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COVID-19 

 و هارکتش از بسیاری برای بنابراین است، گذشته سال چند در بیماری شیوع مهم اولین

-می کاری چه که بررسی  تا کند،می فراهم را فرصتی دیجیتال سلامت هایفناوری

 .دهند انجام کنترل و کاهش عوارض به کمک برای توانند
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 مقدمه

 به اول خط رفاعِ ارائه با و تبدیل شده است پزشیی  ابزاری ارزشینند رر به ،ایفزاینده طور به 1مدیسین تله

 گنرهنه هایبنناری با ی مبارزههزمنن رر موفق فناوری یک عنوانو به کرره کنک عفونت شیینوع کاهش

 توان م واقع ، زمان رر بالنن  هایراره تبارل و آنلای  میالنه با مدیسن تله تلفنقبا . اسیت شیده شیناخهه

 رر چهآن مانند تقریباً. کند فراهمرا  ریجنهال با اسییهفاره از گررک کاری ظهور های نونناز فن ِ پشییهنبان 

 زشیانپ به تواندم  ای  فناوری شد انجام آنفولانزا ( به هنگام شنوعویزیت از راه رور)بنناران  ررمان و ارزیاب 

های مراقبت به محدوری رسییهرسیی  افهاره که رور بننارانِ مناطق به حه  کروناویروس، شیینوع با مبارزه رر

 . دکن کنک رارند، ررمان 

 ویروس  احتمالی انتشار از جلوگیری و هنگام زود تشخیص مدیسین برای ارتقاءدرک ارزش تله

ای  . شوندم  انجام کامپنوترهای شخص  و هوشینند هایتلف  طریق از معنولاً ،2ویزیت یا معاینه از راه رور

 .کنندم  فراهم خور منازل رر خنال آسایش با پزشیان با بنناران ارتباط برای کارآمد و این  روش موارر 

-ملاقات قرار به ننازی که های غنرپنچندهویزیت ویژه به بالنن ، ننازهای از بسناری برای رور راه از های ویزیت

 آنفولانزا مانند عفون  هایبنناری شنوع کاهش برای هاآنارزک . هسهند ثرؤم ندارند، حضوری رر مطب های

 اب و ویروس معرض رر گرفه  قرار از جلوگنری با زیرا ،استهرسند اثبات به ایفزاینده طور به ویروس ناکورو و

  گرفه قرار از جلوگنری رر و کندرا فراهم م  زوررس تشخنص امیان ریگران، از بننار افرار راشه  نگه رور

 کنک کننده است. ویروس معرض رر

 امر ای  .امیان پذیر است سریع ویدئوچت بصورت طریق از بنشهر اطنننان برای بننار با پزشیک خور ملاقات

 هایاورژانس و فوری مراقبت مراکز مراجعه به مطب و یا ،مدرسه یا کار محل ترک از بنناران تا شورم  باعث

 دننتوام  اما ،رارند کنهری علائم که افراری توسط بنناری شنوع از هنچنن  و آسیوره باشیند بننارسیهان ،

 .کندم  جلوگنری ؛دنباش عفون 

 انندم کنند،م  برقرار ارتباط بنناران با غربالگری هایسؤال از اسهفاره باپزشییان  ،از طریق ویزیت از راه رور

 بنناری علائم و کنند ارزیاب  را علائم کنند، جنع را تاریخچه ؛رهند انجام شییانمطب رر توانندم  که آنچه

 به را پزشی  وسایل توانندم  پزشییان ،V2MDمدیسین  مانند تله هایحل راه با. کنند بررسی  را مسیری

 برسند.  تریسریع تشخنص به و کنند جنع را حنات  اطلاعات تا کنند مهصل کنفرانس ویدئو

                                                 
1 - Telemedicine 
2 -Televisits 
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الگری قارر به غرب اما کنند تأیند مدیسیین تله طریق از را کروناویروس بنناری تشییخنص توانندنن  پزشیییان

 هدر انجام باید بننار که بعدی مراحل و هسهند؛ مشخص کررن گروه خطر، پاسخ به سوالات بننارانبنناران 

 از مرحله ای  رر هسهند، مواجه کروناویروس هاینگران  با که بنناران  اکثر اینیه به توجه با. کنند توصنه را

 ویروسیی  هایعفونت سییایر ریسییک با اسییت منی  اما ، رارند قرار کنهری خطر معرض رر ویروس نظر

 رر وییررر ای است. پزشی  های تخصص مشاوره سریع یارائه برای این  جایگزین  مدیسن باشند. تلهروبرو

 بوره است. موفق بسنار سالانه فصل  آنفلوانزای شنوع ط 

توانند به مطب پزشییک تری رارند م بنناران  که وضییعنت جدیپس از بررسیی  از راه رور و غربالگری اولنه 

های بالنن  و راشیهه باشیند و یا به مهخصیص ارجاع راره شیوند. اگر پزشیک بر اسیاس رسهورالعنل مراجعه

 اهرسهورالعنل براساستواند ی سیفر بننار به آلوره شیدن بننار با ویروس کرونا مشییوک شید؛ م تاریخچه

 . اقدام کندبرای انجام آزمایشات 

 مناسب محیط در مناسب مراقبت ازحمایت و پشتیبانی 

 ارائه رر زیاری تفاوت تواندم  مدیسیین تله ،اسییت گررک رر چنانهم ویروس کرونا از ترس که آنجا از

 این  هب تواندم  خدمات نوع ای  بورن رسهرس رر. کند ایجار نگران افرار برای مشاوره و اطلاعات پشهنبان ،

ا ب بنناران برای را شده مدیریت و مناسب ارجاع تواندم  و کند کنک خانه رر خطر کم بنناران راشیه  نگه

. کند محدور را ریگر فرر به شخص انهشیار شینوع خطر که ایگونه به ؛کند تسیهنل پرخطر و مهوسیطخطر

 بتمراق و ررمان  خدمات ارائه سنسهمافزوره شیده به  ارزک واقع  چگونگ  از ریگر ننونه یک مدیسین تله

 .است افرار از بنشهر

 کروناویروس؛ از جمله برای افراد خط مقدمدر معرض گرفتن  قرارمحدود کردن 

 راه بههری  که کندم  توصنه CDC ندارر، وجور ویروس ناکورو برای واکسین  حاضیر حال رر که ی آنجا از

 از بنناران راشه  نگه رور با مدیسین تله. اسیت آن معرض رر گرفه  قرار از جلوگنری ؛عفونت از جلوگنری

 هک را هرکس  و پزشیان جنله از ریگران، اینیه جای به بننار افرار. رهدم  کاهش را عفونت شنوع ریگران،

 .مانندم  منزل ررشوند را رر معرض خطر قرار رهند،  م  روبرو آنها با

امیان انهقال ویروس  رساندن حداقل به برای را لازم اقدامات ،بهداشه  هایمراقبت رهندگان ارائه کهحال رر

را رعایت م  کنند اما  رست شسهشوی مربوط به هایتوصنه با اسهفاره از وسایل حفاظه  انجام م  رهند و

 ،بنناران با نزریک تناس هنگام بهداشه  خدمات رهندگان ارائه ها وجور رارر.ویروس انهقال باز هم احهنال

 به ،رور راه ازراشه  توانای  ارتباط و تشخنص  امیان .رهند م  قرار ویروس انقباض خطر معرض رر را خور
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 بنشییهری بنناران به کنک به قاررها آن نهایت رر و کرره کنک هامنیروب از کارر ررمان راشییه  نگه رور

 خواهند بور.

 3تحت نظر داشته باشند در را تریبیش بیماران تا کندمی کمک دهندگان ارائه به

 نگران  یک شور،م  مشیاهده ویروس ناکورو بنناری شینوع رر که هنانطور بننار، تقاضیای احهنال  افزایش

 رر بخصییو  رارند، مراقبت به نناز که بنناران  به توانندنن  آنها. اسییت کنندگان خدماتارائه برای جدی

تری بنش ارتعد توانندمدیسن  م با تله اما توجه باشند؛ ب رارند، فوری مراقبت به نناز که بحران  بروز هنگام

 شور.م  محدور روز، طول رر از بنناران را ویزیت کنند چون رر ای  حالت تعدار بنناران حضوری

تری رارند )از جنله که نناز به مراقبت و توجه بنش  تواننید ویزییت از راه رور برای غربیال بننیارانآنهیا م 

های اضیییاف  ارجاع رهند؛ تجویزهای راروی  را مراقبتتر را برای ؛ موارر جدیرا انجیام رهندکرونیاویروس( 

 ننازهای با بنناران برای تواندم  مطب به مراجعهد. نانجام رهند و فالوآپ را برای بنناران تحت نظر انجام ره

 .شور رزرو ترپنچنده

 کیفیت ارایه خدمات تله مدیسن

رت بصو خدمات باشد و هنچنن  بننار، ررمان  بننه پوشش تحت باید مدیسن تله خدمات آل،ایده حالت رر

د مدیسن  بایخدمات ارائه شده از طریق تله کنفنت مورر رر رر رسهرس باشد.سیاعهه و تنام طول هفهه  42

 به رهندگانارائه آیا ؟رارند صحنح تخصص و هسهند مجوز رارای رهندگان ارائه آیا: به ای  موارر توجه شیور

 کنف  نظارت برنامه رارای خدمات ای  آیا ،رر آخر اینیه و ؟ی لازم را رارندتجربه و اندریده آموزک ررسییه 

 ؟هسهند

 فناوری تله مدیسن

قرار  اسهفارهمورر  مجازی مشاوره تسهنل برای که ایفناوری ی خدمات باید توجه راشیهه باشیندرهندهارائه

 ایده حالت رر و آسان  مورر اسهفاره قرار بگنرربه  و این  باید رور راه از فرمپلت یک. است گنرر ننز مهمم 

 روکراه رور به خصییو   از پزشییی  یزمننه رر ویژه طور به باید رهندگان ارائه. باشیید تعامل  باید آل

"webside" رر آموزک و بنناران با ویدیوی  میالنه رر شنوه بههری انهخاب  شامل کهریده باشند؛  آموزک 

 به و رهکر پشهنبان  از بننار خوب  به باید هنچنن  رهنده ارائه. اسیت رور راه از رر پزشیی  بالنن  عنلیرر

 و باشیید راشییهه رسییهرسیی  های مرتبط با ارجاع بننارمشییاوره هنچنن  و بننار به مربوط بالنن  اطلاعات

 .باشد کنفنت نظارت تحت باید مراقبت هنچنن 

                                                 
3 - Accommodate 
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 های اپیدمیکاستفاده از تله مدیسن در موقعیت

 ها قابل اسهفاره است.بنناری اپندم محهنل رر روران  وضعنت پنجرر  رور راه از پزشی 

 اول: وضعیت

ای  روک . کنندم  زندگ  ،اپندم  تأثنر تحت میان  رر و هسییهند منزل رر عندتاً و علامت بدون افرار

 عزاماشور که فرر مشیوک  توسط افرار شناسای  شور و بخواهند به صورت فوری برای هنگام  اسیهفاره م 

  اقدام کنند. پزشی 

 دوم: وضعیت

 نبدو افرار رور راه از پایش پنگنریِ به مربوط و اسییت مبهن  بر خانه اسییاسییاً رور راهپزشییی  از  از اسییهفاره

 ط  رر مفاهنم ای  واقع  کاربررهای. شوندم  شیناسیای  ،توسیط افرار رر تناس مورر عنوان به که علامت

 ه است.گرفه قرار اسهفاره مورر 4102 سال از آفریقا رر ابولا ویروس بنناری شنوع

 سوم: وضعیت

 رر که است بنناران  شیامل هاننونه. شیورمربوط م  ؛رارند نناز رار هسیهند و به ایزولهی که علامتموارر به

 هنچنن  و 4112 سییال رر H1N1 رر گنرهنه آنفولانزای و تایوان رر 4112 سییال رر SARS اپندم  ط 

 . ایزوله شده بورند چن  رر 4102 سال رر H7N9 آنفلوانزای به آلوره بنناران

 چهارم: وضعیت

 یا بنناری تشخنص رر فن  تخصص محل  پزشی  منابع وقه  اسیت رور راه از خصیصمه راشیه  مسیهلزم

 . کنندرا رریافت م  لازم پشهنبان  مرجع مراکز از باشند؛ نداشهه بننار معالجه

 پنجم: وضعیت

سهنلات رسهرس  به ت که بنناران  از مراقبت برای است قرنطننه تحت ررمان  و بهداشه  مرکز یک به مربوط

 کورنوویروس تنفس  سندرم طول رر سئول رر 4102 سیال ژوئ  رر که هنانطور ،شیورم  اسیهفاره ندارند؛

 .افهار اتفاق ؛خاورمنانه
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 مراقبت رر منزل

 فرر بدون علائم

 فرر با علائم

 (case contact) تناس با مورر

 پایش از راه رور

 اپندمنولوژیک تحقنقات

 بالنن  موارر مدیریت

 پزشی  تجویزمشاوره از راه رور / 

 مورر غنرمشیوک مورر مشیوک

انهقال این  و 

محافظت شده 

 بننار

مراقبت های سطح 

 سوم

 ایزوله / قرنطننه

 مشاوره از راه رور

مراقبت های سطح 

 اولنه

-teleمهخصیییص از راه رور)

expertise) 

مراقبت های 

 سطح روم

انهقال غنرمحافظت 

 شده بننار

 گیریمدل استفاده از تله مدیسین در هنگام بروز همه
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 COVID-19در اسنفاده از تله مدیسن در همه گیری  چینتجربه 

 ایهمیاننسییم به موقع به بالنن  هایمراقبت انجام توانای  گنر،هنه بنناری سییریع گسییهرک با مواجهه رر

 ایجاد سؤؤلال این حال .راررنناز  بنناران و ها بننارسییهان روله ، مقامات بن  مؤثر ارتباط  هناهنگ 

 دبتوانن تا کنند عمل هماهنگ صورت به توانندمی دور راه از پزشکی هایسیستم چگونه: شودمی

 را فراهم سازند؟ شیوع بحران با مقابله و COVID-19 به مبتلا بیماران برای ملثر مراقبت

 هنان، اسهان ،5ژنگژو رر واقع ،4(NTCC) چن  رور راه از پزشیی  مل  مرکز ،بحران ای  به سیریع پاسیخ رر

از راه  پزشی  طریق از شنوع به پاسخ و هشدار شبیه یک ،6(ETCS) رور راه از اضطراری مشیاوره سینسیهم

 Novel پنومون  پنشگنری سهار مال  هایکنک طریق از مدیسن تله سنسهم اجرای. ستاکرره ایجار را رور

Coronavirus فرمانده  کنهرل و (NCPPCH)7 01 ییارانه. شورم  پشهنبان  هنان اسیهان رارای  اراره و 

 اب. است یافهه اخهصا  رور راه از اضطراری مشیاوره سینسیهم برراری بهره و سیاخت به چنن  یوان منلنون

مدیسیی  مرکز مل  تله 4141 ژانویه 42 رر ،Huawei Technologies Co. Ltd و China Mobile هنیاری

 کل. کرر اعزام ایزوله هایبخش به مدیسیی تله تجهنزات و هاشییبیه اندازی راه برای را کارگروه 01چن  

 و رفت تقریب  مسییافت که حال  رر بور، مایل 2،241 حدور هاکامنون طریق از برگشییت و رفت مسییافت

 براساس. بور مایل 322 ژنگژو رر چن  رور راه از پزشیی  مل  مرکز مقر از بننارسیهان رورتری  تا برگشیت

 رر موفقنت با شبیه بننارسهان 041 هوشنند، پزشی  هایترمننال و 2G های شبیه ساخت رر قبل  تجربه

 .شدند وصل رور راه از اضطراری مشاوره سنسهمبرای   چن  رور راه از پزشی  مل  مرکز به ساعت 14 ط 

 رر که است شده ساخهه 8(D2D) پزشک به پزشک از روییرر اساس بر رور راه از ورژانس ا مشاوره سینسیهم

 مسنسه معناری. کرر پندا رسهرس  ررمان  خدمات به توانم  هابننارسیهان مخهلف هایپایانه طریق از آن

 لایه( 4 ،مدیس تله خدمات بنناری لایه( 0: )است معناری اصل  لایه سه شامل رور راه از ورژانس ا مشیاوره

 مدیس .تله خدمات یکاربرر لایه( 2) و مدیسن  تله ابر

به  مسافت رفع مشیلسازر با مهخصیصین  اسیهان  را قارر م ، تنم مدیسؤینی بنیادی خدمات تلهلایه

 خنصتش بنناران و پزشیان به مرکز ای . های منطقه رسهرس  راشهه باشندپزشییان شیاغل رر بننارسیهان

 راه از چندگانه هایمراقبت ، سنمب  بصورت بننار رور راه از نظارت ،COVID-19 مورر رر مشیاوره و فوری

                                                 
4 - National Telemedicine Center of China (NTCC) 
5 - Zhengzhou 
6 - Emergency Telemedicine Consultation System (ETCS) 
7- Novel Coronavirus Pneumonia Prevention and Control Headquarters (NCPPCH)  
8 -doctor-to-doctor (D2D)  
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 یزنده ویدئوی  کنفرانس از اسییهفاره با آموزک، و آموزک برای سییرگرم  وآموزی ، آموزک و مهارترور

 رهد. ؛ خدمات  را ارائه م تعامل 

 و ررمان و بهداشت کننسنون با COVID-19 شنوع کنهرل و جلوگنری برای تخصیصی  ررمان تنم اعضیای

 هنان اسهان 9 NCPPCH(NCPPCH) فرمانده  کنهرل و Coronavirus lNove پنومون  پنشیگنری سیهار

 .رارند نزریک هنیاری

 نندک پررازک و ذخنره ضبط، را بننار پزشی  هایپرونده تا رهدم  اجازه پزشیان به نیمدیستله ابر لایه

 رر راهننای  و ررمان و پنشگنری هایرسیهورالعنل برای ،علاوه. یابند رسیت واقع  زمان رر راره تبارل به و

  رسییهرسیی قابل مدیسیین  تله ابر طریق از ویروس کرونا به مبهلا بنناران مدیریت و راروها از اسییهفاره مورر

 . است

 بننارسهان 01 اسهان، سطح رر بننارسهان 4 شامل دور راه از پزشکی خدمات کاربردی)اجرایی( یلایه

. ندکن رریافت ویژه ررمان  تنم از را مشاوره توانندم  که است شهرسهان سطح رر بننارسهان 011 و شهری

 پشهنبان  COVID-19 شنوع با مقابله برای مدیسن تله کلنننی  مدیریت سینسیهم از منطق  سیاخهار ای 

 .کندم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9- Novel Coronavirus Pneumonia Prevention and Control Headquarters (NCPPCH)  
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 سیستم مشاور اورژانسی از راه دور در چین

 

 تنم تخصص  ررمان

 مدیسن ابر تله

 

بننارسهان 011

 شهرسهان 

 رو بننارسهان اسهان  بننارسهان شهری 01

ی بننارسیییهان های ایزولهبخش

های اسییهان  و ابزارها و وسییایل 

 مدیسن سنار تله
 

ی بننارسییهان های ایزولهبخش

وسایل های اسیهان  و ابزارها و 

 مدیسن سنار تله

 

ی بننارسهان های ایزولهبخش

های اسهان  و ابزارها و وسایل 

 مدیسن سنار تله

 

کمیته سلامت استان 

 هنان

-مرکز مشاوره تله

 مدیسین استانی

مرکز استانی هنان برای 

کنترل بیماری ها 

 وپیشگیری

 02تشخنص و مشاوره کرونا ویروس 

 راه رورپایش بنناران از 

 های چندگانه از راه رورمراقبت

 آموزک و مهارت آموزی پنشگنری از راه رور

پرونده 

 پزشی  بننار

های ویدوئ  و راره

 صوت 
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 یها، مراقبتننارها و نظارت از راه رور بمشاوره  از نظر اثربخشیمدیسین  تلهسینسیهم مشیاوره اورژانسی  

و  یدمورر شد 12را نشان راره است. ابهدا   قابل توجه یای، مزانشگنریپ آموزیمهارتو آموزک و  گانهچند

 41از  مدیسن سینسهم مشاوره اورژانس  تله طریق ازو مهوسیط  نفخف  مبهلا به عفونت تنفسی ننارب 220

 کررند. یافترر  مشاوره تلفن 4141 یهفور 03تا  4141،  یهژانو

، ایزوله یها. روم، رر بخشندهیا معالجه و مرخص شیییدننیارسیییهیانب ررمورر  241، 4141 ییهفور 03 از

و  نژناکس نزان، ممانند فشارخون ننارسلامت ب مرتبط با یهاثر رارهؤبه طور م مدیسن  سنارهای تلهرسهگاه

امر باعث  ی . ارهندارائه م  راقبتم نمکند و آنها را به ت م ییاب و ارز ییل، تبیدیتنفس را جنع آور نزانم

 رهد و را کاهش م  خطر مواجهه با ترشحات تنفس ی ، بنابراشور  م  جسن نماز تناس مسیهق نریجلوگ

ل شییام  تخصییصیی  ررمان نم، تکند. سییوم م نریعفونت به پزشیییان و پرسییهاران جلوگ  از انهقال احهنال

 ن و ررمان جامع ارائه رهد. رر هن یاب ارز اندتو م ی اسییت و بنابرا نن مخهلف بال یهامهخصییصییان رشییهه

 انننارکنک به ب یبرااتژیک به صیورت اسهرتوانند  م  و مدرکاران اجهناع یمراقبت پرسیهار یرانمد ،حال

 .، مشارکت کنندیروساز عفونت مجدر کروناو برای جلوگنری ،بعد از ررمان یهارر مراقبت یهمبهلا به ذات الر

 نن بال نارهایمع ؛)به عنوان مثال یروسو مراقبت از کرونا سییاسیی ا یهای ، راهننایژهو  ررمان نمچهارم، ت

 ننارسهانب 041پزشیان و پرسهاران  نه( را به کلنزکررنتن یندو فرا ننار، انهقال بCOVID 19 نصتشخ یبرا

پزشیان و پرسهاران اخهصا   آموزکبه   اساس یهارهد. تلاک ارائه م یریکنفرانس تصو یقمهصیل از طر

 . جدید هسهند یروسو ناروک یهارر ررمان عفونتاز آنها  ناریراره شده است، که بس

 بندی تجربه چینجمع

ور از راه ر  پزشییی یهانسییهمکه سیی یم، ما معهقدنناریب نرو کنهرل هنه گ نشییگنریپ یندهبه آ  با نگاه

ند. نقش راشهه باش ،زیار ننانعدم اطن شرایطگسهرره رر  نوعو ش یاضطرار یطبه شرا ندگ توانند رر رس م

راره  نرنررمان را تغ رر شبیه بهداشت و  روابط کار سنه ییربه طور اجهناب ناپذ مدیسین تلهکه  ی از آنجا

م را چالش مه یک  بهداشییه یهاپزشیییان مراقبت ن بالا رر ب نفنتاز ارتباط با ک نناناطن  ، چگونگاسییت

 ن نکارکنان بال ن و حل مسیییئله ب نق، رق، ارتباط مهنرکز، میرر، به موقعنبترت ن کنید. به هن  م یجیارا

ر شده ر یجاربه حداقل رساندن خطر ا یبرا  بهداشه یمراقبت ها نسهمسطح مخهلف رر س هایننارسیهانب

 نفنتکه ک یافهنم، ما ررحال ی اسییت. با ا یضییرور COVID-19  مبهلا به عفونت احهنال ننارانبرخورر با ب

 سهمنپلت فرم س یک، ی شور. بنابرا  از راه رور حفظ نن روران مراقبارر طول بطور مسیهنر ،ارتباطاتبالای 

که به عنوان منبع  مهصیل توسعه راره شد ننارسیهانهایرر ب یروسمراقبت از کروناو یرااز راه رور ب  پزشیی

 . روربیار م ررمان  یرانش برا یو به اشهراک گذار نص تشخ هاینریگ نمتصن یمهم برا و معهبر
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جنع کند  مدیسن  رابه تله مهصل ننارسهانب 041را رر  COVID-19 ننارب یهاتواند پرونده فرم مپلت ی ا

 نقات ، مؤسسات تحق مانند مقامات روله  اصل ینفعانباز با ذ یهایتا بهواند هنیار یابدو به سرعت گسهرک 

مؤسسات  ی راهننا یرا برا های ننشتواند ب بحران م ی ها انجام رهد. رروس آموخهه شده از ا یشگاهو آزما

 هیندآ نرهنه گ یهانناریب نوعمقاومت رر برابر ش یشافزا یبرا مدیسین تله یاجرا  رر پ  بهداشیت عنوم

 .فراهم کند

  



 

 

 11 

 

 

 

  دکتر آبتین حیدرزاده 

 گنلان پزشی  علوم رانشگاه اجهناع ، پزشی  تخصص  بورر

 افسانه امیدی مراد 
   رانش هنراهان هومان مؤسسه اطلاعات ، هایسنسهم ارشد کارشناس   

  سهیلا خراسانی 
 عروق و قلب هایبنناری از اولنه پنشگنری تحقنقات مرکز سلامت، اقهصار ارشد کارشناس   
 زهرا ترکاشوند 
 (نننار)پزشی  علوم تحقنقات توسعه مل  مؤسسه بهداشت، اقهصار ارشد کارشناس    
 نظری مریم  

 تهران پزشی  علوم رانشگاه هایسناست توسعه و تحقنق مرکز ررمان ، بهداشه  خدمات مدیریت ارشد کارشناس   
  زهرا خیری 
 پزشی  آموزک و ررمان بهداشت، وزارت و تهران پزشی  علوم رانشگاه گذاری، مش  خط و سناسهگذاری یارکهر   

 بیکعلیدکتر سمانه پنجه 

    پزشی  آموزک سنجش مرکز کاربرری، ریاضنات رکهرای

 و تدوین: ترجمه، گردآوری گردآوری و تدوین:


