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 Specification   /خدمتکاال فنی مشخصات
 

                                                           
 توانيد مشتريان اصلي خود را عام قيد نماييد.گيرد، ميميعام مورد مصرف قرار  صورتبهفاقد مشتري خاص بوده و  در صورتيكه کاال/خدمت، .1

 نرم افزار آزمایشگاه نام کاال/ خدمت

 تصویر کاال/خدمت

  

 نرم افزار های پزشکی حوزه کاال/خدمت

 011010.001 شماره یا نام نسخه

 0931 تاریخ انتشار/ ورود به بازار

 دستیابی بهشیوه 

 کاال/خدمت

 تحقیق و توسعه/نوآوری باز -

 طراحی و ساختمهندسی معکوس/  -

 و خرید فناوری از غیر انتقال فناوری/ همکاری -

 کاریکپی -

 بازرگانی )واردات و خرید و فروش( فعالیت -

 1مشتریان اصلی

 )پنج مصرف کننده عمده(

 آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی 

  کیوانآزمایشگاه ویروس شناسی    

  آزمایشگاه پاتوبیولوژی ونک 

 کلینیک تابان 

 پژوهشگاه ژنتیک ایران 

  معرفی کاال/خدمت

 معرفی نمایید. کلمه( 052کلمه و حداکثر در  022حداقل در )صورت توصیفی، کاال/خدمت مورد نظر را لطفاً به

ياد مي شود، نرم  (LIMS) اطالعات آزمايشگاه مديريت عناويني نظير سيستم باسيستم هاي مديريت اطالعات آزمايشگاهي که از آن ها 

نرم افزار راهكار آزمايشگاه با منظور مديريت اطالعات و فرآيند هاي آزمايشگاهي طراحي و توسعه داده مي شوند. ه افزار هايي هستند که ب

ه، و بر اساس ابزار هاي برنامه نويسي متن باز، طراحي و پياده سازي استفاده از جديد ترين تكنولوژي هاي طراحي نرم افزار و پايگاه داد

 واسط کاربري ساده، و در عين حال کارايي باال مي باشد. برخي امكانات اين نرم افزار به شرح زير مي باشنذ:شده، داراي 

 سامانه ارسال اتوماتيک پيامک متصل به نرم افزار آزمايشگاه 

  متصل به نرم افزار آزمايشگاهسامانه جواب دهي اينترنتي 

  سازمان تامين اجتماعي متصل به نرم افزار آزمايشگاه نسخه الكترونيکسامانه 

  سازمان بيمه سالمت متصل به نرم افزار آزمايشگاه نسخه الكترونيکسامانه 

 سامانه pc pos متصل به نرم افزار آزمايشگاه 

 شكي آزمايشگاهينرم افزار اتصال دو سويه / يک سويه دستگاه هاي پز 

 سامانه امضاي ديجيتال پزشكان 

 سامانه ثبت و رهگيري نمونه هاي مراجعين 

 سامانه نوبت دهي متصل به نرم افزار آزمايشگاه 

 کيوسک هاي پرداخت الكترونيک، چاپ خودکار و نوبت دهي متصل به نرم افزار آزمايشاه 

 سيستم هاي پذيرش و جواب دهي از دور 

 
 



  تکاربرگ شناسنامه کاال/خدم

      www.labsolutions.irنشانی وبگاه:                     راهکار طب آزما                               نام شرکت : 
 

 2 از 2 صفحه

 

Programming Languages: Python, C#, ASP.net, .Net core, Java, HTML, 
Bootstrap - jQuery - Ajax - Jinja 

Programming Tools: Django, Visual Studio 0202, GIT 

Architecture: micro frontends, Data Mesh, AsyncAPI, Policy as Code 
Database: Sql servers, Mango db, PostgreSQL 

 

  )در صورت وجود( اخذ شدهاستانداردهای جوایز، تاییدیه و  گواهینامه،
 توضیحات مدت اعتبار مرجع صادرکننده تاریخ صدور عنوان

گواهینامه تبادل داده با وزارت بهداشت ) سامانه 
 پرونده الکترونیک ایرانیان( 

   وزارت بهداشت 0933

رد نرم افزار و نسخه کگواهینامه صالحیت عمل
 الکترونیک 

سازمان بیمه سالمت  0933
 ایران

  

رد نرم افزار و نسخه کگواهینامه صالحیت عمل
 الکترونیک 

سازمان تامین  0933
 اجتماعی

  

مرکز ملی  0011 ایران کد 
گذاری کاال و شماره

 خدمات ایران

  

صنفی سازمان نظام  .093 مجوز فعالیت 
 ایران

  

 


