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نوآوري وپيشرفت تکنولوژي مقدمه و خالصه موضوع
 اصطالحی جدید است که با هدف استفاده از اطالعات دور، از راه پزشکی

خدمات درمانی در و تکنولوژی های ارتباطی برای فراهم آوردن الکترونیک 
.  شودفاصله وجود داشــته باشد، تعریف میبیمار و مرکز درمان که بین زمانی 

استشدهاستفادهاسنادیوایکتابخانهروشازتحقیقایندر.

جمع بندي

اصلیمراجع

( مستقیم و غیر مستقیم)کاهش هزینه ها 
بهبود مشاوره 

کاهش فرصت انتظار
تشخیص سریع بیماری

شهر هوشمند
Smart city

پروژه از نوع تحقیقاتی است

ساعته۲۴شهر

پرداخت آنالین

دنیای دو بعدی

شروع به کار از 
۲005

مسائل تکنولوژیک

Tele Medicine

ارتباطات 
راه دور

تکنولوژی 
مخابراتی پهنای باند

ویر تکنولوژی تص
وصدا

انتقال
دوطرفه

شبکه

ارتباط

سریع و پایدار

سیستم های 

پزشکی از راه دور
کسب اطالعات

سیستم 

کنترل خودکار سالمتی

TX micro8051

صفحه نمایش کریستال 
مایع

GSM

MAX232

سنسور ضربان قلب

مانیتورینگ دما

GSM

Philadelphia

Pennsylvania

PACS

مقاالت بین 
المللی

• Sarfraz Fayaz Khan, "Health care monitoring system in Internet of 
Things (IoT) by using RFID", Industrial Technology and Management 
(ICITM) International Conference on, pp. 198-204, 2017.

• Wooton R., Tahir MSM. Understanding Health Communication 
Technologies. San Francisco: Jossey-Bass Press; 2004:11-18.

مقاالت 
داخلی

شهر هوشمند ضرورت هزاره سوم در تعامالت یکپارچه شهرداری (. ۱۳۹۰. )ا, کیانی•
(.اجرایی با تاکید بر شهر های ایران-ارائه مدل مفهومی)الکترونیک

تله مدیسین در هرمزگان، مجله پزشکی (۱۳۹۰)حیوی حقیقی محمدحسین و همکاران، •
هرمزگان، سال پانزدهم، شماره دوم، تابستان 

سایت های 
معتبر

• Automatic Wireless Health Monitoring System for Patients Circuit and 
Working from https://www.elprocus.com/automatic-wireless-health-
monitoringsystem-circuit/#comment-244616

• http://www.hbi.ir/  معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و آموزش پزشکی

مزایا

زمان

فضا

افزایش کارایی

هزینه

معایب

تفسیر 

محدودیت

سخت افزار

هزینه

راهکارها و پیشنهاداتتاریخچهانواع روش هاتعریف تکنولوژی پیشرفت تکنولوژی

بستر مناسب درایران
 شبکه حمل و نقل ضعیف
وجود پراکندگی جمعیت
کیعدم دسترسی به مراکز تخصصی پزش
 افزایش جمعیت سالخورده

بورصعب العنقاطدربهداشتتوسعه
مزمنبیماریهایکنترل
جنگ هاوطبیعیبالیای
...

محدودیت ها درایران
ونیکینیاز به زیرساخت های پیچیده فنی و الکتر×
مسائل مربوط به شرکت های بیمه×
اتترس برخی پزشکان از بروز خطا و ثبت اطالع×
ترس بیماران در حفظ امنیت اطالعات×

پیشنهادات
ن افزایش آگاهی و شناخت مردم نسبت به ای

فناوری
آموزش مهارتهای الزم در بخش بهداشت و درمان

ایبرقراری یک کانال ارتباطی پزشکی با کشوره
همسایه 

احداث شبکه تله مدیسین در نقاط صعب العبور

SMART CITY

کاربردها

https://www.elprocus.com/automatic-wireless-health-monitoringsystem-circuit/#comment-244616

