
پایش و تحلیل هوشمند سالمت



 تهران، تقاطع خیابان کارگر شمالی و بلوار کشاورز،
پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، ساختمان سبز
 ۰۲۱۸۸۳۳۸۸۷۰
info@avicennapp.comپایش و تحلیل هوشمند سالمت



ــی  ــکده مهندس ــپیناف دانش ــوان اس ــه عن ــینا ب ــمند س ــکار هوش ــرکت راه ش
بــرق و کامپیوتــر دانشــگاه تهــران، فعالیــت رســمی خــود را در اوایــل ســال 98 
شــروع کــرد. هــدف مــا در این شــرکت گســترش فرهنــگ خودمراقبتــی درعموم 
ــا پایــش هوشــمند ســالمت مــردم، احتمــال  مــردم اســت. مــا می خواهیــم ب
ابتــالی آن هــا بــه بیماری  هــای غیــر واگیــر ماننــد دیابــت، فشــار خــون بــاال و 
بیماری هــای قلبــی عروقــی را کاهــش دهیــم. همچنیــن مــا برآنیــم بــا ارتقــای 
ــت  ــکان کیفی ــکاری پزش ــا هم ــمند ب ــار هوش ــک بیم ــگاه ی ــه جای ــاران ب بیم

زندگــی آن هــا را بهبــود ببخشــیم.  
ــل  ــزات پزشــکی و اپلیکیشــن موبای ــه از تجهی ــزار مــا مجموعــه ای یکپارچــ اب
ــالمت و  ــاخص های س ــودکار ش ــت خ ــتمر و ثب ــش مس ــا پای ــه ب ــت ک اس
ــورد  ــده م ــازی ش ــی شخصی س ــوای آموزش ــا، محت ــمند آن ه ــل هوش تحلی
ــاط  ــدف ارتب ــا ه ــکار ب ــن راه ــد. ای ــه می ده ــران ارائ ــه کارب ــک ب ــد پزش تایی
ــاران طراحــی شــده اســت. در  ــر بیم ــار و آرامــش خاط ــا بیم ــر پزشــک ب موث
ــزات  ــراد، تجهی ــه وضعیــت ســالمتی اف ــا توجــه ب ــی ب طراحــی بســته مراقبت

ــود.  ــه می ش ــر گرفت ــب در نظ ــی مناس خودمراقبت
شــرکت راهــکار هوشــمند ســینا بــه دنبــال ایجــاد بســتری اســت کــه عــالوه بــر 
ایجــاد فرهنــگ خودمراقبتــی، آرامــش خاطــر بیمــاران و خانــواده آن هــا را نیــز 
فراهــم نمایــد. بــه همیــن دلیــل مــا اهــداف ذیــل را بــرای تحقــق ایــن آرمــان 

ــم: ــر گرفته ای در نظ

گسترش فرهنگ خودمراقبتی	 

ایجاد آرامش و امنیت خاطر در خانواده بیماران	 

حذف خطای انسانی در جمع آوری داده های سالمت 	 

ایجاد بستری برای ارتباط موثر بین بیماران و پزشکان	 

پیشگیری از بیماری های زمینه ای و خطرات آن ها	 
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در 	  علمـــی  فعالیت هـــای  شـــروع 
ـــر  ـــای دکت ـــر آق ـــر نظ ـــران زی ـــگاه ته دانش
محمدرضـــا کالهـــدوز اصفهانـــی بـــرای 
ــد  ــتگاه قنـ ــی دسـ ــش فنـ ــاد دانـ ایجـ

ــارخون ــون و فشـ خـ

و 	  بـــه حـــوزه ســـالمت  ورود 
ـــا  ـــی ب ـــی توافق ـــی ط خودمراقبت
ـــوم پزشـــکی  وزارت بهداشـــت و عل
ـــودکار  ـــالمت خ ـــش س ـــت پای جه

و بـــدون خطـــای انســـانی

تشکیل تیم اولیه	 

تولید نمونه اولیه قابل ارائه از محصول	 

ــرج 	  ــه ســالمتی« در ب ــن »ســالم ب ــزاری کمپی برگ
ــا هــدف آشــنایی  میــالد و نمایشــگاه الکامــپ ب

ــا فرهنــگ خودمراقبتــی آحــاد جامعــه ب

فناوری هـای 	  مرکـز  شـتاب دهی  دوره  در  شـرکت 
هم گـرا معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهـوری

کسب عنوان گروه برگزیده	 

تغییـر مـدل کسـب و کار بـه حـوزه خودمراقبتـی 	 
بـاردار زنان 

جذب سرمایه اولیه برای ورود به بازار	 

تکمیل تخصصی تیم	 

ــرکت 	  ــط ش ــت توس ــان خالقی ــب نش کس
ــینا  ــمند س ــکار هوش راه

عرضــه راهــکار هوشــمند مامانیــا بــا تمرکز 	 
بــر حــوزه پایش ســالمت مــادران بــاردار

تکمیل سیستم نرم افزاری	 

آماده ســـازی 20 پکیـــج مجهـــز بـــه 	 
پایلـــوت  جهـــت  بلوتـــوث  مـــاژول 

عمومـــی خودمراقبتـــی 

  طراحی و سـاخت نمونه نیمه صنعتی 
خـون، صـدای  فشـار  دسـتگاه های 
قلـب جنیـن و دماسـنج بـا قابلیـت 

اتصـال بـه تلفـن همراه

   سـاخت مـاژول بلوتـوث برای اتصال 
دسـتگاه های فشـار خون و قند خون 

موجـود در بازار

  همـکاری بـا فعـاالن بـازار تجهیـزات 
پزشـکی خودمراقبتـی

ــگاه های  ــه در نمایش ــور فعاالن   حض
حــوزه فنــاوری اطالعــات و تجهیــزات 

پزشکی 

92

9۴

95

9۷

9۶

9۸

تاریخچه
فعالیت های 

کلیدی شرکت

   حرکـت بـر روی لبـه دانـش و پیشـرو 
هوشـمند  پایـش  زمینـه  در  بـودن 
سـالمت بـا راه انـدازی اولیـن پـروژه 
خودمراقبتـی در قالـب راهـکار مامانیـا

  راه انـدازی اولیـن کارخانـه سـاخت 
دسـتگاه قنـد خون بـا قابلیت اتصال 
بـه تلفـن همـراه و نـوار تسـت آن در 

ایران
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راهکار هوشمند خودمراقبتی برای مادران باردار 

راهــــکار مامانیــــا تــــاش دارد بــا هــدف بهبــود 
تجربـــه بــــارداری، فرهنـــگ خودمراقبتی هوشـــمند 
را توســـعه داده و ارتبــــاط موثــــر مــــادر و پزشـک 
ــا  ــامت مامانیـــ ــته ســ ــد. بســ ــا دهـ را ارتقــ
مجموعــــه ای یکپارچــــه از تجهیـــزات پزشــــکی و 
اپلیکیشــن موبایـل اسـت کــه بـه هوشـمند شــدن 

مراقبـت هـــای بــــارداری کمـــک می کنـد.
کاربـــر مامانیـــا آگاهـــی دارد کـــه راهـــکار مامانیـــا 
اعـــم از نرم افــزار مامانیــــا، وب ســــایت مامانیــــا و 
ماماســنتر، بــه هیــچ عنــوان جایگزیــن پزشــک 
متخصــص نیســت و بــرای هرگونــه تشــخیص، 
تجویــــز، اعــــام عائــم مشــــکوک یــا خطرنـاک، 
اخـــذ مشـــاوره پزشـــکی و غیـــره مـی بایســـت بــه 

پزشــــک متخصــص مراجعــــه نمایــد.



ارزش های مامانیا
مامانیــا یــک همــراه آرامش بخــش اســت کــه کمــک می کنـــد در فواصــل 
بیــن ویزیت هــای روتیــن بــارداری، مــادر و پزشــک از شــاخص های 

ســالمت مــادر و جنیــن بهتــر مطلــع شــوند.

پایش هوشمند سالمتی در بارداری

تحلیـل رونـد سـالمت با اسـتفاده از هسـته 	 
پـردازش اطالعـات سـالمت مامانیـا

ایجـاد آرامـش بـرای مـادر از طریـق آگاهـی 	 
بخشـی از وضعیـت مـادر و جنیـن

دستگاه های هوشمند

و 	  نرم افـزار  بـه  دسـتگاه ها  خـودکار  اتصـال 
حـذف خطـای انسـانی در ثبـت اطالعـات مـادر

ارتباط با ماماسنتر

ارتباط 24 ساعته با تیم کارشناسی مامانیا	 

داده 	  پایـگاه  ماننـد  پزشـکی  بـه روز  منابـع 
UpToDate

محتوا و اعالن شخصی سازی شده

ارائــه محتــوای آموزشــی و پیشــنهادات 	 
ــا توجــه  ــرای مــادر ب شخصی ســازی شــده ب

ــادر ــر م ــرایط ه ــه ش ب

ــه اطرافیــان 	  اطــالع رســانی شــرایط مــادر ب
ــزوم ــع ل او در مواق

قابلیت های پنل پزشکان

تثبیــت جایــگاه پزشــک بــه عنــوان 
شــخص مســئولیت پذیر و متعهــد 

بــه بیمــار

ــن  ــای روتی ــی ویزیت ه ــر بخش اث
بــارداری و اجتنــاب از مراجعــات 

ــروری ــر ض غی

مشاهده سوابق پزشکی مادر

کمــک بــه مدرن ســازی پایــش 
از  اســتفاده  بــا  بــارداری  دوران 

روز  تکنولــوژی 

پایــش رونــد متغیر هــای ســالمتی 
مــادر شــامل وزن گیــری، تغییــرات 

فشــار خــون و قنــد خــون مــادر 

متغیر هـــای  رونــــد  تحلیــــل 
ســــالمت مـــادر بــــا اســــتفاده 
ـــات  ـــردازش اطالعـ ـــته پـ از هسـ

ســــالمت مامانیــــا

هوشــمند  ثبــت  و  اندازه گیــری 
شــامل  ســالمتی  شــاخص های 
ــری، تغییــرات فشــار  ــد وزن گی رون

ــادر ــون م ــد خ ــون و قن خ

و  آموزشـــی  محتـــوای  ارائـــه 
پیشـنهادات شـخصی سـازی شـده 

بـــا توجـــه بـــه شـــرایط مـادر

ــه  ــادر ب ــرایط م ــانی ش ــالع رس اط
ــع  ــان او در مواق ــک و اطرافی پزش

ــزوم ل
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قابلیـت ضبـط آنی صـدای قلب جنین و ارسـال 
فایـل صوتی آن بـه اپلیکیشـن مامانیا 

کیفیت صدای باال و قابلیت اتصال به هدست

بسیار سبک و قابل حمل 

آمریـکا  داروی  و  غـذا  سـازمان  تأییدیـه  دارای 
اروپـا اتحادیـه   CE و   )FDA(

قابلیــت ذخیــره و آنالیــز اطالعات در اپلیکیشــن 
ــا از طریــق بلوتوث مامانی

متعــدد  شــاخص های  اندازه گیــری  قابلیــت 
بــدن،  چربــی  درصــد  جملــه  از  ســالمتی 
میــزان  اســتخوان،  وزن   ،BMI آب، شــاخص 

و... ماهیچه هــا 

دقت اندازه گیری باال

ــکا  ــذا و داروی آمری ــازمان غ ــه س دارای تأییدی
)FDA( و CE اتحادیــه اروپــا

دســتگاه های اندازه گیــری مامانیــا شــامل ضربــان قلــب 
اعــداد  اســت.  فشــارخون  و  قندخــون  تــرازو،  جنیــن، 
اندازه گیــری شــده از طریــق بلوتــوث بــه صــورت خــودکار بــه 

ــال می شــود. گوشــی همــراه ارس

ضربان قلب جنین تـــرازوی هوشــمند

دستگاه های اندازه گیری مامانیا
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قابلیـت ذخیره و آنالیز اطالعات در خود دسـتگاه 
و در اپلیکیشـن مامانیا از طریق بلوتوث

دقت اندازه گیری باال 

همراه با دو بسـته نوار تسـت ۲۵ تایی و سـوزن 
تست

آمریـکا  داروی  و  غـذا  سـازمان  تأییدیـه  دارای 
اروپـا اتحادیـه   CE و   )FDA(

قابلیـت ذخیـره و آنالیـز اطالعات در اپلیکیشـن 
مامانیـا از طریـق بلوتوث

و  بـاال  بـا دقـت  زمـان  کوتاه تریـن  در  دریافـت 
کمتریـن فشـار ممکـن اعمـال 

بسیار سبک و قابل حمل

آمریـکا  داروی  و  غـذا  سـازمان  تأییدیـه  دارای 
اروپـا اتحادیـه   CE و   )FDA(

تست قنـد خـون دستگاه فشـار سنج
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