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براســاس گزارش اتحادیه جهانی مخابرات )ITU( بازار جهانی سالمت 
همراه به صورت بســیار ســریع و جهشی در حال رشــد است و در این 
راستا، منطقه آســـیا و اقیانوسـیه که ایـران نیز در این منـطقه قرار دارد، 
 به خـاطر بکـر بودن بازار و جمعیـت زیاد، رشـد بیشـتری را در موضـوع

 Mobile .در چـــند ســال آتی تجربه خواهد کــرد Mobile Health

Health یا ســالمت همراه،  اصطالحی اســت که بــرای برنامه های 

کاربردی که در زمینه طبابت و ســالمت عمومی توســط دستگاه های 
ارتباطی همراه پشــتیبانی می شــوند،  به کار می  رود. تلفــن همراه در 
 ترکیب با تخصص های پزشــکی، امکان جدیدی به نام سالمت همراه

)Mobile Health( را معرفی کرده که فراهم کننده فرصت های جدیدی 
برای بهبود ســالمت بیماران اســت. ســالمت همراه موجب تحول در 
شــیوه سنتی ارائه خدمات بهداشتی شده اســت و تصورات پیشین ما را 
از مفاهیمی چون ارائه کننده خدمات، بیمار، نحوه ارائه خدمات ســالمتی 
و ســبک زندگی تغییر داده است. هرچند هنوز تعریف و کاربرد واضحی 
برای این فناوری در این حوزه مشــخص نشــده و فناوری موبایل برای 
گروهی از متخصصان معادل با »برنامه های گوشــی هوشمند« است و 
گروهی دیگر هر »ابزار دیجیتال« را به فناوری موبایل نســبت می دهند. 
در هر حال بر اساس گزارش اتحادیه جهانی مخابرات )ITU( بازار جهانی 
ســالمت همراه به صورت بسیار سریع و جهشــی در حال رشد است و 
ارزش این بازار از  104 میلیون دالر در سال 2010 به 6/26 میلیارد دالر 
در ســال 2017 رسیده و پیش بینی می شــود این رقم در سال 2020  به 
حدود  60 میلیارد دالر برســد.  در حال حاضر در کشورهای توسعه یافته 
43 درصــد از نوجوانان ترجیح می دهند از طریق تلفن های هوشــمند با 
پزشــکان ارتباط برقرار کنند و 3۹ درصد پزشکان نیز در این کشورها از 
طریق IM و دیگر پلتفرم های پیام رسانی با بیمارانشان در ارتباط هستند 

و به گفته آذری جهرمی - مدیرعامل شــرکت ارتباطات زیرساخت - در 
طول پنج سال آینده شاهد رشد خیره کننده کاربرد Mobile Health در 
جهان خواهیم بود که در این راســتا وظیفه مدیران، آموزش و تســهیل 
شــرایط الزم برای رشد و توســعه بخش سالمت همراه در کشور است. 
در همین راســتا اقداماتی در کشور هم انجام شده که ازآن جمله می توان 
به اپلیکیشــن سالمت همراه اشاره کرد که از سوی اپراتور اول راه اندازی 
شده و مجموعه ای از تست های ســالمتی است که حاوی راهکارهایی 
برای بهبود و ارتقای سالمتی افراد و جامعه می باشد. اپلیکیشن سالمت 
همراه حاوی 6 تست سالمتی اعتماد به نفس، افسردگی، پوکی استخوان، 
فرزندپروری، مشــکالت خانواده و بیش فعالی است. هر تست سالمتی 
در این اپلیکیشــن شامل مجموعه ای از سواالت استاندارد است که کاربر 
پس از پاســخ به آنها با توجه به نتیجه تست، راهکارهایی را برای بهبود 
وضعیت خود دریافت می کنــد. همچنین امکان تنظیم نمایش راهکارها 
به صورت روزانه و در زمانی مشــخص نیز وجــود دارد. اعطای مجوز و 
فعالیت اپراتور سالمت الکترونیکی کشور هم نمونه دیگری است که قرار 
بود خدمات ســالمت الکترونیکی خود را در منطقه های 3 و 4 شهرداری 
تهران مبتنی بر بستر ADSL مخابرات به شهروندان ارائه کند. ظاهرا این 
خدمات شامل خدمات سالمت از راه دور است که با مدل ارتقای سالمت 
فرد-محــور و خانواده-محور با محوریت خدمــات »خود مراقبتی«ارائه 
می شــود.   در آن مقطع از سوی مسئوالن شــرکت مربوطه اعالم شد 
 که خدمات پیشــرفته تر در خصوص ارائه خدمات دور ســالمت خانگی
)Tele�Homecare( که شــامل ارتباط ویدیویی فرد و پزشک در منزل 
می شــود هم در مرحله تســت قرار داشــته که پس از نهایی سازی به 
مجموعه این خدمات افزوده خواهد شد و این پایلوت پس از ارزیابی های 

الزم در سطح کشور توسعه پیدا خواهد کرد.

سالمت همراه،از حرف تا عمل
2/200/000 ريال
5/700/000 ريال
5/800/000 ريال
8/300/000 ريال
11/100/000 ريال

 MSI  A68HM-E33 V2
GIGABYTE  Z170X-GAMING3

GIGABYTE  Z170X-UD3
GIGABYTE Z270-Gaming3 

MSI X99A  TOMAHAWK

1/250/000 ريال
7/160/000 ريال
4/180/000 ريال
3/300/000 ريال
1/350/000 ريال

Intel Celeron G3900(2M Cache, 2.80 GHz)
Intel Core i5-7400(6M Cache, 3.00 GHz)
Intel Core i3-6100(3M Cache, 3.70 GHz)

AMD FX-4320(4M Cache,4.0GHz)
AMD A4  4000 (2M Cache,3.0GHz)

7/950/000 ريال
5/450/000 ريال
2/390/000 ريال
2/280/000 ريال
1/880/000 ريال

 SSD ADATA 512GB -560/520MB 
Western EXT 4TB MY BOOK NEW

Western 1TB Blue 8MB NOOTBOOK
 SSD APACER AS330 120GB  

Seagate  Seagate 1TB

12/000/000 ريال
6/900/000 ريال
8/000/000 ريال
5/200/000 ريال
3/900/000 ريال

XFX ATI 7990 6GB DDR5  384bit 
XFX ATI 7970 3GB DDR5  384bit 
XFX ATI 6990 4GB DDR5  512bit 
GIGABYTEGT GTX 750Ti OC 2GB

GIGABYTEGT GT 740 OC 2GB DDR5

6/000/000 ريال
4/000/000 ريال
3/900/000 ريال
3/630/000 ريال
3/050/000 ريال

LG MP58-VQ  IPS HDMI 22”
LG MP38-HB  IPS HDMI 20”

LG MP38-AB  IPS 20”
Samsung LED S19R325N 

BENQ DL2020 19.5” 

| Monitor |

| VGA |

| HARD |

| Processor |

| Minboard |یادداشت

12/700/000 ريال
4/000/000 ريال
2/200/000 ريال
1/820/000 ريال
650/000 ريال

32GB G.SKILL QUAD RIPJAWS 3200   
8GB G.SKILL DDR4 DUAL 3200

8GB KingMax DDR4 2400       
8GB G.SKIL DDR3 AEGIS 1600      

2GB KingSton DDR2  800H HYPERX        

| RAM |

 رایانه ام پس ازخاموش کردن دوباره راه اندازی مجدد 
مي شود. ویندوز7 و Xp راهم نصب کردم، نتیجه یکسان 
است؟  پاور  از  مشکل  آیا  کنم  رفع  را  است. چطورمشکل 
اگر شما در زمان خاموش کردن سیستم دکمه پاور را نگه داشته و بعد 
از چند ثانیه سیستم خاموش می شود نسبت به سالم بودن پاور مطمئن 
باشید. شما ابتدا تنظیمات مربوط به پاور سیستم در قسمت بایوس را 
بررسی کنید. این احتمال وجود دارد که در این قسمت تنظیمات معمول 

پاور تغییر کرده است. 

 با عرض سالم و خسته نباشید لطفا برای سیستمی با 
پاوری  آورکالک قطعات  نظر گرفتن  با در  زیر  مشخصات 

مناسب معرفی کنید. 
 CPU:C2Q Q9400 RAM:4G VGA:HD6850 
HDD:1TB WD

باتوجه به قطعات عنوان شده در باال بهتر است شما از یک پاور 580 
به باال بهره بگیرید. دقت داشته باشید در زمان آورکالک، پاور عالوه 
انجام  را  این کار  باید بدون نوسان  به قطعات  بر قدرت دهی مناسب 
دهد لذا الزم است یک پاور مناسب که این امکان را برای شما فراهم 

آورد انتخاب کنید.

نصب  ویندوز  روی  بر  آن  درایور  که  دارم  چاپگر  یک   
نمی شود. ویندوز سیستم من 7 است. لطفا راهنمایی کنید 

چطور این مشکل را برطرف سازم؟
دیگر  نکته  کنید.  استفاده  ویندوز7  مخصوص  درایور  از  باید  شما 
مثال  که  شده  نصب  ویندزو  و  پردازنده  به  باتوجه  را  درایور  این که 
را  مربوطه  درایور  کنید.  انتخاب  باید  است  بیتی   64 یا  32بیتی 
دریافت  مشابه  سایت های  یا  خود  چاپگر  سازنده  سایت  از  می توانید 

کنید.

پرسشوپاسخسختافزار


