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 معرفی شرکت
 

 متخصصین تیم لیکن نمود، آغاز سازمانی افزارهای نرم ی زمینه در منحصرا را خود رسمی فعالیت 1386 سال در هوشمند پرواز فرا شرکت    

 های حوزه در خود، های توانمندی برپایه توانسته که باشد می فوق های زمینه در سابقه با و استعداد با جوان، کارشناسان از متشکل شرکت این

 های سیستم عمومی های مزیت از. نماید عرضه بازار به و تولید را روز فناوری بر مبتنی و پایدار جامع، های سیستم پزشکی و مالی اداری،

 .برد نام را مشتری توسط توسعه قابل و ماژوالر ساختار و باال پذیری انعطاف قوی، پشتیبانی آسان، کاربری رابط به توان می شرکت این تولیدی

 

 در یکپارچه سیستم اولین توانسته و بوده (MIS) اطالعات مدیریت های سیستم و بیمه سالمت، ی حوزه در شرکت این تمرکز حاضر حال در

 معماری سیستم، این بارز های قابلیت از. نماید عرضه بازار به و تولید رایطب بیمارستانی جامع سیستم تجاری نام با را درمان ی حوزه

 انگیز حیرت های قابلیت ی ارائه جهت متدها و ابزارها جدیدترین از استفاده افزار، نرم مهندسی نوین و جهانی معیارهای مطابق و استاندارد

 .کرد اشاره توان می را دیگر های قابلیت بسیاری و مشتریان توسط حتی سفارشی های ماژول ایجاد امکان و ماژوالر مشتریان، برای

 

 چارت سازمانی شرکت

 

 
 

 رایطبسیستم جامع بیمارستانی  مشخصات فنی

 

 Net 4.0.پلتفرم مورد استفاده : 

 #Cزبان برنامه نویسی : 

 به باال MS Sql Server 2008 R2بانک اطالعاتی : 

 nTier Architectureمعماری : 
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 هوشمند نمای گرافیکی زیرساخت نرم افزاری
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 برخی از مشتریان شرکت در حوزه ی سالمت

 

 دانشگاه علوم پزشکی استان قم 

 شهرداری قم 

 شهرداری کرمانشاه  

 قم کلینیک ترک اعتیاد همای رحمت 

 قم، تهران( تغذیه و رژیم درمانی سالم مجتمع( 

 قم درمانگاه پوست و مو ایرانیان 

 قم درمانگاه پوست و مو آدینا 

 قم درمانگاه سید الشهدا 

 درمانگاه شهدای کرمانشاه 

 قم درمانگاه مصلی 

 قم درمانگاه دارالشفا 

 قم بیمارستان کامکار 

 )قم بیمارستان حضرت معصومه )س 

 قم بیمارستان شهید بهشتی 

 قم بیمارستان الزهرا 

 قم درمانگاه دکتر سعیدی 

  قم دیدرمانگاه 

 قم درمانگاه مهر 

 درمانگاه قدس اراک 

 قم درمانگاه اعصاب و روان باور 

 قم مرکز تصویربرداری دکتر شاه حمزه 

 قم درمانگاه خاتم 

 درمانگاه دارالشفا حضرت مهدی )عج( جمکران 

 درمانگاه خدمه اهل بیت قم 

 درمانگاه امیر مالرد 

 کلینیک پوست و موی بزرگمهر قم 

 )قم درمانگاه خیریه امام صادق )ع 

 مرکز تصویربرداری نور قم 

 ...و 
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 تقدیرنامه ها
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 افتخارات
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 شرکت مهندسی فرا پرواز هوشمند –با احترام                                                                                                 


