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 مشخصات :

 قابل نصب روی گوشیهای هوشمند اندروید و آیفون 

 توانایی بکارگیری بیش از یک گجت 

 های قلب ذخیره شدهبلیت نمایش تاریخچه نواریقا 

  توانایی تعریف فواصل زمانی بین برداشتها و مدت
 زمانی برداشت

 نمایش هشدارها اطالعات دریافتی از گجت 

 امکان بزرگنمایی نوارهای قلب دریافتی 

  شناسایی کاربر با شمار تلفن همراه و کد تایید ارسالی
 توسط پیامک

  دریافتی به مرکز داده، جهت ذخیره ارسال داده های
 دقیقتر سازی و بررسی

Specifications: 

 Can be installed on Android and iPhone 
smartphones. 

 Ability to use more than one gadget. 

 -Ability to display the history of saved 
ECGs. 

 Ability to define time intervals between 
data collection and collection time. 

 Display alerts Information received from 
the gadget. 

 Ability to enlarge the received ECGs. 

 Identify the user with the mobile number 
and the confirmation code sent by SMS. 

 Send the received data to the data 
center, for storage and more detailed 
review. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 نرم افزار پیوند مراقب
 کمک متخصصان با دور( راه از بیمار وضعیت پایش) RPM محصوالت تولید در کشور پزشکی صنعت با همیاری راستای در گیتی آوای فن پیوند شرکت

 ساخت خود نموده است. یجتهاگجمع آوری اطالعات همزمان یکپارچه پیاده سازی نرم افزار  و طراحی به اقدام امر

 .کز داده پشتیبان را دارا می باشدارسال به مرهمچنین گجت و پردازش اولیه اطالعات و نمایش آن به کاربر و  دریافت اطالعات از  این نرم افزار توانایی

Peyvand moragheb software 
Payvand Fanavye Giti Company, in order to cooperate with the country's medical industry in the production of  RPM (remote 

patient monitoring) products, with the help of experts, has designed and implemented an real time integrated software for 

collecting information on its gadgets. 

This software has the ability to receive information from the gadget and initial data processing and display it to the user as 

well as send to the backup data center. 
 

 

 آدرس : 

 شهدای صادقیه جنوبیبلوار -خیابان ستارخان  –تهران 

     2واحد -18پالک -نبش کوچه پرویز

 1451773441کدپستی: 

 021 - 44284095 - 44286090تلفن: 

 021- 44218753نمابر:  

 

 

Address:  
Second Unit - No. 18 

Corner of Parviz Alley  

South Shohada Sadeghieh Boulevard  

Sattar Khan Street- Tehran - IRAN  

Postal Code: 1451773441 

Phone: +98-(21)-44286090 - 44284095   

Fax +98-(21)-44218753  

 

WWW.MPFG.IR 

Mail:Info@mpfg.ir 

http://www.mpfg.ir/

