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مقدمه و خالصه موضوع

 پزشکی از راه دور ،اصطالحی جدید است که با هدف استفاده از اطالعات
الکترونیک و تکنولوژی های ارتباطی برای فراهم آوردن خدمات درمانی در
زمانی که بین بیمار و مرکز درمان فاصله وجود داشــته باشد ،تعریف می شود.
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