
 

 



 

 

 

 

 

 
 



 

 

 و چکیده مقاالت یبندزمانمجموعه 

 یفناور یکاربردها یمل شیهما نیاول "

 و یتوسعه علم یاطالعات درحوزه ها

 سالمت تیفیکارتقاء 

 "یاقتصاد مقاومت کردیبا رو
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 یکیالکترون یآموزش عال موسسه

 تهران، فاران مهر دانش
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 یکاربردها" یمل شیهما نیاولکتاب حاوی مقاالت پذیرفته شده در  این

 کردیسالمت با رو تیفیو ارتقاء ک یتوسعه علم یاطالعات درحوزه ها یفناور

اوری مقاالت مندرج در این مجموعه پس از دچکیده است.  "یاقتصاد مقاومت

مسئول، بدون هیچ  نظران و اعمال تصحیحات توسط نویسندگانتوسط صاحب

  دخل و تصرف علمی به چاپ رسیده است.گونه 
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 و چکیده مقاالت یبندنزمانام کتاب: مجموعه 

 : خدیجه موالییییآراصفحه

 6921بهمن ماه تاریخ چاپ: 

 نسخه 933 تیراژ:

  A5قطع چاپ:

 

و اطالعات در اختیار  "و چکیده مقاالت یبندزمان "حق چاپ و نشر مجموعه

است و هیچ فرد حقیقی و حقوقی بدون مجوز کتبی از  همایشدبیرخانه 

 چاپ و فروش این مجموعه را ندارد.حق  همایشرخانه یدب

 )نقل مطالب با ذکر منبع باال بالمانع است(
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 همایش رئیس

 رفعت بیات 

 و قائم مقام آموزش عالی فاران مهر دانش مؤسس

 دکترای جامعه شناسی

 فرهنگی و سیاسی، ی سوابق آموزشیدارا

 نماینده ادواری مجلس شورای اسالمی
 

 رئیس همایشپیام 

است  یو دانشگاه ینو و قابل پردازش پژوهش یمبحث یاقتصاد مقاومت یجامعه شناس

 نیفاران مهردانش در ا یعال آموزشموسسه  یآن از سو یشنهادیپ یکه عنوان کرس

  .شود یمطرح م شیهما

که از  یعوامل خرد و کالن متعامل در اقتصاد مقاومت پنهان یهاهیال به یدقت علم 

و  یتیحاکم چارچوب، یگذارقانونو  یزیربرنامه، یاسیس، یفرهنگ، یاجتماع طیشرا

 از ردیپذیم ریتأث گرید یاز سو یالمللنیبو  یامنطقه طیو شرا کسویاز  یداخل یتیامن

  .خواهد آمد  بشمار یتشناخجامعه یکرس نیا مباحث مهم

اقتصاد  یدر جامعه شناس یو پژوهش یگفتمان دانشگاه، یمل شیهما نیدر ا میمفتخر

اطالعات در دو حوزه توسعه  یفناور یعنینو اما شتابان  یادهیپد ریتأثرا با  یمقاومت
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 یتا با کمک و همکار میاسالمت در کشور شروع کرده تیفیو ارتقاء ک یعلم

  .میباش میو دانش پژوهان در تحقق اهداف آن سه دیاسات ،پژوهشگران، شمندانیاند

مثل حوادث  هایسخت طیمقاومت در شرا یبرا «مردم یتوانمندساز» به امر مهم  توجه

 ،یخارج یدهایتهدو حمالت و  هاچالش ،هامیتحر، یو ناگهان یعیمترقبه و طب ریغ

نشده و هر آنچه که  ینیبشیپ یهایماریبو  هایدمیاپبروز  ،یطیمح ستیمشکالت ز

 نیترمهمبه عنوان  کندیمو استرس  ینگران ،را دچار واهمه نیجامعه و مردم و مسئول

 نیاهداف و انتخاب عناو یریگشکلدر  ،یاقتصاد مقاومت یتیو حاکم یمل فهیوظ

به اشتغال IT بر هیبا تک دیواقع شد و باعث گرد مؤثر شیهما نیا یو پژوهش یعلم

،  یتکنولوژ قالبر توسعه و انت هیدرآمد سرانه با تک نیتأم یبرا دیکار و تول، مستمر

و ارزان  تیفیبهداشت و درمان با ک، یریشگیبه خدمات پ عیآسان و سر یدسترس

 یحت میکن دیتأک یانسان یرویآموزش منابع ن، یو روان یاجتماع تیامن نیتأم، متیق

  .فتدیهم ن یاتفاق ناگوار اگر

 نیشدن ا یو اجرائ یزیربرنامهو  یریکه ما را در شکل گ یاز همه کسان انیپا در

  .کنمیو تشکر م یقدرداناند کرده یاری شیهما
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 ضرورت همایش

 و مدیریت منظور به آن یریکارگبه و کامپیوتر اختراع از پس بشری جامعه

 عصر" به دادهایرو و وقایع از ترقیدق آگاهی کسب ضمن ،اطالعات یدهسازمان

 یهاتیقابل و هایتوانائ افزایش با که دوره این یهاتیجذاب . شد وارد " عاتاطال

 ذهن در را جدیدی آمال ،بود شده رنگ پر کار بازار در تازه ییهانقش ایجاد و بشری

 وب ،اینترنت حضور به که آمال این به دستیابی . آورد وجود به دانشمندان و محققین

 و تکنولوژیها سایر و هوشمند یهاربات ،لموبای هوشمند سیستمهای ،سایتها

 . است گردیده منجر " دانش عصر " دروازه گشودن به ،انجامیده نوین رویکردهای

 متأثر را انسان زندگی که است حدی به تکنولوژیها این تحوالت و ظهور سرعت

 پیچیده هم در اطالعات فناوری یکاربردها با را وی روزمره یهاتیفعال کلیه و کرده

 . است

 بر اطالعات فناوری شماریب مواهب از برخورداری برای حاضر نسل ،وصف این با

 روزانه و مستمر طور به اغراق بدون و اندشده مسلط هایتکنولوژ این رشد جریان

 تالش در نوین یهایتکنولوژ حصول برای یا و دیده آموزش آنها یریکارگبه برای

  .هستند

 و کنفرانس برگزاری طریق از مستمر یهایرسان طالعا به نیاز فضایی چنین در

 سرعت با ،فرهیخته کاربران اقشار تمامی شدن گام هم منظور به علمی یهاشیهما

 اولین" برگزاری اهمیت لذا . رودیم شمار به مبرم الزامات از جهان روز تحوالت
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 با سالمت کیفیت ارتقا و علمی توسعه در اطالعات فناوری دهایبرکار ملی همایش

 :باشدیم بررسی قابل ذیل منظر چند از " مقاومتی اقتصاد رویکرد

 فناوری نوین یهایتکنولوژ شناخت به یکدیگر کنار در مدیران و محققان 

 تهدیدهای و هافرصت و پرداخته سالمت و صنعت یهاحوزه در اطالعات

 ایران بومی فضای و رقابتی یهاتیمز به توجه با را آنها از یک هر استقرار

 . دهند قرار بررسی مورد اسالمی

 در سالمت و صنعت حوزه دو در اطالعات فناوری نوین یهایتکنولوژ معرفی 

 ،حوزه یک در که علومی کاربری تا آوردیم فراهم را امکان این ،همایش خالل

 مورد و شده یسنجامکان دیگر حوزه در استفاده منظور به دارند عملیاتی ریشه

 . گیرند قرار یاربردبهره

 ایجاد به اطالعات فناوری با ارتباط در آمده وجود به یهاحرفه و علوم تشریح 

 . گردد منتج ثروت کسب و اشتغال ایجاد ،ملی کارآفرینی زمینه

 نیاز مورد اطالعات فناوری با مرتبط علوم برخی فقدان و محصوالت کمبود 

 منابع از یریگبهره ضمن تا دهش بررسی هاقدرت ابر از استقالل منظوربه کشور

 .گردد محقق مقاومتی اقتصاد حصول امکان ،هانهیهز کاهش و داخلی

 ،همایش این خالل در نظرانصاحب تجارب و دانش یگذاراشتراک به با است امید

 به نیل منظوربه خصوصی و دولتی اجرایی هایدستگاه توفیق جهت در مؤثر حرکتی

 .گیرد انجام 6131 افق در ایران اسالمی ریجمهو اندازچشم سند اهداف

 مؤسسات از یکی عنوان به دانش( )مهر فاران الکترونیکی عالی  آموزش موسسه

 فضای این در خود دانشجویان مشارکت هدف با پیشرو الکترونیکی عالی آموزش
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 در اطالعات فناوری کاربردهای ملی همایش اولین " برگزاری به نسبت علمی تعاملی

 است نموده اقدام "مقاومتی اقتصاد " رویکرد با سالمت کیفیت ارتقا و علمی توسعه

 فعاالن ،صنعت یهاحوزه فعاالن ،دانشگاهی متخصصین گردهمایی برای فرصتی تا

 فراهم را اطالعات فناوری عالقمندان یهیکل و مدیران ،درمان و بهداشت یهاحوزه

  .آورد
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 اندازچشماهداف و 

 گیری بکار با مقاومتی اقتصاد به دستیابی منظور به الزم راهکارهای رسیبر 

  .اطالعات فناوری

 و علمی هاییافته و دستاوردها آخرین ارائه برای مناسب زمینه ایجاد 

  .و محورهای همایش موضوعات با مرتبط پژوهشی

 با ارتباط در سالمت و صنعت هایسازمان مدیران آگاهی گسترش 

  .ها آن بکارگیری و اطالعات فناوری روز ایهتکنولوژی

 صنعت  هایحوزه متخصصان میان پلی نقش معماری سازمانی جهت ایجاد

 سنجیامکانها و بازار سرمایه از جمله بانک و اقتصاد سالمت و و

مردم در  هایهزینهتقلیل  اقتصادی در افزاییهمو  چندجانبه برداریبهره

  .باشدبیمه و درمان ، سالمت تأمین

 بکارگیری منظور به نیاز مورد هایزیرساخت و مشکالت، موانع بررسی 

 صنعت و سالمت هایحوزهاطالعات در  فناوری

  صنعتی ، علمی اعم از نهادهای هاو مشارکت دانشگاه ملیتوسعه ارتباطات

  .و سالمت
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 همایشو شورای دبیران  ئیس،ر

 رئیس همایش

 دکتر رفعت بیات 

 دبیر علمی همایش
 حمید مقدسیکتر د 

 دبیر اجرایی همایش
 دکتر شیرین عیانی 

 همایش یزیربرنامهو  یگذاراستیسشورای 
  رفعت بیاتدکتر 

 دکتر حمید مقدسی 

 یانیع نیریدکتر ش 

  قدسی سید فضل اهللدکتر 

 دکتر حجت اهلل حاجی حسینی سفیده 

 ناصر اخوان ریام دکتر 

 قیکمال عق دیدکتر س 

 یشکر اله دیسع دکتر 

 یمانیسل یعل دکتر 

 یالهام وصل مهندس 
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 همایش دبیر علمی

 دکتر حمید مقدسی

 یبهشت دیشه یدانشگاه علوم پزشک یعلم ئتیعضو ه

 

 

 

 

 

 پژوهشی و اجرائی:، سابقه علمی

دکتر حمید مقدسی دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از گروه مدیریت و 

سال مدیریت  وچهارستیبایشان در سوابق اجرایی خود . فناوری اطالعات است

پنج سال فعالیت در سمت معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده ، گروه مذکور

انتخابی و انتصابی  صورتبه دوسالههمچنین مدت سه دوره . پیراپزشکی را دارد

مسئولیت دبیری بورد مدیریت اطالعات و انفورماتیک پزشکی را در وزارت 

رشته و  نیمؤسسوی از . داشته است دهبر عهدرمان و آموزش پزشکی ، بهداشت

ریاست انجمن علمی انفورماتیک  6926انجمن انفورماتیک پزشکی است که از سال 

اولین و دومین سمینار انفورماتیک پزشکی کشور در . پزشکی کشور را بر عهده دارد

رشته فناوری اطالعات  یاندازراه. به همت ایشان برگزار گردید 6923و 6932سال 

دبیر بوردی ایشان  در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در دوره مسئولیت سالمت

 . محقق گردید
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، افزارنرمآشنایی با کامپیوتر و درک مفهوم ، کتب: فرهنگ اصطالحات پزشکی فیتأل

کاربرد آمار در ، بهداشتی یپردازداده، بهداشتی یهامراقبتکیفیت اطالعات در 

و دکترها ، صرع بیماری مقدس، تب : مقابله با بحرانمدیریت بیمارستانی و ترجمه ک

و نیز ویراستاری چندین کتاب در کارنامه علمی و فرهنگی  شوندیمهم مریض 

در حال حاضر دکتر حمید مقدسی عضو زیر گروه همگرایی . ایشان قرار دارد

  .باشدیمفرهنگستان علوم پزشکی 
 

 همایش پیام دبیر علمی
 رسدیماست که به نظر  ختهیانسان در آم یا تار و پود زندگاطالعات چنان ب یناورف

خواهند گفت ، ستیکه مادر علوم چ سؤال نیمردم در پاسخ به ا ندهیدهه آ کیتا 

است و از  ریانکارناپذ، علوم یاطالعات در تمام یرسوخ فناور. اطالعات یفناور

بر  ژهیوبه یکاوهداد قیدانش از طر و لمع یآن گسترش مرزها یکاربردها نیتریاصل

در حوزه  یفناور نیا ریتأثمولود  زین کیسالمت الکترون. است یهوش مصنوع هیپا

  .سازدیم یمتجل بهداشتیاطالعات  یخود را با شبکه مل ژهیو طوربهبهداشت است که 

خبره دارد  یهاستمیسدر ظهور  ریچشمگ یاطالعات عالوه بر آنکه سهم یفناور

موسسه  لیدل نیبه هم. را فراهم نموده است یبهداشت یهاراقبتم تیفیموجبات ارتقا ک

 یپرداختن به کاربردها، خود تیمسئول یاجرا یفاران مهر دانش در راستا یآموزش عال

 یبرگزار قیاز طر یسالمت تیفیک رتقاو ا یاطالعات را در توسعه علم یفناور

  .است دهیام ورزکرده و به آن اهتم یتلق یضرورت اساس کی، مستمر یهاشیهما
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 کمیته علمی همایش

 گروه  سیرئتهران و  یاستاد ممتاز دانشگاه علوم پزشک /یدکتر مسلم بهادر

 یفرهنگستان علوم پزشک هیعلوم پا

 وستهیو عضو پ رانیا یاستاد دانشگاه علوم پزشک فرهود/ وشیدار دکتر 

 تهران یفرهنگستان علوم پزشک

 یفرهنگستان علوم پزشک وستهیعضو پ /ایحسن مقدم ن دیس دکتر 

 وستهیمدرس و عضو پ تیدانشگاه ترب یعلم ئتیعضو ه رنجبر/ بیژن دکتر 

 یفرهنگستان علوم پزشک

 فیشر یدانشگاه صنعت یعلم ئتیعضو ه /یگیب دیحم دکتر 

 ییدانشگاه عالمه طباطبا یعلم ئتیعضو ه زاده/ یحنف امیپ دکتر 

 یعلم یهاپژوهش انسازم یعلم ئتیعضو ه محسن معصوم زاده/ دیس دکتر 

 رانیا یو صنعت

 ریرکبیام یدانشگاه صنعت یعلم ئتیعضو ه ناصر اخوان/ ریام دکتر 

 ییدانشگاه عالمه طباطبا یعلم ئتیعضو ه / یزوارک یزارع لیاسماع دکتر 

 سازمان سیو رئ یعلم ئتیعضو ه / ینیحس یحجت اهلل حاج دکتر 

 رانیا یو صنعت یعلم یهاپژوهش

 الدین ریخواجه نصصنعتی  دانشگاه یعلم ئتیعضو ه/ قیکمال عق دکتر

 طوسی

 تهران یدانشگاه علوم پزشک یعلم ئتیعضو ه /یرضا صفدر دکتر 
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 یدانشگاه علوم پزشک یعلم ئتیعضو ه/ یارمحمدی نیمحمد حس دکتر 

 اصفهان

 یبهشت دیدانشگاه شه یعلم ئتیعضو ه /یشکر اله دیسع دکتر 

 رانیا یدانشگاه علوم پزشک یعلم ئتیعضو ه /یفرحناز صدوق دکتر 

 نکاشا یدانشگاه علوم پزشک یعلم ئتیعضو ه پور/ یمهرداد فرزند دکتر 

 دانشگاه آزاد واحد  یعلم ئتیعضو ه /یروزکوهیف یریمنوچهر ام دکتر

 تنکابن

 المیدانشگاه ا یعلم ئتیعضو هزاده/  یمحمدرضا ول دکتر 

 اصفهان یدانشگاه علوم پزشک یعلم ئتیعضو ه /یمیکر دیسع دکتر 

 رازیش یدانشگاه علوم پزشک یعلم ئتیعضو ه /یبرات دیام دکتر 

 یدانشگاه خوارزم یعلم ئتیعضو ه /یخدام الیسه دکتر 

 دانشگاه آزاد واحد مالرد یعلم ئتیعضو ه /یمیکر نیرام دکتر 

 دانشگاه آزاد واحد مالرد یعلم ئتیعضو ه /یمانیسل یعل دکتر 

 رازیش یدانشگاه علوم پزشک یلمع ئتیعضو ه /انیفیرکسانا شر دکتر 

 دانشگاه اراک یعلم ئتیعضو ه رضا رافع / دکتر 

 ساوه یعلوم پزشک یعلم ئتیعضو ه همت/ یمرتض دکتر 

 بندرعباس یدانشگاه علوم پزشک یعلم ئتیعضو ه زهرا مستانه/ دکتر 

 اصفهان یدانشگاه علوم پزشک یعلم ئتیعضو ه جهانبخش/ میمر دکتر 

 النیدانشگاه گ یعلم ئتیعضو ه فر/ یاحمد درضایحم دکتر 
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 کرمانشاه یدانشگاه راز یعلم ئتیعضو ه / یفرهاد مردوخ دکتر 

 نیدانشگاه آزاد واحد قزو یعلم ئتیعضو ه /یرضوان نیمحمد حس دکتر 

 دانشگاه آزاد واحد نجف آباد یعلم ئتیعضو ه /یکریپ درضایحم دکتر 

 واحد البرزدانشگاه آزاد  یعلم ئتیعضو ه /انیلیخل دیمج دکتر 

 المیدانشگاه آزاد واحد ا یعلم ئتیعضو ه /یرضا بشارت دکتر 

 المینور واحد ا امیدانشگاه پ یعلم ئتیعضو ه /یجعفر امام دکتر 
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 دبیر اجرائی همایش

 دکتر شیرین عیانی

 مهر دانش معاونت پژوهشی موسسه آموزش عالی فاران
 

 :سابقه علمی پژوهشی
و دانشجوی نمونه در دو  ریرکبیامدوره کارشناسی ارشد در دانشگاه صنعتی دانشجوی ممتاز 

دارای . سال پیاپی در مقطع دکتری انفورماتیک پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 علوم پزشکی، علوم پزشکی ایران، ریرکبیامصنعتی  یهادانشگاهسابقه تدریس و پژوهش در 

پزشکی ، علوم تحقیقات یواحدهادانشگاه آزاد اسالمی ، شهید بهشتی علوم پزشکی، تهران

 یاندازراه.  مهر دانش نوین و موسسه آموزش عالی فاران یهایآورفن، علوم دارویی، تهران

 رشته مهندسی فناوری اطالعات گرایش تجارت الکترونیک در موسسه آموزش عالی فاران

چاپ شده  های معتبر داخلی و خارجیدر ژورنال ایشانمقاالت .  توسط ایشان انجام گردید

دارای در ضمن ایشان  .به صورت سخنرانی ارائه گردیده است علمی  یهاشیهمادر  و

 کلینیکی و، صنعتی یهاسازمانو  هاشرکتاجرائی در  هو مشاور سال سابقه مدیریت93

و  CRM، SCM از جمله اطالعاتی یهاستمیس یسازادهیپبیمارستانی در زمینه طراحی و 

MIS  استقرار، صنعتی و بیمارستانیهوشمند  یهاستمیسو ERP ، تهیه نقشه جامع فرآیند

انجام عملیات کنترل ، استراتژیک سازمان یزیربرنامهتهیه مدل ، سازمانی و مهندسی مجدد آن

 یهاستمیس"های فعالیت علمی و تحقیقاتی ایشان در ارتباط با زمینه.  باشندیمپروژه 

منابع  یزیربرنامه یهاستمیس"و  "پزشکی از راه دور یهاستمیس"، "صمیم یارهوشمند و ت

  .باشدیم "بنگاه
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 شیهما ییاجرا تهیکم

فاران  یکیالکترون یآموزش موسسه آموزش عال ریمد/ ییمعصومه خزا مهندس -

 مهر دانش

فاران  یکیالکترون یموسسه آموزش عال ییمعاونت دانشجو /یالهام وصل مهندس -

 شمهر دان

 یو کارشناس مسئول امور پژوهش یسیگروه آموزش زبان انگل ریمد /یصادق فائزه -

 دانش فاران مهر یکیالکترون یموسسه آموزش عال

 عالی موسسه آموزش یکارشناس مسئول امور پژوهش /ییموال جهیخد مهندس -

 دانش  فاران مهر یکیالکترون

   یعال زشارشد موسسه آمو یکارشناس یدانشجو /یانیناصر ک مهندس -

 دانش فاران مهر یکیالکترون

 عالی وزشارشد موسسه آم یکارشناس یدانشجو /یهرو یکوروش نصرت مهندس -

 دانشفاران مهر یکیالکترون

 عالی ارشد موسسه آموزش یکارشناس یدانشجو /یمحمد جواد مه آباد مهندس -

 دانشفاران مهر یکیالکترون

 عالی د موسسه آموزشارش یکارشناس یدانشجو /یخسرو سهینف مهندس -

 مهر دانشفاران  یکیالکترون

 ارشد موسسه آموزش یکارشناس یدانشجو /انیمحمد یمحمدرضا عل مهندس -

 مهر دانشفاران  یکیالکترون عالی
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 کیتجارت الکتروندانش آموخته کارشناسی ارشد  /یغالم صدر بایفر مهندس -

 مهر دانشفاران  یکیالکترون عالی موسسه آموزش

 عالی آموزش موسسه ارشد یکارشناس یدانشجو /رافکنیشخسرو  مهندس -

 مهر دانشفاران  یکیالکترون

 کیارشد تجارت الکتروندانش آموخته کارشناسی  /اسالم زاده یمرتض مهندس -

 مهر دانشفاران  یکیالکترون عالی موسسه آموزش

 رانیا یارشد دانشگاه علوم پزشک یکارشناس یدانشجو /یجبار رضا -

 عالی موسسه آموزشارشد  یکارشناس یدانشجو /یحسام یمهد مهندس -

 مهر دانشفاران  یکیالکترون

 رانیا یارشد دانشگاه علوم پزشک یکارشناس یدانشجو سارا ستودگان/ مهندس -

ارشد تجارت کارشناسی  دانش آموخته /یخانه سر شیسارا درو مهندس -

 مهر دانشفاران  یکیالکترون عالی موسسه آموزش کیالکترون

 عالی موسسه آموزش یکارشناس مسئول امور پژوهش /پناها قائم زهرمهندس  -

 دانش فاران مهر یکیالکترون

 عالی موسسه آموزش یفرهنگ و کارشناس ستیگراف/ یفاطمه جلمبادان -

 دانش فاران مهر یکیالکترون

 عالی موسسه آموزشفناوری اطالعات / کارشناس مهندس باربد هنرمند -

 دانش فاران مهر یکیالکترون
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 حامیان همایش
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 ان همایشحامی
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 همایش یبندزمانبرنامه 

 

 تالوت آیاتی از کالم اهلل مجید 0088-0088

 سرود جمهوری اسالمی ایران 0088-00:8

 معرفی برنامه همایش توسط مجری 00:8-00:8

 خیرمقدم رئیس همایش خانم دکتر رفعت بیات 00:8-00:8

 ر حسن زمانی مشاور عالی ریاست مجلس شورای اسالمیسخنران افتتاحیه آقای دکت 00:8-0088

 سخنرانی دبیر علمی همایش آقای دکتر حمید مقدسی 0088-00:8

 پزشکی علوم فرهنگستان پایه علوم بهادری رئیس گروه مسلم سخنرانی آقای دکتر 00:8-0088

 سخنرانی آقای دکتر بیژن رنجبر   0088-0088

 پیام حنفی زادهسخنرانی آقای دکتر  0088-00:8

 سخنرانی آقای دکتر رضا صفدری 00:8-00:8

 سخنرانی آقای دکتر حمید بیگی 00:8-0088

 شروع پنل اول 8088:-0088

 پذیرایی 088::-80:8:

 شروع پنل دوم 088::-088::

 تقدیر از مبتکران مسابقه شمس 088::-088::

 نماز و ناهار 8088:-088::

 مشروع پنل سو 088::-8088:

 پذیرایی 0:8::-088::

 شروع پنل چهارم 3088:-8088:

 همایش آقای دکتر حمید مقدسی علمی دبیر توسط یبندجمع 30:8:-3088:
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 مشخصات پنل های تخصصی

 

 پنل محورهای فرعی مشخصات سخنران کلیدی اعضـای پنل
محور 

 یاصل

 دکتر، رنجبربیژن دکتر 

 ، فرهود داریوش
 ،دکتر سید حسن مقدم نیا 

 دکتر مریم طایفه محمودی 

 دکتر بیژن رنجبر

دانشگاه تربیت  )استاد

 مدرس(

 ای فناوری همگرا و جامعه

 توانمند و سالم

 آموزش و  سازیظرفیت

 پژوهش الکترونیک

: 

ارتقاء 

کیفیت 

 سالمت

دکتر ، دکتر حمید مقدسی

دکتر رضا ، فرحناز صدوقی

، دکتر زهرا مستانه، صفدری

ر دکت، دکتر مریم جهانبخش

 شیرین عیانی

 دکتر رضا صفدری

 علوم دانشگاه )استاد

 تهران( پزشکی

 های ارتباطی و شبکه

ها و اطالعاتی0 زیرساخت

 هاپیامد

  سالمت الکترونیک و

 های پشتیبان بهداشتسیستم

: 
 

، صنیعی آباده مسعود دکتر

 دکتر، اخوان امیر ناصر دکتر

، حاجی حسینی حجت اهلل

 سلیمانی یدکتر عل

 بیگیمید ح دکتر

 هوش گروه )مدیر

 دانشگاه مصنوعی

 شریف( صنعتی
 

 اکتشاف و ، سازی هوشمند

های مدیریت دانش در حوزه

 صنعت و بهداشت

 انتقال تکنولوژی 

8 

توسعه 

دکتر ، دکتر سعید شکراللهی علمی

دکتر کمال ، علیرضا جاللی

سید علی اکبر ، عقیق

 صفوی
 

 دکتر پیام حنفی زاده

 دانشگاه )دانشیار

 طباطبایی( مهعال

 الکترونیک وکارکسب 

 معماری سازمانی 
: 
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 سخنرانان کلیدی

 

 

 

 رنجبر بیژندکتر 

 

 

 

 

   زاده یحنف امیپ دکتر

 

 

 

 

 یرضا صفدر دکتر

 

 

 

 یگیب دیحم دکتر
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 های اساتید ارائه سخنرانی

 در سالن اصلی
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 ی تخصصیهاهای هریک از پنلسخنرانان و عناوین سخنرانی

 عنوان سخنرانی سخنرانان پنل ردیف

1 

 

1 

 

 آموزش و پژوهش الکترونیک یسازتیظرف طایفه محمودی میدکتر مر

 یبخشتواناطالعات و ارتباطات در خدمات  یآورفن دکتر مریم جهانبخش 2

 دکتر امیر ناصر اخوان 3
طراحی مرکز پیشنهادی انتقال و توسعه تکنولوژی در حوزه سالمت 

 و راهکارهای اجرایی هاضرورت

4 

2 

 دکتر زهرا مستانه
 یباندهیدهای فارماکوویژیالنس در بستر فناوری اطالعات0 سیستم

 ایمنی داروئی

 دکتر شیرین عیانی 5
منابع بنگاه در  یزیربرنامهسیستم  یریکارگبهبررسی مزایا و مشکالت 

 بهداشتی یهاسازمان

 صفوی اکبریعلسید  6
از راه دور بستری جهت اشتغال و تحقق اهداف اقتصاد پزشکی 

 مقاومتی

7 

3 

 بهداشتی یهاستمیسآن بر توسعه علمی و  ریتأثاینترنت اشیا ء و  دکتر علی سلیمانی

 بین خودروئی یهاشبکهفناوری اطالعات بر  ریتأث دکتر رامین کریمی 8

 یچند گام یهاشبکهافزایش طول عمر  یهاروشبررسی  دکتر هادی برقی 9

11 

4 

 معماری ملی جامع نظام در فناوری مرجع مدل ساختار بررسی دکتر سعید شکراللهی

 ایران سازمانی

 اجتماعی یهارسانه و الکترونیکی تجارت عقیق کمال دکتر 11

12 
 اشتغال و تولید رویکرد با الکترونیک وکارکسب جاللی علیرضا دکتر
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 محمودی طایفه دکتر مریم

 

 پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات یعلمئتیهعضو 

 

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری  یعلمئتیهعضو  :پژوهشی و اجرائی، سابقه علمی

انجمن  رهیمدئتیهعضو ، IEEE رئیس کمیته زنان در مهندسی بخش ایران، اطالعات

تحقیقاتی و  یهانهیزم، سردبیر خبرنامه انجمن یادا، یادگیری الکترونیکی ایران )یادا(

تولید اعم از  یالمللنیب یهاکنفرانسپژوهشی و  -پژوهشی ارائه شده در مجالت علمی 

 مدل ارائه، پژوهشی و آموزشی مقاصد جهت اریمیتصم یهاسامانه، خودکار ایده و محتوا

 بر مبتنی ساختارهای مبنای بر اطالعات فناوری حوزه یهاپروژه با رابطه در مفهومی

 واقعیت، محتوا توزیع یهاشبکه، رایانه با انسان تعامل، دانش مدیریت، نگار انحست

 غیره و اشیاء اینترنت، افزوده

 آموزش و پژوهش الکترونیک یسازتیظرفعنوان سخنرانی: 

 یهاییتوانااقداماتی است که با هدف بهبود  ازجمله یسازتیظرف چکیده سخنرانی:

شود تا منجر به آموزش و پژوهش می یسازادهیپو  یزیربرنامهسازمانی و نهادی ، فردی

ها و قابلیت، یسازتیظرفدر این سخنرانی ابتدا با عناصر اصلی . با کیفیت گردد

مانند  یسازتیظرفمناسب جهت  یهاطیمحسپس ، فرآیندهای ضروری آن آشنا شده

 یسازتیظرفت راهکارهایی جه تیدرنهاو  قرارگرفتهمراکز نوآوری و تعالی مورد بحث 

آموزش و پژوهش الکترونیک با توجه به امکانات و ضروریات موجود در فضای سایبری 

  .شودیمارائه 
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 مریم جهانبخشدکتر 
 

 علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ئتیهعضو 

 

موفق به اخذ درجه دکترای تخصصی  21در سال  :و اجرائیپژوهشی ، سابقه علمی

و  گردیدهت سالمت از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در رشته مدیریت اطالعا

 .استبه تدریس در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مشغول  تاکنون 31از سال 

 یبخشتواناطالعات و ارتباطات در خدمات  یآورفن: سخنرانی عنوان

 مشخص شده است که 9362شده در سال  ارائه آماربر اساس : چکیده سخنرانی

دنیا مربوط به شرایطی از سالمتی است که نیاز به  در YLD شاخص کل 71٪

فیزیکی ، این شرایط که با ناتوانایی در کارکردهای شناختی. دارد یبخشتوانخدمات 

 یهایناهنجار، صدمات و تصادفات، مزمن یهایماریبو روانی همراه است شامل 

 .استمادرزادی و در نهایت سالمندی 

 و مواجهند ناتوانایی با جهان مردم از ٪62اضر حداقل به گفته یونسکو در حال ح

ICT سیاسی و ، فرهنگی، داری پتانسیل الزم برای ارتقاى کیفیت زندگی اجتماعی

لذا الزم است برای احیا و یا حفظ کارکردهای فرد ناتوان و . اقتصادی این افراد است

به ترسیم نقشه  یبخشتوانو خدمات  ICTتغییر کیفیت زندگی انها از طریق ادغام 

 .مطالعاتی در این حوزه همت گماشت
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 ناصر اخوان ریدکتر ام

 

 ریرکبیام یدانشگاه صنعت یعلمئتیهعضو 

 

 

 

فورد  ی انتقال تکنولوژی از دانشگاه برادادکتر :پژوهشی و اجرائی، سابقه علمی

بیرمنگام گرایش ترمودینامیک از دانشگاه ، کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، انگلستان

رئیس  مقامقائم، سوخت و انرژی از دانشگاه لیدز انگلستان، کارشناسی مکانیک، انگلستان

ئیس دانشکده ر، مجتمع آموزش عالی هواپیمائی کشوری سازمان هواپیمایی کشوری

ئیس مرکز رایانه دانشکده مهندسی نفت ر، مهندسی نفت دانشگاه صنعتی امیر کبیر

توسعه تکنولوژی مدیریت تکنولوژی مرکز مطالعات  گروه ریمد، ریرکبیامدانشگاه صنعتی 

هشی مدیریت فناوری ونو آوری پژوهشکده پژوعضو گروه ، ریرکبیامدانشگاه صنعتی 

رئیس کمیته توانمندسازی جمعیت توسعه علمی ، ریرکبیاممطالعات آینده دانشگاه صنعتی 

 رئیس کمیته جشنواره اختراعات بزرگ ایران، ایران
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مرکز پیشنهادی انتقال و توسعه تکنولوژی در حوزه  طراحیسخنرانی:  عنوان

 اجرایی یراهکارهاو  هاضرورت: سالمت
 

است که  یادهیچیپمقوله ، انتقال و جذب تکنولوژی در جهان سوم چکیده سخنرانی:

سیاسی و اقتصادی سالهاست نه فقط ، هم از نظر علمی و هم از جنبه ابعاد فرهنگی

 یهاسازمانبلکه بسیاری از مجامع پژوهشی غرب و ، حال توسعهدر  یکشورها

امروزه فرآیند انتقال و توسعه تکنولوژی به . را به خود مشغول داشته است یالمللنیب

به صورت سیستماتیک و ساختار  کشورهاعنوان یک ضرورت ملی در بسیاری از 

جهان سوم فاصله  پیشرفته و یکشورها یهایتکنولوژسطح . گرددیمیافته دنبال 

، پیشرفته و کمتر توسعه یافته یکشورهامحسوسی برای کاستن فاصله تکنولوژی 

انتقال تکنولوژی قطعاً دست یافتنی . است ریانکارناپذانتقال تکنولوژی یک الزمه 

های صحیح و هدایت شده صورت گیرد و برای مشروط بر آنکه با اتخاذ شیوه، است

بایستی ، های توسعه روشن باشدباید اهداف و استراتژی نکهیبر ااین منظور عالوه 

-ها به اولویتها و تشکیالت مناسبی نیز برای تبدیل این اهداف و استراتژیسازمان

 .آنها ایجاد گردد یبر اجراهای انتقال تکنولوژی و نظارت 

، که در برنامه اول توسعه در بخش صنایع آمده طورهمان، برای تحقق چنین اهدافی

در امر انتقال و توسعه تکنولوژی سالمت  کنندههماهنگو  مسئولجود یک سازمان و

 .رسدضروری به نظر می، با مشترکت فعال ایرانیان خارج از کشور
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انتقال تکنولوژی سالمت فرآیند پیچیده و دشواری است و بدون مطالعه و بررسی 

به ، در رفتن سرمایه و زمانالزم نه تنها مفید نخواهد بود بلکه ممکن است عالوه بر ه

بر این ، با توجه به اهمیت موضوع در بعد ملی. تضعیف تکنولوژی ملی هم بیانجامد

اساس در این طرح پیشنهادی ضرورت ایجاد مرکز انتقال و توسعه تکنولوژی در 

 .شودیمحوزه سالمت را با اهداف و وظایفی که شرح آن خواهد آمد توصیه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اطالعات یفناور یکاربردها یمل شیهما نیاول 

 سالمت تیفیک و ارتقاء یتوسعه علم یدرحوزه ها

 یاقتصاد مقاومت کردیبا رو       

 فاران مهر دانش یکیالکترون یموسسه آموزش عال  

 

14 

 

 دکتر زهرا مستانه

 ستادیار گروه مدیریت و فناوری اطالعات سالمتا

 دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

 

 

مترجم چهار ، یازده سال سابقه تدریس در دانشگاه: پژوهشی و اجرائی، سابقه علمی

، های علمی داخل و خارج از کشورمقاالت پژوهشی در ژورنال، کتاب و تألیف

هیئت تحریریه مجالت و داوری  عضو، های علمیشرکت و ارائه مقاله در همایش

دانشجوی نمونه کشوری در مقطع دکترای های علمی و ها و همایشمقاالت ژورنال

 6926تخصصی در سال 

های فارماکوویژیالنس در بستر فناوری اطالعات: سیستم عنوان سخنرانی:

 ایمنی داروئی بانیدیده

ون انواع داروها و با پیشرفت صنعت داروئی و تولید روزافزچکیده سخنرانی: 

ها به یک فرایند دقیق و منسجم ارزیابی میزان ایمنی و ریسک آن، ابزارهای پزشکی

از آنجائی که در . گیردنیاز دارد که در فازهای مختلف تولید داروها انجام می

تعدد بیماران و نیز امکان بررسی تأثیر داروها بر ، های بالینیمطالعات و کارآزمائی

بخشی از ارزیابی داروها ، های خاص وجود نداردتلف بیماران با ویژگیهای مخگروه

فارماکوویژیالنس به ، در این راستا. شودها به بازار مصرف انجام میپس از ورود آن
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تحلیل و ، های مربوط به شناساییای از صنعت داروئی مسئول انجام فعالیتعنوان شاخه

سیر و انجام اقدامات پیشگیری جهت تف، درک ارتباط بین عارضه و مصرف دارو

حفظ ایمنی بیماران از طریق کاهش ، جلوگیری از رخداد عوارض داروها و به طور کلی

 .باشدریسک داروها می
، گیرنداز آنجائی که داروها در سطح جهانی توزیع شده و مورد استفاده قرار می

فارماکوویژیالنس  دفتواند جوابگوی هموردی عوارض داروها نمی یگزارش دهسیستم 

، های بهداشت و درمانبا توجه به نفوذ فناوری اطالعات در کلیه حوزه، بنابراین؛ باشد

 صورتبههای فارماکوویژیالنس باید در قالب سیستمی ارائه شود که بتواند فعالیت

 های ایمنی داروها را پایش کرده و آنها را در پایگاههای مربوط به ریسکسیگنال، آنالین

تحلیل کرده و با ، کاویسپس آنها را از طریق ابزارهایی مانند داده. ملی داده تجمیع نماید

اقدامات الزم جهت پیشگیری از وقوع عوارض ، فیدبک نتایج حاصل به صنعت داروئی

های مربوط به ایمنی تجمیع سیستماتیک داده، ویژگی این سیستم نیترمهم. انجام گیرد

های باید بتواند با طراحی درست و نیز ارتباط با انواع سیستم بنابراین؛ داروها است

های مربوط به عوارض داده، های بیماران از قبیل پرونده الکترونیک سالمتمدیریت داده

های سیستم فارماکوویژیالنس وارد ها استخراج کرده و به پایگاه ملی دادهداروها را از آن

 .نماید

ویژیالنس به عنوان رویکرد پایشگرانه و فعال صنعت سیستم فارماکو، به طور کلی

ها به بازار مصرف باشد و با این بان ایمنی داروها پس از ورود آنتواند دیدهداروئی می

های سریع و زودهنگام قبل از وقوع گیریاطالعات الزم را جهت تصمیم، نظارت مداوم

 .عوارض فراهم نماید
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 دکتر شیرین عیانی

 

 مهردانش وهشی موسسه آموزش عالی فارانمعاونت پژ

 

دانشجوی ممتاز دوره کارشناسی ارشد در دانشگاه : پژوهشی و اجرائی، سابقه علمی

و دانشجوی نمونه در دو سال پیاپی در مقطع دکتری انفورماتیک  ریرکبیامصنعتی 

دارای سابقه تدریس و پژوهش در . پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

رشته مهندسی فناوری اطالعات  یاندازراه. مادر صنعتی و پزشکی ایرانگاه دانش

. توسط ایشان انجام گردید گرایش تجارت الکترونیک در موسسه آموزش عالی فاران

 یهاشیهمادر  وچاپ شده  های معتبر داخلی و خارجیدر ژورنالایشان مقاالت 

سابقه  سال 93دارای ن ایشان در ضم. علمی به صورت سخنرانی ارائه گردیده است

بیمارستانی  کلینیکی و، صنعتی یهاسازمانو  هاشرکتاجرائی در  و مشاوره مدیریت

و  CRM ،SCM از جمله اطالعاتی یهاستمیس یسازادهیپدر زمینه طراحی و 

MIS  استقرار، صنعتی و بیمارستانیهوشمند  یهاستمیسو ERP ، تهیه نقشه جامع

انجام ، استراتژیک سازمان یزیربرنامهتهیه مدل ، مهندسی مجدد آنفرآیند سازمانی و 

های فعالیت علمی و تحقیقاتی ایشان در ارتباط زمینه. باشندیمعملیات کنترل پروژه 

و  "پزشکی از راه دور یهاستمیس"، "هوشمند و تصمیم یار یهاستمیس"با 

 .باشدیم "منابع بنگاه یزیربرنامه یهاستمیس"
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 یزیربرنامهی سیستم بررسی مزایا و مشکالت به کارگیروان سخنرانی: عن

 بهداشتی یهاسازماندر منابع بنگاه 

 اجرای کردنمنابع بنگاه ضمن خودکار  یزیربرنامه یهاستمیس چکیده سخنرانی:

اطالعات ارزنده و  بیرونی یهاسازماناصلی سازمان و برقراری تعامل با  فرایندهای

ه از وضعیت درون و برون سازمان را در زمان مناسب به مدیران و جامعی برگرفت

اخذ تصمیمات به  ینهیزمفراهم آوری . دهندیمبهداشتی ارائه  یهاسازمانمتولیان 

 یریپذانعطافافزایش  به حصول دستاوردهائی از جمله، موقع و صحیح از این طریق

ارائه ، ی چشمگیر سازمانرقابت فرصت ایجاد، سازمان در برابر تغییرات محیطی

امروزه مراکز بهداشتی . شودیممنجر  هانهیهزخدمات با کیفیت به متقاضیان و کاهش 

نیازمند  یکینیکلاجرائی و  یندهایفرآو کادر درمانی به منظور پشتیبانی و نظارت بر 

مرکزی کنترل و  یهستهوجود نظام مدیریت اطالعات قوی به منظور تشکیل 

 .شودیماطالعاتی میسر  یهاستمیسکه با بکار گیری این گونهء  باشندیم یزیربرنامه

، آموزشی، فرهنگی، فرآیندی، تکنولوژیکی یهاگروهولی برخی مشکالت که در 

 از استقرار موفق باشندیمو اقتصادی قابل بررسی  افزارنرم کیفیت خدمات دریافتی از

 .کنندمی یریجلوگمذکور  یهاسازماندر  هاستمیساین 

 یزیربرنامه یهاستمیس یریکارگبههدف از این سخنرانی بررسی مزایا و مشکالت 

استقرار آن در مراکز بهداشتی  یسنجامکانبهداشتی و  یهاسازمانمنابع بنگاه در 

 .باشدیمدرمانی کشور ایران 
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 دکتر سید علی اکبر صفوی

 

 علمی دانشگاه شیراز هیئتعضو 

 

 

تا آذر  6929بهمن ، قائم مقام رئیس دانشگاه شیراز :ژوهشی و اجرائیپ، سابقه علمی

عضو و رابط ، تا آذر 6929بهمن ، و توسعه دانشگاه شیراز ریزیبرنامهمعاون ، 21

مرداد از ( ASEA-UNINETاروپا و آسیا ) هایدانشگاههای ایران با اتحادیه دانشگاه

تا آذر  6929شگاه شیراز اردیبهشت دان المللیبینئیس شورای توسعه ر، تاکنون 21

 - 92 ییادگیری و آموزش الکترونیک المللیبینچهارمین کنفرانس  یدبیر علم، 21

انجمن یادگیری  رئیسنایبعضو هیئت مدیره و ، ایران، شیراز 6926بهمن  91

 المللبینعضو هیئت مدیره و مسئول کمیته ، 6929تا  6926 ازایران  یالکترونیک

 سازیپیادهو  یمدیر طراح، تاکنون 6926 از ایران دقیق ابزارسین کنترل و انجمن مهند

 یاطالعات سازمان بازرگان آوریفنمشاور ، از راه دور ایران یاولین سیستم پزشک

اطالعات  آوریفنمشاور و  (تاکنون 6939از )فارس و عضو هسته مطالعات سازمان 

 (تاکنون 6939از )ازمان فارس و عضو هسته مطالعات س یسازمان بازرگان

 

 و اشتغال جهت یبستر :دور از یپزشک سخنرانی: عنوان

 یمقاومت اقتصاد تحقق
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 عنوانبهتوسعه پایدار و اقتصاد مقاومتی ، امروزه بحث توسعه اشتغال چکیده سخنرانی:

یک از مشکالت اساسی  حالنیباا. باشندیممهم کشور مطرح  یهایزیربرنامه یمحورها

روی این محورها  یگذارهیسرماو مطالعات کاربردی در راستای توجیه  هااخصشنبود 

مهم توسعه و استفاده بهینه از  یهاشاخصپزشکی از راه دور خود یکی از . باشدیم

در واقع امکان دسترسی . شودیمظرفیت فناوری اطالعات در راستای رفاه مردم محسوب 

ی کز درمانااز مر یاییکه از لحاظ جغراف ارانییمبسریع و آسان به پزشکان متخصص برای 

در این تحقیق یک . گرددیمو مهم تلقی  یاتوسعهامری ، دارند زیادی فاصله شدهشناخته

 یریپذامکانتحلیل ارزیابی دقیق و علمی از ظرفیت توسعه پزشکی از راه دور هم از نظر 

 .گرددیممطرح  یگذارهیسرمااقتصادی و  یهاجنبهو هم از 

 آورسرسام ییهانهیهزمکرر و طوالنی و انجام  یهامسافرتبیماران نیاز به انجام  معموالً

تحمیلی بر بیمار و همراهان  ذکرشده یهانهیهزبر  هعالو .و فراتر از درمان معمول دارند

دیگر از آثار منفی عدم  ییهانمونهو نیز آلودگی هوا  یاجادهآثار ترافیکی و حوادث ، وی

دسترسی بیماران به خدمات تخصصی پزشکی در منطقه محل زندگی خود  امکان

نیز از دیگر آثار منفی بر اقتصاد محلی  سفرهاتبعات اقتصادی ناشی از این  .باشدیم

امکان ، یاطالعات در پزشک یفناور هاییشرفتدر دو دهه گذشته پاز سوی دیگر  .است

را تحت عنوان پزشکی از راه دور  بیماران ایندرمان  یرا برامراقبت و درمان از راه دور 

در حال حاضر کشور از عدم استفاده کارآمد مراکز درمانی از این . فراهم آورده است

از سوی وزارت بهداشت و درمان هم مشاهده  یمؤثرو اقدامات  بردیمفناوری رنج 

وعات در راستای این موض ییهاشاخصاین تحقیق به تحلیل علمی و ارائه . گرددینم

 .پردازدیمذکر شده  یمحورهاجهت اجرایی کردن 
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 دکتر علی سلیمانی

 علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مالرد هیئتاستادیار و عضو 

سال  93دانشگاه تکنولوژی کالرادو آمریکا با بیش از  آموختهدانش

 سابقه کار در زمینه کامپیوتر

 

قطع دکترا در رشته علوم کامپیوتر از دانش آموخته مپژوهشی و اجرائی: ، سابقه علمی

دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد در رشته ، دانشگاه تکنولوژی کالرادو آمریکا

دو ، چهار سخنرانی خارجی، کامپیوتری از دانشگاه استریر آمریکا یهاشبکهمدیریت 

چاپ چهار مقاله ، یک کتاب انگلیسی تخصصی کامپیوتر فیتأل، سخنرانی داخلی

دانشجو کارشناسی  13بیش از  نامهانیپاراهنمایی ، و بیش از ده مقاله داخلیخارجی 

 13داوری بیش از ، دانشجو کارشناسی ارشد 93بیش از  نامهانیپامشاوره ، ارشد

 کارشناسی ارشد نامهانیپا

 سالمت و توسعه علم ستمیآن بر س ریتأث، ایاش نترنتیا: یعنوان سخنران

زندگی بشر دستخوش  یهاجنبهر شدن اینترنت اشیا همه با فراگیچکیده سخنرانی: 

قادر به کنترل اشیا ، بدون اینترنت اشیا کهیطوربه. تحول قرار خواهد گرفت

، چون زیربنایی ییهاچالش باوجود. الکترونیکی پیرامون خود نخواهیم بود

، دهوشمن یهاخانه، سالمت هوشمند، و پذیرش توسط کاربران استانداردهای واحد

با استفاده از  هاصنعتکشاورزی هوشمند و بسیاری دیگر از ، شهرهای هوشمند

 .اینترنت اشیا معنایی تازه به خود خواهند گرفت
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 رامین کریمی دکتر

 سالمی واحد مالردااستاد یار دانشگاه آزاد 

گرایش شبکه از  افزارنرمدارای مدرک دکتری  :پژوهشی و اجرائی، سابقه علمی

کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر از دانشگاه علم و ، تکنولوژی مالزیدانشگاه 

 یهاپژوهش. دارای مدرک سیسکو از دانشگاه تکنولوژی مالزی، صنعت ایران

 -حسگر  یهاشبکه-موبایل  یهاشبکه -بین خودرویی  یهاشبکه ایشان موردعالقه

 .باشدیم سیار یکیالکترونتجارت الکترونیک و تجارت  -رباتیک

 یخودروئ نیب یهاشبکهاطالعات بر  یفناور ریتأث عنوان سخنرانی:

بین خودرویی یک نمونه شبکه سیار است که برای  یهاشبکه چکیده سخنرانی:

و همچنین ارتباط وسایل نقلیه با تجهیزات کنار  برقراری ارتباط بین خودرویی

ردن امنیت و هدف اصلی شبکه بین خودرویی فراهم ک .است جادشدهیا یاجاده

سرعت باال و جابجایی خودرو در اتوبان و  .باشدیمراحتی برای سرنشینان خودرو 

شهری یکی از مشکالت اساسی در انتقال اطالعات بین خودرویی  یهاطیمح

 6333از طرفی به دلیل محدود بودن برد رادیویی هر خودرو که حداکثر آن . باشدیم

 یهابستهباعث از بین رفتن  تواندیمی خودرو و سرعت باال و جابجای باشدیممتر 

تجاری ، مروری خواهیم داشت بر کاربردهای ایمنی سخنرانیدر این  .اطالعاتی شود

 .بین خودرویی یهاشبکهو سرگرمی در 
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 دکتر هادی برقی

 

 همکار علمی موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش

عضو کارگروه ، قطع کارشناسیشاگرد ممتاز م :پژوهشی و اجرائی، سابقه علمی

 یآورفنعضو شورای مالکیت فکری پارک علم و ، گاز یریگاندازه یهوشمند ساز

 میسیبمش  یهاشبکه MACالیه  یهاپروتکلطراحی ، خراسان رضوی

 

 یچند گام یهاشبکهافزایش طول عمر  یهاروشبررسی عنوان سخنرانی: 

 

های رتباط و هزینه کم نگهداری شبکهسهولت برقراری ا لیبه دل چکیده سخنرانی:

ها شبکه گونهنیادر بسیاری از . اندکاربردهای زیادی پیدا کرده میسیب یچند گام

در این . کنندهای شبکه به منبع انرژی دائم دسترسی ندارند و با باتری کار میگره

ر های شبکه پس از مدتی به پایان خواهد رسید و شبکه از کاشرایط انرژی گره

آن طول عمر شبکه تا  لهیوسبهباید استفاده شود که  ییهاروش نیبنابرا؛ خواهد افتاد

بیشتری خدمات  زمانمدتحد امکان افزایش یابد تا شبکه بدون قطع خدمات تا 

 .خود را ارائه نماید

چند گامی بیسیم  یهاشبکهمختلف افزایش طول عمر  یهاروشدر این تحقیق 

 یچند گامهای تحقیقات پیرامون مشکل انرژی شبکه. است قرارگرفته یموردبررس
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 طوربهاز این بین ما تحقیقاتی را که . اندبیسیم اهداف مختلفی را مد نظر قرار داده

را مورد تحقیق و  اندکردهبرای افزایش طول عمر شبکه ارائه  ییهاروشخاص 

 .ایمبررسی قرار داده

طول عمر شبکه ترافیک را در مسیرهای با  ارائه شده برای افزایش یهاروشاغلب 

های شبکه متوازن تا مصرف توان را در تمامی گره کنندیموضعیت انرژی بهتر توزیع 

. انداین تحقیقات برای این کار یک روش مسیریابی مبتنی بر انرژی ارائه نموده. کنند

افزایش  مسیریابی با هدف یهاروشبررسی شده در این تحقیق  یهاروشلذا اغلب 

 .باشدطول عمر شبکه می

 یهاشبکهمتداول در افزایش طول عمر  یهاروشمسیریابی آگاه از انرژی یکی از 

عالوه بر آن انتخاب معیار مناسب برای مسیریابی چالش . بیسیم است یچند گام

نیز  هاگرهبه حالت خواب بردن . اندپرداختهدیگری است که برخی از تحقیقات به آن 

 .ی تحقیقات پیشنهاد شده استدر برخ
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 یشکر الهدکتر سعید 

 

 استادیار پژوهشکده فضای مجازی

 تهران، دانشگاه شهید بهشتی

 

کارشناسی ، دانشجوی ممتاز مقاطع کارشناسی :پژوهشی و اجرائی، سابقه علمی

 سیسرومدیر پروژه در آزمایشگاه مرجع معماری سازمانی ، ارشد و دکتری تخصصی

مدیر ، مدیر امنیت در پروژه سیستم تبلیغات هوشمند مبتنی بر جویشگر ملی، گرا

ها کننده شناسنامه سیستمتهیه، مکان محورامنیت در پروژه توسعه زیرساخت خدمات 

کننده مدل تهیه، در پروژه معماری سازمانی برای سازمان تنظیم مقررات رادیویی

کننده کیفیت کنترل، زمانی ایرانمرجع فناوری در پروژه چارچوب ملی معماری سا

همکاری با ، مطالعه تطبیقی در پروژه چارچوب ملی معماری سازمانی ایران

افزار فاوای شهرداری مشاور نرم، افزار شریف و سپهر صدرایهای امنیتی امنشرکت

 مشاور فناوری اطالعات شرکت نفت سپاهانو  کرج
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 نظام جامع ملیاوری در بررسی ساختار مدل مرجع فن: عنوان سخنرانی

 ایران معماری سازمانی
 

تدوین نظام "بخشی از پروژه  فناوریمدل مرجع  و تبیین تعریف چکیده سخنرانی:

 جمهوری اسالمی ایران در راستای حرکت دولت است که "معماری سازمانی جامع ملی

 که استتالش شده  پروژهاین  در. تعریف شده است کیخدمات الکترونیارائه به سمت 

منظور ها بهاستانداردها و فناوری، هابندی پروتکلطبقهو فراگیر برای  مرجع یمدل

سازی یکپارچه. ها ارائه شودهای سرویسها و توانمندیپشتیبانی از ارائه مؤلفه

های مختلف با استفاده از یک معماری پذیری بین دستگاهها و افزایش تعاملزیرساخت

ر ایجاد دولت الکترونیک و ارائه خدمات الکترونیکی به شهروندان نقش اساسی را د، فنی

های اطالعاتی متعددی که یک دولت الکترونیک دارای کاربرانی است که با سیستم. دارد

کارگیری از ناسازگاری در به. شوند سروکار دارندهای مختلف ارائه میتوسط دستگاه

و ایجاد مستقل  سازیی مختلف و پیادههاهای سرویس توسط دستگاهها و واسطفناوری

های سیستم، ها بدون استفاده از یک مدل مرجع فناوریهای اطالعاتی و درگاهسیستم

کاهش کاربرپسند بودن . کندهای مختلفی روبرو میها را با چالشاطالعاتی دستگاه

زینه در افزایش ه، های اطالعاتیپذیری بین سیستمکاهش تعامل، های اطالعاتیسیستم

های های اطالعاتی و کاهش کارایی در تهیه و ساخت سیستمچرخه حیات سیستم

کارگیری مدل مرجع هدف اصلی از به. ها هستندهایی از این چالشاطالعاتی نمونه

های مذکور ایجاد یک زیرساخت فناوری کارآمد برای مقابله با چالش، فناوری مناسب

ایران بر  معماری سازمانی نظام جامع ملیدر  مدل مرجع فناوری پیشنهادشده. است
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را در سه سطح  هااستانداردها و فناوری، هاپروتکل، مراتبیاساس یک ساختار سلسله

، بندی کرده استهای سرویس و استانداردهای سرویس دستهطبقه، های سرویسحوزه

  .که در این سخنرانی این ساختار مورد بررسی قرار خواهد گرفت
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 قیر کمال عقدکت

 

 یطوس نیرالدیخواجه نص صنعتی دانشگاه اریدانش 

 

 

، از دانشگاه پنجاب هندوستان یتخصص یدکتر :پژوهشی و اجرائی، سابقه علمی

آموزش  سیرئ، یطوس نیرالدیمحض دانشگاه خواجه نص اتیاضیدپارتمان ر سیرئ

عضو ، باز یهاکل دستورالعمل ریمد، یطوس نیرالدیدانشگاه خواجه نص کیالکترون

 رانیارتباطات و اطالعات ا یعضو جامعه تکنولوژ، رانیا اتیاضیجامعه ر

 

 اجتماعی یهارسانهتجارت الکترونیکی و عنوان سخنرانی: 

ن همراه و تلف یهابرنامه، اجتماعی یهارسانه، استفاده از اینترنت چکیده سخنرانی:

. سان استوزمره میلیاردها انارتباطات دیجیتالی بخشی از زندگی ر یهایآورفندیگر 

 37ی حدود به عنوان مثال نرخ فعلی استفاده از اینترنت در میان بزرگساالن امریکای

درصد است  633با درآمد باال نزدیک  کردهلیتحصجمعیتی  یهاگروهدرصد و برای 

رنت دارای انبوه اینت کنندگانمصرفو به همین ترتیب جوانان به عنوان نسل بعدی 

) مرکز پژوهشی  .باشندیمشابهی از مصرف اینترنت سطوح م pew2015  ) 

ای مجازی زمان بیشتری را صرف استفاده از فض گفت مردم عادی توانیم یطورکلبه
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ساالن در مثال در انگلستان طی دو دهه گذشته مقدار زمانی که بزرگ عنوانبه کنندیم

 2 .93 داشته و میانگینبیش از دو برابر رشد  کنندیماجتماعی صرف  یهاشبکه

ارد درحال حاضر در سراسر جهان بیش از دو میلی. است شدهگزارشساعت در هفته 

 بوکسیف( و 9361) ما اجتماعی هستیم . کنندیماجتماعی استفاده  یهارسانهنفر از 

  .(9362به تنهایی حدود یک میلیارد کاربر فعال در هر روز دارد) فیس بوک 

 یهارسانهموجود واضح است که مردم خود را بیشتر در معرض با توجه به شرایط 

بازاریابی  ازجملهدیجیتال و اجتماعی قرار دهند که این موضوع برای برخی از اهداف 

خرید و ، ازیموردندر جستجوی یافتن اطالعات  کنندگانمصرفاست زمانی که  مؤثر

فتن اطالعات با مصرف محصوالت هستند و با دیگران از تجربیات خود برای یا

. باشد رگذاریتأثبسیار  تواندیمبازاریابی اینترنتی  کنندیماستفاده از اینترنت صحبت 

. انددادهبازاریابی دیجیتالی به این نیاز به خوبی پاسخ  یهاکانالبازاریابان با افزایش 

تبلیغاتی جهان صرف  یهانهیهز سومکی باًیتقر 9367تا سال  شودیم ینیبشیپ

بنابراین در آینده استفاده از  (emarketer 2015). دیجیتالی شود یهاالکان

خواهد  یریگچشماجتماعی و موبایل افزایش  یهارسانه ژهیوبهابزارهای دیجیتالی 

دیجیتال و  کنندگانمصرفبنابراین تحقیقاتی پیرامون مسائلی مانند رفتار . داشت

مقاله به دنبال بررسی تحوالت اخیر در  این. رسدیمبازاریابان امری ضروری به نظر 

و نحوه برخورد بازاریابان در  کنندهمصرفاین زمینه در ادبیات رفتاری و روانشناسی 

 اجتماعی است در این راستا محقق در تالش است تا تحقیقات جدید یهارسانه

 . مرتبط به آن را ارائه نماید
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 دکتر علیرضا جاللی

 

 عالی فاران مهر دانشهمکار علمی موسسه آموزش 

 

 

صنعت  راتیو تعم یو نگهدار یزیربرنامهمسئول : پژوهشی و اجرائی، سابقه علمی

، یمحقق دانشگاه علوم مالز، کارشناس کنترل پروزه فالق صنعت، گستر مهبد

 و  ISI مقاالت مؤلف، یجانب عیو صنا شکریکارشناس کنترل پروزه توسعه ن

Scopus های معتبردر ژورنال 

 

 اشتغال و تولید رویکرد با الکترونیک وکارکسبوضوع سخنرانی: م

 

 یکیالکترون وکارکسبشدن  عیو وس یفناور شرفتیتوجه به پ با چکیده سخنرانی:

 یتمام اریدر اخت نترنتیکه ا یشماریب یهافرصتو  هاآدمروزمره  یدر زندگ

 نیترعیشابه  لیتبد یرنتنتیا وکارکسب کی یاندازراهامروزه . دهندیمکاربران قرار 

و  لیموبا یها شنیکیلاپ یتوسعهو  یشده است؛ از طراح ینیکارآفر یروش برا

سفارشات  افتیدر لیاز قب وکارهاکسب نیترسادهگرفته تا  یکاربرد یافزارهانرم

هم چون  یمختلف یهاتخصصبه  ازیکه ن ییاز استارتاپ ها، و ارسال غذا ینترنتیا

که تنها با  یاساده یوکارهاکسبمحصول دارند تا  یو طراح وتریپکام یسینوبرنامه
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 یوکارهاکسب. کنندیمکاربران کسب درآمد  یاز زندگ یبخش کوچک نکرد ترآسان

همچون  نیادیبن یدرحال توسعه باعث اهداف یاز کشورها یاریدر بس یکیالکترون

 یاساس یازهاینآورد درآمد و بر عیبهبود توز، کن نمودن فقر شهیر، اشتغال جادیا

با توجه به استعداد خود در  توانندیم یافراد مختلف قیطر نیا از. کشور شده است

در جامعه  یکاریوارد اشتغال شده و از ب یکیالکترون وکارکسبگوناگون  یهابخش

هم اگر در  آورده و نییرا در جوانان پا یکارینرخ ب، اشتغال جهیدرنت. کاسته شود

 یینقش بسزا تواندیمشود  غیاستفاده و تبل یداخل داتیاز تول ینترنتیا یهافروشگاه

  .جامعه داشته باشد یدر اقتصاد مقاومت
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 های دانشجویی ارائه سخنرانی

 در سالن جنبی
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 های دانشجویی در سالن جنبیارائه سخنرانی

 

 ردیف عنوان مقاله نویسندگان ساعت ارائه

54:41-51 
 ، وصلی الهام، کریمی آزیتا

 کریمی محمد

 رویکرد با انسانی منابع مدیریت و سازمانی معماری

 یوربهره افزایش و مهارتی
1 

51:11-51:51 
، جاللی علیرضا، کریمی محمد

 کریمی آزیتا
 2 اشتغال و تولید رویکرد با الکترونیک وکارکسب

51:51-51:51 
 ،زاده مهدی نسرین

 امیری آزاده

 توسعه بر مؤثر عوامل یبندتیاولو و ساییشنا

 تکنیک از استفاده با اهواز شهر درمانی گردشگری

 (AHP) مراتبی سلسله تحلیل فرایند

3 

51:51-51:41 
 ، مشعوف عصمت

 عیانی شیرین، موالیی خدیجه

 برنامه در کوتاه پیام از استفاده ریتأث بررسی

 سینه سرطان غربالگری
4 

51:41-50:11 
، میرزایی مهسا، یانیع شیرین

 عباسی نسیبه

0  سالمت در صنعت بنگاه منابع یزیربرنامهسیستم 

 میزان اساس بر آن کارگیری به مشکالت بررسی

 کشورها یافتگی توسعه

5 

50:11-50:51 

 ، تبریزی محمدحسن

 علی سید، یشکر اله سعید

 قرشی

 سالمت هایسامانه در خصوصی حریم حفظ

 بر مبتنی دسترسی کنترل زا استفاده با الکترونیک

 بیمار رضایت

6 

50:51-50:51 
 ،مریم احمدی

 هدیه محمد زاده

 بیماری ایمنی بر سالمت الکترونیک پرونده ریتأث

 سیستماتیک مرور
7 

50:51-50:41 
 

 خسروی نفیسه، شیرین عیانی

 با همگرا یهایآورفن یاتوسعه سیر بر مروری

 و مزایا، بردهاکار0  سالمت حوزه در آن نقش برهیتک

 هاچالش
8 

51-50:41 
 ، یمانیسل یعل

 یمحمد رضا محمد

بر پذیرش  مؤثرارائه مدلی به منظور شناسایی عوامل 

توسط مشتریان)مطالعه موردی0  کیالکترون یبانکدار

 بانک حکمت ایرانیان(
9 
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 یوربهره شیو افزا یمهارت کردیبا رو یمنابع انسان تیریو مد یسازمان یمعمار

 3محمد کریمی، 0الهام وصلی ، *1آزیتا کریمی

 

مقطع فوق لیسانس مدیریت فناوری اطالعات گرایش کسب و کار  یدانشجو - 6

 الکترونیکی

 فاران مهر دانش یکیالکترون یموسسه آموزش عال، اطالعات یفناور یگروه مهندس ریمد -9

 اطالعات یفناور تیریارشد رشته مد یمقطع کارشناس یدانشجو -9

Email: a. k381361@gmail. com 
 چکیده

 یطرح کالن که همکار کی، کامل از سازمان است یانیب یسازمان یمعمارمقدمه: 

راهبردها و اصول ، اندازهاچشم، وکار مانند اهدافکسب یزیربرنامه یهاجنبه نیب

، وکارکسب یندهایوکار مانند کارکردها و فراکسب یهاتیفعال یهاجنبه، تیریمد

 یهاستمیمانند س ونیاتوماس یهاجنبه، سازمان یهاسازمان و داده یساختارها

وکار مانند کسب بانیپشت یفناور رساختیز نیهمچن، داده یهاگاهیو پا یاطالعات

، ینسانمنابع ا تیریو مد کندیها را فراهم معامل و شبکه یهاستمیس، وترهایکامپ

افراد و سازمانشان به  نیا کهیطوربه، کار کردن با افراد ندیعبارت است از فرا

با  تواندیم زین یمنابع انسان تیریراستا مد نیدر ا، ابندیدست  یکامل یمندتوان

 یوربهره شیو افزا یمهارت یکردهایراستا باشد و بر روهم یسازمان یمعمار

منابع  تیریو مد یسازمان یمعمار یاضر بررسباشد لذا هدف پژوهش ح رگذاریتأث

 .باشدیم یوربهره شیو افزا یمهارت کردیبا رو یانسان

mailto:a.k381361@gmail.com
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ها داده یو ابزار گرداور باشدیم یشیمایپ -یفیپژوهش حاضر توصپژوهش:  روش

، یمنابع انسان تیریمد، یسازمان یپرسشنامه معمار 1و شامل  باشدیپرسشنامه م

 رانیپژوهش حاضر مد یو جامعه آمار باشدیم یوربهره شیو افزا یمهارت کردیرو

پرسشنامه با استفاده  ییایپاو  باشندیم 93که تعداد  باشندیم یاجتماع نیتأمسازمان 

 دیپرسشنامه از نظرات اسات ییایو پا ییجهت روا دیآیکرونباخ به دست م یاز الفا

استفاده  SPSSو  PLSفزار اها از نرمداده لیوتحلهیجهت تجز. شودیبهره برده م

)معادالت  ی( و استنباطیفراوان عی)توز یفیآمار توص، یآمار یهاو از آزمون گرددیم

 .شودی( استفاده میاختارس

 کردیبا رو یسازمان یمعمار نیپژوهش ب یهاهیفرض حاصل از جیطبق نتاها: یافته

رابطه  یوربهره شیافزاو  یسازمان یمعمار نیب. وجود دارد یدار یرابطه معن یمهارت

 یداریمعنرابطه  یمهارت کردیو رو یمنابع انسان تیریمد نیب. وجود دارد یدار یمعن

وجود  یداریمعنرابطه  یوربهره شیاو افز یمنابع انسان تیریمد نیب. وجود دارد

 .شدند دیتائ هاهیفرضدارد و همه 

 شودیمدر سازمان سبب  یانمنابع انس تیریو مد یسازمان یوجود معمار: یریگجهینت

در  یوربهره شیسبب افزا نیو همچن ببرندبهره  یمهارت کردیاز رو شتریکارکنان ب

 .گذاردیمبر سازمان  یمثبت ریتأثو  شودیمعملکرد کارکنان 

 شیافزا، یمهارت کردیبا رو یمنابع انسان تیریمد، یسازمان یمعمارکلمات کلیدی: 

 .یوربهره
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 و اشتغال دیتول کردیبا رو کینالکترو وکارکسب

 3 آزیتا کریمی، 0 علیرضا جاللی، 1*محمد کریمی

 

 یکیالکترون یموسسه آموزش عال، مقطع فوق لیسانس مدیریت بازرگانی یدانشجو -6

 فاران مهر دانش

فاران مهر  یکیالکترون یموسسه آموزش عال، وکارکسب تیریگروه رشته مد ریمد -9

 دانش

موسسه آموزش ، اطالعات یفناور تیریارشد رشته مد یارشناسمقطع ک یدانشجو -9

 فاران مهر دانش یکیالکترون یعال

Email: m. karimi2735@gmail. com 
 چکیده

 یهاستمیس هیکردن کل یعبارت است از کاربرد کیوکار الکترونکسب :مقدمه

با استفاده  ندهایفرا نیامروزه ا. وکارکسب یندهایو کنترل فرا تیتقو یبرا یاطالعات

 فیتعر کیدر  یکیوکار الکترونکسب. ابندییبر وب توسعه م یمبتن یهایاز تکنولوژ

 یاز ارتباطات راه دور و ابزارها تفادهوکار با اسانجام کسب یبه معن یاساده واژه

تر و محدودتر کوچک یمفهوم یدارا دستنیازا کیتجارت الکترون. مرتبط است

 شتریب یاقتصاد یهاتیفعال کهییازآنجا. است یکیوکار الکتروننسبت به کسب

دولت و  یبرا اتیمال، درآمد مردم شیافزا، اشتغال جادیا، یگذارهیموجب رشد سرما

وکار توسط فعاالن کسب یفضا جادیا یکشورها برا هیکل، گرددیم امعهرفاه ج

 گاهیو جا تیاز اهم کیوکار الکترونکسب انیم نیو در ا نندکیتالش م یاقتصاد

mailto:m.karimi2735@gmail.com
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 دیجامه عمل بپوشد که تول تواندیم یکشور زمان شرفتیبرخوردار است و پ یاژهیو

مسئله  نیتحقق ا رونیازا ردیگ ارقر تیزا در اولواشتغال یاعنوان مقولهبه یداخل

هدف پژوهش حاضر . باشدیو اشتغال م دیامر درگرو تول نیاست که ا هیدوسو یامر

 .باشدیو اشتغال م دیتول کردیبا رو کیوکار الکترونکسب یبررس

ها داده یو ابزار گرداور باشدیم یشیمایپ -یفیپژوهش حاضر توص :پژوهش روش

و  یسازمان فن رانیپژوهش حاضر کارکنان و مد یو جامعه آمار باشدیپرسشنامه م

 یتصادف یریگو روش نمونه ستفاده از فرمول کوکرانکه با ا باشندینفر م 73 یاحرفه

کرونباخ به  یبا استفاده از الفا امهپرسشن ییایشد و پا عیپرسشنامه توز 22ساده تعداد 

. شودیبهره برده م دیپرسشنامه از نظرات اسات ییایو پا ییجهت روا دیآیدست م

 .رددگیاستفاده م SPSSافزار ها از نرمداده لیوتحلهیجهت تجز

 وکارکسب، اول هیپژوهش در رابطه با فرض یهاهیفرضحاصل از  جیطبق نتا :هایافته

است و در  32 .3کمتر از  یداریمعندارد چرا که درجه  ریتأث دیتول بر کیالکترون

چرا که درجه  گذاردیم ریتأثبر اشتغال  زین کیالکترون وکارکسب، دوم هیرابطه با فرض

 .است 32 .3کمتر از  یداریمعن

 کیالکترون وکارکسبگرفت که وجود  جهینت توانیمپژوهش  جیاز نتا :یریگجهینت

داشته  و اشتغال دیبر تول یتینقش قابل اهم تواندیمجامعه حاضر  یرقابت یایدر دن

 ریتأث کیاز کسل و کار الکترون یریگبهرهبا  توانندیم نیو مسئول رانیاست و مد

 .و اشتغال داشته باشند دیبر تول مالحظهقابل

 .اشتغال، دیتول، کیالکترون، وکارکسبکلمات کلیدی: 
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درمانی شهر  ی گردشگریشناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر توسعه

 (AHP) تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبیاهواز با استفاده از 
 

 0 یریامآزاده ، 1*ین مهدی زادهنسر

، واحد اهواز، ریزی گردشگریجغرافیا و برنامه هدانشجوی کارشناسی ارشد گرو -6

 اهواز، دانشگاه آزاد اسالمی

، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد اهواز، ریزی روستاییاستادیار گروه جغرافیا و برنامه -9

 اهواز

Email: nelimehdizadeh@gmail. com 

 چکیده

جهان  پردرآمد درطبق آمارهای جهانی صنعت گردشگری دومین صنعت  مقدمه:

مختلف اشکال نوینی برای  یهاجنبهدرک اهمیت گردشگری از  با ؛ وشودیممحسوب 

 .آن است یهابخشآن ابداع شده است که گردشگری درمانی یکی از روبه رشدترین 

 ترمسن، کنندگان -ارزش های مصرف در متعددی همچون تغییر عوامل 6223ه از ده

آن  تیتقو موجب گسترش و ...اقتضائات سیستم خدماتی بهداشتی و، شدن جمعیت

 .فراوان از توجه خاصی برخوردار است و منافعدلیل مزایا  به ؛ وشده است

تحلیلی و بر ، یفیپژوهش حاضر بر اساس ماهیت و روش از نوع توص روش پژوهش:

و در این مقاله با استفاده از مستندات مرتبط  .باشدیماساس هدف از نوع کاربردی 

https://ganj.irandoc.ac.ir/articles/846531
https://ganj.irandoc.ac.ir/articles/846531
https://ganj.irandoc.ac.ir/articles/846531
mailto:nelimehdizadeh@gmail.com
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نفر در نظر گرفته شده است  23که  نیو متخصصبا نظرسنجی از کارشناسان  سپس

ساختار طراحی  و به نیو تدواسایی نش آنها یبندو رتبهمعیارها ، ارزیابی یهاشاخص

 با هاداده و یآورجمعاز طریق پرسشنامه  و اطالعاتم شده است مراتبی اقدا سلسله

 .است گرفته قرار مورد بررسی Expert Choice افزارنرم و AHPتکنیک  از استفاده

گیری عوامل مؤثر بر های تصمیمدر تعیین گزینه دهدیمنشان  جینتا پژوهش: یهاافتهی

منابع ، متخصصانو  کارشناساناز نقطه نظر توسعه گردشگری درمانی شهر اهواز 

معیار مورد ارزیابی قرار  69گرفته شد و  در نظرخدمات سفر و بازاریابی ، پزشکی

 .گرفت

 969/3اساس نتایج حاصل از مقایسات زوجی منابع پزشکی با وزن  بر نتیجه پژوهش:

 679/3در رتبه دوم و خدمات سفر با وزن معادل  677/3بازاریابی با وزن ، در رتبه اول

بودن  اعتمادقابلنرخ سازگاری نیز نشان از . رتبه سوم را به خود اختصاص داده است

 .های کارشناسان داردقضاوت

 .شهر اهواز، AHPمدل ، گردشگران درمانی، گردشگری کلمات کلیدی:
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 سرطان پستان یکوتاه در برنامه غربالگر امیاستفاده از پ ریتأث یبررس

 3عیانیشیرین  0*ییخدیجه موال، 1مشعوفعصمت 

دانشکده مدیریت و . دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری اطالعات سالمت -6

 ایران ،تهران. دانشگاه علوم پزشکی ایران. پزشکی یرساناطالع

 یرساناطالعدانشکده مدیریت و . دانشجوی کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی -9

 ایران ،تهران. دانشگاه علوم پزشکی ایران. پزشکی

 عالی آموزش موسسه، کامپیوتر علوم دپارتمان، پزشکی انفورماتیک ریدکت -3

 .ایران، تهران .فاران الکترونیکی
Email: Moulaei. kh@tak. iums. ac. ir 

 چکیده

یق خدماتی همچون که از طر های الکترونیکی هستندترین دستگاههای همراه محبوبتلفنمقدمه: 

افزارهای سیار و سرویس پیام کوتاه چگونگی ارتباط نرم یریکارگبه، دسترسی به خدمات اینترنتی

 هایبرنامه. اندبین افراد را تغییر داده و به دگرگونی ارائه خدمات مراقبت سالمت منجر گردیده

امروزه به جهت . اندنمانده رهبهیب پیشنهادهای تکنولوژیک این تغییرات راتیتأثغربالگری نیز از 

و تعیین  یآموزش دههای پیام کوتاه جهت از سرویس سرطان پستان غربالگری اجرای فرایند

به منظور تشخیص زودهنگام و  کنندهشرکتمعاینات ادواری در غربالگری کادر درمانی و افراد 

سرویس از نتایج  استفاده از راتیتأث بررسیاین مطالعه در . شودکنترل بهتر بیماری استفاده می

 .است بوده موردنظر برنامه غربالگری سرطان پستان نتایج پیام کوتاه در

استفاده از سرویس پیام کوتاه در برنامه  " عنوان ابتدا مقاالت مرتبط با، در این مطالعه: روش

و با استفاده از های معتبر داده از پایگاه 9367تا  9363های از سال " غربالگری سرطان پستان

mailto:Moulaei.kh@tak.iums.ac.ir
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های روش مطابق بامحتوا  یبندطبقهسپس تحلیل و . استخراج گردیدند معتبرهای کلید واژه

  .انجام شدمندرج در این مطالعه علمی 

فقط به افراد  آموزش برنامه غربالگری سرطان پستانهای این مطالعه نشان داد که یافته:  هاافتهی

. کندهای غربالگری درگیر میلکه کادر درمان را نیز در فرایندب ابدیینمبیمار یا سالم اختصاص 

ی را برای و مکان یزمان هاییک یادآور محدودیت عنوانبهپیام کوتاه های استفاده از سرویس

 آگاهی، کننده متفاوتهای مطالعاتی مختلف با تعداد مشارکتگروهدر افراد حذف نموده است و 

درصد و  33در حدود  هبود قابل توجهی در میانگین نمره آزمونبه و به افزایش داد افراد را

های این مطالعه همچنین نشان داد که ارسال پیام کوتاه یافته. منجر گردیده است کاهش هزینه

ارسال پیام کوتاه به صورت دستی بر . دستی و از طریق سیتم انجام شود صورتبهتواند می

تعداد افراد ، دهندمونه بیشتری را تحت پوشش قرار میهای سیستمی که جامعه و نخالف ارسال

 دیتأکهای آزمایشگاهی کننده کمتری را تحت پوشش قرار داده و که بیشتر جنبهمشارکت

 .نمایندمی

به بیمار حس حمایت در درمان را منتقل مصرانه  یهشدار در قالب پیام کوتاه ارسال: یریگجهینت

ها های کوتاه از طریق سیستمهایگیری از این پیامال و پشتیبانهرچند که امکان ارس، نموده است

مزایای این پژوهش نشان داد . های مدرن بر بستری توسعه یافته محقق نشده استداده و پایگاه

های پیام های الکترونیک بیماران جهت پشتیبانی از سرویسکه اختصاص دادن بخشی از پرونده

ریزی و برنامهدرمان را توسط درمانگران بهبود بخشد و امکان  تواند روند بهترکوتاه و می

 .را فراهم آورد ها در برنامه غربالگری سرطان پستانمدیریت قرار مالقات

 .پیام متنی، سرطان پستان، غربالگری، پیام کوتاه، تلفن همراه: یکلیدکلمات 
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 :سالمت در صنعت منابع بنگاه یزیربرنامهسیستم 

 آن بر اساس میزان توسعه یافتگی کشورها یریکارگبهشکالت بررسی م

 3نسیبه عباسی، *0مهسا میرزایی، 1شیرین عیانی

 

موسسه آموزش عالی ، دپارتمان علوم کامپیوتر، دکتری انفورماتیک پزشکی -6

 ایران، تهران، فاران الکترونیکی

دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد فناوری اطالعات گرایش تجارت  -9

 ایران، تهران، فاران الکترونیکیموسسه آموزش عالی ، کالکترونی

 ایران، قزوین، دانشگاه آزاد اسالمی، دانش آموخته مقطع کارشناسی کامپیوتر -9

Email: mahsa. mirzaeii@gmail. com 
 چکیده

ارائه خدمات باکیفیت به بیماران  با افزایش عالقمندی متولیان امور سالمت به: مقدمه

اجرای سیستم ، مکفی و لزوم دسترسی سریع پزشکان به اطالعات مراقبتی و بهداشتی

. ( در صنعت سالمت مورد توجه واقع شده استERPهای برنامه ریزی منابع بنگاه )

در این صنعت که دامنه وسیع اطالعات را از منابع تأمین تا  ERPکارگیری به 

پوشش می دهد به یکپارچگی اطالعات و در دسترس بودن ، باط با بیمارمدیریت ارت

خطای مدیریتی و پزشکی به منظور ارائه خدمات  و کمتوانمند  یریگمیتصمفضای 

بهره برداری از این گونه سیستم . کم هزینه و بالدرنگ منجر گردیده است، باکیفیت

زیادی را به دنبال دارد که  یهاچالش، اطالعاتی که با استقبال متخصصان روبرو بوده

هدف از . باشندیمپیشرفت جوامع متفاوت  بسته به نوع سازمان و میزان هاچالشاین 

mailto:mahsa.mirzaeii@gmail.com
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سالمت و بررسی مشکالت  در صنعت منابع بنگاه یزیربرنامهتأثیر  این مطالعه

 .باشدیمآن بر اساس میزان توسعه یافتگی کشورها  یریکارگبه

ابتدا مقاالت مرتبط با ، مروری سیستماتیک عهدر این مطال :پژوهش روش

در صنعت سالمت از کشورهای متعلق به چهار قاره جهان شامل  ERPسازیپیاده"

 یهاواژهمعتبر با استفاده از کلید  یهادادهاز پایگاه  "آسیا و آفریقا ، اروپا، آمریکا

علمی محتوا به روش های  یبندطبقهسپس تحلیل و . حساس استخراج گردیدند

کشورهای منتخب در سه گروه  یرینظرگمندرج در این مطالعه و با توجه به در 

، کشورهای نیمه توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه، کشورهای توسعه یافته

 .انجام گردید

در کشورها با  ERPاین مطالعه حاکی از آن است که استقرار  یهاافتهی :هایافته

، افزارنرم کیفیت خدمات دریافتی از، آموزشی، گیمشکالتی در پنج گروه فرهن

قابل ذکر است که وزن این مشکالت در . اقتصادی و تکنولوژیکی همراه بوده است

اهم وزن مشکالت . سه دسته کشورهای مورد مطالعه این تحقیق متفاوت بوده اند

اهم وزن مشکالت کشورهای ، در گروه مشکالت فرهنگی در حال توسعهکشورهای 

و اهم وزن  اقتصادی و تکنولوژیکی، یافته در گروه مشکالت فرهنگی مه توسعهنی

نرم  در گروه مشکالت آموزشی و کیفیت خدمات دریافتی ازتوسعه یافته مشکالت 

 .شوندیممشاهده  افزار

با شکست مواجه  ERPو اجرای  یسازادهیپگرچه در بسیاری از موارد  :یریگجهینت

 مختص به وضعیت پیشرفت یهاچالش ت به اهمولی آگاهی نسب شودیم
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کارهای متناسب با هر چالش و مدیریت راه یرینظرگتکنولوژیک کشورها و در 

به نوعی که امکان بهره برداری از ، شودیممنجر  ERPریسک آن به اجرای موفق 

در کشور  ERPبکارگیری سیستم  در خصوص. گرددیمقابل توجه آن فراهم  مزایای

مدیران ارشد سازمان عالوه بر استفاده از مشاوران متخصص  گرددیمشنهاد ایران پی

ERP  انگیزه الزم را برای ، گرفتن فاکتورهای پیاده سازی موفق سیستم در نظرو

در پزشکان و سایر ذینفعان ایجاد نموده و ضمن فرهنگ سازی و  ERPپذیرش 

دافع پروژه تمامی مراحل از م عنوانبه، ایجاد شرایط الزم به منظور استقرار سیستم

 .را تحت حمایت قرار دهند ERP نهایی یریگبهرهشروع تا استقرار و 

 مجدد مهندسی، سالمت صنعت، بنگاه منابع یزیربرنامهسیستمهای کلمات کلیدی: 

 .تغییر مدیریت، مشتری با ارتباط مدیریت، نیتأم زنجیره، سازمان
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های سالمت الکترونیک با استفاده از کنترل حفظ حریم خصوصی در سامانه

 دسترسی مبتنی بر رضایت بیمار

 3علی قرشیسید و  *، 0یشکر الهسعید ، 1محمدحسن تبریزی

 

دانشگاه ، پژوهشکدۀ فضای مجازی، دانشجوی ارشد گرایش مخابرات امن -6

 .ایران، تهران، شهید بهشتی

 .ایران، تهران، ید بهشتیدانشگاه شه، پژوهشکدۀ فضای مجازی، استادیار -9

 .ایران، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکدۀ مهندسی برق، دانشیار -9

Email: s_shokrollahi@sbu. ac. ir 
 چکیده

های سالمت الکترونیک در کشورهای استفاده از سامانه، های گذشتهدر سال مقدمه:

اطالعات سالمت افراد توسط . لف از جمله ایران مورد توجه قرار گرفته استمخت

ها ذخیره شده و برای کاربردهای مختلف در دسترس مراکز درمانی و این سامانه

 هایگاهیپاالزم است اطالعات در ، هادر این سامانه. ردیگیمنهادهای مختلفی قرار 

نگهداری شده و امکانات ، ترس باشندۀ بزرگ که در هر زمان و هر مکان در دسداد

های اخیر استفاده از در سال، رونیازا. رسانی فراهم شودپردازشی قوی بر خدمت

هرچند . های سالمت الکترونیک مورد توجه قرار گرفته استرایانش ابری در سامانه

اه های سالمت الکترونیک به همرکه استفاده از رایانش ابری مزایایی را برای سامانه

mailto:s_shokrollahi@sbu.ac.ir
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، هاترین این چالشیکی از مهم. هایی نیز شده استداشته اما موجب بروز چالش

 .حفظ حریم خصوصی بیماران و محرمانگی اطالعات سالمت افراد است

برای حفظ حریم خصوصی بیماران از رویکرد استفاده ، در این مقاله روش پژوهش:

ین منظور مدل کنترل برای ا. های کنترل دسترسی بهره گرفته شده استاز مدل

پذیر و پویا انتخاب شده و بر اساس دسترسی مبتنی بر ویژگی به عنوان مدلی مقیاس

، مدل کنترل دسترسی پیشنهادی. آن مدلی مبتنی بر رضایت بیمار پیشنهاد شده است

مبتنی بر ویژگی بوده و از مدیریت جریان کاری جهت باال بردن کیفیت کنترل 

 .کندمت الکترونیک استفاده میدسترسی در سامانۀ سال

مدل کنترل دسترسی مبتنی بر ویژگی ریزدانگی بیشتری را برای بیان  ها:یافته

تقویت . های بیمار فراهم کرده و قدرت باالیی در بیان رضایت بیمار داردمشیخط

تواند کارایی این مدل را در مواردی که در کاری میاین مدل با مدیریت جریان

 .شود بهبود بخشدمت الکترونیک از رایانش ابری و رایانش مه استفاده میسیستم سال

اطالعات محرمانۀ بیمار ، مدل کنترل دسترسی پیشنهاد شده در این مقاله گیری:نتیجه

 شدهفیتوصهای مشیصورت ریزدانه و آگاه از زمینه و با در نظر گرفتن خطرا به

 .کندحریم خصوصی بیمار را حفظ می بیرتتنیابهکنترل کرده و ، توسط خود بیمار

سامانۀ سالمت ، رضایت بیمار، حریم خصوصی، کنترل دسترسی واژگان کلیدی:

 الکترونیک
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تماتیکمرور سیس کی پرونده الکترونیک سالمت بر ایمنی بیمار: ریتأث  

 *0زاده محمد هدیه، 1 یاحمد مریم

، یپزشک رسانیاطالعو  تیریدانشکده مد، اطالعات سالمت تیریمد استاد-1

 .رانیا یدانشگاه علوم پزشک

 ایران پزشکی علوم دانشگاه سالمت اطالعات فناوری ارشد کارشناسی دانشجوی-9

Email: hedyeh. mohamadzadeh69@gmail. com 
 چکیده

 طول در سالمت اطالعات دیجیتال ذخیره نعنوا به سالمت الکترونیک پرونده :مقدمه

 تعریف پژوهش و آموزش، مراقبت تداوم از حمایت هدف با فرد یک زندگی

 نظر در باید EHR در که است موضوعاتی ترینمهم از یکی بیمار ایمنی .شودمی

 تأثیر خصوص در شده انجام هایپژوهش بررسی مطالعه این هدف .شود گرفته

 .است بیمار ایمنی بر المتس الکترونیک پرونده

 تمامی آن در که است نظامند مروری مطالعه یک، پژوهش این :پژوهش روش

 دسامبر تا 9333 مارس زمانی بازه در تحقیق موضوع به مربوط شده چاپ مقاالت

 شامل خارجی اطالعاتی هایپایگاه منظور بدین .گرفتند قرار بررسی مورد 9361

PubMed, Scopus, web of science, Science Direct, scholar به 

 به شده چاپ مقاله 6919 گرفتند قرار بررسی تحت معین هایواژه کلید با انگلیسی

mailto:hedyeh.mohamadzadeh69@gmail.com
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 گرفتن نظر در با درنهایت مرتبط مقاله 36 میان از و شد بازیابی انگلیسی زبان

 .گرفت قرار بررسی مورد یمقاله 62 خروج و ورود معیارهای

 پرونده از استفاده مقاله هشت در که داد نشان مقاله 62 کامل رسیبر نتایج :هایافته

 شش در و بود شده مراقبت کیفیت و بیمار ایمنی ارتقای باعث سالمت الکترونیک

 و بیمار ایمنی ارتقای به منجر سالمت الکترونیک پرونده اگرچه که دادند نشان مقاله

 :ازجمله نیز دیگری مهم لمسائ و نیست کلی حلراه ولی است شده مراقبت کیفیت

 برای قوی زیرساخت نداشتن، پرسنل آگاهی و درک، بیمار ایمنی سازمانیفرهنگ

EHR ،شده گزارش خطاهای تعداد و بیمار ایمنی مسائل و آموزش بر نظارت نبودن 

 ضعیف طراحی که داد نشان هم مقاله یک .است مهم بیمار ایمنی ارتقای در EHR از

 ایمنی کاهش به منجر تواندمی آن به ازحدبیش اعتماد و سالمت الکترونیک پرونده

 .شود بیمار

 پرونده سیستم هایقابلیت که دهدمی نشان مطالعه هاییافته مجموع در :گیرینتیجه

 مراقبت کیفیت افزایش، بیمار ایمنی درارتقا مفیدی و موثر نقش سالمت الکترونیک

 است بیمارشده بهبودایمنی منجربه EHR اگرچه اما ؛دارد پزشکی خطاهای وکاهش

 ایمنی سازمانی فرهنگ یک ونیازبه نیست پزشکی خطاهای کاهش برای کلی عالج

 .دارد ازخطاها پرسنل وآگاهی

 .مند نظام مرور، بیمار ایمنی، سالمت الکترونیک پروندهی: کلید کلمات
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ر حوزه همگرا با تکیه بر نقش آن د یهایفناور یاتوسعهمروری بر سیر 

 هاچالشمزایا و ، : کاربردهاسالمت

 *0نفیسه خسروی، 1شیرین عیانی

 عالی موسسه آموزش، دپارتمان کامپیوتر، دکتری انفورماتیک پزشکی -6

 الکترونیکی فاران مهر دانش

 عالی موسسه آموزش، دانشجوی کارشناسی ارشد تجارت الکترونیک -9

 مهر دانشالکترونیکی فاران 
com .kh@yahoo .nafismail: E 

 
 چکیده

 از بشر انتقال به تدریجاً و ساخته متحول را امروز دنیای که هایفناور ابر :مقدمه
 یافتن توسعه ای و شدن تنیده هم در از، سازندیممنتقل  دانش عصر به اطالعات عصر
 یهایفناور، هایفناور ابر این اعانو از یکی. شوندیم حاصل نوین یهایفناور

 در مشترک اهداف تمرکز کاری و دستیابی به شدن یکسو بر که است همگرا
 ابر این یریکارگبه مزایای. متمرکز است تکنولوژیکی و علمی مختلف یهاشیگرا

 یهایزیربرنامه و مانیتورینگ، درمان، تشخیص ازجمله مراحلی در فناوری
 برای تاکنون که بسیاری یهاتالش علیرغم. است توجه لقاب سالمت استراتژیک

همگرا در صنعت سالمت به کار گرفته شده است به نظر  یهایفناور یریکارگبه
این به کار گیری آن در ، به دلیل مشکالتی که برای اجرای آن وجود دارد رسدیم

 یفناور براهدف از این مطالعه بررسی روند تحوالت . صنعت آرمان گرایانه است
 .باشدیممرتبط  یهاچالشهمگرا در صنعت سالمت به لحاظ شناسایی مزایا و 

 

mailto:nafis.kh@yahoo.com
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همگرا در حوزه  یهایفناورابتدا مقاالت مرتبط با ، در این مطالعه :روش پژوهش
همگرا در حوزه  یهایفناوراستفاده از  یهاچالشمزایا و ، سالمت که در آنها کاربردها

ردیدند و گ یبندطبقه سالمت حوزه در و شده استخراج معتبر ایهدادهسالمت از پایگاه 
بر اساس روش علمی مندرج در این مطالعه انجام  یبندطبقهدر نهایت نیز تحلیل و 

 .گردید
، نوین در حوزه سالمت یهایآورفندستاورد همگرایی  نیترمهماز جمله  :هایافته
 افراد عملکرد بهبود، پزشکی هیزاتتج ساخت در همگرا یهایآورفنتوان به نقش می

فراهم آوری بازسازی ، علم ژنتیک یهایدگیچیپرفع ، مؤثرساخت داروهای ، ناتوان
 یریکارگبه، جدید یستیز نانوساخت حسگرهای ، امکان جراحی بدون عارضه، اعضا

این  یهاافتهی. اشاره کردزیستی پیشرفته  یهاستمیسبنیادی و ساخت  یهاسلولمفیدتر 
نوین درمانی و غیر تهاجمی از  یهاروشژوهش نمایانگر این واقعیت است که با ارائه پ

حصول بهبودی ، شوندیمتهاجمی  یهاروشهمگرا که جایگزین  یهایآورفنطریق 
 .شودیمبیمار در زمان کمتر با هزینه کمتر و با کیفیت بیشتر میسر 

، مشکل شدن تشخیص هویت فردی همچون ییهاچالشبا توجه به وجود  :یریگجهینت

، یخودمختاراز بین رفتن حریم خصوصی و ایجاد ، درک مبهم انسان نسبت به خود

ایجاد ، مواد نانو یریکارگبهخطرات ناشی از ، تغییرات منفی نگرش نسبت به بدن

نیست و  یاسادهامر ، هایآورفندستیابی به مزایای ، باال یهانهیهزمشکالت جمعیتی و 

تصویر  توانیمهای آتی در سال. تالش کرد هاچالشر جهت مرتفع کردن این باید د

به  ای نوینکه توسط ساختارها و رویکردهای بین رشتهمدرن جدیدی از سالمت 

 .ودب رسیده است را شاهد پایداری
، فناوری اطالعاتی، فناوری زیستی، فناوری نانو، همگرا یهایآورفنکلمات کلیدی: 

 مانسالمت و در
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 کیالکترون یبر پذیرش بانکدار مؤثرارائه مدلی به منظور شناسایی عوامل 

 )مطالعه موردی: بانک حکمت ایرانیان( توسط مشتریان

 3*محمدرضا محمدی،  1، 0علی سلیمانی

 واحد مالرد ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی -6

 مهر دانش انفار عالیاستادیار گروه تجارت الکترونیک موسسه آموزش  -9

، گرایش تجارت الکترونیک، دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری اطالعات - 9

 مهر دانش فارانالکترونیکی  عالیموسسه آموزش 
E-mail: mohammadi. mrm@gmail. com 

 دهیچک

 یهایگذارهیسرماو  و ارتباطاتاطالعات  یفناورروز افزون توسعه با توجه به  مقدمه:

 یها در اکثر کشورهاامروزه بانک، و خدمات آنالین یآورفنصنعت بانکداری در حوزه 

 انیزمان ممکن به مشتر نیو کمتر تیفیک نیترالخدمات با با نیدر صدد ارائه بهتر ایدن

از ، یانالکترونیکی توسط مشتر صورتبهاز این رو پذیرش خدمات بانکی . باشندیمخود 

به بیان ، با ارائه یک مدلاین پژوهش . برخوردار است هابانکاهمیت باالیی برای 

بر پذیرش بانکداری الکترونیک  رگذاریتأثکلیدی در خصوص عوامل  ییهاافتهی

هدف از این پژوهش شناسایی عواملی است که موجب گرایش مشتریان به . پردازدیم

 .گرددیملکترونیکی ا صورتبهاستفاده از خدمات بانکی 

است که  یآورفنپژوهش بر اساس مدل اولیه پذیرش  ساختار روش انجام کار:

 اعتماد و، ریسک درک شده، شهرت(برند )، متغیرهای مهمی از جمله سطح دانش فردی

این . هنجارهای ذهنی که تاکنون کمتر به آن پرداخته شده به آن افزوده شده است

mailto:mohammadi.mrm@gmail.com
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معادالت ساختاری و تحلیل مسیر است و با توزیع ، ستگیهمب -پژوهش از نوع توصیفی

در ، مشتری بانک حکمت ایرانیان 933رفتار بر  مؤثرپرسشنامه استاندارد به مطالعه عوامل 

ارتباط میان متغیرهای ، اساس نتایج تحلیل بر .بانکداری الکترونیک پرداخته است رشیپذ

 .مورد بررسی قرار گرفت، مدل

دانش فردی بر درک سودمندی و که داد پژوهش نشان حاصل از این  یهاافتهی: هاافتهی

درک سهولت استفاده و همچنین بر تمایل به استفاده از بانکداری الکترونیک از سوی 

و همچنین ریسک درک شده از سوی  هابانکبرند و شهرت . است مؤثرمشتریان 

عامل اعتماد نیز  .دارد ریتأثمشتریان بر نگرش آنها نسبت به پذیرش بانکداری الکترونیک 

همچنین . ارتباط مستقیم بر نگرش و تمایل مشتریان در پذیرش بانکداری الکترونیک دارد

 صورتبهذهنی بر تمایل به استقبال مشتریان از بانکداری الکترونیک  یهنجارها

 .است مؤثر میرمستقیغ

 یترقیدقشناخت  تا به ندکیمنتایج این تحقیق به مدیران حوزه بانکی کمک : یریگجهینت

این  .نیازها و تمایالت مشتریان در استقبال از خدمات بانکداری الکترونیک دست یابند از

و  بامطالعههدفمند و  صورتبهدر این حوزه  یگذارهیسرما شودیمامر سبب 

موفقیت در این حوزه  رسدیملذا به نظر  .صورت پذیرد ثمربخشمطلوب و  یسنجامکان

و اتخاذ استراتژی کالن با محوریت شناخت مشتری و نیازهای  یزیربرنامه طریق تنها از

 .گرددیمآن میسر 

درک ، درک سودمندی، مدل پذیرش فناوری، بانکداری الکترونیک :کلمات کلیدی

 عوامل بیرونی، سهولت استفاده
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 شدهرفتهیپذمقاالت  مشخصات و چکیده

 پوستر صورتبه
 

 

 

 

 

 

 

 



 اطالعات یفناور یکاربردها یمل شیهما نیاول 

 سالمت تیفیک و ارتقاء یتوسعه علم یدرحوزه ها

 یاقتصاد مقاومت کردیبا رو       

 فاران مهر دانش یکیالکترون یموسسه آموزش عال  

 

71 

 

 پوستر صورتبه شدهرفتهیپذاالت فهرست مق

 

 نویسندگان عنوان مقاله ردیف

6 
به منظور جذب  هاتیساوب  کیتراف یسازنهیبه

 رانیدر ا یدرمان سمیگردشگر سالمت با تور

 ،یمانیسل یعل

 ینرگس اسد

9 
و باالتر به  ترعیسر افتنیو دست  رشیموانع پذ یبررس

 کیتجارت الکترون

 ،پور نیبهاره حس

 یام وصلاله

9 
مجهز جهت امدادرسانی در سوانح  یهاوسکیک

 و بالیای طبیعی مبتنی بر فناوری نوین یاجاده

 ،علی پیروز

 سمانه سالمی

1 
 یوکارهاکسببر فروش  مؤثرعوامل  یبندتیاولو

 ییزاو اشتغال ینیو نقش آن در کارآفر یالکترونیک
 علی جعفری

2 
در  اءیاش نترنتیا یبایصنعت و بازار یابیمدل ارز نییتب

 رانیا

الهام ، یزیعز میمر

 یوصل

1 
با استفاده  کیالکترون وکارکسبدر  نینو یارائه روش

 هوشمند یهاکارتبر محور  یروسیو یابیاز بازار

 ،یمانیسل یعل

 زاده یزهرا زک

7 
 نیتأمسامانه جامع کمیسیونهای پزشکی سازمان 

 اجتماعی

 ،یطجر سبز یعل

 ،ملک زاده هیسم

 یکشور نیحس

 عسگرپور
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 سالمت گردشگر جذب منظور به هاتیسا وب ترافیک یسازنهیبه

 ایران در درمانی توریسم ای

 9ینرگس اسد، *6 یمانیسل علی

 

 رانیا، مالرد، وتریگروه کامپ، واحد مالرد، یدانشگاه آزاد اسالم -6

 ر دانشالکترونیکی فاران مه یارشد موسسه آموزش عال یکارشناس یدانشجو -9
Email:a. soleimani. uni@gmail. com 

  

 چکیده

توریسم درمانی به عنوان یکی از ابعاد ، یشگردمختلف گر یهاحوزهن میادر  :مقدمه

با توجه به ، کندیمگردشگری سالمت به توسعه پایدار و پویایی اقتصاد کشور کمک 

از تکنولوژی با استفاده  ستیبایماهمیت و درآمدزایی این صنعت برای کشور 

در جذب و معرفی هر چه بیشتر خدمات پزشکی  هاتیسااینترنت به خصوص وب 

را با این موضوع و با  ییهاتیساخود به دیگر کشورها اقدام شود تا بتوان وب 

 .کرد یسازنهیبهو  یاندازراهاستانداردهای جهانی 

ی هیک پرسشنام، پیمایشی است-در این تحقیق که توصیفی :پژوهش روش

اختصاصی به منظور ارزیابی میزان جذابیت و قابلیت استفاده وب سایت استفاده 

پرسشنامه تکمیل  93تعداد پرسشنامه پخش شده در بین دانشجویان  97از  .گردید

، spss 21نرم افزار  شده که پس از گردآوری و تحلیل آماری پرسشنامه ها با

مورد بررسی قرار گرفت  هاتیاس یسازنهیبهبرای  رگذاریتأثعوامل  نیترمهم
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 یهاسراچهاز توریسم درمانی در  ترجامعهمچنین برای به دست آوردن اطالعات 

 .پرداخته شد هاآنمعتبر خارجی به تحلیل و بررسی اطالعات 

عمیق  اطالعات لیقبکه مواردی از  دهدیمپژوهش نشان  یهاافتهینتایج  :هایافته

پاسخگویی سریع به ، هاتیساباالی وب  یریعتمادپذا)غنی( و سهولت استفاده و 

بیشترین رتبه را در جذب  هارنگو هماهنگی ترکیب  هالیمیادرخواست ها و 

همچنین پس از بررسی تعدادی . انددادهمخاطبین و بازدید بیشتر به خود اختصاص 

از  ییهاقسمتکه دارای  ییهاتیسافعال در زمینه توریسم درمانی  یهاتیسااز وب 

و نظرات کاربران در  هاقولبررسی نقل ، جمله معرفی مقصدهای پزشکی ویژه

 .برخوردار هستند یاژهیواز اهمیت  اندبودهخصوص موضوعات مرتبط با پزشکی 

 یدرصد فراوان نیشتریکه در پرسشنامه ب یعوامل یبندطهیحبا توجه به  :یریگجهینت

بر  تیوب سا یهاتیقابلبا معطوف کردن  توانیمرا به خود اختصاص داده بودند 

، تعامل، اعتماد، ییخوانا، ریادگی، سهولت استفاده از مرورگر، سبک یهاطهیح یرو

 دادن قرار اریاخت مرتبط و در یهاواژه دیدر نظر گرفتن کل ومطالب  یرنگ و محتوا

ران و نظرات کارب هاقولنقل  یبررس، ژهیو یپزشک یمقصدها یمعرف رینظ یامکانات

ها به منظور جذب  تیوب سا کیتراف یسازنهیبهرا در جهت  یمؤثراقدامات 

 .گردشگر سالمت انجام داد

 گردشگر، یسازنهیبه، توریسم درمانی کلمات کلیدی:
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 و باالتر به تجارت الکترونیک ترعیسربررسی موانع پذیرش و دست یافتن 

 0الهام وصلی، *1بهاره حسین پور

موسسه آموزش عالی ، کوچک یوکارهاکسبدانشجوی کارشناسی  -6

 فاران مهر دانش الکترونیکی

 فاران مهر دانشالکترونیکی موسسه آموزش عالی  مهندسی کامپیوتر گروه ریمد -9

Email: h. ybahar@yahoo. com 

 چکیده

جدید  یهامدلرا برای  بسیاری یهافرصتتوسعه و نفوذ باالی اینترنت  :مقدمه

به ارمغان آورده است و این تصادفی نیست که تجارت الکترونیک یکی از  وکارکسب

پیشرفت سریع . رو به رشد اقتصاد دیجیتالی مدرن است یهاقسمت نیترعیسر

و تعامل  وکارهاکسباینترنت و تجارت الکترونیک در طول دو دهه گذشته روش 

که  رودیمپیش رو انتظار  یهاسالدر . ییر داده استبا مشتریانش را تغ هاشرکت

عوامل رشد  نیترمهم ازتجارت الکترونیکی )شامل تجارت اجتماعی و موبایلی( یکی 

 .باشد وکارکسبدر محیط رقابتی 

مروری بر حالت فعلی توسعه تجارت الکترونیک و ، در این مقاله :روش پژوهش

تحلیلی بر ، همچنین. ارائه خواهد شد هاشرکتمزایای آن برای مشتریان و  نیترمهم

در هر دو سمت ، به تجارت الکترونیک سطح باالتر یابیدستاهمیت ترین موانع  پر

اگرچه تجارت . شودیم( ارائه فروشانخرده) کنندگانفراهمتقاضا )مشتریان( و 

 مقایسه، الکترونیک مزایای بسیاری مانند اطالعات جزئی روی کاالها و خدمات

mailto:h.ybahar@yahoo.com
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. ..خرید آسان از طریق کامپیوتر خانگی یا موبایل و، دریافت سریع و راحت، قیمت

(OECD را به مشتریان عرضه )اما هنوز موانع قابل توجهی توسط هر د و گروه ، کندیم

که در حال اجرای تجارت الکترونیک برای  شودیمتجربه  وکارکسبمشتریان و صاحبان 

 .هستند و این موانع در این مقاله تحلیل خواهند شدرسیدن به پتانسیل کامل آن 

 یهایگذارهیسرماویژه بر موانع پیاده سازی تجارت الکترونیک توسط  دیتأک :هایافته

نرخ نفوذ اینترنت و ، موانع نیترمهمبه عنوان . ( خواهد بودSMEکوچک و متوسط )

حفاظت مشتری و دیگر ، ایمنی، مالیات، یالمللنیب یهاپرداخت، مسائل تجارت مرزی

 .مشکالت قانونی با جزئیات تحلیل خواهند شد

هر شهروند برای خرید آنالین  یتوانمندسازاینترنت و سرعت اتصال برای  :یریگجهینت

همه مستندات قانونی و مقررات مربوط به  یسازهماهنگهمچنین . باید ارتقا یابند

یکی از  رسدیمکه به نظر  طورمانه، یالمللنیبتجارت الکترونیک در سطح ملی و 

برای افزایش اعتماد . گام مهمی است، عمده موانع و مشکالت است دکنندگانیتول

فروشندگان اینترنتی و سایر ذینفعان باید در زمینه ، مانع دیگر تجارت الکترونیک، خریدار

 بالقوه درباره تمامی مزایای تجارت کنندگانمصرفبه منظور توضیح به ، آموزش

 یسازادهیپتوسعه و . الکترونیک و نحوه استفاده ایمن از آن کارهای بسیاری انجام دهند

و سهولت استفاده نیز محیط تجارت الکترونیک  ترامنپرداخت الکترونیکی  یهاستمیس

 .را ارتقا خواهد بخشید

 وکارکسب، خرید آنالین، تجارت مرزی، موانع، تجارت الکترونیککلمات کلیدی: 

 .رونیکالکت
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 و بالیای طبیعی یاجادهمجهز جهت امدادرسانی در سوانح  یهاوسکیک

 مبتنی بر فناوری نوین

 0سمانه سالمی، *1علی پیروز

 

موسسه آموزش عالی رشته مهندسی فناوری اطالعات ، دانشجوی کارشناسی ارشد-6

 کترونیکی فاران مهر دانشال

موسسه آموزش عالی ی اطالعات رشته مهندسی فناور، دانشجوی کارشناسی ارشد-9

 الکترونیکی فاران مهر دانش

 

 چکیده

ای در دنیا جان خود را از میلیون نفر بر اثر تصادفات جاده 9 .6هر ساله مقدمه: 

را در این  3رتبه  سازمان جهانی بهداشت یهاگزارشایران بر اساس  .دهنددست می

کشور با تعداد باالی  63عی جزو همچنین در حوزه مخاطرات طبی. باشدیمزمینه دارا 

در امدادرسانی به سانحه  ریتأخغالب این مرگ و میرها به علت  .بالیای طبیعی است

سریع از لحاظ پزشکی اهمیت بسیار باالیی  یامدادرسانمسئله . افتددیدگان اتفاق می

 .دارد

ش در این تحقیق به منظور ارائه راه حلی نوین و بومی برای کاهروش تحقیق: 

به ، حل امداد رسانی سریع همچنین بررسی راه، تصادفات جاده ای و بالیای طبیعی

در حوزه امداد رسانی و پزشکی از راه دور  یالمللنیبتجزیه و تحلیل مقاالت معتبر 
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پزشکی ، شبکه بین خودرویی به این منظور با استفاده از کلمات کلیدی. پرداخته شد

 Googleهای معتبر در سایت پهپاد و امنیت، ایتصادفات جاده، از راه دور

scholar ,Elsevier ,IEEE  وSciencedirect جستجو شد. 

کشورهای توسعه یافته مجهز به سیستم شبکه بین خودرویی و زیرساختهای یافته: 

. پزشکی از راه دور مناسب جهت کاهش تصادفات و خطای انسانی هستند

هستند که ارتباط بین وسایل  ادهاک یهاشبکه نوعی از بین خودرویی های شبکه

ها کنار جاده معموالًبین وسایل نقلیه و تجهیزات ثابتی که همچنین ، نقلیه مجاور

ایجاد بین خودرویی  هایهدف اصلی در شبکه، آورندرا فراهم می شوندیمنصب 

پزشکی از راه دور یک مفهوم عام برای . باشدراحتی و امنیت بیشتر برای مسافران می

ایده اصلی . ی باشدمپزشکی از راه دور یهامراقبتتوصیف جنبه های متنوعی از 

الکتریکی و خودکار کردن  یهاگنالیسپزشکی از راه دور انتقال اطالعات از طریق 

 .توسط تجهیزات پزشکی الکترونیکی است. ..خدمات بالینی و

به منظور کاهش تصادفات و امدادرسانی سریع با تلفیق شبکه بین : یریگجهینت

ای و همچنین ار تجهیزات واحد کنار جادهپزشکی از راه دور و با استقر خودرویی و

توانیم تا میزان می، های امدادرسانی آنالین مجهز به پهپاد آمبوالنسکیوسک

 .زمان امدادرسانی را کاهش داد یتوجهقابل

، های بین خودروییشبکه، پهپاد آمبوالنس، پزشکی از راه دورکلمات کلیدی: 

 کیوسک سالمتی

 

https://www.noavarangermi.ir/category/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87/
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و نقش آن  یالکترونیک یوکارهاکسببر فروش  مؤثرعوامل  یبندتیاولو

 ییزاو اشتغال ینیدر کارآفر

 *1علی جعفری

موسسه آموزش عالی الکترونیکی فاران  ،گرایش صنعتی ،دانشجوی رشته مدیریت

 مهر دانش

com .jafariali3476@yahoomail: -E 

 

 یدر زندگ یکیالکترون وکارکسبشدن  عیو وس یفناور رفتشیبا توجه به پ: مقدمه

کاربران قرار  یتمام اریدر اخت نترنتیکه ا یشماریب یهافرصتو  هاآدمروزمره 

 یروش برا نیترعیشابه  لیتبد ینترنتیا وکارکسب کی یاندازراهامروزه . دهندیم

 یاندازراهرا  یتیساباال وب  ی نگیزهبا ا یشده است اما هرروز افراد ینیکارآفر

 یول. از آن کسب کنند یبتوانند درآمد قابل توجه یو امیدوارند که به زود کنندیم

صاحبان وب . ندارند یهیچ درآمد هاماهپس از گذشت  هاتیسااز وب  یبسیار

کم کم به  تیو وب سا دهندیماولیه خود را از دست  یانگیزه  یپس از مدت تیسا

عوامل  یبند تیتحقیق درصدد است با اولو نیا نیبنابرا؛ شودیمسپرده  یوشفرام

به نقش ، عوامل نیا یبنددستهعالوه بر ، یالکترونیک یوکارهاکسببر فروش  مؤثر

 .و اشتغال بپردازد ینیموضوع در بخش کارآفر نیا

در فروش  مؤثرعوامل  یبند تیپس از جستجو به منظور اولو: روش پژوهش

 ایو  هانامهانیپادر  ییزااشتغالو  ینینقش آن در کارآفرو  کیالکترون وکارکسب

 هاپژوهش نیصورت گرفت و به رفع نقاط ضعف ا یکاف یهایبررس، مقاالت معتبر

mailto:jafariali3476@yahoo.com
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روش  زاطالعات بوده و ا یپژوهش به صورت جمع آور نیا. پرداخته است

 .است گرفتهانجامنفر  931 نیب یشیمایپ-یفیتوص

 نیرا ب تیاهم نیشتریب تیکه امن دهدیمنشان  رهایمتغ یبندرتبه جیدر نتا: هاافتهی

به  یطراح. ردیگیمدر رتبه بعد عوامل مرتبط با کاال قرار . داراست رهایمتغ گرید

هم سطح با  یریمحتوا به عنوان متغ نکهیبا توجه به ا شودیمرتبه سوم قلمداد  ریمتغ

، رتبه نیدر آخر ؛ واستشده  یبندرتبهخدمات پس از فروش  نیو همچن یطراح

 .ردیگیمخدمات پس از فروش قرار 

 وکارکسببر فروش  رگذاریتأث یفاکتورها شتریاز آنجا که تالش شده تا ب: یریگجهینت

توجه داشت که  دینکته مهم با نیبه ا میکن یبنددستهو  یآورجمعرا  کیالکترون

زگار کردن اطالعات با به میزان توانایی سا، موفقیت در جذب مشتریان اینترنتی

 دینبا نهیزم نیبهتر در ا تیدن به موفقیرس یبرا. ارضای نیازهای مشتریان بستگی دارد

سطح شناخت خود را  شیافزا توانندیها مآن. فراموش کرد زینقش دولت و مردم را ن

 کیبا جوامع مدرن منطبق کنند و به عرصه الکترون، زمان شرفتیبا توجه به پ

و بودن  کیالکترون وکارکسب قیاز طر هانهیچه مهم است کاهش هزآن. وندندیبپ

بوده که نقش دولت و  یاقتصاد مقاومت یداریدر جهت پا هاشرکت نیب یت رقابتیمز

 .از قبل مشهود است شتریموضوع ب نیمردم در ا

 اشتغال، ینیکارآفر، تیسا، عوامل مؤثر، کیالکترون وکارکسبکلمات کلیدی: 
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 رانیدر ا اءیاش نترنتیا یابیصنعت و بازار یابیارزمدل  نییتب

 0الهام وصلی، 1*مریم عزیزی

 الکترونیکیموسسه آموزش عالی کوچک  یوکارهاکسبدانشجوی رشته مدیریت -6

 فاران مهر دانش

 دانش فاران مهرالکترونیکی  یموسسه آموزش عال وتریکامپ یگروه مهندس مدیر -9

 
E-mail: azizi. maryam1358@hotmail. com 

 

 چکیده

گردد که به دلیل ای نوظهور در ایران محسوب میاینترنت اشیاء پدیده :مقدمه

و از  ونقلحمل، سالمت، های مختلف از جمله صنعتکاربردهای فراوان در حوزه

های مبتنی بر با توسعه فناوری، واز دیگر س. این دست مورد توجه قرار گرفته است

لزوم طراحی مدلی برای ارزیابی و بازاریابی اینترنت ، های اخیراینترنت اشیاء در سال

 .گردداشیاء به منظور واکاوی بیشتر این مهم در ایران احساس می

این تحقیق به منظور تبیین مدل ارزیابی و بازاریابی اینترنت اشیاء در  :پژوهش روش

از تحقیق اسنادی و همچنین تحلیل محتوای مصاحبه با نخبگان مدیریت ایران 

 .کامپیوتر و اینترنت اشیاء در ایران استفاده کرده است، فناوری اطالعات

نهادهای رسمی و غیررسمی نقش  های تحقیق حاکی از آن است کهیافته :هایافته

ها( و رتباط با سایر تکنولوژیو ا ای در بهبود عوامل تقاضا )اندازه بازارکنندهتعیین

. های اینترنت اشیاء در داخل و خارج( دارندعرضه اینترنت اشیاء )استفاده از قابلیت

mailto:azizi.maryam1358@hotmail.com
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عملکرد اینترنت  کنندهنییتعاین عرضه و تقاضا برای اینترنت اشیاء از طریق عوامل 

ت تولید محصوال، اشیاء شامل انتشار و تطبیق با محصوالت و خدمات اینترنت اشیاء

تواند منجر به مرتبط با اینترنت اشیاء و تولید اختراعات مرتبط با اینترنت اشیاء می

 .منافعی برای صنایع در ایران گردد

به ارزیابی و بازاریابی اینترنت اشیاء حاضر عالوه بر ارائه مدل  قیدر تحق :یریگجهینت

 یثال ابعاد تقاضا برابه طور م. پرداخته شد رانیموجود در مدل در ا یرهایمتغ یبررس

اشیاء از  نترنتیعرضه ا نینهمچ. قرار گرفت لیمورد تحل رانیاشیاء در ا نترنتیا

در داخل و  دهندهارائه یهاشرکت هایتیتجربه و قابل، هادو فاکتور مهارت یبررس

در  یالمللنیب یهاها و توان شرکتتیاز ظرف یریگبه بهرهاقتصادی و عالقه  تیقابل

 نترنتیا یابیدر حوزه بازار نیهمچن. قرار گرفت یاشیاء مورد بررس نترنتیحوزه ا

مورد توجه  رانیاشیاء در ا نترنتیکارآمد ا کارگیریبهکه بر ارائه و  یاشیاء عوامل

. مورد توجه قرار گرفت رانیاشیاء در ا نترنتیاثرات بالقوه ا سپس. باشند ارائه شدیم

 .مدل تحقیق ارائه شد در نهایت پیشنهادهایی با توجه به

 عملکرد، تقاضا، عرضه، اینترنت اشیاءلمات کلیدی: ک
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 ویروسیکترونیک با استفاده از بازاریابی ال وکارکسبارائه روشی نوین در 

 هوشمند یهاکارتبر محور 

 0*زهرا زکی زاده، 6علی سلیمانی

 یرانا، مالرد، گروه کامپیوتر، واحد مالرد، دانشگاه آزاد اسالمی-6

موسسه آموزش عالی  رشته تجارت الکترونیکدانشجوی کارشناسی ارشد -9

 الکترونیکی فاران مهر دانش

com .uni@gmail .soleimani .amail:-E  
 چکیده

 یاساسو تجارتی از ارکان مهم و  وکارکسببرای هر  ویروسیازاریابی ب :مقدمه

ها مشتری دیگر را نیز به محصول تواند دهزیرا یک مشتری راضی و وفادار می، است

، روشی بسیار جدید نیست، نوع بازاریابیاگر چه این . مند کندو خدمات شما عالقه

چگونه اینکه ، آیدبه حساب می یبازاریاب های تبلیغ وروش نیمؤثرتراما یکی از 

 که هوشمند اعتباری را برای این بازاریابان ایجاد کنیم یهاکارتدرک استفاده از 

درک . و بتوانند آن را انتقال دهند دنچنین رویدادی را درک و تفسیر کن استفاده از

، آموزشصحیح  ینحوهبستگی به ، انتقال اطالعات بستگی به از این دوران بازاریابان

این . باشدیمدارند مرتبط  که افرادو دانش فردی  هاکارتدانستن مزایا و معایب 

 بر محورروشی نوین در بازاریابی ویروسی  یاارائه منظوربهمطالعه پدیدارشناسی 

 هوشمند صورت گرفته است یهاکارت

mailto:a.soleimani.uni@gmail.com
https://www.ibazaryabi.com/category/marketing/
https://www.ibazaryabi.com/category/marketing/
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اریابان نفر از باز 93روی  6921مطالعه کیفی پدیدارشناسی در سال  نیا :پژوهش روش

، نظیر پندار کوشک ایمن ییهاشرکتسال در این حوزه در  9الی  9ویروسی که حدود 

و بدون آموزش اولیه تجربه کسب  اندداشتهآسیاتک فعالیت ، هوشمند نیراهکار سرزم

 انفرادی یافتهنیمه ساختار یهامصاحبهاز  هادادهگردآوری  برای. انجام شد، اندکرده

 مورد تحلیل قرار گرفت big dataافزار نرمو با  گردآوری شده هادهداتمام . استفاده شد

 .بود ریرپذیتأثکلی  یریگجهینتو در 

، تحصیالت مرتبط، یریادگیآمادگی برای "اصلی  پارامترپنج  هادادهاز آنالیز  :هایافته

ربیات که تبیین کننده تج " نسبت به رقیبان هاکارتباور به مزایای ، عالقه به نوع کار

و  حسن انجام کار، فروشاحساس راحتی برای . استخراج شد، بود انجام کار بازاریابان

از مضامین فرعی است که برای توصیف مضامین  هایتینارضاکاهش ، رضایت مشتری

 .رودیماصلی به کار 

سختی  یهایدگیچیپلذا درک . منحصر به فرد بود این بازاریابان اتیتجرب :یریگجهینت

مردم را در  یهانگرشباورها و ، اندداشتهاعتباری هوشمند  یهاکارترا در ارتباط با کار 

شرکت مربوطه برای ارائه خدمات جامع توسط و  انددادهتغییر  هاکارتارتباط با این 

و با ابداع روشی نوین با تلفیق بازاریابی  اندکردهو مهارت کسب  دندیدآموزشات الزم را 

 .اندکردهبه فروش بهتر کمک  اجتماعی و اینترنت یاهشبکهویروسی و 

روش ، بازاریابی ویروسی؛ هوشمند اعتباری یهاکارت پدیدارشناسی؛ کلمات کلیدی:

 نوین
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 اجتماعی نیتأمپزشکی سازمان  یهاونیسیکمسامانه جامع 

 3حسین کشوری عسگرپور، * 0سمیه ملک زاده، 1علی سبزطجری 

 

شد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی )دانشگاه علوم پزشکی دانشجوی کارشناسی ار .6

 اجتماعی نیتأمرئیس گروه کمیسیون پزشکی ستاد مرکزی سازمان ، ایران(

، بهشتی( کارشناس ارشد فناوری اطالعات سالمت )دانشگاه علوم پزشکی شهید. 9

 اجتماعی نیتأمکارشناس متخصص کمیسیون پزشکی ستاد مرکزی سازمان 

کارشناس ، (دانشگاه آزاد اسالمی همدان)کامپیوتر  افزارنرممهندسی کارشناس  .9

 متخصص کمیسیون پزشکی استان همدان
Email: somayeh_malekzade@yahoo. com 

 چکیده

که  باشدیمپزشکی یک سیستم متمرکز تحت وب  یهاونیسیکمسامانه جامع  مقدمه:

با ، RUPمتدولوژی  اوراکل و با Databaseدر  ASP. NET2تحت پلت فرم 

در این . طراحی گردیده است VPNقابلیت اتصال از طریق خطوط اینترنت و 

تجدیدنظر و شوراهای پزشکی ، پزشکی بدوی یهاونیسیکمسیستم امور مربوط به 

و ایجاد بانک اطالعاتی  یافزارنرممکانیزه شده و با استفاده از سکوهای جدید 

 یسازکپارچهیراستای  پزشکی را در یهاونیسیکمواحدهای صف و ستادی ، متمرکز

 .رساندیماطالعات یاری 

در این پژوهش با مطالعه میدانی و تطبیقی از مراحل شناسائی روش پژوهش: 

، تست، ساخت، طراحی، ارائه رهیافت کارشناسی، تحلیل وضع موجود، هاچالش
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عملکرد سازمان مورد  ،استانداردسازی و کنترل و پشتیبانی سامانه مذکور، ندسازیتسم

احصاء  هاتیموفق، بررسی قرار گرفته و با مقایسه شرایط قبل و بعد از فعالیت سیستم

شده و نتایج مثبت عینی عملکرد سیستم با رویکرد اقتصاد مقاومتی راستی آزمائی شده 

 .است

ارافتادگی سازمان تأمین اجتماعی با مکانیزاسیون فرآیند رسیدگی به تقاضای از ک: هاافتهی

 paperlessپزشکی به صورت  یهااستراحتو  هاتیمعذورمربوط به  یهاتیحماو 

اداری و پزشکی را به صورت هوشمند محقق ، سازمانی یهاپروتکلتوانسته است 

، های درمانی data. ساخته و موفق به صدور و نگارش اتوماتیک آرای پزشکی گردد

 الوصولسهلشدۀ  یبندطبقهیک پرونده الکترونیک ِو اداری هر متقاضی در قالب  یامهیب

 شدگانمهیبشده و مشتمل بر اطالعات سودمندی برای پرونده سالمت  یسازرهیذخ

 یرحضوریغبوده و بستر خدمات  یسازیسفارشاز سیستم قابل  یریگگزارش. باشدیم

ازدرگاه های بسیاری ، و به دلیل کنترل هوشمند فرآیندها شدهفراهم شدگانمهیببرای 

 .سوء استفاده و تخلفات مسدود گردیده است

، سیستم فوق از طریق باال بردن ضریب دقت یاندازراهرهیافت سازمان با : یریگجهینت

شرایط اجرای صحیح فرآیندها و کنترل و نظارت ، صحت و جامعیتِ الزم، سرعت

و توانسته است از  فراهم نموده شدگانمهیبهوشمند را در روند رسیدگی به تقاضای 

سازمان صیانت نموده و در راستای جلوگیری از هدر  شدگانمهیبمنابع مالی و انسانی 

 .رفت منابع مزبور و تحقق اقتصاد مقاومتی گام نهد

پرونده ، سیستم اطالعاتی کمیسیون پزشکی، سامانه کمیسیون پزشکیکلمات کلیدی: 

 .الکترونیکی

 


