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ویژگی های نرم افزار سپهر
استفاده از فناوری های روز دنیا و ایجاد قابلیت هاای جدیاد
در کنااار دو دهاات تجرباات ،منجاار باات پیاادای

"ساار ر" ،یکاای از

کارآماادترین سیساات هااای ماادیریت هو ا ند اطالعااا

در حااوزۀ

پز کی و سالمت ده است .محیط زیباا ،کااربری آسااک ،کاارایی و
امنیت باال ،از م ترین دالیا موفقیات نارم افازار سار ر اسات .بات
کارگیری سر ر توسط معتبرترین مراکز پز کی کشور خود مؤید این موضوع می با د.

نرم افزار سر ر در طول مد

زماک حیا

خود بت سرعت

از محبوبیت باالیی در میاک کاربراک و کار ناساک حاوزه پز اکی
برخوردار اده اسات و ایان موفقیات بازرل حاکا امکاناا

و

قابلیاات هااای سااودمند ساار ر ماای با ااد .طراحاااک و توسااعت
دهندگاک این نرم افزار با رویکردی آینده نگر ،بستری ماژوالر و
قاب توسعت فراه کرده اند .این بدین معنی می با د کت قابلیت ها و امکانا
جداسازی ده است .کت این امکانا

سیست سار ر بات کاور

منطقای

با توجت بت نیازها و انتخاب مشاتری بات برنامات اکالی اضاافت مای اود .از

م ترین مزایای این روش می تواک بت انعطاف پذیری باالی نرم افزار طبا نیااز کااربراک و ه نناین ه ااهنگی
هرچت بیشتر سیست اطالعاتی با فرایندهای سازمانی ا اره کرد.

 350مرکز پز کی

 1500ایستگاه کاری

 3500کاربر
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سامانه پیام کوتاه
امروزه ارتباط و تعام با مخاطباک (مشتریاک) برای ارکت هاا ،ساازماک هاا یاا ن ادهاا از
اه یت ویژه ای برخوردار است و پیامک می تواند وسایلت ای ماو ر بارای برقاراری ارتبااط ساری ،
ارزاک و دو طرفت با د .این روش ارتباطی زماانی حاا ز اه یات مای با اد کات سارویس دهناده یاا
فرو نده نیاز بت تعام مستقی با سرویس گیرنده یا مشتری دا تت با د .در نارم افازار "سار ر"
این امکاک بت ب ترین وجت م کن طراحی و پیاده سازی ده است و کاربراک می توانند پس از نصب
و راه اندازی این سرویس ،بت راحتی از آک استفاده ن ایند.

ویژگی های سامانه پیام کوتاه
امکانا

ع ومی:
ناا

در این سامانت امکاک تعریف نامحدود مخاطبین و گروه بندی آن ا وجاود دارد .کااربراک مای توانناد بات کاور

محدود و انبوه بت مخاطب یا گروه خاکی از مخاطبین خود ،پیام کوتاه ارساال ن ایناد .ارساال پیاماک مای تواناد بات
کور

زمانبندی ده کور

پذیرد .ه ننین امکاک گزارش گیری از وضعیت پیام هاای ارساال اده ( )deliveryبارای

کاربراک وجود دارد .این سامانت ه ننین امکاک دریافت و آر یو پیامک ها را دارد.
ارتباط هو ند با داده ها:
این دستت از امکانا  ،حاک تعام هو ند و م ندسی دۀ این سرویس با بانک داده سر ر اسات .در ایان ساامانت
میتواک قالب های پی
بت کور

فرض تعریف کرد ،بت طوری کت تگ های نام بی ار ،تاریخ مراجعت ،طبقت بندی خادما

و ...

خودکار در این قالب ها اع ال ود .ه ننین امکاک ارسال پیامک بت بی اراک جست و جو ده از باناک اطالعااتی،

بر اساس فیلترهایی مانند تاریخ مراجعت و طبقت بندی خدما

وجود دارد.

ارتباط با سیست جوابدهی:
از دیگر امکانا

بسیار مفید این سامانت ارتبااط باا سیسات جوابادهی اسات ،بات طاوری کات پاس از بات مادارک

جوابدهی سیست پیام کوتاه بت کور

هو ند ،پس از تأیید کاربر جوابدهی ،اقدام بت ارسال پیاماک بات بی اار مای

ن اید.
ارتباط با سیست رخداد ها:
ه ننین سرویس پیام کوتاه سر ر با سامانت بت رخداد ها نیز ارتبااط دارد .بادین کاور

کات مای تاواک اطالعاا

خروجی این سامانت را در قالب پیامک ،بت کاربراک مشخصی ارسال کرد.
ارسال زماک بندی ده گزارش ها:
امکاک ارسال زمانبندی دۀ برخی از گزارش های مالی بت کاربراک مربوطت از طری پیامک میسار مای با اد .بارای
مثال خالکۀ کارکرد مالی از طری پیامک بت مدیر مالی مرکز ارسال می گردد.
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رخدادها
مدیراک ه واره بت اطالعا

کحیح و طبقت بندی ده در حوزۀ کااری خاود

نیازمندند و با استفاده از گزارش های سیست اتوماسایوک ساازمانی ،باا اط ینااک
بیشتری تص ی ا

خود را اتخاذ می ن ایند .از آنجا کت روناد تولیاد اطالعاا

سیست هاای اطالعااتی توساط نیاروی انساانی کاور

در

مایگیارد ،ساامانت هاای

اطالعاتی نیازمند ساز و کاری برای مشاهده و رکد ت اامی رخادادها و تیییارا
اع ال ده توسط کاربراک می با ند.

سامانه ثبت رخدادها در سپهر
این بخ

از نرم افزار سر ر بت مدیراک سیست  ،توانایی نظار

بر رخدادهای واقا

ده در مرکز را می دهد .ت امی رخدادهای فعال سیست مث  :بت ،ویارای

و حاذف

پرونده بی ار و مراجعت ،مدارک ،دریافت ها ،بازپرداخت ها ،تخفیف هاا و هزینات هاای
بی ار ،باز و بست کردک کندوق ها ،ورود و خروج کاربراک و  ...در بانک اطالعاتی بت
خواهد د .مدیراک مراکز امکاک جست و جوی رخدادها بار اسااس طبقات بنادی هاا ،
کاربراک عام  ،و جست و جوی متنی دقی در توضیحا

رخدادها را خواهند دا ت .ه ننین ارتبااط هو ا ند باا

"سیست پیام کوتاه" و "سیست ارسال ای ی " نرم افزار سر ر ،موجب ده تا مدیراک و مسئولین در اسرع وقت
(حتی زمانی کت حضور ندارند) از رخداد های اتفاق افتاده در مرکز مطل گردند.
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سرور پشتیبان
بهترین راهكار برای تأمین امنیت اطالعات

امروزه بت دلی استفاده وسی سازماک ها ،مراکز و  ...از سیست های اطالعاتی" ،امنیت اطالعا " اه یت
ویژه ای پیدا کرده است .رایانت سرویس دهنده یا "سرور" در هر سامانت اطالعاتی یا ارتباطی ،م ترین نق

را

ایفا می کند .بدی ی است برای محافظت از "پایگاه های داده" باالترین تدابیر حفاظتی و امنیتی در نظر گرفتت می
ود .سیست نرم افزاری "سر ر" نیز از این قاعده مستثنی نیست.
چگونت با "از دست رفتن اطالعا " مقابلت کنی ؟
ابتدایی ترین و البتت مط ئن ترین راهکار ج ت پشتیبانی از بانک های اطالعاتی ،ت یت
و نگ داری "فای های پشتیباک" یا  Backupاز بانک های اطالعاتی است .این فرایند در
فواک زمانی مشخص از روی بانک های اطالعاتی اکلی ایجاد و در هارد دیسک سرور یا
حافظت جانبی متص بت آک ،بت طور منظ ذخیره می وند؛ تا در کور
امکاک بازیابی اطالعا

بروز هرگونت ا کال،

و پشتیبانی از آک وجود دا تت با د .این گونت اقداما

مستلزم "کرف زماک" و "هزینت"

خواهند بود.
عالوه بر مشکالتی کت م کن است برای بانک های اطالعاتی رخ دهد ،سیست سرور نیز در معرض
خطرا

جدی نرم افزاری یا سخت افزاری قرار دارد .اتفاقی پی

سوزی ،سرقت ،است الک قطعا

و  ...در تشدید این خطرا

نق

بینی نشده از قبی نوسانا

جریاک برق ،آت

خواهند دا ت .بت عنواک مثال :در کورتی کت

هارد سرور اکلی بسوزد ،دسترسی بت فای های پشتیباک امکاک پذیر نخواهد بود .این رخداد بدوک ک فاجعت
ای جبراک ناپذیر برای مرکز خواهد بود.
برای جلوگیری از وقوع چنین اتفاقا

ناگواری ،راه اندازی "سرور جایگزین" کت

راهکاری ترکیبی (سخت افزاری و نرم افزاری) می با د ب ترین گزینت است .در این روش
سرور اکلی در فواک زمانی مشخص (برای مثال هر  10دقیقت) عالوه بر ذخیره سازی فای
های پشتیباک در هارد خود آن ا را بت سرور جایگزین کت ت امی مشخصت های نرم افزاری و سخت افزاری سرور
را داراست ارسال می کند .سرور جایگزین پس از دریافت فای پشتیباک جدید بت طور خودکار آک را بازیابی
( )restoreمی کند .در این کور  ،ت امی اطالعا

مرکز تا  10دقیقت قب بر روی سرور جایگزین ذخیره ده و

قاب استفاده است.
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تصاویر سونوگرافی
در سااالیاک اخیاار ،باای تردیااد حااوزه پز ااکی و باات خصااو
تصویربرداری پز کی دستخوش تأ یرا
درماک و تولید مستندا
اسناد ابتدا بات کاور
اطالعا

فراوانی در فرایناد تشاخیص،

پز کی (خروجی یا جاواب) اده اسات .ایان
دساتی و سارس باا ورود ( RISسیسات مادیریت

رادیولوژی) بات کاور

فایا هاای قالاب بنادی اده ضا ی ت

پرونده کاغذی بی ار می اود .دساتگاه هاای تصاویر بارداری خاود بات
کور

مستق بت چاپگر متص اند تا تصاویر را چاپ و بات کاور

جادا

ض ی ت پرونده کاغذی بی ار کنند" .هزینت باال"" ،نبود نظا " در پروناده
"از دست رفتن" اطالعا

بی ار و  ...از معایب این روش میبا د.

کپچر تصاویر سونوگرافی
رکت رایاک پرتاو نگاار باا مطالعات و تحقیقاا
خصو

فاراواک در ایان

و تعام نزدیاک باا متخصصااک حاوزۀ تصاویربرداری ،ب تارین

راهکار م کن برای ح این مشکال

را ارا ت داده است .با افازودک ایان

قابلیت بت نرم افزار سر ر ت امی اطالعا

خروجای تولیاد اده (عکاس،

فیل و کو ) قابلیت ض ی ت دک بت پرونده بی ار را دارند .بنابراین بت
تصاویر ،ضبط کدا و وید و از داخ نرم افزار سر ر بت سادگی انجاام مای
ود و از طری ارتباط با سیست جوابادهی بات پروناده بی اار منتقا مای
گردد و در داخ خود برنامت نیز امکاک ذخیره بر روی سای دی یاا چااپ
عکس بر روی پرینترهای مع ولی را دارد.
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پرونده کلینیک
یکاای از کاااربردی تاارین امکانااا

ناارم افاازار هااای پز ااکی،

آر ااایو کاااردک پروناااده کلینیکااای بی ااااراک بااات کاااور
الکترونیکاای و اسااتاندارد ماای با ااد .پااس از گذ اات  7سااال
از تولیااد و عرضاات ناارم افاازار "ساار ر" بخاا
امکانااا

کلینیااک بااا

ویااژه باات آک افاازوده ااد ،کاات بااا اسااتقبال زیاااد

مشتریاک محترم مواجت د.
واحد تحقی و توسعت " رکت رایاک پرتونگار" پژوهشی با هدف توساعت
امکانااا

خااود و رعایاات اسااتاندارد هااای نگ ااداری پرونااده

محصااوال

پز کاک متخصص گرامای

الکترونیکی انجام داده و در این راه از نظریا

و اساتید برجستت ب ره مند گردیده است .مزایای پیاده ساازی اساتاندارد
های بین ال للی  HL7نرم افزار سر ر را از سایر نرم افزار های موجود در
بازار این حوزه مت ایز می کند .برخی از ویژگی ها بت این رح است:
 تعیین سطوح دسترسی کاربراک ( .بت ،حذف ،ویرای


)

 ارسال اطالعا

بی ار بت کارتاب پز ک توسط منشی.

 فای آر یو:

بت و گروه بندی سابقت بی ار.



ض ی ت کردک هر نوع فای بت پرونده بی ار.



بت و گروه بندی علت مراجعت بی ار.



طبقت بندی فای ها.



بت تشخیص با استفاده از کتاب مرج .ICD10



تعریف مسیر ذخیره سازی مختلف.



بکاپ گیری آساک فای ها.



تعریف سطح دسترسی مختلف برای کاربراک.

 تعریف سواب از پی

تعریف ده.

 تعریف تشخیص های ای و پر کاربرد.
 استفاده از آخرین لیست دارو های وزار


ب دا ت.

بت دارو های تجویز ده برای بی ار.

 استفاده از ابزار فرم ساز:

 تعریف دارو های پرکاربرد.



ساخت فرم های مختلف توسط کاربر.

 گروه بندی دارو ها.



تعریف انواع فیلد های اطالعاتی.



طراحی ظاهری فرم با توجت بت سلیقت کاربر.



طبقت بندی و رنگ بندی فرم ها.



تعریف انواع قالب های مدرک قاب چاپ برای هر




بت پیشرفت معالجت بی ار.
بت و گروه بندی اقداما

 تعریف اقداما

پاراکلینیکی بی ار.

پاراکلینیکی پر کاربرد.

 مشاهده و چاپ خالکت پرونده کلینیکی بی ار.
 دسترسی آساک بت پروندۀ مراجعا

فرم توسط کاربر.

قبلی بی ار.
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آرشیو فایل
مدارک پز کی ،باارزش ترین بخ
کور

مرکز درمانی بت

ار می رود .در گذ تت پرونده پز کی تن ا بت

کاغذی وجود دا ت .با توجت بت پیشرفت تکنولوژی ا کال جدیدی از اطالعا

مرتبط با بی ار بت وجود

آمده است .برای مثال :فای های عکس ،فیل  ،کو  ،پی دی اف و  ...بت عنواک ض ی ۀ پروندۀ پز کی بی ار بت
ده و در دسترس خواهد بود .با توجت بت اه یت این موضوع ،واحد تحقی و توسعت رکت "رایاک پرتونگار"
ت ام تالش و دان
این بخ

از امکانا

فنی خود را در ج ت مرتف کردک این نیاز م

بت کار گرفتت است .در ادامت بت معرفی برخی

می پردازی :



ض ی ت کردک هر نوع فای بت پروندۀ بی ار.



طبقت بندی فای ها.



تفکیک فای های مراجعا



دسترسی بت فای ها بر روی هر یک از کالینت ها.



تعریف مسیر های ذخیره سازی مختلف.



بکاپ گیری آساک فای ها.



تعریف سطح دسترسی مختلف برای کاربراک.



امکاک ذخیره فای ها در هر نقط از بکت.

مختلف بی ار.

اسكن مدارک
نظر بت این کت در مرحلت گذار از سیست سنتی بت فناوری های پیشرفتت هستی  ،امکاک تبدی اطالعا
غیر دیجیتالی (مستندا

کاغذی) بت اطالعا

دیجیتالی بی

مستقی " مدارک از داخ نرم افزار سر ر و بخ

از پی

اه یت می یابد .از ه ین رو امکاک "اسکن

فای ها نیز فراه گردیده است .در ادامت بت معرفی برخی از

مزایای این روش ا اره می کنی :


تسری در امر بازیابی پرونده ها.



جبراک ک بود فضای بایگانی و سازماندهی ب ینت فضای موجود.



م انعت از مخدوش و مفقود دک پرونده ها در ا ر خروج مکرر آن ا از بایگانی.



کاه



کرفت جویی در نیروی انسانی و تج یزا

هزینت ها در نگ داری از مدارک پز کی.
بایگانی.
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سیستم حسابداری
بی تردید مدیریت مالی در یک مرکز پز کی فرایند بسیار
پینیده و کامالً تخصصی می با د و مدیراک مرکز باید بت ت ام
فرایندها و رویدادهای مالی مرکز خود آگاه با ند .مدیریت زماک و
دسترسی سری و آساک بت اطالعا

لحظتای مرکز امری حیاتی

است .م ترین ابزاری کت این امکاک را فراه میکند ،سیست های
نرم افزاری مالی یکرارچت است.

ثبت سند اتوماتیک
یکی از مزایا و برتری های سیست حسابداری سر ر
نسبت بت سایر نرم افزار های موجود در بازار ،ارتباط یک پارچت
با اطالعا

سایر بخ

است .در کور

های یک مرکز پز کی و خدما

درمانی

استفاده از این سیست دیگر نیازی بت بت

مجدد محتوای گزارش های دریافتی از بخ

پذیرش و مالی

مرکز در نرمافزار حسابداری نیست .مزیت قاب توجت دیگر امکاک بت اتوماتیک اسناد روزانت در بخ
حسابداری با توجت بت تعریف دقی

رایط مورد نیاز مرکز است .در ادامت بت برخی از امکانا

سیست

حسابداری سر ر ا اره ده است:


امکاک تعریف سال های مالی متعدد.



امکاک تعریف گروه حساب ،حساب ک  ،حساب معین





های مختلف و استفاده از آن ا هنگام کدور سند.

بدوک محدودیت.



امکاک تیییر وضعیت اسناد بت کور

امکاک تعریف و گروهبندی حساب های تفضیلی و



امکاک کدور سند اتوماتیک درآمدی با توجت بت

زیرتفضیلی.


امکاک تعریف رح حساب پی

فرض برای حساب
کلی.

مراجعاتی کت انجام ده.

امکاک تعریف دستت چک های مختلف و ارتباط آن ا با
حساب های تعریف ده.



امکاک دریافت گزارش های دقی چ ار ستونی ،هشت
ستونی و گزارش های تفضیلی و زیر تفضیلی.



امکاک گرفتن خروجی دفتر روزنامت و دفتر ک .



امکاک بت اسناد روزانت حسابداری.

نشانی :خ انقالب ،بین خ ولیعصر و خ فلسطین ،خ مظفر جنوبی ،پالک  ،55واحد 2
تلفن /پیامک – 66492350 :فاکس – 66492433 :تلگرام09104579797 :

rpn.co.ir
مدیریت انبار
امروزه در مشاغ

گوناگوک بت ویژه در زمینت های خدماتی،

انبارداری را بت عنواک یکی از پایت های اکلی کسب و کار خود بت
می آورند و تعام بسیاری بین انبار و سایر بخ

ار

ها نیز وجود دارد .در

گذ تت مع والً برای مدیریت امور انبار ،انبار دار ها مجبور بودند بت
دستی این کار را انجام دهند ،کت در این حالت چوک بیشتر حج

کور

کار روی نیروی انسانی بود باعث بروز مکرر خطا می د کت در امر
انبارگردانی ه تا یر گذار بود .زمانی کت خطای مدیریت موجودی کاال ،بت طور مداوم در سراسر ع لیا
انبارداری رخ می دهد ،هزینت و زیاک قاب توج ی بت بار می آورد .در مورد مراقبت های پز کی یا دارو ،میتواند
حتی بت قی ت زندگی افراد ت ام ود.
قابلیت کاربردی دیگر این سیست ارتباط یکرارچت با سایر بخ
پذیرش و سیست حسابداری میبا د .برای مثال
خدما

ها مث

ا می توانید با مرتبط کردک

با کاالهای تعریف ده و انتخاب هر یک از خدما

در قس ت پذیرش

نرم افزار سند اتوماتیک خروج این کاال از انبار را بت کنید .در ادامت بت برخی از
امکانا

سیست مدیریت انبار نرم افزار سر ر ا اره ده است.



امکاک تعریف نامحدود انبار و تعریف بخ



تعریف کاال و طبقت بندی و گروه بندی آن ا.



امکاک تعریف واحد های طرف قرارداد مرکز برای خرید

های آک.



امکاک کدور درخواست کاال توسط سایر کاربراک  ،بررسی
و سفارش کاال توسط واحد انبار.



کاال ها.

س ولت در مدیریت کاالهای سفارش داده ده توسط انبار
دار و سرپرست انبار.



افزای



قابلیت تعریف سطوح دسترسی.



بت حداق رساندک خطاهای ع لیاتی و اطالعاتی.



انبارگردانی بسیار دقی  ،سری و آساک.

سرعت و دقت در ورود اطالعا .




ارا ت گزارش های دقی برای ورود و خروج کاال.
ارتباط کاالها با خدما
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تأییدیه نسخ بیمه تأمین اجتماعی

امروزه بت لطف بت کارگیری تکنولوژی های پیشرفتت ،می توانی بسیاری از فعالیت های خود را بت ما ین
ها محول کنی  .ضریب خطای بسیار پایین ،خستگی ناپذیری و انجام یکساک کارها ،ه گای از مزایاای اساتفاده از
رایانت می با د .بر ه ین اساس سازماک ها با بت کارگیری سیست های اتوماسیوک اداری و محول کردک بسیاری از
امور خود بت آن ا ،می توانند از نیروی انسانی خود در انجام کارهایی با بازدهی و کیفیت باالتر ب ره مند وند.

رکت رایاک پرتونگار تالش خود را در ج ت تحق این امر م
کار گرفتت تا گامی م

و کاه

هزینت های مراکز درماانی بات

در ج ت یک پارچت سازی پروست های سازمانی و مدیریت هو ا ند اطالعاا

مشاتریاک

خود بردارد .دراین راستا واحد تحقی و توسعت این رکت ،امکاک تأیید نسخ بی ت تامین اجت اعی را از طری نرم
افزار "سر ر" فراه ن وده است .برخی از ویژگی ها:
 س ولت و سادگی در استفاده( .تن ا با یک کلیک)
 کاه

زماک دریافت تاییدیت.

 دریافت تاییدیت ه زماک با پذیرش.
 جلوگیری از ورود اطالعا
 کاه

تکراری.

خطاهای انسانی.

 یکرارچگی با سیست سر ر.
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خدمات سخت افزار و شبكه

پیاده سازی و اجرای سیست های اطالعاتی قدرت ند ،ای ن و پایدار ه واره مستلزم فراه ن ودک
زیرساخت مناسب می با د .بدوک تردید سیست هایی با کیفیت و کارایی باال ،بر روی سخت افزار و بستر
بکت ای مناسب پیاده سازی می وند .چت بسا در حوزه نرم افزار ،محصوال
دلی استفاده از تج یزا
قاب پی

سخت افزاری" کار ناسی نشده" ،در ع

با کیفیت و ناختت ده ،بت

منجر بت وقوع خطاهای مکرر و غیر

بینی می گردد.

رکت رایاک پرتونگار در راستای فراه ن ودک تج یزا
مشتریاک محترم اقدام بت ارا ت خدما
ارا ت خدما

سخت افزاری و بکت ای مناسب برای

مشاوره ای در این زمینت ن وده است .واحد فنی این رکت آمادگی

مشاوره ای و پشتیبانی سخت افزاری و بکت ای بت مراکز پز کی را دارد.

برخی از این خدما

بشرح زیر است:

 مشاوره ،طراحی زیرساخت بکت.
 تأمین تج یزا

سخت افزاری.

 پیاده سازی ،نصب و راه اندازی.
 انعقاد قرارداد های پشتیبانی فنی.
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پشتیبانی
خدمات پس از فروش

 نیروهای متخصص و با تجربه :استخدام نیرو در
این

رکت ،یک فرایند "چند مرحلت ای" و

"پینیده" است ،تا تض ین کننده رعایت استاندارد
های تعریف ده مث  :اخالق مداری ،کبر و حوکلت،
دان

فنی و  ...با د.

 ابزار های پیشرفته :استفاده از جدید ترین ابزارها و دستاورد های روز دنیا را در خصو
ارتباط با مشتری" ه واره مد نظر قرار داده ای  .این امر باعث کاه
کیفیت این خدما

"مدیریت

زماک خدمت رسانی و افزای

گردیده است.

 اقدامات پیشگیرانه :ت رکز تی فنی بر انجام "اقداما

پیشگیرانت" و تعریف روال هایی برای بررسی

کحت ع لکرد س یست های مشتری می با د .برخی از این گونت اقداما  :بررسی کحت ع لیا
پشتیباک گیری ،یادآوری بت مشتری در خصو

ذخیره فای های پشتیباک بر روی دی وی دی و آر یو

این فای ها در دیتاسنتر رکت رایاک پرتونگار ،ت اس ها و بازدید های دوره ای با مراکز می با د.
 گستردگی خدمات :کار ناساک فنی می کو ند تا از کحت ع لکرد ه ت اجزای سیست اط یناک یابند.
برای تحق این امر کار ناساک فنی دامنت فعالیت های خود را محدود بت "قراردادها" و "مستندا
مکتوب" نکرده و اولویت اکلی ،ح کردک مشک مشتری است.
 رسیدگی در کوتاه ترین زمان :ت امی کار ناساک فنی تالش می کنند تا با " ناسایی دقی مشکال "
مشتریاک ،در "کوتاه ترین زماک م کن" آن ا را برطرف ن ایند .رسیدگی بت این ا کاال
مربوطت انجام ده و مشتری در هر لحظت در جریاک فرایند رف ا کال قرار می گیرد.
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فلسفه وجودی
نگاهی برابر

تمرکز بر کاربر ،و دیگر هیچ
همه اعضای تیم متعهدیم تا تمام تالش

همه اعضای تیم متعهدیم تا به تمامی

خود را در جهت ایجاد "بهترین تجربه کاربری

مشتریان خود فارق از منطقه جغرافیایی ،درآمد،

ممکن" برای مشتریان به کار گیریم .در این

تعداد مراجعه کننده و  ...خدماتی با "کیفیت

مسیر تمامی پیشنهادها و نظرات کاربران را

عالی" و "یکسان" ارائه کنیم .می دانیم که

بررسی و مستندسازی می کنیم .به انتقادها

کوچک ترینِ مراکز ،به اندازه بزرگترین آنها

توجه می کنیم و از اشتباهات خود درس می

اهمیت دارند.

گیریم.
قدم های کوچک ،اما استوار

همیشه حق با مشتری است

همه اعضای تیم متعهدیم تا کارها را با

همه اعضای تیم معتقدیم که میزان

"کیفیت فوق العاده" انجام دهیم .به خوبی می

"رضایتمندی" مشتری از خدمات ارائه شده،

دانیم که دوره خدمات متوسط و ضعیف به

تعیین کننده میزان موفقیت ما است .از سوی

پایان رسیده است و فردا تنها بهترین ها ادامه

دیگر خود را "عضوی" از این مراکز می دانیم

خواهند داد.

و در جهت اعتالی آنها قدم بر می داریم.
کمی بیشتر

احتیاجی به تبلیغ نیست

همه اعضای تیم متعهدیم تا همیشه در

همه اعضای تیم معتقدیم بهتررین روش

راستای افزایش "بهره وری" مشتریان و "ساده

"توسعه بازار" ،معرفی مشتریان جدید از سوی

سازی" فعالیت هایشان بی وقفه تالش کنیم.

مشتریان "رضرایتمند" اسرت .بره جرای ارائره

حتی اگر مشتری به درستی نداند که چه می

تبلیغات رنگارنگ نگاه خود را بر ارائه خردمات

خواهد .همیشه کار بیشتری برای انجام دادن

با کیفیت ،معطوف کرده ایم.

وجود دارد.
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لیست برخی از مشتریاک رکت ج ت استحضار تقدی حضور می گردد.
نام کامل مشتری

شهر

نام ریاست

نرم افزار

رادیولوژی و سونوگرافی دکتر گیتی

سرکار خانم دکتر معصومه گیتی

تهران

سپهر

تصویربرداری پردیس نور

جناب آقای دکتر شهرام اخالق پور

تهران

سپهر

تصویربرداری تهران

جناب آقای دکتر قناعتی

تهران

سپهر

تصویربرداری کوروش

جناب آقای دکتر داریوش اعتمادی

تهران

پرتونگار

تصویربرداری مرکزی عظیمیه کرج

جناب آقای دکتر عبدالرسول صداقت

کرج

سپهر

تصویربرداری پرتو طب آزما

جناب آقای دکتر مهرداد ضرغامی

قم

سپهر

تصویربرداری همای سالمت

جناب آقای دکتر شهرام اخالق پور

تهران

سپهر

تصویربرداری پزشکی تابش پرتو

جناب آقای دکتر مهرداد ضرغامی

قم

سپهر

تصویربرداری پارسیان مشهد (شرکت نما پرتو پارسیان)

جناب آقای دکتر محمد خواجوی

مشهد

سپهر

تصویربرداری زاهدان (شرکت تعاونی طب تصویری مرزنشینان)

جناب آقای محمد براهویی

زاهدان

سپهر

تصویربرداری نور کرج

جناب آقای دکتر علی اکبر حقیقی

کرج

سپهر

تصویربرداری هتل بیمارستان گاندی

جناب آقای سالم زاده

تهران

سپهر

تصویربرداری شفا تشخیص

جناب آقای دکتر فرهاد بیاشاد لواسانی

تهران

سپهر

رادیولوژی و سونوگرافی حنیف

جناب آقای دکتر محمد العظیم طاهری بجد

زاهدان

سپهر

تصویربرداری رازی

جناب آقای دکتر رضا علیزاده

شهرری

سپهر

تصویربرداری پیام سالمت

سرکار خانم دکتر زهرا توکلی

آبادان

سپهر

سونوگرافی دکتر سدیدی

جناب آقای دکتر سعید سدیدی

آبادان

سپهر

تصویربرداری توسکا طب تشخیص

سرکار خانم دکتر سوفیا صبوری

تهران

سپهر

ام.آر.آی گنجویان دزفول

جناب آقای دکتر مقتدر

دزفول

سپهر

رادیولوژی و سونوگرافی دزاشیب

سرکار خانم دکتر نسرین احمدی نژاد

تهران

سپهر

رادیولوژی دکتر طیبه ضرغامی

سرکار خانم دکتر ضرغامی

تهران

سپهر

رادیولوژی و سونوگرافی  16آذر ( دانشگاه تهران )

جناب آقای دکتر چیت ساز

تهران

سپهر

رادیولوژی و سونوگرافی پارس

جناب آقای دکتر محمد باقر نوروزی

کرج

سپهر

رادیولوژی دکتر ادهمی

جناب آقای دکتر ادهمی

تبریز

سپهر

درمانگاه جامع کرج

جناب آقای محسن بهرامی

کرج

سپهر

تصویربرداری پرتو مازند

جناب آقای دکتر روح اهلل عبدی

ساری

سپهر

تصویربرداری کوثر شهریار

جناب آقای دکتر محمد شیربیگی

شهریار

پرتونگار

تصویربرداری نوید (برازجان)

جناب آقای دکتر رضایی

برازجان

سپهر

مطب ارتوپدی دکتر سادات

جناب آقای دکتر سید مصطفی سادات

تهران

سپهر

انستیتو روان پزشکی تهران(دانشکده علوم رفتاری و سالمت روان)

جناب آقای دکتر جعفر بوالهری

تهران

سپهر

پرتونگاران کوشا

سرکار خانم دکتر وهاب آقایی

تهران

سپهر

رادیولوژی صادقیه تهران

جناب آقای دکتر محمد رشیدزاده

تهران

سپهر

تصویربرداری بیمارستان گلستان اهواز

مدیر گروه رادیولوژی :جناب آقای دکتر طهماسبی

اهواز

پرتونگار

تصویربرداری بیمارستان اروند (تصویر رایانه اروند)

جناب آقای دکتر مرتضی طهماسبی

اهواز

سپهر

رادیولوژی دکتر طهماسبی (مطب)

جناب آقای دکتر مرتضی طهماسبی

اهواز

سپهر

تصویربرداری دکتر بنکدار

سرکار خانم دکتر پروین بنکدار

رشت

پرتونگار

ام.آر.آی زنجان

جناب آقای دکتر قزلباش

زنجان

پرتونگار

رادیولوژی دکتر جلولی

جناب آقای دکتر داوود جلولی

قزوین

سپهر

ام.آر.آی کوثر گلستان

جناب آقای دکتر علی سالمت

گرگان

سپهر

مرکز ام آر آی کوثر مشهد (پارسیان طب کوثر)

جناب آقای دکتر سالمت

مشهد

پرتونگار

تصویربرداری دکتر فتح آبادی

سرکار خانم دکتر میترا فتح آبادی

کرج

سپهر

رادیولوژی و سونوگرافی دکتر علی وزیریان

جناب آقای دکتر علی وزیریان

تهران

سپهر

تصویربرداری حافظ تبریز

جناب آقای کالهدوز

تبریز

سپهر

رادیولوژی دکتر ولیزاده

جناب آقای دکتر ولیزاده آشنا آباد

ارومیه

سپهر

رادیولوژی پژواك سلماس

جناب آقای دکتر سید رضوان ابوطالبی

سلماس

سپهر

رادیولوژی دکتر رحمانی

جناب آقای دکتر رحمانی

مهاباد

سپهر

رادیولوژی افسریه (دکتر مدبر)

جناب آقای دکتر مسعود مدبر

تهران

سپهر

رادیولوژی دکتر زکوی

جناب آقای دکتر سید ناصر زکوی

اردبیل

سپهر

رادیولوژی دکتر طلوعی

سرکار خانم دکتر روشنک طلوعی

تنکابن

سپهر

رادیولوژی دکتر عالقه مند

جناب آقای دکتر مهدی عالقه مند

اسالم آباد

سپهر

تصویربرداری دکتر ذکاوت

سرکار خانم دکتر هاجر ذکاوت

تهران

سپهر

رادیولوژی دکتر نادریانی

جناب آقای دکتر وهرام نادریانی

انزلی

سپهر

تصویربرداری دکتر حسین نیا

جناب آقای دکتر مهدی حسین نیا

انزلی

سپهر
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تصویربرداری دکتر غفاریان

جناب آقای دکتر علی غفاریان

انزلی

سپهر

رادیولوژی دکتر سلمانی پور

جناب آقای دکتر حسین سلمانی پور

ایالم

سپهر
پرتونگار

درمانگاه بهراد

جناب آقای دکتر محمدی

تهران

رادیولوژی درمانگاه خیرآباد

جناب آقای دکتر فریبرز حجابی

باقرآباد

سپهر

رادیولوژی دکتر خرم نژاد

جناب آقای دکتر خرم نژاد

بومهن

پرتونگار

رادیولوژی سامان تهران

سرکار خانم دکتر فرج اهلل و جناب آقای دکتر دستمالچیان

تهران

سپهر

تصویربرداری دکتر علوی بندرعباس

جناب آقای دکتر متین علوی

بندر عباس

سپهر

سونوگرافی یاس نبی

سرکار خانم دکتر فیروزه احمدی

تهران

سپهر

رادیولوژی دکتر یوسف افشاری

جناب آقای دکتر یوسف افشاری

تهران

سپهر

تصویربرداری دکتر خورگامی

جناب آقای دکتر وحید خورگامی

تالش

سپهر

سونوگرافی دکتر صانعی

سرکار خانم دکتر شراره صانعی

زاهدان

سپهر

تصویربرداری دکتر قربانی و جاویدی

سرکار خانم دکتر مهتاب قربانی

تهران

سپهر

چشم پزشکی دکتر روحانی

جناب آقای دکتر محمد رضا روحانی

زاهدان

سپهر

رادیولوژی سرسبز

جناب آقای دکتر امیر رضا کیوان

تهران

سپهر

کلینیک رادیولوژی و سونوگرافی دکتر نیک منش

جناب آقای دکتر عزیزاهلل نیک منش

کرج

سپهر

درمانگاه شبانه روزی سینوهه

جناب آقای دکتر بهزاد کریمی

تهران

پرتونگار

رادیولوژی دکتر دلیری

جناب آقای دکتر داریوش دلیری

تهران

سپهر

سونوگرافی دکتر شهابی نژاد

سرکار خانم دکتر سیما شهابی نژاد

بیرجند

سپهر

رادیولوژی قائم مقام

سرکار خانم دکتر فریده دژم و سرکار خانم دکتر الریجانی

تهران

سپهر

تصویربرداری و درمانگاه دکتر اسالمی

جناب آقای دکتر سید نورالدین اسالمی

کرج

سپهر

کلینیک تخصصی اهورا (علوم مغز و اعصاب و روان)

جناب آقای دکتر شاهرخ آبادیان

کرج

سپهر

رادیولوژی سامان پرتو

جناب آقای دکتر کامیار و دکتر سالمی

تهران

سپهر

رادیولوژی مرکزی پارس (پارس تهران)

جناب آقای دکتر محمود حسینی

تهران

سپهر

تصویربرداری فرزانه

جناب آقای دکتر علی احمیدی

تهران

پرتونگار

رادیولوژی دکتر زارع

سرکار خانم دکتر مژگان زارع

تهران

پرتونگار

کلینیک لیزر و تصویربرداری سهند قزوین

جناب آقای احمد سالم زاده

قزوین

سپهر

مطب آقای دکتر ترابی

جناب آقای دکتر ترابی

قزوین

پرتونگار

رادیولوژی سینا قزوین

سرکار خانم دکتر معصومه ضامن

قزوین

سپهر

رادیولوژی ندا

سرکار خانم دکتر سهیال فرجادفر

تهران

سپهر

کلینیک رادیولوژی و سونوگرافی مهر

سرکار خانم دکتر تبارکی

کرج

سپهر

تصویربرداری درمانگاه دکتر شاهرخی

جناب آقای دکتر فرامرز شاهرخی

کرج

سپهر

رادیولوژی دکتر حدادپور (رازی)

جناب آقای دکتر عبدالرضا حدادپور

کرج

سپهر

رادیولوژی دکتر وحیدی

جناب آقای دکتر حمید وحیدی

نور

سپهر

تصویربرداری دکتر جلیلوند

جناب آقای دکتر جلیلوند

سنندج

سپهر

کلینیک شبانه روزی رضوان (شاد آباد سابق)

جناب آقای دکتر سید محمد فرنیا

تهران

سپهر

رادیولوژی دکتر اسالمی نیا

جناب آقای دکتر محمد اسالمی نیا

آستارا

سپهر

موسسه رادیولوژی مهر

جناب آقای دکتر سیدمحمود رضا خلیلیان

شاهرود

سپهر

رادیولوژی دکتر ذاکریان

جناب آقای دکتر ذاکریان

شاهرود

سپهر

موسسه فرهنگی  ،درمانی  ،خیریه شاهرود

سپهر

جناب آقای آقای شعبانی

شاهرود

سونوگرافی دکتر رفیعیان

سرکار خانم دکتر سوسن رفیعیان

تهران

پرتونگار

رادیولوژی اندیشه (دکتر کاووسی)

جناب آقای دکتر فرهاد کاووسی

تهران

سپهر

رادیولوژی طوس

جناب آقای دکتر مسعود مولوی خراسانی

تهران

سپهر

رادیولوژی پردیس

سرکار خانم دکتر میترا سیفی

تهران

سپهر

تصویربرداری دکتر انشایی

خانم دکتر مریم انشایی

صومعه سرا

سپهر

شرکت تشخیص و درمان منادیان رشد

جناب آقای مهندس خانی

تهران

سپهر

تصویربرداری دکتر جباری

جناب آقای دکتر محمود جباری

همدان

پرتونگار

مرکز تحقیقات بیمارستان امام خمینی  -بخش پیوند اعضاء

جناب آقای دکتر بهرامی

تهران

سپهر

کلینیک لیزر پوست ثامن الحجج(زیبا آفرین )

سرکار خانم جهانی

مشهد

سپهر

سرکار خانم دکتر مهتاب قربانی

تهران

سپهر

تهران

کپچر

رادیولوژی و سونوگرافی نیلو
تصویربرداری بیمارستان دی
تصویر برداری دکتر کمالی

جناب آقای دکتر کمالی

شاهرود

سپهر

رادیولوژی و سونو گرافی پارسیان

جناب آقای دکتر سمیع زاده

سبزوار

پرتونگار
پرتونگار

سونوگرافی دکتر زهرا دهقانی

سرکار خانم دکتر زهرا دهقانی

شهر ری

مرکز خاتم االنبیاء

جناب آقای دکتر محمدیان

زنجان

سپهر

دکتر کوچه باغی

جناب آقای دکتر داود کوچه باغی

اردبیل

پرتونگار

سونوگرافی دکتر ابراهیم پور

سرکار خانم دکتر الله ابراهیم پور

شاهرود

سپهر
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تصویربرداری دکتر عابدینی

سرکار خانم دکتر مهناز عابدینی

بندرعباس

مرکز پرتو درمانی امید عظیمیه ( کانسر البرز )

جناب آقای دکتر حقیقی

کرج

سپهر

تصویربرداری تخصصی سرو

سرکار خانم دکتر نینا زاهدی نژاد

اصفهان

سپهر

مرکز تصویربرداری بهساز طب

جناب آقای مهندس کارگر

مشهد

پرتونگار

شرکت آوای تندرستی آبادان

جناب آقای دکتر سدیدی

آبادان

سپهر

مرکز تصویر برداری پرتو

جناب آقای دکتر پرنیا

اردبیل

سپهر

رادیولوژی و سونوگرافی دکتر رضازاده

جناب آقای دکتر رضازاده

اهواز

سپهر

رادیولوژی دکتر توحیدخواه

جناب آقای دکتر فریبرز توحید خواه

تهران

سپهر

موسسه تصویربرداری سینا پرتو

سرکار خانم دکتر نغمه احمدی

تهران

سپهر

کلینیک لیزر و پوست سیما طب

جناب آقای دکتر علیرضا علی حسینی

مشهد

سپهر

تصویربرداری دکتر صدری

جناب آقای دکتر حسین صدری

تهران

سپهر

تصویربرداری پارس درمان

جناب آقای دکتر احمدزاده

کرج

سپهر

تصویربرداری احسان

جناب آقای دکتر تن قطاری

تهران

سپهر

تصویربرداری کوشا

جناب آقای دکتر تقی لو

شهریار

سپهر

کلینیک رادیوتراپی انکولوژی امید تهران

جناب آقای هدایتی

تهران

سپهر

تصویربرداری خانم دکتر مریم کاظمی

سرکار خانم دکتر کاظمی و جناب آقای دکتر صمیمی

خرم آباد

سپهر

تصویربرداری دکتر بلوکانی

سرکار خانم دکتر بلوکانی

انزلی

سپهر

دکتر افرنچه

جناب آقای دکتر افرنچه

انزلی

سپهر

رادیولوژی و سونوگرافی دکتر سعید نقیبی

جناب آقای دکتر سعید نقیبی

مشهد

سپهر

تصویربرداری دکتر رسام

سرکار خانم دکتر رسام

رشت

سپهر

کلینیک رادیولوژی دکتر فروغ نصیری فر

سرکار خانم دکتر راسته

فومن

سپهر

تصویربرداری دکتر فانی

جناب آقای دکتر علی فانی

مشهد

سپهر

تصویربرداری دکتر شریفی

جناب آقای دکتر شریفی

خرم آباد

سپهر

کلینیک دکتر نرگس افضلی

سرکار خانم دکتر نرگس افضلی

مشهد

سپهر

کلینیک رادیولوژی و سونوگرافی دکتر فرشچی

جناب آقای دکتر حسن فرشچی

مشهد

سپهر

تصویربرداری پایدار

سرکار خانم دکتر کندری

تهران

سپهر

بیمارستان دهخدا

جناب آقای سالم زاده

قزوین

سپهر

تصویر برداری دکترمحجوب

جناب آقای دکتر امید محجوب

مشهد

سپهر

تصویربرداری دکتر کیاوش

جناب آقای دکتر ویکتور کیاوش

مشهد

سپهر

درمانگاه موسوی

جناب آقای موسوی

تهران

سپهر

تصویربرداری دکتر یاسمین داوودی

سرکار خانم دکتر یاسمین داوودی

مشهد

سپهر

مطب گوارش دکتر یونچی

جناب آقای دکتر حبیب اهلل یونچی

تهران

سپهر

تصویر برداری دکتر دلیری

جناب آقای دکتر دلیری

محالت

سپهر

کلینیک سونوگرافی دکتر سیدی

جناب آقای دکتر صالح الدین سیدی

مهاباد

سپهر

تصویربرداری دکتر آل بویه

سرکار خانم دکتر آل بویه

قزوین

سپهر

رادیولوژی دکتر کوهی

جناب آقای دکتر کوهی

شهرکرد

سپهر

درمانگاه شهدای علی آباد

جناب آقای دکتر بهزاد عالقی

تهران

سپهر

دانشکده دندانپزشکی زنجان

پرتونگار

زنجان

سپهر

درمانگاه خیریه نور سراوان

جناب آقای شیخ زاده

سرآوان

سپهر

تصویربرداری جامع نگین برزین

جناب آقای دکتر سعید امیری

ساری

سپهر

مطب دکتر عزیزی و دکتر قلیچ

جناب آقای دکتر عزیزی و دکتر قلیچ

تهران

سپهر
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