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 درباره ما

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

رفه با داشتن تیم مهندسین خلاق ،حافتخار دارد که  دندانپزشکیاتوماسیون نرم افزاری مدیریت مراکز در عرصه 

مجموعه ، ز عزی دندانپزشکانای و با پشتکار، همراه با مشاورین با تجربه و دلسوز با راهنمایی گرفتن از نظرات 

اهم فر و بهداری های دانشگاه ها مطب ها،ای از 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 واحد 4شامل مجموعه این اکنون هم

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

IT   داردی دانشگاه ها و بهداری هااز جمله درمانگاه ها،کلینیک ها، مطب ها  دندانپزشکیبه مراکز. 

 چشم انداز:

اتوماسیون  اببیماران در تمامی کشور  دندانپزشکیو ثبت سوابق  دندانپزشکیمکانیزه نمودن تمامی امور مراکز 

 14نرم افزاری کلینیک

 ماموریت:

ه به ارائه اتوماسیون نرم افزاری کاز طریق  دندانپزشکیبرای بیمار و کادر  جلب رضایتو افزایش کیفیت درمان 

یماران را ب دندانپزشکیموازات بخش های مدیریتی و حسابداری بتواند بصورت تخصصی ،سریع و راحت سوابق 

جمع آوری و نگه داری نماید و با نمایش گرافی ها و چارت های تخصصی به دندانپزشک جهت انجام بهترین 

 کمک نماید.  درمان

 نهبهی خدمات ارائه و دندانپزشکیجامعه  نیازهای شناخت بر ما متخصص همکاران و متعهد نمدیرا اهداف همواره

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

 ارزش کار ما:

  زشکیدندانپارائه 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 

  کاندندانپزشبا مشاوره با  دندانپزشکیپیاده سازی فرم های تخصصی مورد نیاز برای تخصص های 

 متخصص



 

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

 وب سایت

 نگهداری گرافی ها بر روی پرونده بیمار بصورت دریافت مستقیم از دستگاه ، فایل گرافی و اسکنر 

 

 شعار ما:

ا بصورت ر اننپزشکدنداساعته با این هدف نامگذاری شده است تا کلینیک تمامی  14یعنی کلینیک باز  14کلینیک

خود در تماس باشند. ارائه راهکارهای  دندانپزشکساعته باز نگه دارد و بیماران همواره بتوانند با  14کترونیک ال

نوین فناوری برای رسیدن به این هدف ، تلاش و حرکت هوشمندانه و هدفمند ، استمرار در ارائه خدمات ، بروز 

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

 .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  نرم افزاراتوماسمممیون نگهداری 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

 



 

 42کلینیک دندانپزشکیاتوماسیون مدیریت مراکز 

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 مشمماوره های  و سمموابق درمانی دندانپزشممکیافزاری مدیریت مراکز 

ره برده و با ارجمند به، درمانی و پاراکلینیکی دندانپزشکیو سایر مراکز و دندانپزشکان  دندانپزشمکانارزشممند 

پیاده سمازی اتوماسیون برای تخصص های مختل  به نرم افزاری جامع در دو حوزه ی پذیرش و درمان رسیده 

 آشنا می شویم. 14کلینیک  دندانپزشکیاتوماسیون جامع مدیریت مراکز است. در ادامه با برخی از امکانات 

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

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

 .می باشندتیییرات قابل پیگیری #با هشتک   Clinic24h@   ولی تیییرات جدید در کانال تلگرام

 42کلینیک  دندانپزشکیمدیریت مراکز جامع  امکانات اتوماسیون

 پذیرشسیستم  .1

 مدیریت پرونده بیماران -1

  ان بیمارالکترونیک تشکیل پرونده 

 د کارت هوشمن مدیریتRFID  بیمار و کارت بارکد اختصاصی 

 جستجو و گزارش گیری از پرونده ها 

  ثبت آرشیو فایلهای تصویری و اسنادpdf  بر روی پرونده بیمار 

  ثبت اثر انگشت بیمار 

 تعریف پرونده دندانپزشکی بر اساس پرونده پیش فرض و یا سوالات و آیتم های جدید 

 رضایت نامه وبرائت نامه الکترونیک با اثر انگشت و امضای دیجیتال با قابلیت اسکن و ثبت در پرونده 

 مدیریت اطلاعات پایه -2

 تعریف اطلاعات مرکز 

  همراه با درصد پرکیس ها دندانپزشکانوتخصص های  دندانپزشکانمدیریت 

  دندانپزشکی ارائه شده در مرکز مدیریت خدمات 

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

  برای نوبت دهی آینده دندانپزشکانمدیریت ساعات کاری 

 مدیریت تعطیلات مرکز 

  های بیمه ها)اصلی و مکمل( قراردادمدیریت 



 

 همراه با درصد پرکیس برای دستیاران 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 

 فرمتهای مختلف متناسب با سازمان بیمه گربیمه ها با  پرینت روکش 

  تهیه دیسکت بیمهXML 

 آمار نسخ و محاسبه جزء فنی و ناظر 

 ارسال نسخ الکترونیک از طریق وب سرویس 

 مدیریت سیستم -4

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

 تنظیمات جداول و سفارشی سازی تنظیمات برنامه ، 

  پشتیبان و بازگردانی از بانک اطلاعاتی با یک کلیک سادهامکان تهیه 

 گزارش عملکرد کاربران 

 گزارش کاربران لاگین همراه با سوابق ورود و خروج به برنامه 

 گزارش پذیرش ها و پرونده های تغییر یافته 

 راهنمای نرم افزار 

 سفارشی سازی نوار ابزار ، نوار وضعیت ، نوار منو 

 

 پیامک های دستی و هوشمند()ارسال PRMسیستم  -5

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

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

 ...بدهکار و

 تعریف الگوه های پیامک دلخواه 

 سرویس()وب ارسال از طریق مودم و اینترنت 

 ارائه پنل پیامک جامع تحت وب همراه با شماره اختصاصی 

  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 

 آمار فعالیت های مرکز -6

 نمای کلی فعالیت های انجام شده 



 

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

  اقدامات درمانی بر اساس آمار 

 آمار خدمات ارائه شده به تفکیک نوع خدمت 

 )آمار حسابداری )درآمد ، هزینه و بیمار 

 )ویزیت و کار عملی( پذیرش مدیریت  -7

  در شیفت دلخواه و جستجوی ویزیت صادر شده برای مراجعه کنندگان ، ویرایش، لغوپذیرشصدور 

 پذیرش کلینیک حالت چند خدمتی 

 مشخص نمودن شماره دندان به صورت گرافیکی 

 کنترل بیمه مراجعه کنندگان 

  بر اساس نوبت های تعریف شده پذیرشصدور 

 مدیریت امور روزانه با دفتر کار منشی 

  مختلفپذیرش با فرمت های صدور 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 

 ی بیمارارسال پیامک هوشمند بعد از نوبت برا 

 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 

 سامانه نوبت دهی تلفن گویا -9

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

  مرکز دندانپزشکاناعلام برنامه کاری 

 چک کردن نوبتی که قبلا ثبت شده 

 تعریف نوبت های مخصوص سامانه تلفن گویا 

 اختصاص اولین نوبت خالی به صورت هوشمند 

 اتمام نوبت دهی با پر شدن نوبت های روز 



 

  خودکارثبت شماره تماس گیرنده به صورت 

 ارسال پیامک بعد از ثبت نوبت 

 امکان پرداخت هزینه نوبت با آپ 

 

 مدیریت بایگانی الکترونیک و ثبت تصاویر -01

 و دریافت مستقیم از دستگاه گرافی یا دستگاه های اسکنر و دوربیناز فایل بیماران ثبت تصاویر 

 ثبت ، ویرایش ،حذف ، جستجو(مدیریت تصاویر( 

 و ... ، چرخش تصاویر  بزرگنماییبا امکانات  گالریصورت ه یر بونمایش تصا 

  دندانپزشکمقایسه تصاویر ثبت شده بیماران برای امکان 

 نگه داری فایلهای آرشیو تحت شبکه 

 ناد ثبت اسpdf  بیماران 

 

 مدیریت کارکرد پرسنل -00

 تعریف پرسنل بر اساس گروه شغلی 

 ثبت ساعات ورود و خروج پرسنل 

  شیفت و گزارش گیریمحاسبه کارکرد بر اساس 

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

 حسابداری -01

 صورت وضعیت شیفت جاری 

 گزارش صندوق و شیفت 

 مدیریت درآمد 

 مدیریت هزینه ها 

 لیست بدهکاران 

 لیست بستانکاران 

  ، و ... دندانپزشکگزارشات متنوع بر اساس تاریخ ، درآمد ، هزینه ، معرف ، خدمت 

 زارش سایر پرداخت ها)کارتخوان ، چک و ...(گ 

  بر اساس ویزیت ها واعمال دندانپزشکانکارکرد 

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

  و خدمات دندانپزشکانگروه بندی درآمد ها بر اساس 
 گزارش گیری از انواع درآمدها و هزینه ها 
 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 
  ارائه شده و ...گزارشات حسابداری شامل میزان طلب از سازمان های بیمه گر، گزارش تخفیفات 

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

 کارت هوشمند -01

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

  کارت هوشمندشناسایی بیماران در موقع پذیرش و نوبت دهی با 

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

 انبارداری:  -41
 تعریف انبارهای مرکز 

 تعریف داروها و کالاها 

 تعریف فروشندگان و تهیه کنندگان کالا 

 ثبت فاکتورهای خرید کالا 

 فروش کالا و تجهیزات به بیماران در پذیرش 

  انبارداری برای مشخص کردن کالاهای مصرفیگزارش 

 گزارش انبارداری برای مشخص کردن موجودی انبار 

 تولید بارکد برای داروها و اقلامی و فروش از طریق بارکد 

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

 

 دندانپزشکسیستم  -01

  با پذیرش همزمانه صورت ی صادر شده روز بها پذیرشمشاهده 
 امکان جستجوی سریع بیمار و سابقه ی آن در یک لحظه 
 با تعریف بخش های دلخواه روند درمان امکان استفاده از سیستم 

  متناسب با تخصص دندانپزشکیامکان استفاده از چارتهای 

 درمان دارویی با استفاده از دستورات دارویی پیش فرض 

  گزینه های آمادهثبت درمان با قلم نوری ، تایپ و 

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

  دسته ویزیت و کار عملی 2تفکیک پذیرش ها به 



 

 گزارش درمان بیمار 

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

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

 دندانپزشکگالری یا درفرم مقایسه تصاویر همراه با امکان ثبت سریع ارشیو برای 

 

 دندانپزشکیتخصصی چارت 
 نپزشکیچارت دندا-1

 طرح درمان  

 تبدیل طرح درمان به پذیرش 

  سوابق بیماری 

 صورت حساب بیمار 

 با امضای دیجیتال و اثر انگشت نامه بیمار به صورت الکترونیکیترضای نان گرفتامک 

 

 ایمپلنت چارت تخصصی -2
 امکان مشاهده تمامی ایمپلنت های انجام شده دریک نگاه 
 ثبت کامل تمامی مشخصات ایمپلنت انجام شده برای بیمار 

 

  



 

 :42اتوماسیون کلینیک طرف قرارداد دندانپزشکیمراکز خانواده 

اعم از  دندانپزشممکیافتخار دارد در طول سممالیان فعالیت خود به مراکز مختل   14شممرکت مهندسممی کلینیک 

 خدمات خود را ارائه، کلینیک ، درمانگاه و مراکز پاراکلینیکی شممامل سممونوگرافی ها، رادیولوژی ها و ..... مطب 

 نماید.

بوده و با ارائه خدمات با کیفیت ، مبتنی بر فناوری و  به خود دندانپزشکانما در این راه مدیون اعتماد و احترام 

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 مراکز تحت ق

 :دندانپزشکی* مطب های 

 دندانپزشکی،جهت استفاده نرم افزار در مطب 44/42/1131در تاریخ  جراح دندانپزشک،محمدیآقای دکتر ابراهیم عقد قرارداد با  -1

 ،جهت استفاده نرم افزار در مطب 44/42/1132در تاریخ  جراح دندانپزشک متخصص ارتودنسی، خانم دکتر سوسن صادقیانعقد قرارداد با  -4

 ،جهت استفاده نرم افزار در مطب 14/44/1131دندان پزشک متخصص ریشه  در تاریخ   آقای دکتر سید حمید رضویانعقد قرارداد با  -1

 دندانپزشکیجهت استفاده نرم افزار در مطب  41/40/1131در تاریخ  دندانپزشک جراح  دکتر مهدی نیکخواهآقای عقد قرارداد با  -2

 دندانپزشکی،جهت استفاده نرم افزار در مطب 41/40/1131دندان پزشک متخصص ریشه  در تاریخ   نم دکتر رویا عطارزادهاخعقد قرارداد با  -1

 در مطب ،جهت استفاده نرم افزار 11/41/1131در تاریخ   دهان شناسی آسیب متخصص, دندان پزشک  آقای دکتر پیام توکلیعقد قرارداد با  -1

 جهت استفاده نرم افزار در مطب دندانپزشکی 41/40/1131در تاریخ  دندانپزشک جراح دکتر محمد رزمجوییآقای عقد قرارداد با  -0

 جهت استفاده نرم افزار در مطب دندانپزشکی 11/14/1131در تاریخ  دندانپزشک جراحسعید سرندی دکتر آقای عقد قرارداد با  -0

 جهت استفاده نرم افزار در مطب ارتودنسی 11/11/1131در تاریخ  دندانپزشک جراحدکتر محمدعلی مومنی آقای عقد قرارداد با  -3

 جهت استفاده نرم افزار در مطب ارتودنسی 44/14/1131در تاریخ  دندانپزشک جراحدکتر محمدجواد شمولی آقای عقد قرارداد با  -14

 جهت استفاده نرم افزار در مطب ارتودنسی 41/14/1131متخصص ارتودنسی در تاریخ خانم دکتر فاطمه تیموری عقد قرارداد با  -11

 :دندانپزشکی*کلینیک های 

 بهداشت و درمان دانشگاه صنعتی دندانپزشکی،جهت استفاده نرم افزار 11/41/1132در تاریخ ،دانشگاه صنعتی اصفهانعقد قرارداد با  -1

 دولتی استفاده نرم افزار در کلینیک،جهت 44/40/1131در تاریخ   قائم)نجف آباد( دندانپزشکیکلینیک عقد قرارداد با  -4

 ،جهت استفاده نرم افزار در کلینیک خصوصی44/43/1131در تاریخ   کلینیک دندانپزشکی مهر شهرضاعقد قرارداد با  -1

 ،جهت استفاده نرم افزار در کلینیک خصوصی41/41/1130در تاریخ کلینیک دندانپزشکی رضوی عقد قرارداد با  -2

 ،جهت استفاده نرم افزار در کلینیک خصوصی41/44/1130در تاریخ   دندانپزشکی رسالت رهنانکلینیک عقد قرارداد با  -1

 ،جهت استفاده نرم افزار در کلینیک خصوصی41/41/130در تاریخ   کلینیک دندانپزشکی تبسمعقد قرارداد با  -1

  



 

 :دندانپزشکی  طراحی سایت اختصاصی

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

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

 

 برای جامعه دندانپزشکی 42توسط شرکت مهندسی کلینیک اختصاصی  طراحی شده سایت هاینمونه 

 
 

 : دندانپزشکیهای سایت 

1. www.drrazavian.com 
2. www.drkhorami.com 
3. www.drteimoori.com 

  



 

 نوبت دهی آنلاین:

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

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

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

جهت گرفتن نوبت، پرداخت آنلاین هزینه نوبت و جلوگیری از لیو سهوی نوبت های به 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

 هویت ثبت نام و در صورت نیاز تایید 

 گرفتن نوبت دلخواه بر اساس نوبت های تعری  شده توسط مرکز 

 پرداخت آنلاین هزینه نوبت تعری  شده توسط مرکز 

 مشاهده لیست نوبت های گرفته شده 

  لیو نوبت 

 با امکانات: دندانپزشکیپنل مدیران مراکز  .2

 مشاهده نوبت های گرفته شده در بازه های زمانی دلخواه 

  مرکز و گزارش مالیمشاهده صورتحساب 

 مشاهده لیست مراجعه کنندگان ثبت نام شده 

 تعری  روزهای کاری، ساعات کاری و تعطیلات مرکز 

   مرکز دندانپزشکانتعری 

 امکان نوبت دهی بصورت مستقیم به بیماران 

 :22پنل شرکت مهندسی کلینیک .3

 مدیریت کلینیک های طرف قرارداد 

  

http://clinic24h.ir/


 

 تیم برندینگ:

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

ا و پاراکنیکی شده است. در قرارداد های برندینگ تمامی تلاش م دندانپزشکیبرندینگ، تبلییات و چاپ با مراکز 

در فضای مجازی مبتنی بر دسترسی آسان و سریع کاربران فضای  دندانپزشکیبر ارتقای سطح معرفی مرکز 

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

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

 انه با قیمت و کیفیت عالی و در بهترین زمان ممکن برای مرکز سفارش دهنده می باشد.طراحی شیک، خلاق

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

 دکتر سید حمید رضویان شامل مدیریت وب سایت .2

 خانم دکتر فاطمه تیموری مدیریت وب سایت ، اینستاگرام .1

  



 

 سخن آخر

با ر این راه دو ما  باقی ست دندانپزشکیرسیدن به اتوماسیون جامع و کامل پر فراز و نشیب راه  ،قابل ذکر است

عی در قالب یک تیم س دندانپزشکانمهندسین و دانش و تجربه و با بهره گیری از ،به صورت هدفمند همه توان 

 .در پیمودن آن به بهترین نحو داریم

گاه ها و موسسات دولتی و خصوصی ذیربط و تلاش مستمر  این مسیر امیدواریم با لط  خداوند و حمایت دسمت

 را سریعتر و موفق تر ادامه دهیم.

  

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

  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 

 1336پاییز 
 


