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اند هگراه بوده یریچشاگ  شارن یبل پ تل یجید یهلیحوزه سامت  و نالور هر دو ریاخ یهلسال  در
 لدآوری شیاز پ شیب یرا در حوزه ساامت  و پز اا  تل یجید یهلیاز نالور یتورد لزوم بهرتاد نیو ا
 لیصااا   ساامت  ت د یهلدغدغه نیتریاز اصاا  ی یبه  تل یجید یهلیاز نوآور ی. بهرتاد ااودیت

 یتللیجید یهلینالور قیصاااااااا   از  ر نیا یایحوزه باه دن ال  بالزآنر نی اااااااده اسااااااا  و ن ال   ا
 اترن یا ،یو هوش تصااااااو  تلیدگیب ،یابر لنشیو را لیتوبل یاز راه دور، نالور یهساااااتاد. پز ااااا 

 حوزه سمت  خواهاد بود. یآت یاز روندهل یهگ  یتجلز یپز   یهلتراق   ل،یا 
 نی د ، ن ل   ا یتللیجیبدو   ک بل توجه به روند پر تلب حرک  صا   سمت  به سگ  د

 قرار دهاد و ریتس نیبه سر   خود را در ا دیبل تل ،یجید یلیبه تاظور بقل در دن زیحوزه در کشور ن
 یصترجع تخص نیتریبه  اوا  اص (، تل یجیگروه تحو  د)دیتیجی  وند.  تل یجیرهسپلر سفر د
 .اس  ریتس نیدر ا ین ل   حوزه سمت  و پز   یآتلده هگراه کشور، تل یجیحوزه تحو  د

 (ل تیجیگروه تحو  د)دیتیجی  ،یدر صاااا   سااامت  و پز ااا  یتللیجید ریتاظور حرک  در تسااا به
  کاد.گزارش حلضر را تاتشر تی

 دیجیتل  در صا   بهدا   و درتل تحو  عنوان: 

 یتیجیدناشر: 

 1931سال انتشار: 

 11د صفحات: اتعد

 ینراز ن ییگردآورنده: 

 تریم سل دی طراح:

 لیاک تط بآدرس اینترنتی: 
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کایم.  صری که تل در  صر دیجیتل  زندگی تی
کااااد و هاال در آ  نقش ک یاادی ایفاال تینااالوری

 د.انتگلم اب لد زندگی تل را تح  تلثیر قرار داده
تااحااو  در هاار زتاااال  و هاار بااخااش بااااه وقااو  

هااالی دیجیتااال  )از ظهور نااااالوریپیونااادد و تی
هاالی توباالیاال، ق یاال ایاترناا  ا ااااااایاال، نااالوری

هلی اجتگل ی، واق ی  انزوده، واق ی  رسااااالنه
 هلی ابری و هوش تصااااااااو ی(،تجالزی، ناالوری

لرهل وکتگلم اب لد کساااااااب  اااااااد تتحو بل ث 
  ده اس .

م از این قل ده ه صاااااا   پز ااااا ی و سااااامت 
تواناااد اثر تساااااااتتای نیسااااااااا . هی    نگی

ن را بر زندگی اااااریاااااآنو اااااحااااالی تااااااااااهلوریاااااااااانا
ظهور  تر ان اااالر کاااااد.ر و ساااااااااااللمااااااااااااااات او نی
ل ، تجهیزات هو گاد اتایاجادیی لاااهتل اابیگلرس
تحولی بزرگ در تراق ااا  و  ،هااالی جرا و ربااالت

 ربه بیگلرا  به هگراه دا ته اس .تج
 

بخش قاالباال  حوزه پز ااااااا ی و سااااااامتاا  غاالل اال  
به  تولیاد نلخلل  ت ی هر کشاااااااور را توجهی از

دهد و صاااارنه و ایجلد ارزش خود اختصاااال  تی
توانااد اقتصاااااااالد یااک کشاااااااور را در این حوزه تی

صاااااااورت قالبال توجهی تحا  تالثیر قرار دهد. باه
 یهااالااااهیهز 2112 اوا  تتااال  در ساااااااااال  باااه

 ۲/۳  لیتتحده آتر ل تیدر ا یبهدا اااا   گوت
ناالخاالل   دیااتول کاال %11د ر بود کااه  و ی یتر

هلی در ساال  . اادیآ  کشااور را  االتل ت یداخ 
 911هاااالی دیاجایتااااللی اناقامب ناااااالوری ،اخایار

برای  را جویی در این حوزهتی یاالرد د ر صااااااارنااه
 ،هگراه آورده اساااا . در کشااااور تلبهاین کشااااور 

درصاااد اسااا .  ۲/۷هم این ساااهم حدود  ،ایرا 
سهم حوزه سمت  را از تولید نلخلل   ،1نگودار 

 ۲۱۰۲هلی تخت ف جهل  در ساال  ت ی در بخش
 نیا کهاین ن تاه قالبال توجه  دهاد.تی نشااااااال 

 یدر کشاااااااورهاال یناالخاالل  ت  دیااساااااااهم از تول
جهل   یبل تر از کشااااااورهل لریبساااااا ترشاااااارنتهیپ

 بل د.یسوم ت

 

 ۲۱۰۲هلی تخت ف جهل  در سل  : سهم حوزه سمت  از تولید نلخلل  ت ی در بخش1نگودار 
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هاالیی برای ارتقاال پز ااااااا ی تاادر  بااه دن اال  راه
باال اااااااد. سااااااامتا  جهاالنی و کیفیاا  زناادگی تی

هلی چشاااااگ یر حوزه ایا ه بل پیشااااارن  بلوجود
 1اتید به زندگی در دهه اخیر حدود ساااااامت ، 

ساال  ارتقل دا ااته اساا ، اتل صااا   پز اا ی و 
هاالی جاادی سااااااامتاا  در دنیاالی اتروز باال چااللش

هلی بل  و نشااااالر اقتصااااالدی روبروسااااا . هزیاه
، سااااااااللخوردههاالی پز ااااااا ی، جگ یاا  تراق اا 

هاااالی تزتن و کگ ود انزایش  ااااااایو  بیگاااالری
هااال نیروی تتخصااااااا  از این دسااااااااا  چاااللش

 هستاد.
 هل،که ا االره  ااد، در کالر این چللش  ورگل ه

هلی قلبل توجهی هم این صاااااااا ا  پیشااااااارن 
وتیر نوزادا  دا ته اس  که به س ب آ ، ترگ

هلیی که درصااد کلهش یلنته اساا . ساال  21تل 
هاالی ق  ی و  روقی خواهاااد انراد درگیر بیگاالری

و در کالر جگ ی   درصد کلهش یلنته 21بود تل 
به بساااایلری از  جهل ، دساااترسااایدر حل  ر اااد 

هلی پز ااااا ی ارتقل یلنته اسااااا . در کل تراق  
توا  اد ال نگود کاه پز ااااااا ی تادر ، کیفی  تی

زنادگی به تراتب بل تری را برای تردم به هگراه 
ترین روند برای پلساااخ ویی اصااا ی آورده اسااا .

هلی تذکور حرک  به سگ  دیجیتللی به چللش
  د  اس .

 

 
 
 

 2تجگو ه نورتی  تدیر توس ه 1سلت  آگلروا 
که از ن ل   حوزه سااامت  و بهدا ااا  در هاد 
اساااا ، در خصااااو  دیجیتللی  ااااد  صااااا   
پز ا ی و سمت  ت تقد اس  که در پا  سل  

سمت  هلی دیجیتل  در صاا   آیاده، نالوری
و پز  ی بیش از صالیع دی ر تأثیرگذار خواهد 

 برای  اااااد ، دیجیتللی ساااااگ  به حرک  بود.
 ایجلد سااااامت ، اکوسااااایساااااتم بلزی را  تگلتی
 در ن ل  هلی ااارک  دول ، .خواهدنگود ارزش
 تتخصاصل  و پز ا ل  پز ا ی، و سامت  حوزه
  اااااد  دیجیتللی تالنع از بیگلرا  و حوزه این
 . د خواهد تادبهره

 

؟!چرا سالمت دیجیتال  

 

 کیفیت پزشکی مدرن،
زندگی به مراتب 

 برای مردم باالتری را
 .به همراه آورده است

1 Sumeet Aggarwal 

2 Fortis 
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 هلیتراق   به دسااااترساااای توانادتی هلدول 
 ترهصاااارنبهتقرو  و بل تر بلکیفی  را پز اااا ی

 بل صا  ، این در ن ل  هلی رک . دهاد ارائه
 انزایش و هزیاه کلهش ات ل   د ، دیجیتللی

 دیجیتل  هلینالوری  ورک یبه و دا اااته درآتد
 .دا   خواهاد هگراه به را سرتلیه بلزده به ود

 ربهت انجلم راستلی درنیز  دیجیتل  نوآوری هلی
 نیز حوزه این تتخصاااااصاااااینبه  هلتسااااا ولی 

 بیگلرا  هگ این .کرد خواهد چشااگ یری کگک
 ودبه  و بلکیفی  تراتببه خدتلت دریلن  بل

 کگترین بل پز ااا ی هلیتراق   به دساااترساااای
 خواهاااااد حوزه این از بهتر ایتجربااااه هزیاااااه،
 .دا  

 

 کاالرهلیراه از ی ی دور، راه از پز ااااااا ی تروزها
 یااااک در. اسااااااااااا  تشاااااااتریاااال  تجربااااه باه ود

 که کردند ا مم پز اا ل درصااد  11 نظرساااجی،
 راه از پز اااا ی تزتن، هلیبیگلری خصااااو  در
. اساااا  ت گو  هلیروش از تؤثرتر بساااایلر دور

 باااال هاام تااااااال ااق دورتااریاان در باایااگاااالرا  حااتاای
 هو اااااااگاد ت فن و ایاترن  به دساااااااترسااااااای

 .دکاا دریلن  را هلتراق   بل ترین توانادتی
 پز ااا ی تراق   هلی از بسااایلری دریلن  برای
 ل ب هزیاه بل  و نی تسااالنتی که نیسااا   زم

 از یل و ویدیویی تگلس یک بل ب  ه  ااود، صاار 
 بسیلری  ده،سلزی اخصای انزارهلینرم  ریق

 از بساایلری اتروزه. تی  ااود دریلن  خدتلت از
 دور راه از ،بیگلرا  از احساااااالساااااای هلیحگلی 
 دکگه یک نشااااارد  بل بیگلرا .  اااااودتی انجلم
 یداپ دسترسی تشلور یل تتخص  به توانادتی
 صااح   خود تشاا مت خصااو  در او بل و ردهک

 از کگتر تراتب به ایهزیااه بال اتر این. کاااد
 راساااااتل، این در. دهدتی رخ حضاااااوری تراج ه
 که کاادتی ایفال ک یادی نقش نیز هالناالوری
 این از ابری رایاااالنش و توبااالی ی هاااالیناااالوری
 انتهلی تل که اساااا  ااااده زده تخگین. اندجگ ه
 خدتلت ت لتمت از درصااااااد 52 ،2111 ساااااال 

 .بود خواهد هگراه ت فن  ریق از بهدا تی
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 پز  ی انزارهلینرم از پز  ل  درصد 11 حدود  
 هلآ  از درصاااااد 12 و برد خواهاد بهره توبلیل

 را خود دارویی و پز اا ی ا م لت تاظم،  وربه
. کاااادتی دریاالناا  انزارهاالنرم این از صااااااارناال  
 هلینالوری از اساااااتفلده بل بیگلرا  هلیپرونده
 تگلم و  ااااااادهتح یل ابری، رایالنش بر ت تای

. بود خواهد ابری نضااالی  ریق از هلدساااترسااای
 صاااااااورتبه خدتلت ارائاه ات ال  ترتیاب بادین

 . د خواهد نراهم 24×1
 کلنتری هلیپرهل، و هلرساااااتورا  در که زتلنی از

 هلسااال  دادند،تی قرار خو  نشااالر کاتر  برای
 به تراج ااه باه نیالز بادو  اتروزه و گاذ اااااااتاه
 ل،اااااابزاره از ایاااااهو اااااتجگ از استفلده بل پز ک،

 هگشت نراهم سمت   اااااااوض ی ر ااکات ل ااات 
 .اس 

 

ا ـهتـدن، دولــی شــالــتــیــجــا دیــب
ــوانــنــــد مــی ــرســـــــــی بــــه ت دســــــــت

ــــــهای پمراقبت ــــــزشـ ــــــکـ ــــــی را بـ  اـ
ت باالتر و ـــــــــــــــیـــــــــــــــفـــــــــــــــیـــــــــــــــک
 .دـنـه دهـارائ رـتهـرفـصبهرونـقـم

 

 هو اااااااگاد، بادهلیتچ هو اااااااگاد، هلیت فن
 تخصصی انزارنرم صدهل و هو گاد هلیسل  

 تتصاااااال هم به کلتل صااااااورتبه که حوزه این
 قاد نشاااااالرخو ، گیریاندازه ات ل  هسااااااتاد،

 وز ،اضااااااالنه باد ، دتالی تاف ، نحوه خو ،
 ت داد حتی و  اااااااده ساااااااوزانده کاللری تیزا 
 برنلته بهترین و کرده نراهم را انراد هلیقدم

 ابزارهاااال این. نگاااالیااااادتی تاجویز را سااااااامتاتای
 تاتقل پز ااا ل  به زتل  بهترین در را ا م لت

 و توثق ا م لت دریلن  بل پز ااااک تل کاادتی
 ارساااال . ب یرد را تصااااگیگلت بهترین تسااااتگر،
 هب ابتم ریساااک ا م لت، این تاظم و تساااتگر
 هرگونه ات ل  و رسااالنده حداقل به را هلبیگلری
 .نگلیدتی بیایپیش وقو  از پیش را، خطری
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 پز ااااااا ی هاااالیداده گرا ،تح یاااال برای اتاروزه
 خریدونروش و بوده تللی هلیداده از ارز گادتر

 صااااااورتبه اخیر هلیساااااال  در نیز هلداده این
 از بساااااایلری. اساااااا  گرنته رونق چشااااااگ یری

 پز اااااا ی، تجهیزات داروساااااالزی، هلی اااااارک 
 هلیداده هل،بیگلرسااااااتل  و گذارا ساااااایلساااااا 
 و تااحاا اایاااال جااهاااا  را، حااوزه ایاان باااالکاایاافاایاااا 
 بل یی بسااااااایالر هالیقیگا  بال گیری،تصاااااااگیم
 .کاادتی خریداری
 از بسااایلری سااالزی اااخصااای ات ل  داده، تح یل
 و کرده نراهم بیگلرا  از هریک برای را خدتلت

  ااااااارای  باااه توجاااه بااال بیگااالرا   ریق، این از
 خواهاد دریلن  را خدتلت بهترین خلصاااشااال ،

 از بسااااااایلری تصااااااااو ی، هوش ظهور بال. کرد
 انسااااالنی تالبع جلی زین هو اااااگاد، هلی لتل
 که هو گادی هلیبیگلرستل  و  اده حوزه این
  لااهلتارب قااریاا  از را ودااخ لتاادتاخ از لریاایاساب
 

 ر اااااااااد اخیر هااالیسااااااااال  در دهااااد،تی ارائاااه
  .انددا ته چشگ یری
 ساااااالزیدیجیتل  زتیاه در اخیر هلیپیشااااارن 

 را جدیدی هلینرصاا  پز اا ی، و ساامت  حوزه
 دهکر  نراهم را تخت ف صالیع بین هگ لری برای

 بین سااااتی ترزهلی دیجیتل   صااار در. اسااا 
 قلارت برای و اسااا  رنته بین از تخت ف صاااالیع

 تخت ف صاااااااااالیع بین باالیااد صاااااااا اا  هر در
 صاااااالیع. بپذیرد صاااااورت تساااااتگر هلیهگ لری
 ا م اااالت، نااااالوری ت  اااالم، جگ ااااه از تاخات ف
 خرده نرو ااااااای، و تللی وکلر،کساااااااب ربلتیک،
 پز ااااا ی و سااااامت  صاااااا   بل اتروزه هگ ی

 حضاااااااور اخیر، هاالیساااااااال  در. دارنااد هگ االری
 گوگل تلناد ا م لت، نالوری بزرگ هلی اارک 

 لت  ده بل ث نیز پز  ی و سامت  صاا   در
 پیشااااااهلدهلیی ارائه دن ل  به هل، ااااارک  این
 .بل اد بیگلرا  تجربه به ود برای
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سالمت دیجیتال عوامل موثر بر    

 خصاااااااو  در اکساااااااا ر کاااه ایتطااالل اااه   ق
 انجلم پز ااا ی و سااامت  صاااا   پژوهیآیاده
 آ  به اداته در که را ساااااالریویی اسااااا ، داده
 و بوده تتصور صا   این برای  اود،تی ا الره
 توارد این گرو در را پز ااا ی هلیتراق   آیاده
 .اس  نگوده ت رنی

 نظارت مستمر 
سااامت  انراد،   ینظلرت تساااتگر بر وضااا 

و هشاااادار   یوضاااا  نیآنم لیهگراه بل تح 
 یتوارد نیتریاز اصااااااا  ی ی لز،یاادر زتاال  ن

 میاز آ  خواه شاااااااتریب ادهیاسااااااا  که در آ
صاااااورت تساااااتگر . سااااامت  انراد بهدی اااااا

 یهللیبل تح  لز،ی اااااااده و در توارد ننظلرت
سمت  به پز ک ترت     یوض  ،یالحظه

 . ودیتخلبره ت
 متصل یهاخانه 

بااااه ا م اااالت  یهگ  ،یخاااالنا ا لیااااوسااااااااااال
ل دا ااته و ب یدسااترساا یپز اا   اادهلیتح 

  ی ااااارا نیبهتر ،یلنتیتوجه به ا م لت در
، تتصل یلی. ا کاادیانراد نراهم ت یرا برا
حلصااال از ا م لت سااامت  انراد،  اشیبل ب
را خواهاد  یریگمی گ  رد و تصاااااااگ نیبهتر

 دا  .
 
 
 

 

 هاکینیخرده کل 
بل   یبل ساااااهول  دساااااترسااااا ییهل کیایک 
کالبرا ، که بل توجه به ا م لت تخلبره  یبرا

خدتلت  یبه ارائه گلرا ،ی ااااده از سااااگ  ب
 .پردازندیت گو  ت یدرتلن

 بیماران خودکار دسترسی 
 خود، هو ااگاد ا اایل از اسااتفلده بل بیگلرا 
 تخت ف خدتلت به سااریع دسااترساای ات ل 

 .دا   خواهاد را ا م لت تسهیم و
 یمجاز یمراقبت ها 
ات ال  ت االد   ،یاصاااااااورت لحظااهباه گالرا یب

تراق اا   یهاالمیا م االت باال پز ااااااا اال  و ت
 نیصورت آنمرا خواهاد دا   و به یپز  

 لناا یاارا در شااااااااهاالدهالیهشااااااادارهال و پ زین
 گاااالرا یااباا ق،یاا اار نیااخااواهاااااااد نااگااود. از ا

بل پز ااااا ل   یصاااااورت ت الدارتر و تؤثرتربه
 ت لتل خواهاد دا  .

 چندگانه یهاتجربه کانال 
و   ااااپاااالرچااااهیااااتااااخااااتاااا ااااف  یکاااالنااااللااااهاااال

در حوزه سااامت ، در   ااادهیسااالزی اااخصااا
 ی االنیپشااااااات گاالرا یتخت ف از ب یهاالبخش

خاادتاالت  لناا یااهاال تجربااه درآ  یکرده و برا
چااادگاالنااه را نراهم  یهاالسااااااامتاا  از کاالناال 

 .کاادیت
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 هوشمند هایدرمان 
 پرساااااااونل، بااه توجاه بال نرد هر هالیدرتال 
 ا م االت از تساااااااتگر یاالدگیری و هاالویژگی

 بل هرک  و  ااادهسااالزی اااخصااای دریلنتی،
 درتااال  خود، خااال  هااالیویژگی باااه توجاااه

 .کادتی دریلن  را تشخصی
 هوشمند وسایل 

 دریلنتی ا م لت پلیه بر هو ااگاد، وساالیل
 و به ود برای ترکزی به انراد، وضااااا ی  از

  و  در انراد سااامت  ا م لت از ن هداری
 . د خواهاد ت دیل زندگی

 متصل یهامراقبت 
 یتگاالت نیصاااااااورت تساااااااتگر ببااه ا م االت

سااامت  در حل  رد و  ساااتمیاکوسااا  را یبلز
 یاتجگو ه لز،یبد  بوده و انراد در ها لم ن

 خواهاد کرد. لن یرا در وستهیاز خدتلت پ
 سالمت ستمیاکوس جادیا 

 سااااااتمیاکوساااااا  را یکلتل از بلز یاتجگو ه
ه ب  پلرچه،ی یبل ارت ل  یسااااااامت  که هگ 

 گلرا یب یتط وب برا یاتجرباه جالدیدن ال  ا
 هستاد.

 
 

 

 سالمت یهامهیب 
حلل  در  نیتراهیسااااااامت  در به یهلگهیب

 خواهاد بود. گلرا یب لریاخت
 هوشمند یهانیماش 

تسااتگر ا م لت،  لی اافل  و تح  ا م لت
 یهلمیتوس  ت  یسرو نیات ل  ارائه بهتر

. آوردیناراهام ت گاااالرا یابا یرا بارا یتاجاااالز
 قیاز خادتلت تتصااااااال هم از  ر یلریابسااااااا
 ا م لت ارائه خواهاد  د. نیهگ

 
 بهتر ایتجربه ایجلد راسااتلی در نوق توارد هگه
 بیگلرانی هل،آ  خروجی که هستاد بیگلرا  برای
 .بود خواهاد بل تر رضلی  سطح بل
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در حوزه سالمت تالیجیابتکارات د    

هل تر به آ برای دساااااااتیلبی به تواردی که پیش
به ارائه ابت لرات دیجیتللی نیلز  ،ا ااااااالره  اااااااد

 اس .
 ااااااااااده در پژوهی انجااالمبااال تطااالل اااالت آیاااااده

 توا اکوسایستم سمت ، تیهلی تخت ف حوزه
حوزه اصااا ی را برای ابت لرات سااامت  در نظر  4

نقش اصاااااا ی در  حوزه، ایفلکااده 4گرن . این 
تحو  دیجیتل  صاااااااا   سااااااامت  و پز ااااااا ی 

 خواهاد بود.
 

 هوشمند یهامراقبت .1
از  یراااااااااااااایاااااااگرهااااااابل به یپز   یهلتراق  
 لنتااه،یااو دقاا  ارتقاال  یتااللیجید یهاالیناالور

در  اهیهز نیصاااااااورت هو اااااااگاد بل کگتربه
 بل اد. گلرا یب لریاخت

 جادر همه یپزشک یهامراقبت .2
در  یپز ااااااا  یهلباه تراق ا  یدساااااااترسااااااا

بل ااااااد. بل  سااااااریزتل  تگ ن ت نیترعیساااااار
 یهاالخاالنااه رینظ ییهاالیاز نااالور یتااادبهره

 گااالرا یب ،یتجااالز یهااالتتصااااااااال و تراق ااا 
زتل  و بل  نیرا در کگتر یپز اا  یهلتراق  
 خواهاد نگود. لن یدر  یفیک نیبل تر

 یپزشک یهامراقبت یتوانمند .3
توسااااااا اه خادتالت حوزه سااااااامت ، انراد  بال
در کاتر  سااامت   یدیک  ینقشااا توانادیت

ساااامت   سااااتمینگوده و در اکوساااا فلیخود ا
 بل اد. لتریپو

 سالمت هوشمند یهاسیسرو .4
داده  یهلحلبل رسلل  ارائه راه ییهل رک 

تحور وجود خواهااااد دا ااااااااا  کاااه نظااالرت 
ه و ارائ گلرا یساامت  ب  یتساتگر بر وضا 

خاااواهاااااااااد  ااساااااریراهااا لرهااااال را ت اااااااااانیبهتاار
 ناگاااااود.
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 و ابت االرات از هریااک پی یاادگی بااه توجااه باال
 ن ل ااا  هریک،  ینسااا ب وغ به نیلز هگ این
 1  ااا ل در زتل  بر دیجیتل  سااامت  ابت لرات

 تگلم دیجیتللی ابت لرات .اساااااا   ااااااده آورده
  رارااااق راایاالثاات  اااحات را  اااامتااس مااتااساایااوسااک

 و ساامت  حوزه در ن ل  هلیساالزتل  .دهادتی
 بیگلرا ، و جلت ه ساامت  وضاا ی  بهدا اا ،

 تلثیر زیر جدو .  د خواهاد تحو  دچلر هگ ی
 نشاااااااااال  توارد این از هریااااک بر را ابت اااالرات

 .دهدتی

 

 هلی سمت حوزهتلثیر ابت لرات دیجیتل  بر : 1   ل
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 ،یساااااالزتل  بهدا اااااا  جهلن فیبل توجه به ت ر
 یری  االرتساااااااا  از ب االرگ تاال یجیسااااااامتاا  د

در حوزه  یو ارت اال  یا م االت یهاالساااااااتمیسااااااا
 یهلی. اتروزه بل ظهور نالوریسااااامت  و پز ااااا 

بقاال ت زم بااه تف ر  یهاال براساااااااالزتاال  تاال ،یجید
 نیهساااااااتااد. حوزه سااااااامت  هم از ا تال یجید

 .س ین یقل ده تستتا
سااااااامتااا  و  حوزه هر دو ریاخ یهااالسااااااااال  در

 یریچشاااااگ  شااااارن یبل پ تل یجید یهلینالور
از  یتورد لزوم بهرتاااااد نیانااااد و اهگراه بوده

را در حوزه سااااااامتااا  و  تااال یجید یهااالیناااالور
 یبهرتاد . ودیت لدآوری شیاز پ شیب یپز ا 

 نیتریاز اصااااااا  ی یبااه  تاال یجید یهاالیاز نوآور
 اده اس   لیصاا   سامت  ت د یهلدغدغه

 نیا یایحوزه باااه دن ااال  بااالزآنر نیو ن ااال   ا
 هستاد. یتللیجید یهلینالور قیصا   از  ر

گیرینتیجه  
 لنشیااو را لیااتوباال یاز راه دور، نااالور یپز ااااااا 

 اترنااا یا ،یهوش تصااااااااو ، تااالیدگیاااب ،یابر
از  یهگ  یتجلز یپز ااااااا  یهلتراق ا  ل،یاا ااااااا

حوزه سااااااامتااا  خواهااااد بود.  یآت یرونااادهااال
تااخااتاا ااف  یهاااالدر بااخااش هاااالی نااویااننااااااالوری
ارزش خواهد نگود.  جلدیسااامت  ا ساااتمیاکوسااا
  صا  نی د  صا   سمت ، ا یتللیجیبل د

به ود سااااااار ا  و  گاالرا ،یبال ارتقاال تشااااااالرکاا  ب
به ود  ،یخادتالت سااااااامت  و پز ااااااا  اال یا گ

 ،یتتخصاااصااال  سااامت  و پز ااا  به یدساااترسااا
 لیتتصااال سااامت ، تح  یهلساااتمیتوسااا ه سااا

ر  به ود کات گلرا ،یب تو تستگر ا م لآنمین 
 ،سااااااامتاا  هگراه خواهااد بود و هگااه توارد نوق

توانگادتر را به هگراه خواهاد دا اااا   یگلرانیب
 نیباال تر ،ترنییپاال لریاابسااااااا ییهاالاااهیکااه باال هز

 ؛کاااادیخاادتاالت را تجربااه ت لناا یاادر  یاافیک
 یهلیبل استفلده از نالور نردتاحصربه یاتجربه

 .تل یجید
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 در ایرانبهداشت و درمان نمودن صنعت یتالیجید یبرا یتیجید 

 زااااااین ورااااااحوزه در کش نی د ، ن ل   ا یتللیجیبدو   ک بل توجه به روند پر تلب حرک  صا   سمت  به سگ  د
 اااااوند.  تل یجیقرار دهاد و رهساااااپلر سااااافر د ریتسااااا نیبه سااااار   خود را در ا دیبل  تل ،یجید یلیبه تاظور بقل در دن

   ن ل یآتلده هگراه کشااور، تل یجیحوزه تحو  د یصااترجع تخصاا نیتریبه  اوا  اصاا (، تل یجیگروه تحو  د)دیتیجی 
 .اس  ریتس نیدر ا یحوزه سمت  و پز  

گل بل   ی( ات ل  هگراهتل یجیگروه تحو  د)دیتیجی  ،یدر صا   سمت  و پز   یتللیجید ریتاظور حرک  در تسا به
 :را خواهد دا   ریارائه خدتلت ز

 تل یجینقشه راه تحو  د نیتدو 
 یدر صا   سمت  و پز   تل یجیحوزه تحو  د یتخصص یآتوز  یهلدوره یبرگزار 
 گلرا یب تل یجیبه ود تجربه د 
 یصا   سمت  و پز   تل یجیتحو  د یکلربرد یهلپژوهش 
 و سمت  یتراکز ن ل  در حوزه پز   تل یجید ینظلم نوآور جلدیا 
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 با ما در ارتباط باشید

 تهرا ، خیلبل  کلرگر گللی، 
خیلبل  صللحی،  خیلبل   هید ن وری،
 ۲،   قه ۳۳ گلره تقل ع دانش ثلنی، 
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