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 یهامدل نیاز مهمتر یکیبه  یمحاسبات ابر ریخا یهادر سال
مدل امکان  نیشده است که ا لیاطالعات تبد یفناور رساختیز

 [.1] کندیکاربران فراهم م یرا برا یبه منابع اشتراک یدسترس
 رهیذخ یها، ابزارهادهنده سیها، سروشبکه لیاز قب یمنابع
وانند به تیم مختلف یهاسیو سرو یافزار کاربردنرم ،یساز

باعث  یفناور نیا [.2] رندیمورد استفاده قرار گ یصورت اشتراک
 هیمانند سرما یشده به کاربر در موارد لیتحم یهانهیکاهش هز

مربوط  یهانهیو هز یافزارسخت یهاساخت ریز یبر رو یگذار
 نیاستفاده از ا ن،یافزارها خواهد شد. عالوه بر ابه جواز نرم

سسات ؤم یمحاسبات یهایدگیچیکاهش پ عثبا یفناور
محصوالت  یها بر روآن شتریتمرکز ب لهیوسه ب رندهیگ سیسرو

کاهش  یبرا یزیررنامهب [.1] شودیخود م یهاسیو سرو
 یاستراتژ کی یاز مراکز مراقبت بهداشت یاریبس یها برانهیهز

به ارائه  یعدم دسترس نیشود و عالوه بر ایمهم محسوب م
 نیپزشک، پرستار، داروساز و همچن لیاز قب اقبتدهندگان مر

ارائه  نهیچالش مهم در زم کی ،یامکانات مراقبت بهداشت
استفاده از سالمت  یای. از مزادیآیبه شمار م یخدمات مراقبت

بهبود  لیقب نیاز ا یبه موارد توانیبر ابر م یمبتن کیالکترون
 یبانیپشت  مات،بهتر خد تیفی، کهانهیکاهش هز مار،یمراقبت از ب

 کیاستراتژ یزیرو برنامه یمل تیاز امن یبانیپشت قات،یاز تحق
ها اشاره کرد. بر خالف یماریب یستریرج لیسالمت و تسه

را  یاشاره شده، استفاده از ابر ممکن است مخاطرات یهاتیمز
و عدم  ستمیها، در دسترس نبودن سداده تیمانند عدم امن

ابر سالمت  [.3] اشته باشدد اهبه موقع به همر یدهسیسرو
عالوه  سیبر سرو یمبتن یافزارهادروازه و نرم کیاز  کیالکترون

تواندیشده است. دروازه م لیتشک یسراسر هیسه ال یبر معمار

 یابیسالمت را ارز کی، پرونده الکترونتیریبه ابر را مد یدسترس 
 EHR (Electronic Health Record)یها، دادهینیو بازب

 نیهمچن و کپارچهیبر ابر را  ینمبت دیجد EHRو  موجود
EHR ها آن یگذارو اشتراک یمقاصد پژوهش یرا برا یخاص

ها، یستریمانند رج سیبر سرو یمبتن یافزارهاانتخاب کند. نرم
به   ریو مبادله تصاو یسازرهیذخ یهاستمیوب و س یهاپرتال
در  یمختلف یهاحوزه [.3] هستند تیریتوسط ابر قابل مد یراحت

 برند مانند:  یبهره م یسالمت از محاسبات ابر راقبتم

 از ارتباطات و  یبانیاز راه دور با مفهوم پشت یپزشک
 نیتردهندگان مراقبت سالمت، برجستهارائه نیاشتراک داده ب

گرچه ا. دیآیبر ابر به شمار م یمبتن یهایحوزه استفاده از فناور
 یامن مبتن یهاسرور ر،یاخ یاهاز مطالعات و پژوهش یاریبس

از راه دور هستند که تنها،  یپزشک یکاربردها یبر وب برا
دهند. یرا ارائه م نترنتیپلتفرم تبادل اطالعات سالمت در ا

از راه دور  یپزشک یهاسیها سروپژوهش یبرخ نیعالوه بر ا
 سیسرو یمعمار زیو ن ییمناطق دورافتاده و روستا یبرا

استاندارد  یهایبا استفاده از تکنولوژ ندهریگ سیسرو-دهنده
محاسبات  یواقع یو در زمره کاربردها ندیآیوب به شمار م

اعمال  عیهدف ابر، تسر رایز ،به حساب نخواهند آمد یابر
 سیها به سروارسال آن لهیوسه ب دهیچیپ یمحاسبات پردازش

از راه دور و سالمت  یپزشک نهیدر زم [.4] ابر است یهادهنده
 زیبر ابر ن یمبتن یمجاز تیواقع یهاستمیس ک،یالکترون

 [.5] رندیمورد استفاده قرار گ مارانیب بهبود یتوانند برایم

 حوزه پرکاربرد  نیبه عنوان دوم یپزشک یربرداریتصو
 و  یبه اشتراک گذار ره،یذخ یبر رو ،یمحاسبات ابر نهیدر زم
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 ستمیس کیتمرکز دارد. به عنوان مثال  دهیچیپ ریردازش تصاوپ
بر ابر ممکن است  یمبتن یپزشک ریتصاو ویو آرش یساز رهیذخ
 Picture Achieving )"را به صورت ریتصاو یساز رهیذخ

and Communication System) PACS نبه عنوا 
 [.4] کند ریامکان پذ "  سیسرو

 یریشگیبر پ مارانیب یمراقبتو خود یسالمت اجتماع، 
( یولوژیمدیاز افراد )اپ یریکث تیجمع زیو ن یارتقاء سالمت فرد

 ین روشتواند به عنوایم یدارد. استفاده از محاسبات ابر دیکأت
 امعه موردسالمت افراد ج یهابه داده عیوس یدسترس یبرا

 [.4] ردیاستفاده قرار گ

 از  یکی ینیبال/یمارستانیاطالعات ب یهاستمیس
ت. در سالمت اس یکارکرد محاسبات ابر یهاحوزه نیترمناسب

و  بودند نمربوط به کاربرپسن یغلبه بر مسائل یها براستمیس نیا
 به عدم تعامل و لیاز قب یمشکالت زیو ن یاصول ریغ یطراح

ها و کاهش ستمیس ینگهدار تیاطالعات، قابل یگذاراشتراک
 نابعم شوند تا یبر ابر طراح یتوانند مبتنیم ییو کارا تیامن

ها نهیشده و در هز کپارچهی نهیبه طور به مارستانیاطالعات ب
 [.6] شود ییجوصرفه

 یزیرمهمانند برنا یابر در موارد یاستفاده از تکنولوژ، 
وان ه عنکاربرد دارد. ب یدرمان مداخالت یابیارز ایو  تیریمد

 یهاو پورتال ینیبال میاز تصم یبانیپشت یهاستمیمثال س
 .[4] ندشو یابر طراح یتوانند با استفاده از تکنولوژیسالمت م

ا قادر ر انارمیسالمت، ب کیتروناستفاده از ابر در حوزه پرونده الک
ه و در محدود یسازد تا به اطالعات سالمت خود به آسانیم

 [.7] دسترس داشته باشند یعیوس

  ها مثل از داده هیتواند در استفاده ثانویابر م یتکنولوژ
مورد استفاده  ینیبال قاتیتحق ایها، کاوش متن داده زیآنال

 [.4] ردیقرار گ
 (www.abresalamat.ir) حال حاضر سامانه ابرسالمت در

 یهمکاربا  ستمیس نیاست. ا دهیرس یبرداربه بهره رانیدر ا
 ف،یشر یدانشگاه صنعت ،یفرهنگستان علوم پزشک کیاستراتژ
آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت  یکرج، انجمن علم یشهردار

 عیو صنا یاهیتغذ قاتیتحق تویستیان ران،یجامعه جراحان ا ران،یا
 یاسالم یجمهور یمایشبکه سالمت صدا و س شور،ک ییغذا

 قاتیمرکز تحق ران،یا مانیزنان و زا نیانجمن متخصص ران،یا
 یشهردار یاجتماع -یسالمت، معاونت فرهنگ یگذاراستیس

 دیتول رانیا یهمراه اول و دانشگاه علوم پزشک رانسل،یتهران، ا
 از یریشگیپ وع،یدرجه ش یهانهیسامانه در زم نیشده است. ا

دارد. از  تیفعال مارانیها، مشارکت در درمان و آموزش بیماریب
 تیوضع یبررس لیاز قب یتوان به مواردیامانه مس نیامکانات ا

 ن،یآنال یپزشک یهامشاوره ،یاسناد پزشک تیریمد ،یتندرست
کاربران و  انیم یتخصص یسالمت، شبکه اجتماع نیپرونده آنال

سنجش  یهااطالعات سالمت و آزمون شیپزشکان، پا
 یسالمت اعضا تیریمد ،یمرکز یریگسامانه گزارش ،یسالمت

 نیا یبر مکان اشاره کرد. تمرکز اصل یو خدمات مبتن خانواده
 قیطر نیباشد که از ایبزرگ  م یهاداده لیتحل یپروژه بر رو

سامانه کم  نیشوند و هدف ا لیها به اطالعات و دانش تبدداده
و مردم است. الزم به ذکر است که  شکانپز انیکردن فاصله م

او  یو آ دیبر اندرو یمبتن لیموبا شنیکیسامانه به صورت اپل نیا
 [.8،9] در دسترس عموم قرار دارد زیاس ن
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