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های حوزه سااالمته هر زوز شیا از شیا  تحول دیجیتال یک نیاز اساااساای اساات کا سااازمان

ساازی اساتراتژی تحول دیجیتال ساالمته کنند. اما طراحی و شیادهضاروز  نن زا احااام می

زاه عولیاتی نیاز نقشااامری دشاواز و شرااشا اسات و زهاران امروز و نینده ساالمت شا زاهنوا و  

های سااالمت دازند. دز این کتاب زاهکازهای مدیریتی و اسااتراتژی سااازمانی تا توسااعا نونوزی

دیجیتاله دز کناز زوندهای دیجیتال نینده سااالمت ازا ا شااده تا زهاران شتوانند از میان هنازان  

 های سازمان خود زا انتخاب کنند.زاهکاز گوناگونه اوشویت
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 مقدمه
زیاک نویشدون  حاصل  شنزگی  دستاوزد  هیچ  سالمت  کردن  سیاتم  دز  ما  از نموختا شود.  کا  ایم 

کردن شترسیمه حتواً تحلیل وسیع و موشکافانا داشتا شاشیم و شدون شواهد کافی تصویم نگیریم.  اشتااه

مان و شیشگیری از اشتااها  ازج نهیمه وشی وقتی  هراند شاید این ذهنیت زا شرای حفظ امنیت شیوازان 

شریمه  طراحی سیاتم و ازا ا زاهکاز شا کاز میهای دیگر مانند زهاریه مدیریته  هوین ذهنیت زا دز فعاشیت

 ماندگی خواهد شود. تنها نتیجا نن عقب

های حوزه   1های دیجیتال متحول شده و تحول دیجیتال های زندگی ما شا فناوزیدز حاشی کا توام جناا 

ازا ا های سنتی  های سالمت هوچنان شر زوشزا یکی شس از دیگری شازطراحی کردهه سیاتمگوناگون  

می شافشازی  خود  فناوزی  نکنخدما   شا  زا  کا مشکل  است  اشتااهی  تصوز  این یک محدود  د.  کنیم؛ 

موضوع فرهنگی است. ذهنیت ما دز حوزه سالمت شذیرش شایاز کوی شرای نونوزی دازد. تحول دیجیتال  

یت نن های سالمت هاتند کا اهوسالمت شا ننکا موضوع جدیدی نیاته وشی زهاران کوی دز سیاتم

هایی مانند  زا دزک کنند. تا امروز کا تحول دیجیتال سالمت شا تنها استراتژی موجود شرای عاوز از ااشا

های شایاز شاالی مراقاته کواود نیروی متخصص و مناشع ماشی و  های شرداختیه هنینا ناشایداز شودن مدل

چا اشم شایازی زا زوی شنوم شذیرش ه ننهتغییر نیاز مردم از دزمان شا شیشگیری و تندزستیه تادیل شد 

 تحول دیجیتال شاز کرده شاندمی کرونا شود. 

خصوص دز زاهکازهای سالمت دیجیتال شایاز موزد توجا قراز گرفتند و شا   هاز زمان نغاز شاندمی کرونا 

تلا  اندده  2مدیانزمینا  سرمایازشد  افنایا  کناز  دز  موضوع  این  کردند.  تجرشا  زا  دز شراشری  گذازی 

سالمت دیجیتال و شذیرش شهتر سیاتم سالمت و تنظیم قوانین و مقرزا  شرای تاهیل استفاده از این 

های سالمت نظیر شرای تالوز تحول دیجیتال سالمت فراهم نوزد. شایازی از سازمان فرصتی شی  هزاهکازها

شاید انجام   دانات کا اا کازیوشی کوتر کای می  هدزک کردنداین فرصت زا  گوناگون  دز کشوزهای  

های سالمت دیجیتاله توسعا حوزه ناات شا  های سالمت کا شیا از این  خصوص زهاران سازماندهد. شا

 ه نیاز شا زاهنوایی داشتند.کوتر نگاه شودند سازی زاهکازهای نونوزانا و مدیریت تحول سازمانی و شیاده

 

1 Digital transformation 
2 Telemedicine 
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سازمان ایجاد  استراتژی  سالمت؛  دیجیتال  تحول  ش »کتاب  سالمت  و    یشرو«های  زاهنوا  ازا ا  هدف  شا 

های سالمت نوشتا شده است. ما  زاهی عولیاتی شرای طراحی استراتژی تحول دیجیتال دز سازماننقشا 

سازی تحول دیجیتال سالمت نیاز دازنده  دز این کتاب ننچا زهاران امروز و نینده حوزه سالمت شرای شیاده

های سالمت دیجیتال دز دزون زاهاردهای توسعا نونوزی   از زاهکازهای مدیریتی و استراتژیک سازمانی تا

زاه شاید زهاران سالمت زا شا دانا زوندهای کازگیری این نقشاا ایم. شرای شیا شیرون سازمان زا ازا ا کرده

 های سازمان خود زا شیاشند.  مالح کنیم تا شتوانند میان هنازان زاهکاز مختلف اوشویت 3نینده

فصل است و مایر طراحی استراتژی   6اول تحول دیجیتال کا شامل    ؛ صلی دازداین کتاب سا شخا ا

کند. دوم شخا زوندهای سالمت دیجیتال کا شامل های سالمت زا ترسیم میتحول دیجیتال سازمان

کند. دز نهایت شخا نونوزی و خدما  سالمت زا شرزسی میفناوزانا  ترین زوندهای  فصل است و مهم  ۱۰

های کازنفرینی استازتاشی شا نونوزی شازه  فصل تقایم شده و دز موزد زوش  ۴است کا شا  سالمت دیجیتال  

 کند. گذازی صحات میها و سرمایاسازمانی و زاهاردهای توسعا نونوزیکازنفرینی دزون

دزمانی و  ا  هاه مراکن شهداشتی  های سالمته شیوازستانزهاران و مدیران سازمانشا    ههر سا شخا کتاب

ت ئهی  ین و مدیران و اعضااها و معاونگذازان سیاتم سالمت و شیوا ن و سیاستتحقیقاتیه مائوالمراکن  

دانشگاه شنشکیعلوی  علوم  می  ؛ های  ازا ا  مفیدی  و  کازشردی  فعاالن محتوای  و  مشاوزان  شا  ما  دهد. 

نین مطاشعا کنند  های مدیریته تحول دیجیتال و اقتصاد دیجیتال کا دز زمینا سالمت فعاشیت میحوزه 

 کنیم. خصوص شخا تحول دیجیتال سالمت زا توصیا میشا هکتاب

  هطوز کامل شا صنایع دیگر حوزه سالمتشا  ههایی کا دز شخا تحول دیجیتال سالمت نوزده شدهاستراتژی 

زوندهای سالمت   ههااز جولا تجهینا  شنشکی و دازویی منطاق نیات و شرای مدیران و فعاالن این حوزه

های علوم شنشکیه  نموختگان زشتا تر است. هوچنین دانادیجیتال و نونوزی سالمت دیجیتال کازشردی

شی زشتازشتا نعلوم  و  اطالعا  سالمت  فناوزی  و  شنشکی  مهندسی  مانند  فناوای  و  های  اطالعا   زی 

عالقیفناوز کا  دیجیتال  هاتنداهای  سالمت  حوزه  دز  فعاشیت  شا  شخا  می  همند  محتوای  از  توانند 

دهنده خدما  فناوزی اطالعا  های ازا ا شهره زا شارند. شرای شرکت   ینزوندهای سالمت دیجیتال شیشتر

ر زاهاردهای عولیاتی شرای مطاشعا شخا تحول دیجیتال سالمت و دزک شهت  هو دیجیتال دز حوزه سالمت

 . خواهد شودهای سالمت مفید تعامل شا سازمان

 

3 Future trends 
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استفاده شده   ۲۰۲۱تا  ۲۰۱۸های زوز مرشوط شا سالها و مقاال  شادز نگازش این کتابه شیشتر از کتاب

ها و زاهاردهای مختلفی معرفی شده و ما  شندیاست. حوزه سالمت دیجیتال شایاز نوظهوز است و دستا

. شا این حال هر کنیماسام ازجاعا  و اعتااز مقاال  و کتاب انتخاب    ایم شهترین موازد زا شرردهسعی ک

ها  زوش  ه د و شا احتوال زیاد شس از انتشاز کتابنیدست میا  زوز تجرشیا  و دانا جدیدی دز این حوزه ش

زوز شاخود زا اطالعا  واً حتمندان اکنیم عالق شناشراین توصیا می ؛و زاهکازهای نوینی معرفی خواهد شد

 .  کنند

تر شتواند شا فعاالن حوزه سالمت کوک کند تا شا شناخت عویقکتاب تحول دیجیتال سالمت  امیدوازیم  

شک شدون مشازکت و  شینفرینی کنند.  های عولیاتی دز شیشارد تحول دیجیتال سالمت نقاو استراتژی 

دیجیتال زا طی کرد و نیاز است افراد نگاه و توانوند    توان سفر تحولنفعان سالمت نویهوکازی توام ذی

یند زا شا عهده شگیرند و دیگران زا نین شا  احوزه سالمت شا جلب هوکازی متخصصان خارهه زهاری این فر

 .  کنندخود هوراه 

 

 ای به آینده پنجره

شرده دستگاه  یزوی مای است کا حداقل دز ظاهر ساشم است. وقتی سگا زا شا شیادهساشا۴۲اشکس مرد  

او هشداز می شا  شایا سالمتاه  او  دهد کا تغییری دز شرایط سالمتیشوشیدنی  شا  نمده و  شیا  اش 

اش تلفن هوشوند خوده از شنشک خانوادهتوسط  کند شا شنشک مراجعا کند. اشکس شا یک کلیک  توصیا می

 کند. یک وقت وینیت زززو می

نوزی کردهه شرزسی  هایی زا کا دستگاه شوشیدنی او جوع داده شنشکه سواشق شنشکی اشکس و هوچنین  

کند شا یک متخصص قلب مراجعا کند.  کند و شا او توصیا میکند. شس از نن هم او زا معاینا میمی

از شانک از یکی  وضعیت و امتیازدهی متخصصانه متخصصانی متناسب    یهای اطالعات اشکس شا استفاده 

شرااش شیدا میشخصی از ننهاه نوشت میکند و  گیرد. اشکس دسترسی متخصص قلب شا ی وینیت یکی 

کند تا او شتواند شیا از وینیت اشکسه توام اطالعا  مهم و مرتاط زا شا اش زا فعال میسواشق شنشکی

 دست نوزد.

گذازد و شا تشخیصی شرای وضعیت اش میمتخصص قلبه نتایج معاینا اشکس زا دز کناز سواشق شنشکی

های کالنی کا از سایر شیوازان ماتال  شرونده )شروفایل( سالمت اشکس زا شا داده  ه زسد. شنشکاو می  سالمتی

شود کند. او طی مقایاا متوجا میشا این شیوازی و شا شرایط سالمت یکاان وجود دازده مقایاا می
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ها  شد. تحلیل دادهتواند شرای اشکس خطرناک شاجراحی استاندازدی کا شرای این شیوازی وجود دازده می

 شر داشتا شاشد.تواند شهترین نتیجا زا دزمیویژه دهد شرای شرایط خاص اشکسه یک نوع دازوی نشان می

های شاشینی اعالم  تر موافقت خود زا شرای شرزسی شرونده سالمتا شرای شرکت دز کازنزماییاشکسه شیا

توانند زمانی کا قصد انجام کازنزمایی  میساا  تحقیقاتی  ؤکرده است. این شدان معناست کا مراکن و م

شاشینی دازنده شرونده سالمت اشکس زا اززیاشی کنند و اگر او شا شرایط گروه هدف مطاشعا ننها تطاشق داشته  

 شا او شرای شرکت دز تحقیق اطالع دهند. 

ناات شا   های شاشینی کا نتایج مثات شیشتر و عوازض جانای کوتریشرایط اشکس شا یکی از کازنزمایی

نام کند  گیرد شرای شرکت دز این مطاشعا ثاتدازوهای داخل شازاز داشتا استه تطاشق دازد. او تصویم می

های سالمتا شرای انجام مطاشعا استفاده شود. اشکس شرای تا هم از نتایج مثات نن شهره شارد و هم از داده

اشلیکیشنی زا دانلود می شازامتمشازکت دز مطاشعاه  اندازهژهرهای سالمت ویکند کا  گیری و ثات ای زا 

کند و شا زندگی  اش استفاده میگیری فعاشیت فینیکیند. او از دستگاه شایا سالمتا شرای اندازهکمی

داند کا اگر شرایط اوزژانای شیا شیایده تیم تحقیقا  شا او اطالع خواهند  دهد. او میعادی خود اداما می

ایه شیشرفت اشکس زا شا  ات هوشوند متشکل از شنشکان و تیم ششتیاانی حرفاداد. دز این حینه تیم مراق

داده از  میاستفاده  اختیازشان  دز  او  شوشیدنی  گجت  کا  شحظاهایی  دوز    شحظاشاگذازده  زاه  از  زصد  و 

 کنند. می

دهند.  و ازا ا میهایی دزشازه شرناما زوزانا اشکس شا اهاه دز صوز  نیازه توصیا ننها شا استفاده از این داده

هایا زا مطاشق دستوز مصرف کند و شرناما سالمتا زا اداما دهد.  کنند ناخا هوچنین او زا تشویق می

هایا دز مطاشعا  مراکن تحقیقاتی دیگر شا هدف  اشکس هوچنین موافقت خود زا شرای استفاده از داده

 خود اوه اعالم کرده است.شایا  وازانی  توشید دازوهای جدید و سازگاز کردن دازوها جهت شهاود زندگی شی

های تحول سازی استراتژی شود شا شیادهشینی میتصویری از سفر شیواز دز نینده سالمت است کا شیا  این

دزشازه اشعاد  کتاب تحول دیجیتال سالمت  های مختلف  شیوندند. ما دز فصلدیجیتال سالمت شا وقوع می

  کنیم.یل صحات میصاین تحول و زاهاردهای دستیاشی شا نن شا تفگوناگون 
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 مجموعه مِدلین  مؤلف: عرفیم

های سالمت های نونوزانا و فناوزانا دیجیتال دز سازمانسازی شرناماگر شیادهمدشینه مشاوزه طراح و تاهیل

و کاب و کازهای سالمت دیجیتال است. این مجووعا شا اعتقاد شا نقا کلیدی نونوزی و تکنوشوژی دز 

ها  کوشد تا دز نقا مشاوزی امین و مطوئنه سازمانسالمته میشرطرف نوودن نیازها و کواودهای حوزه  

های فعلی شلکا دز مایر تادیل شدن شا یک و کاب و کازهای حوزه سالمت زا نا تنها دز غلاا شر ااشا

 سازمان شایداز و شیشرو هوراهی نواید. 

ی توسعا و تحول سازمانیه  مدشین شا تکیا شر تجرشا و دانا گاترده تیم خود و شا ازا ا شروزترین زاهکازها

شیاده شرای  خود  مشتریان  سرمایاشا  مدیریت  سازمانیه  مشکال   شر  غلاا  دیجیتاله  تحول  های سازی 

زساند. شا علم شا اهویت سالمت دیجیتال اشوللی یازی میاقتصادی و اناانی و زسیدن شا استاندازدهای شین

سازی یاتم سالمته این مجووعا امید دازد تا شا شیادهو جایگاه استراتژیک زاهکازهای فناوزانا دز نینده س

سازی تحول دیجیتال زا دز توامی ازکان سیاتم سالمت سرعت اقداما  سریعه ااشک و زودشازدهه شیاده

 شخشد.

اندازی نزمایشگاه نونوزی سالمت دیجیتال و شس از نن شا زاه  ۱۳۹۷مدشین از اشتدای فعاشیت خود دز سال  

های تخصصی  اتم نونوزی سالمت ایران حضوزی ماتور و فعال داشتا و شا ازا ا مشاوزهمدشینه دز اکوسی

های متعدد و افراد نونوز و صاحب ایدهه شا ننها دز زمینا ها و استازتاپای شا شرکتو منتوزینگ حرفا 

این طرحاجرای طرح  دز  است.  زسانده  یازی  خود  نونوزانا  از گجهای  استفاده  شا  زاهکازهایی  های تها 

های خدما  و مراقات ها و اشلیکیشنهای دیجیتال مراقات دز محله شلتفرمدیجیتال و شوشیدنیه دستگاه
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امه اطفاله ساشوندانه ام  هاه شیوازیهای تنفایه سرطانهای قلب و عروقه شیوازیها دز زمیناشیوازی

 اند. امپنشکی ازا ا شدهنموزش شنشکیه فینیوتراشی و حرکا  اصالحی و هوچنین دندانپنشکی و د

های سالمت کشوز شرای حرکت شا سوت تحول دیجیتاله مجووعا مدشین هوچنین شا توجا شا نیاز سازمان 

و   دیجیتال سالمت«  »تحول  کتاب  نگازش  شا  اقدام  سازمانی  دیجیتال  تحول  مشاوزه  کناز خدما   دز 

ل دیجیتال سالمت دز این مایر سالمت دیجیتال« نووده است تا شا زهاران تحو MBAشرگنازی دوزه »

 یازی زساند. 

سازی دز زمینا سالمت دیجیتاله  این مجووعاه عالوه شر خدما  فوقه شا منظوز نگاهی شخشی و فرهنگ

ساعت نموزش تخصصی زا منتشر نووده است.    ۷۰مقاشا و محتوای نموزشی و تحلیلی و    ۳۰۰شیا از  

کازگا  زویدادهاه  شرگنازی و حضوز دز  شا  نشاتههوچنین  و  و معرفی  ها  ترویج  های مختلف دز جهت 

 مفاهیم نونوزی و تحول دیجیتال سالمت شرداختا است. 

مدشین شا شناخت عویق و تجرشی از نیازهاه کواودها و نقاط قو  و ضعف سیاتم سالمت دز ایران از یک 

سالمت امیدواز   ها و زاهکازهای مطرح دز تحول دیجیتالسو و تالط شر جدیدترین مفاهیمه استراتژی 

 های سالمت کشوز شردازد.هایی شلند دز جهت دستیاشی شا تحول دیجیتال دز سازماناست تا شتواند گام
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 ماندگار  معرفی ناشر: اکسیر دانش
طلاد. هوراهی ذهن قدزتوند شا اشنازهای نوین تغییرا  شرشتاب دنیای امروزه اناانی شویا و خالق زا می

تواند نیازهای متغیر جامعا زا تکامل و تحقق شخشد کا این مهم جن شا تکیا شر علوم فناوزانا نموزشی می

  گردد.و تخصصی میار نوی

نگاهی شا "وز دز حوزه کاب و کازهای نوین شا شعاز  انتشازا  اکایر دانا ماندگاز نشری توسعا مح

نغاز کرده است. این مجووعا شا هدف ایجاد دانشی ماندگاز هدایت   ۱۳۹۸فعاشیت خود زا از سال    "نینده

شود و شا تورکن شر شروزش و شاشندگی افراد دز هوا سطوح و شا اعتقادی زاسخ شا ازا ا اطالعاتی مفید و  می

شردازد.  ای هاتنده میماتعد شیشرفت کا شنزگترین نقطا قو  و دستاوزد هر جامعا  کازشردی شا اناانهای 

امروزه مجهن شودن شا دنیای علم و تکنوشوژی ضون شیشگیری از اقداما  سطحی صاحاان کاب و کاز و  

ای های موثری دز توانوندسازی و ازا ا زاهکازهتواند گامنین توشید محصوال  شا کیفیت و موزد نیازه می

جهت هوین  شا  کند.  ایجاد   از   یک  هر  موفقیت  از  اطوینان  دانا  اکایر  انتشازا   هدف  کا   فناوزانا 

  و ایحرفا تعهدا   شا   مائوله هایی اناان شا  دازند قراز  کا  مننشتی و  جایگاه  هر  دز  تا  است خود مشتریان

 .شوند  تادیل فعاشیتشان زمینا دز موفق

ناخا شا   ۳5۰۰شا تیراژ    "واژه ناما کاب و کازهای نونوز"شا نام    اکایر دانا ماندگاز کتاب اول خود زا

حوایت مادی و معنوی مجووعا های شنزگی هوچونه شهردازی تهرانه شاشگاه کازنفرینی تیوانه هلدینگ 

GSSویه مرکن نونوزی تالونگ و ... ااپ و زوانا شازاز کرده است هوچنین این مجووعا ه مرکن نونوزی های

هایی شاخص و اززشوند دز جهت توسعا نا اندان دوز دز حال نماده سازی و ااپ کتاب  ایدز نینده

  . شاشدهای شیشرو میفردی و زشد و توسعا مدیران و سازمان
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