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سخن مدیر پروژه گزارش

تصمیمگیــری مبتنــی بــر داده و اطالعــات در کشــور مــا بــرای ســالیان متمــادی بــه عنــوان یکــی از

مهمتریــن چالشهــای تمامــی عناصــر اکوسیســتم اســتارتاپی از جملــه اســتارتاپها ،ســرمایهگذاران

 ،نهادهــای دولتــی و قانونگــذار و  ...مطــرح بــوده اســت .در همیــن راســتا ســایتک در پــی پــر کــردن ایــن
شــکاف از ســال  99بــا راه انــدازی پلتفــرم اطلــس اقتصــاد دیجیتــال بــر آن بــود تــا بخشــی از دادههــای

موجــود را در بــرای اســتفاده عمــوم در بســتر اینترنــت قــرار دهــد .بــه همیــن منظــور مــا اقدام بــه تدوین
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و انتشــار گزارشــاتی همچــون «گــزارش اقتصــاد دیجیتــال ایران  »1399در دو نســخه فارســی و انگلیســی
نمودیــم کــه خوشــبختانه بــا اســتقبال قابل توجهی مواجه شــد .اواســط ســال گذشــته بــود کــه «گزارش

ســامت دیجیتــال ایــران  »1399توســط تیــم ســایتک منتشــر و حال پــس از مواجهه با اســتقبال گســترده

از ایــن گــزارش در اکوسیســتم ســامت کشــور ،تصمیــم بــه بروزرســانی و انتشــار نســخه دوم ایــن گــزارش
تحــت عنــوان گــزارش ســامت دیجیتــال  1400نمودیــم.
امیر شریفیان
مدیر عامل فناوری و نوآوری هوشمند سایان (سایتک)

به استثنای نسخه قبل

سالمت دیجیتال

خالصه تالشهایی که برای تدوین این گزارش صورت
گرفته است
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درباره گزارش ،روشهای گردآوری و تخمین داده
ُ
گــزارش پیــش روی شــما در واقــع نهمیــن نســخه ایســت کــه پــس از بازنگریهــای بســیار ،ســرانجام

توانســت تــا حــدود زیــادی حساســیتهای تیــم تولیــد گــزارش را رفــع نمایــد .در ایــن راســتا ،مــا در تیــم
تحلیــل آمــاری عــاوه بــر اســتفاده از پایــگاه داده موجــود اطلــس اقتصاد دیجیتــال و تحقیقــات میدانی
بیــش از  15000صفحــه اینترنتــی 1400 ،اپلیکیشــن در بخشهــای مختلــف ســامت و چندیــن و چنــد

منبــع و کتــاب و گــزارش چــه بصــورت چاپــی و چــه به صــورت آنالیــن را مــورد بحــث و مطالعه قــرار دادیم
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تــا بانــک اطالعاتــی زیــر شــکل گرفتــه و گــزارش نهایــی تدویــن شــود.

بیشــک انجــام دادن ایــن کار بــرای اولیــن بــار در کشــور بــه هیــچ عنــوان خالــی از ایــرادات نخواهــد بود،

امــا تیــم ســایتک بــا اســتفاده از تجــارب بــزرگ قبلــی در تهیــه «گــزارش اقتصــاد دیجیتــال ایــران  »1399و

نســخه پیشــین همیــن گزارش ،ســعی داشــت تا گزارشــی درخــور بازیگــران و ذینفعــان بخش ســامت در
کشــور را آمــاده نمایــد .امیــد اســت کــه در ایــن راه موفــق بوده باشــیم.
علیرضا هاشمپور
سرپرست تیم گردآوری و تحلیل داده
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اجزای سالمت دیجیتال

بــه منظــور تعریــف روشـنتر از آنچــه از واژه ســامت دیجیتــال اســتنباط میشــود و همچنیــن بــا هــدف ســاختاردهی

دادههــا و اطالعــات موجــود در اکوسیســتم ســامت دیجیتــال کشــور ،مــا بــه طور کلــی  9حــوزه کاربــردی را تحــت عنوان
ســامت دیجیتــال در نظــر گرفتیم:
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فهرست مطالب

تناسب اندام و تغذیه

18

زنان ،بارداری و زایمان

46

نوبتدهی و رزرو آنالین دکتر

۶۸

مشاوره آنالین

92

تجهیزات و سامانه های هوشمند بیمارستانی

120

پرونده سالمت الکترونیک

138

گردشگری سالمت

146

سالمت و مراقبت در منزل

152

پایش سالمت و تشخیص بیماری

168

شناسایی و مقابله با کرونا

192

سالمت دیجیتال

مقدمه

10

7

حجم بازار سالمت دیجیتال در ایران سال ۱۴۰۰
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.
 .حوزهیمشاورهآنالینوتجهیزاتوسامانههایهوشمندبیمارستانیتقریبا 45درصدحجماینبازار راتشکیلمیدهند.
 .پیشبینی میشود که حجم بازار سالمت دیجیتال در کشور با افزایشی تقریبا  50درصدی به رقمی بالغ بر 2750
مطابق تخمینها حجم کل بازار سالمت دیجیتال در کشور در حال حاضر رقمی بالغ بر  1860میلیارد تومان میباشد.

میلیارد تومانخواهدرسید.

میزان رضایت عمومی از حوزه سالمت دیجیتال در کشور در سال 1400
(نظرات مثبت ،منفی و خنثی)

نوبتدهی و
رزرو آنالین

مجموع حوزههای
سالمت دیجیتال

تغذیه و
تناسب اندام

و زایمان

ایــن بخــش براســاس تحلیــل احساســات حــدود
 ۴۰۰۰۰نظــر اپلیکیشــنهای حوزههــای مربوطــه در
کافــه بــازار و گــوگل پلــی انجــام شــده اســت.

سالمت دیجیتال

مشاوره آنالین

زنان ،بارداری
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نقشه بازار سالمت دیجیتال
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گزارش جامع سالمت دیجیتال ۱۴۰۰
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سالمت دیجیتال

برای مشاهده نسخه باکیفیت نقشه اکوسیستم
سالمت دیجیتال اینجا کلیک کنید

11
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نسخه دمو
نسخه دمو
نسخه دمو
نسخه دمو
نسخه دمو
نسخه دمو
نسخه دمو
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این نسـخه از گزارش «نســخه دمــو» مـیباشد .شما میتوانید برای
دسترسی به تمام اطالعات آن به وبسایت  saytek.irمراجعه کنید

13

نقشه محصوالت شاخص
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رونــد افزایــش یــا کاهــش تعــداد نصــب فعــال اپلیکیشــنهای مهــم تناســب انــدام و تغذیــه

(نســبت بــه گــزارش ســال )1399

.

علــت افــت فیــت آرنــا خــروج

ایــن اپلیکیشــن از کافــه بــازار اســت.

سالمت دیجیتال
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میانگین نمره اپلیکیشنهایی مهم تناسب اندام و تغذیه
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روند کاهش یا افزایش میانگین نمره اپلیکیشنهای مهم تناسب اندام و تغذیه
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روند النچ مهمترین محصوالت تناسب اندام و تغذیه
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برترینها در شبکه اجتماعی اینستاگرام بر اساس تعداد فالوور واقعی

.

حــدود 70درصــد مخاطــب شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام در حــوزه تناســب انــدام و تغذیــه متعلــق بــه لیمومــی و غفــاری

دایــت اســت کــه در حــوره رژیــم غذایــی اختصاصــی فعالیــت میکننــد.
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محصوالت برتر در زمینه جایگاه ذهنی مشتریان
جایــگاه ذهنــی مشــتریان در ایــن قســمت بــر اســاس نــوع نگــرش و تعامــل کاربــران شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام بــا محصــوالت
مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت .مطابــق ایــن دســته بنــدی افــرادی تحــت عنــوان مشــتریان پایبندشــده و کامــا متعهــد در نظــر گرفتــه مــی
شــوند کــه اخیــرا نظــرات خــود را راجــع بــه محصــول (مثبــت یــا منفــی) ابــراز نمــوده انــد .ایــن افــراد معمــوال نســبت بــه محصــول تعهــد
باالیــی دارنــد و بــه همیــن دلیــل بــا ارائــه نظــرات خــود ســعی در بهبــود آن دارنــد.
گــروه دوم تحــت عنــوان مشــتریان متعهــد  ،در واقــع مشــتریانی هســتند کــه اخیــرا یکــی از پســت هــای اینســتاگرام مربــوط بــه
محصــول را الیــک کــرده انــد .ایــن گــروه بــه نســبت گــروه اول تعهــد کمتــری نســبت بــه محصــول دارنــد.
ســهم ایــن مشــتریان در واقــع نشــان دهنــده تعــداد و نســبت کاربرانــی اســت کــه مــی تواننــد بــه نوعــی بــه محصــول تعهــد داشــته
باشــند و در جرگــه مشــتریان از اهمیــت باالتــری برخوردانــد.
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اولیــن ایــرادات در محصــول از آن روی گــردان شــده و بــه ســراغ ســایر محصــوالت بروند.

.

مشــتریان پایبندشــده و کامــا وفــادار :مشــتریانی هســتند کــه بنــا بــه دالیــل احساســی و ذهنــی بــه برنــد متعهــد و وفــادار هســتند و بــه

احتمــال فــراوان در صــورت مشــاهده ایــرادات اولیــه در محصــول از آن روی گــردان نخواهنــد شــد و بــه محصــول فرصــت جبــران میدهنــد.

تناسب اندام و تغذیه
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.

مشــتریان متعهــد :مشــتریانی هســتند کــه بنــا بــه دالیــل اقتصــادی و کیفــی بــه برنــد پاینــد هســتند امــا ممکــن اســت در صورت مشــاهده

تمرکز مدل کسبوکار و مدل درآمدی مهمترین محصوالت تناسب اندام و تغذیه

اپلیکیشــن شــمبه بــا اســتفاده از مــدل درآمــدی نوآورانــه ارز دیجیتــال
و اســتفاده از تکنولــوژی بالکچیــن یکــی از محصــوالت پرپتانســیل در این رســته اســت.

بــه جــز  2مــورد تمامــی محصــوالت شــاخص توســعه یافتــه در ایــن
حــوزه مــدل B2Cدارنــد ،همــکاری بــا باشــگاههای ورزشــی و تولیدکننــدگان مــواد
غذایی،پلتفرمهــای ســفارش غــذا و رســتورانها از فرصتهــای نادیــده انگاشــته شــده
در ایــن حــوزه اســت.

.

تیلــه و ویراســت دو محصولــی هســتند کــه از هــوش مصنوعــی بــرای تشــخیص

حــرکات ورزشــی اســتفاده میکننــد.

21

چرخه عمر استارتاپی محصوالت شاخص تناسب اندام و تغذیه
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فرصتهای ادغام و تملک تناسب اندام و تغذیه

تناسب اندام و تغذیه

23

مقایسه مشخصههای اپلیکیشنی

تعدادمشخصههایاپلیکیشنی

گزارش جامع سالمت دیجیتال  ۱۴۰۰ـ نسخه دمو

24

+

اکثرقریــب بــه اتفــاق اپلیکیشـنهای مطــرح

حــوزه تناســب انــدام و تغذیــه برنامههــای
ورزشــی تمرینــی را بــه کاربــر ارائــه میدهنــد

-

قابلیــت پرســش و پاســخ آنالین ،وجود نســخه

مربــی ورزشــی و آموزشهــای آشــپزی از کلیــدی
تریــن شــاخصههای مغفــول اپلیکیشــنهای
ایــن حــوزه اســت.

مقایسه مشخصههای اپلیکیشنی

تناسب اندام و تغذیه
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تحلیل احساسات اپلیکیشن کرفس (گوگل پلی و کافه بازار)

سهم نظرات مثبت ،منفی و خنثی در مارکت های اپلیکیشنی

گزارش جامع سالمت دیجیتال  ۱۴۰۰ـ نسخه دمو
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تعداد نظرات16400 :
کرفس

تعداد نظرات16400 :

ابر کلمات مربوط به نظرات در مارکتهای اپلیکیشنی

تحلیل احساسات اپلیکیشن کرفس (گوگل پلی و کافه بازار)

ابر کلمات مثبت

ابر کلمات منفی

تناسب اندام و تغذیه
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محصوالت شاخص سالمت دیجیتال (لیمومی)

نام شرکت:

شیوه پردازان زندگی روشن

مدل درآمد:

فروش خدمات

لیمومــی کــه قبلتــر بــا اســتفاده از یــک بــات تلگــرام
مقیــاس یافتــه بــود ،بســتری ابــری بــر پایــه وبســرویس
اســت و در حــال حاضر اپلیکیشــن موبایلی فعال نــدارد.
از منحصربهفردتریــن ویژگیهــای لیمومــی امــکان
اســتفاده از پشــتیبان اختصاصــی بــرای رژیم گیرنــدگان بر
گزارش جامع سالمت دیجیتال  ۱۴۰۰ـ نسخه دمو
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فناوری نوظهور:

---

بســتر تلگــرام اســت.
حــدود  35درصــد مخاطــب شــبکه اجتماعی اینســتاگرام
در حــوزه تناســب انــدام و تغذیــه متعلــق بــه لیمومــی

بستر ارائه:

شبکه اجتماعی/وبسرویس

اســت .لیمومــی همچنیــن در میــان  5برند برتر در شــبکه
اجتماعــی اینســتاگرام از نظــر نــرخ تعامــل اســت .بــا ایــن
وجــود ایــن برنــد از نظــر جایــگاه ذهنــی مشــتریان در
میــان  ۵برنــد برتــر نیســت.

سال تأسیس (النچ):

1395

امتیازات کافه بازار و مایکت برای اپلیکیشن های حوزه رزرو آنالین
(اپلیکیشن هایی که حداقل  1000نصب فعال دارند).

تناسب اندام و تغذیه
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چرخه عمر ،مدل درآمدی  ،نوع شرکت و اخذ نماد اعتماد الکترونیک

گزارش جامع سالمت دیجیتال  ۱۴۰۰ـ نسخه دمو
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نوع شرکت ها

مدل درآمدی

و اما...

گزارش جامع ســامت دیجیتال ایران  ،۱۴۰۰نســبت به نســخه  ۱۳۹۹چه تغییراتی کرده است؟

ایــن گــزارش عالوهبــر بــهروز شــدن نقشــه اکوسیســتم ســامت دیجیتــال ایــران ،نقشــه محصــوالت شــاخص حوزههــای  1+9گانــه ،وضعیــت
شــتابدهیها و ســرمایهگذاریها ،فرصتهــای ادغــام و تملــک وضعیــت چرخــه عمــر محصــوالت در هــر حــوزه و همچنیــن نمودارهــای آمــاری از
رونــد النــچ ،مــدل کســب و کار ،موقعیــت جغرافیایــی ،شــبکههای اجتماعــی و  ...اطالعــات زیــر را در اختیــار شــما قــرار خواهــد داد:

بررسی آماری میزان رضایت عمومی از حوزه های سالمت دیجیتال
تحلیل و مقایسه مشخصه های محصوالت در حوزههای مختلف
تحلیل احساسات برخی از مهمترین اپلیکیشنهای حوزههای  1+9گانه
ایجاد شناسنامه برای محصوالت برتر هر حوزه
روند وضعیت مخاطبین و مشتریان محصوالت اپلیکیشن در حوزههای مختلف نسبت به سال 99
تحلیل جایگاه ذهنی مشتریان در مورد محصوالت شاخص
و بسیاری بینش دیگر که به شناخت شما از اکوسیستم سالمت دیجیتال ایران کمک خواهد کرد

نوبتدهی و رزرو آنالین دکتر

این بارکد را اسکن کنید

۷۷
پایان
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