ،جهت مدیریت آزمایشگاه، سایت، اینستاگرام و تلگرام31/34/1000در تاریخ ،ازمایشگاه ژنتیک پزشکی ژن آزما عقد قرارداد با  -102

 

 :مراکز ارتوپد فنی * 

 ،جهت استفاده در کلینیک ارتوپد فنی10/13/1000در تاریخ کلینیک ارتوپد فنی برتر خوزستان عقد قرارداد با  -101

 



 

  



 

 :طراحی سایت اختصاصی

با بهره گیری از برنامه نویسان وب سایت و تیم طراحی و گرافیک توانسته است به  14شرکت مهندسی کلینیک 

 پاسی گوی نیاز مراکز پزشکی به وب سایت های حرفه ای ، خبری ، آموزشی و تبلییاتی باشد.خوبی 

 

 42توسط شرکت مهندسی کلینیک اختصاصی  طراحی شده سایت هاینمونه 

 :بیماری های قلبی عروقی ایرانسایت ثبت 

WWW.PROVE.MUI.AC.IR 
 

 های پزشکی :سایت 

1. www.drrazavian.com 
2. www.drmehr.ir 
3. www.drrasty.ir 
4. www.drtabataba.ir 
1. www.dr-okhovat.com 
6. www.drfereshtedaneshmand.ir 
7. www.dralavirad.com 
8. www.drsaneian.ir 
9. www.drkhorami.com 
11. www.drrasti.com 
11. www.dretedali.ir 
12. www.drhajarkarimian.ir 
13. www.drmohsensharifi.ir 
14. www.drmehranrogha.ir 
11. www.drmarandi.com 
16. www.dramirhsalari 
17. www.drseirafian.ir 
18. www.drnasrindavami.ir 
19. www.drmehditabatabaei.ir 
21. www.draghaei.ir 
21. www.sianlabesfahan.ir 
22. way.ir-www.beter 
23. www.drteimoori.com 
24. www.drnikaien.ir 
21. www.dramirghanbarian.ir 

 

 سایر سایتهای متفرقه:

http://www.prove.mui.ac.ir/
http://www.drnasrindavami.ir/
http://www.drmehditabatabaei.ir/
http://www.draghaei.ir/
http://www.sianlabesfahan.ir/
http://www.beter-way.ir/
http://www.drteimoori.com/
http://www.drnikaien.ir/


 

26. www.sadrihandicraft.com 
27. www.safatbroker.ir 
28. www.rizbinco.com 
29. www.shadnooshfood.ir 
31. www.khane-bime.com 
31. www.karafarin3918.ir 
32. www.sajadmusic.ir 
33. www.esfahan-itm.ir 
34. www.boom-payesh.ir 

  

http://www.esfahan-itm.ir/


 

 نوبت دهی تلفن گویا:

جهت نوبت دهی بصورت خودکار از طریق تلفن جهت استفاده در  2034سامانه نوبت دهی تلفن گویا از سال 

اده با پیشنهادات پزشکان و بیماران ها و کلینیک ها طراحی و پیاده سازی گردید و در طول سال های استفمطب 

قابلیت های مختلفی شامل مدیریت روزهای تعطیل وزمانی که پزشک در کنفرانس یا همایشی می باشد وسیستم 

 ر آن فراهم شده است.نوبت ندهد تا مدیریت تایم های صبح و عصر جهت پخش صداهای مختلف و.... د

 

 *42تلفن گویا کلینیکلیست پزشکان طرف قرارداد سامانه نوبت دهی * 

 آقای دکتر حسین صانعیان فوق تخصص گوارش اطفال  .1

 مطب آقای دکتر مهران رقاع فوق تخصص گوارش .4

 مطب خانم دکتر فرشته اشتری متخصص مغز و اعصاب .3

 مطب خانم دکتر الهه زارعان فوق تخصص زنان .2

 آقای دکتر مهدی راستی فوق تخصص جراحی پلاستیکمطب  .5

 مطب آقای دکتر بهنام حق پناه فوق تخصص جراحی زانو .6

 کلینیک امام رضا )ع( جهت نوبت دهی تلفن گویا درمانگاه .7

 مطب آقای دکتر محمد مهدی طرزی متخصص گوش و حلق و بینی .8

 مطب آقای دکتر ابوالفضل جویا متخصص پوست و مو .9

 

  



 

 آنلاین:نوبت دهی 

هم اکنون در حال بهره برداری توسط  http://clinic24h.irبه آدرس  14نوبت دهی آنلاین کلینیک  سامانه

پزشکان متعددی در سطح اصفهان، تهران و چندین شهر دیگر می باشد این سیستم به منظور تسهیل فرآیند اخذ 

نوبت توسط مراجعه کنندگان و بالا بردن کیفیت خدمات مطب ها و درمانگاه ها تولید شده است عدم نیاز به 

نوبت، پرداخت آنلاین هزینه نوبت و جلوگیری از لیو سهوی نوبت های جهت گرفتن مراجعه حضوری بیماران 

 از بهترین دستاوردهای این سامانه می باشدگرفته شده توسط بیماران و خالی ماندن تایم کاری مراکز 

 

 قابلیت سامانه نوبت دهی تحت وب:

 پنل مراجعه کنندگان با امکانات : .1

 ثبت نام و در صورت نیاز تایید هویت 

 ن نوبت دلخواه بر اساس نوبت های تعریف شده توسط مرکزگرفت 

 پرداخت آنلاین هزینه نوبت تعریف شده توسط مرکز 

 مشاهده لیست نوبت های گرفته شده 

  لیو نوبت 

 پنل مدیران مراکز پزشکی با امکانات: .4

 مشاهده نوبت های گرفته شده در بازه های زمانی دلخواه 

 مشاهده صورتحساب مرکز و گزارش مالی 

 مشاهده لیست مراجعه کنندگان ثبت نام شده 

 تعریف روزهای کاری، ساعات کاری و تعطیلات مرکز 

 تعریف پزشکان مرکز 

 امکان نوبت دهی بصورت مستقیم به بیماران 

 :42پنل شرکت مهندسی کلینیک .3

 مدیریت کلینیک های طرف قرارداد 

 42لیست پزشکان طرف قرارداد سامانه نوبت دهی کلینیک

 www.drelaheamiri.irخانم دکتر الهه امیری  .11

 www.drsaneian.irآقای دکتر حسین صانعیان  .11

http://clinic24h.ir/
http://www.drelaheamiri.ir/
http://www.drsaneian.ir/


 

 www.drsadaty.irخانم دکتر فریده ساداتی  .14

 که لیست آنها در سامانه نوبت دهی موجود می باشد.و سایر مراکز  .13

  

http://www.drsadaty.ir/


 

 پایش سلامت دانشجویان:

سیستم پایش سلامت دانشجوها جهت بررسی وضعیت سلامت، بهداشت و درمان دانشجوها زیر نظر وزارت علوم 

 و به همت مراکز دانشگاهی بزرگ از جمله دانشگاه صنعتی طراحی شده است.

رگزاری پایش سلامت در دوره های مختلف باعث ایجاد استانداردهایی برای طراحی نتایج مطالعات و تجربه های ب

سوالات، نحوه برگزاری، انجام معاینات پزشکی و ثبت نتایج در قالب خروجی های آماری برای پیگیری های آتی 

 وضعیت سلامت دانشجویان شده است.

یان و رسیدگی به آنها بر اساس مشکلات هدف این سیستم بررسی وضعیت سلامت ، بهداشت و درمان دانشجو

بهداشتی و درمانی برای پیشگیری از مخاطرات آتی و صرف هزینه های درمانی و بازماندن دانشجو از ادامه 

 تحصیل بخاطر مشکلات پزشکی و درمانی میباشد.

ه ب جهت اجرای پرسش نامه های سنتی سنجش وضعیت سلامت دانشجویان سامانه پایش سلامت دانشجویان

  جهت … و و سامانه های دانشگاهی مانند گلستان 14اتوماسیون مدیریت کلینیکهمراه با لینک با  روش آنلاین

جلوگیری از انجام امور تکراری ، آماده سازی و ارائه آمارهای لازم  ،اص شدن از دست پرونده های کاغذی خل

و سطوح دسترسی مختلف برای پرستاران ، پزشکان و مدیران دانشگاه به وزارت علوم در سریع ترین زمان ممکن 

 .حل شده است 14همگی در سیستم پرونده سلامت دانشجویان شرکت مهندسی کلینیک

در این سیستم علاوه بر همه قابلیت های نسخه کلینیکی ، امکاناتی خاص سیستم های دانشگاهی برای اتصال به 

ده شده تا بتوان امور مربوط به پرونده سلامت دانشجویان را بخوبی مدیریت وب سرویس های دانشگاهی قراردا

 .نمود

 معایب سیستم پایش سنتی:

 و مشخص کردن دانشجوهای شرکت نکرده در طرح پایشبصورت حضوری فراخوانی دانشجوها  .1

 توسط دانشجول تمامی بخش های پرسشنامه اشتباهات و عدم تکمی .2

بهداری در روزهای پس از ثبت نام بخاطر پرکردن فرم های پایش و در نتیجه شلوغی و ازدحام در مراکز  .3

 عدم کنترل و دقت کافی در اجرا بالخص قسمت های درمانی

عدم دسترسی سریع و لازم به اطلاعات پرسش نامه های دانشجویان بر اساس مشکلات بهداشتی ، سلامت  .4

دانجشویان نیازمند خدمات سلامتی و پزشکی  و پزشکی و در نتیجه عدم توانایی در مراقبت کافی از

 بیشتر



 

عدم توانایی دسته بندی و فیلتر گذاری دانشجویان بر اساس مشکلات بهداشتی ، سلامت و پزشکی و در  .5

 نتیجه عدم ارائه خدمات هدفمند بر اساس نیازهای دانشجویان

 عدم تکرار این طرح در دوران دانشجویی به علت مشکلات برگزاری .6

 برای گرفتن خروجی های آماری مورد نظر SPSSطولانی ورود پرسش نامه ها در نرم افزار فرایند  .7

 42سیستم پایش سلامت کلینیکتعریف 

بصورت تحت وب برای ثبت اطلاعات پرونده سلامت دانشجویان  24سامانه پرونده سلامت دانشجویان کلینیک

گروه های سوالات، سوالات هر گروه ، گزینه های بصورت کامل و پویا با قابلیت تعریف و مدیریت پایش ها ، 

همراه با فیلتر  SPSSسوالات و دسترسی توسط کاربران با گروه های شغلی متفاوت و تهیه خروجی مناسب 

 طراحی گردیده است. اطلاعات دانشجویان ثبت شده

 42سیستم پایش سلامت کلینیکویژگی های 

 و مانند گلستان ، سما و یا استفاده از منبع داده های آفلاینامکان اتصال به سیستم آموزش دانشگاهی  .1

بارگزاری اطلاعات دانشجویان از سامانه دانشگاهی بصورت وب سرویس بدون نیاز به ثبت نام دانشجو در 

 سامانه

تعریف پایش بصورت نامحدود بصورت سالیانه برای دانشجویان جدیدالورود یا دانشجویان قدیمی همچنین  .2

 تفاده از پایش برای برگزاری مسابقات و نظر سنجی از دانشجویان در حوزه سلامت و ...امکان اس

 امکان تعریف گروه سوالات ، گزینه ها و آیتم ها هر سوال بصورت کاملا داینامیک .3

 امکان تعریف چندین پایش سلامت  .4

 شجویان در پایش فعالامکان پاسخ گویی برای دانو  امکان فعال و غیر فعال نمودن پایش های تعریف شده .5

پنل دانشجو جهت مشاهده پرونده، انتخاب طرح پایش فعال، ورود اطلاعات تحت وب با انتخاب گروه  سوالات  .6

 تعریف شده و ویرایش و چاپ پایش

امکان تعریف حق دسترسی برای کاربران مختلف مانند پرستار، پزشک عمومی، متخصص، شنوایی سنج،  .7

 پایش های تعریف شده و گروه سوالات تعریف شده در هر پایشبینایی سنج و ... بر اساس 

پنل بخش درمان )پرستار، بینایی سنج، شنوایی سنج، دهان و دندان، پزشک عمومی و پزشک متخصص(  .8

امکان پاسخ گویی به گروه سوالات توسط پرستاران، و  جهت ثبت اطلاعات بخش های درمانی پایش فعال

 دسترسی و کاربری پزشکان ومتخصصان بر اساس حق 

گرفتن گزارشات بر اساس و  امکان جستجو بر اساس هر کدام از سوالات و پاسخ های دانشجویان به پایش .9

 بیماری ها و فیلتر کردن دانشجویان بر اساس گزینه دلخواه

 SPSSگرفتن خروجی اکسل مناسب ) پس از انجام پایش توسط دانشجویان SPSSامکان گرفتن خروجی  .11

 (برای وزارت علوم پس از برگزاری پایش



 

 24اتصال سیستم با اتوماسیون مدیریت درمانگاه کلینیک .11

ارسال پیامک برای دانشجویانی که ه پایش خود را تکمیل نکرده اند و گرفتن لیست اسامی دانشجویانی ک .12

 پایش تکمیل نکرده اند

 نداده است.مشخص کردن اینکه هر دانشجو به کدام سوال از پایش جواب  .13

 قابلیت توسعه سیستم بر اساس نیازهای جدید .14

 کاربری راحت و آسان و تحت وب و امکان دسترسی به سیستم در هر زمان و هر نقطه. .15

 :42مشخصات سامانه پایش سلامت کلینیک

 :دریافت اطلاعات از طریق وب سرویس دانشگاهی .1

 ویس های مورد نیازفرا خوانی وب سر 

 آموزشاطلاعاتی دانشجویان از سایت  پر کردن بانک 

 به هنگام نگه داشتن بانک اطلاعاتی دانشجویان 

 اعتبار سنجی دانشجویان 

 

 :شامل پنل مدیریت  .4

   : مدیریت طرح پایش 

 ایجاد طرح پایش 

 ویرایش طرح مورد نظر 

 نمایش لیست طرح های پایش 

 حذف طرح پایش انتخابی 

 

  ی سوالات پایشگروه هامدیریت : 

  گروه های مورد نظرایجاد 

 ویرایش گروه ها 

  نمایش لیست گروه ها 

 حذف گروه مورد نظر 

 

  گروه ها سوالات مدیریت: 

 سوالات پس از انتخاب گروه مورد نظر  ایجاد 



 

  سوالتعیین نوع  

 ویرایش سوالات 

 نمایش لیست سوالات 

 حذف سوال انتخابی از لیست 

 

 ی سوالاتمدیریت گزینه ها : 

  ایجاد گزینه های مربوط  به یک سوال 

 ینه های مورد نظر ویرایش گز 

  نمایش گزینه های سوالات 

 حذف گزینه ی انتخابی 

 

 : مدیریت توضیحات سوالات 

  افزودن فیلد های مورد نیاز به هر گزینه 

  ویرایش فیلد های مورد نظر 

 حذف فیلد در صورت لزوم 

 نمایش گزینه های هر سوال و فیلد های آن 

 

 : مدیریت پایش دانشجو 

 نمایش پایش دانشجویان 

  انشجودجست و جوی پایش بر اساس مشخصات فردی 

  جست و جوی پایش بر اساس ویژگی های دانشجو 

 

 : تعریف کاربران و حق دسترسی 

  تعریف کاربران 

 اعطای مجوز های لازم جهت دسترسی به بخش های پایش 

 مدیریت کاربران 

 

 پنل دانشجو : .3

  اعتبار سنجی دانشجو به همراه ناظر طراحی فرم 



 

  مشاهده پرونده 

  انتخاب طرح پایش 

  پر کردن طرح در نمایش کلی پایش 

 پر کردن طرح در نمایش گروهی پایش 

 ویرایش طرح پایش 

 چاپ پایش 

 

 :طراحی پنل کارمند شامل  .2

 پرستار 

  پزشک عمومی 

  شنوایی سنجی 

 بینایی سنجی 

  دندان پزشک 

 پزشک متخصص 

 

  پنل کارمند امکانات : 

  اعتبار سنجی 

 انتخاب دانشجو 

 مشاهده پایش 

 انتخاب گروه هایی از پایش دانشجو که مجوز آن را دارا باشد 

 )ویرایش پایش دانشجو) گروه های دارای مجوز 

 

 SPSSمورد نیاز نرم افزار   excelایجاد خروجی  .5

 42ا خوانی پایش در اتوماسیون کلینیکفر .6

 

  : تکنولوژی ها  و فریم ورک های  به کار رفته 

 Asp.Net MVC 

 Entity Framework  



 

 JQuery 

 JavaScript 

 high charts  جهت نمایش نمودار ها در صورت نیاز 

 CSS , Html 

 

 امنیت و آسیب پذیری : .7

  برقراری امنیت در چند لایه 

 : مقابله با حملات 

 Cross – Site – Scripting  (XSS) 

 Html – Injection  

 SQL Injection  

 Cross –Site – Request – Forgery (CSRF) 

 

 

 ***لیست دانشگاه های طرف قرارداد پایش سلامت***

 1392در سال  دانشگاه صنعتی اصفهان 

 1395در سال  دانشگاه یزد 

  1396دانشگاه اصفهان در سال 

  



 

 تیم برندینگ:

تیم تبلییات، گرافیک ، چاپ وتولید محتوا موفق با اخذ قراردادهای با بهره گیری از  14شرکت مهندسی کلینیک 

برندینگ، تبلییات و چاپ با مراکز پزشکی و پاراکنیکی شده است. در قرارداد های برندینگ تمامی تلاش ما بر 

ی با آسان و سریع کاربران فضای مجاز ارتقای سطح معرفی مرکز پزشکی در فضای مجازی مبتنی بر دسترسی

 خدمات، رزومه کاری، پزشکان، نمونه کارها و اطلاعات تماس مرکز مورد نظر می باشد.

هدف تیم طراحی و چاپ عرضه نوآوری، خلاقیت و محصولات جدید در این حوزه به مراکز محترم میباشد، هدف 

 ن زمان ممکن برای مرکز سفارش دهنده می باشد.طراحی شیک، خلاقانه با قیمت و کیفیت عالی و در بهتری

 از نمونه قرارداد های برندینگ میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

 چاپدکتر مجید راستی اردکانی شامل مدیریت اینستاگرام ، کانال تلگرام ، سایت و  .2

 چاپدکتر مهدی راستی اردکانی شامل مدیریت اینستاگرام، سایت و امور  .1

 چاپخانم دکتر الهه زارعان شامل مدیریت سایت و امور  .0

 دکتر علیرضا پورصیرفی مدیریت اینستاگرام .4

 دکتر ونوس مجلسی مدیریت سایت، اینستاگرام، کانال تلگرام .4

 خانم دکتر فریده ساداتی مدیریت سایت، اینستاگرام و نوبت دهی آنلاین .9

 نوبت دهی آنلاین و کانال تلگرامخانم دکتر نسرین دوامی مدیریت سایت، اینستاگرام و  .2

 آقای دکتر علی علوی راد مدیریت سایت، اینستاگرام و تلگرام .3

 کلینیک زیبایی آراد مدیریت اینستاگرام و تلگرام .3

 کلینیک لاغری آرام مدیریت اینستاگرام و تلگرام .23

 آزمایشگاه سینا اصفهان مدیریت سایت، اینستاگرام و تلگرام .22

 متخصص ارتودنسی مدیریت اینستاگرام و تلگرامخانم دکتر فاطمه تیموری  .21

 

  



 

 سخن آخر

با همه اه در این رو ما  باقی سترسیدن به اتوماسیون جامع و کامل پزشکی پر فراز و نشیب راه  ،قابل ذکر است

مهندسممین و پزشممکان در قالب یک تیم سممعی در دانش و تجربه و با بهره گیری از ،به صممورت هدفمند توان 

 .به بهترین نحو داریمپیمودن آن 

امیدواریم با لطف خداوند و حمایت دسمتگاه ها و موسسات دولتی و خصوصی ذیربط و تلاش مستمر  این مسیر 

 را سریعتر و موفق تر ادامه دهیم.

  

 
 با سپاس فراوان از خداوند متعال وتمامی مراکز پزشکی محترم که به ما اعتماد نمودند.

  24با تشکر از تمامی پرسنل زحمت کش و مهندسان کلینیک  

 از خانواده هایمان که ما را در این مسیر حامی و مشوق بودند. قدردانیو با 

 1396زمستان 
 


