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 مقاله پژوهشی  

 یهانمود. شبکه جادیا یمجاز یارتباط یهاستمیرا جهت توسعه س یدیفصل جد 2019در سال  19 دیکوو وعیبحران ش مقدمه:

داده شده به دوش  رخ طیدر شرا یکه همواره نقش مهم دیاطالعات نام یحوزه فناور یهاابزار نیتراز موفق یکیتوان یرا م یاجتماع
باشد یحوزه م نیشاخص در ا یهایژگیاز جمله و یریپذو توسعه تیحبوبباال، م یریپذاعتماد ن،ییپا نهی. در دسترس بودن، هزدیکشیم

 از راه دور داشته باشد. یجهت رشد بستر پزشک ییتواند نقش به سزایکه م

 یمجاز یبر شبکه اجتماع یاز راه دور  مبتن یپزشک ستمیدر س یدی، چرخه جدافزار  به روش چابکبا توسعه نرم پژوهش نیدر ا روش:

به همراه بستر ربات ساز  یو درمان را با استفاده از شبکه اجتماع صیتشخ ،ییشناسا ،یریشگیپ یهاندیاده شده است که فرآتوسعه د
 نمود. یریگیپ یراحتآسان به  یریپذجهت توسعه

به  توانندیس بودن، مدر دستر لیبه دل یاجتماع یهاشبکه ی، بسترها19-دیکوو یریگمانند همه ییدادهایرو راتیبا توجه به تأث :نتایج

حاد و  طیجامعه در شرا یکاهش بار روان ی. برارندیدرمان و درمان مورد استفاده قرار گ ،یریشگیپ ،یغربالگر یبرا یکاربرد یعنوان ابزار
 اتخاذ کرد.  یبهداشت یهاتوسط کارکنان مراقبت یدرمان مجاز یبرا یعنوان راهبردها را بهپلتفرم نیا توانیخاص، م

 یروش سادگ نیاست. ا یتعامل یهاو توسعه ربات یرسانامیپ یهابستر جادیامکان ا یاجتماع یهاشبکه یهاتیاز مز یکی گيري:يجهنت

با  ایپو یرسان ارتباطامیپ یاجتماع یهااز راه دور بر بستر شبکه یاز امکان پزشک یریگتوان با بهرهیدارد، لذا م نییپا نهیتوسعه و هز
 نمود. جادیکاربران ا

 

 یاز راه دور، ربات شبکه اجتماع یپزشک ،ی، شبکه اجتماع19 دیکوو ها:واژهكليد
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 مقدمه  
جهان شااهد  2020زمان با آغاز سال و هم  2019سال  یانتها
بهداشات  یبود. سازمان جهاان یو نوظهور دیجد روسیو وعیش

 نیمهم ا راتیاز تأث یکی[. 1نهاد ] 19 دیرا کوو روسیو نینام ا
 نیاباود، در کناار ا یجوامع بشار یزندگ وهیبر ش ریتأث روسیو

کاه  یمااریب نیاا عیوسا وعیموضوع نحوه کنترل و مقابله با ش
هاا از موارد مطرح و مهم بود. دولت ،دارد یادیز یرینسبت واگ
کاارزار بار عهاده  نیارا در ا 19 دیامقابله باا کوو ینقش اساس
باه  نیجواماع همواون تلقا یدر آداب بهداشت رییداشتند، از تغ

سخت در شهر ووهاان  اریبس نهیتا قرنط یشت فردبهدا تیرعا
قطع ارتباا  کشاورها باا  ،یماریب نیا هی[ خواستگاه اول2] نیچ
 ییاز امکاان مقادس در کشاورها یاریبسا یلایو تعط گریکدی

 یریاگیادن کیموضوعات نشان از  نی[، همه ا3] رانیهموون ا
ا بهداشات تنها یبود. بنا بر اعالم سازمان جهان دیجد یماریاز ب

 نیبا عیباا توجاه انتقاال سار 19 دیاکوو وعیاز ش یریراه جلوگ
راساتا  نیا[، در ا1] اسات یانساان یره ارتباطیانسان، قطع زنج
طور راستا به کار بستند، باه نیدر ا یگوناگون یهاکشورها روش
و  یاز بازارها، آماوزش عاال یاریبس یلیبا تعط رانیمثال کشور ا

 التیزمان با شروع تعطاهم یاجتماع یگذارطرح فاصله یاجرا
 یماااریاز رشاد ب یریدر خصااوص جلاوگ یشمسا دیاساال جد

است که  یکشور گرید ی[، کره جنوب4] برداشت یمهم یهاگام
دولت  که نی. با اباشدیم ادیز روسیکشور با و نیمواجه مردم ا
اماا  کردند،یرا دائماً به شهروندان خود گوشزد م ینکات بهداشت

 یوآمد وضع نشاده باود و حتامنع رفت نیندر مناطق آلوده قوا
کشور در اواسط  نی. ادادندیبه کار خود ادامه م زیوکارها نکسب
شهرها و اساتان  یبرخ یرا برا نهیقرنط ریتداب نیدتریشد هیفور
مراکاز آماوزش  یلایدر نظر گرفات. تعط یسانگ شمال ونگیگ
 هاییاز گردهما یریجلوگ ،یطوالن یادوره یو مدارس برا یعال

 یبارا یکایالکترون یهاتجمعات، اساتفاده از نقشاه یو برگزار
هاا، آن ییجااز نحاوه تاردد و جاباه یآگاه و انیمبتال ییشناسا
 یبودجه مکمال بارا صیتخص ان،یمبتال رانهیگسخت نهیقرنط

سطح هشادارها ازجملاه اقادامات  شیو افزا 19 دیمبارزه با کوو
با  یگیهمسا رغمیعل زیکنگ نبوده است. هنگ هایاکره گرید
 تیاکشاور توانساته موفق نیاباا ا عیوس اریو ارتباطات بس نیچ
[. در ساال 5-7] به دسات آورد روسیو نیرا در کنترل ا یوبخ

( با توسعه 19 دی)کوو 2019 روسیکروناو یماری، بحران ب2020
باا نسال  اءیاش نترنتیاز جمله ا تالیجید یفناور نیو بلوغ چند

 یریادگیاکاه از  ی، هوش مصانوعپنجم نسل یهاشبکه یبعد
 یهااداده لیوتحلهیاتجز، متقااطع شاد. کندیاستفاده م قیعم

 ی، کاه منجار باه فرصاتکیو روبات نیچبالک یبزرگ و فناور
از راه دور شاده اسات. پلتفارم  یپزشاک شرفتیپ یسابقه برایب

در حال حاضار در  تالیجید یبر فناور یاز راه دور مبتن یپزشک
حالات شاامل  پان شده است کاه باا  جادیاز کشورها ا یاریبس
باه  چناد  کاربر کی»، حالت «برکار کیچند کاربر به » انیجر

و گاردش کاار  «یعملا اتیاعمل»و  «مشااوره»، حالت «کاربر
 یهاااداده یگذارگنجاناده شاده اسات. در باه اشاتراک ینیباال
امل ثر کارآمد نشان داده شده است و امکان تعؤم ک،یولوژیدمیاپ

، از راه دور ماارانیب ای یدهندگان خدمات درمانارائه نیب میمستق
مراقبت از  تیفی، بهبود کیماریرساندن خطر عفونت ب حداقلبه 
 [.8] را دارد یبهداشت یهاو حفظ منابع مراقبت ماریب
درمان، به اواساط  ندیآارتباطات در فر یاستفاده از فناور نهیشیپ

 یدر آن زمان از تلگراف و تلفن بارا. گرددیقرن هجدهم باز م
. شادیاساتفاده م یپزشاک گاروه یاعضاا انیارتبا  م یبرقرار
از راه دور  یه پزشاکئلبا مس یکه به طور جد یسازمان نینخست

ها ناسا بود. آن متحده، التیا یفضانورد یمواجه شد، سازمان مل
تیاسالمت فضانوردان خاود را در موقع تیداشتند که وضع ازین
 مارساتانیدر ب 1968سال  نی. همونندیمختلف کنترل نما یها

و  مارستانیب نیب ویکروویم ییدئویماساچوست، ارتبا  و یعموم
فرودگاه لوگان بوستون برقرار شد تا مسافران در صاورت لازوم 

 1000به پزشک را داشته باشاند. حادود  عیسر یامکان دسترس
 [.9] استفاده کردند ستمیس نیاز ا ماریب
 یبهداشات یبحاران جاد کی، جهان از 2020طول سال  در   
( رنا  19 دیا)کوو 2019 روسیکرونااو یمااریب وعیاز ش یناش
از ساندرم حااد  یناشا یتنفس دیجد یعفون یماریب کی، بردیم

 دی، کوو2020دسامبر  26تا  [ 10،11] کرونا روسیحاد و یتنفس
 شیبا وکرد  تیکشور در سراسر جهان سرا 200از  شیبه ب 19
 1.7باه  کیا، باا نزدقارار داد رینفر را تحات تاأث ونیلیم 80از 
، ریگهماه یمااریب نیاا عیشد. باا گساترش سار مرگ ونیلیم
 ی، مواد مصرفزاتیتجه دیبا کمبود شد یبهداشت جهان ستمیس
 دیبا هامارستانیب نیبنابرا ؛مواجه شده است ازیمورد ن کارکنانو 

ارائه مراقبات باه موقاع و باا  یارراه را ب نیتالش کنند تا بهتر
که در  یدهندگانزمان از ارائهکنند و هم نییتع مارانیاز ب تیفیک

، را دارناد یمااریب نیاباه ا اباتالخطار  نیشاتریحال حاضار ب
 ری، اگرچه مقابله با تاأثیتوجهقابلبه طور [. 12]محافظت کنند 

 یهااطیاز مح یاری، اماا در بسامهام اسات 19 دیکوو میمستق
 زیان یاتیاو ح یاصل ینی، حفظ خدمات بالیبهداشت یهااقبترم

مراکاز  هیواکنش اول ،یکنون طی، در شراحالنیباااست.  یضرور
از  یاریتوقف بسا یحت ایاز کشورها کاهش  یاریدر بس یدرمان
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 یهاایجراح قیاهاا و تعوکینیکل یلایمانند تعط ینیخدمات بال
 نیچناا قاات،یبااود. در حق یپزشااک یقرارهااا ایاا خطاارکم

نامحادود در صاورت گساترش  طوربهتوانند ینم ییهایاستراتژ
 ادامه داشته باشند. یماریب
 یبارا زیانگجاانیدهاه ه کیاآغااز  2020سال  یطورکلبه   

که باا توساعه و بلاوغ  یهنگام ژهی، به واز راه دور است یپزشک
نسل  یهاشبکه ،ءایاش نترنتی، از جمله انوظهور یفناور نیچند

 لیوتحلهیااتجز، [15،16] ی، هااوش مصاانوع[13،14] پاانجم 
، کاه [18] نیچاالکروباات و ب یو فناور [17]بزرگ  یهاداده
 ایامشاکالت  یمقابله با برخ یبرا یتواند به صورت مصنوعیم
استفاده شاود. ظهاور  19 دی، مانند کووینیعمده بال یهایماریب

SARS-CoV-2 ود )باه خا یآن از موارد قبلا یبعد وعیو ش
بحاران  کیا جادیگرفته و باعث ا یشی( پSARSعنوان مثال 

 یها، شبکه. خوشبختانهستشده ا یدر حال تحول جهان یجهان
 جاادیاز کشاورها ا یاریاز راه دور در حال حاضر در بس یپزشک
اند گنجانده شده وعیش نیدر طول ا ینیکار بال انی، در جراندشده

ثر ؤ، مریپذامکان کیولوژیدمیاپ یهاداده یگذارو در به اشتراک
دهنادگان ارائه نیبا میو کارآمد هستند و امکاان تعامال مساتق

و به حداقل رسااندن  از راه دور مارانیب ای یبهداشت یهامراقبت
باه  یو بهبود دسترس CoV-2را دارند. عفونت  SARSخطر 

 راتیاسااتفاده و تااأث یبررساا نیاگرچااه چنااد ،ماااریمراقبات از ب
، اماا انادقارار داده یرا مورد بررسا[ 19-21]ز راه دور ا یپزشک

 یهااروش یعلاف تیصاورت گرفتاه، وضاع یهایطبق بررسا
مرتبط  ژهی، به ونوظهور یهایاز راه دور بر اساس فناور یپزشک
 ، هنوز مشخص نشده است.19 دیکوو یریگهمهبا 
ند توایاز راه دور م یپزشک ستمی، س19 دیکوو وعیش نهیزم در   

دهناادگان ارائه نیارتبااا  باا شیافاازا یباارا یبسااتر مناسااب
 صیتواناد دقات تشاخی، مفاراهم آورد یبهداشات یهامراقبت
 دیشاد مارانیدرمان ب  یداده و نتا شیموارد دشوار را افزا یبرخ
بخشاد. منباع  ودرا در مناطق محدود بهبا 19 دیکوو یبحران ای

گروه »، یریگهمه نیمقابله با ا ی، در تالش برانیدر چ یپزشک
، ناهیقرنط یهااپروتکل نیتادو یبرا «یدمیمتخصصان ضد اپ

 [.22] شد یانداز، درمان و گزارش راهصیتشخ
 یجاامع از بساترها طورباهگاروه متخصاص  نیاا ن،یهمون
اتصال  یاز راه دور برا یپزشک ستمیموجود، از جمله س یاحرفه

 ماارانیهتار بب تیریماد ی، متخصصان و اطالعات بارامارانیب
بلکه در سراسر جهان اساتفاده کارد.  نینه تنها در چ 19 دیکوو

  19-دیاکوو شتبهدا یکه سازمان جهان ی، در زماننیعالوه بر ا
 یاریگروه متخصص بس نیاعالم کرد، ا ریگهمه یماریب کیرا 

فارم را دعاوت کردناد تاا از پلت ینایچ یاز متخصصان موضوع
باه اشاتراک  ی( باراژهیاو یهابتاز راه دور )واحد مراق یپزشک

 یبحرانا ماارانیب تیریخاود در ماد یشخص اتیگذاشتن تجرب
، بر اساس زمانطور هم هکمک استفاده کنند. ب یبرا 19 دیکوو

دانشگاه  نیغرب چ مارستانی، ب(یتیگابی)شبکه نسل پنجم دو گ
به موارد  یدگیرس یبرا یاچندرشته یپزشک گروه کی ووانیس
، ، کودکاانمانند افراد مسن دیشد 19 دیبرابر کوودر  ریپذبیآس

کارد. باا مشاکالت خااص مازمن  جاادیا مارانیزنان باردار و ب
، در مجماوع 2020ماارس  12تاا  هیاژانو 26از  [23] یبهداشت
، درمااان ضااد 19 دیااکوو صیتشااخ دییااتأ یمشااوره باارا 424
 [ 26]عاوار   تیریو مد[ 25] یدرمان تنفس ای [ 24] یروسیو
 یاز راه دور بارا یپزشاک دیجد ستمیس نیا قیز طرانجام شد. ا
ش دقات یافازا لی، که به دل19-دیکوو یبحران ای دیشد مارانیب

بازرگ  تیاجمع کیا یبارا یدرماان  یو بهبود نتاا یصیتشخ
 اریبهداشات بسا ی، توسط سازمان جهان نیدر غرب چ ییروستا

دهد  حیوضتواند تیم ستمیس نیقرار گرفته است. ا شیمورد ستا
 %55/0ط فقا 19 دیاموارد کوو یمورد ریوممرگ زانیکه چرا م

و   یهاوب تانکمتار از اسا اریاست، بس نیچ ووانسی استان در
 [.23]کنون تا یجهان نیانگیم

 یهاا، اناواع مختلاف پلتفرم19 دیاکوو یریگتوجه به همه با
رفاع مشاکالت  یدر سراسر جهاان بارا یپزشک یربرداریتصو
شده است. باا توجاه باه  یاندازراه 19 دیکوو انماریب صیتشخ
در حاال حاضار  یوتریکامپ یاز توموگراف یربرداریتصو که نیا

، [27،28] شااودیاسااتفاده م 19 دیاامااوارد کوو دییااتأ یباارا
از )شابکه نسال پانجم دو  ووانیها در دانشگاه سستیولوژیراد
 دیووک مارانیباسکن در  یتیانجام از راه دور س ی( برایتیگابیگ
 [ 8] و همکااران  Shen مطالعاه استفاده کردند، بر اسااس 19
 از راه دور در طاول اساکنیتیسماورد گازارش شاده از  نیاول

 ووانیمتخصصان دانشگاه سا [.23]است  19 دیکوو یریگهمه
 یربرداریتصاو یهااقادر باه مشااهده مجموعاه داده نیهمون

فرم با کمک پلت رمایب 152، بودند. تاکنون یهمانند پزشکان محل
اند کاه توساط قرار گرفته اسکنیتیساز راه دور تحت  یپزشک

[. 23]شااود یم تیاز راه دور هاادا ووانیپزشااکان دانشااگاه ساا
خااادمات  و یاز راه دور پزشاااک یبانیباااا پشااات ن،یهمونااا
 هیاااتحاد مارسااتانیاز ب یولااوژی، متخصصااان رادیربرداریتصااو

 صیتشااخ نااهیمخااود در ز ییایااکن انیاابااا همتا نیووهااان چاا
ارتباا  برقارار کردناد و  19-دیااز  کوو یتا یس یربرداریتصو
باه  19 دیاکوو یخود را بارا هیاول صیتشخ یارهایمع نیهمون

بار  عیدر تسالط سار ییقاایآفر یکشاورها یبارا یعنوان راها
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 23کماک کردناد. از  یماریب نیو درمان ا صیتشخ یهاروش
 زاتیاز تجه ایشهرستان در کن 37، گزارش شد که 2020مارس 
و آماوزش  یخادمات ابار ن،یچ شرفتهیپ یپزشک یربرداریتصو

تاک توقاف اساتفاده  یهااحلراه ریهاا و سااآن ینیکاربرد بال
[. 29]باود  دیامف اریبسا یدمیامباارزه باا اپ یاند کاه باراکرده
را توسعه دادند که  یهوش مصنوع یها، محققان مدلنیهمون

دهاد و آن  صیتشخ قیطور دقرا به  19 دیکوو یماریتواند بیم
توانند یکه پزشکان م [30]کند  زیمتما هیالرانواع ذات ریرا از سا

، اساتفاده کنناد. باه عناوان مثاال ریگراه دور از مناطق همهاز 
Zhang یربرداریتصو صیتشخ ستمیس راًیاخ [31] و همکاران 

تواناد یاند کاه مخود را گزارش کرده یمصنوع بر هوش یمبتن
کماک باه  یدهد و برا صتشخی %49/92را با دقت  19 دیکوو

در دسترس قرار  یدر سطح جهان 19 دیپزشکان در مبارزه با کوو
 کیاااز [ 32]و همکاااران  Abdel-Bassetگرفتااه اساات. 

نوظهور )باه عناوان  یهایچارچوب هوشمند با استفاده از فناور
 کیا، رباتبازرگ یهاداده ا،یاش نترنتیا ،ی، هوش مصنوعمثال

کمااک بااه  ی( باارانترنااتیخودکااار و شاابکه نساال پاانجم ا
در  19 دیامبتال به کوو مارانیدرمان ب یبرا عیسر یریگمیتصم
 یبهداشات یهاامراقبت گاروهو  مااریب یمنایاز ا نانیاطم نیع

 یمجااز یفضاا تیا. با توجه به امکاناات و ظرفندکرداستفاده 
ه باا اساتفاده از بساتر شابک ایان اسات کاه مطالعه نیاهدف 
 یهاوش مصانوع یهاساتمیاستفاده از س زیربات و ن ،یاجتماع
و  یدمیااپ وعیاز راه دور در هنگاام شا یجهات پزشاک یبستر
 [.8] کند جادیزا ابحران یهایماریب
هاا مساتلزم هساتند کاه کنتارل آن ییهااتیموقع هابحران   

چون  باشدیساعت در برابر مردم و مقامات مبهساعت یدهپاسخ
درباره موضاوع  یاست، اطالعات کاف رمنتظرهیاغلب غ هابحران

. چراکه در اغلب موارد، اطالعات مناسب و حاضر شودینم افتی
و مطاابق باا  شادهیبندمرتاب و طبقه یاو آماده در مجموعاه

 ی. سامانه فنااورستیدر دسترس ن یبحران تیوضع یهایژگیو
رعت، داشاته باشاد. سا یگونااگون یهایتوانمند دیاطالعات با

 فیاجامع بودن و ارتبا  باا ط ن،ییپا نهیزساده، ه یریپذتوسعه
سابب  یاز کاربران به همراه شناخت نقا  کور اطالعاات یعیوس

به موقع در برابر باا حاواد ،  اقدامخواهد شد تا بتوان نسبت به 
حاواد  جهات کااهش  ینایبشیجهت پ حیصح یریگمیتصم

کرد. باه  دایت دست پاطالعا عیاز مخاطرات با تجم یاثرات ناش

باه  یمجااز یاجتمااع یهاتوجه باه حاوزه شابکه لیدل نیهم
امکاان  زیاآشنا و در دساترس عماوم جامعاه و ن یعنوان بستر

 یتاوان باا کماک فضاایم ،قیارط نیااز ا ینیبشیو پ شیپا
بحاران  تیریکشاور در ماد یاصل یهااز چالش یبخش یمجاز

نباود  لیاباه دل حیمنابع صاح صیها از جمله عدم تخصیماریب
 لیابه هنگام باه دل یرساناز امکانات، عدم اطالع یشناخت کاف
اطالعاات  یبناددر پوشش حاواد ، عادم طبقه ریخأضعف و ت
 یاهاتیظرف ریاگونااگون نظ واد در هنگام وقوع ح ازیمورد ن

 لیاجامع و متمرکز به منظور تحل یستمیمنطقه و عدم وجود س
را حال نماود. جهات  کالن کشاور تیریدر سطح مد یو بررس

بااال  یریپذتوسعهقدرت  تیبا قابل یافزارنرم یهاتوسعه سامانه
 نینو یهابودن استفاده از روش کپارچهیو  نهیبه نهیدر کنار هز
 افزار همواره مورد نظر بوده است.توسعه نرم

 بر روش چابک يامقدمه

افازاری بسایار سازی چابک در تولید محصاوالت نرممدل روش
لحاا  داشاتن قابلیات ه غاز گردید و باا گذشات زماان بازود آ

 انعطاف و سازگاری، شهرت بسیار پیدا کرد. 
 ند از:  اهای چابک عبارتها و روشمدل مشهورترین

 (1994) یمنطق کپارچهی ندیفرآ •

 (1995) (Scrum) اسکرام •
 (1996واضح و شفاف  ) اریبس یسینوبرنامه •
  یقیافزار تطبتوسعه نرم •

  یژگیبر و یتوسعه مبتن •
 (1995) ایپو ستمیروش توسعه س •

افزار را از طریاق مادل چاباک که پروژه تولید نرم ییهاگروه
صاورت ه ای را باید بادهند، اعتقاد دارند که هر پروژهانجام می

ترین های موجاود را بایاد باا مناسابمختلف اجرا نمود و روش
وظایف  ،د. در مدل چابکهای پروژه انطباق داشکل با نیازمندی

تقسایم  کوتااه (نیهاای زمااچهارچوب) های زماانیبه ظرفیت
ی را یهاهاا و خصیصاهها بتاوان ویژگیگردد تا در این زمانمی

دسات آورد. اتخااذ ه ای از محصول بجهت انتشار و تهیه نسخه
گاردد کاه پاز از هار شیوه تکراری در مدل چابک باعاث می

هار یاک از . افازار تحویال گارددنرممرحله تکارار، بخشای از 
افزایشای داشاته و  وها حالت تصااعدی ها از نظر ویژگیبخش

باشد. های مورد نیاز مشتری میویژگیی دارای کلیه یبخش نها
 .[33باشد ]دهنده یک مدل چابک مینشان 1 شکل
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 [34] چابکمدل : 1شکل 

 روش
افازار ترکیبای از مادل ه حیاات تولیاد نرممدل چابک در چرخا

تکراری و مدل آبشاری است که بر توافاق و رضاایت مشاتری 
افزاری باه مشاتری توجه داشته و بر تحویل سریع محصول نرم

کید دارد. در مادل چاباک روناد تولیاد محصاول باه مراحال أت
یابد. صورت مکرر ادامه میه گردد و مراحل بکوچک تقسیم می

ی هر یک در هر دوره یک الی سه هفتاه باه درازا مراحل تکرار
صااورت ه هااای کاااری بااگروهکشااد و در مرحلااه تکااراری می
 لیوتحلهیاتجزریزی، های مختلف نظیر برنامهزمان در حوزههم

آزمون دستگاه و آزمون قباولی  ،نویسیطراحی، کدها، نیازمندی
 . [34] کنندکار می
بارای اتصاال داناش  تساا یاطراحی مرحلاه و لیوتحلهیتجز
 طور کالو باهها کااربردی افاراد، ساازمان یهاازیبا ن وتریکامپ
 یمتعدد یهاها، اجزا و گام. نقشوتریکامپ طیخارج از مح اییدن

روش چابک هساتند. روش  یاساس یهاوجود دارند که از بخش
 کیا مچابک، اصطالحات مخصاوص باه خاود را دارد. اساکرا

 دهیاویها و محصوالت پانجام پروژه یچارچوب تکرارشونده برا
پاروژه بازرگ باا مراحال و  کیا کنادیم یاست. اسکرام ساع

بخش ثابت و قابل تکرار  ایکار  نیرا به چند ادیز یهایدگیویپ
باا طاول ثابات  یتکارار یکارها نیاز ا کیهربه کند.  میتقس
تاا  کی یزمان بازه هانتیاز اسپر کی. هرشودگفته می نتیاسپر

 دیااساکرام با گروه نت،یداشته و پز از اتمام هر اسپردو هفته 

برگزار کنناد و پاز از مشاخص  ییهاکنار هم نشسته و جلسه
برونااد.  دیااجد یهانتیسااراغ اسااپر ،یبعااد یهاااکااردن گام

 یهانتیاساپر کننادیم یسع هاگروهدر طول زمان،  طور،نیهم
افازار مخود را انجام دهند تا توساعه نر یادوهفته ای یاهفتهکی
باه  لیبرود. در ذ شیپ یمحصول با آهنگ و ضربان مشخص ای

 [:35] اخته خواهد شددپرروش  نیها در انقش حیتشر
 (User Story) یاستور وزری -1
  (Product Owner) صاحب محصول -2
 (Scrum Master)اسکرام مستر  -3
 (Team) گروه -4
 (Sprint) نتیاسپر -5
  (Product Backlog) الگ  محصولبک -6
 اسکرام روزانه -7
 نگرجلسه گذشته -8
 نادیآکال فر یروش بارا کیاروش اسکرام در واقع  که نیا با
 یاماا اختصاصااً بارا؛ رودیها به شمار مافزار در پروژهنرم دیتول

امکان استفاده  نیهمون گردد،یافزار استفاده مکنترل پروژه نرم
فزار به عنوان برنامه و انرم یبانیو پشت یروش در نگهدار نیاز ا
 [.36] وجود دارد یعموم یمشخط

از قبال  یهاها و نقشاز روش یادربردارنده مجموعه اسکرام
 یوجاود یهاهیااسات کاه پا یژگیاما سه و ؛است شده فیتعر

 هستند: اسکرام
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مختلاف  یهاتمام جنبه که نیا یعنی :یو روشن تيشفاف -1

که  ییهاآن یبرا یستیبا دگذاریآن اثر م یکه بر خروج ندیآفر
 نیاباشد. نه فقاط ا دیمشهود و قابل د کنندیرا کنترل م ندیآفر

مشاخص و معلاوم هام  یساتیشفاف باشد بلکه با دیها باجنبه
 صیکناد تشاخیم یزیارا مم نادیآکه فر یاگر کس یعنیباشند 

انجاام  فیمطابق با تعر دیبا نیانجام شده، ا یزیدهد که چه چ
همه  نیب یدر پروژه باشد. اگر توافق ریافراد درگ تمام دیشده از د
نباشد، مشهود  میو مفاه یدر پروژه بر سر معان ریدرگ یهاطرف
 گارید ر،یاخ ایاانجام شاده  یژگیو ای تیقابل کی که نیبودن ا
 .رنداز اعراب ندا یمحل

افازار نرم دیتول ندیآمختلف فر یهاجنبه :یو وارس يزيمم -2
قابال  نادیآچاک شاوند کاه انحرافاات فرو  یدائمااً وارسا دیبا

 باشد. صیتشخ
چناد جنباه از  ایا کیداد که  صیاگر بازرس تشخانطباق:  -3
 رشیپاذرقابلیغخارج از حدود قابل قبول است و باعاث  ندیآفر

بر  ندیآآنوه که فر ای ندیآفر دیبا شود،یم یدیشدن محصول تول
در  دیاار باکا نیکند. ا لیو تعد میرا تنظ شودیآن انجام م یرو

 شاتریانحرافاات ب اززماان ممکان انجاام شاود تاا  نیترعیسر
 شود. یریجلوگ
 یشبکه اجتماع مدل

 یهاساوابق شابکه خواهیساوابق و تار یبا بررس یطورکلبه
در  لیبدیب ینقش یاجتماع یهاشبکه افتیتوان دریم یاجتماع

 در نظر گرفتاه یهاتوانند داشته باشند، اما مدلیحوزه بحران م
از اصول مهم هساتند. ارتباا  متقابال کااربر و  یکیشده فاقد 
دو چندان بر  یریثأت اندتویبه صورت به هنگام م رندهیارتبا  گ

 اطالعات داشته باشد. یگردآور تیفیک
 و همکااران Beaکنار موارد مطرح شده باا توساعه مادل  در
متقاباال را بااا اسااتفاده از شاابکه  یارتباااط یبخااش اجاازا [37]
کارد.  ادهیاتاوان پیم یاجتمااع یهابر بستر شابکه یسانرامیپ
دو  یرساانامیپ یهاها، شابکهزیاز سارو یریگتوان با بهرهیم
 ربرکاا نیبا میارتباا  مساتق یهوشمند( ناوع یهاربات) هیسو
 لیانمود کاه در جهات تکم جادیا یرسانو مراکز خدمات یینها
 اسات دیابحران مف تیریمد یموجود در چارچوب کل یهاحلقه

 .(3و  2)شکل 

 

 
 پيشنهادي یابیچارچوب ارز :2 شکل
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  یاجتماع يهاشبکه هینظركاربرد  :3شکل 

 

 

با توجه به ناوع  یدر جوامع امروز کیدمیاپ یهایماریرخ داد ب
کند، لذا یم دایبحران ظهور پ کیبرخورد غالب اجتماع به شکل 

 زیاهاا نیماریببحران در مواجهه باا  تیریمد دگاهیاستفاده از د
و کارا مورد استفاده قارار  یفور یکیتواند به عنوان تکنیخود م

 ییابتادا یهاادر روز زیان 19-دیاکوو ی. در رخاداد پانادمردیگ
 اریبس ییجهت مقابله با موج ابتدا یمردم یهاورود نهاد تیاهم

اماا باه  ،گاذارد یرا بر جاا یمورد توجه بود و توانست آثار مثبت
 یاطالعاات درماان یآورجماع یسنت یهااز روشاستفاده  لیدل
 ینساانا یرویاکمباود ن نیو همونا یتلفن یسالمت شیپا رینظ
 یریاگلذا بهره د،یکامل نگرد تیمنجر به موفق ییهاطرح نیچن

توجاه  دیاتواند راهگشا باشاد. بایم یاز چارچوب شبکه اجتماع
شاود. یم یناش یاجتماع تیهو تیاز ماه یگروه تیداشت هو

دارند خود را متعلق به  لیدهد که مردم تماینشان م هینظر نیا
 یی، شناسارو نیکنند. از ا یدبنطبقه یخاص یاجتماع یهاگروه

کناد یم ییشناسا یکه شخص خود را با گروه یاگروه و درجه
عناصار  یاو در عناصار ساازمان یعناصار جسامان ماتیبر تصم
دهاد ینشاان م هینظر نی، احال نیگذارد. با ایم ریتأث یاجتماع

داشته باشند و  یگروه اجتماع کیاز  شیکه افراد ممکن است ب
افاراد مختلاف رفتاار  ایها است در مقابل گروه مکنم جهیدر نت
 [.38] داشته باشند یمتفاوت
باودن  فردمنحصاربهکناد کاه یاشاره م نیهمون هینظر نیا
 رد. گذایم ریو رفتار افراد تأث ماتیگروه بر تصم کی تیهو
آن بار  گروهای تیاهو ایگروه  تی، قدرت هویعیطور طب به
 تیاگاذارد. هویم ریگاروه تاأث کیدر  یاجتماع تیهو تیماه

اعضاا اسات و  نیبا شاتریب یهمکاار یتر به معنایقو یگروه
 اریبسا نیاتواند خروج اعضا را کااهش دهاد. ایبالقوه م طوربه

 دکاه افارا دهدینشان م یاجتماع تیهو هینظر رایز ،مهم است
 کند. یها را راضهستند که آن ییهاگروه یدر جستجو دائماً

و شاابکه  یاجتماااع تیااهو میکااه مفاااه یشاانهادیپ چااارچوب
دهد کاه ی، نشان مبردیبحران به کار م تیریرا در مد یاجتماع

بحران  تیریکه طرفدار مبارزه با مد یافراد نیشبکه در ب جادیا
هادف  نیاباه ا وساتنیپ یا برار یشتریتواند افراد بیهستند م

کند کاه در یجاد میتر اجامعه بزرگ کی، جهیکند. در نت قیتشو
است.  یو کاربرد دیمف ،یهر بحران جد ریبه حداقل رساندن تأث
 زیو ن مارانیگلوگاه ورود ب یطورکلبهو  یدر حوزه خدمات درمان

در  ینام برد. اطالعات اصل اژیتوان از واحد تریها ماطالعات آن
ها است. با آن یآورنقطه جهت جمع نیبهتر مارانیمحل ورود ب

 روشتوجه به در نظار گارفتن چاارچوب چاباک و اساتفاده از 
در خصاوص  یتوان به فصال مشاترکیاسکرام جهت توسعه م

باه  یمجااز یجهت توساعه شابکه اجتمااع یفیک یریپذرییتغ
 کاربر اقدام نمود. ازین رییمنطبق با تغ راتییجهت تغ

 یدمياپ مارانيب اژیو تر يغربالگر •

 اژیاقسامت تر یریگکنتارل هماه یبرا یاصل یاستراتژ کی
 یهااها باه بخشقبل از ورود آن مارانیب یساز، مرتبباشدیم
از  یپزشاک ستمیاست. س یضرور اریبس یدر مواقع بحران ینیبال

امکان را دارد تا باه موقاع و باه طاور  نیا مارانیب یراه دور برا
محاور اسات و باه طاور  ماریب نیبنابرا ؛شوند یمد غربالگرکارآ
منظاور باا اساتفاده از  نی. بدردیپذیها صورت مندیزمان فرآهم
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هدف دسات  نیان به اوتیم یها به راحترسانامیبستر ربات و پ
 ریانظ ییکرد. به علات اساتفاده مکارر کااربران از فضااها دایپ
و ارائاه  یابیاو ارز لیاها در صورت وجاود بساتر تحلرسانامیپ

 [. 8] میبا کاربران داشته باش یادیز ارتبا توان یخدمات م
 ییهایماریب انیمعاصر و در جر یهایریگواکنش به همه در

 یهاااز کشورها به توساعه مراقبت یاری، بس19-دیبه مانند کوو
اجازه دهد با  مارانیتواند به بیاند، که مپرداخته یمجاز یپزشک
وب کام ارتباا   تیاقابل یدارا یهاانهیرا ایهوشمند  یهاتلفن

کاه ممکان اسات  ،یبرقرار کنند. ساکنان جامعه با عالئم تنفس
توانناد باا اساتفاده از خادمات یباشند، م 19 دیکوو هیعالئم اول
 ایرا شروع نموده و  یریشگیبه سرعت پ نیآنال کینیمشاوره کل

 .ندیخود را آغاز نما یمراحل درمان
را  یهاوش مصانوع یخودکاار بار مبناا یغربالگر متیالگور

مشاوره از راه دور ادغاام کارد و از اطالعاات  ندیتوان در فرآیم
 یالگوهاا یاستانداردساز یتوان برایم زین یمحل کیولوژیدمیاپ

اساتفاده  یبهداشت یهامراکز مراقبت نیب یریادگیو  یغربالگر
 کرد. 
ان کرد که اساتفاده از اذع توانیشده م انیتوجه به موارد ب با
تواناد باه مارور زماان و یم یریادگی یهوشمند و دارا یبستر

تاا در  دیانما جاادیرا ا یتوسعه به همراه استفاده کاربران بستر
مشاابه و قادرت  یهابا اتکاا باه پروناده یبحران طیهنگام شرا

و درماان را باه  صیختشا اژ،یاتر ،یریشاگیپ ندیفرآ ینیبشیپ
حجام  ادیاز اریامار موجاب کااهش بسا نینمود. ا یط یراحت

 گاروه تیااز اشاغال باودن ظرف یریو جلوگ یارسال یهاپرونده
 یهاباه پرساش یدهتیاباا اولو نیخواهد شد. همونا یپزشک

درمان را در همان ابتادا و  ازیتوان سطوح مورد نیمطرح شده م
مادل در نظار  یطورکلباهداده شاود.  صیتشاخ اژیدر واحد تر

 4از راه دور مطاابق شاکل  یپزشاک ساتمیگرفته شده جهت س
 است.

 

 از راه دور یجهت پزشک ی: مدل شبکه اجتماع4 شکل

 

 فرآیند چرخه سيستم تشخيص پزشکی از راه دور

 رسانقرارگیری کاربران بر بستر پیام -1
توسعه ربات مرتبط جهت غربالگری سازمان معین بهداشتی  -2

 سازدر بستر پلت فرم ربات
های سانی و ثبت اطالعات کاربران در قالب فرمراطالع -3

 سازطراحی شده در بستر پلت فرم ربات

 های با ریسک پایینهای پیشگیرانه جهت پروندهارائه پاسخ -4
های با ریسک باال توسط واحد تریاژ و ارسال بررسی پرونده -5

 به واحد تشخیص تخصصی
بررسی پرونده توسط پزشک متخصص و نیز امکان  -6

 رسان با بیماربرقراری ارتبا  بر بستر پیام
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های مرتبط و کلی پز از گردش اطالعات و ارائه پاسخطوربه
از  خطرکمهای توان جهت بررسی پروندهبندی میارائه رتبه

سیستم تشخیصی هوشمند شبکه اجتماعی استفاده نمود. این 
باشد. موضوع همونین قاب اعمال در واحد تریاژ نیز می

گیری توان با بهرهپز از ایجاد چرخه اطالعات می کهیطوربه
از هوش مصنوعی شبکه اجتماعی به جای عوامل انسانی در 

)شکل  واحد تریاژ و بررسی تشخیصی از این ابزار استفاده نمود
5). 

 

 : مدل شبکه اجتماعی هوشمند جهت تشخيص بر اساس هوش مصنوعی5شکل 

 

 

 نتایج
گیری از ارائه شده در بخش قبلی با بهرههای با توجه به مدل

شبکه اجتماعی هوشمند که توسط محققان دانشگاه تهران 
توسعه داده شده است، به توسعه مدل در قالب پلتفرم ربات ساز 

طرح کلی و معماری این شبکه اجتماعی خواهیم پرداخت. 
فرم ربات به صورت ه اجتماعی طراحی شده بر اساس پلتشبک

رسان و ربات بکه اجتماعی شامل سیستم پیاماست. ش 6شکل 
 توانند از خدمات آن استفاده نمایند.باشد که کاربران میساز می
های جدا از سرور های  شبکه اجتماعی در این طرح کامالًسرور

نهایی مورد نظر دراین معماری  ساز است. کاربرباترپلتفرم 

کند. ستفاده میهای اندروید، ویندوز و وب اتواند از نسخهمی
توانند می سازگیران با استفاده از پلتفرم رباتمدیران و تصمیم

های کاربردی مورد نظر خود را ایجاد کنند. جهت ایجاد ربات
ساز بر  اساس ارتبا  میان شبکه اجتماعی و پلت فرم ربات

هوک به یک است. وب (WebHook) وب هوک روش
 (Hyper Text Transfer Protocol) فراخوانی از جنز

HTTP نویز شود که توسط برنامهدر سمت سرور گفته می
بوده و در  پست روشبا  شود. این درخواست غالباًتعیین می

 .شودهنگام بروز یک رخداد خاص صدا زده می
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 : بستر ارتباط پلتفرم ربات و شبکه اجتماعی6 شکل

 

 نمودار توالی
Web ) و ای پی آی وب هوک پلت فرم ربات با یارتباط مدل

API And hook) شده است. تماس یطراح API یبرا 
 از باتر شود و پلتفرمیاستفاده م ارسال دستور به برنامه

به ربات  دیجد یهایروزرسانبهارسال  یبرا وب هوک ماتیتنظ

فرم پلت نیو ارتبا  ب دیربات جد جادیا یتوال .کندیاستفاده م
 .دیکنیه ممشاهد 7 شکلربات و ربات را در 

 

 
 پلت فرم ربات و ربات نيو ارتباط ب دیربات جد جادیا یتوال :7شکل 

 

 

 است: به شکل زیر ربات کی جادیامراحل 
 شاودمیجساتجو  باات پادردر کاادر جساتجو  ابتدا، 

 کنیم.می پیرا تا "پدر"عبارت 
 بات جدید سپز با دستور (new_bot) ربات  کی

 .شودمی افتیتوکن در کیو  جادیا

 فردمنحصربهشناسه  یربات دارا هرداشت  توجهنکته: باید 
(unique identifier) کاراکتر  20و حداکثر  7، حداقل ستا

 .حروف کوچک دارد
 ی، برا، اما قبل از آننمودرا به کاربر ارسال  امیتوان پیاکنون م
 .است ازیکاربر ن فردهبصرحشناسه من ، بهامیارسال پ

   ردفمنحصربهشناسه 
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در  تیشامل اطالعات مربو  به هر موجود فردمنحصربهشناسه 
کاربر  (session) سشنهر  مثالعنوانبه، رسان استامیکل پ

ی هاشناسهدارد و هر گروه و کانال  فردمنحصربهشناسه  کی
 خود را دارد.  فردمنحصربه

 :دو روش وجود دارد فردمنحصربهشناسه  برای پیدا کردن
 تبرمع وب هوک کی  https میربات خود تنظ یبرا 

 به ربات ارسال  امیشروع هرگونه پ برای و کرده

 .شودمی
 اکو بات»به  امیپ ارسال (Bot Echo)»ی، جستجو 

 جیسان امیربات همان پ نی، اامیو ارسال پ اکو بات

(JSON) از» لدیف یحاو ربات، کندیرا ارسال م 
(From)» ستمد نظر ا ربات است که متعلق به. 

 

 اطالعات ربات 
نمایش « زیربات را با سرو شیتوان اطالعات نمایم

. سه کرد میتنظ API یبات عموم در« (set Info) :اطالعات

 .شود میتنظ دیبا زیچ

 ربات نام -1

 هیدر نما ایقبل از شروع ربات  -ربات  حاتیتوض -2
 .شودیربات نشان داده م

 ربات دستورات -3

 

 ربات  دستورات 

از دستورات را  یکند تا برخیبران کمک مدستورات به کار
 یارسال فور یبرا تیقابل نیا نیتر ارسال کنند. همونساده

هنگام قرار دادن  یمتن امیپ یبر رو کیفرمان هنگام کل
ها به صورت . همه رباتارددستورات / قبل از نوشتار وجود د

دستور به دستورات  نیدارند و ا (start) شروعدستور  فر شیپ
 .دیآن را حذف کن دیتوانیشود و نمیت شما اضافه مربا

 یدستورات و متن معمول نیب یتفاوت چیهباید توجه داشت 
بهتر  تجربه کاربری ی طراحیها فقط برا، آنوجود ندارد

 .هستند

 یینها يهاربات 
 یهاربات ی، فقط براAPIبات عمومی  ها دراز روش یبرخ
توانند بدون یم یینها یاه، رباتمثالعنوانبهاست.  یینها

، کاربر فردمنحصربهشناسه  در مورد یاطالعات گونهچیداشتن ه
 .متن را به شماره تلفن ارسال کنند

 

 نمودار رابطه نهادي
نحوه ورود کاربران سازمانی به سامانه بات پلتفرم،  8در شکل 

ت و نحوه ارسان به همراه امکانارتبا  بستر بات پلتفرم و پیام
مشخص  8 کاربران نهایی به صورت نمودار شکل دسترسی

 گردیده است.

 

 
 : نمودار رابطه نهادي8 شکل
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نام و در چارچوب حاضر نسبت به ثبت باید کاربران سازمانی
رسان اقدام احراز هویت در سیستم بات پلتفرم و همونین پیام

رسان با ایجاد ربات مورد نظر، نمایند. پز از ورود به پیام
ذاری آن و دریافت توکن به سامانه بات پلتفرم مراجعه گنام

رسان و با ایجاد بات جدید و درج توکن دریافتی از پیامنموده 
رسان اقدام ربات خود با پیام یساززمانهمتواند به توسعه و می

هایی جهت ساخت ها و ابزاری ورودیادار نماید. بات پلتفرم
همراه تعریف کاربر به های متعدد از فرم، دریافت ورودی

سطوح  باشد.نویسی به صورت ماژوالر میت برنامهدستورا
افزار بر پایه چهار سطح که شامل دسترسی برای توسعه این نرم

 باشد که قابلیت تعریف دارد:می 1جدول 

 
 سطوح دسترسی قابل ایجاد :1جدول 

 مدیریتی كاربران

 فرماندهی کارشناسی

 
 

کارشناسی، مدیریتی و فرماندهی  کلی در سطوحطوربه
شد که عمدتاً اطالعات آن باقابل دسترسی می 1امکانات جدول 

گردد. این مین میأکاربران نهایی ت( module)های از ماژول
ی نظیر مدیریت بحران، یهاسترسی سازماندسطوح مرتبط با 

 ینشانآتش، نیروی انتظامی، احمرهاللاورژانز، امداد و نجات 
 باشد.های مرتبط میر سازمانو دیگ

یریت بحران در قالب ربات ددر فاز بعدی به طور نمونه ماژول م
های آن به تشریح درایجاد شده است که شاهد زیر مجموعه

. شایان ذکر است با توجه نمایش داده خواهد شدهای بعد شکل 
های گیری در هر لحظه مدیر سیستم و نقشبه امکان گزارش

گیری مرتبط با نیاز توانند نسبت به گزارشمی هیافتاختصاص 
 اقدام نمایند.

 مشخصات فردي 

در این بخش ربات مذکور از کاربر اطالعات هویتی وی را 
 نماید. این اطالعات به صورت دریافت می 9مطابق با شکل 

قابل دریافت  زیسرووبهای عددی، متنی و حتی ورودی
 است.

 
 

 : مشخصات فردي9 شکل

 
از اهداف توسعه این ماژول معرفی کاربران با ذکر  یکی

گیری پرونده و دسترسی به اطالعات جزئیات جهت شکل
شخصی آنان است. به منظور شناسایی افراد در بدو ورود به 

افزار اطالعات هویتی آنان در غالب بات پرسیده خواهد شد، نرم
نار این اطالعات شامل کدملی، نام پدر، سال تولد است. در ک

های ارتباطی از کاربر تلفن این موضوع به جهت فراهم شدن راه
 گردد.ضروری از بستگان دور یا نزدیک اخذ می

 پزشکی از راه دور 

در این بخش اطالعات درمانی و فعلی کاربر در حوزه سالمت 
گردد. همونین در اختیار گذاشتن اطالعات دارویی، اخذ می
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مثال  طوربه) کاربران پزشکان با تفکیک تخصص، غربالگری
های پزشکی و مراکز درمانی از (، اخبار و هشدار19-کووید

باشد. این ماژول امکانات این بخش از ربات ایجاد شده می

کاربران و شناسایی افراد  یبنددستهبسیار پرکاربرد در خصوص 
 .(10)شکل  باشدتحت ریسک باالی آسیب می

 

 
 پزشکی از راه دور: 10 شکل

 
 

که بسیار  10های ارتباطی موجود در شکل کی دیگر از ویژگیی
 Hypertext Transfer) پر کاربرد است، مبحث سرویز

Protocol ) API ای است. جهت استفاده بین سامانه
تواند جهت بررسی و یا ارائه که تولید کننده بات می صورتنیبد

ز گذاشتن سروی اریدر اختخدمات به کاربر نهایی نسبت به 

توان بررسی های بسیار مفید میاقدام نماید. از کاربرد
 2های پزشکی، موقعیت مکانی اشاره نمود. در جدول پرونده
استخراج شده است و جهت  [39] های مهم بر اساس مرجعآیتم

 .شدبرده  به کار پژوهش این ی درعاتوسعه در بستر شبکه اجتم

 
 

 19-: مشخصه غربالگري در كووید2جدول 

 مشخصات هویتی يانهيزم يهايماريبابتال به  سابقه حساس تب و لرزا

 
 5تا  1سرفه از  یوستگیشدت و پ

شده بدن و  یریگاندازه یحداکثر دما روز کیاز  شیسرفه خشک ب
 دما نیا یماندگار زمانمدت

احساس  اینفز و  یه احساس تنگگذشت 5تا  1نفز از  یتنگ یوستگیشدت و پ ییایاختالل بو ،ینیب زشیاحساس احتقان و آبر
 نهیدر قفسه س ینیسنگ

 یدرد منتشر عضالن ایبدن و  یاحساس کوفتگ
 ی(ورزش تی)بدون ارتبا  با فعال

 
 اسهال ایاحساس تهوع، استفراغ و 

 یاحساس خستگ ایگذشته احساس گلودرد و 
 گلو

 
روز  15سابقه مراجعه  به مراکز درمانی ظرف 

 گذشته

 
 نام محل سفر -سفر

 ،ییشده، مشکوک، درمان سرپا صیفرد ترخ
 روسیکرونا و یماریبه علت ب یبستر

 
 

از دو سامانه  یریگبا بهره یشنهادیبه منظور توسعه مدل پ
صورت گرفته است. پلتفرم شبکه  یهوشمند سازگار طراح

باشد و با یم WEرسان امیمذکور بر اساس سامانه پ یاجتماع
 یهارسان امکان ساخت ماژولامیپ نیساز ااز ربات یریگبهره

  یلک ینما 11در شکل  شده است. ییمرتبط با هدف شناسا
سازمان با ابزار پلت فرم  ربات ساز قابل مشاهده است. پلتفرم
های خود در سطح توانند نسبت به توسعه نیازساز میربات

 جامعه اقدام نمایند.
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 : ساختار پلت فرم ربات ساز11شکل 

 

که این پروژه بخشی از طرح کلی سیستم  به این با توجه
باشد، جهت مدیریت بحران بر بستر شبکه اجتماعی مجازی می

های تکمیل و گسترش آن به جهت افزایش شیوع بیماری
دست  هایی از اینشاهد بروز بحران 19اپیدمی نظیر کووید 
تواند بیشتر های اپیدمی نیز میلذا بحران ؛بیشتر خواهیم بود

با اجرای ربات  12قرار بگیرد. در شکل  هادولترد توجه مو
باشد، شاهد رسان که شامل ماژول پزشکی از راه دور میکمک

لیستی از امکانات مرتبط خواهیم بود. کاربران و بیماران به 
راحتی و با استفاده از گوشی هوشمند و رایانه شخصی خود 

 ند به این بستر دسترسی پیدا کنند.توانمی

 

 

 رسانكمک: ربات 12شکل 
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طور که بر اساس اطالعات موجود در به منظور غربالگری همان
التی در خصوص عالئم بیماری ؤاتوضیح داده شد، س 2جدول 

 (.13 )شکل شوداز بیمار پرسیده می 19-دویکو

 
  

 
 
 

 

 

 

 )الف(                                                   )ب(

 19الف(: منوي ماژول پزشکی از راه دور )ب(: فرم غربالگري كووید :) 13شکل 

 

رسان کلی بیماران پز از دسترسی و ارتبا  با ربات کمکطوربه
توانند با ارائه مشخصاتی از عالئم بالینی خود ثبت به راحتی می

اطالعات را انجام داده و پز از آن اطالعات بر اساس اهمیت 

داشتی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. به بندی مراکز بهو رتبه
طور نمونه جهت کاربر دارای ریسک بیماری پایین اطالعات 

 نمایش داده خواهد شد. 14 پیشگیرانه همانند شکل

 

 

 : نتيجه ارزیابی14شکل 
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 گيري: ساختار گزارش15شکل 

 

 گيريبحث و نتيجه
ادل های اجتماعی همواره ابزاری استراتژیک جهت تبشبکه

اطالعات و امکان تحلیل اطالعات را دربر داشته است. در کنار 
گرا بودن پذیری و سرویزاین موضوع امکانات و قابلیت توسعه

گردد های آن افزوده شود که سبب میتواند به ویژگیمی
آوری اطالعات از کاربران که بینی و جمعگیران در پیشتصمیم

ستند به بهترین نحو بهره به نوعی خط مقدم ارسال اطالعات ه
های لذا در صورت استفاده راهبردی از این بستر در شاخه ؛ببرند

توان به افزایش رفاه و امنیت اجتماعی در هنگام گوناگون می
از  یپزشک ستمیسهای بحرانی در کشور کمک نمود. هرخ داد
 یبرا یدیروش جد مبتنی بر شبکه اجتماعی مجازی راه دور

 مختلف یهایماریمبتال به ب مارانیب یبرا یمانارائه خدمات در
های مبتنی بر . یکی از دالیل توسعه استفاده از سیستماست

نسل چهارم و های اخیر توسعه شبکه ارتباطی موبایل در سال
هاازپیش ابزارباشد. از طرف دیگر شاهد گسترش بیشپنجم می

در ایم. های هوشمند نیز در دسترس عموم مردم بودهو گوشی 
های پزشکی از راه دور و نیز ارائه با بررسی سیستم مطالعه نیا

ای از مدلی با استفاده از فرآیندهای هوشمند بخش عمده
االت و مشاوره را بتوان با استفاده از ؤ)تریاژ(، س سازیمرتب
های استفاده های شبکه اجتماعی بر طرف نمود. از مزیتربات

ای درمانی، افزایش رفاه و کاهش هاز این بستر، کاهش هزینه
های اپیدمی نظیر خصوص در هنگام شیوع بیماریه بار روانی ب

گیری از این موضوع همونین باعث باشد. بهرهمی 19-کووید
های مرتبط در جامعه خواهد ها و بحرانجلوگیری از رویداد

های ناشی از عدم پیشگیری گردید و از ایجاد تحمیل هزینه
 .اپیدمی در زمان شیوع جلوگیری خواهد نمودهای بیماری

 

 تعارض منافع
 .وجود نداشت یتعار  منافع چیاظهار داشتند که ه سندگانینو
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Introduction: The Covid-19 outbreak crisis in 2019 ushered in a new chapter in the development of 

virtual communication systems. Social networks can be considered one of the most successful tools 

in the field of information technology which always plays an important role in such situations. 

Availability, low cost, high reliability, popularity, and scalability are some of the key features of 

social networks that make them very instrumental in telemedicine development. 
Method: In this research, a new cycle in telemedicine systems based on virtual social networks, 

through the agile development method, has been built up; so that the processes of prevention, 

identification, diagnosis, and treatment would be efficiently followed, using a social network with a 

robot-making platform for easy scalability. 

Results: Considering the effects of events such as the Covid-19 pandemic, social networking 

platforms can be used as practical tools for screening, prevention, treatment, and treatment, due to 

their accessibility. To reduce the psychological burden on society in acute and special situations, 

these platforms can be adopted as a strategy for virtual therapy by healthcare staff. 

Conclusion: The possibility of creating messaging platforms and developing interactive robots are 

among the advantages of social networks. This method is easy to develop and low-cost. Thus, a 

dynamic relationship with users through the possibility of telemedicine, acquired from messaging 

social networks, can be established. 
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