
 سررسید وقت دهی

 گالری تصاویر سررسید وقت دهی

 گاهی برای شما نیز اتفاق افتاده است که وارد یه مرکز پزشکی یا مطب شده اید و بدلیل

 اند فرصت نداشتن خودتان و یا زمان ویزیت پزشک برای شما وقت مشخصی را اعالم کرده

 صد البته که این وقت برای هر دو نفر بسیار مهم است و برنامه ریزی برای آن صورت میگیرد

 و یا کسی که پاسخگویی بیماران در یک بیمارستان است این وظیفه را برعهده دارد مطب یک منشی در

 که این زمان بندی را با تمرکز زیاد و دقیق انجام دهد زیرا در طول یک روز افرادی بسیاری مراجعه کننده

 نیز باید صورت بگیرد پزشکانو یا از طریق تماس تلفنی در ارتباط هستند همچنین این هماهنگی با 

 وقت دهی دقیق وجود دارد برنامه ریزیبرای این منظور ابزارهای متفاوتی برای امور پزشکان و کمک به 

 که یکی از این ملزومات سررسید وقت دهی است

 سررسید وقت دهی را به سررسید سالمت و یا پزشکی نیز میشناسند

 تعداد روزه های یک سال است طراحی داخلی این سررسید طبق سررسید های دیگر به

 برای خود می باشد اختصاصیولی هر روز یک صفحه کامال 

https://taksiz.org/%d8%b3%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c%d8%af-98/
https://www.calendarclub.co.uk/entertainment/films-and-tv/doctor-who-calendar-2019-r233588
http://yon.ir/5XExT
http://yon.ir/5XExT
https://taksiz.org/product/%d8%b3%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b1%db%8c%d8%b2%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%ac%d9%84%d8%af/
https://taksiz.org/product/%d8%b3%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b1%db%8c%d8%b2%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%ac%d9%84%d8%af/
https://taksiz.org/%d8%b3%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%b5%db%8c98/
https://taksiz.org/%d8%b3%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%b5%db%8c98/


 

 سررسید وقت دهی

 اما قسمت کاربردی این سررسید قسمتی است که جدولی در آن تعبیه شده است

 که داری ستون های زیادی می باشد که مخصوص همین وقت دهی میباشد

 هنده و نیازش سفارشی نیز نمودالبته میتوان این سررسید را طبق نظر سفارش د

 بسته میشود قطع رقعیقطع آن نیز معموال به صورت خشتی و کمی بزرگتر از 

 یی،آزمایشگاه،مناسب مجتمع های پزشکی، کلینک های مختلف درمان و زیبا

 مطب های دندان پزشکان و متخصصان،مراکز عکسبرداری و رادیولوژی و...

 که نیاز دارند برای مراجعه کنندگانشان یک برنامه ریزی دقیق داشته باشند

 و درمان است سالمتشما میتوانید برای تبلیغات برند خود که شاید به نوعی مرتبط با بحث 

 نیداز سفارش دادن این سررسید وقت دهی استفاده ک

 زیرا این مدل میتواند یک سال کامل بر روی میز همکاران شما باشد

 و این احتمال همکاری بیشتر با شما را در زمینه کاریتان فراهم خواهد کرد

https://taksiz.org/product/%d8%b3%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c%d8%af-%d8%b1%d9%82%d8%b9%db%8c-98/
https://taksiz.org/product/%d8%b3%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c%d8%af-%d8%b1%d9%82%d8%b9%db%8c-98/
https://taksiz.org/product/%d8%b3%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c%d8%af-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c%d8%af-%d8%af%db%8c%d9%be%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%82%d8%b7%d8%b9%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b1%db%8c/
https://taksiz.org/product/%d8%b3%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c%d8%af-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c%d8%af-%d8%af%db%8c%d9%be%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%82%d8%b7%d8%b9%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b1%db%8c/
https://taksiz.org/wp-content/uploads/2018/09/blur-clinic-health-40568.jpg


 امروزی شما را پیشرو خواهد کرد کسب وکاراین روش تبلیغات روشی منحصر به فرد است که در رقابت 

 ،مراکز تصویر برداری پزشکی ، شرکت های وارد کننده و این سررسید مناسب ترین روش برای تبلیغ آزمایشگاه ها

 تولید کننده محصوالت بهداشتی و تامین کنندگان مواد مصرفی بیمارستانی و ... است

www.taksiz.org 
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https://taksiz.org/product/%d8%b3%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d9%88%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%be%d8%a7%db%8c%db%8c%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%86%da%af/
https://taksiz.org/product/%d8%b3%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d9%88%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%be%d8%a7%db%8c%db%8c%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%86%da%af/
https://www.taksiz.org/

