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Abstract 
IoT technology offers many benefits in health care and epidemic control and 

will greatly facilitate the process of continuous remote patient diagnosis and 

monitoring with wireless sensors and smart devices. This article aims to 

identify and analyze the applications of the internet of things to combat and 

control epidemics such as covid 19 disease. This research was applied in 

terms of purpose, which was conducted in two stages. First, by reviewing the 

theoretical foundations and previous studies through the method of 

reviewing texts, IoT applications in combating and controlling epidemic 

diseases such as covid 19 disease were identified; then, to confirm and 

prioritize the identified applications, these applications were provided to 23 

experts from academic experts and experts in the medical field. IoT 

applications in the fight against and control of epidemic diseases such as 
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covid 19, It has the. dimensions of therapeutic applications (5 components 

and 9 indicators), Monitoring applications (4 components and 14 indicators), 

Information applications (2 components and 5 indicators), management 

applications (2 components and 8 indicators), prevention applications (7 

components and 14 indicators). In the case of epidemics such as covid19 

disease, The Internet of Things improves the quality of treatment and 

diagnosis, supports decision-making and monitoring patients 'vital signs, 

reduces hospital visits, and increases the ability to monitor and monitor 

patients' condition. 

Keywords: IOT, Disease Control, Pandemics, Covid 19, Digital 

Revolution. 
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در مقابله و کنترل  ایاش نترنتیا یکاربردها لیو تحل ییشناسا

 (91 دیکوو یماری: بی)مطالعه مورد ریگ همه یها یماریب
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دانشکده  ،ینیو کارآفر تیریاطالعات، گروه مد یفناور تیریارشد مد یکارشناس

 .رانیکرمانشاه، ا ،یدانشگاه راز ،ینیاقتصاد و کارآفر ،یعلوم اجتماع
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  بخشم  الدیم
دانشکده علوم  ،ینیو کارآفر تیریگروه مد ،ینیارشد کارآفر یکارشناس

 .رانیکرمانشاه، ا ،یدانشگاه راز ،ینیاقتصاد و کارآفر ،یاجتماع

 چکیده
 ارائه را زیادی مزایای ریگ همهبهداشتی و مقابله و کنترل بیماری  هایمراقبت در اشیاء اینترنت فناوری

 و میس یب حسگرهای با را دور راه از بیمار مداوم نظارت و تشخیص روند زیادی حد تا و دهد یم

د. این مقاله با هدف شناسایی و تحلیل کاربردهای اینترنت اشیا در کر خواهد تسهیل هوشمند یها دستگاه

هدف، کاربردی بود  ازلحاظاست. این پژوهش  شده هیتههمچون کرونا  ریگ همهی ها یماریبمقابله و کنترل 

که در دو مرحله انجام شد. ابتدا با مرور مبانی نظری و مطالعات پیشین از طریق روش مرور متون، 

همچون کرونا شناسایی شدند؛ سپس برای  ریگ همهی ها یماریبکاربردهای اینترنت اشیا در مقابله و کنترل 

نفر از خبرگان دانشگاهی و  32ا در اختیار ، این کاربردهشده ییشناسای کاربردهای بند تیاولوو  دیتائ

همچون  ریگ همهی ها یماریبخبرگان حوزه پزشکی قرار گرفت. کاربردهای اینترنت اشیا در مقابله و کنترل 

شاخص(،  44و  مؤلفه 4شاخص(، کاربردهای نظارتی ) 9و  مؤلفه 5کرونا، دارای ابعاد کاربردهای درمانی )

شاخص(، کاربردهای  8و  مؤلفه 3شاخص(، کاربردهای مدیریتی ) 5و  مؤلفه 3کاربردهای اطالعاتی )

مانند کرونا، اینترنت اشیا باعث  ریگ همهی ها یماریب. در شرایط بروز ستشاخص( ا 44و  مؤلفه 7پیشگیری )
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، کاهش مارانیب یاتیو نظارت بر عالئم ح یریگ میدر تصم یبانیپشت ص،یدرمان و تشخ تیفیبهبود ک

 . شود یمی بیمارستانی و افزایش امکان پایش و نظارت بر وضع بیماران ها تیزیو

  .تالیجی، انقالب د91 دیکوو ر،یگ همه یها یماریب ،یماریکنترل ب ا،یاش نترنتیا :ها واژهکلید



 048 |   و همکاران یمیکر...؛  در مقابله و کنترل ایاش نترنتیا یکاربردها لیو تحل ییشناسا

 مقدمه

قرار  ریامروزه انقالب دیجیتالی همه رفتارها و سبك زندگی را در جوانب مختلف تحت تأث

موضوع را به دنبال داشته است.  نیتوجه عموم جوامع نسبت به ا ریتأث نیداده است و ا

 دیآ یحساب م اطالعات به یو نوظهور در فناور دیجد میپارادا كیعنوان  به ایاش نترنتیا

 یو مجاز یکیزیف ایاتصال انواع اش با ایپو یشبکه جهان رساختیز كی جادیکه هدف آن ا

بار  نینخست ایاش نترنتیا دهیا(. Cui et al., 2017) هوشمند است یها و حسگرها با دستگاه

اینترنت اشیا، به یك شبکه  (.Raghuvanshi et al., 2021) اشتون مطرح شد نیتوسط کو

گسترده از اشیا اشاره دارد که در آن تمام اشیا از طریق تجهیزات هوشمندسازی مختلف و 

 (. 4299)میرمحمدی و بهادر،  اتصال به اینترنت با یکدیگر در ارتباط هستند

اخیر، توسعه اینترنت همراه با  یها سال درکند که ( بیان می3232) 4سینگ و همکاران

ها، روندی رو به رشد داشته  هم و نمایش مجازی آن به فیزیکی متصل یها اشیا و دستگاه

موجب این روند، دامنه وسیعی از محصوالت و خدمات جدید بالقوه در  است که به

مند شده از کاربردهای  یکی از بیشترین صنایع بهره. است  شده جادیمختلفی ا یها حوزه

(. Jurcut et al., 2020) شده است زارشفناوری اینترنت اشیا در حوزه بهداشت و درمان گ

( یالدیم 422طاعون در آتن ) وعیاز ش ،یونعف هاییماریب وعیهمواره ش خ،یدر طول تار

در  ریفراگ یماریب نیدتریکه جد 49 دیبود تا کوو ریفراگ یعفون یماریب نیکه نخست

او  یو اقتصاد یاجتماع اتیبر انسان و ح یریناپذ جبران هایاست، خسارت یوسعت جهان

عبارت است از رویداد یك بیماری، یك رفتار خاص بهداشتی یا  یریگ داشته است. همه

طور واضح از حد انتظار  به که ینحو دیگر بهداشتی در یك منطقه یا جامعه به یدادهایرو

عاقبت  ماند می گیرها همه یك بیماری که سال(. Zhai et al., 2020) باشد شترعادی بی

و عبارت است از حضور دایمی یك بیماری یا عامل  شود یعنوان بومی در نظر گرفته م به

 ,.Ding et al؛ Huang et al., 2020) عفونی در یك محدوده جغرافیایی یا گروه جمعیت

2021 .) 
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 یها بود که چالش یاز عوامل یکی 3249از دسامبر سال  49 دیکوو یماریب وعیش

ها بروز  چالش نیاز ا یکیکرد که  جادیو عموم مردم ا یمراکز درمان یبرا یجد اریبس

بهداشت  بود. سازمان آمده شیپ طیمطابق با شرا یدرمان یاقدامات و خدمات بهداشت یرسان

نام برد )سازمان  یجهان ینگران كیعنوان  از کرونا به 3232سال  هیژانو 22در  جهانی

هماهنگ است. با  یالملل نیبواکنش  كی ازمندی( که کنترل آن ن3232، 4یبهداشت جهان

 نهیقرنط یها رساختیو نبود ز یکرونا، عدم درمان قطع روسیو عیتوجه به گسترش سر

از راه دور  یو درمان یها خدمات مراقبت بهداشت مبتال بهتر است دولت مارانیب یبرا یکاف

 یها نهیدر زم تواند یشیا مینترنت اا. به مردم ارائه دهند یماریب نیو درمان ا صیتشخ یبرا

م هشداردهنده موارد تستم مراقبت از راه دور بیماران، سیسیمختلف پزشکی ازجمله س

مراقبت از سالمندان مورداستفاده  مزمن و یها یماریاندام، ب تناسب یها اورژانسی، برنامه

عفونی، تشخیص  یها یماریاولین قدم در کنترل ب (.4297)رونقی و حسینی،  قرار گیرد

 برای را موجود مداربسته یها نیدورب مکانی، موقعیت و چهره تشخیص با توان می. است

افرادی که ممکن است با ویروس کرونا داشته باشند، شناسایی و  پایش و ردیابی شناسایی،

3تمیروب ها مانند برخی از شرکت(. Budd et al., 2020) ردیابی کنند
و خدمات  

کردن  یخودران برای بهداشت و ضدعفون یها از ربات 2کینکس کنندهضدعفونی

)بود و  کنند یها استفاده م تجهیزات پزشکی و سایر وسایل و تجهیزات در تمام بخش

امنیتی  یها هوشمند، سامانه یها استفاده از بلندگوهای هوشمند، چراغ(. 3232همکاران، 

دیگر نیاز  کنند یترل از راه دور استفاده مهوشمند و غیره که از قابلیت اینترنت اشیا برای کن

یکی دیگر از کاربردهای (. Rahman et al., 2020) به لمس بیشتر سطوح پر تماس نیست

دهد و به  های حیاتی را انجام می پایش سیگنالاست که  بند هوشمند مچاینترنت اشیا، 

سنجد. همچنین  وسیله آن اکسیژن خون و ضربان قلب را می مجهز است که به ییگرها حس

ها به پزشك یا  های مفید و ارائه آن های حیاتی، ذخیره داده دریافت و پردازش سیگنال
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سنج نیز از دیگر  حسگر شتاب .مراکز درمانی ازجمله امکانات این دستبند هوشمند بود

 شود وسیله آن عملکرد فیزیکی بدن افراد مشخص می محصوالتی بود که در دوران کرونا به

(Duan et al., 2021 .) 

 نترنتیخدمات ا، مانند کرونا یریفراگ یها روسیو دیتهد طیدوره معاصر، در شرا در

 یبند تیاولو ص،یرصد، تشخ ،یریشگیاعم از پ ،یسالمت عموم نیتأم یامکان مهم ا،یاش
به سطح همه مردم  یماریب سكیکه ر یاست. درواقع زمان یریگیاقدامات، درمان و پ

 كی(، که امروز نزدنترنتیمشترک )ا یامکان اتصال مردم به شبکه ارتباط شود، یم كیزدن

 یالملل نیو ب یمل یها و شبکه نترنتیبه ا یامکان دسترس رانیا تینفر جمع ونیلیم 02به 
و  ها یماریکاهش توسعه ب یمهم برا یفرصت(. Rajagukguk, 2020) را دارند یاجتماع

الزم  یها ارائه دانش قیاز طر ریو درمان فراگ یعموم المتو س یارائه خدمات بهداشت
در  ایاش نترنتیا هایکاربرد یاساس، مرور اجمال نیبر ا .دیآ یحساب م به یو فرد یعموم

برخوردار است. لذا  تیخصوص کرونا از اهم به ریگ همه یها یماریکنترل و مقابله با ب

در مقابله و کنترل  ایاش نترنتیا یکاربردها لیو تحل ییاساپژوهش شن نیهدف ا
 یاست که کاربردها نیپژوهش ا یاست. سؤال اصل 49 دیمانند کوو ریگ همه یها یماریب

 ؟اندکدام 49 دیمانند کوو ریگ همه یها یماریدر مقابله و کنترل ب ایاش نترنتیا
 

 روش 
شود واقعیت عینی  نی فرض مییع استه انیرگرایتفساز لحاظ فلسفه پژوهش،  پژوهش نیا

(. بر اساس Sahay, 2016د )شو نیست و ذهنی بوده و به صورت اجتماعی ساخته می
بازه  رویکرد پژوهش، رویکردی استقرایی دارد یعنی رسیدن از جزء به کل؛ بر اساس

در یك مقطع از زمان از نمونه آماری  ها داده؛ یعنی استزمانی پژوهش، تك مقطعی 
ها  داده یگردآور یبر مبنا ،یپژوهش کاربرد كیبر اساس هدف .  شوند یمگرداوری 

ها  داده هیاست. جهت ته یفیپژوهش ک كی ،یشناس نظر روش و از یفیپژوهش توص كی

 نترنتیا یروش مرور متون، کاربردها قیاز طر نیشیو مطالعات پ ینظر یابتدا با مرور مبان
و  دیبه تائ یروش دلف قیو از طر ییشناسا 49 دیکوو یماریدر مقابله و کنترل ب ایاش

مطالعه در  کاربردها پرداخته شد. با توجه به هدف پژوهش، جامعه مورد نیا یبند تیاولو
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مرتبط با عنوان پژوهش در حوزه  یها دواژهیبا کل یروش مرور متون شامل منابع علم
پژوهش شامل  58تعداد  3232تا  3242است که از سال  49 دیکوو یماریو ب ایاش نترنتیا

پایگاه مرکز اطالعات  فارسی شامل یها گاهیدر این راستا جستجو در پا مقاله استخراج شد.
شامل  التینعلمی جهاد دانشگاهی، پرتال جامع علوم انسانی، نورمگز، علم نت و مگیران و 

ر مراحل شناسایی منابع، انجام شد و با تکیه ب 2مرالدو ا 3، گوگل اسکوالر4ساینس دایرکت

(. Verovska & Leontyev, 2011) و انتخاب منابع مناسب در روش پریزما یگر غربال
 47 تیمقاله، درنها 44 یگر مقاله فارسی و التین شناسایی و پس از غربال 58درمجموع، 

همچنین نشان داده شده، انتخاب گردید.  4مقاله بر مبنای نمودار پریزما که در شکل 
آورده  4، در جدول شماره مدنظری فارسی و انگلیسی برای گزینش مقاالت ها دواژهیکل

هدف و قلمرو نظری  ،با توجه به موضوع پژوهش، یجامعه آمار یروش دلف درشده است. 
و مدیریت فناوری اطالعات و  یخبرگان حوزه پزشک ،پژوهش و ارتباط واضح موضوع

 32تا  45 نیو اکثرا ب 52معموال کمتر از  یتعداد اعضا پانل در روش دلف .بودند ارتباطات

خبره در  32(؛ که در این پژوهش نیز از نظر 4287احمدی و همکاران، نفر بوده است )
نشان داده  4دول شماره ی مذکور استفاده گردید که مشخصات این افراد در جها حوزه

 شده است. 

 . مشخصات خبرگان و اعضا پانل دلفی1جدول

 جنسیت
 درصد 04 مرد

 درصد 20 زن

 تحصیالت

 درصد 2 لیسانس

 درصد 2 سانسیل فوق

 درصد 422 دکتری

 حوزه تخصصی
 درصد 4/45 پزشکی

 درصد 0/54 فناوری اطالعات و ارتباطات

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Science Direct  

2. Google Scholar 

3. Emerald  
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 یاست و تنها متون یصورت هدفمند قضاوت به تحلیل محتواروش  در یریگ روش نمونه در 

پژوهش  58 نیکه از ب اشندداشته ب قیارتباط را با موضوع تحق نیشتریکه ب شوند یانتخاب م

 یها روش بیصورت ترک به یریگ نمونه یدر روش دلف د؛یپژوهش انتخاب گرد 47تعداد 

ابتدا افراد متخصص و خبره در که  بود یبه حد اشباع نظر دنیتا رس یو گلوله برف یقضاوت

انتخاب گردیدند؛ سپس بقیه افراد توسط افراد  پژوهشگرحوزه پزشکی و مدیریت توسط 

انتخاب  یبه سؤاالت دلف ییپاسخگو یبرا نفر 32تعداد  تیدرنهاخبره قبلی، معرفی شدند. 

 شدند.

شده  استفاده)متون(  ها داده لیتحل یبرا یذهن یها از روش تحلیل محتواروش  در 

 لیتحل یبرا نیانگیهمچون شمارش، درصد و م یفیاز آمار توص زین یاست. در روش دلف

 شده ییشناسا یها شاخص دیتائ ایشده است. رد  ها استفاده ها و مصاحبه پرسشنامه یها داده

بوده است که اگر  یموافقت خبرگان در مرحله سوم دلف زانیبر اساس م ،یدر مرحله دلف

و اگر  شود یواقع م دیدرصد باشد مورد تائ 52 یباال یشاخص یقت خبرگان برادرصد مواف

در این پژوهش برای تعیین (. Skulmoski et al., 2007) شود یدرصد باشد رد م 52 ریز

ضریب هماهنگی  نظر میان اعضا پانل، از ضریب هماهنگی کندال استفاده شد. میزان اتفاق

بندی و کننده، تا چه میزانی به شکلی مشابه در ترتیب دهد افراد شرکت کندال نشان می

 Zhang et) اند اتفاق نظر رسیده نوعی به قضاوت عوامل، طور به هماهنگ عمل کرده و به

al., 2021 .)اتفاق نظری برابر  یابی به مقدار این معیار هنگام هماهنگی و به عبارتی دست

(. ضریب Murto & De wit, 2019) ك و در زمان نبود هماهنگی برابر صفر استی

محاسبه شد که این مقدار برای دور دوم دلفی  Spss افزار نرمهماهنگی کندال با استفاده از 

و این  اند دهینرسنتیجه گرفت اعضای پانل هنوز به توافق  توان یمبود که  574/2مقدار 

نتیجه گرفت این میزان از ضریب  توان یمبود که  734/2ضریب برای دور سوم مقدار 

مدل تحقیق یك مدل انعکاسی است و منطق  که ییآنجا از .دیآ یممعنادار به حساب  کامال

ی تحقیق، کیفی است و شناس روشو با عنایت به اینکه  استاستقرایی  صورت بهایجاد مدل 

ذهنی  صورت بهو ایجاد مدل توسط محقق و  ها آنی بند گروهو  ها شاخصارتباط میان 



 8048بهار  | 99شماره | دهم سال |وکار هوشمند کسب تیریمطالعات مدنشریه علمی  | 042

ی بند دسته، راهکار جامعی برای سنجش اعتبار مدل نهایی وجود ندارد؛ لذا، شود یمانجام 

استفاده  باز آزموننفر از خبرگان قرار گرفت و هم از روش پایایی  4 دیتائمورد  ها داده

در طول زمان اشاره  ها دادهی بند طبقهبه میزان سازگاری  بازآزمونگردید. شاخص پایایی 

و پس از  شود یمی موضوع آشنا  نهیشیپدارد که در آن ابتدا فرد کدگذار مستقل، با 

. سپس با یکی از معیارهای توافق کند یمرا کدگذاری  ها دادهیادگیری روش کدگذاری، 

(. در این پژوهش با Short et al., 2010) شود یمدرصدی، میزان تطابق کدها تعیین 

درصد مشخص شد که  87 ها یکدگذار، میزان تطابق 4استفاده از روش پایایی هولستی

 است. دیتائمورد  ها یکدگذارنتیجه قابلیت اعتماد  دهد یمنشان 

 
\\\ 

 . نمودار جریانی پریزما برای مطالعه ادبیات موضوع1شکل 

 های جستجوی مقاالت. کلیدواژه2جدول 

 ردیف
های کلیدواژه

 فارسی
 های انگلیسیکلیدواژه

مقاالت یافت 

 شده

مقاالت بررسی 

 شده

 Internet of Things کاربردهای اینترنت اشیاء 4

applications 
38 9 

 Covid-19 49 5 49کووید  3

 Epidemic diseases 44 2 گیرهای همهبیماری 2
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Holsti 

مقاالت شناسایی شده از بانك  
58: های اطالعاتی  

تعداد مقاالت مرتبط شناسایی  
47:شده   

مقاالت نهایی مرتبط پس از 
42: حذف عناوین تکراری  

مقاالت دارای چکیده مناسب 
و حذف دیگر مقاله ها به  

دالیلی از قبیل زبان 
38: غیرانگلیسی   

تعداد مقاالت با متن کامل 
47: مناسب  

تعداد مقاالت منتخب برای 
ورود به مطالعه و بررسی  

47: بیشتر  
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 ها  یافته

 بخش تحلیل محتوا

اصلی  نیمضامدر این بخش، محققان متون را خوانده و پس از آشنایی اقدام به تعیین 

پس  اند شده آوردهخالصه و بدون کلمات اضافی  صورت به ها داده ازآنجاکه. اند نموده

این مضامین را همان کدگذاری باز در نظر گرفت. در گام بعدی با در نظر گرفتن  توان یم

مراحل در  نیخالصه ا. اند نمودهی مضامین بند دستهاقدام به تفسیر و ، ها تفاوتو  ها مشابهت

 شده است.  آورده 3جدول 
 

 شده استخراجی ها شاخص. 9جدول 

 منبع شده استخراجی ها شاخص ردیف

4 
برای پاسخگویی  مارستانیبایجاد شبکه یکپارچه در 

 بیماران و کارکنان مؤثرترو  تر عیسر
(Singh et al., 2020) 

3 
بیمارستان بدون پرداخت  شده ارائهاستفاده از مزایای 

 هزینه
(Singh et al., 2020 ؛Hui, 2020) 

 (Singh et al., 2020) مؤثرتری درمانی ها روشانتخاب  2

4 
دارو(  زیو تجو نهی)همچون معا مارانیامکان درمان ب

 از راه دور
(Singh et al., 2020) 

 بیماران تر آسانردیابی  5
(Singh et al., 2020 ؛Bulut & Kato, 

2020) 

 (Singh et al., 2020) اطالعات بیماران موقع بهاشتراک  0

 (Singh et al., 2020) افزایش امکان پایش و نظارت بر وضع بیماران 7

8 

را به  یپزشک یها و ابزارها همه دستگاه ایاش نترنتیا

تا در زمان درمان اطالعات را  کند یهم متصل م

 انتقال دهد

(Singh et al., 2020) 

9 
ی زیر برنامهبه پزشکان، دولت و دانشگاهیان برای 

 .کند یمبهتر محیط کاری کمك 

(Singh et al., 2020 ؛Bulut & Kato, 

2020) 

 (Hui, 2020؛ Singh et al., 2020) ی در صورت فرارا نهیقرنطردیابی و پیگیری موارد  42

44 
صورت  به یاتیعالیم ح ریبدن افراد و سا یدما شیپا

 یماریب شیو ارسال اطالعات به مرکز پا یا لحظه

(Chamberlain et al., 

 (Mohammad et al., 2020؛2020
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 منبع شده استخراجی ها شاخص ردیف

43 
برای حفظ  ها سازماننظارت بر کارکنان در 

 ی اجتماعیگذار فاصله

(Mohammad et al., 2020؛ 

kecojevicet al., 2020) 

42 

کارمندان آلوده با  یها تماس ییو شناسا یابیرد

افراد از ابتال به  یریشگیها جهت پ در سازمان نیریسا

 یماریب

(Kecojevic et al., 2020 ؛Rahman et 

al., 2020) 

44 
کاهش تعامالت کارکنان آلوده با سایرین در 

 ها سازمان

(Mohammad et al., 2020 ؛Jat & 

Singh, 2020) 

 ی بیمارستانیها تیزیوکاهش  45
(Preethika et al., 2020 ؛Nasajpour 

et al., 2020) 

40 
افزایش قابلیت دسترسی به خدمات درمانی توسط 

 شهروندان

(Preethika et al., 2020 ؛Nasajpour 

et al., 2020) 

 )کرونا( یماریدر مورد ب یا انتشار اطالعات لحظه 47
(Jat & Singh, 2020 ؛Almashi et al., 

2021) 

48 
با استفاده  49کووید  نهیهز کم یها استفاده از تست

 هوشمند یها متصل به برنامه تلفن تیاز ک
(Chamberlain et al., 2020) 

49 

سالمت روزانه شامل تعداد  یها گزارش افتیدر

عالئم و  ،یماریمشکوک به ب ای ماریتماس با افراد ب

 حضور افراد یها مکان

(Kecojevic et al., 2020 ؛Almashi et 

al.,2021) 

32 
ساختن نقشه نقاط پرخطر و آلوده در سطح منطقه، 

 شهر، استان و کشور

(Chamberlain et al., 2020؛ Rahman 

et al., 2020 ؛Preethika et al., 2020) 

34 
ی ها شناسهشناسایی افراد نزدیك به بیمار با 

 رمزگذاری شده
(Almashi et al., 2021) 

33 
کاربر در  یدولت به اطالعات خصوص یدسترس

 جامعه در حوزه سالمت یجهت منافع عموم

(Chamberlain et al., 2020؛ Hui, 

2020) 

32 
( ماریبا کاربر )ب كیکه از نزد یبه افراد یرسان اطالع

 کاربر یاند در صورت ابتال در تماس بوده

(Nasajpour et al., 2020 ؛

Mohammad et al., 2020) 

34 

 لیتحل قیروندها )از طر ییامکان شناسا جادیبا ا

را فراهم  یمارینظارت مؤثر بر ب كیکالن داده(، 

 کند یم

(Ting et al., 2020) 

 (Christaki, 2015)با  یاجتماع یها در شبکه یزمان یها ثبت داده 35
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 منبع شده استخراجی ها شاخص ردیف

و مهار  ییشناسا یبرا یزمان یها اسیاستفاده از مق

 كیدمیاپ كیگسترش 

30 
بهبود  یبرا یبهداشت یها نظارت مستمر بر مراقبت

 سالمت افراد طیشرا
(Chai et al., 2019) 

37 

کاهش  یبرا ییویبر فرکانس راد یمبتن ییشناسا

و  یچندعامل یها یهمراه با فناور یپزشک یخطاها

 ایاش نترنتیا

(Fong et al., 2020) 

 ی اجتماعیها شبکهتشخیص انتقال سرایت مبتنی بر  38
(Nalewiski, 2020 ؛Allam & Jones, 

2020) 

39 

از  یدمیپراکنده مربوط به اپ یها داده عیتجم

ارائه  یبرا اءیاش نترنتیمرتبط به ا یها دستگاه

 کپارچهیمؤثر و  یها حل راه

(Allam & Jones, 2020) 

 بخش دلفی

 عنوان بهشاخص  39از مبانی نظری و نظر خبرگان  شده هیته ستیل چكبه  با توجه

شناسایی همچون کرونا  ریگ همهی ها یماریبکاربردهای اینترنت اشیا در مقابله و کنترل 

ی( در اختیار خبرگان ا نهیگز 5امتیازی بر مبنای مقیاس لیکرت ) ستیل چكشدند. 

ست در دور اول دلفی از دانشگاهی و خبرگان حوزه پزشکی قرار گرفت. الزم به ذکر ا

هریك از افراد خواسته شد در صورت وجود، دیگر کاربردهای اینترنت اشیا در مقابله و 

را که در میان عوامل مذکور ذکر نشده است را قید کنند. در  ریگ همهی ها یماریبکنترل 

شاخص جدید توسط خبرگان به  45شاخص جدید و در دور دوم دلفی  0دور اول دلفی 

ی قبلی اضافه گردیدند. با اضافه شدن چند شاخص جدید، پرسشنامه جدید برای ها شاخص

شرح  2اعضا پانل برای بار سوم ارسال گردید که نتایج دور سوم دلفی پژوهش در جدول 

مورد  اعضا پانلطبق نظر موارد مذکور در پرسشنامه  یدلف سومدر دور است.  شده داده

نشان شاخص جدید اضافه نگردیده است که  یدلف سومدر دور یا حذف قرار گرفتند.  دیتائ

 در پژوهش است.  یوفاق نظر كیبه  دنیو رس یاز امکان توقف مراحل دلف
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 توصیف آماری تفصیلی نتایج دور سوم دلفی. 9جدول 

 میانگین شاخص ردیف
انحراف 

 معیار

درصد 

 موافقت

/  دیتائ

 حذف

4 
دارو( از راه  زیو تجو نهی)همچون معا مارانیامکان درمان ب

 دور
 دیتائ 422% 44/4 5

3 

مشکوک به ابتال در اماکن  ایبه کرونا  مبتال مارانیب ییشناسا

از تردد آنان در  یریونقل و جلوگ حمل لیو وسا یعموم

 یجهت حفظ سالمت عموم

 تایید 422% 93/2 5

2 
 یا صورت لحظه به یاتیعالئم ح ریبدن افراد و سا یدما شیپا

 یماریب شیو ارسال اطالعات به مرکز پا
 دیتائ 422% 4 5

 دیتائ %422 44/4 5 افزایش امکان پایش و نظارت بر وضع بیماران 4

 دیتائ %422 80/2 5 )کرونا( یماریدر مورد ب یا انتشار اطالعات لحظه 5

 دیتائ %422 4/24 5 ی بیمارستانیها تیزیوکاهش  0

7 

کشور بر اساس آمار  یشهرها تیوضع تر عیسر ییشناسا

موارد مشکوک و هشدار به شهروندان  ایتعداد مبتال  یا لحظه

 کامل شهر در موارد حاد نهیقرنط ایسفر به شهرها  یبرا

 دیتائ 98% 43/4 9/4

8 

 یافزارها بر اساس نرم یدرمان ای یخود مراقبت یها هیارائه توص

 افتیخبره با در ستمیو س یبر هوش مصنوع یتلفن همراه مبتن

 اطالعات از خود کاربر

 دیتائ 98% 98/2 9/4

 دیتائ %98 79/2 9/4 افزایش قابلیت دسترسی به خدمات درمانی توسط شهروندان 9

42 
ساختن نقشه نقاط پرخطر و آلوده در سطح منطقه، شهر، 

 استان و کشور
 دیتائ 98% 78/2 9/4

44 
 یها یگوش قیارائه اطالعات روزمره به شهروندان از طر

 یبهداشت یها پروتکل تیهوشمند در جهت رعا
 دیتائ 98% 43/4 9/4

43 

توسط  یماریافراد مشکوک به ب یا ارائه اطالعات لحظه

 شیجهت پا مارستانیب نیتر كیبه نزد یدنیپوش یابزارها

 سالمت افراد و انجام اقدامات الزم در صورت لزوم تیوضع

 دیتائ 98% 85/2 9/4

42 

 یونقل عموم حمل لیسالمت رانندگان وسا تیوضع شیپا

از  یریو ...( و جلوگ یها، مترو، تاکس )مثل اتوبوس

 49 دویکو یماریبه افراد مشکوک به ب یرسان خدمات

 دیتائ 98% 93/2 9/4

 دیتائ %98 09/2 9/4شهروندان و ارائه اطالعات به کاربران  یا لحظه یابیرد 44
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 میانگین شاخص ردیف
انحراف 

 معیار

درصد 

 موافقت

/  دیتائ

 حذف

 كیحضور در  سكی)همچون ر یکاربرد یافزارها نرم

شهروندان، هشدار  یکیحاضر در نزد ماریمحل، تعداد افراد ب

 خاص و ....( یبه مکان ماریب كیدر صورت ورود 

45 

 قیاز طر مارانیبه ب یارائه اطالعات روزمره خود مراقبت

 ای مارستانیدر ب یهوشمند در صورت عدم بستر یها یگوش

 از آن صیترخ

 دیتائ 97% 88/2 8/4

40 
 تیبا استفاده از ک 49کووید  نهیهز کم یها استفاده از تست

 هوشمند یها متصل به برنامه تلفن
 دیتائ 97% 98/2 8/4

47 
و  ماریافراد ب یمکان یابیاماکن آلوده با رد ییشناسا

 نیآنال یها نقشه یها بر رو آنی گذار عالمت
 دیتائ 97% 24/4 8/4

48 
ها( به اماکن آلوده  هوشمند )ربات زاتیارسال تجه

 با استفاده از اشعه فرابنفش ییزدا جهت عفونت شده ییشناسا
 دیتائ 97% 80/2 8/4

49 

 طیبا شرا ماریتوسط افراد ب یامکان درخواست کمك فور

 ای لیموبا یافزارها نرم یدکمه بر رو كیحاد تنها با زدن 

 هوشمند یها یبه گوش یفرمان صوت

 دیتائ 97% 23/4 8/4

32 
در  نیریکارمندان آلوده با سا یها تماس ییو شناسا یابیرد

 یماریافراد از ابتال به ب یریشگیها جهت پ سازمان
 دیتائ 97% 99/2 8/4

34 

با استفاده از  یاجتماع یها در شبکه یزمان یها ثبت داده

 كیو مهار گسترش  ییشناسا یبرا یزمان یها اسیمق

 كیدمیاپ

 دیتائ 97% 90/2 8/4

33 
 طیبهبود شرا یبرا یبهداشت یها نظارت مستمر بر مراقبت

 سالمت افراد
 دیتائ 95% 93/2 0/4

 دیتائ %95 85/2 0/4 مؤثرتری درمانی ها روشانتخاب  32

 دیتائ %95 4/4 0/4 ی در صورت فرارا نهیقرنطردیابی و پیگیری موارد  34

35 
را به هم  یپزشک یها و ابزارها همه دستگاه ایاش نترنتیا

 تا در زمان درمان اطالعات را انتقال دهد کند یمتصل م
 دیتائ 95% 43/4 0/4

30 

سالمت روزانه شامل تعداد تماس با  یها گزارش افتیدر

حضور  یها عالئم و مکان ،یماریمشکوک به ب ای ماریافراد ب

 افراد

 دیتائ 95% 90/2 0/4
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 میانگین شاخص ردیف
انحراف 

 معیار

درصد 

 موافقت

/  دیتائ

 حذف

37 
 تر عیسربرای پاسخگویی  مارستانیبایجاد شبکه یکپارچه در 

 بیماران و کارکنان مؤثرترو 
 دیتائ 93% 73/2 4/4

38 

آلوده به شهروندان و  یها طیآموزش نحوه رفتار در مح

 یبر ابزارها یمبتن یساز هیخصوصا کودکان با استفاده از شب

 (VRافزوده ) تیواقع ای یمجاز تیواقع

 دیتائ 93% 82/2 4/4

39 

 ،یمحافظ شخص زاتیتجه دنیپوش حیآموزش روش صح

و ... به کادر درمان  مارانیاتاق ب هیانجام درمان، تهو

 تیواقع یبر ابزارها یمبتن یساز هیبا استفاده از شب مارستانیب

 (VRافزوده ) تیواقع ای یمجاز

 دیتائ 93% 38/4 4/4

22 

کردن  كیتنها با نزد دیپرداخت بدون کارت در اماکن خر

خوان )تله پرداز( جهت  هوشمند به دستگاه کارت یگوش

 ای یبانک آلوده شدن کارت ایاز انتقال پول آلوده  یریجلوگ

 کرونا روسیدست افراد به و

 دیتائ 93% 23/4 4/4

24 

 یدر مواقع بحران یمارستانیب زاتیبهتر تجه تیریامکان مد

 یها ( و مشخص شدن تعداد تختانیتعداد مبتال شی)افزا

 هوشمند یگوش یبه شهروندان بر رو ها مارستانیب یخال

 دیتائ 93% 90/2 4/4

 دیتائ %93 99/2 4/4 بیماران تر آسانردیابی  23

 دیتائ %92 79/2 3/4 ی رمزگذاری شدهها شناسهشناسایی افراد نزدیك به بیمار با  22

24 
( در ماریبا کاربر )ب كیکه از نزد یبه افراد یرسان اطالع

 کاربر یدر صورت ابتال اند تماس بوده
 دیتائ 92% 44/4 3/4

 دیتائ %92 95/2 3/4 ها سازمانکاهش تعامالت کارکنان آلوده با سایرین در  25

 دیتائ %92 85/2 3/4 بیمارستان بدون پرداخت هزینه شده ارائهاستفاده از مزایای  20

 دیتائ %92 34/4 3/4 اطالعات بیماران موقع بهاشتراک  27

28 
کاربر در جهت منافع  یدولت به اطالعات خصوص یدسترس

 جامعه در حوزه سالمت یعموم
 دیتائ 92% 98/2 3/4

29 
ی گذار فاصلهبرای حفظ  ها سازماننظارت بر کارکنان در 

 اجتماعی
 دیتائ 88% 97/2 4

42 
 یکاهش خطاها یبرا ییویبر فرکانس راد یمبتن ییشناسا

 ایاش نترنتیو ا یچندعامل یها یهمراه با فناور یپزشک
 دیتائ 88% 28/4 4
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 میانگین شاخص ردیف
انحراف 

 معیار

درصد 

 موافقت

/  دیتائ

 حذف

 دیتائ %88 24/4 4 ی اجتماعیها شبکهتشخیص انتقال سرایت مبتنی بر  44

43 

تلفن همراه در  شنیکیاپل یهشدار به شهروند بر رو ستمیس

ابتال به  یباال سكیبا ر یدر مکان یریقرارگ صیصورت تشخ

 در محل( ماریافراد ب یبا تعداد باال ای)مکان شلوغ  یماریب

 دیتائ 88% 78/2 4

42 

خود  یها افراد آلوده با استفاده از فرم یمکان زندگ ییشناسا

در  یو ارائه خدمات درمان لیموباهای شنیکیاپل یاظهار

 محل

 دیتائ 88% 94/2 4

44 

 یها هوشمند توسط فرمان یها یامکان استفاده از گوش جادیا

از  یریبه لمس توسط دست جهت جلوگ ازیو بدون ن یصوت

 آلوده شدن دست

 دیتائ 88% 98/2 4

45 

به  مارانیو برخورد با ب یماریدرمان ب یها آموزش روش

بر  یمبتن یساز هیبا استفاده از شب یپزشک یها رشته انیدانشجو

 (VRافزوده ) تیواقع ای یمجاز تیواقع یابزارها

 دیتائ 80% 99/2 8/2

40 

 یماریمرتبط با ب یسطح موجود و مطلوب داروها ییشناسا

 یا کشور بر اساس اطالعات لحظه یها در داروخانه

دارو بر اساس  عیتوز تیریها و مد داده داروخانه یها گاهیپا

 یعیعدالت توز

 دیتائ 80% 84/2 8/2

47 

 ای مارانیبه ب ازیموردن یداروها هیمکان ته نیتر كینزد یمعرف

کشور و  یها داروخانه تالیجیبر اساس نقشه د ماریهمراهان ب

 داروخانه یسطح موجود

 دیتائ 80% 78/2 8/2

48 
 یها از دستگاه یدمیپراکنده مربوط به اپ یها داده عیتجم

 کپارچهیمؤثر و  یها حل ارائه راه یبرا اءیاش نترنتیمرتبط به ا
 دیتائ 85% 34/4 0/2

49 
کالن داده(،  لیتحل قیروندها )از طر ییامکان شناسا جادیبا ا

 کند یرا فراهم م یمارینظارت مؤثر بر ب كی
 دیتائ 85% 43/4 0/2

52 
ی بهتر محیط زیر برنامهبه پزشکان، دولت و دانشگاهیان برای 

 .کند یمکاری کمك 
 دیتائ 85% 24/4 0/2

 الگوی نهایی

و سپس در روش کدگذاری  شده ییشناسا ها شاخصکدگذاری باز در روش ابتدا 
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در ابعاد  ها مؤلفهو سپس  ها مؤلفهدر  بیترتبه  شده ییشناسای ها شاخصمحوری، 

منطقی و عقالیی  صورت بهبا محقق و  ها مؤلفهی ابعاد و گذار نامو  شوند یمی بند گروه

 ییشناسا، الگوی نهایی ها مؤلفه، ابعاد و ها شاخصپس از تعیین  تینها در. ردیگ یمصورت 

 یماریب همچون) ریگ همه یها یماریدر مقابله و کنترل ب ایاش نترنتیا یکاربردها لیو تحل

 .ستا ها بازداده، که مبتنی بر کدگذاری گردد یمترسیم  3در شکل  (49 دیکوو

 شناسایی بیماران مبتال به کرونا در اماکن عمومی؛ استفاده از  :تشخیص هوشمند

 با استفاده از کیت متصل به تلفن هوشمند 49کووید  نهیهز کم یها تست

 و ارسال اطالعات به مرکز  یا صورت لحظه : پایش نمای بدن افراد بهپایش هوشمند

پایش بیماری؛ پایش وضعیت سالمت رانندگان وسایل نقلیه عمومی ؛ نظارت مستمر بر 

 بهداشتی برای بهبود شرایط سالمت افراد یها مراقبت

 دریافت گزارش های روزانه شامل تعداد تماس با افراد بیمار هوشمندگیری گزارش:

 یا مشکوک به بیماری

 کارمندان آلوده با سایرین در سازمان  یها : ردیابی و شناسایی تماسردیابی هوشمند

جهت پیشگیری؛ ردیابی و پیگیری موارد مربوط به قرنطینه افراد از قبیل رفع قرنطینه؛ 

 خود اظهاری یها شناسایی مکان زندگی افراد آلوده با استفاده از فرم

کاربرد 

 نظارتی
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 ی زمانیها اسیمقی اجتماعی با استفاده از ها شبکهی زمانی در ها داده: ثبت یکاو داده 

 ی و برخورد با بیماران و روش ریمابی درمان ها روش: آموزش آموزش هوشمند

ی مبتنی بر ابزارهای واقعیت ساز هیشبصحیح پوشش تجهیزات پزشکی با استفاده از 

ی ها طیمحمجازی با واقعیت افزوده به دانشجویان پزشکی؛ آموزش نحوه رفتار در 

 ه به شهروندان آلود

 بیمارستان بدون پرداخت هزینه؛ شده ارائه: استفاده از مزایای پرداخت هوشمند  

ی و ابزارهای ها رساختیزپرداخت بدون کارت در اماکن خرید بدون لمس 

 ویروس بیماری از انتقالی جهت جلوگیری افزار سخت

 ؛ شده یزنگاررمی ها شناسه: شناسایی افراد نزدیك به بیمار با کنترل هوشمند

ی ها یفناورشناسایی مبتنی بر فرکانس رادیویی برای کاهش خطاهای پزشکی همراه با 

  ها سازمانی و اینترنت اشیا؛ کاهش تعامالت کارکنان با سایرین در چندعامل

 ی کاربردی تلفن ها برنامه: سیستم هشدار به شهروند بر روی هشدارهای هوشمند

 ی در مکانی با ریسك باالی ابتال به بیماری همراه و در صورت تشخیص قرارگیر

 ی ها فرمانی هوشمند توسط ها یگوش: ایجاد امکان استفاده از نظافت هوشمند

صوتی و بدون نیاز به لمس توسط دست جهت جلوگیری از ابتال؛ ارسال تجهیزات 

 یی با استفاده اشعه فرابنفش زدا عفونتبه اماکن آلوده جهت  ها رباتهوشمند مانند 

 

کاربردهای 

 پیشگیری

 دولت به  ی؛ دسترس مارانیموقع اطالعات ب اشتراک به  :یانتشار اطالعات خصوص

 جامعه در حوزه سالمت  یکاربران در جهت منافع عموم یاطالعات خصوص

 کرونا؛ ارائه  یماریدر مورد ب یا : انتشار اطالعات لحظهیاطالعات عموم انتشار

اماکن آلوده به  ییهوشمند؛ شناسا یها تلفن قیطر اطالعات روزمره به شهروندان از

 نیآنال ییایجغراف یها نقشه یها بر رو محل آن نییو تع ماریافراد ب یمکان یابیرد

کاربردهای 

 اطالعاتی
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 دارو با استفاده از  هیمکان ته نیتر كینزد ی: معرفیخدمات درمان یریپذدسترس

در مواقع  یمارستانیب زاتیتجه تیریکشور؛ امکان مد یهاداروخانه تالیجینقشه د

  حاد طیبا شرا ماریتوسط افراد ب یامکان درخواست کمك فور ؛یبحران

 مؤثر یدرمان یها : انتخاب روشهوشمند یاریمیتصم 

 یها تلفن قیاز طر مارانیبه ب ی: ارائه اطالعات روزمره خود مراقبتیمراقبت خود 

خبره با  ستمیهوشمند و س یها تلفن قیاز طر یخود مراقبت یها هیهوشمند؛ ارائه توص

 اطالعات از خود کاربر افتیدر

 قیارتباط از طر یبرقرار قیاز طر یمارستانیب یها تیزی: کاهش وهوشمند تیزیو 

  یارتباط یافزارها نرم

 ها از راه دور آن نهیو معا مارانی: امکان درمان بهوشمند درمان  

کاربردهای 

 درمانی

 بهتر  یزیر در جهت برنامه انیکمك به دولت و دانشگاه: هوشمند یگذاراستیس

 قیروندها از طر ییامکان شناسا جادیا یدر راستا یطیشرا یساز فراهم ؛یکار طیمح

نقشه نقاط  ییمرتبط ؛ شناسا یسطح موجود و مطلوب داروها ییها ؛ شناسا کالن داده

 نیمتناسب با ا یتیریمد یها میتصم اذها و اتخ پرخطر و آلوده شهرها و شهرستان

 آمده  دست به یها داده یآور جمع قیاز طر تیوضع

 یها رساختیاز ز یدمیپراکنده مربوط به اپ یها داده عی: تجمهاداده یساز کپارچهی 

در  کپارچهیشبکه  جادیا کپارچه؛یمؤثر و  یها حل ارائه راه یبرا ایاش نترنتیمربوط به ا

 یتمام یساز کپارچهیو کارکنان؛  مارانیو مؤثرتر ب تر عیسر ییپاسخگو یبرا مارستانیب

اطالعات و ارتباطات و  یفناور یها رساختیز قیاز طر یپزشک تها و ابزارآال دستگاه

 ایاش نترنتیا

کاربردهای 

 مدیریتی

 ریگ همهی ها یماریبالگوی نهایی کاربردهای اینترنت اشیا در مقابله و کنترل  .2شکل 

 گیری بحث و نتیجه
و  49 دیدر کوو یبهداشت یها هیو توص یاجتماع یها تیمحدود طیامروزه در شرا

 یینقش بسزا ایاش نترنتیا مار،یمراقبت سالمت در ارائه خدمات به ب یها دستگاه یها چالش
 وستهیپ هم شبکه به كی یریکارگ با به ایاش نترنتیا یبهداشت یها مراقبت ستمی. سکند یم فایا

است. با  دیمف اریبس ،یماریب وعیش زانیو کاهش م 49 دیکوو مارانیبر ب حینظارت صح یبرا
 49 دیکوو یماریاز عالئم ب یاریبس ا،یاش نترنتیا زاتیگرها و تجه استفاده از حس

و افراد  ماریفرد ب تیامکان کنترل و نظارت بر وضع نیبوده و همچن ییشناسا سرعت قابل به
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 . (4299 ط،یو مح ینی)حس شود یمستعد فراهم م
چون کرونا  ریگ همه یها یماریدر مقابله و کنترل ب ایاش نترنتیا یکاربردها یالگو

در مقابله و کنترل  ایاش نترنتیا یاربردها. کشاخص است 52مؤلفه و  32بعد،  5 یدارا
 یکسانی تیاهم یپژوهش مشخص شدند دارا نیچون کرونا که در ا ریگ همه یها یماریب
دارو(  زیو تجو نهی)همچون معا مارانیامکان درمان ب، شده ییشناساعامل  نیتر . مهمستندین

و پر ریسك بودن  ربط یذاز جانب مراجع  شده وضعی ها تیمحدود. است از راه دور
ی عمومی بخصوص مراکز درمانی سبب شد بیماران و مراجعینی که قبل ها مکانحضور در 

های پزشکی و دریافت دریافت مشاوره منظور بهمرتب  صورت بهاز شروع بیماری کرونا 
، در حال حاضر امکان دریافت کردند یمخدمات بهداشتی درمانی به مراکز درمانی مراجعه 

مبتال  49این نوع خدمات را از دست بدهند. در این میان افرادی که به ویروس کووید 
بی به بهبودی تا زمان دستیا مند نظام، نیازمند دریافت خدمات درمانی مرتب و شوند یم

و عدم ظرفیت کافی مراکز درمانی برای نگهداری این بیمارها، چالشی  باشند یمکامل 

 برای نوین بستری 4آریس پلتفرماساسی برای بیماران و مراکز درمانی ایجاد کرده است. 
 سهولت با بتوانند تا است کرده فراهم درمانی کادر همچنین و بیماران میان ارتباط ایجاد

 و پزشکی های توصیه رعایت چون مواردی بابت از و باشند ارتباط در بیماران با بیشتری
  وها از سوی بیماران، اطالع داشته باشند.دار مناسب دوز مصرف

مبتال به کرونا  مارانیب ییشناسادر درجه دوم، متغیری که از نظر خبرگان مهم است، 

از تردد آنان در  یریونقل و جلوگ حمل لیو وسا یمشکوک به ابتال در اماکن عموم ای
 ماساچوست گیری کرونا، محققان دانشگاه پس از همه. استی جهت حفظ سالمت عموم

، ویروس کرونا را نیز شناسایی کنند. در بعضی با طراحی یك دستگاه اینترنت اشیاتوانستند 
ردیابی است. برای مثال در آلمان با  تلفن همراه افراد این ویروس قابل قیکشورها نیز از طر

شود. درواقع هر  نصب یك اپلیکیشن روی تلفن همراه امکان ردیابی این ویروس فراهم می

کنید، تلفن شما اطالعات آن را  زمان که شما از کنار یك دستگاه بلوتوثی عبور می
کند تا اگر کسی در  ین اتصال استفاده میکند. اپلیکیشن موردنظر از ا برداشت می

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Aeris  
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اتفاق  یتان به این ویروس مبتال بود، به شما اطالع دهد. اما این تنها در صورت نزدیکی
 شیپاعامل بعدی،  باشند.  افتد که افراد مبتال، وضعیت سالمت خود را گزارش کرده می

 شیطالعات به مرکز پاو ارسال ا یا صورت لحظه به یاتیعالئم ح ریبدن افراد و سا یدما
های هوشمند و انواع  با استفاده از ابزارهای هوشمندی )مانند ساعت. استی ماریب

که در اینترنت اشیا مرسوم هستند( که به کاربران وصل شده است، اطالعات  ییگرها حس

شوند و  صورت امن به مرکز درمانی ارسال می به مانند دمای بدن، تب و ... حیاتی کاربر
، که در این مرکز قرار دارد، با توجه به عالئم کاربر  هوش مصنوعی  سامانه که یتدرصور

را برای شخص تشخیص دهد، برای کاربر یك هشدار ارسال خواهد شد و از بیماری کرونا 
 شود که به مراکز درمانی مراجعه کند. وی خواسته می

 ریگ همهی ها یماریبرل با توجه به نتایج پژوهش و کاربردهای مذکور در مقابله و کنت
در مورد کاربردهای محتوا  دیتول( 4از: ) اند عبارتکرونا، پیشنهادهای کاربردی  ازجمله

 یبرا ایاش نترنتیفناورانه ا یاز کاربردها یریگ بهره یایدر حوزه درمان، مزااینترنت اشیا 

با  یعموم یها رسانه( و پخش آن در یکادر درمان و مراکز درمان ماران،یآن )ب نفعان یذ
 یاسالم یجمهور مایسالمت صداوس یگذار استیس یمشارکت وزارت بهداشت و شورا

 نیبا حضور عموم مردم و پزشکان با مضام ییها شگاهیو نما ها شیهما یبرگزار (3؛ )رانیا
 یدر حوزه درمان و پزشک ی بخصوص اینترنت اشیافناور یآموزش در رابطه با کاربردها

مراکز  یانسان یرویآموزش ن( 2) ؛درمان رمردم و کاد یساز وزش و آگاهمنظور آم به

 یها در قالب دوره ایاش نترنتیمربوط به ا زاتیاز نحوه کار با تجه یمنظور آگاه به یدرمان
( 4؛ )ها دوره نیکارکنان و کادر درمان نسبت به حضور در ا یمستمر و ملزم ساز یآموزش

بررسی وضعیت جسمی  منظور بهی هوشمند، حسگر شتاب سنج و .... بندها مچاستفاده از 
ی اینترنت ها دستگاهی هوشمند و ها تلفن، ها نیدورب(؛ استفاده از 5بیماران از راه دور؛ )

از ماهیت،  مارانیب یساز آگاه( 0شناسایی افراد مبتال یا مشکوک به کرونا؛ ) منظور بهاشیا، 

در  مارستانیصفحات مربوط به ب ورانه اینترنت اشیا درکاربرد و مزایای کاربردهای فنا
( اجبار دولت برای 7و ) مارانیبه ب ییو بروشورها و مدارک اعطا یاجتماع یها شبکه

ها در  گیری از آن ی اینترنت اشیا و بهرهها سامانهها به  تجهیز تمام مراکز درمانی و بیمارستان
 امور اداری و رسیدگی به بیماران. 
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 توان یم حاضر، یها تیمحدود و ها افتهی موجود، نظری ی گستره به توجه با

 پژوهشی یها نهیزم کننده فراهم که نمود ارائه زیر را پژوهشی یها یریگ جهت و پیشنهادها

ی ها یماریبنظریه کاربردهای اینترنت اشیا در مقابله و کنترل  ارائه( 4: )باشند یم جدید
ی هشدار ها سامانه( پژوهشی برای توسعه 3ی داده بنیاد؛ )پرداز هینظربا رویکرد  ریگ همه

استفاده بالفعل  منظور بهی پژوهش( انجام 2بیماری؛ ) موقع بهخودکار برای تشخیص 

( انجام 4کرونا؛ ) ازجمله ریگ همهی ها یماریبی اینترنت اشیا برای مقابله و کنترل ها دستگاه
در  ریگ همهی ها یماریبت اشیا در کنترل ی اینترنریکارگ بهی ها چالشپژوهش در زمینه 

صرفا  نجایایی بوده است؛ در ها تیمحدودحوزه بهداشت و درمان. پژوهش حاضر دارای 
های اطالعاتی در دسترس انتخاب پایگاه ی زمانی مشخص، در بازهمقاالت آن هم در یك 

ی خارجی به دلیل محدودیت ها نامه انیپاو  ها کتاب ازجملهشد و انواع دیگر اسناد 
با توجه به  ستیبا یمدر تحقیق  آمده دست بهدسترسی لحاظ نگردید. عالوه بر این الگوی 

قرار گیرد؛ جایی که تفسیرها و ذهنیت محقق  موردتوجهی پژوهش کیفی ها تیمحدود

 طیبه خبرگان به خاطر شرا یدسترس یسخت. نهایتا دهد یمپایایی نتایج را تحت شعاع قرار 
آمدن  ودپرسشنامه باعث به وج لیتکم یاز افراد برا یتعداد اقیو عدم اشت ییکرونا

  .دیدر طول پژوهش گرد یمشکالت

 تعارض منافع
 تضاد منافعی وجود ندارد.

 سپاسگزاری
از تمامی خبرگان دانشگاهی و خبرگان حوزه پزشکی و مدیریت که در انجام  لهیوس نیبد

 .دیآ یم عملاین پژوهش همکاری نمودند تشکر و قدردانی به 
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