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 دهيچک
اين مهم در نظام سالمت . اي برخوردار است ها از اهمیت ويژه سازمان  گیري در همه اي تصمیمدسترسي به موقع و صحیح اطالعات، بر :زمينه و هدف

 .که حیات بشر به دقت و سرعت آن وابسته است بسیار بارز است

ي از آن در نظتام  گیتر  هاي هوشمند اطالعات و تكامل و يكپارچگي آن از ضروريات مديريت اطالعات و ارتباطات است که بتا بهتره   سامانهوري از  بهره

 .توان خدمات بهتري را ارائه کرد سالمت نیز، مي

هاي آن در  اطالعات در مديريت هوشمند نظام سالمت و چالش فناوري سامانهکارگیري و استفاده از  و میزان به تأثیرهدف از انجام اين مطالعه، بررسي 

 .ايران بوده است

 يهتا  گتاه يشده در پا هيمعتبر نما اتينشر ،ينترنتيا يها گاهيپا عیوس يبا جستجو گردآوري اطالعات،براي . باشد اين مطالعه از نوع مروري مي :روش

PubMed، SID، Scopus هتاي   ستامانه اطالعتات ستالمت،    ،فنتاوري  يدیکل يها واژه ي فارسي و انگلیسير با جستجوو موتور جستجوگر گوگل اسكوال

مت ارائه سال هوشمند در نظام يها سامانه يساز ادهیپ نهیزم در ياساس يانجام گرفت و راهكارها Internet ،Technology ،Health Informationهوشمند و 

کتاب درسي دانشگاهي مرتبط با عنوان نیتز متورد   .نامه کارشناسي ارشد نويسنده اصلي مقاله نیز با توجه به ارتباط موضوعي استفاده شد از پايان .دش

 .دشمقاله مرتبط با پژوهش انتخاب ۳0از اين میان حدود . مقاله بودند 96ت يافت شده در حدود االمق. برداري قرار گرفت بهره

گیتري، و اجترا را    ي دريافت، پردازش و تصتمیم  هاي اطالعات در سه مرحله سامانهشواهد موردي، اهمیت مديريت   بررسي مقاالت و مطالعه :ها یافته

کته بتا    نشتان داد  اين مطالعته . آورد ي در بهبود اثربخشي و ارتقاي عملكرد بهداشت و درمان به حساب ميدهد و آن را به عنوان عاملي اصل نشان مي

هتاي خخیتره    ستامانه . دهتد  ميمت رخ ي در نظام ارائه خدمات سالبزرگتحول سالمت و به کاربري آن، در بخش  اطالعات و ارتباطات فناوريتوسعه 

از  ...ايرش بیمار و پ ،جراح پرستار وهاي  و جراحي، پیگیري درمان، درمان از راه دور، راهبري پرستار، روبات عات دارويي، درمانيطالعات بیمار، االاط

 .استشده تسهیل در کار درمان  موجبمت است که الت نظام سالجمله تحو

هاي اطالعاتي براي بته دستت آوردن    سامانهاده از گااران و متولیان امر سالمت بايد با تمرکز بر استف با توجه به مطالعه حاضر، سیاست :گيری نتيجه

کارگیري و انتشار سريع آن با هدف پیشگیري و درمان به موقع اهتمام وافري براي رفع موانع و نقايص به خرج داده و  هاطالعات به هنگام و صحیح و ب

 .هاي بهداشتي و درماني باشند اخصش يات مثبت و بهبود و ارتقاتأثیربا سوق دادن جامعه به سمت استفاده از آن، شاهد 
 

 مصنوعي هوشتكنولوژي، پزشكي،  انفورماتیک :ها کليدواژه

 
 مقدمه

ي آور به هم است که جمع بوطمر ءاز اجزا يا اطالعات مجموعه سامانه

( 0).ستازد  میسر متي را آن بازخورد  امكانو  ، انتشاررهیخخ ،ي، بررسها داده

در  ي، نقتش اساست  مديران ازیالعات مورد نبا ارائه اط ياطالعات يها سامانه

هتر   هتاي  هيسترما  ازاطالعات  ها و داده( 0.)کنند آنان ايفا مي يریگ میتصم

 ديت ها با آننگهداري و استفاده از و  هیته برايو  آيند به حساب ميسازمان 

 يبترا  ي و درمتاني بهداشت يها سازمان (0)شوند تيريمد صحیحيبه طور 

استفاده  اطالعات يها سامانه فناوري از، ياثربخش دها و بهبو نهيکنترل هز
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 هاي هوشمند ارتباطات و اطالعات در نظام سالمت ايران سامانهمديريت 

 006/نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي ، شماره چهارم0011دوره پنجم، زمستان 

 تیت فی، بهبتود ک يپزشتك  يکتاهش خطاهتا   متار، یب يمنتي تا از ا کنند مي

حاصل  نانیاطم هاي ابالغي و دستورالعمل نیبا قوان يو هماهنگ ها، مراقبت

علوم پزشتكي و   مشتمل بر دو بخش ،اطالعات سالمت فناوري (0) .کنند

بته صتتورت الكترونیكتتي و بتتا استتتفاده از       کته  استت اطالعات  فناوري

 انتشتار آوري، پتتردازش، خخیتره، توزيتع و     جمتع ؛کتامپیوتري هاي برنامه

به منظور  مكتوب و صتوتي، تصويريسالمت را به صورت اطالعتات جتامع 

عهتتتده  ربتتصحیح گیتتري  تصتتمیمکمک به ايجاد ارتباطات اطالعاتي و 

 ارائتته  و سالمت در متديريت ستالمت فتتردي    اطالعات فناوري (۲) .دارد

 استفاده وسیع (7، ۲) عمتومي نقتش دارد بهداشتي و درمانيهاي  مراقبت

کیفیتت   يموجتب ارتقتا   توانتد  متي  اطالعات ستالمت فناورياز  و صحیح

پزشكي، مديريت بهینته   خطاهاياز  پیشگیري، بهداشتي درمانيخدمات 

 انتفاعو  بروکراسيکارايي، کتاهش هاي مراقبتت ستالمت، افتزايش  هزينه

آوري  در سطح فردي از طريت  جمتع   (۲. )دشو بیشتتر از خدمات سالمت

پرونتده پزشتكي شخصتي،     سازي آن در قالب و يكپارچهاطالعات سالمت 

و بتته اشتتتراا گااشتتتن ايتتن اطالعتتات بتتتا    اطالعتتاتمتتديريت بهتتتر 

 ستالمت ختود   ازبه اشخاص در مراقبت ، دهنتدگان مراقبتت سالمت ارائته

و  و در ستطح ستالمت عمتومي نیتز از طريت  شناستايي       کنتد؛  کمک مي

 معرفتي  هتا،  ، رديتابي بهتتتر بیمتاري  اهت سريع شیوع بیماري رساني اطالع

مقايسته بتر استا      و گردآوري اطالعتات قابتتل ي درمانهاي متعدد  روش

توستعه   وجتود  بتا  (۲) .اثتر خواهتد بتود    أمنشت  ها و کیفیت مراقبت هزينه

هاي بالیني، هنوز اين  جنبه اغلباطالعتات در  فناوريکاربردهاي مختلف 

بته صتورت    کتار طور کامل فراگیر نشده و اين  در حوزه سالمت به فناوري

ها و موانتع زيتادي در    و چالش ، فاقد يكپارچگي الزم استمجتزااطالعات 

 .(8، ۲)کامل و به کارگیري آن وجود دارد پايرش

 و هستند؛اطالعات بوده  ندهيهمواره جو نیز آنانهاي  و خانواده مارانیب

کته   يتت یفیرا با همان عمت  و ک  ياند اطالعات پزشك نتوانسته شهیاما هم

بته دستت   استت   ريپتا  دستتر   يبهداشتت  يهتا  متخصصان مراقبت يبرا

و اشتتباه   يدچتار ستردرگم   متاران یکه ب نياز تر  ا يزمان .(7، ۳)بیاورند

 ديت بدانتد و فقتط با   متار یب ديدنتد  نمي يازیه نعلت ک نيدب ديشا ايشوند، 

و توضتیح   نوشتتند  يآن نمت  يبطتر  ينام داروها را بر رو مثالً ،دکن يرویپ

 ايتتن نتتوعاطالعتتات،  عصتتردر  کنتتونا( 7، ۳.)دادنتتد چنتتداني هتتم نمتتي

 ياديت ز يانتد و تقاضتا   ظاهر شده سالمت نیز کنندگان از اطالعات استفاده

پزشتكان و   يارنتد کته زمتان   د يات پزشتك به منابع اطالع يابي دست يبرا

را از داشتتتن اطالعتتات محتتروم  متتارانیانتتدرکاران، ب پرستتتاران و دستتت

 .به تبادل اطالعتات دارد  يسالمت بستگ تیفیک کلي طور هب( ۳)کردند يم

قابتل   تر عيو هرچه سر يبه سادگ ياست موضوعات پزشك يضرور نيبنابرا

مرتبط بتا   اطالعات. تفاده کنندخاطر از آن اس نانیو با اطم دستر  باشد

از  يبرخت ( 7، ۳) دنشتو  نيجامعته تتدو   يازهتا یهماهنگ با ن يدسالمت با

و  رانهی، سوگ حیمرتبط با سالمت ممكن است اطالعات ناصح يها تيسا وب

 بايد سالمت کشور انیارتباط متول نيدر ا (8، ۳).دکننمنسوخ شده ارائه  اي

شبكه سالمت کاربران را  يارهایمع معتبر براسا  يها تيسا وب يبا معرف

هتاي هوشتمند در نظتام     ستامانه ستفاده از امروزه ا( 8، ۳).ندکن ييراهنما

هاي هوش مصنوعي اهمیت بیشتري يافته و رو  سامانهخصوص  همت بالس

 در مت بايد راهكارهايي راالنظام س اندرکاران دستلاا  (0).به افزايش است

هاي هوشمند در نظتام   سامانهارگیري از ک هجهت افزايش توانايي خود در ب

هاي اخیر، تحتول   در سال( 8، 0).ايجاد کنندهاي آن  مت و رفع چالشالس

توستعه  موجتب  در بهداشتت ودرمتان،    هتا  ديدگاه تغییرمت والنظام س در

 را ارتقتا  متالو کیفیت خدمات ست شده مت الچشمگیري در تكنولوژي س

 رايشورهاي درحال توستعه بت  درکاز اين تكنولوژي  (9، 0) بخشیده است

و تشخیص از راه دور حضوري و پزشكي هاي  مشاورهدسترسي به  تسهیل

 اطالعتات بته  ستريع  دسترستي   (0) .شتود  استفاده ميها  درمان بیماريو 

 هنگفتتي ها اثرات و مزايتاي   گیري همهاز بیماري و  در پیشگیري، پزشكي

و  را افزايش داده، خطاها کارايياز سويي هاي اطالعاتي  سامانه (7، 0. )دارد

مراقبت و خدمات دهند و از سوي ديگر امكان ارائه  ميرا کاهش نیز هزينه 

ازجملتته نیتتز  ءاينترنتتت اشتتیافتتن آوري  (0.)کننتتد فتتراهم متتيبهتتتري را 

 (4).استتفاده از آن رو بته افتزايش استت    هاي پرکاربردي است که  فناوري

تتوان گفتت يكتي از     امتا متي   د دارد؛ها کتاربر  اينترنت اشیاء در همه حوزه

، از آن بهتره بترد  هتا   از ساير حوزه و بیشتر تر تواند سريع که ميي هاي حوزه

 ( 4). است حوزه سالمت

 

 روش
هاي  به منظور انجام اين مطالعه ابتدا، بانک. بودمروري نوع  زاين مطالعه ا

 هتاي مترتبط   کلیتدواژه  زبا استفاده ا گرجستجو هايعاتي علمي و موتورالطا

هايي  واژه کلیدز ا فهرستيی ، قجستجوي د رايب .رار گرفتندقمورد جستجو 

رار قت مت متورد استتفاده   العتات ست  طالهتاي ا  سامانهکه براي تبیین جايگاه 

، بررستي و متورد استتفاده قترار     مطالعات منتشر شده استخراج زگیرند ا مي

 يهتا  انهستام اطالعات ستالمت،  ، فناوريها شامل  اين کلیدواژه. شدند گرفته

به معیارهاي ورود . بودند Internet ،Technology، Health Information ،هوشمند

، دسترستي بته متتن    فارسي يا انگلیستي  بانزشامل انتشار مقاله به ه، مطالع

هتاي   ستامانه ت و تمرکتز بتر روي تبیتین    االبتودن مقت  ز ت، به رواالکامل مق

 مثل عدم جامعیتردي معیارهاي خروج نیز شامل موا. مت بودالعات سطالا

همچنتین از   .مطالعته بتود  متورد نظتر در ايتن     فی  اهداقت در بیان دالمقا

نامه کارشناسي ارشد نويسنده اصلي اين مقاله که در ارتباط با موضتوع   پايان

 فناوريدرسي دانشگاهي رشته  کتاباز  .مورد مطالعه بود نیز بهره گرفته شد

 دهیت و چك ریل کتاب، نامه به ستردب و فصواطالعات سالمت نیز استفاده شد 

 .حاف شدند ها شيهما

ت مرتبط المتن کامل مقاپس از مطالعه چكیده مقاالت جستجو شده، 

  ها احتمال ارتباط موضوعي وجتود داشتت   در آنتي که المقا زو آن دسته ا
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 و همكاران محمدزاده يعل لیخل

 ، شماره چهارم0011دوره پنجم، زمستان  نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي /041

 

 
 (تعداد مطالعات بازیابی شده) فلوچارت -1نمودار 

 

 زت متترتبط و آن دستتته االبعتتد مقتتا مرحلتتهدر . و خخیتتره شتتدند دانلتتود

رار قمورد بررسي  آنها ترديد وجود داشت، در ارتباط موضوعيمطالعاتي که 

متورد نظتر   نكتات   ت مطالعه شدند ونیز متن کامل مقاال انتهادر . گرفتند

برخي از براي بررسي و تمرکز بیشتر بر روي . استخراج شدموجود در آنها 

 . غا چاپ شدبر روي کاي نیز ا نسخه ،آنها

 

 ها یافته
نیتتز ماننتتد    درماني بهداشتتي هاي مراقبتت نظامدر طول دهه اخیر 

 کته استتتفاده از   شد شگرفيتغییرات  دستخوشهاي ديگر نظامبسیاري از 

ده کراطالعتات در ايتن حتوزه، ايتن تغییرات را تسريع  فناوري هاي سامانه

 .است

پزشتتكي،   اي حرفه هاي، ساختارفناوريو پیشرفت  ي شدنکامپیوتر

اقتصاد پزشكي، فرايندهاي پزشكي، فرايندهاي کتتاري، عوامتتل انستاني،    

ها در حوزه ستالمت   فناوريکارگیري اين  هدولت و قوانین دولتي بر روي ب

 .دارند تأثیر

هايي  محدوديتهاي هوش مصنوعي در پزشكي با  سامانهبه کارگیري 

 :اشاره کرد به اين موارد توان ها مي از جمله اين محدوديت. است مواجه

 سامانه بري محدوديت تكنولوژي و هزينه  

 به روزرساني مداوم  لزوم 

  ابتكار در بلندمدت خالقیت و کاهش میزان احتمال 

  سامانهدر  انبیمار اطالعاتوارد کردن لزوم  

 پوشتش   مثتل عتدم  ارتباطي کشور هاي  نقايص موجود در زير ساخت

 در برخي نقاطناسب با سرعت م کامل اينترنتي

  آشنايي و آموزش کارکنان و تمايل به استفاده از آنلزوم 

و استناد   متاران یمحرمانته بتودن اطالعتات ب   ، به سامانهاز معايب اين 

 يریکتارگ  هبت  اديت ز نته يمترتبط و هز  يهتا  سازمان ي، عدم همكاريپزشك

 . و افزايش بار کاري پرستاران اشاره شده است ها سامانه

 يايت ستالمت مزا   اطالعتات در حتوزه   يکتاربرد فنتاور  ها  مطاب  يافته

مثتل   يبته متوارد   توان يکه از آن جمله مخواهد داشت به دنبال  ياریبس

بهتر، کاهش  يسالمت، مستندساز يرسان خدمات درمناسب  يريپا انعطاف

 شتات، يآزما جيمتوثر دستتورات و نتتا    يریت گیپ ،يپزشتك  يجد يخطاها

  يت محققتان از طر  يآگاه شيو افزا تسالمعات البه اط يجهان يدسترس

 .به موضوعات متنوع اشاره کرد عيسر يدسترس

هتا،   بیمتاري  مطالعات مترور شتده، تشتخیص دقیت  و بته هنگتام       در

و در نتیجه  هاي پزشكي و افراد خانواده رساني سريع به مراکز فوريت اطالع

یاء و کتارگیري اينترنتت اشت    هاقدام و مداخله درماني به موقع از مزايتاي بت  

سطح  يهاي اطالعاتي هوشمند برشمرده شده است که موجب ارتقا سامانه

 .شود سالمت و رفاه اجتماعي مي

هاي هوشمند در نظتام ستالمت، بتر     سامانهاز ديگر مزاياي جايگزيني 

وري،  ها از جمله کاهش پرداختتي بیمتاران، افتزايش بهتره     مديريت هزينه

هتاي نیتروي    زمان، کاهش هزينته جويي در  تسريع روند امور اداري، صرفه

 انساني، کاهش حجم کار افراد و افتزايش ستهولت کارهتا، ارستال ستريع      
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 هاي هوشمند ارتباطات و اطالعات در نظام سالمت ايران سامانهمديريت 

 040/نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي ، شماره چهارم0011دوره پنجم، زمستان 

 (مروری بر مطالعات گذشته) ای جدول مقایسه ای جدول مقایسه -1جدول 

 ها یافته تاریخ نام مؤلف

 0۳64 شهرام يزداني

 جايگزيني تولیت هوشمند

 اي دانش و همیاري و همگرايي شبكه ، تغییر درمديريتفناوريتغییر در زيرساخت 

 هوشمند در نظام آموزش عالي سالمت ايران فناوريکارگیري  هارائه راهكارهاي نوين ب

 دهد طراحي و پیاده سازي شده توانست با دقت بهتري نسبت به تحقیقات مشابه در اين زمینه، افراد داراي بیماري عروق کرنري را تشخیص سامانه 0۳6۳ آسیه خسروانیان 

 0۳64 سعید زرندي
گر و وزارت بهداشت و درمتان، همتاهنگي بهتتري     هاي بیمه ها و مراکز بهداشتي درماني با سازمان سازمان تواند بین اجراي طرح کارت هوشمند سالمت مي

 .ي نظام سالمت اجتماعي منجر شودوري، تسريع روند اموراداري و درنهايت ارتقا هاي پرداختي بیماران، افزايش بهره ايجاد کند و به کاهش هزينه

 0۳61 ايروان مسعودي اصل
 .داري وجود داشت بین وضعیت به کارگیري کارت هوشمند با میزان مصرف دارو و میزان نسخ دارويي و میزان اعتبارات دارويي ارتباط مثبت و معني

 .سزايي دارد هب تأثیرو کارگیري کارت هوشمند سالمت در مديريت، کنترل و بهبود مصرف دار بنابراين به

  ورپ رضا الري
 هاي زايد، رعايت اصول علمي کاهش فرايندهاي اضافه درمان، مشاوره ،هاي درماني حاف هزينه

 مندي بیشتر رساني بهتر به کارکنان و رضايت خدمت

 شنهاد مقدار انسولین مورد نیاز تشخیص میزان قندخون بیش از حد و اخطار به بیمار با استفاده از تلفن و پی 0۳68 میترا باقريني

 توجهي را نیز به بار آورد ها و دستاوردهاي قابل تواند پیشرفت اي است و مي ورود فناوري اطالعات و ارتباطات به درون صنعت پزشكي اتفاق خجسته 0۳6۳ وحید فرهمنديان

 0۳88 پور مرضیه مختاري

 ها شناسايي شد براي بیمارستانفرعي  سامانه 00

 ها جويي در زمان، کاهش هزينه نیروي انساني، ارسال سريع داده اطالعاتي شامل صرفه سامانهاي مزاي

 ها سامانهکارگیري  ههاي مرتبط و هزينه زياد ب عدم همكاري سازمان ،معايب شامل محرمانه بودن اطالعات بیماران و اسناد پزشكي

 0۳6۲ مهدي کاهويي 

 .مثبت داشت، ولي منجر به افزايش بار کاري پرستاران شده است تأثیربرخي از خدمات پرستاري اطالعات پرستاري بر کارايي  سامانه

ها را کاهش دهند و حمايت  تفاهم به روش مؤثرتري استفاده شود تا مديران بتوانند منابع را بهتر توزيع کنند، سوء سامانهپس الزم است که اين 

 .را افزايش دهند سامانهاز اين 

 0۳60 حجت حمیدي
هاي بیماران و مراکز درماني دريافت  هاي اطالعاتي مختلف، اطالعات مفیدتري از نیازمندي سامانهپیشنهادي قادر است با يكپارچه کردن  سامانه

 تري داشته باشد کرده و رفتار هوشمندانه

 0۳66 پريوش خلیلي
هاي دانش بالیني، کنترل و پتايش داده مبنتا بتراي متديريت کیفیتت       سامانهدسته کلي رويكردهاي مبتني بر رويداد، هوشمندسازي فرآيند،  0

 .توانند مورد استفاده قرار گیرند فرآيندهاي بالیني مي

 0۳6۳ نورمحمد يعقوبي

ه تواند مزاياي قابل توجهي را در ارائة خدمات پزشتكي بت   رايانش ابري به عنوان يک فناوري جديد با زيرساخت اينترنتي و راهكارهاي جديد مي

 صورت الكترونیكي به همراه داشته باشد

 .عوامل تكنولوژيكي، انساني، سازماني و محیطي به ترتیب مدنظرقرار گیرند ددر به کارگیري رايانش ابري در سالمت الكترونیک باي

 0۳68 مريم احمدي
 .د بوده استها اختصاص يافت که تماما عددي و يا ترکیبي از اعدا شماره گااري، کدهاي يكپارچه به نامه

 .شود ها براسا  شماره تعريف شده مي اين مدل، دستیابي به الگوي جديد ايجاد کد انديكاتور اتوماسیون اداري موجب سهولت در جستجوي نامه

 0۳67 رضا صفدري

 .تعیین شد سامانههاي فني براي طراحي  اي دموگرافیكي و بالیني و قابلیت سه دسته از الزامات شامل عناصر داده

ويژگي هوشمند از قبیل قابلیت ارائه طرح مراقبت خاص  از افراد مبتال به HIVخود مديريتي با  سامانهبا استفاده از اين الزامات، طراحي معماري 

 پاير خواهد بود براي هر فرد به صورت منحصر به فرد امكان

 .رفاه را ارتقا بخشید توان سطح سالمت و هاي پزشكي يا افراد خانواده مي ي به مراکز فوريترسان هوشمند در منزل براي اطالع سامانهوجود با  0۳69 محمدرضا فرهادپور

 0۳60 فرخنده اسدي

هاي کامپیوتري به عنوان عامل محرا و فرايندهاي پزشكي، فرايندهاي کاري و عوامل اقتصتادي بته    هاي پژوهش، پیشرفت فناوري طب  يافته

اي ارائه خدمات و عوامل انساني نیتز در پتايرش و    ها خکر شد همچنین ساختار حرفه اطالعات در بیمارستانکارگیري فناوري  هعنوان مانع در ب

 .فناوري اطالعات به عنوان عامل محرا عنوان شد کارگیري به

 0۳68 علي حاجي پورطالبي
متخصصان فناوري اطالعتات فعتال درحتوزه    هاي هوشمند سالمت و آشنايي کافي  سامانهاستفاده ازمنط  و دانش متخصصان در زمان طراحي 

 .هاي نظام سالمت سالمت با موضوعات و چالش

 .اطالعات موجب کاهش حجم کار افراد و افزايش سهولت کارها و کاهش هزينه تمام شده است سامانهاستفاده و اجراي  0۳6۳ محمدعلي جهاني

 0۳6۳ مرتضي فرحي

توانتد در   رامترهايي از قبیل شیوه زندگي، وضتعیت اجتمتاعي اقتصتادي و اطالعتات وراثتتي متي      هاي تشخیصي هوشمند با استفاده از پا سامانه

توانتد   متي  هاي هوشتمند تحتت وب،   سامانهطراحي اين . پیشگیري چاقي کودکان در آينده کمک کرده و به اصالح شیوه زندگي آنان، بیانجامد

 .ها به راحتي ممكن سازد خدمات پیشگیري را براي خانواده

 0۳68 نژاد محسن قنواتي

مكان استفاده و نوع استفاده از اطالعات موجود، نظرات خبرگان و نیاز کاربران در نظر  ،نحوه اتصال، منبع تغايه ،مشخصه شامل کاربرد، قیمت 9

 . گرفته شد

 ري آنان کمک کردتوان به کنترل بیما هاي جسمي مورد نیاز خود، مي با راهنمايي بیماران در يافتن نرم افزارهاي پايش

 0011 حسین کريمي
تواند با آموزش  هاي کاربردي و فناورانه اينترنت اشیا مي برنامه. اينترنت اشیا بر ارتقاي خدمات الكترونیكي سالمت مورد تأيید و معنادار است تأثیر

 مات الكترونیكي سالمت بیماران کرونايي باشد ها و سايراقدامات مناسب ابزاري براي ارتقا خد کادر درمان و عموم مردم، مهیاسازي زيرساخت

 0۳66 شیرين عیاني
هاي تشخیصي و درماني و زير  هاي اطالعات سالمت با توجه به اهم عملكرد و کاردبردها در سه سطح ارتباطي جامعه، دستورالعمل سامانهجايگاه 

 .ساخت اينترنت اشیاء تبیین شد

 العات منجر به ارائه خدمات بهینه به مراجعان خواهد شداط فناورياستفاده از  0۳64 ايمان غفاري
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 و همكاران محمدزاده يعل لیخل

 ، شماره چهارم0011دوره پنجم، زمستان  نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي /04۲

 (مروری بر مطالعات گذشته) ای جدول مقایسه ای جدول مقایسه -1ادامه جدول 

 ها یافته تاریخ نام مؤلف

 0۳67 محمدحسین رونقي
گااري در  گااران در حوزه فناوري اينترنت اشیا در ابتدا بايدبه نقش اين فناوري در نجات جان افراد واقف باشند و در اولويت بعد سرمايه سیاست

 تواند به کنترل و نظارت رفتارهاي سالمندان، بیماران و کودکان ياري رساند اينترنت اشیا مي

 0۳69 مسعود توکلي
گااري مستقیم بر عملكرد سازماني حوزه سالمت بیمارستتان  تأثیراشیاء، يكي از دستاوردهاي مهم فناوري است که قدرت به کارگیري اينترنت 

 شهید رجائي تهران دارد

 .دهد يبه بیمار را نشان م رساني خدمتجويي در زمان  طراحي شده، بهبتود کتاهش هزينته و صترفه سامانهمقايسه برنامه تهیه شده و  0۳86 ندا درويش

 .ها شود هاي مالي بیمارستان تواند باعث افزايش کیفیت گزارش ها مي ن اندارد در بیمارستاتوجود نظام اطالعاتي مناسب، يكپارچه و اس 0۳69 محمدرضا شورورزي

 کنندگي آن سازي و تقويت تتا فعال محتور دارد بخشي و مستعدکنندگي رفتار سالمت ها بیشتر جنبه آگاهي محتواي اين اپلیكیشن 0۳68 سیده مرجان حسیني

 

 - تقاضتاي القتايي  )هاي زايتد   ها، رعايت اصول علمي و حاف مشاوره داده

 .کید شده استأ، مديريت کنترل و بهبود مصرف دارو ت(تعارض منافع

ارتباطات هوشمند در  فناوريي از کاربردها يبرخدر اين مطالعات به 

باشتد   متي ستالمت   در بختش گرفي اثرات ش أکه منش اءیاش نترنتيا قالب

 :شده است بهاشاره 

 هوشمند يها تخت 

 از راه دور نگيتوریمان 

 نیمداوم قند خون و مقدار انسول نگيتوریمان 

 متصل ياسپر 

 معالجه سرطان 

 يخوراک يسنسورها 

 متصل يتماس يلنزها 

 انعقاد شيآزما 

نیتز   اطالعات فناوريبر  ينظام سالمت مبتن يکاربرد يها از سامانه يبرخ

 :به شرح خيل مطرح شده است

 Electronic Health Record (HER) سالمت کیپرونده الكترون

 Electronic Medical Record (HMR) يپزشك يكیپرونده الكترون

 Clinical Decision Support System (CDSS)  ينیبال يریگ میتصم يبانیپشت سامانه

 Hospital Intelligent Management System (HIM) يمارستانیهوشمند ب تيريمد

 Hospital Information System (HIS) يمارستانیب اطالعات سامانه

از دانتش و   يبرخوردار لیاطالعات سالمت به دل تيريمتخصصان مد

و  ينیاطالعات بال انيوجر يپزشك يبند طبقه سامانهمرتبط با  يها مهارت

 ياطالعات يها سامانه تیدر موفق يتیو امن يقانون يپزشك يها دستورالعمل

اطالعتات ستالمت    فنتاوري حتوزه   گتااران  استت یس .دارنتد  ينقش اساس

در نجتات جتان افتراد واقتف باشتند و       فنتاوري  نينقش ا به ديباهوشمند 

بخشي و بهبود رفتارستالمت   آن را به منظور ارتقا آگاهيدر  يگاار هيسرما

 .محور اولويت بخشند

 

 گيری بحث ونتيجه
اطالعتات ستالمت در ستطوح     فنتاوري ها استفاده از  تهبا توجه به ياف

تواند در متديريت   و بهداشتي از اهمیت بااليي برخوردار است و مي درماني

بنابراين نظام سالمت کشتور  . گاار باشدتأثیراطالعات سالمت افراد بسیار 

هاي روز دنیا وف  دهتد تتا بتا استتفاده      فناوريبايد بسیار سريع خود را با 

هاي سالمت را  دقت و سرعت مراقبت ،هاي مرتبط امع از سامانهصحیح و ج

 .ارتقا بخشد

 ریی، تغفناوري رساختيدر ز رییتغ، هوشمند تیتول ينيگزيجابه منظور

 نينتو  يراهكارهتا  ارائته ي، ا شبكه ييو همگرا ياریدانش و هم تيريدرمد

، قابتل  رانيت ستالمت ا  يهوشمند در نظام آموزش عتال  فناوري کارگیري به

 .وجه و مورد نیاز استت

هاي الزم و کامل براي انجام موضتوع، از عوامتل    عدم وجود زيرساخت

هايي، هنتوز هتم بتر     رود که باوجود پیشرفت بازدارنده اجرايي به شمار مي

هاي اطالعتاتي مكتانیزه، نقتص     سامانهمحدوديت وجود . طرف نشده است

ارتبتتاط  ، فقتتدان هتتاي پزشتتكي در تكمیتتل بتته موقتتع مستتتندات پرونتتده

الكترونیكي بین بیمارستاني، نبود ارتباط الكترونیكي تجهیزات پزشكي بتا  

لاا ضتروري استت کته    . هاي ديگر است از چالش( اينترت اشیاء) کامپیوتر

هتاي کتالن بته منظتور تخصتیص       ريتزي  گااران در طرح و برنامه سیاست

بینتي   پتیش  ها و استانداردها با و تدوين و ابالغ دستورالعمل اعتبارات الزم

 .هاي اجرايي الزم اقدام کنند ضمانت

ترين مسائل دست به گريبان مديريت هتر   کنترل هزينه از مهم

اطالعات  فناوريکتارگیري  به. سازمان و نیز بهداشت و درمان است

هتتاي  هتتاي مستندستتازي و پتتتردازش داده موجتتب کتتاهش هزينتته

ثبتتت   متالي و  هتاي  تحلیتل ، تستريع  درماني هاي بهداشتي مراقبت

، تستريع  (افزايش کیفیت گزارش مالي) ماليهاي  خدمات در پرونده

دارو و لتوازم  هتدررفت  هتاي ناشتي از    کاهش هزينته  و بندي بودجه

 .شود مي مصرفي

، رییاز موانع موجود در انجام موضوع، مقاومت کارکنان در برابر تغ يكي

موضتوع   نيت افائ  آمدن بر  يبرا. ها است سامانه نيا گیريکار آموزش و به

در نظتر   زیت ن يقيبه انجام آن، عوامل تشتو  يدر کنار الزام عوامل انسانبايد 

حوزه از مجموعته بهداشتت و    هردر  ديجد يروهایاستخدام ن. گرفته شود

 يهتا  ستامانه بته   انیتسلط کامل متقاض و ييمنوط به آشنابايد  زیدرمان ن

از بايد بته همته   هاي مورد نی آموزش.نظام سالمت باشد يکاربرد ياطالعات

 .کارکنان مرتبط داده شود
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 هاي هوشمند ارتباطات و اطالعات در نظام سالمت ايران سامانهمديريت 

 04۳/نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي ، شماره چهارم0011دوره پنجم، زمستان 

استفاده از دانش متخصصتان  اي با  رشته بین هاي آموزشي ايجاد رشته

هتاي   ستامانه طراحتي  اطالعات فعال در حوزه سالمت بته منظتور    فناوري

کمک شاياني به ايتن   آموزش عوامل بهداشتي درمانيمت و الهوشمند س

 .موضوع خواهد کرد

ساخت ارتباطي کشتور اعتم از عتدم پوشتش و     نقايص موجود در زير 

 بايتد توستط  نقاط کشور از برخي در دسترسي اينترنتي با سرعت مناسب 

زيرساخت ارتباطي مناسب در اختیار  مورد توجه قرار گرفته و ان امرمتولی

 . گیردمت قرارالنظام س

 کمتک بته   هاي زيادي براي پتانسیل تواند مي هم هوش مصنوعي

 منتد نیاز آناجتراي  که ، داشته باشدهاي پزشكي  گیري بهبود تصمیم

عوامل سازماني، رفتاري، فرهنگي، مديريتي، اقتصادي و آموزش فنتي  

در ايتن زمینته نیتز    پژوهشگران اندرکاران و  دستالزم است  .باشد مي

در حترف   تتا بتتوان   ي مناسبي اتختاخ کننتد  و راهكارهافعالیت کرده 

 .نیز بیشتر به کار بردپزشكي 

با امكان پیوند زدن بخش بهداشت و )سالمت اطالعات  فناوري سامانه

بخش درمان در موارد مرتبط و مورد نیازمثل تجمیع اطالعات بهداشتت و  

، دشو و استاندارد اجرايي كپارچهيچنانچه بصورت  (ها گیري درمان در همه

تمتام شتده هتر     يهتا  نته يو کتاهش هز  ياثربخش ،ييکارآ شيموجب افزا

 يهتا  نته يهز کتاهش و امكانتات،   زاتیمناسب از تجه يربردا خدمت، بهره

و جامعته   متاران یب تيرضتا  زانیت م شيخدمات و افتزا  تیفیارتقا ک مار،یب

آن  و عملكترد  ستالمت  تيريدر متد   يطر نياز ا يشود و تحول بزرگ يم

 .وجود خواهدآمد هب
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Abstract 
Background: Accurate and timely access to information is of prime importance for decision making in all 

organizations. This is especially important in the health system, where human life depends on accuracy and speed. 

The efficacy of intelligent information systems, and its evolution and integration are essential for information and 

communication management. The purpose of this study was to assess the impact and use of information technology 

systems in intelligent health system management. 

Methods: This review used data collection, from extensive internet searches, reputable publications indexed in 

PubMed, SID, Scopus, and Google Scholar search engines in Persian and English;  keywords for technology, health 

information, smart systems, and Technology, were used; 34 research related articles were selected. 

Results: This study showed that with the development and use, of information and communication technology in the 

healthcare sector a great change in rendering health service occurs. Patient information storage systems, drug 

information, treatment and surgery, delivery system robots, patient admission, etc. are among the changes in the 

health system that have facilitated treatment. . 

Conclusion: According to the present study, policy makers and health care providers should focus on the use of 

information systems to obtain timely and accurate information; and its use and rapid dissemination with the aim of 

prevention and tiley treatment. 
 
Keywords: Artificial Intelligence, Medical Informatics, Technology 

 
 منابع

1. Sadooghi F,Ghazisaeedi M, Meraji M, Kimiafar K, Ghorbani R. Health 

Information Management Technology. Tehran: Jafari Publication; 

2011. [In Persian] 

2. Asadi F, Mastaneh Z. Challenges of Using Information Technology in 

Hospitals Affiliated to Shaheed Beheshti University of Medical 

Sciences. Iranian Journal of Surgery 2011; 20(1). [In Persian] 

3. Ghafari I.The role of information technology in the management of 

hospital libraries in shahid Beheshti university of medical science to 

improve health quality.A thesis submitted to the graduate studies in partial 

fulfillment of the requirements for the degree of M.Sc ; 2015 .[In Persian] 

4. Haji Pour Talebi A, Sadeghi M, Mehrabi N, Gholamhoseini L, Gol 

Mohammadi M. Explaining the Challenges and Solutions for 

Implementing Smart Systems in the Health System. Paramedical 

Sciences and Military Health 2019; 14(1): 70 [In Persian] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

hp
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                               6 / 7

mailto:dr_khalil_amz@yahoo.com
http://ijhp.ir/article-1-483-en.html


 و همكاران محمدزاده يعل لیخل

 ، شماره چهارم0011دوره پنجم، زمستان  نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي /040

5. Nicola B, Zorzi M. Health care applications: a solution based on the 

internet of things. Proceedings of the 4th International Symposium on 

Applied Sciences in Biomedical and Communication Technologies. 

ACM; 2011. 

6. Bahadori M, K Alimohammadzadeh, K Abdolkarimi, Ravangard 

R.Factors affecting physicians’ attitudes towards the implementation of 

electronic health records using structural equation modeling modeling 

(SEM). Shiraz E Medical Journal 2017; 18 (11): e13729. [In Persian] 

7. Bahadori M, Najari F, Alimohammadzadeh K.The relationship between 

health literacy and general health level of hemodialysis patients: A case 

study in iran. Nephro-Urology Monthly 2018; 10(3): e66034. 

8. Raadabadi M, Bahadori M, Ravangard R, Alimohammadzadeh 

K.Barriers to the Use of Management Information System (MIS) in the 

Health Insurance Organizations: A Case Study of Iran. Journal of 

Health Management 2018; 20(4): 427-438. [In Persian] 

9. Yazdani S, Khoshgoftar Z, Ahmady S, Foroutan A. Learning in 

Cyberspace: A Thematic Content Analysis in Health Learning System. 

J Qual Res Health Sci 2017; 6(3): 296-309. [in Persian] 

10. Khosravanian A, Ayat S. Presenting an intelligent system for diagnosis 

of coronary heart disease by using Probabilistic Neural Network. 

Health Inf Manage 2015; 12(1):13. [ in Persian) 

11. Zarandi S, Latifian H. Investigating the effect of estabilishing a smart 

health card on the quality of health services. Journal of Information 

Technology Management 2016; 8(1): 123-140. [In Persian]. 

12. Masoudi Asl I , Nasiripour A, Esmaeillou Y. Relationship of using 

smart card and drug consumption management of MS specific patients. 

Iranian Journal of Military Medicine 2012; 13(4): 229-233.[in Persian] 

13. Laripoor R, Selgy A, Anooshe A. Health smart electronic card design. 

Abstracts of the second congress of aerospace and surface medicin.Tehran: 

Army university of medical science of the I.R.I. [In Persian]. 

14. Farahmandian F,Mehrbanfar E, Afkhami M.The role of information 

and communication technology in iran,s health management with a 

view to the future.Quarterly journal of information technology 

management studies 2015; 3(10): 21-38. [In Persian] 

15. Mokhtaripoor M, Siadat S. Information Technology in the hospitals of 

Isfahan: suggesting a model. Health Information Management 2008; 

5(1). [In Persian] 

16. Kahouei M, Babamohamadi H, Bayat S, Fooladian S , Shahsavan 

Toghan M. Experiences of Nurses in Impact of Nursing Information 

System on Nursing Services Efficiency. Health Inf Manage. 2013; 

2(30): 1-12. [In Persian] 

17. H imim H.Provide a structure for multifactor system in electronic 

health supply chain management.supply chain management quarterly 

2017; 17(50):22-23.[in persian]  

18. Parivash K, Rasooli M, Fathian M.Investigating baseline data 

approaches to improve the quality of clinical processes:a systematic 

review stuudy.Management strategies in the health system 2020;5(3), 

236. [in persian] 

19. Yaghoubi N, Shukuhy J, Jafari H. Identifying and Ranking Key 

FactorsInfluencing the Adoption of Cloud Computing in Electronic 

Health. Iranian Research Institute for Science and Technology 2015; 

30(2):553-576. [in persian] 

20. Ahmadi M,Torabi M,Goodarzi M,Hamidi H,Elmi S,Golmahi F. The 

Effectiveness Dimensions of Intelligent Secretariat in Tehran 

University of Medical Sciences.journal of paramedical school of tehran 

university of medical sciences. 2019;13(4):302-310. [in persian] 

21. Safdari R,Mehraeen E,Mohraz M, Mohammadzadeh N, Seyedalinaghi 

A. Data Requirements and Technical Capabilities of Mobile-Based 

Self-Management System for People Living with Human 

Immunodeficiency Virus (HIV) Mashhad journal of paramedical 

sciences and rehabilitation 2018;7(3): 68-77. [in persian] 

22. Farhadpoor M, Safaee J. Application of smart homes in the find of 

health.Smart City and Internet of Things(SCIOT ). 2017; Mashhad: 

Ferdowsi University of Mashhad. [in persian] 

23. Jahani M,Naghshine A, Naghavian M, Bijani A, Hadad Gh, Abdi M. 

Effect of Hospital Information System on Processes and Personnel 

Function from Users' Viewpoint in the Hospital Affiliated to Babol 

University of Medical Sciences. Journal of Babol University of 

Medical Sciences. 2014;16(7). 63-70. [in persian] 

24. Farahi M,Marateb H,Kelishadi R, Motlagh M. Design of intelligent 

diagnosis system to predict obesity in children using lifestyle 

factors,socio-economic status and hereditatary information. Journal of 

Health Syatem Recearch 2014; 10(3). [in persian] 

25. Ghanavatinezhad M,Tvakoli M, Sepehri M. Clustering Model of 

Pationt,s Physical monitoring Tools and Software in the IOT 

Environment in the Field of health.Journal of Hospital 2019; 18(3): 63-

72. [in persian]  

26. Karimi H, Bakhsham M, Hosseinpour M .The impact of the internet of 

things on promoting electronic health services for corona patients from 

the perspective of medical staff. Journal of Health and Biomedical 

Informatics 2021; 8(2): 153-164 [in persian] 

27. Ayani S, Molaee K, Mahabadi M. Investigation of the Status of IoT-

Based Health Information Systems in a Three Dimensional Conceptual 

Framework. Journal of Health and Biomedical Informatics Medical 

Informatics Research Center 2020; 7(2): 190-200. [in persian] 

28. Tavakoli M, Zarghi H, Nasiripoor A.The impact of using the internet of 

things for organizational performance in the field of health.Journal of 

health management. 2017;2(8): 45-62 [in persian] 

29. Darvish N, Towhidkhah F, Khayati R, Vaezi M. Modeling and scheduling 

intelligent method’s application in increasing hospitals’ efficiency. 

Quarterly of hospital. Spring&Summer 2010; 1(2): 9-34 [in persian] 

30. Shoorvarzi M, Hedayat M.Investigating the impact of hospital 

information system and the quality of financial reporting.Journal of 

health accounting. 2017; 6(1): 44-67. [in persian] 

31. Hoseini M, Afkhami H.Cotent analysis of Iranian health oriented 

mobile applications for the elderly.Quarterly journal of new media 

studies. 2019; 5(17): 107-137. [ in persian] 

32. Akhoondan F, Hamidi F, Broumandnia A.Monitoring Patients to Prevent 

Myocardial Infarction using Internet of Things Technology. Journal of 

Community Health Research 2021; 10(1): 52-59. [In Persian] 

33. Heru S. Electronic Health System: Sensors Emerging and Intelligent 

Technology Approach. The Indonesian Institute of Sciences, Indonesia 

Department of Information Management .Taiwan: Tunghai University. 

34. Ronaghi M, Hoseini F. Identifying and Ranking Internet of Things 

Services in Healthcare Sector.Journal of Health Management 2018; 

73(21): 106-117. [in persian] 

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

hp
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               7 / 7

http://ijhp.ir/article-1-483-en.html
http://www.tcpdf.org

