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 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر 2کارشناس ارشد مهندسی فناوری اطالعات،  1

 چکیده:

 مدیسینتله از سوی دیگر .دهدنوید می باالتر را کیفیت با و ترارزان بهداشتی مدیسین، خدمات مراقبتتله و ابری رایانش ترکیب

سازی پویا و ذخیره و خصوصی حریم حفظ امنیت، تعامل، قابلیت قبیل از باشد،رو به رو می متعددی هایبا چالش ابر بر مبتنی

 .سازگار

 به مقرون و مؤثر بهداشتی خدمات ارائه برای فناورانه هاینوآوری نیازمند جهان، جمعیت روزافزون رشد و پزشکی هایهزینه

 امکان ارائه خدمات اطالعاتی، هایفناوری سریع رشد گذشته با در دهه .باشندمی مکان هر و زمان هر در کسی هر به صرفه

های فاقد مراکز مراقبت یا روستایی جوامع در دور راه پزشکی از خدمات فراهم شده است. شبکه دور بر بستر راه از پزشکی

 بر عالوه .باشدخدمات بمانند، مفید می منتظر یا کنند سفر دهنده خدماتمراکز ارائه به توانندنمی که بیمارانی برای بهداشتی و

 شده( EHR) الکترونیک سالمت هایپرونده به کاغذی هایپرونده از تغییر رویکرد سبب کامپیوتری هایشبکه گسترش این،

 محاسباتی هایزیرساخت یا بزرگ 1ایداده مراکز از نگهداری درمانی، و بهداشتی خدمات گاندهندارائه برای وجود، این با .است

 .شودمی مدیسینتله در اطالعات فناوری گسترش دستاوردهای مانع فنی، و مالی بار .است غیرممکن

 سایر و گسترده، دسترسی الکترونیک، پرداخت از پشتیبانی شفاف، خدمات پذیری و انعطاف مناسب، رایانش ابری مقیاس

همراه  هایتلفن ورود .سازدمند میبهره کارآمدتری و ترمتنوع تر،راحت را از خدمات الگو، کاربران این .دهدمی ها را ارائهویژگی

 اگرچه .تر بوده استصرفه به مقرون و فراگیرتر خدمات نویدبخش به کارگیری مدیسین مبتنی بر ابر،هوشمند به عرصه تله

مسیر  مدیسین مبتنی بر ابراما تله کنند،می استفاده پیشرفته رایانش ابری هایویژگی از مدیسینتله هایسیستم از بسیاری

 از بسیاری اما است، بر همگان روشن مدیسیندر تله ابری رایانش بالقوه کارکردهای .طوالنی را برای تکامل پیش روی دارد

 دهد،می مبتنی بر ابر را ارائه مدیسینتله صورت گرفته تاکنون در تحقیقات از تصویری مقاله این .دارند بررسی به نیاز مشکالت

 .کندمی بیان را موجود هایچالش از برخی و داده شرح را جدید تحقیقاتی مسیرهای
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