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 و انفورماتيك پزشكي ماموريت ويژه توسعه دانش فناوري اطالعات سالمت 
 مقدمه

  

 

 :مقدمه

بعد از ابالغ بسته هااي تحاول و ناوآوري در آماوزش علاوم پزشاكي و تعياين منااط          

توسعه دانش فن آوري اطالعاات  "آمايشي و ماموريت محوري شدن دانشگاه و تعيين 

به عنوان ماموريت ويژه دانشگاه علوم پزشكي كاشان  " و انفورماتيک پزشكي سالمت

در فعاليت هاي وسيعي در سطح اين دانشگاه انجام شد كه خالصه اي از اين فعاليت ها 

 اين مجموعه ارائه مي گردد.

خاش  ب ساه  راستاي ماموريت ويژه توسعه دانش فناوري اطالعات ساالمت در  در كتابچه حاضر فعاليت هاي اين دانشگاه در

 ( وHITبرنامه ريزي براي اجراي ماموريت ويژه توسعه دانش فناوري اطالعات سالمت )طبقه بندي مي شود: در بخش اول 

وياژه   به معرفي كلي پروژه هاي پيشانهادي باراي تحقا  اهادام ماموريات      بخش دومانفورماتيک پزشكي ارائه شده است.

اول  گاام  در ماموريت ويژه توسعه دانش فناوري اطالعات سالمت فعاليت پروژه هاياختصاص يافته است و در بخش سوم 

  گزارش داده شده است.

 گاام  9الزم به ذكر است پروژه هاي تدوين شده در راستاي تحق  ماموريت ويژه توسعه دانش فناوري اطالعات ساالمت در  

هااي  ي، طراحي و ارزيابي آزمايشاگاه امكان سنج -6اول شامل  گاماجرايي برنامه ريزي شدند كه در حال حاضر پروژه هاي 

هااي  هااي آموزشاي رشاته   باازنگري كوريكولاوم   -1آوري اطالعات سالمت و انفورماتياک پزشاكي   تخصصي آموزشي فن

امكان سنجي، طراحي و راه اندازي مركز ذخيره سازي داده هاي حجايم   -9فناوري اطالعات سالمت و انفورماتيک پزشكي 

 اوي در دست اجرا هستند.و آزمايشگاه تخصصي داده ك

 

 دكتر مهرداد فرزندي پور
مسئول پروژه ماموريت ويژه توسعه دانش فناوري 

 و انفورماتيك پزشكي اطالعات سالمت

 6931 بهار

 



 و انفورماتيك پزشكي ماموريت ويژه توسعه دانش فناوري اطالعات سالمت 

  و انفورماتيك پزشكي (HIT) سالمت اطالعات فناوري دانش توسعه ويژه ماموريت اجراي براي ريزي برنامه: اول بخش
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 :بخش اول

برنامه ريزي براي اجراي ماموريت ويژه توسعه دانش 

 و انفورماتيك پزشكي (HIT)فناوري اطالعات سالمت 

 

 مكاتبات -الف

  صورتجلسات-ب
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 مكاتبات -الف

تعيين نحوه همكاري متقابال هيتات ممتحناه، ارزشايابي و برناماه ريازي رشاته هااي ماديريت          درخواست   

سالمت و انفورماتيک پزشكي با گروه آموزشي مديريت و فناوري اطالعات ساالمت دانشاگاه   اطالعات 

علوم پزشكي كاشان به عنوان نماينده دانشگاههاي منطقه هفت آمايش آموزش عالي سالمت در  اجاراي  

   19/1/35-پروژه بازنگري كوريكولوم  آموزشي رشته فناوري اطالعات سالمت
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تعيين توانمنديهاي دانش آموختگان فناوري اطالعات سالمت به گروههاي آموزشاي  ارسال پرسشنامه 

مديريت و فناوري اطالعات ساالمت دانشاگاههاي علاوم پزشاكي كشاور در راساتاي اجاراي پاروژه         

 3/66/35 -بازنگري كوريكولوم آموزشي رشته فناوري اطالعات سالمت
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( در راساتاي پاروژه   HISاطالعاات بيمارساتاني )   سيستم رم افزارشركت هاي فروشنده ن رايزني با

 و ساالمت  اطالعاات  آوريفن آموزشي تخصصي هايآزمايشگاه ارزيابي و طراحي سنجي، امكان

 17/66/35-پزشكي انفورماتيک
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رايزني با رئيس دفتر آمار و فناوري اطالعات وزارت بهداشت درمان و آموزش علوم پزشكي به منظور جلب 

جهت در اختيار قراردادن نسخه آموزشي سيستم اطالعاات بيمارساتاني    HISمشاركت شركت هاي فروشنده 

 پزشكي  اتيکانفورم و سالمت اطالعات آوريفن آموزشي تخصصي آزمايشگاهبراي آموزش دانشجويان 
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نظر سنجي از گروههااي آموزشاي ماديريت و فنااوري اطالعاات ساالمت دانشاگاههاي علاوم         

به منظاور غناي نماودن    در مورد سيستم هاي اطالعاتي يا نرم افزارهاي پيشنهادي پزشكي كشور 

 آزمايشگاه تخصصي آموزشي فناوري اطالعات سالمت و انفورماتيک پزشكي
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 صورتجلسات -ب

 

 

  

 

 

تشكيل سومين جلسه كارگروه ماموريت ويژه توسعه دانش فناوري اطالعات سالمت و انفورماتيک پزشكي با 

 1/9/35 -حضور نمايندگان معرفي شده از سوي دانشگاههاي عضو منطقه هفت آمايش آموزش عالي سالمت



 و انفورماتيك پزشكي ماموريت ويژه توسعه دانش فناوري اطالعات سالمت 

  و انفورماتيك پزشكي (HIT) سالمت اطالعات فناوري دانش توسعه ويژه ماموريت اجراي براي ريزي برنامه: اول بخش
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اطالعات سالمت و انفورماتيک پزشكي با حضور  چهارمين جلسه كارگروه ماموريت ويژه توسعه دانش فناوري

 62/23/35 -نمايندگان معرفي شده از سوي دانشگاههاي عضو منطقه هفت آمايش آموزش عالي سالمت
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پنجمين جلسه كارگروه ماموريت ويژه توسعه دانش فناوري اطالعات سالمت و انفورماتيک پزشكي با حضور 

 63/66/33 -سوي دانشگاههاي عضو منطقه هفت آمايش آموزش عالي سالمتنمايندگان معرفي شده از 



 و انفورماتيك پزشكي ماموريت ويژه توسعه دانش فناوري اطالعات سالمت 
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تشكيل جلسات متعدد در گروه مديريت و فناوري اطالعات سالمت براي بررسي و اجراي پروپوزال هاي عملياتي در 

، 67/1/35، 62/1/35  ي تحق  اهدام ماموريت ويژه توسعه دانش فناوري اطالعات سالمت در تاريخ هاياراست

63/1/35 ،6/3/35 ،1/3/35 ،11/3/35 ،13/3/35 ،13/3/35 ،1/62/35 ،69/62/35 ،17/62/35 ،69/66/35 ،1/61/35 ،

3/61/35 ،61/61/35 ،19/61/35 



 و انفورماتيك پزشكي ماموريت ويژه توسعه دانش فناوري اطالعات سالمت 

 در يك نگاه و انفورماتيك پزشكي (HIT) سالمت اطالعات فناوري دانش توسعه ويژه ماموريت پروژه هاي: دوم بخش
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 :بخش دوم

ماموريت ويژه توسعه دانش فناوري پروژه هاي 

 اطالعات سالمت در يك نگاه
 دانش توسعه  راستاي در پيشنهادي هاي پروژه -الف

 پزشكي انفورماتيك و(  HIT) سالمت اطالعات فناوري

 پيشنهادي پروژه 7 اجراي عملياتي گامهاي -ب

 

 



 و انفورماتيك پزشكي ماموريت ويژه توسعه دانش فناوري اطالعات سالمت 

 در يك نگاه و انفورماتيك پزشكي (HIT) سالمت اطالعات فناوري دانش توسعه ويژه ماموريت پروژه هاي: دوم بخش
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 و انفورماتيك پزشكي  (HIT)راستاي  توسعه دانش فناوري اطالعات سالمت  پيشنهادي درپروژه هاي  -الف

 

 اجراي طرحمسئول  عنوان پروپوزال گام

 اول

 آموزشي تخصصي هايآزمايشگاه ارزيابي و طراحي سنجي، امكان

 :شامل پزشكي انفورماتيك و سالمت اطالعات آوريفن

سيستم  ،سيستم پشتيبان تصميم ،يمارستانيب اطالعاتي هايسيستم تخصصي آزمايشگاه) 

كامپيوتري ارسال دستورات شامل نسخه نويسي الكترونيكي، سيستم پرونده الكترونيک 

هاي الكترونيكي سالمت آزمايشگاه سيستم سالمت، سيستم مراقبت و پايش از راه دور،

 ( پزشكي تصاوير تحليل و سازيذخيره هاي سيستم ، آزمايشگاهمبتني بر موبايل

دكتر احسان نبوتي از  :مستول پروژه

 دانشگاه علوم پزشكي كاشان 

: دكتر شهرام طهماسبيان و دكتر با همكاري

حميدرضا دهقان به ترتيب از دانشگاههاي 

 علوم پزشكي شهركرد و يزد 

هاي فناوري اطالعات سالمت و هاي آموزشي رشتهبازنگري كوريكولوم

 شامل: انفورماتيك پزشكي

  سالمت و جامعه جهت طراحي نظاام آماوزش پاساخگو در رشاته     شناسايي نيازهاي نظام

 ( و انفورماتيک سالمتHITآوري اطالعات سالمت )فن

 هاي آموزشاي مقااطك كارشناساي و كارشناساي ارشاد رشاته هااي        بازنگري كوريكولوم

 فناوري اطالعات سالمت و انفورماتيک پزشكي

 هااي آن باه   انفورماتيک سالمت و پتانسايل هاي مرتبط با فناوري اطالعات و رشته معرفي

 جامعه

دكتر فاطمه رنگرزجدي از  مستول پروژه: 

 دانشگاه علوم پزشكي كاشان

از  سقائيان نژادبا همكاري: دكتر  سكينه 

  دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

 حجيم هاي داده سازي ذخيره مركز اندازي راه و طراحي سنجي، امكان

 كاوي داده تخصصي آزمايشگاه و

از دانشگاه علوم  دكتر شهرام طهماسبيان

 پزشكي شهركرد

 دوم

آوري هاي فنتوليد محتواي الكترونيكي در جهت گسترش رشته

 پزشكياطالعات سالمت و انفورماتيك 

حميدرضا دهقان از دانشگاه علوم دكتر 

 پزشكي يزد

از دانشگاه علوم پزشكي  دكتر زهرا ميداني ايهاي آموزشي بين رشتهتدوين كوريكولوم

 كاشان 

 سوم

هاي آموزشي فناوري علمي و مدرسان گروهتوانمندسازي اعضاي هيات

 اطالعات سالمت و انفورماتيك پزشكي

از دانشگاه علوم  سقائيان نژادسكينه دكتر 

 پزشكي اصفهان 

آوري هاي فنطراحي، ساخت و تجهيز مركز آموزشي مهارت

 پزشكياطالعات و انفورماتيك 

از دانشگاه علوم  دكتر مهرداد فرزندي پور

 پزشكي كاشان



 و انفورماتيك پزشكي اطالعات سالمتماموريت ويژه توسعه دانش فناوري   

 در يك نگاه و انفورماتيك پزشكي (HITبخش دوم: پروژه هاي پيشنهادي در راستاي توسعه دانش فناوري اطالعات سالمت ) 

  
  

 

 پروژه پيشنهادي 7گامهاي عملياتي اجراي معرفي  -ب

 

 

 

 

 

 

 

 
  

فاز اول 
و انفورماتیک پزشکیHITامکان سنجی، طراحی و ارزیابی آزمایشگاه های تخصصی آموزشی •

فاز دوم 
و انفورماتیک پزشکیHITتولید محتوای الکترونیکی در جهت گسترش رشته های •

تدوین كوریکولوم های آموزشی بین رشته ای•

فاز سوم 
و انفورماتیک پزشکیHITتوانمندسازی اعضای هیات علمی و مدرسان گروه های آموزشی •

و انفورماتیک پزشکیHITطراحی، ساخت و تجهیز مركز آموزشی مهارت های •

  پزشكيكوريكولوم هاي آموزشي رشته هاي فن آوري اطالعات سالمت و انفورماتيك بازنگري  

 امكان سنجي، طراحي و راه اندازي مركز ذخيره سازي داده هاي حجيم و آزمايشگاه داده كاوي • 

 

و  HIT معرفی رشته

 انفورماتيك پزشكی  به جامعه

و HIT بازنگری کوریكولوم 

 انفورماتيك پزشكی

و  HITدر  آموزش پاسخگو

 انفورماتيك پزشكی 

 بالينی اطالعاتی هایسيستم

 سازی و تحليل تصاویرذخيره

 سالمت مبتنی بر موبایل
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 :بخش سوم

گزارش فعاليت پروژه هاي ماموريت ويژه توسعه 

 اول گام -دانش فناوري اطالعات سالمت 
 

 تخصصگي  آزمايشگگاه  اندازي راه و طراحي سنجي، امكان -الف

 باليني   اطالعاتي هاي سيستم

 آوري فگن  هگاي  رشگته  آموزشي هاي كوريكولوم بازنگري -ب

  پزشكي انفورماتيك و سالمت اطالعات

 سگازي  ذخيگره  مركگز  انگدازي  راه و طراحي سنجي، امكان -ج

 كاوي داده آزمايشگاه و حجيم هاي داده
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 سنجي، طراحي و راه اندازي آزمايشگاه تخصصي سيستم هاي اطالعاتي بالينيامكان  -الف

) شامل سيستم اطالعات بيمارستاني، سيستم پشتيبان تصميم گيري، سيستم كامپيوتري ارسال دستورات شامل سيستم 

، الكترونيكيتصاوير  و پردازش تبادل سالمت، سيستم آرشيو،نسخه نويسي الكترونيكي، سيستم پرونده الكترونيكي 

 ( سيستم مراقبت و پايش بيمار از راه دور
 

 :تيم پروژه

 مجري اصلي -الف

 نام و نام خانوادگي رديف
مدرک تحصيلي و 

 تخصص
 سمت و محل خدمت

 نوع همكاري نقش در پروژه

 اجرايي علمي مجري اصلي

 احسان نبوتي 6
دكتراي تخصصي انفورماتيک 

 پزشكي 
    كاشاندانشگاه ع.پ.  -استاديار

 زهرا ميداني 1
مديريت  دكتراي تخصصي

 اطالعات سالمت
    دانشگاه  ع.پ. كاشان-استاديار

 مهرداد فرزندي پور 9
مديريت  دكتراي تخصصي

 اطالعات سالمت
    دانشگاه ع.پ. كاشان -دانشيار

 فاطمه رنگرز جدي 3
مديريت  دكتراي تخصصي

 اطالعات سالمت
    ع.پ. كاشاندانشگاه  -دانشيار

 مهتاب كرمي 5
مديريت  دكتراي تخصصي

 اطالعات سالمت
    دانشگاه  ع.پ. كاشان-استاديار

 دكتر شهرام طهماسبيان 1
دكتراي تخصصي انفورماتيک 

 پزشكي 

مركز فناوري اطالعات دانشگاه 

 ع.پ. شهركرد
   

 دكتر حميدرضا دهقان 7
دكتراي تخصصي انفورماتيک 

 پزشكي 

مركز فناوري اطالعات دانشگاه 

 ع.پ. يزد
   

 كارشناسي ارشد كتابداري مرتضي نادي 1
مدير مركز آمار و فناوري اطالعات 

 دانشگاه ع.پ. كاشان 
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 گزارش پيشرفت پروژه :

فعاليت هاي انجام شده جهت راه اندازي آزمايشگاه سيستم هاي اطالعات باليني را بيان مي  ،اين گزارش در سه بخش

كند. در بخش اول مشخصات تجهيزات راه اندازي شده در آزمايشگاه ذكر مي شود. در بخش دوم مشخصات سيستم 

بخش سوم گزارش مربوط به نرم  هاي اطالعات باليني كه تاكنون در آزمايشگاه نصب و راه اندازي شده بيان مي شود. در

 افزارهاي شبيه ساز سيستم هاي اطالعات باليني بيان مي شود.

 بخش اول: راه اندازي محيط فيزيكي آزمايشگاه 

 مشخصات تجهيزات راه اندازي شده در آزمايشگاه سيستم هاي اطالعات باليني به شرح زير است:

 يک كامپيوتر سرور .6

 الينتدستگاه كامپيوتر بعنوان ك 12  .1

 تبلت 62 .9

 تجهيزات برگزاري كالس و جلسه مجازي .3
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 بخش دوم: سيستم هاي اطالعاتي باليني

سه مورد از معروم ترين سيستم هاي اطالعات باليني كه مي توان براي آموزش از آن استفاده نمود  ،پس از بررسي متون

شناسايي شد. اين سيستم ها روي سرور مربوطه نصب شده و روي بستر اينترنت در دسترس هستند. خالصه مشخصات اين 

 سيستم ها در ادامه آمده است.

OpenEMR 
 

است كه در كلينيک هاي سرپايي قابل استفاده مي باشد. نمونه ايي از واسط كاربري  سيستم پرونده الكترونيک سالمت

 اين سيستم در عكس زير آمده است.
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OpenMRS 

 

يک سيستم پرونده الكترونيكي پزشكي است كه براي بيمارستان هاي كشورهاي در حال توسعه طراحي و ايجاد شده 

 واسط كاربري اين سيستم در عكس زير آمده است.است. نمونه ايي از 
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Vista 

 

سيستم پرونده الكترونيک سالمت است كه در بيمارستان ها  قابل استفاده مي باشد. نمونه ايي از واسط كاربري اين سيستم 

 در عكس زير آمده است.
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 بخش سوم: نرم افزارهاي شبيه ساز

نرم افزارهايي هستند كه عملكرد سيستم هاي اطالعات سالمت را با هدم آموزش شبيه سازي مي كنند. طي 

مورد از شبيه ساز هاي سيستم هاي اطالعات سالمت، كه در حال حاضر  62جستجوهاي انجام شده اطالعات مربوط به 

استخراج شد. طي مكاتبات انجام شده با شركت هاي پشتيباني كننده اين شبيه سازها، براي آموزش استفاده مي شوند، 

و  3بعلت شرايط تحريم هيچكدام حاضر به همكاري نشدند. البته محتواي آموزشي مربوط به دو مورد آخر )موارد 

 ( بصورت رايگان در دسترس بود كه روي سرور نصب شده و آماده استفاده مي باشد.62

 

DocuCare 

را شبيه سازي مي كند. نمونه ايي كه واسط كاربري اين سيستم در عكس زير آمده  EHRسيستمي است كه عملكرد 

 است:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اطالعات كامل اين سيستم در لينک زير آمده است:

http://thepoint.lww.com/docucare 

http://thepoint.lww.com/docucare
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SimEMR 

 

 دانشجوياني سيستم اين كاربر. كند مي سازي شبيه وب بر مبتني تعاملي محيط يک در را EMR عملكرد كه سيستمي

نمونه ايي كه واسط كاربري اين  .ببينند آموزش را بيمارستان در الكترونيكي سازي مستند نحوه دارند قصد كه هستند

 سيستم )زير سيستم پذيرش بيمار( در عكس زير آمده است:

 

 اطالعات کامل این سیستم در لینک زیر آمده است:

https://www.simemr.com/Home.aspx  

 

 

https://www.simemr.com/Home.aspx
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MedAffinity EHR 

 

نمونه ايي كه واسط كاربري اين  .كند مي سازي با هدم آموزش عملكردهاي آن شبيه را EHR عملكرد كه سيستمي

 سيستم در عكس زير آمده است:

 

 

 اطالعات كامل اين سيستم در لينک زير آمده است:

 

http://www.medaffinity.com/Education/Simulation 

 

 

http://www.medaffinity.com/Education/Simulation
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Elsevier Simulation Learning System 

 

را به ايشان آموزش مي دهد. نمونه ايي كه واسط كاربري اين سيستم در  EMRاين سيستم نحوه تعامل دانشجويان با 

 عكس زير آمده است:

 

 است:اطالعات كامل اين سيستم در لينک زير آمده 

http://www.coursewareobjects.com/objects/evolve/E2/book_pages/SLS/EMR.html  

 

 

 

http://www.coursewareobjects.com/objects/evolve/E2/book_pages/SLS/EMR.html
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EHR Tutor 
 

نمونه ايي كه واسط كاربري اين  .كند مي سازي با هدم آموزش عملكردهاي آن شبيه را EHR عملكرد كه سيستمي

 سيستم در عكس زير آمده است:

 

 اطالعات کامل این سیستم در لینک زیر آمده است:

http://www.ehrtutor.com 

 

 

 

 

http://www.ehrtutor.com/
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Elsevier SimChart (Integrated EHR) 

 

را به ايشان آموزش مي دهد. نمونه ايي كه واسط كاربري اين سيستم در  EHRاين سيستم نحوه تعامل دانشجويان با 

 عكس زير آمده است:

 

 اطالعات كامل اين سيستم در لينک زير آمده است:

https://evolve.elsevier.com/education/nursing/simchart-for-nursing/  

 

 

 

https://evolve.elsevier.com/education/nursing/simchart-for-nursing/
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NEEHR Perfect 

 

را به ايشان آموزش مي دهد. نمونه ايي كه واسط كاربري اين سيستم در  EHRاين سيستم نحوه تعامل دانشجويان با 

 عكس زير آمده است:

 

 اطالعات كامل اين سيستم در لينک زير آمده است: 

http://neehrperfect.com/ 

 

 

 

 

http://neehrperfect.com/
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Prescribing simulator 
 

سيستمي است كه نحوه نسخه نويسي الكترونيكي را در يک محيط شبيه سازي شده به دانشجويان پزشكي آموزش مي 

 دهد. اطالعات كامل اين سيستم در لينک زير آمده است:

https://www.bps.ac.uk/education-careers/prescribing/prescribing-simulator 

 

OpenEMR Simulations 

 

است كه دانشجو مي تواند طي مشاهده محتواي آموزشي  OpenEMRمجموعه محتواي آموزشي مربوط به سيستم 

در يک محيط شبيه سازي شده با سيستم تعامل نمايد. نمونه ايي كه واسط كاربري اين سيستم در عكس زير آمده 

 است:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bps.ac.uk/education-careers/prescribing/prescribing-simulator
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VistA Simulations 

 

است كه دانشجو مي تواند طي مشاهده محتواي آموزشي در يک  Vistaمجموعه محتواي آموزشي مربوط به سيستم 

 محيط شبيه سازي شده با سيستم تعامل نمايد. نمونه ايي كه واسط كاربري اين سيستم در عكس زير آمده است:

 

 

 

 

 

 

  



 

 و انفورماتيك پزشكي اموريت ويژه توسعه دانش فناوري اطالعات سالمتم

  و انفورماتيك پزشكي (HITتوسعه دانش فناوري اطالعات سالمت ) ماموريت ويژهپروژه هاي گزارش فعاليت : سومبخش  

  

11 

 

 هاي آموزشي رشته هاي فناوري اطالعات سالمت و انفورماتيك پزشكيبازنگري كوريكولوم -ب

 تيم پروژه:

 مجري اصليالف 

 نام و نام خانوادگي رديف
مدرک تحصيلي و 

 تخصص
 سمت و محل خدمت

 نوع همكاري نقش در پروژه

 اجرايي علمي مجري اصلي

    دانشگاه ع.پ.مشهد -دانشيار دكتراي انفورماتيک پزشكي  دكتر محمود تارا  6

 دكتر رضا صفدري  1
مديريت  دكتراي تخصصي

 اطالعات سالمت
    دانشگاه ع.پ.تهران -دانشيار

 دكتر مهرداد فرزندي پور 9
مديريت  دكتراي تخصصي

 اطالعات سالمت
    دانشگاه ع.پ. كاشان   –دانشيار 

 دكتر فرحناز صدوقي  3
مديريت  دكتراي تخصصي

 اطالعات سالمت
    دانشگاه ع.پ.ايران -دانشيار

 دكتر مريم احمدي  5
مديريت  دكتراي تخصصي

 اطالعات سالمت
    دانشگاه ع.پ.ايران -دانشيار

 دكتر زكيه پيري 1
مديريت  دكتراي تخصصي

 اطالعات سالمت
    دانشگاه ع.پ.تبريز -دانشيار

    دانشگاه ع.پ.كرمان -دانشيار دكتراي انفورماتيک پزشكي  دكتر رضا خواجويي  7

    دانشگاه ع.پ.مشهد -دانشيار دكتراي انفورماتيک پزشكي  دكتر سعيد اسالمي  1

    دانشگاه ع.پ.اروميه -دانشيار دكتراي انفورماتيک پزشكي  دكتر بهلول رحيمي  3

    دانشگاه ع.پ.كرمان -دانشيار دكتراي انفورماتيک پزشكي  دكتر كامبيز بهاءالديني  62

    دانشگاه ع.پ.اروميه -دانشيار انفورماتيک پزشكي دكتراي دكتر حبيب اله پيرنژاد  66

 جدي دكتر فاطمه رنگرز 61
مديريت  دكتراي تخصصي

 اطالعات سالمت
    دانشگاه ع.پ. كاشان -دانشيار

 دكتر زهرا ميداني 69
مديريت  دكتراي تخصصي

 اطالعات سالمت
    دانشگاه ع.پ. كاشان -استاديار

 دكتر مهتاب كرمي 63
مديريت  دكتراي تخصصي

 اطالعات سالمت
    دانشگاه ع.پ. كاشان -استاديار

    دانشگاه ع.پ. كاشان -استاديار دكتراي انفورماتيک پزشكي دكتر احسان نبوتي 65

 دكتر سكينه سقائيان نژاد 61
دكتراي تخصصي مديريت و 

 برنامه آموزشي
    دانشگاه ع.پ. اصفهان -استاديار

 دكتر مريم جهانبخش   67
دكتراي تخصصي مديريت 

 اطالعات سالمت 
    دانشگاه ع.پ. اصفهان -استاديار
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 نام و نام خانوادگي رديف
مدرک تحصيلي و 

 تخصص
 سمت و محل خدمت

 نوع همكاري نقش در پروژه

 اجرايي علمي مجري اصلي

 دكتر ليال شاهمرادي 61
دكتراي تخصصي مديريت 

 اطالعات سالمت 
    دانشگاه ع.پ. تهران -استاديار

 دكتر ركسانا شريفيان 63
دكتراي تخصصي مديريت 

 اطالعات سالمت 
    دانشگاه ع.پ. شيراز -استاديار

12 
دكتر پيمان رضايي 

 هاچه سو 

دكتراي تخصصي مديريت 

 اطالعات سالمت 
    دانشگاه ع.پ. تبريز -استاديار

    دانشگاه ع.پ.كاشان –مربي  دكتراي آموزش پزشكي فخرالسادات ميرحسيني 16

 

 ب: ساير همكاران

 نام و نام خانوادگي رديف
مدرک تحصيلي و 

 تخصص

سمت و محل 

 خدمت

نقش در 

 پروژه
 نوع همكاري

 اجرايي علمي همكار

 ليال شكري زاده 6
دانشجوي دكتراي مديريت 

 اطالعات سالمت 
 -   مدرس ح  التدريس

 مهندس عليمحمد نيكفرجام  1
دانشجوي دكتراي كامپيوتر 

 گرايش هوش مصنوعي 
 -   مدرس ح  التدريس

 مهندس ميثم تكيه بند  9
كارشناس ارشد كامپيوتر گرايش 

 نرم افزار 
 -   مدرس ح  التدريس

 مهندس محمد امين عصاري  3
كارشناس ارشد كامپيوتر گرايش 

 سخت افزار 
 -   مدرس ح  التدريس

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 و انفورماتيك پزشكي اموريت ويژه توسعه دانش فناوري اطالعات سالمتم

  و انفورماتيك پزشكي (HITتوسعه دانش فناوري اطالعات سالمت ) ماموريت ويژهپروژه هاي گزارش فعاليت : سومبخش  

  

16 

 

 پروژه:  گزارش پيشرفت

  تعيين پروتكل دستيابي به انجام نياز سنجي -1

 

 فعاليت هاي فرعي فعاليت اصلي

شناسايي نيازهاي نظام سالمت و 

 جامعه به فن آوري اطالعات سالمت

 

 نيازسنجي نقش هاي موردنياز در راستاي پاسخگوئي به نيازهاي جامعه

 بررسي منابك جهت تعيين نقش ها و فرصتهاي شغلي در ساير كشورها

جامعه و نقش ها و فرصتهاي شغلي در نشست جلسات فوكوس گروپ و بررسي نتايج نياز سنجي 

 كشورهاي ديگر

 تعيين صالحيت ها و مهارتهاي مورد نياز 

 نظر سنجي از ساير دانشگاهها و تيم كارگروه در خصوص نقش ها و مهارتها 

كارشناسي فن  بازنگري كوريكولوم

  آوري اطالعات سالمت

 متخصصانتعيين اهدام آموزشي از طري  جلسات فوكوس گروپ 

 تعيين محتواي آموزشي از طري  جلسات فوكوس گروپ متخصصان

 سازماندهي محتواي آموزشي از طري  جلسات فوكوس گروپ متخصصان

 نظر سنجي از ساير دانشگاهها و تيم كارگروه در خصوص اهدام، محتوي و نحوه سازماندهي كوريكولوم

 بندي نهائي اصالح و اعمال نظرات از ساير دانشگاهها و جمك

 اخذ تاييد از هيتت بورد
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 استخراج جايگاه هاي شغلي بر اساس مرور سيستماتيك -2

جلسه(، جايگاه هاي شغلي مرتبط با دانش آموختگاان   61متعدد ) ي منابك و تشكيل جلسات فوكوس گروهپس از بررس

 فناوري اطالعات سالمت استخراج گرديد:

 سيستماتيك جايگاههاي شغلي در دنيا براساس مرور

برنامه هاي كاربردي  فناوري اطالعات بيمه و حسابداري مديريت اطالعات سالمت

 كامپيوتري

 مديريت

  متصدي پذيرش •

  تحليلگران پرونده پزشكي •

  كدگذاران باليني •

متصدي و تحليل هاي آماري  •

  و شاخص ها

  كارشناس جمك آوري داده ها •

مدير بخش مديريت اطالعات  •

  سالمت

متصدي اطالعات باليني و  •

) منشي بخش هاي اداري 

بستري، كلينيكي و پارا 

 كلينيكي( 

  بايگان پزشكي •

  كارشناس بيمه •

  ناظر بيمه •

  متخصص حسابداري بيمه •

  كارشناس اسناد پزشكي •

 

  مدير پايگاه داده •

  كارشناس امنيت سيستم •

متصدي پشتيباني سيستم  •

  هاي اطالعاتي

 

  متصدي رجيستري هاي پزشكي •

  اپراتور سيستم هاي اطالعاتي •

 

  مميزي •

كارشناس دفتر  •

  بهبود كيفيت

ايمني بيمار و  •

  مديريت ريسک
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 )گزارش دانشگاه علوم پزشكي اصفهان( HITآمادگي حرفه اي دانش آموختگان و شاغالن رشته تعيين  -3

فناوري اطالعات سالمت و شاغلين بر اساس جايگاههاي شغلي استخراج شده، پرسشنامه نيازسنجي از دانش آموختگان 

بخش هاي مديريت اطالعات سالمت تدوين و براي گروههاي آموزشي مديريت و فناوري اطالعاات ساالمت سراسار    

توسط اعضاي هيتت علمي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان عضو كارگروه  ،كشور ارسال شد. پرسشنامه هاي تكميل شده

 :تجزيه و تحليل شد SPSSعات سالمت از طري  نرم افزار آماري ماموريت ويژه توسعه دانش فناوري اطال

  HITآمادگي حرفه اي دانش آموختگان و شاغالن رشته  پرسشنامهنتايج حاصل از 

حوزه اصلي عبارت از  1خودارزيابي دانش آموختگان و شاغالن دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در سال جاري در  -الف

 شناسي سالمت، مديريت اطالعات سالمت، بيماري اقتصاد و سالمت، مديريت اطالعات فناوريكامپيوتر وبرنامه نويسي، "

 نتايج زير را به دنبال داشت: "واقدامات و آمار ها بيماري بندي طبقه و

 رشته  دانش آموختگانبرنامه نويسي،  در حيطه كامپيوتر وHIT (1559آمادگي حرفه اي خود را بسيار ضعيف 

 درصد( مي دانند. 3159اين رشته توانمندي خود را در حد متوسط) شاغالني كنند و درصد( ارزيابي م

 رشته  دانش آموختگانسالمت،  اطالعات در حيطه فن آوريHIT  آمادگي حرفه اي خود را بسيار

 درصد( تلقي مي كنند. 3559اين رشته نيز توانمندي خود را ضعيف) شاغالندرصد( ارزيابي مي كنند و 622ضعيف)

 رشته  دانش آموختگانسالمت،  اقتصاد و حيطه مديريت درHIT (7351آمادگي حرفه اي خود را بسيار ضعيف 

 درصد( مي دانند. 3557اين رشته توانمندي خود را  قوي) شاغالندرصد( ارزيابي مي كنند و 

  ،رشته  دانش آموختگاندر حيطه مديريت اطالعات سالمتHIT (5151آمادگي حرفه اي خود را  ضعيف  )درصد

 درصد( مي دانند. 5759اين رشته توانمندي خود را خيلي قوي) شاغالن ارزيابي مي كنند و
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 رشته  دانش آموختگانها،  بيماري بندي طبقه و شناسي در حيطه بيماريHIT   آمادگي حرفه اي خود را

 مي دانند.درصد( 12اين رشته توانمندي خود را قوي) شاغالندرصد( ارزيابي مي كنند و  5655ضعيف)

  ،رشته  دانش آموختگاندر حيطه آمارHIT (ارزيابي مي كنند و  7151آمادگي حرفه اي خود را  ضعيف )درصد

 درصد( مي دانند.12اين رشته نيز توانمندي خود را ضعيف) شاغالن متاسفانه

ا بيشتر با توجه به عنوان به نظر مي رسد تصورات و انتظارات دانش آموختگان اين رشته از محيط كار واقعي نيست و آنه 

رشته و موضوعات درسي گرايش بيشتر به حوزه هاي فني دارند و توجه كمتري نسبت به دروس تخصصي همچون آمار و 

كدگذاري پيدا كرده اند. عالوه براين از آنجا كه در دوره كاراموزي هم بسياري از محيط هاي آموزشي محيط عيني و 

 انشجو از فيلدهاي كاري تا قبل از اشتغال مطلك نيست.عملي كار را فراهم نمي كنند د

از سوي ديگر عدم تطاب  سرفصل هاي دروس فن آوري اطالعات با نيازهاي عيني محيط شغلي منجر به اين شده كه هر دو 

گروه مورد ارزيابي علي رغم گذراندن واحدهاي متعدد در اين حوزه خود را ضعيف ارزيابي كنند. پايين بودن ضريب 

نفوذ فن آوري اطالعات در حوزه كاراموزي و نيز بخش هاي مديريت اطالعات بيمارستان ها از ديگر عوامل احساس 

 ضعف دانشجو در حوزه فن آوريست.

تمركز سرفصل دروس بر نحوه اعتباربخشي، كدگذاري مالي و مديريت بهره وري كه حتي مي تواند با گرايش هاي 

همراه باشد مي تواند دامنه توانمندي هاي رشته را در حوزه مديريت و اقتصاد تخصصي در مقطك تحصيالت تكميلي 

 افزايش دهد.

علي رغم زياد بودن واحدهاي آمار در كوريكولوم رشته ،آموزش ها از تناسب كافي با نيازهاي محيط شغلي برخوردار 

 نيست و بازنگري در اين حوزه را مي طلبد.



 

 و انفورماتيك پزشكي اموريت ويژه توسعه دانش فناوري اطالعات سالمتم

  و انفورماتيك پزشكي (HITتوسعه دانش فناوري اطالعات سالمت ) ماموريت ويژهپروژه هاي گزارش فعاليت : سومبخش  

  

11 

 

تغيير احساس توانمندي افراد به خوبي مشهود است و با اضافه كردن واحدهاي عملي بطور كلي نقش تجربه عملي در 

بيشتروبا تبيين دقي  تر در كوريكولوم مي توان اين امر را قبل از اشتغال تقويت نمود. به نظر مي رسد با برنامه ريزي دقي  در 

 همي در اين راستا برداشت.واحد كاراموزي و توام شدن ارايه اين واحد با دروس نظري بتوان گام م

 سالمت بودند. كارشناسي رشته فناوري اطالعاتالزم به ذكر است در اين مطالعه كل افراد شركت كننده داراي مدرك 

 بررسي نظرات دانش آموختگان و شاغالن رشته در كاشان نيز نتايج زير را دربرداشت: -ب

درصد داراي  1757درصد را دانش آموختگان تشكيل دادند.  6353 درصد جامعه مورد مطالعه را مديران و كاركنان و 1253

 درصد آنها داراي مدرك كارشناسي بودند. 1757و  در رشته مدارك پزشكيتحصيالت 

حيطه آمار و اپيدميولوژي،سيستم هاي  1اين مطالعه توانمندي افراد و نيز تاثير اين توانمنديها در انجام وظايف شغلي را در 

ماريها و اقدامات ، سيستم هاي ذخيره و بازيابي اطالعات، مديريت داده هاي سالمت، مالحظات قانوني و طبقه بندي بي

 امنيت اطالعات و در نهايت فناوري اطالعات بررسي كرده است. كه اهم نتايج به شرح زير است :

  متوسط و تاثير اين حوزه در از منظر مشاركت كنندگان در مطالعه توانمندي افراد در آمار و اپيدميولوژي در حد

 انجام وظايف شغلي خوب ارزيابي شده است.

  خوب، در رابطه با سيستم هاي طبقه  طبقه بندي بيماريهامشاركت كنندگان توانمندي خود را در رابطه با سيستم هاي

طبقه  متوسط مي دانند اما در رابطه با سيستم هاي خصصيو كدگذاري ت مرگ و مير، كدگذاري اقدامات بندي

بندي سرپايي خود را ضعيف ارزيابي مي كنند. دانش آموختگان مدارك پزشكي تاثير اين توانمديها در وظايف 

 در اين رابطه بي نظرند. HITشغلي خود را در حد خوبي مي دانند اما دانش آموختگان 
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 ؛ دانش آموختگان مدارك در حوزه سيستم هاي ذخيره و بازيابي افراد توانمندي خود را متوسط ارزيابي مي كنند

 در اين رابطه بي نظرند. HITپزشكي تاثير آن را در انجام وظايف خوب تلقي مي كنند اما دانش آموختگان 

  در حوزه مديريت داده هاي سالمت افراد توانمندي خود را متوسط ارزيابي مي كنند؛ دانش آموختگان مدارك

 در اين رابطه بي نظرند. HITكنند اما اكثر دانش آموختگان  پزشكي تاثير آن را در انجام وظايف خوب تلقي مي

  در حوزه مالحظات قانوني و امنيت اطالعات افراد توانمندي خود را متوسط ارزيابي مي كنند؛ دانش آموختگان

در اين رابطه بي  HITمدارك پزشكي تاثير آن را در انجام وظايف خوب تلقي مي كنند اما دانش آموختگان 

 نظرند.

  در حوزه فناوري اطالعات افراد توانمندي خود را متوسط ارزيابي مي كنند و در رابطه با تاثير آن در وظايف شغلي

 متوسط مي دانند.

  در رابطه با عناوين شغلي پيشنهادي براي حوزه بيمه در قالب كارشناس رسيدگي هاي بيمه، ناظر بيمه، بازرس بيمه و

كامال مثبت دارند و دو عنوان اول نيز در جامعه مورد بررسي مقبول تر قرار كارشناس ترخيص بيمه افراد نگرشي 

 گرفته است.

 الزم به ذكر است با توجه به اينكه اكثر پاسخ دهندگان در مطالعه داراي مدرك كارشناسي مدارك پزشكي بوده و

 اهي ندارند تكيه بر اين نتايج  وبه طور واقعي از محتواي سرفصل رشته فناوري اطالعات سالمت به طور دقي  آگ عمالً

همچنين شش دا نش آموخته فناوري اطالعات سالمت در ارتباط با تاثير آموزش ها در  .تعميم آن درست نخواهد بود

 حيطه بي نظر بوده اند كه داللت بر عدم شناخت آنان از فيلدهاي تخصصي رشته را دارد. 1هر
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 پيشنهادات

 بند زير قابل ذكر است: 62بدست آمده از زبان مشاركت كنندگان در اين مطالعه در الزم به ذكر است پيشنهادات 

با توجه به اينكه در بيمارستانها هنوز مدارك پزشكي كاغذيست حفظ رويه هاي قبلي تدريس توصيه مي شود و  -6

 نبايد بخش زيادي از آموزشها صرم حوزه فناوري و كامپيوتر شود.

 اظ اصطالحات پزشكي ضعيف هستند.به شدت از لح HITدانشجويان  -1

 عمال دروس فناوري اطالعات و برنامه نويسي كمتر در فضاي واقعي كار مورد استفاده قرار مي گيرد. -9

چنانچه كارشناس مستندسازي به جاي منشي بخش جايگاه شغلي باشد آموزش مرتبط با اين حوزه مانند تجهيزات  -3

 مصرفي و ... ضروريست.

 ي عالوه بر آموزش نظري الزم است به طور عملي و كاربردي با دانشجويان كار شود.جهت توانمندسازي شغل -5

 در ترميم آموزش ها ابتدا آينده شغلي ترسيم شود و بعد بر پايه آن اموزش ها تنظيم شود. -1

دروس اصطالحات پزشكي، كليات پزشكي، آمار بيمارستاني، كدگذاري بيماريها بيشتر در برنامه اموزشي  -7

 شود.گنجانده 

اطالعات كامپيوتر الزم است اما در حد رشته نه بيشتر چون هيچگاه مهندسين كامپيوتر جايگاهشان را به دانش  -1

 نخواهند داد. HITآموخته 

دو  ندرصورتيكه آموزش مفصل تري براي آمار و كد گذاري نبينند نمي تو انند در اي HITپرسنل با مدرك  -3

 ي ايفا ي نقش كنند.جايگاه شغلي به جاي پرسنل مدارك پزشك

به صورت مجزا كارشناس تربيت كنند و اساس اين  HITبهتر است هم رشته مدارك پزشكي و هم رشته  -62

 آموزشها زيرساختهاي منطقه اي و ملي باشد.
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 در ايران با دانشگاههاي منتخب آمريكا HITمطالعه تطبيقي سرفصل هاي آموزشي رشته  

فناوري اطالعات سالمت اصفهان نشان مي دهد در ايران سرفصل هاي بيشتر در انجام اين مطالعه در گروه مديريت و 

تعداد واحد كمتر گنجانده شده اما در آمريكا بالعكس تعداد بيشتري واحد به تعداد كمتري سرفصل اختصاص يافته 

ايه شده در ادامه كه در صورت نياز بورد تخصصي رشته ارايه جزييات بيشتر در اين رابطه امكانپذير است. اشكال ار

 .مشكالت كلي برخي حيطه هاي آموزشي رشته و راهكار پيشنهادي براي آن را دربردارد
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  فناوري اطالعات سالمت نظر سنجي از دانش آموختگان واساتيد رشته فناوري اطالعات سالمت پيرامون برنامه آموزشي رشته

الزم به ذكر است مطالعه سوم نيز در اصفهان انجام شده كه نتايج ان در صورت تمايل قابل ارايه خواهد بود به عنوان 

 نمونه نظر دانشجويان در رابطه با درس كدگذاري در نمودار زير ارايه شده است.

 محتواي درس كدگذاري مرگ وميرها از منظر دانشجويان

 

 

 

  عناوين شغلي و شرح شغل هااستخراج  -4

بر اساس گزارش نتايج پرسشنامه هاي تعياين توانمناديهاي داناش آموختگاان فنااوري اطالعاات ساالمت، عنااوين شاغلي و          

 گانه تعيين شد: 5شغل هاي مرتبط با جايگاههاي شغلي _شرح

  

73%

54%

0%0% 7%

كدگذاري مرگ وميرها

محتوا مناسب است كاربردي نبود

باعنوان درس ارتباط نداشت تعدادواحدعملي آن كاربردي نبود

محتواي درس با ماهيت رشته ارتباط نداشت
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 شرح شغل عنوان شغلي 

بيمه و 

 حسابداري

كارشناس 

 هاي بيمهرسيدگي

 انجام وظایف مرتبط با:

سرپایی و خدمات پاراکلینیک، خدمات دارویی و خدمات مطب  بررسی اسناد و مدارک بیماران بستری و -

 پزشکان و دندانپزشکان

 هاتعرفهبررسی اسناد و مدارک در قالب  -

 کنترل صورتحساب و تعیین موارد کسور -

بازرس واحدهاي 

 درماني

 انجام وظایف مرتبط با:

و پاراکلینیک ها و  هاداروخانهبررسی و کنترل خدمات درمانی ارائه شده توسط پزشکان، دندانپزشکان،  -

 ی طرف قرار دادهامارستانیب

 درمانی طرف قرارداد مؤسساتو  پیشنهاد عقد و فسخ قرار داد با پزشکان، دندانپزشکان -

 كارشناس ناظر بيمه

 انجام وظایف مرتبط با:

 طریق انطباق هویتی بیمه شده شناسایی بیمار از -

 بررسی پرونده بیمه شده و کنترل خدمات پاراکلینیکی -

 ارائه گزارش موارد تخلفات بیمه ای و مشکالت خارج از مفاد قرار داد -

كارشناس ترخيص 

 بيمارستان

 انجام وظایف مرتبط با:

 گرمهیبی هاسازمانو  هامارستانیب نیمابیفو قراردادهای  هانامه تفاهمآوری و مطالعه و نگهداری  جمع -

 بیماران ترخیص شده پروندهکنترل، تکمیل و محاسبه هزینه  -

 گرمهیبی هاسازمانو ارسال سندها به  گرمهیبی هاسازمانمکاتبه با  -

مديريت 

اطالعات 

 سالمت

 

كارشناس مديريت 

هاي كيفيت داده

 سالمت

 انجام وظایف مرتبط با:

 اوراق اصلی و.....( آن )انواع پرونده بستری/ سرپایی، اولیه/ ثانویه، ی پزشکی و محتوایهاپرونده -

 الزم هایکنترل اطالعاتی، انواع خطاهای ها، انواعها یا ویژگیهای کیفیت داده)مدل هادادهمدیریت کیفیت  -

 ها و ...(داده کیفیت بهبود و یریگاندازه هایها، روشداده کیفیت بررسی برای

 ی پرونده پزشکی )کمی، کیفی، آماری(هالیتحلانواع  -

كارشناس كدگذاري 

 باليني

 انجام وظایف مرتبط با:

 هایماریبکدگذاری  -

 (....و CCI،ICPM ،ACHI-I ،OPCS-4 ،ICHI ،ICD-10-CMکدگذاری اقدامات ) -

 کدگذاری مرگ و میر -

 ICD-DA, ICD-O, ICDی طبقه بندی از قبیل هاستمیسی طبقه بندی تخصصی )هاستمیسکدگذاری با  -

–NA,ICD-MD, ICD-R&O )... و 

 و...( ICHPPC ،RFEC،RVCی طبقه بندی بیماران سرپایی )هاستمیسکدگذاری با  -

 انجام وظایف مرتبط با پذیرش بیمار در بخشهایاورژانس، بستری، سرپایی و پاراکلینیکی - متصدي پذيرش

كارشناس اطالعات 

 باليني و اداري 
آوری و مدیریت داده های بخشهای اورژانس، بستری، کلینیکی و پاراکلینیکی جمع انجام وظایف مرتبط با -

 در درون بخشها

مديريت 

اطالعات 

 سالمت

كارشناس ذخيره و 

 بازيابي اطالعات

 انجام وظایف مرتبط با:

 ی شماره گذاریهاستمیس -

 هادادهی ذخیره سازی هاستمیس -

 مدیریت فضا و امکانات بایگانی -

 Electronic Documentو  Chart locator، RFIDبازیابی در بایگانی دیجیتال )ی هاستمیس -

Management System (EDMS), Barcode) 

های درخواست پرونده. استتفاده از  روش انواع های کالر کدینک،های کنترل ذخیره و بازیابی )انواع روشروش -

هتای پزشتکی   زمانی برای عودت پرونده چارچوب استفاده از برگ انتقال پرونده، نحوه کارت جایگزین پرونده،

 و ...(
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 شرح شغل عنوان شغلي 

كارشناس رسيدگي 

به مراجعات قانوني و 

امنيت اطالعات 

 سالمت

 انجام وظایف مرتبط با:

بررستی اجتازه افشتای    ی پزشکی )قترار دادهتای محرمتانگی و تعهتد نامته محرمتانگی،       هاپروندهمحرمانگی  -

 (مستندسازی افشاء اطالعات، سازی پرونده برای افشای اطالعاتادهآم، اطالعات

 پزشکی زمان نگهداری و امحاء پرونده -

 هانامهقوانین پذیرش و رضایت  -

 ی اطالعات بالینیهاستمیسامنیت  -

كارشناس آمار 

 سالمت

 انجام وظایف مرتبط با:

شاخصتتهای سرشتتماری، شاخصتتهای تختتت بیمارستتتانی، شاخصتتهای کیفیتتت مراقبتتت، ) یمارستتتانیبآمتتار  -

 نسبت پرستار به تخت، نسبت پزشک به تخت و...()ی پشتیبانی وخدماتی هاشاخصشاخصهای تشخیصی و 

ی نتاتوانی مربتو    هتا زانیممیزان شیوع و بروز(، ) ابتالءی هاشاخصی مرگ و میر، هاشاخصآمار بهداشتی ) -

ی هتا زانیت می وضتعیت تذذیته، شاخصتهای اجترای ختدمات بهداشتتی،       هاشاخصو جراحات،  اهیماریببه 

ی هتا شتاخص ی اقتصادی و اجتماعی، هاشاخصی بهداشت روانی و اجتماعی، هاشاخصاستفاده از خدمات، 

 ی وضعیت بهداشت محیط(هاشاخصی کیفیت زندگی، هاشاخصسیاست بهداشتی، 

برنامه هاي 

كاربردي 

 كامپيوتري

كارشناس ثبت 

 هابيماري

 انجام وظایف مرتبط با:

 هایماریبی نظام ثبت هاگاهیپابه  هادادهورود  -

 هایماریبی ثبت هانظامدر انواع  هادادهمدیریت کیفیت  -

ی طبقته بنتدی   هتا ستتم یسبتر استا     هتا یمتار یبو اطالعات در نظام ثبت  هادادهکدگذاری و طبقه بندی  -

 برای نظام ثبت سرطان( ICD-Oمتال )تخصصی مرتبط 

 ی مرتبط با نظام ثبتهایماریبمحاسبه شاخصهای بروز و شیوع  -

 ی مرتبط با نظام ثبتهایماریبآنالیز و نمایش روند  -

 GISکار با نرم افزارهای تخصص از قبیل  -

 اپراتوری سیستم های اطالعاتی -

فناوري 

 اطالعات

كارشناس فناوري 

 اطالعات سالمت

 با:انجام وظایف مرتبط 

 Wordی متنی با استفاده از نرم افزار هالیفاایجاد و مدیریت  -

 PowerPointی ارائه و اسالید با استفاده از نرم افزار هالیفاایجاد و مدیریت  -

 Excelی هالیفاایجاد و مدیریت  -

 Accessبا استفاده از نرم افزار  هادادهایجاد و مدیریت پایگاه  -

 افزاری نرم یهاپروژه مدیریت -

 هامارستانیب HISو  هاتیسامدیریت وب  -

ی هاشبکهی کامپیوتری و سیستم عامل هاشبکهمدیریت امور مربو  به پشتیبانی از سخت افزارها،  -

 کامپیوتری

 مديريت

مديريت بخش 

فناوري اطالعات 

 سالمت

 انجام وظایف مرتبط با:

 و فرایندهای واحد تحت هدایت هاتیفعالرهبری، سازماندهی، برنامه ریزی، هماهنگی و کنترل  -

 انجام برنامه ریزی استراتژیک و برنامه ریزی عملیاتی برای واحد تحت هدایت -

 انجام اعتبارسنجی -

 وریو فرایندها و بهره هاروشانجام مدیریت بهبود  -

 هانهیهزانجام مدیریت  -

 انجام مدیریت بحران و پدافند غیرعامل -
 

محتواي هر درس مهارت هاي مورد نياز براي ايفاي هر نقش تعيين و پس از نظر درادامه براي تعيين عناوين درسي و 

سنجي از كليه گروههاي آموزشي مديريت و فناوري اطالعات سالمت سراسر كشور، سرفصل ها بر اساس اجماع 

 نظرات، بازنگري و قابل اجرا مي شود.
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حجيم و  امكان سنجي، طراحي و راه اندازي مركز ذخيره سازي داده هاي -ج

 آزمايشگاه تخصصي داده كاوي

 پزشكي شهركردم دانشگاه علو پيشنهاد و اجرا:

 :تيم پروژه

 مجري اصلي -الف

 نام و نام خانوادگي رديف
مدرک تحصيلي و 

 تخصص
 سمت و محل خدمت

نقش در 

 پروژه
 نوع همكاري

 اجرايي علمي مجري اصلي

 دكتر شهرام طهماسبيان 6
انفورماتيک دكتراي تخصصي 

 پزشكي

دانشگاه ع.  دانشكده پزشكي

 پ. شهركرد
   

 احسان نبوتيدكتر 1
دكتري تخصصي انفورماتيک 

 پزشكي

دانشگاه ع.پ.  – استاديار

    كاشان

 دكتر حميدرضا دهقان 9
دكتراي تخصصي انفورماتيک 

 پزشكي
    يزددانشگاه ع. پ. استاديار

 دكتر پيمان رضايي هاچه سو 3
دكتراي تخصصي مديريت 

 اطالعات سالمت
    دانشگاه ع.پ. تبريز -استاديار

 مرتضي نادي 5
كارشناسي ارشد اطالع رساني 

 پزشكي

مدير مركز آمار و فناوري 

 اطالعات دانشگاه ع.پ.كاشان
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 :در فاز مطالعاتي فعاليت هاي انجام شده

 مقدمه -6

 سازي داده هاي حجيممطالعه در خصوص انواع بسترهاي پياده  -1

 درحوزه داده اي حجيم  جمك آوري مواد آموزشي -9

 نصب آزمايشي زير ساخت نگهداري و تحليل داده هاي حجيم -3

  :مقدمه

 Big data  اين داده ها از تراكنشهايقرار دارنددر مركز علوم و تجارتهاي مدرن  آن و تجزيه و تحليل .online  ،

email   كردن ها،ها، ويدئوها، صوتها، كليکlog   ،ها و ارسالها، درخواستهاي جستجو، يادداشتهاي درست

شوند.  تعامالت شبكه هاي اجتماعي، داده هاي علمي، سنسورها و تلفنهاي همراه و برنامه هاي كاربردي آنها توليد مي

يره سازي، شوند و ضبط، شكل دهي، ذخ كنند ، ذخيره مي آنها بر روي پايگاه داده ها كه به شكل حجيم رشد مي

شود.  مديريت، به اشتراك گذاري، تحليل و نمايش آنها از طري  ابزارهاي نوعي نرم افزار پايگاه داده ها، دشوار مي

به وسيله انسان به وجود آمده است. امروزه اين مقدار اطالعات  1229بايت( ديتا تا سال  61به توان  62پنج اگزا بايت )

بايت( توسعه پيدا  16به توان  62زتا بايت )  1571داده هاي دنياي ديجيتال به  1261 شود. در سال در دو روز توليد مي

  رسد. مي 1265زتا بايت داده در سال   1به حدود  شود كه اين مقدار هر دو سال ، دو برابر شود و كرد. پيش بيني مي

 

IBM   سال اخير توليد شده  1از داده ها در  32شود و همچنين % اگزا بايت داده توليد مي 155نشان داد كه هر روز

دارد ، بنابراين براي ذخيره  بايت( داده نگه مي 3به توان  62گيگا بايت ) 522است. يک كامپيوتر شخصي حدود 

سال  62نياز است. در گذشته پروسه آشكارسازي ژنهاي بشر تقريباً   PCميليارد 12سازي همه داده هاي دنيا به حدود 

شود. داده هاي چند رسانه اي وزن بزرگي در ترافيک اينترنت  اكنون بيشتر از يک هفته نمي گرفت ، هم وقت مي

بيش از يک ميليون سرور در دور جهان دارد.  googleافزايش يابد. فقط 1269در سال  72رود به % دارند و انتظار مي

شود. در سال  ارسال مي  (message)مميليارد متن پيا 62ميليارد اشتراك موبايل در دنيا وجود دارد و هر روز  1

 .ميليارد دستگاه به شبكه ها و اينترنت متصل خواهند بود 52،  1212

به عنوان يک پروژه جهاني انجام شد با مركزيت مجموعه اي بالدرنگ كه   big dataمواجهه بشر با 1261در سال 

 .اين پروژه خيلي آمارها نتيجه گرفته شدمقدار بزرگي از داده ها را نمايش ميدهد و تحليل ميكند. بر اساس 
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Facebook  ميليارد تصوير آپلود شده  632زبان دارد،  72، نهصد و نود و پنج ميليون حساب كاربري فعال ماهانه با

ارسال   commentو  likeميليارد 157ميليارد قطعه هاي با محتوا و  92ميليارد اتصاالت دوستها و روزانه  615است، 

 .شود اجرا مي  YouTubeدر  viewميليارد 3شود و هر روز  ساعت ويدئو آپلود مي 31ر دقيقه شود. ه مي

Google  ميليارد 751كند از جمله  خدمات بسياري را پشتيباني ميpage  12كند و همچنين  را هر روز مونيتور مي 

ساعت از بيشتر  71هر   Tweetک ميلياردكند. ي زبان ترجمه مي 11بايت( داده را روزانه به  65به توان  62پتا بايت )

شود. در حدود دهه بعد،  وبسايت جديد در هر دقيقه ساخته مي 576داريم.   Twitterميليون كاربر فعال در 632از 

برابر افزايش پيدا خواهدكرد اما تعداد متخصصان تكنولوژي اطالعات كه همه آن اطالعات را  52تعداد اطالعات 

 برابر افزايش پيدا خواهد كرد. 655كنند،  كنترل مي

 مطالعه در خصوص انواع بسترهاي پياده سازي داده هاي حجيم

در اين بخش انواع تكنولوژيها و سكوهايي كه براي پياده سازي و نگهداري داد هاي حجايم ماورد نيااز هساتند ماورد      

 بررسي قرار گرفتند.

ايان    Big Dataشوند، روبارو هساتند   مختلف بسياري دريافت مي كثر شركتها با مقدار زيادي داده هاي جديد كه در اشكالا

 .ند هر كسب و كاري را دگرگون كنداتو پتانسيل را دارد كه بينش هايي ايجاد كند كه مي

Big Data         يااک صاانعت كااامالً جديااد از معماااري هاااي پشااتيباني كننااده نظياارMapReduce  ايجااادكرده اساات. 

MapReduceيکframework  است براي محاسبات توزيك شده كاه باه وسايله    برنامه نويسيGoogle     تولياد شاده و از

كند جهت درهم شكستن مسائل داده هاي حجيم مختلط به بخشهاي كاري كوچاک و پاردازش    روش تقسيم و غلبه استفاده مي

 :مرحله تقسيم شود 1تواند به  مي MapReduceموازي آنها

شاود. ياک گاره     به تعدادي زير مستله كوچكتر خرد مي (master node) : داده گره اصليMap Step)) گام نگاشت .6

 تعادادي زيار مجموعاه از مساتله هااي كاوچكتر را تحات كنتارل گاره دنباال كنناده كاار             (worker node) كاارگر 

(JobTracker node)   كناد. جائيكاه ياک كاهناده     كناد و نتاايج را در سيساتم فايال محلاي ذخياره ماي        پردازش ماي 

(reducer)  قادر به دسترسي به آن باشد. 

تواناد   كناد. ماي   اين مرحله داده هاي ورودي از مراحال نگاشات را تحليال و ادغاام ماي      (Reduce Step) :گام كاهش .1

بر روي نودهاي كارگر تحت   (tasks)چندين وظيفه كاهش جهت موازي سازي اجتماع، وجود داشته باشد و اين وظايف

 .شود انجام مي (JobTracker) كنترل دنبال كننده كار
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Hadoop الهام از جدول بزرگ با (Big Table)  كه سيستم ذخيره ساازي داده هاايgoogle    اسات، سيساتم فايالgoogle 

مبتنااااي باااار جاااااوا و سااااكوي مااااتن باااااز      framework يااااک Hadoop .بااااه وجااااود آمااااد    MapReduceو

، databaseجااااايگزيني بااااراي Hadoop. اساااات (heterogeneous open source platform)ناااااهمگون

شاامل ياک سيساتم فايال توزياك       Hadoop. نيست  ( Extract, Transform, Load )يا استراتژي  (warehouse)انبار

باشاد و ياک الياه اي كاه محاسابات ماوازي، گاردش كاار و ماديريت           شده، تجزيه و تحليل و سكوي ذخيره ساازي داده ماي  

  HDFS ).پردازش رويدادهاي مختلط بالدرنگ مثل رشته ها طراحي نشده است براي Hadoop. كند پيكربندي را اداره مي

(Hadoop Distributed File System  يا سيستم فايل توزيك شدهHadoop درميان گره ها در يک خوشاه ،Hadoop ،

ياک سيساتم فايال     تا آنها را به صورت كند شود و سيستمهاي فايل تعدادي داده ورودي و خروجي را به هم متصل مي اجرا مي

 .بزرگ درست كند

 Hadoopاجزاء

6. HDFS  يک سيستم فايل توزيك شده بسيار تحمل كننده خطا است كه مستول ذخيره سازي داده ها در كالسترها مي 

 .باشد

1. Map Reduce  يک تكنيک برنامه نويسي قدرتمند براي پردازش موازي كالسترها است. 

9. HBase  پايگاه داده توزيك شده مقياس پذير براي دسترسي خواندن/نوشتن به طور تصادفي است يک. 

3. Pig  دهد يک سيستم پردازش داده سطح باال براي تحليل مجموعه هاي داده كه به وسيله يک زبان سطح باال رخ مي. 

5. Hive  يک برنامه كاربردي ذخيره سازي داده است كه يک رابط (interface) مشابه SQL  و مدل رابطه اي را فراهم

 .مي آورد

1. Sqoop  يک پروژه براي انتقال داده بين پايگاه داده رابطه اي وHadoop 

7. Avro  يک سيستم از داده هاي مرتب 

1. Oozie يک جريان كار براي كارهاي Hadoop وابسته 

3. Chukwa يک زير پروژه Hadoop  هاي توزيك شدهبه عنوان سيستم جمك آوري داده براي نظارت سيستم 

62. Flume  مجموعه log هاي جاري توزيك شده و قابل اعتماد 

66. Zookeeper  يک سرويس مركزي است جهت فراهم آوردن همزماني توزيك شده وسرويس هاي گروهي 
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 high performance computing cluster (HPCC )تمهايسسي
 

كند و خادمات   سكوي محاسباتي متن باز متمركز داده ها را توزيك مييا كالسترهاي محاسباتي با سرعت باال،   HPCCسيستم

به وسايله كااربر تعرياف      HPCC، مدل داده ايHadoop مديريتي جريان كار داده هاي حجيم را فراهم مي آورد. بر خالم

تضامين     HPCC.سطح باال شرح داده شود  ECLتواند به راحتي توسط زبان شود. كليدي براي مشكالت پيچيده كه مي مي

باه    HPCCدر حداكثر زمان سپري شده، انجام شود و نودها به شكل موازي پردازش شوند. بعالوه سكوي  ECLكند كه مي

 و ... نياز ندارد.GreenPulm ،Cassandra  ،RDBMS  ،Oozieابزارهاي بخش ثالث نظير

 

 :HPCC سه مؤلفه اصلي
 

6. THORپااليشگاه داده HPCC:يک موتور ETL  به شكل انبوه است كه ادغام داده ها براساس ياک مقيااس   موازي

 .دهد و دستكاري داده ها به شكل دسته اي را فراهم مي آورد را انجام مي

1. ROXIE موتور تحليل داده HPCC:   يک موتور موازي انبوه، با توان عملياتي باال ، فوق العاده سريك ، با زماان تایخير

 .دهد و موتور پاسخ جستجوي ساخت يافته را اجازه مي كم كه بازيابي چند كاربره مؤثر داده

9. Enterprise Control Language              يک جرياان كااري توزياك شاده باين گاره هاا بصاورت خودكاار اسات كاه

الگوريتمهايي همگام و خودكار دارد و ماشين توسعه پذير كتابخانه يادگيري را توسعه ميدهد و زبان برنامه نويسي مفياد  

 .و تراكنشهاي جستجو ، بهينه سازي شده است Big Data كه براي عملگرهاي و ساده اي دارد

 كالساااترهاي HPCC توانناااد در ماااي Thor و Roxie اعماااال شاااوند. كالساااترهايHadoop  باااا

 .شوند اجرا مي MapReduceپردازش

 در محيط HPCC  ،ECL        زبان برناماه نويساي اولياه اسات در حاليكاه پاردازشMapReduce درHadoop   بار

 .مبناي زبان جاوا است
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 سااكوي HPCC  سااازد ، شاااخص چنااد متغيااره و چنااد كليااده باار روي سيسااتم فاياال توزيااك شااده مااي .HBase 

 .، پايگاه داده ستون گرا را فراهم مي آوردHadoopدر

 قابليتهاي انبار داده (data warehouse) در HPCC Roxie  جهت جستجوهاي ساخت يافته و برنامه هاي

قابليتهاي انبار داده را فراهم مي آورد و  Hadoopدر Hive شود. از طرم ديگر كننده استفاده ميكاربردي تحليل 

 .شوند  Loadهادوپ،  HDFS دهد داده ها در اجازه مي

 جمع آوري مواد آموزشي  درحوزه داده اي حجيم 

اختصاار تعادادي    كتابهاي تخصصي و فيلم هاي آموزشي حوزه تحليل داده هاي حجيم جمك آوري گرديد كه به

 :از آنها در ذيل اشاره مي شوند
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 نصب آزمايشي زير ساخت نگهداري و تحليل داده هاي حجيم
 

بسته ماشین مجازی هدوپ  برای سهولت در استفاده از فریم ورک هدوپ و آشنایی سریع با توانایی های آن،

. الزم به ذکر است این بسته ماشین مجازی دارای حجمی کمتر از ماشین های مجازی آماده شده استاختصاصی 

گیگابایت  ۱و اسپارک بدون نسخه برای مگابایت 055 به نزدیک) Hortonworksو  Clouderaمتداول نظیر 

به سرعت با  توانا راه اندازی این بسته می برای نسخه همراه با اسپارک( و همینطور ساده تر از آنها می باشد. ب

 روی بر محلی صورت به را گره تک کالستر یک بسته ایند. دون اینکه درگیر مشکالت نصب شب ردهدوپ کار ک

  کند. می محیا کامپیوتر

 

 

 فعاليتهاي انجام شده در فاز اجرايي:

 تهيه زير ساخت سخت افزاري شامل  .6

  تهيه سرور اختصاصي براي نصب نرم افزارهاي تخصصي داده كاوي و داده هاي حجيم 

  ( تخصيص فضا بر روي سرور ذخيره سازي داده هاSan Storage ) 

 زير ساخت نرم افزاري .1

                              :تهيه و نصب نرم افزارهاي تخصصي داده كاوي شامل 
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 IBM SPSS Modeler 

 WEKA 

 Rapid Miner 

 MS-SQL Server  

 Oracle 

  تهيه و نصب نرم افزارهاي تحليل اطالعات حجيم 

 Mahout 

 Apache Hadoup  

 ابزارهاي كمک آموزشي .9

  تهيه فيلم آموزشي داده كاوي 

  تهيه فيلم آموزشي تحليل اطالعات حجيم 

 

 

SQL Server Analysis service (Data mining tools) 
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IBM SPSS Modeler (Datamining tool) 

 

My SQL Database Management 



 ماموريت ويژه توسعه دانش فناوري اطالعات سالمت
 

 
 

 


