محصوالت شرکت
• طراحی سامانه های خودمراقبتی در حوزه سالمت
• ایجاد ابزارهای کمک آموزشی در حوزه سالمت
مبتنی بر موبایل
• راه اندازی سیستم های هوشمند در پیش بینی،
تشخیص یا روش های درمان بیماری های مختلف
• تدوین برنامه های ارتقاء سالمت شهروندان

مرکز رشد فناوری سالمت دانشکده
پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

شرکت دانش بنیان مدیران توسعه سالمت
پارسی تیراژه

•طراحی و پیاده سازی بازی برای حوزه بهداشت و
درمان
• پذیرش سفارش در زمینه طراحی ،ایجاد و ارزیابی

مرکز رشد فناوری سالمت در سال  ۱۳۹۷تاسیس گردید .این
این شرکت با هدف توسعه سیستم های حوزه سالمت با سامانه های سالمت همراه ،رجستری بیماری ها و
مرکز فضای الزم برای استفاده از نتایج تحقیقات کاربردی در
استفاده از آخرین تکنولوژی ها و فناوری ها در سال مانند آن.
زمینه های مختلف حوزه سالمت را با هدف کمک به ارتقای ۱۳۹۲ایجاد شده است .با بهره گیری از اساتید با تجربه در
دانش فنی ،توسعه فناوری های پیشرفته مرتبط با سالمت ،این زمینه به تولید و ایجاد ابزارهای کمک آموزشی در حوزه
تجاری سازی دستاوردهای تحقیقاتی ،توسعه کسب و کارهای سالمت مبتنی بر موبایل ،راه اندازی سیستم های هوشمند در
کوچک و متوسط دانش بنیان،تسهیل در انتقال دانش و فناوری پیش بینی ،تشخیص یا روش های درمان بیماری های مختلف
از مراکز دانشگاهی به جامعه و صنعت و ایجاد ارتباط منسجم تدوین برنامه های ارتقاء سالمت  ،رجیستری بیماریها و ایجاد
بین مراکز تحقیقاتی ،دانشگاه و صنعت فراهم آورده است.

و ارزیابی سامانه های سالمت می پردازد.

http://healthdev.ir
http://healthtech.tums.ac.ir/

مراحل نصب و راه اندازی نرم افزار
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توانبخشی مجازی
در این مرحله ابتدا این دو نرم افزار را به ترتیب

1

نصب کرده و سپس بازی ها را اجرا می کنیم.
-1نصب نرم افزار KinectSDK
-2نصب نرم
افزارKinectDeveloperToolkit

 سخت افزرهای موردنیاز برای راه اندازی نرم
افزار ،یک دستگاه کینکت ورژن یک(ایکس
باکس  )360و یک عدد لب تاب یا کامپیوتر
است.
 فاصله قرار دادن کینکت از سطح زمین درست
در باالی لب تاب یا کامپیوتر بین یک الی دو
متر از سطح زمین باشد.
 فاصله بیمار از دستگاه کینکت بین یک الی دو
متر باشد.
 در حین اجرای بازی ها فقط یک نفر در مقابل
کینکت قرار بگیرد.

