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 ،یافاارارنرم یهارساااختیز در فترشیبا پ  ر،یاخ  یهادر سال

 یهاااتلفن ها،اناا یدر دسترس بااندر را نیو همچن  یافرارسخت
گسترش   تالیجید  یهایها استفاده از بازهمراه هنشمند و تبلت

 طیدر محاا   کناااریاست ک  در آر باز  ی ستمیس  یاست. باز  افت ی

از   نیقنان  ستمیس  نیا  رپردازند. دی ب  رقابت و مبارزه م  ی مصننع
قاباال  جاا ینت  کیاا وجند دارد ک  منجر باا     یاشده  فیرتع  لبق

اساات کاا  بااا  یایباااز تااالیجید ی. بااازشااندی م یریگاناادازه

 یهااای. امروزه باز[1]شده است    کپارچ ی  تالیجید  یهایفناور
و  [3] ی ، آمنزشاا [2] ی مانند نظام یمتعدد یهادر حنزه  تالیجید

هااا اگاار یبازگنن     نی. ارندیگی قرار م  فادهمنرد است  [4]سالمت  

ماننااد آماانزش و  یگریاهداف د یبتنانند برا  ی عالوه بر سرگرم
 دهیاا نام  یجد  یهایباز  ،رندیمنرد استفاده قرار گ  ریحل مسئل  ن

 [.5]شنند   ی م

اساات کاا  اسااتفاده از  یی هااااز حنزه ی کاا یسااالمت  حاانزه
 یهااایثر باشااد. بازؤم  اریتناند بسی در آر م  تالیجید  یهایباز
 لیاا شنند، باا  د   بیترک  ی مراقبت بهداشت  ندیفرآ  ر باگا  تالیجید

 تیو جااباب  ی گسترده، ساارگرم  ی مقرور ب  صرف  بندر، دسترس
مشااارکت  یقدرتمنااد باارا یتنانند ابااراری مختلف م نیسن  یبرا
 یهااایباز گااریب  عبارت د ؛[6]در روند درمار باشند   ماریثر بؤم

نااد در رو ماااراریکااردر ب  ریاا جهت درگ  یادیز  لیپتانس  تالیجید
 یهااایباز [.7]از آماانزش دارنااد آنااار   اابت    شیو افرا  درمانی 

 تیریمااد ،ی جساامان ی آمادگ ط یدر حنزه سالمت در ح  تالیجید

و  ی مااارمن، تنانبخشااا  یهاااایماریب تیریماااد  ،یااا دارو، تغب
 [.8]کاربرد را دارنااد  نیشتریب  ایدر برابر بال   ی و آمادگ  ی نتراپیریف

 ریاا آمنزش کادر درمااار ن  یبرا  تالیجید  یهایباز  نیعالوه بر ا

 جااادیتنانند بااا ای ها میباز  نیا  [.9]  رندیگی منرد استفاده قرار م

تعاماال و  ،یریادگیاا امکااار آماانزش از راه دور باعااد بهبااند 
شاانند، باا  کااادر درمااار  ی واقعاا  یایکادر درمار در دن  یهمکار

 جااادیباادور ا ی بهداشاات  یهامراقبت  یریگمیتصم  یجهت ارتقا

 [.10]کمک کنند   ع یو  ارائ  بازخنرد سر  ارمیبر اج یخطر برا
در  تااالیجید یهایشده استفاده از باز اریب  یایرغم مرا  ی عل

باا  همااراه  رین یی هاچا ش یفناور نیحنزه سالمت، استفاده از ا

 ی خصنصاا  مینقااح حاار ،ی دارد. عدم تنج  باا  مسااائل اخالقاا 
در   نییپا  کاربرد  شتر،یب  یریازگیکاربرار، تقلب کاربرار جهت امت
در اسااتفاده  کاااربرارعالق   ی جیافراد مسن و از دست رفتن تدر

اسااتفاده از  تیاا شده ممکن اساات مااانع از منفق  ی طراح  یاز باز
الزم   [.8،11]شند    ی در حنزه مراقبت بهداشت  تالیجید  یهایباز

 ی ها در زمااار طراحاا چا ش نیب  ا یفناور نیاست ک  طراحار ا

 ی شااند مبتناا ی م دیک  تن  ی محصن  اداشت  باشند ت یاژهیتنج  و
کاربرار باشد و بتناند در جهاات بهبااند سااالمت    و عالق  ازیبر ن

 .ردیمنرد استفاده قرار گ  تیکاربرار با منفق

 شیدر حنزه سالمت رو ب  افرا  تالیجید  یهایاز باز  استفاده
باا   یفناااور نیاا جهت رفع منانااع در اسااتفاده از ا  دیاما با  ؛است

و جباب   تیفیبا ک  ی طراح  ،ی ئل اخالقمسا  دننما  ی مسائل مختلف

تر در دسااترس  یهااایامکار اسااتفاده گسااترده از فناور  جادیو ا
 یاژهیاا حس گر تنجاا  و یهاستمیمانند تلفن همراه و تبلت و س

 شند.

 

 تعارض منافع
 وجند نداشت  است.  ی گنن  تضاد منافع چی در مطا ع  حاضر ه
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