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چکیده

اگرچه ممکن است . امروزه، کلینیک هاي دندانپزشکی در حال انطباق خود با تغییرات محیط هستند: مقدمه

بازاریابی در گذشته امري ناپسند تلقی می شد، این روزها کلینیک هاي دندانپزشکی شروع به انتخاب مزایاي 

. ر تصاعدي رشد کرده استمانی به طودرگیري مشتذي در انتخاب خدمات بهداتشی و در. بازاریابی کرده اند

بنابراین، کلینیک ها باید یاد بگیرند که به مشتري احترام بگذارند، نیازهایشان را کشف کنند و رضایتشان را 

 در بازاریابی خدمات دندانپزشکی درك این که مشتري چگونه کلینیک را انتخاب می کند،. بهبود بخشند

 .چون بیماران می توانند بازارگردي را در میان کلینیک ها انجام دهد و مقایسه کنند. موضوع مهمی می باشد

امروزه، چگونگی بهره مندي از مزایاي رقابتی به وسیله استراتژي عملیاتی موضوع مهمی براي موفقیت کسب و 

ویژگی هاي . خود را براي اینده اماده کنند حرف دندانپزشکی باید با این چالش ها روبرو شوند و. کار می باشد

در استراتژي بازاریابی دندانپزشک باید بداند که گروه . بسیاري وجود دارد که در انتخاب کلینیک تأثیر می گذارد

  .هاي مختلف در انتخاب دندانپزشک بر ویژگی هاي مختلفی تأکید می کنند

داده . شک جستجو و تجزي و تحلیل شده استدر این پزوهش رفتار مشتري در انتخاب دندانپز: پژوهشروش 

جمع  89-90ها به وسیله پرسشنامه از کلینیک هاي دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین در طی سال هاي 

  .فاکتور در انتخاب دندانپزشک مورد توجه قرار گرفته است 14اوري شده است و 

ته تقسیم شدند و بر اساس ان افراد در خوشه هاي فاکتورهاي تأثیرگذار بر رفتار مشتري به چهار دس:یافته ها

  .مختلف قرار گرفته و در نهایت مدل شبکه عصبی براي پیشگویی خوشه هاي مختلف افراد ایجاد شده است

بر اسا یافته هاي پژوهش، سودمندي مدل به اثبات رسیده است و دالیل کافی براي پیشنهاد شبکه  :نتیجه گیري

  .وجود دارد پزشکیاران کلینیک هاي دندانبین بیم عصبی جهت شناسایی الگوهایی موجود در

  

  .خدمات دندانپزشکی، رضایت بیمار، بازاریابی، استراتژي بازاریابی، شبکه عصبی مصنوعی:واژه کلید


