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  (فاوا)با بهره گیری از فناوری اطالعات و ارتباطات  بیماران بین المللتبیین جایگاه آموزش 

 تصادی کشور توسعه و رونق اقبر 

 

   

از اهمیت ویژه ای برای مقابله با بحران های اقتصادی کشور و رفع وابستگی کشور اتخاذ سیاست های جدید درآمدی بطور کلی  : چکیده 

یماران بذیرش پافزایش شاخه های رفاه اجتماعی برخوردار می باشد ودر این بین و در کنار صنایع نفتی  سایر شاخصه های درآمدی کشوربه 

از  و ری در شرایط سخت کنونی کشور باشدتوسعه اقتصادی و ارز آویکی از مهم ترین اهرمها می تواند در بیمارستان های کشور  بین الملل

مراقبت های درمانی پس از آموزش باالخص و پذیرش تا ترخیص  به کارگیری گسترده فناوری اطالعات و ارتباطات در فرآیندسوی دیگر 

وع . روش این پژوهش از نتضمین نمایدتا حد بسیار قابل توجهی ا رضایتمندی آنها ربهبودی کامل و  میتواند بیماران بین المللترخیص 

رویکرد قیاسی وخالقیت داردو مبتنی بر مستندات مکتوب وغیرمکتوبی بوده که ارجاعات آن تحقیقات بنیادی نظری می باشد که تکیه بر 

ین ویژگی ومهم تر می باشد بیماران بین المللبخش  در به شکل متنی ارائه گردیده است .فاوا از عوامل تاثیرگذار در اقتصاد نوین به خصوص

و تمرکز زدایی است که مناسب ترین وسیله برای حل عمده ترین مشکالت در این بخش آن غلبه بر زمان و مکان و حذف فواصل مکانی 

 می با شد. 

  (فاوا)فناوری اطالعات و ارتباطات  ، یاقتصاد، توسعه بیماران بین الملل ،آموزشواژه های کلیدی: 

 

 مقدمه  -1

ه ب افتهیتوسعه  یمسافرت به منظور درمان از کشورها

 یو درحال توسعه در سال ها افتهیکمتر توسعه  یکشورها

درمان و زمان  یباال یها نهیگذشتتتته عمًتاه به علز ه 

 شیدر حال اف ا افتهیتوستتعه  یدر کشتتورها یانتظار طوالن

ز صنع نیکه به عنوان سوم یبوده اسز. صنعز گردشگر

شناخته شًه اسز  یجهان بعً از صنعز نفز و خودروساز

 [1و روز به روز در حال گسترش اسز. ]

 یاز مراک  درمان یرداربه ستتبب برخو  ین رانیا کشتتور

ص ص یتخخ ص ز ، و به رو شرفتهیپ  اتیبا تجه یو فوق تخ

ا نستتبت نهیالملل و ه  نیپ شتتنان حا ق و بناد در ستت   ب

اطق از من ینی یدرمان-یصیتشخ یجرهایانجاد پروس نییپا

سالمز در دن شگر  ستعً جذب گرد شً و اخ یم ایم  رایبا

 یقشر از گردشگران کشورها نیتوجه ا ردمو شیاز پ شیب

 ینًهایحال الزد استتز فرا نیمجاور  قرار گرفته استتز.با ا

آنها مورد توجه  زیو کستتتب ر تتتا مارانیب نیمربوط به ا

پذ یمراک  قا تتت یافراد نیچن یرایکه   افزیدر یکه مت

ا ر ماریب یمراقبت یازهایکه ن یو درمان یصتتیخًمات تشتتخ

و پس از درمان گردد  یابیزو ار صیتشتتتخ رش،یقبل از پذ

 رایوجود دارد. ز متتاریمراقبتتز ب یریگیمستتت لتته پ  ین

دو هفته پس از  ای کی یگردشتگران ستالمز معمواله در ط

به کشور  یطور کلبه یدرمتتتان پ شن تتتای یجراحتتت نًیفرا

 [1[ ]2. ]گردنًیخود باز م

 یهااسزیز،سیصالح یدارا متتتتارستتتتتانیب تتتتکی

 زیرعا قیاز گردشتتتگران از طر زیحما یرا برا یمناستتتب

 ینًهایو فرا ماریحقوق شتتتان درباره اطالعات مربوط به ب

شن شز و از طر یپ  شًه خواهً دا صز  جادیا قیارائه  فر

مربوط به  یدرمان ماتیمشتتتارکز، اشتتتخار را در تصتتتم

 [3خواهً کرد. ] لیخودشان دخ

 ینًهایاگر گردشتتگران ستتالمز فرا یحال حت نیا با

معتبر بگذراننً، ممنن  یهامارستتتانیر برا د شتتانیدرمان

درمان در کشتتور خود مواجه  یریگیاستتز با مشتتنالت پ

ه ( بیممنن اسز امنان برگشز )از نظر مال مارانیشونً. ب

چک آپ  ای یریگیجهز هر نوع پ یکشور مقصً گردشگر

گران گردش زیکسب ر ا یی. لذا توانانًالزد را نًاشته باش

 ،یمنیو ا زیفیاز بابز ک یالمللنیاماکن ب نیستتتالمز در ا

ستتتالمتتتز در کشور  یگردشگر یاز موانع ب رگ برا ینی
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 استز.  رانیا

پیگیری و اطمینان  للبیماران بین الم آموزش هًف از

از بهبودی بیماران بین الملل پس از برگشز به کشور مبًا 

 در اصتتل راهناری بین الملل ارز آوری بیماران .می باشتتً 

 .اسز برای بهبود و ع اقتصادی، اجتماعی 

 

از راه دور با بهره گیری از فناوری اطالعات در آموزش 

 ،یدستتترستت نًیباشتتً که فرا یم یعیبً یفناور حقیقز

شتر سعه و حفظ روابط م صورت کاراتر و موثرتر  انیتو رابه 

 یلاص انیمشتر ماران،یب ،یتجار ًگاهیکنً. از د یم لیتسه

را  یباشتتتنً که خًمات مراقبز پ شتتتن یم مارستتتتانیب

کننً.  یمو ادراک  افزیدر یو به صتتتورت واقع مایمستتتتق

از  ینی  ین مارستتتانهایاز خًمات ب انیمشتتتر یتمنًیر تتا

ارائه خًمات  زیفیو ک یاثربخشتت یشتتاخص ها نیمهمتر

پژوهش  نیباشتتً در ا یم یمارستتتانیمختلف ب یبخشتتها

اطالعات در جهز  یفناور یشتتًه استتز راهنارها یستتع

سالمز با رو یریگیپ شگران   آموزش نردیرونً درمان گرد

ارتباط با  زیریمً ستتت یاستتتقرار ستت جهزاز راه دور در 

 .ردیقرار بگ یمورد بررستت رانیا یدر مراک  درمان  یمشتتتر

[4] 

پژوهش توجه  نیدر ا یمو تتوع مورد بررستت ًگاهید از

استتز و با  ی تترور صیپس از ترخ ماریمستت له آموزش ب

 یمناستتتب امر یتوجه به بعً مستتتافز ، اتخا  راهنارها

که در یهیبً از  یبهره بردار ریتاث یرا بر رو چهیاستتتز 

 واندر این بین نمی ت. ًیگشتتا یاطالعات م  یفناور یاج ا

یادگیری  طات و  با ناوری اطالعات و ارت تاثیر ف به اهمیز 

بی توجه بود، شتتتنل  بیماران بین المللهرچه اثربخش تر 

زیر مًل مخصتتتور پژوهشتتتی در خصتتتور راب ه بین 

راهبردهتتای خالقتتانتته بهره گیری از فنتتاوری اطالعتتات 

 و توسعه یادگیری اثر بخش می باشً . (فاوا)وارتباطات 

 
ر خصور راب ه بین راهبردهای مًل مفهومی پژوهش د :1شنل 

فاوا) و توستتتعه  طات ( با ناوری اطالعات و ارت نه بهره گیری از ف خالقا

 (7831نجفی ،)یادگیری اثر بخش 
از فوایً فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش عبارت 

آموزشتتتی برابر،از بین رفتن  ایجاد فرصتتتتهایز از استتت

مانی  های ز حًودیت نانی –م به اشتتتتراک م در آموزش،

  .گذاشتن منابع آموزشی،

 پیشینه پژوهش  -2

می توانً یک اهرد مناسب برای توسعه  بیماران بین الملل 

اقتصادی به شمار بیایً که همگاد با سیاسز های دولز در 

و  ًبهبود شرایط زنًگی، کار، تولیً و ارتقای س   درآم

 باشً . و عیز اجتماعی مردد موثر 

 ک  درمانیمرا در بیماران بین المللهًف از توسعه بخش 

 اسز که از این طریق نه تنها به نوسازی شیوه های که این

ی در جهاناقتصادی پرداخته شود، بلنه شرایط اقتصادی  نه

 دنیایی که کشور ما دستخوش تحری  های ناعادالنه اسز 

آموزش صحی  و کارا پایه و اساس شروع هر  گردد. عادالنه 

به عنوان یک  لبیماران بین المل فعالیتی اسز. آموزش

یماران بتفنر   رورت آموزشی در مقاطع تحصیلی می توانً

ی را به عنوان یک تفنر پویا در جامعه رشً دهً. بین الملل

ر را در ه یادیز راتییو گسترش آن تغ نترنزیا شیًایپ

قاعًه  نیاز ا  ین یاسز، عل  پ شنکرده جادیا یعل  و صنعت

ه در ک یراتیعالوه بر تأث نترنزیاسز و انبوده یمستثن

اسز در توسعه و بهبود ارائه خود آن داشته شرفزیپ

ز اسز. پس اداشته ییبس ا راتیتأث  ین یخًمات پ شن

 نیکه در ا یشرفتیو به طبع پ وترهایکامپ نیولساخز ا

ز ا شرفتهیپ یاطالع رسان یهاست یحوزه حاصل شً ، س

ه وجود ب نترنزیشًن ا یوجهان یوتریکامپ یهاشبنه لیقب

 یراب هاست یس نیفنر افتادنً که از ا نیآمً و همگان به ا

راک  م انیم نیبه سود خود استفاده کننً. در ا یاطالع رسان

ًمات خ نترنزیا قیفنر افتادنً تا از طر نیبه ا  ین یندرما

ً چون ا هیرا به کل یبهتر  نیبخش مهمتر نیمردد ارائه دهن

 و ارائه خًمات کیرا بر عهًه داشز. سالمز النترون فهیوظ

 یاسز که دارا یعل  و فناور یهانهیاز زم ینی یبهًاشت

. زدر جهان اس یدرمان -یبهًاشت نهیدر زم نًهیف ا یرشً

 یاسز که برا ًیواژه جً کی ک،یدر واقع سالمز النترون

ت و اطالعا یاز فناور یبیبه استفاده ترک ازیآن ن فیتوص

.  یمان داردر بخش سالمز و در ینیارتباطات النترون
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 ،یبهًاشت یهادر مراقبز یاروش تازه کیسالمز النترون

و  ینیالنترون ینًهایاسز که با فرا یو درمان یصیتشخ

همه خًمات  ست یس نی. در اشودیم یبانیپشت یباطارت

راه دور   از یپ شن مار،یب کیاع  از پرونًه النترون یبهًاشت

 مورد مارانیبه ب یبر اساس شواهً، اطالع رسان ی، پ شن

به متخصصان و  یپژوهش ، اطالع رسان نیبحث در ا

 [5. ]شودیارائه م یپ شن یمجاز یها یت

 نیمفاه  م روحه در ا یبرخ  یادامه  من تشر در

در  نهیزم نیانجاد شًه در ا یتهایاز فعال یپژوهش و برخ

اطالعات در  یفناور یشود و راهنارها یپرداخته م رانیا

 نردیرمان گردشگران سالمز با رورونً د یریگیجهز پ

 نیدر ا یشنهاداتیپ  یو در انتها ن انیآموزش از راه دور را ب

 گردد. یارائه م نهیزم

 از راه دور  یپ شن فیتعر

ارتقاء  جادیارتباط از راه دور جهز ا یهایاز فناور استفاده

. نًیگویاز راه دور م یخًمات سالمز را پ شن عیتسر ای

تن مرتبط ساخ ،یاطالعات یهابانک لهیبه وس ست یس نیا

کار  یصیانتقال اطالعات تشخ ایدرمان   یو ت یمراک  درمان

 ارتباطاتاز راه دور به کاربردن  ی. در واقع پ شنکن یم

انجاد و  یارتباطات از راه دور برا یو فنآور ینیالنترون

ور، از راه د ینیبال یمراقبتها لیاز قب یخًمات یبانیپشت

به  یمرتبط به تنًرست یها نهیدادن در زم  یآموزش و تعل

 یو اجرا یتوسعه بهًاشز عموم ماران،یمتخصصان و ب

 الحاص  کیاز راه دور  یاسز. پ شن یتنًرست زیریمً

و  کیاسز که در استفاده از اطالعات النترون ًیجً

فراه  آوردن خًمات و  یبرا یارتباط یهایتننولوژ

و د نیب یاکه فاصله یکننًگان در زماناز مصرف زیحما

و خًمات دهنًه وجود داشته باشً  رنًهیگروه خًمات گ

 [7. ]شودیم فیتعر

واقع امروزه دیگر مرز مشخصی میان علود وجود نًارد.  در

تخصص های فراوانی در حً فاصل علود جای گرفته انً که 

 هاسز. سالمز النترونیک و پ شنی از راه دوراز جمله آن

ه درمان، ب نًیارتباطات در فرا یاستفاده از فنآور نهیشیپ

 گردد. یاواسط قرن هجًه  باز م

از راه دور را  یپ شن ا،یتانیاز راه دور بر یپ شن انجمن

 کنً: یم فیتعر نیچن

 یکه فاصله، فاکتور مهم ییدر جا یارائه خًمات درمان "   

با استفاده  یشود، توسط متخصصان حرفه ا یمحسوب م

تبادل اطالعات  یاطالعات و ارتباطات برا یاز تننتولوژ

ها  یماریب یریشتگیدرمان و پ ص،یتشخت نهیدر زم  یصح

دستاوردها در  نیتر ًیاز جً یریبا بهره گت قات،یو تحق

 شتریهر چه ب نیتام یدر راستا یخًمات درمان نهیزم

 ."سالمز افراد

در توسعه  یادیز یها شرفزیپ ریدر دهه اخ همانگونه

به عنوان   یاز راه دور ن یصورت گرفته، پ شن یفناور

 هلیاز راه دور که به وس یپ شن یمراقبز ها یبرا یروشتت

شود، انجاد  یم زیحما تالیجیمًرن د یارتباطات رسانه ا

 یمراقبز ها ست یس یاریبس یشًه اسز. در کشورها

 شًه اسز.  کین د ماریبه ب شیپاز  شیب یپ شن

 آموزش از راه دور یخیتار تنامل

 یرو یآموزش از راه دور در چهار مرحله اصل یخیتار تنامل

 یخود از اصل یاز آنها با شنل سازمان کیداده اسز، که هر 

 [8شنل ارتباطات مشتق شًه اسز. ] نیتر

 شهیقرن نوزده  ر انی: که در پا یمناتبه ا ینظاد ها -1

ل از آموزش از راه دور در شن نیدارنً، وهنوز پر استفاده تر

 کیباشنً؛ بر اساس  یم افتهیکمتر توسعه  یکشور ها

اغلب همراه با اج اء  یم العه در قالب متن یراهنما

بوده و  ًیهمچون نوار کاسز و اسال یًاریو د یًاریشن

اسناد  گرینامه ها و د قیاز طر یدر روش مناتبه ا لتعام

 یاه ست یس قیشًه اسز، که از طر هیته یو چاپ ینوشتار

 شونً. یفرستاده م یپست

 یها ی: از فناوریونی یتلو ویراد یآموزش ینظاد ها  -2

 ویو راد ی، ماهواره ا ینیزم -رنًیگ یمتنوع بهره م یانتقال

زنًه و  بط شًه در  یها یتا سخنران یکابل ونی یتلو

 ییانفرادی ساکن در خانه و گروه ها یها رنًهیادگی اریاخت

 که ییجا –درس دور دسز  یها در کالس ها رنًهیادگیاز 

قرار  ً،یرو فراه  آ -در -رو زیاز حما یممنن اسز گونه ا

 ای ییویمحًود راد یها،راب ه ها ست یس ی. برخرنًیگ یم

 یانونک ۀنق  کیدر  یرا با شخص مرب ییویًیتبادل نظر و

 دهنً. یارائه م

 و،یًیو و،ی: شامل متن، راد یچنً رسانه ا ینظاد ها  -3

رو -در-رو زیحما ی، وبه طور معمول گونه ا یا انهیمواد را

شود که ه  به افراد و ه  به گروه ها منتقل  یاز آموزگار م
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 یعبارت اسز از آنچه از سو نرد،کهیرو نیگردد. در ا یم

ار ک گریشود، آموزش د یباز به کار گرفته م یدانشگاه ها

از متخصصان اسز.  ییها  یبلنه کار ت سزیفرد ن کی

، متخصصان  ی، متخصصان اطالعات یمتخصصان رسانه ا

اد اع  یبرنامه ها برا یریادگیو متخصصان  یآموزش یطراح

ها، که معمواله در سرتاسر  رنًهیادگیاز  ییشمار باال نیب

 شونً. یکشور پراکنًه هستنً، آماده م

 ی: که در آنها مواد چنً رسانه ایترنتنیا ینظاد ها  -4

( در شنل یا انهیو را ییویًی، و یًاری، شن ی)نوشتار

 گاهیابه پ یهمراه با دسترس -ها انهیرا قیاز طر ینیالنترون

 – ینیالنترون یوکتابخانه ها یو داده ا یاطالع رسان یها

وز، آم دانش –معل   نیشونً و تعامل ب یم منتقل افراد به

 یشمار، ب یب– کی،  کی-کیدانش آموز،  -دانش آموز

 از –هم مان  ریغ ایشمار را به صورت هم مان  یب -شمار

ابلو و ت یا انهیرا یکنفرانس ها ،ینیپسز النترون قیطر

 سازنً. یم سریاعالنات و ماننً آن م

مو وع گردشگری سالمز ، هًف  زیبا توجه به اهم لذا

تبین جایگاه آموزش بیماران بین الملل با پژوهش حا ر 

و ارتباطات و تاثیر مستقی   اطالعات یفناور بهره گیری از

 آن بر توسعه و رونق اقتصادی اسز که در این راستا

 آموزش نردیرونً درمان گردشگران سالمز با رو پیگیری

ارتباط با  زیریمً ست یاز راه دور در جهز استقرار س

از اهمیز باالیی برخوردار  رانیا یدر مراک  درمان  یمشتر

 ظرناسز و توجه به بیمار نبایً تنها در مراک  درمانی مورد 

پ شک و  اقرار گیرد بلنه از ابتًای ارتباط نخستین بیمار ب

طرح مساله تا زمان تشخیص بیماری ، حضور در مرک  و 

درمان و سپس آغاز پروسه درمان و در نهایز ترخیص و 

و با  گیرد رقرا ً نظررخیص مً از تل ود آموزش های بع

به  یهمگان یو دسترس یتننولوژوقفه  یتوجه به رشً ب

در  را یًیجً یافق ها ،یوتریو کامپ یارتباط یها ست یس

 گشوده شًه اسز ایسراسر دن یدر مراک  درمان یعل  پ شن

 نیتواننً با استفاده از ا یم  ین رانیا یو مراک  درمان

س   ارائه خًمات  زیفیدر بهبود ک ًیجً یها یتننولوژ

ه پروس لیبه گردشگران سالمز بنوشنً تا  من تنم

خود که همانا کسب  ییو درمان به هًف غا صیتشخ

 [12]برسنً.  انیمشتر زیر ا

بسیاری از انًیشمنًان قرن بیسز وین  را دروازه ورود به 

عصر اطالعات وجامعه جهانی اطالعات محور می داننً 

.نفو  شگفز و روزاف ون این شبنه بسیاری از مرزها را 

 ازمیان برداشته و تاثیرات عمیقی بر زنًگی آدمیان گذاشته

 [7]اسز 

زجمله منافع بازاریای محصوالت کشاورزی می توان به ا

تعادل عر ه و تقا ا، بهره وری بهتر از منابع تولیً 

،صادرات، باال بردن س   مصرف، اف ایش ر ایز مصرف 

کننًه، تنوع محصول و اف ایش شانس انتخاب، ارتقا کیفیز 

 [9]زنًگی و کاهش  ایعات را ناد برد. 

 هش  روش پژو -3

روش شناسی تحقیق به مثابه دستورالعمل ارتباطی اسز 

که محققان از طریق آن با ه  ارتباط برقرار می کننً و 

انتخاب روش پژوهش به ماهیز مو وع واهًاف پژوهشی 

 بستگی دارد. 

روش این پژوهش از نوع تحقیقات بنیادی نظری می باشً 

داردو مبتنی بر  که تنیه بر روینرد قیاسی وخالقیز

مستنًات منتوب وغیرمنتوبی بوده که ارجاعات آن به 

 شنل متنی ارائه گردیًه اسز . 

 بحث و نتیجه گیری   -4

         بیمارانهًف از انجاد این پژوهش بیان جایگاه آموزش 

 (فاوا)با بهره گیری از فناوری اطالعات وارتباطات  الملل بین

های این  همیباشً، در تبیین یافت توسعه اقتصادی کشوربر 

اگرچه گردشگری پ شنی در ایران از پژوهش بایًگفز 

قابلیز های فراوانی برخوردار اسز؛ اما در عین حال با 

چالش های متعًدی در این حوزه مواجه اسز لذا روئسا و 

 زیکه مس ول یمراک  درمان ریها  و سا مارستانیب رانیمً

مجموعه  ًیمراک  را بر عهًه دارنً، با نیو اداره ا زیریمً

 نیرا انجاد دهنً. ا رعاملیپًافنً غ انتحز عنو یاقًامات

 نیها به آخر مارستانیب  یتجه یمجموعه اقًامات برا

 یساخز راه انًاز ریز  اتیتجه رینظ ایروز دن یها یفناور

سامانه  ریتحز وب نظ یپرسرعز، سامانه ها نترنزیا

ه ککنفرانس و... اسز  ًئویسامانه و ،ینیآموزش النترون

 زیفیک شیاف ا رش،یپذ یباعث کاهش زمان انتظار برا

مناسب به سواالت و  ییپاسخگو ص،یآموزش بعً از ترخ

 .  شودیدر خصور مشنل خود و... م مارانیابهامات ب
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اطالعات  یفناور یحاصل  از اتخا  راهنارها جینتا گرید از

 ردنیرونً درمان گردشگران سالمز با رو یریگیدر جهز پ

ز از بیمار، بهبود بتوان به بهبود مراق یآموزش از راه دور م

 بًون در نظر گرفتن بعً یدسترسی و مراقبز پ شنی از و

 یدسترسی بهتر به پ شنان برا ،یبعً زمان ای یمنان

مشاوره،در دسترس قراردادن امنانات برای پ شنان جهز 

هًایز معاینات خودکار،کاهش ه ینه مراقبز های 

جاد خًمات مراقبز پ شنی ) در س   پ شنی، ای

جغرافیایی و جمعیتی وسیع ( و کاهش نقل و انتقال 

 بیماران به مراک  درمانی ناد برد.

 یمراقبز ها یارتباطات و برنامه ها یفناور شرفزیپ    

 ًیبه ما نو یاتیح یفاکتورها  شیپا لیو وسا یپ شن

 .دهً یدر خانه را م یپ شن یمراقبز ها زیفیک شیاف ا

مشاوره از راه دور و در دسترس بودن  ست یس یبا برقرار

 ان،مارستیب مار،یدر ن د ب یاتیح یفاکتورها شیپا لیوسا

 نًتوانیپ شک مخصور خانواده م ایو  یتخصص نکیکل

و در هر حال تحز مراقبز داشته  شهیرا هم مارانشانیب

و دستورات الزد را ارائه و در  هیباشنً و در موارد ل ود توص

مجه   یبه مرک  درمان ماریب عیدستور انتقال سر ازیصورت ن

 ار،میب زیاز و ع یبا آگاه  ین یصادر کننً. مراک  درمان

هرچه  یرا در جهز اجرا ماریب رشیمقًمات پذ ولننًت یم

 انشیدر خانه ها مارانیب شیتر درمان فراه  کننً. پا عیسر

 شود. یم یابیارز نًهیبازارها در دهه آ نیاز ب رگتر ینی

در شهرها و  یتخصص یها مارستانیب نیارتباط ب   

گوناگون  یها نهیمختلف جهز مشاوره در زم یکشورها

در بهبود درمان  یادیز اریکمک بس یتیریو مً یپ شن

 نمارایب زیر ا شیاف ا زیها و در نها نهیکاهش ه  مار،یب

 خواهً بود.

با  اریبس یتیخود م  ص،یتشخ یزمان برا ریچشمگ کاهش

اسز که  نیاز ا یها حاک افتهی زیارزش اسز ودر نها

سالمز در کشور مبًا در حال  نیگردشگر زیو ع یریگیپ

ً و اتخا  راهنار مناسب عالوه  یحا ر با چالش روبرو م باش

 یو رونق اقتصاد یتمنًیبر اتماد رونً درمان، موجب ر ا

 که ًیحاصل گرد  ین جهینت نی منا ا گردد یکشور م

 نیو تب یاطالعات در مراک  درمان یفناور  یاستقرار صح

 زیر ا شیاف ا زیرونً درمان و در نها لیآن تنم گاهیجا

 آنان را به دنبال دارد.
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