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 اول: علن و ساز و کار فصل

خّت تٛخٝ ٘ىطزٜ اؾت.  1زض حبَ حبيط ٞیچ ٔٛيٛػی وبٔپیٛتطی ثیف اظ پطٚ٘سٜ اِىتطٚ٘یه ؾالٔت 

ؾبظٔبٟ٘بی ٔطالجت ؾالٔت زضیبفتٝ ا٘س وٝ ؾیؿتٕٟب ٕ٘ی تٛا٘ٙس ثٝ ؾٛاالت ٟٕٔی اظ خّٕٝ چٍٍٛ٘ی ایدبز 

َطح اؾتطاتػیه ٚ ثط٘بٔٝ ضیعی یب ٔمبیؿٝ ثب ؾبیط ؾبظٔبٟ٘بی ٔحّی یب ُٔٙمٝ ای ضا اضائٝ ٕ٘بیٙس. زض ٌصقتٝ 

یبظ ثطای چٙیٗ َطح ٞبیی ثٛز٘س، أب زض حبَ حبيط زازٜ زازٜ ٞبی ٔسیطیتی ٚ ٔبِی ٟٕٔتطیٗ ػٙبنط ٔٛضز٘

ٞبی ثبِیٙی ثطای اضظیبثی ٔٛؾؿبت ٚ ثط٘بٔٝ ضیعی اؾتطاتػیه ٟٔٓ ٞؿتٙس. اظ ایٗ ٌصقتٝ اؾتفبزٜ اظ ٔساضن 

پعقىی وبغصی ثٝ قست ثٝ ػٙٛاٖ یه ضٚـ ٘بوبضآٔس ُٔطح ٔی ثبقس، ثرهٛل ظٔب٘ی وٝ زؾتطؾی ٘بوبفی 

اظ ٔٛا٘غ اثتسایی ٔی ثبقس وٝ ٔترههبٖ ثبِیٙی يٕٗ تالـ ثطای افعایف وبضایی ثٝ اَالػبت ثبِیٙی یىی 

 تِٛیس ثب آٖ ضٚثطٚ قس٘س.

 انتقال به فشاتش اص پشونذه کاغزی

ٔساضن پعقىی ؾٙتی ٔجتٙی ثط وبغص ثطای ثطآٚضزٖ ٘یبظٞبی پعقىی ٔسضٖ ثٝ قست ٘بوبضآٔس اؾت. زض لطٖ 

ٝ ٔترههیٗ ثبِیٙی ٔی تٛا٘ؿتٙس ثطای ثجت ٔؼبیٙبت، ػٙٛاٖ زفتط یبززاقت قرهی ٚخٛز زاقت و 19

َطحٟبی زضٔب٘ی ٚ یبزاٚضی خعییبت ثیٕبضاٖ زض ٔؼبیٙبت ثؼسی اظ آٖ اؾتفبزٜ وٙٙس. ثٝ ایٗ تطتیت ٞیچ 

ٌطزـ وبض ازاضی ٚخٛز ٘ساقت، ایٗ اؾٙبز لبثّیت ثطلطای اضتجبٌ ثیٗ فطاٞٓ وٙٙسٌبٖ ٔرتّف ثٟساقتی 

ا٘سوی زض نفحبت پطٚ٘سٜ ثجت ٔی قس. ٔساضوی وٝ زض لطٖ پیف، ٘یبظٞبی زضٔب٘ی ضا ٘ساقت ٚ زازٜ ٞبی 

ٔترههیٗ ثبِیٙی ضا ثطآٚضزٜ ٔی وطز زض ََٛ زٞٝ ٞب ثط اؾبؼ تغییطات پعقىی ٚ ٔطالجت ثٟساقتی ثب 

٘یبظٞبی خسیس ثٝ قست ٕٞرٛا٘ی پیسا وطزٜ اؾت. أطٚظٜ ٘بوبضآٔسی پطٚ٘سٜ پعقىی ثٝ ٔٙظٛض اضائٝ ثٟتطیٗ 

 ٝ ثیٕبض، پعقه ٚ ؾیؿتٓ ثٟساقت زضٔبٖ ٚايح تط قسٜ اؾت.ٔٛيٛػبت ث

ؾیؿتٕی ٔفیس اؾت وٝ زؾتطؾی ضاحت تط ثٝ ٔساضن ایدبز ٕ٘ٛزٜ ٚ زازٜ ٞبی ٔٛضز٘یبظ ضا ثٝ ٔٙظٛض تحّیُ، 

ثٝ اقتطان ٌصاضی ثیٗ ٕٞىبضاٖ ٚ اؾتفبزٜ وٙٙسٜ ٞبی ثب٘ٛیٝ ٔساضن پعقىی وٝ زض ٔطالجت ٔؿتمیٓ ثیٕبض 

 یف زٞس.زضٌیط ٘یؿتٙس، ٕ٘ب

اؾتفبزٜ اظ پطٚ٘سٜ اِىتطٚ٘یه ؾالٔت ٔعایبی ثؿیبضی ثطای ا٘دبْ ایٍٙٛ٘ٝ تحمیمبت ثبِیٙی زاضز. یىی اظ ٚايح 

 تطیٗ ٔعایب وٕه ثٝ حصف اؾترطاج زؾتی زازٜ ٞب اظ ٕ٘ٛزاضٞب ٚ ثطٌٝ ٞبی اَالػبتی ذبل ٔی ثبقس.

 HERپیص بینی آینذه 

٘طْ افعاض، ایدبز ٘ؿرٝ اِىتطٚ٘یىی یه ضٚیٝ ثط اؾبؼ ز٘یبی یىی اظ اثتسایی تطیٗ وبضٞبی تٛؾؼٝ زٞٙسٌبٖ 

ٚالؼی اؾت. ایٗ تفىط ضٚح ٔحهٛالت ٘طْ افعاضی خسیس ضا ایدبز ٔی وٙس. ثٝ ٔحى تٛؾؼٝ ٘ؿرٝ ٘طْ افعاضی، 

اغّت ٟٔبضت ٚ اثتىبض ا٘ؿبٖ ٔٙدط ثٝ پیسایف ٚ تٛؾؼٝ ٘ؿرٝ ٞبی ثؼسی ٔی قٛز وٝ ٔبٚضای ٔطظٞبی اثتسایی 

 طایٗ وبٔپیٛتط ٔی تٛا٘س تغییط زض تفىط ضا ثٝ ؾِٟٛت ایدبز ٕ٘بیس.ٞؿتٙس. ثٙبث
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 هذف: یک سیستن یادگیشی هشاقبت بهذاضتی

٘مف ٔساْٚ اَالػبت، حهَٛ، ؾبظٔب٘سٞی، تفؿیط ٚ وبضثطز ٕٞٛاضٜ ٔٛضز تبویس ثٛزٜ اؾت. ثٝ ؾبزٌی ٔی تٛاٖ 

ٚاضز  EHRیه چطذٝ وٛچه ضا زضن وطز وٝ ػجبضتؿت اظ: زازٜ ای اذتهبنی ثیٕبض ٚ ثط٘بٔٝ زضٔب٘ی ثٝ یه 

 ض ضا ثطػٟسٜ زاض٘س.ٔی قٛز تب ثؼس اظ آٖ زض زؾتطؾی پعقه یب وؿب٘ی لطاض ٌیطز وٝ ٔطالجت ثیٕب

 واطه ضناسی

وٝ ٌبٞی زض ضاثُٝ ثب ػّْٛ وبٔپیٛتط ثٝ وبض ٔی ضٚز، زض ٚالغ ٔطثٌٛ ثٝ ػّْٛ وتبثرب٘ٝ ثٛزٜ  1ٚاغٜ ػّْٛ اَالػبت

ٚ ػٕٛٔبً ثطای اضخبع ثٝ زأٙٝ ٚؾیؼی اظ ػّْٛ ٔطثٌٛ ثٝ ٔسیطیت ٔٙبثغ اَالػبتی وبغصی ٚ اِىتطٚ٘یىی ٔٛضز 

ت ٘بْ ػّْٛ قٙبذتی اؾتفبزٜ اؾت. ثیكتط ػّْٛ اَالػبتی ٞٓ اوٖٙٛ ٔٛضز تدسیس ٘ظط ٚالغ ٌصقتٝ ٚ تح

 زضآٔسٜ ا٘س.

اِٚیٗ ثبض تٛؾٍ زا٘كٕٙساٖ فیعیه اضتجبَبت ثٝ وبض ضفت ٚ ثٝ ٘ظط ٔی ضؾیس یىی  2زض ٔمبثُ، تئٛضی اَالػبت

اظ قبذٝ ٞبی خسیس ضیبيیبت ثبقس. ٘تبیدی وٝ زا٘كٕٙساٖ اظ تئٛضی اَالػبت ثٝ زؾت آٚضزٜ ا٘س ثؿیبضی اظ 

ٗ ٕ٘ٛزٜ اؾت أب ایٗ ٘تبیح تبثیط ا٘سوی زض زضن پطزاظـ اَالػبت فطآیٙسٞبی تىِٙٛٛغی اضتجبَبت ضا ضٚق

 تٛؾٍ ا٘ؿبٖ زاقتٝ اؾت.

اؾتفبزٜ لطاض ٌطفتٝ اؾت. انُالح وبٔپیٛتط زض ظیؿت پعقىی یب ظیؿت وبٔپیٛتط چٙس ؾبِی اؾت وٝ ٔٛضز 

یٗ ٚاغٜ ٞب اغّت ثٝ ایٗ ٚاغٜ ٞب ثیبٍ٘ط اؾتفبزٜ اظ وبٔپیٛتطٞب زض ثطذی ٔٛاضز ثیِٛٛغی ٚ یب پعقىی ٞؿتٙس. ا

وبضثطزٞبی ٟٔٙسؾی پعقىی وبٔپیٛتطٞب اقبضٜ زاض٘س ٞط چٙس ایٗ ٔٛاضز ثیكتط ثٝ ػٙٛاٖ اثعاض ٔٛضز تٛخٝ 

 ٞؿتٙس ٘ٝ ثٝ ػٙٛاٖ ٔٛيٛػبت پػٚٞكی.

، ثب اِٟبْ اظ یه ٚاغٜ فطا٘ؿٛی ثطای ػّٓ وبٔپیٛتط، خبٔؼٝ اٍّ٘یؿی ظثبٖ اؾتفبزٜ اظ ٚاغٜ 1970زض زٞٝ 

ضا آغبظ وطز٘س. ٔترههیٗ ایٗ ضقتٝ ثب تبویس ثط اَالػبت تحطیه قس٘س چطا وٝ تبویس  3ىیا٘فٛضٔبتیه پعق

 1980ثیكتطی ثط ایٗ ٔٛيٛع ٚخٛز زاقت تب وبٔپیٛتط ٚ ایٗ ٚاغٜ ثطای ایٗ ضقتٝ ذهٛنبً زض اضٚپب زض زٞٝ 

ٛيٛػبتی اظ ٔٛضز تٛخٝ لطاض ٌطفت. ٚاغٜ ای وٝ حٛظٜ ٚؾیؼتطی ٘ؿجت ثٝ وبٔپیٛتط زض پعقىی اؾت)قبُٔ ٔ

لجیُ آٔبض پعقىی، حفظ ٔؿتٙسات ٚ ُٔبِؼٝ ٔبٞیت اَالػبت پعقىی( ٚ ػّیطغٓ إٞیت زازٖ ثٝ اؾتفبزٜ اظ 

 وبٔپیٛتط ضٚی ٔبٞیت ٚ ضٚـ ثٝ وبضٌیطی وبٔپیٛتط زض ایٗ ضقتٝ تٕطوع زاضز. 

ػّٓ  زض ایبالت ٔتحسٜ آٔطیىب ثٝ ضؾٕیت قٙبذتٝ قس، 1980چٖٛ انُالح ا٘فٛضٔبتیه زض اٚاذط زٞٝ 

اَالػبت پعقىی لجالً زض آٔطیىبی قٕبِی اؾتفبزٜ ٔی قس؛ ٞط چٙس ایٗ انُالح ٕٔىٗ اؾت ثب ػّٓ وتبثساضی 

اقتجبٜ ٌطفتٝ قٛز ٚ ٔؼٙی ٚ ٔفْٟٛ ٌؿتطزٜ انُالح اضٚپبیی ضا قبُٔ ٘كٛز. زض ٘تیدٝ، ٘بْ ا٘فٛضٔبتیه 

تحسٜ ٔٛضز اؾتفبزٜ لطاض ٌطفت. زض ثٝ ػٙٛاٖ انُالح ثطٌعیسٜ حتی زض ایبالت ٔ 1980پعقىی زض اٚاذط زٞٝ 

حمیمت ایٗ ٘بْ زض ٚایطیف اَٚ ٚ زْٚ ایٗ وتبة اؾتفبزٜ قسٜ ٚ ٞٙٛظ زض ٔطاوع زا٘كٍبٞی ٚ حطفٝ ای ٔٛضز 

اؾتفبزٜ اؾت. ثؿیبضی اظ ٘بظطاٖ ٍ٘طا٘ی ذٛز ضا زض ایٗ ذهٛل اػالْ زاقتٙس وٝ ثب ثىبضٌیطی نفت 

ٚ اضتجبٌ ضقتٝ ا٘فٛضٔبتیه پعقىی ثب ؾبیط ٔترههبٖ ػّْٛ تٕطوع ظیبزی ضٚی پعقىبٖ ایدبز قسٜ « پعقىی»

ضا ثٝ « پعقىی»ثٟساقتی ثٝ ذٛثی ثطلطاض ٕ٘ی قٛز، اٌطچٝ اوثط افطازی وٝ زض ایٗ حٛظٜ فؼبِیت زاض٘س وّٕٝ 
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یب ا٘فٛضٔبتیه  1ػٙٛاٖ پعقه ٔحٛض یب حتی ثیٕبض ٔحٛض ٕ٘ی زا٘ٙس. ثٙبثطایٗ انُالح ا٘فٛضٔبتیه ؾالٔت

ٔحجٛثیت ثیكتطی یبفت. اٌطچٝ یىی اظ ٔؼبیت آٖ ػسْ وبضثطز زض حٛظٜ ظیؿت پعقىی ثٛز  2ٔطالجت ثٟساقتی

ٚ ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ ثٝ اذتهبض ثحث ذٛاٞس قس، تٕطوع آٖ ضٚی حٛظٜ ٔطالجت ثبِیٙی، ثٟساقت ػٕٛٔی ٚ 

 پیكٍیطی اؾت تب انَٛ پبیٝ ٚ زأٙٝ ٚؾیغ وبضثطز ػّٕی آٖ.

 تعشیف انفوسهاتیک صیست پضضکی

ا٘فٛضٔبتیه ظیؿت پعقىی یه ضقتٝ ثیٗ ضقتٝ ای اؾت وٝ ُٔبِؼٝ ٚ پیكٟٙبز وبضثطزٞبی ٔٛثط زازٜ، 

اَالػبت ٚ زا٘ف ظیؿت پعقىی ثطای تحمیك، حُ ٔؿبِٝ ٚ تهٕیٓ ٌیطی، ثٝ ٔٙظٛض تالـ ثطای ثٟجٛز 

 ؾالٔت ا٘ؿبٖ ثط ػٟسٜ زاضز.

اؾتسالَ، ٔسِؿبظی، قجیٝ ؾبظی، حٛظٜ ٚ ٚؾؼت ضقتٝ: ا٘فٛضٔبتیه ظیؿت پعقىی پػٚٞف ٚ حٕبیت اظ 

آظٔبیف ٚ تطخٕٝ اظ ّٔىَٛ تب اقربل ٚ خٛأغ، اظ ؾیؿتٓ ٞبی ثیِٛٛغیه تب ؾیؿتٓ ٞبی اختٕبػی ضا 

ثطػٟسٜ زاضز ٚ ثیٗ تحمیمبت پبیٝ، ثبِیٙی ٚ ا٘دبْ فؼبِیت ٞبی ثبِیٙی ٚ ٔٛؾؿبت ٔطالجت ثٟساقتی اضتجبٌ 

 ثطلطاض ٔی وٙس.

ه ظیؿت پعقىی تٛؾؼٝ، ُٔبِؼٝ ٚ وبضثطز تئٛضی ٞب، ضٚـ ٞب ٚ فطایٙسٞبی تئٛضی ٚ ضٚـ قٙبؾی: ا٘فٛضٔبتی

ثط  ایدبز، شذیطٜ ؾبظی، ثبظیبثی، اؾتفبزٜ، ٔسیطیت ٚ اقتطان زازٜ ٞب، اَالػبت ٚ زا٘ف ظیؿت پعقىی ضا

ت ػٟسٜ زاضز. ضٚیىطز فٙبٚضی: ا٘فٛضٔبتیه ظیؿت پعقىی ثط ٔجٙبی وبٔپیٛتط، اضتجبَبت ضاٜ زٚض ٚ ػّْٛ اَالػب

 ٚ تىِٙٛٛغی ٞبیی ثٙب قسٜ ٚ ثط وبضثطز آٟ٘ب زض ظیؿت پعقىی تبویس زاضز.

ظٔیٙٝ اختٕبػی ٚ ا٘ؿب٘ی: ا٘فٛضٔبتیه ظیؿت پعقىی، افطازی ضا ثط اؾبؼ ػّْٛ اختٕبػی ٚ ضفتبضی قٙبؾبیی 

 ٔی وٙس وٝ وبضثطاٖ ٟ٘بیی اَالػبت ظیؿت پعقىی ٞؿتٙس تب َطح ٚ اضظیبثی ضاٜ وبضٞبی فٙی، ؾیبؾتٍصاضی

 ٞب ٚ اضظیبثی ؾیؿتٓ ٞبی التهبزی، اذاللی، اختٕبػی، آٔٛظقی ٚ ؾبظٔب٘ی ضا ا٘دبْ زٞٙس.
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 فصل دوم: داده های زیست پسشکی: هالکیت، نگهداری و استفاده

ثٝ ػٙٛاٖ ٞط ٌٛ٘ٝ ٔؼبیٙٝ یب ثطضؾی ثیٕبض زض ٘ظط ٌطفتٝ ٔی قٛز اظ خّٕٝ ا٘ساظٜ ٌیطی زضخٝ  1زازٜ ثبِیٙی

حطاضت، قٕبضـ ٌّجِٟٛبی لطٔع ذٖٛ، ؾبثمٝ لجّی ثیٕبضی ؾطذدٝ یب لكبض ذٖٛ. ثب تٛخٝ ثٝ ٔثبَ فكبض ذٖٛ 

ٗ اؾت ثٝ ػٙٛاٖ ٕٔى 80/120ٌبٞی ٞط ٔؼبیٙٝ ثیٕبض زض ٚالغ ثیف اظ یه زازٜ ثٝ زؾت ٔی زٞس فكبض ذٖٛ 

یه ػٙهط زض ٔدٕٛػٝ فكبض ذٖٛ َجیؼی ثیٕبض ثجت قٛز. ثٝ ٞط حبَ اٌط تفبٚت ثیٗ فكبض ذٖٛ 

زیبؾتِٛیه)ظٔب٘ی وٝ حفطٜ لّت ثط اظ ذٖٛ ٔی قٛز( ٚ ؾیؿتِٛیه)ظٔب٘ی وٝ حفطٜ لّت پط اظ ذٖٛ ٔی 

زض زٚ ثكد ثجت قٛز( ثطای تهٕیٓ ٌیطی ٚ تحّیُ ٟٔٓ ثبقس، ثٟتط اؾت فكبض ذٖٛ ثٝ نٛضت ٔدعا ٚ 

ٔیّیٕتط خیٜٛ(. ا٘ؿبٖ ٔی تٛا٘س ثب یه  80ٔیّیٕتط خیٜٛ ٚ فكبض زیبؾتِٛیه  120ٌطزز)فكبض ؾیؿتِٛیه 

ٍ٘بٜ اخٕبِی ثٝ ػسز فكبض ذٖٛ ثجت قسٜ پی ثجطز ٚ ثٝ آؾب٘ی اظ ایٗ زازٜ ٚاحس، اَالػبت ٔطثٌٛ ثٝ فكبض 

٘ٝ ای ثطای وبٔپیٛتطٞب ثؿیبض ٔكىُ اؾت، ؾیؿتِٛیه ٚ زیبؾتِٛیه ضا تفىیه ٕ٘بیس. چٙیٗ اؾتٙجبٌ زٚ ٌب

ثطای  2ٍٔط آ٘ىٝ ضٚـ ذبنی ثطای ٍٟ٘ساضی ٚ تحّیُ زازٜ ٞب َطاحی قسٜ ثبقس. ثط ٕٞیٗ اؾبؼ ٔسَ زازٜ

 زازٜ ٞبی پعقىی وبٔپیٛتطی یه ٔؿبِٝ ٟٔٓ زض َطاحی ؾیؿتٓ ٞبی زازٜ پعقىی اؾت.

بض ثبقس، زازٜ ٞبی ثبِیٙی چٙسیٗ ٔؼبیٙٝ ضا اٌط یه زازٜ ثبِیٙی ٚاحس ٔكتُٕ ثط یه ٔٛضز ٔؼبیٙٝ یه ثیٕ

قبُٔ ٔی قٛ٘س. چٙیٗ زازٜ ٞبیی ٕٔىٗ اؾت قبُٔ ٔؼبیٙبت ٔرتّف ثبقٙس وٝ ٕٔىٗ اؾت ٕٞعٔبٖ یب زض 

ظٔبٖ ٞبی ٔرتّف ضٚی ثیٕبض ا٘دبْ قسٜ ثبقس. ثٙبثطایٗ، یه زازٜ پعقىی ٚاحس ػٕٛٔبً ٔی تٛا٘س ثٝ نٛضت 

 ز:یىی اظ ػٛأُ پٙدٍب٘ٝ ظیط تؼطیف قٛ

 پطؾف اظ ثیٕبض -1

ا٘ساظٜ لّت زض  ٔكبٞسٜ یه پبضأتط)ثٝ ػٙٛاٖ ٔثبَ ا٘ساظٜ وجس، ٔمساض لٙس ازاض، ؾبثمٝ تت ضٚٔبتیؿٕی، -2

 ضازیٌٛطافی لفؿٝ(

فبضٟ٘بیت، قغُ  6/98ویٌّٛطْ، زضخٝ حطاضت  70ؾٛاَ زض ٔٛضز ٔمساض یه پبضأتط)ثٝ ػٙٛاٖ ٔثبَ ٚظٖ  -3

 وبضٌط فٛالز(

 ثٟٕٗ ٔبٜ( 14لجُ اظ ظٟط زض تبضید  2:30ٙٛاٖ ٔثبَ ظٔبٖ ٔكبٞسٜ ٚ ٔؼبیٙٝ)ثٝ ػ -4

 ضٚقی وٝ ٔكبٞسٜ ا٘دبْ قسٜ اؾت اظ خّٕٝ ٌعاضـ ثیٕبض، زٔبؾٙح، اثعاضٞبی آظٔبیكٍبٞی. -5

 انواع داده های بالینی

ٔثبَ ٞبیی وٝ زض ثرف لجّی اضائٝ قس، ٘كبٖ ٔی زٞٙس وٝ زض پعقىی ٚ ػّْٛ ثٟساقتی زازٜ ٞبی ٔتٙٛع ٚ 

زاضز وٝ قبُٔ زازٜ ٞبی تٛيیحی ٚ ٔتٙی، زازٜ ٞبی ػسزی لبثُ ا٘ساظٜ ٌیطی، ؾیٍٙبَ ٞبی ٔرتّفی ٚخٛز 

 ثجت قسٜ تهبٚیط ٚ ؾبیط ػىؽ ٞب ٔی قٛز.

 چه کسی داده ها سا جوع آوسی هی کنذ؟

زازٜ ٞبی ؾالٔت ٔطثٌٛ ثٝ ثیٕبضاٖ ٚ ٔطزْ تٛؾٍ زؾت ا٘سضوبضاٖ ٔرتّف ثٟساقتی ٌطزآٚضی ٔی قٛز. 

طؾْٛ تیٓ ٔطالجت ثٟساقتی تهٛیطی اظ ثیٕبض ثطای ٕٞىبضاٖ ٔؿئَٛ زضٔبٖ ثیٕبض ایدبز ٔی اٌطچٝ ایسٜ ٞبی ٔ
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وٙس، تیٓ ٔطالجت ثٟساقتی ثٝ ٘ٛثٝ ذٛز ٔؿئِٛیتی ثیف اظ زضٔبٖ زاضز وٝ خٕغ آٚضی ٚ ثجت زازٜ ٞب ثرف 

 انّی ایٗ ٚظبیف اؾت.

ثٝ ٔٙظٛض خٕغ آٚضی زازٜ ٞبی  پعقىبٖ زض فطایٙس خٕغ آٚضی ٚ تفؿیط زازٜ ٞب ٘مف وّیسی زاض٘س. آ٘بٖ

تٛنیفی زض ذهٛل قىبیت انّی، ثیٕبضی لجّی ٚ اَالػبت اختٕبػی ٚ ذب٘ٛازٌی ٚ ٔؼبیٙٝ ؾیؿتٓ ٞبی ثسٖ 

ثب ثیٕبضاٖ نحجت ٔی وٙٙس. ٞٓ چٙیٗ ثیٕبض ضا ٔؼبیٙٝ ٔی وٙٙس، زازٜ ٞبی ٔطثَٛٝ ضا خٕغ آٚضی ٔی وٙٙس ٚ 

ػالٜٚ ػٕٛٔبً تهٕیٓ ٔی ٌیط٘س وٝ چٝ اَالػبت ايبفی ثٝ ٕٞعٔبٖ یب زض پبیبٖ ٚیعیت ثجت ٔی وٙٙس. ثٝ 

ٚاؾُٝ تدٛیع آظٔبیف یب ضازیِٛٛغی ٚ یب ٔكبٞسٜ ٚاوٙف ثیٕبض ثٝ زضٔبٖ ثبیس ثجت ٌطزز)اقىبَ زیٍطی اظ 

 زازٜ وٝ ٔطثٌٛ ثٝ اضظیبثی ثیٕبض ٞؿتٙس(.

ثجت ٔكبٞسات ثٝ  پطؾتبضاٖ ٞٓ زض ثرف ٞبی ؾطپبیی ٚ ٞٓ زض ٔٛضز ثیٕبضاٖ ثؿتطی، ٘مف انّی ضا زض

ٔٙظٛض اؾتفبزٜ زض آیٙسٜ زاض٘س. زازٜ ٞبیی وٝ آ٘بٖ خٕغ آٚضی ٔی وٙٙس زض ثط٘بٔٝ ٔطالجت پطؾتبضی ٚ ٘یع 

اضظیبثی ثیٕبضاٖ تٛؾٍ پعقىبٖ ٚ زیٍط وبضوٙبٖ ٔطالجت ثٟساقتی ٔٛضز اؾتفبزٜ لطاض ٔی ٌیطز. ثٙبثطایٗ 

ٚ ٔؼبیٙٝ ثیٕبض ضا قبُٔ ٌطزز. چٖٛ ػٕٛٔبً آٔٛظـ پطؾتبضاٖ ثبیس ٔكبٞسٜ زلیك ٚ نحیح، ثجت ؾٛاثك 

پطؾتبضاٖ ٘ؿجت ثٝ پعقىبٖ ظٔبٖ ثیكتطی ضا ثب ثیٕبضاٖ ٔی ٌصضا٘ٙس، اغّت ثب ثیٕبضاٖ ضٚاثٍ نٕیٕب٘ٝ تطی 

ثطلطاض ٔی وٙٙس وٝ ٔٛخت وكف اَالػبت ٚ ایدبز قٙبذت ٘ؿجت ثٝ ثیٕبضاٖ ٔی ٌطزز. ایٗ ٔٛيٛع ثبػث ٔی 

اختٕبػی ثیٕبض ضا ثٟتط زضن وٙٙس، تكریم ٔٙبؾت اضائٝ ٕ٘بیٙس ٚ ثطای زضٔبٖ قٛز تب پطؾتبضاٖ ٔؿبئُ ضٚا٘ی 

 ثب تطذیم ثیٕبض ثط٘بٔٝ ضیعی ٕ٘بیٙس.

 استفاده اص داده های بهذاضتی

زازٜ ای ثٟساقتی ثطای اٞساف ٔرتّف ثجت ٔی قٛ٘س. ایٗ زازٜ ٞب ٕٔىٗ اؾت ثطای اثجبت تٙبؾت زضٔبٖ اضائٝ 

یب ٕٔىٗ اؾت ثب خٕغ آٚضی ٚ تحّیُ زازٜ ٞبی یه خٕؼیت یب ؾالٔت خبٔؼٝ  قسٜ ثٝ ثیٕبض ٔٛضز٘یبظ ثبقٙس

ٚ  ؾط ٚ وبض زاقتٝ ثبقٙس. ٚلتی وٝ ٔطالجت ٞب تٟٙب تٛؾٍ یه پعقه اضائٝ قٛز، ضٚـ ٞبی ؾتٙی ثجت زازٜ

ٔساضن پعقىی وبغصی ٕٔىٗ اؾت ثرٛثی ثٝ وبض ٌطفتٝ قسٜ ٚ خٛاثٍٛ ثبقٙس. زض حبِی پیچیسٌی فعایٙسٜ 

ثٟساقتی ٔسضٖ، اػًبی ٔتؼس ٚ تیٓ ٌؿتطزٜ ای وٝ زضٌیط ٔطالجت اظ ثیٕبض ٔی قٛ٘س، ٘یبظ فطاٞٓ ٔطالجت 

وٙٙسٌبٖ ٔتؼسز ٔطالجت ثطای زؾتطؾی ثٝ اَالػبت ثیٕبض ٚ اضتجبٌ ٔٛثط ثب ؾبیط فطاٞٓ وٙٙسٌبٖ اظ َطیك 

ٙبؾت ٘جبقس. ٔؿتٙسات ثبػث ٔی قٛز وٝ ٔساضن پعقىی وبغصی ثطای ٔطالجت ثٟیٙٝ اظ ثیٕبض وبفی ٚ ٔ

ٔكىُ زیٍط ایٗ اؾت وٝ ضٚـ ٞبی ؾتٙی ثجت زازٜ وبغص ٔحٛض، ا٘دبْ پػٚٞف ٞبی ثبِیٙی ضٚی خٕؼیت 

 ثیٕبضاٖ ضا ثی ٟ٘بیت ٔكىُ ٚ َبلت فطؾب ٔی وٙس.

 ثبت هقادیش استانذاسد

 ٔساضن پعقىی زض ٔٛزض ٔساذالتی وٝ ثطای خٌّٛیطی اظ اذتالالت قسیس یب ٔؼِٕٛی ا٘دبْ ٔی قٛز ٘یع ثٝ

ػٙٛاٖ یه ٔٙجغ زازٜ ٔحؿٛة ٔی قٛز. ٌبٞی ایٍٙٛ٘ٝ ٔساذالت قبُٔ ثط٘بٔٝ ٞبی آٔٛظقی یب ٔكبٚضٜ 

اؾت)ثٝ ػٙٛاٖ ٔثبَ زض ضاثُٝ ثب تطن زذب٘یبت، ؾٙدف تطن ٔٛاز ٔرسض، آٔیعـ خٙؿی ایٕٗ ٚ تغییطات 

ٗ ٞبیی وٝ زض غصایی ثطای وبٞف وّؿتطَٚ(. ؾبیط ٔساذالت پیكٍیطا٘ٝ ٟٔٓ قبُٔ ایٕٙی ؾبظی)تعضیك ٚاوؿ

اثتسای زٚضاٖ وٛزوی قطٚع ٔی قٛز ٚ ٕٔىٗ اؾت زض زٚضاٖ حیبت تىطاض قٛز( ٚ زضٔبٖ ٞبی ٔسیطیت قسٜ 

ذبل ٔی ثبقس، ثٝ ذهٛل ظٔب٘ی وٝ فطزی زض ذُط خسی لطاض زاقتٝ ثبقس)ثٝ ػٙٛاٖ ٔثبَ تعضیك ٌبٔب 
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تیت قیٛع پیسا وطزٜ اؾت.( ٌّٛثِٛیٗ ثطای خٌّٛیطی اظ ٞپبتیت ذهٛنبً لجُ اظ ؾفط ثٝ ٔٙبَمی وٝ ٞپب

ظٔب٘ی وٝ یه ثیٕبض ثب یه ظذٓ ثٝ اتبق اٚضغا٘ؽ ثیٕبضؾتبٖ ٔحّی ٔطاخؼٝ ٔی وٙس، پعقىبٖ ٔؼٕٛالً ظٔبٖ 

تعضیك ٚاوٙؽ وعاظ ضا وٙتطَ ٔی وٙٙس. اٌط ایٗ زازٜ ٞب ثٝ ضاذتی اظ َطیك ٔساضن پعقىی زض زؾتطؼ ثبقس، 

 ٕٔىٗ اؾت ذُط یب ٞعیٙٝ ضا ثٝ قست افعایف زٞس.اظ ا٘دبْ زضٔبٖ غیطيطٚضی خٌّٛیطی ٔی قٛز وٝ 

 حوایت اص تحقیقات بالینی

اٌطچٝ ٔطالجت اظ ثیٕبضاٖ ثبػث افعایف ٟٔبضت ٚ تدطثٝ پعقىبٖ زض أط لًبٚت ٔی قٛز، ِٚی تٟٙب اظ َطیك 

تحّیُ زازٜ ٞبی خٕغ آٚضی قسٜ اظ خٕؼیت ٚؾیؼی اظ ثیٕبضاٖ اؾت وٝ ٔحممبٖ ٔی تٛا٘ٙس زا٘ف ثبِیٙی 

خسیس اضائٝ ٕ٘بیٙس. ثٙبثطایٗ یىی زیٍط اظ وبضثطزٞبی ٔساضن پعقىی حٕبیت اظ تحمیمبت ثبِیٙی اظ َطیك 

 تدٕغ ٚ تحّیُ آٔبضی ٔكبٞسات ٌطزآٚضی قسٜ اظ خٕؼیت ثیٕبضاٖ اؾت.

 سیستن های کذگزاسی

ضا ٔٙتكط  1ؾبظٔبٖ خٟب٘ی ثٟساقت یه چبضچٛة وسٌصاضی تكریهی ثٝ ٘بْ وسٌصاضی ثیٗ إِّّی ثیٕبضیٟب

، ٞٓ اوٖٙٛ زض ثیكتط ٔٙبَك خٟبٖ ٔٛضز اؾتفبزٜ (ICD10)ٕ٘ٛزٜ اؾت. زٕٞیٗ ٚیطایف ایٗ اؾتب٘ساضز 

-ICD-9ٔٛضز اؾتفبزٜ اؾت.  ICD-9-CMاؾت اٌطچٝ زض ایبالت ٔتحسٜ التجبؾی اظ ٚیطایف ٞبی لجّی 

CM طذیم اؾتفبزٜ ٔی قٛز زض ٕٞٝ ثیٕبضؾتبٖ ٞبی غیط٘ظبٔی ایبالت ٔتحسٜ آٔطیىب ثٝ ٔٙظٛض وسٌصاضی ت

 ٚ ثبیس زض نٛضتحؿبة ٞبی اضائٝ قسٜ ثٝ اوثط قطوت ٞبی ثیٕٝ ٌعاضـ قٛز.

 استشاتظیهای انتخاب و استفاده اص داده بالینی

ٞٙط »زض خٕغ آٚضی ٚ ثجت زازٜ ٞب چیؿت؟ ایٗ فطایٙس اغّت ثٝ ػٙٛاٖ ثرف ٔطوعی  2ٔٙظٛض اظ ٌعیٙف

ُٔطح ٔی قٛز ٚ ػٙهط ضٚـ فطزی ثٝ قٕبض ٔی ضٚز وٝ ٌبٞی اٚلبت ٘كبٍ٘ط تفبٚت ٔیبٖ پطؾُٙ « پعقىی

ٔطالجت ثٟساقتی اؾت. ایسٜ ٌعیٙف ثیبٍ٘ط فطآیٙس تهٕیٓ ٌیطی ٔساْٚ اؾت وٝ ضإٞٙبی خٕغ آٚضی ٚ 

ازٜ ٔی ثبقس. تالـ ثطای زضن چٍٍٛ٘ی ا٘دبْ ایٗ فطایٙس اظ ؾٛی ٔترههیٗ ثبِیٙی ٔدطة ٚ ایدبز تفؿیط ز

ایسٜ ای وٝ ٔٙدط ثٝ آٔٛذتٗ ثٟتط ایٗ ضٚـ ٌطزز، ٞؿتٝ ٔطوعی تحمیمبت ا٘فٛضٔبتیه ظیؿت پعقىی ضا 

قٛز ٘ٝ  تكىیُ ٔی زٞس. ثٟجٛز ضٚقٟبی تهٕیٓ ٌیطی وٝ اظ تحمیمبت ا٘فٛضٔبتیه ظیؿت پعقىی حبنُ ٔی

تٟٙب آٔٛظـ ٚ ػّٕىطز پعقىبٖ ضا اضتمب ٔی ثركس ثّىٝ ثیٙكی فطاٞٓ ٔی ٕ٘بیس وٝ ضٚقٟبی تٛؾؼٝ اثعاضٞبی 

 تهٕیٓ یبض ضا پیكٟٙبز وٙس.

 سوضهای انتخاب سواالت و هقایسه آصهایطات

٘یبظ ثطای ٚضٚز زازٜ تٛؾٍ پعقىبٖ، یىی اظ اِٚیٗ ٔكىالت ؾیؿتٓ ٞبی وبٔپیٛتطی ٔحؿٛة ٔی قٛز. 

ؼبٔالت ٘بقیب٘ٝ زض پبیب٘ٝ ٞبی وبٔپیٛتطی، ثرهٛل ٔٛاضزی وٝ ٘یبظ ثٝ تبیپ تٛؾٍ پعقه زاض٘س، ٔمبٚٔت ت

ثیكتطی ثطای اؾتفبزٜ ثبِیٙی اظ وبٔپیٛتط ٘ؿجت ثٝ ؾبیط فبوتٛضٞب ایدبز ٔی ٕ٘بیٙس. پعقىبٖ ٚ ثؿیبضی اظ 

آٟ٘ب تحٕیُ قسٜ اؾت، اظ  ٘بٔٙبؾجی وٝ ثٝ 3پطؾُٙ ٔطالجت ثٟساقتی تٕبیُ زاض٘س وٝ ثربَط ٚاؾٍ ٞبی

 اؾتفبزٜ اظ وبٔپیٛتط خٌّٛیطی وٙٙس.

                                                           
1
 - International Classification of Disease(ICD) 

2
 - Selectivity 

3
 - Interfaces 
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ضٚیىطزٞبی ٔرتّفی ثطای حُ ایٗ ٔكىُ ثٝ وبض ٌطفتٝ قسٜ اؾت. یىی اظ ضٚیىطزٞبی َطاحی ؾیؿتٕی 

اؾت وٝ وبضوٙبٖ ازاضی ثتٛا٘ٙس وّیٝ أٛض ٚضٚز زازٜ ٚ اغّت وبضٞبی ثبظیبثی ضا ا٘دبْ زٞٙس. ثؿیبضی اظ ؾیؿتٓ 

ت ثبِیٙی چٙیٗ ضٚیىطزی ضا ٔٛضز اؾتفبزٜ لطاض زازٜ ا٘س. ٕٔىٗ اؾت اظ پعقىبٖ ذٛاؾتٝ قٛز تب ٞبی تحمیمب

فطْ ٞبی وبغصی ؾبذتبض یبفتٝ ای ضا پط ٌٙٙس یب چٙیٗ ثطٌٝ ٞبیی ٕٔىٗ اؾت تٛؾٍ ذالنٝ وٙٙسٌبٖ زازٜ 

ٞبی زازٜ تٛؾٍ ٔبقیٗ تىٕیُ قٛز وٝ پطٚ٘سٜ ثیٕبضاٖ ضا ثبظثیٙی ٔی وٙٙس، أب ٚضٚز ٚالؼی زازٜ ثٝ پبیٍبٜ 

 ٘ٛیؽ ٞب ا٘دبْ ٔی قٛز.
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 فصل سوم: تصوین گیری زیست پسشکی: استدالل احتواالت بالینی

 هاهیت تصویوات بالینی: عذم قطعیت و فشاینذ تطخیص

 پعقىی ذٛة ثٝ نٛضت ا٘دبْ آظٔبیكبت ٔىطض ثطای یه ثیٕبض ٘یؿت، زض ٔمبثُ زاقتٗ زضن ضٚقٗ اظ

 «احتٕبالت، أىب٘بت ٚ آظٖٔٛ ٞبیی ٔٛضز ا٘تظبض اؾت وٝ حبٚی اَالػبت ثب اضظـ ٞؿتٙس.

تهٕیٓ ٌیطی یىی اظ فؼبِیت ٞبی انّی ٔترههیٗ ٔطالجت ثٟساقتی اؾت. ثطذی اظ تهٕیٓ ٌیطی ٞب ثط 

ٕبت ثط اؾبؼ اؾتسالَ لیبؾی یب ثطٌطفتٝ اظ انَٛ فیعیِٛٛغیىی ا٘دبْ ٔی قٛ٘س. ثٝ ٞط حبَ ثؿیبضی اظ تهٕی

اؾبؾی زا٘كی اتربش ٔی قٛ٘س وٝ اظ َطیك تدطثٝ خٕؼی ثٝ زؾت آٔسٜ اؾت. پعقه ٔؼٕٛالً ثطای ثطضؾی 

ٔكىُ ثبیس ثٝ زا٘ف تدطثی ٚ ضاثُٝ ثیٗ ػالیٓ ٚ ثیٕبضی تىیٝ وٙس. تهٕیٕبتی وٝ ثط اؾبؼ ایٍٙٛ٘ٝ ضٚاثٍ 

 ٘بلم اتربش ٔی ٌطزز، تب حسٚزی ٘بُٕٔئٗ ذٛاٞس ثٛز.

تهٕیٓ ٌیطی ٞبی پعقىی ثط اؾبؼ احتٕبالت ٞٓ الظْ ٞؿتٙس ٚ ٞٓ ذُط٘بن. » 1ثط اؾبؼ ٘ظط اؾٕیت

 «حتی زا٘بتطیٗ پعقىبٖ ٘یع ٌبٞی اقتجبٜ ٔی وٙٙس.

 بشسسی اجوالی سونذ تطخیص

پؽ اظ ثطآٚضز احتٕبَ ثیٕبضی، ٔطحّٝ زْٚ ضٚ٘س تكریم قبُٔ خٕغ آٚضی اَالػبت ثیكتط ٔی ثبقس وٝ 

 اؾت. اغّت ثب ا٘دبْ تؿت تكریهی ٕٞطاٜ

 بشآوسد احتوال رهنی

اوثط پعقىبٖ، احتٕبالت ضا ثط اؾبؼ تدطثیبت قرهی ذٛز ثطآٚضز ٔی وٙس. پعقه ٕٔىٗ اؾت ٔكىُ فؼّی 

فطاٚا٘ی ثیٕبضی زض ثیٕبضاٖ ٔكبثٝ وٝ »ضا ثب ٔكىالتی وٝ لجالً ثطذٛضز زاقتٝ ٔمبیؿٝ ٕ٘ٛزٜ ٚ ؾپؽ ثپطؾس: 

 «زیسٜ اْ چمسض اؾت؟

چٙیٗ احتٕبالتی، افطاز ثٝ فطایٙسٞبی ٔغعی ٌؿؿتٝ ٚ اغّت ٘بذٛزآٌبٜ ٔتىی ٞؿتٙس ثطای ا٘دبْ ثطآٚضز شٞٙی 

)زا٘ف( قٙبذتٝ 2وٝ تٛؾٍ ضٚا٘كٙبؾبٖ ثطضؾی ٚ ثیبٖ قسٜ ا٘س. ایٗ فطایٙسٞب تحت ػٙٛاٖ اوتكبف قٙبذتی

ػبت ٔی قٛ٘س. حٛظٜ قٙبذتی، یه فطآیٙس شٞٙی اؾت وٝ ثٝ ٚؾیّٝ آٖ یبز ٔی ٌیطیٓ، ثیبز ٔی آٚضیٓ یب اَال

 ضا پطزاظـ ٔی وٙیٓ.

 ؾٝ ٔٛضز زض ترٕیٗ احتٕبَ ٟٔٓ ٞؿتٙس:

ٔطثٌٛ  A: یه ضٚـ ثطای ترٕیٗ احتٕبَ ایٗ اؾت وٝ افطاز اظ ذٛز ثپطؾٙس احتٕبَ ایٙىٝ قی 3٘كبٍ٘ط -1

 ثبقس، چمسض اؾت؟ Bثٝ والؼ 

اؾت. : ترٕیٗ احتٕبَ زض ٔٛضز یه ضذساز تحت تبثیط ثٝ ذبَط آٚضزٖ ٚلبیغ ٔكبثٝ 4زض زؾتطؼ ثٛزٖ -2

 ٚلبیؼی وٝ ثٝ ضاحتی ثٝ ذبَط آٚضزٜ ٔی قٛ٘س، احتٕبَ ثیكتطی ٔی ٌیط٘س.

: ضٚـ ٔتؼبضف زیٍطی ثطای لًبٚت زض ٔٛضز احتٕبَ ٔی ثبقس. پعقه ثطای احتٕبَ 5ترٕیٗ ٚ تُجیك -3

 یه ثطآٚضز اِٚیٝ ا٘دبْ ٔی زٞس)ترٕیٗ( ٚ ؾپؽ ثط پبیٝ اَالػبت ثؼسی آٖ ضا تُجیك ٔی زٞس.

                                                           
1
 - Smith, L(1985). Medicine as an art. In Wyngaarden 

2
 - Cognitive Heuristic 

3
 - Representaticeness 

4
 - Availability 

5
 - Anchoring and Adjustment 
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 عینیبشآوسد احتوال 

٘تبیح تحمیمبت ٔٙتكط قسٜ ٔی تٛا٘س ثٝ ػٙٛاٖ ضإٞٙب ثطای ترٕیٗ ػیٙی احتٕبَ ٔٛضز اؾتفبزٜ لطاض ٌیطز. ثٝ 

ٔٙظٛض ثطآٚضز احتٕبَ ثیٕبضی ٞب ٔی تٛاٖ اظ قیٛع ثیٕبضی زض خٕؼیت یب ظیط ٌطٜٚ ٞبی آٖ یب اظ لٛا٘یٗ پیف 

 آٌٟی ثبِیٙی اؾتفبزٜ وطز.

 زض ترٕیٗ اِٚیٝ ثب ذُب ٕٞطاٜ اؾت. 1ثٝ ذبَط ٚخٛز اضیتترٕیٗ ػیٙی احتٕبَ پیف آظٖٔٛ 

 دسته بنذی نتیجه آصهایص به عنواى غیشطبیعی

اغّت ا٘ساظٜ ٌیطی ٞبی ثیِٛٛغیه زض خٕؼیت ؾبِٓ، ٔتغیطٞبی پیٛؾتٝ ای ٞؿتٙس وٝ ٔمبزیط ٔتفبٚت ضا ثٝ 

طٔبَ)لٛؾی یب ظٍِ٘ٛٝ ای قىُ( افطاز ٔرتّف ٘ؿجت ٔی زٞٙس. تٛظیغ ٔمبزیط اغّت ثٝ نٛضت ٘طٔبَ یب تمطیجبً ٘

زضنس  5/2زضنس خٕؼیت زض فبنّٝ زٚ ا٘حطاف ٔؼیبض اظ ٔیبٍ٘یٗ لطاض ٔی ٌیٙطز. حسٚز  95اؾت. ثٙبثطایٗ 

خٕؼیت زض ٔحسٚزٜ ثیكتط اظ زٚ ا٘حطاف ٔؼیبض اظ ٔیبٍ٘یٗ زض ٞط زٚ َطف تٛظیغ لطاض زاض٘س. تٛظیغ ٔمبزیط 

 س. ایٗ زٚ تٛظیغ ٔؼٕٛالً ٞٓ پٛقبٖ ٞؿتٙس.ثطای افطاز ثیٕبض ٘یع ٕٔىٗ اؾت ٘طٔبَ ثبق

چٍٛ٘ٝ ٘تیدٝ یه آظٔبیف زض َجمٝ غیط٘طٔبَ لطاض ٔی ٌیطز؟ ثؿیبضی اظ آظٔبیكٍبٜ ٞبی ثبِیٙی ظٔب٘ی وٝ 

٘تیدٝ آظٔبیف ثیف اظ زٚ ثطاثط ا٘حطاف ٔؼیبض اظ ٔیبٍ٘یٗ فبنّٝ زاقتٝ ثبقس، آٖ ضا ثٝ ػٙٛاٖ حس ثبالی ٘طٔبَ 

، ٘تیدٝ یه آظٔبیف وٝ ثیف اظ زٚ ثطاثط ا٘حطاف ٔؼیبض اظ ٔیبٍ٘یٗ ثعضٌتط ثبقس. ثٝ ٌعاضـ ٔیىٙٙس. ثٙبثطایٗ

ػٙٛاٖ غیط٘طٔبَ)یب ٔثجت( ٚ ٘تیدٝ یه آظٔبیف وٝ وٕتط اظ ایٗ حس ثبقس، ٘طٔبَ)یب ٔٙفی( ٌعاضـ ٔی قٛز. 

ٕٔىٗ اؾت  ٔیّی ٌطْ ثبقس، یه آظٔبیكٍبٜ 220ثٝ ػٙٛاٖ ٔثبَ، اٌط ٔیبٍ٘یٗ غّظت وّؿتطَٚ زض ذٖٛ ثطاثط 

ٔیّی ٌطْ ا٘تربة وٙس ظیطا زٚ ثطاثط ا٘حطاف ٔؼیبض اظ ٔیبٍ٘یٗ ثعضٌتط  280حس ثبالی ٘طٔبَ ثٛزٖ ضا ثطاثط ثب 

اؾت. تٛخٝ وٙیس وٝ ایٗ ٘مُٝ تهٕیٓ ٌیطی ثط اؾبؼ ٔؼیبضٞبی آٔبضی ثٝ نٛضت لطاضزازی تٙظیٓ ٔی قٛز 

 ٚ ٕٔىٗ اؾت پبیٝ ثیِٛٛغیىی ٘ساقتٝ ثبقس.

 

 
ایسٜ آَ ٕٔىٗ اؾت تٛظیغ ثیٕبض ٚ ؾبِٓ ٕٞپٛقب٘ی ٘ساقتٝ ثبقس. اٌط ٘مُٝ ٔؼیبض زضؾت  زض یه آظٔبیف

ا٘تربة قٛز، ٘تیدٝ آظٔبیف زض تٕبْ افطاز ؾبِٓ، زض حس ٘طٔبَ ٚ زض تٕبْ افطاز ثیٕبض، زض حس غیط٘طٔبَ ذٛاٞس 

ه آظٔبیف ثط اؾبؼ ثٛز. تؼساز ٔحسٚزی اظ آظٔبیكبت ایٗ اؾتب٘ساضز ضا ثطآٚضزٜ وطزٜ ا٘س. اٌط ٘تیدٝ ی

زضنس افطاز ؾبِٓ ٘تیدٝ غیط٘طٔبَ ذٛاٞٙس زاقت. اٌط زض تٛظیغ  5/2ٔؼیبضٞبی آٔبضی غیط٘طٔبَ تؼطیف قٛز، 

                                                           
1
 - Bias 
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٘تبیح آظٔبیف ثیٗ افطاز ؾبِٓ ٚ ثیٕبض ٞٓ پٛقب٘ی ٚخٛز زاقتٝ ثبقس، ٘تیدٝ آظٔبیف ثؼًی اظ ثیٕبضاٖ ٘طٔبَ 

وٝ ثطای ٔكرم وطزٖ ایٗ ٌطٜٚ ٞب اؾتفبزٜ ٔی قٛز آقٙب  ذٛاٞس ثٛز. زض ایٗ ٔطحّٝ الظْ اؾت ثب ٚاغٜ ٞبیی

 قٛیٓ:

: ٘تیدٝ آظٔبیف ٔثجت ٚ قرم ٚالؼبً ثیٕبض اؾت)٘تیدٝ آظٔبیف زلیمبً ثیٕبض ضا زض زؾتٝ افطاز 1ٔثجت ٚالؼی

 ٔجتال ثٝ ثیٕبضی لطاض ٔی زٞس(

فطز ؾبِٓ ضا زض زؾتٝ  : ٘تیدٝ آظٔبیف ٔٙفی ٚ قرهی ٚالؼبً ؾبِٓ اؾت)٘تیدٝ آظٔبیف زلیمب2ًٔٙفی ٚالؼی

 افطاز ثسٖٚ ثیٕبضی لطاض ٔی زٞس(.

: ٘تیدٝ آظٔبیف ٔثجت ِٚی قرم زض ٚالغ ؾبِٓ اؾت)٘تیدٝ آظٔبیف ثٝ نٛضت غٍّ فطز ؾبِٓ 3ٔثجت وبشة

 ضا زؾتٝ ثجیٕبضاٖ ٔجتال ثٝ ثیٕبضی لطاض ٔی زٞس(.

ثٝ نٛضت غٍّ ثیٕبض ٔجتال  : ٘تیدٝ آظٔبیف ٔٙفی ِٚی قرم زض ٚالغ ثیبض اؾت)٘تیدٝ آظٔبیف4ٔٙفی وبشة

 ثٝ ثیٕبضی ضا زض زؾتٝ افطاز ؾبِٓ لطاض ٔیسٞس(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 - True Positive(TP) 

2
 - True Negative(TN) 

3
 - False Positive (FP) 

4
 - False Negative(FN) 
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 فصل چهارم: علوم شناختی و انفورهاتیک زیست پسشکی

 هعشفی علوم ضناختی

ٔتكىُ اظ زضذٛاؾت ٞبی ذبل ُٔبِؼٝ قٙبذت ٚ ٘مف آٖ زض  2یه حٛظٜ ٔیبٖ ضقتٝ ای 1ػّْٛ قٙبذتی

ؾبظٔبٖ ٞبی ٞٛقٕٙس اؾت. ضقتٝ ٞبی انّی قبُٔ ضٚا٘كٙبؾی قٙبذتی، ٞٛـ ٔهٙٛػی، ػّْٛ اػهبة، 

ظثب٘كٙبؾی، ٔطزْ قٙبؾی ٚ فّؿفٝ ٔی ثبقس. اظ زیسٌبٜ ا٘فٛضٔبتیه، ػّْٛ قٙبذتی ٔی تٛا٘س چبضچٛثی ثطای 

یسٜ ا٘ؿبٖ زض ٔحیٍ زض ٔؼطو فٙبٚضی ٟٔیب وٙس. ػّْٛ قٙبذتی، ثب پػٚٞف تحّیُ ٚ ٔسِؿبظی ػّٕىطز پیچ

ٞبی ػّْٛ پبیٝ ٕٞطاٞی زاضز وٝ ثط خٙجٝ ٞبی اؾبؾی قٙبذت ٕٞب٘ٙس پػٚٞف ٞبی وبضثطزی تٕطوع زاض٘س)ثٝ 

ػٙٛاٖ ٔثبَ تٛخٝ، حبفظٝ، یبزٌیطی، ظٚزٍٞٙبْ ظثبٖ(. پػٚٞف ٞبی وبضثطزی قٙبذتی ثب تٛؾؼٝ ٚ اضظیبثی 

ٚ لبثّیت اؾتفبزٜ ٔحهٛالت قٙبذتی ٔطتجٍ ٞؿتٙس. ٔحهٛالت قٙبذتی، ٔٛاز، ٚؾبیُ ٚ ؾیؿتٓ ٞبیی  فٛایس

ٞؿتٙس وٝ ثٝ زؾت ا٘ؿبٖ ؾبذتٝ قسٜ ٚ ٔٙدط ثٝ ٌؿتطـ تٛا٘بیی ٞبی فطزی زضن ٔٛيٛػبت، ضٔعٌصاضی ٚ 

بٔالً ٞٓ ضاؾتب ثب ثبظیبثی اَالػبت اظ حبفظٝ ٚ حُ ٔؿبِٝ ٔی قٛ٘س. زض ایٗ ضاؾتب پػٚٞف وبضثطزی قٙبذتی و

ٚ ػٛأُ ا٘ؿب٘ی اؾت. ٕٞچٙیٗ ثب پػٚٞف ٞبی آٔٛظقی ٚاثؿتٍی قسیسی  3حٛظٜ تؼبُٔ وبٔپیٛتط ٚ ا٘ؿبٖ

 زاضز.

 علوم ضناختی: ضشوست یک چاسچوب اکتطافی

ػّٓ قٙبذتی زض ٚالغ یه ضقتٝ خسیس ٘یؿت أب ثب ٔدٕٛػٝ ای اظ ضقتٝ ٞب اظ خّٕٝ ضٚا٘كٙبؾی، وبٔپیٛتط، »

التهبز، ٔؼطفت قٙبؾی ٚ ػّْٛ اختٕبػی زض اضتجبٌ اؾت. ٕٞٝ ایٗ ضقتٝ ٞب ثب ؾیؿتٓ ٞبی  ظثب٘كٙبؾی،

پطزاظـ اَالػبت زض اضتجبٌ ٞؿتٙس ٚ ٕٞٝ آٟ٘ب ثب ؾیؿتٓ ٞبیی زض اضتجبٌ ٞؿتٙس وٝ زض انَٛ پبیٝ اظ خّٕٝ 

 «فیعیِٛٛغی یب ؾرت افعاض آٟ٘ب ٔكتطن ٔی ثبقٙس.

 بشسسی عواهل انسانی و اهنیت بیواس

بی ا٘ؿب٘ی زض پعقىی ٚ ضذسازٞبی خب٘جی احتٕبِی ٔؿبئُ ضٚا٘كٙبؾی ٚ ٟٔٙسؾی ٞؿتٙس ٘ٝ پعقىی. ذُ

حٛظٜ ای اؾت وٝ ثٝ ُٔبِؼٝ ؾیؿتٓ ٞبی تىِٙٛٛغی ٚ چٍٍٛ٘ی وبض افطاز ثب آٟ٘ب یب  4ثطضؾی ػٛأُ ا٘ؿب٘ی

ب، ٔحسٚزیت ٞب ٚ ؾبیط تبثیطپصیطی اظ فٙبٚضی ػاللٕٙس اؾت. ثطضؾی ػٛأُ ا٘ؿب٘ی، اَالػبت ضفتبض، لبثّیت ٞ

نفبت ا٘ؿب٘ی ضا ثٝ ٔٙظٛض َطاحی اثعاضٞب، ٔبقیٗ ٞب، ؾیؿتٓ ٞب، ٚظبیف ٚ ٔكبغُ ٚ ٘یع ٔحیٍ ٞبی وبضآٔس، 

 أٗ، ضاحت ٚ ٔٛثط ثطای اؾتفبزٜ ا٘ؿبٖ اؾترطاج ٚ ٔٛضز اؾتفبزٜ لطاض ٔی زٞس.

 پیاهذهای غیشعوذی

ب٘ؿیُ ا٘تمبَ ٔطالجت ثٟساقتی ثٝ ضٚـ ٞبی ا٘تمبز ػٕٛٔی ثط ایٗ اؾت وٝ فٙبٚضی اَالػبت ؾالٔت پت

ٔرتّف اظ خّٕٝ وبٞف ذُبٞب ضا زاضز. ٞط چٙس، لبثُ تٛخٝ اؾت وٝ ذُبٞبی فٙبٚضی پیبٔسٞبی خسی زاضز ٚ 

 ٔٛخت ایدبز پیبٔسٞبیی ثط ایٕٙی ثیٕبض ٔی ٌطزز.

 

                                                           
1
 - Cognitive Science 

2
 - Multidisciplinary 

3
 - Human-Computer Interaction(HCI) 

4
 - Human Factors 
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 فصل پنجن: هعواری کاهپیوتر برای هراقبت بهداشتی و زیست پسشکی

 هعواسی کاهپیوتشی

ٔؼٕبضی، َطاحی یب ثط٘بٔٝ ضیعی ؾیؿتٓ ٞب ٔحؿٛة ٔی قٛز. ٔؼٕبضی خٙجٝ ٞبی فیعیىی ٚ ٔفٟٛٔی ضا زض ثط 

ٔی ٌیطز. ٔؼٕبضی وبٔپیٛتط ثطای ٔطالجت ثٟساقتی ٚ ظیؿت پعقىی قبُٔ َطاحی فیعیىی ٚ ٘مكٝ ٔفٟٛٔی 

 فبزٜ لطاض ٔی ٌیط٘س.وبٔپیٛتطٞب ٚ ؾیؿتٓ ٞبی اَالػبت اؾت وٝ زض ٘طْ افعاضٞبی ظیؿت پعقىی ٔٛضز اؾت

 سخت افضاس

تجؼیت ٔی وٙٙس. تطویت  1945زض ؾبَ  1ٔؼٕبضی ػٕٛٔی وبٔپیٛتط اظ انَٛ اِٚیٝ پیكٟٙبز قسٜ تٛؾٍ ٘یٛٔٗ

 یه یب چٙس لؿٕت ظیط تكىیُ ٔی قٛز:

 وٝ ٚظیفٝ ا٘دبْ ٔحبؾجبت ضا ثط ػٟسٜ زاضز. 2ٚاحس پطزاظـ ٔطوعی 

 وٝ ثط٘بٔٝ ٞب ٚ زازٜ ٞبی ٔٛضز اؾتفبزٜ ٔؿتٕط  3حبفظٝ ٞبی وبٔپیٛتطCPU .ضا شذیطٜ ٔی ٕ٘بیس 

 7ٚ زیؿه ٞبی ٘ٛضی 6، ٘ٛاضٞبی ٔغٙبَیؿی5، اظ خّٕٝ زیؿه ٞبی ٔغٙبَیؿی4اثعاضٞبی شذیطٜ ؾبظی 

 وٝ أىبٖ شذیطٜ ؾبظی ثّٙس ٔست ثط٘بٔٝ ٞب ٚ زازٜ ٞب ضا فطاٞٓ ٔی وٙٙس.

 یىی ٚ ؾبیط پطزاظـ ٞبی ٌطافیىی ٕٞعٔبٖ ضا فطاٞٓ ٔی وٝ ٕ٘بیف ٌطاف 8ٚاحسٞبی پطزاظـ ٌطافیىی

 وٙٙس.

 اظ خّٕٝ نفحٝ وّیسٞب، اثعاضٞبی ٘كبٖ ٌصاضی، ٕ٘بیكٍطٞبی ٚیسئٛیی ٚ 10ٚ ذطٚخی 9اثعاضٞبی ٚضٚزی ،

 چبپٍطٞبی ِیعضی وٝ تؼبُٔ وبثطاٖ ٚشذیطٜ ؾبظی ضا آؾبٖ ٔی ؾبظز.

 پیٛتطٞب ضا ثٝ ٕٞسیٍط ٚ ثٝ قجىٝ ٞبی اظ لجیُ ٔٛزْ ٚ ٚاؾٍ ٞبی قجىٝ وٝ وبٔ 11تدٟیعات اضتجبَی

 ٌؿتطزٜ تط ٔتهُ ٔی ٕ٘بیٙس.

 ٜٔؿیطٞبی اِىتطیىی ٞؿتٙس وٝ اَالػبت ضٔعٜ قسٜ ضا ثیٗ ظیط ؾیؿتٓ ٞب ٔٙتمُ ٔی 12ٌصضٌبٜ ٞبی زاز ،

 وٙٙس.

اٌط وبٔپیٛتطٞبی وٙٛ٘ی ثب چٙس ٚاحس پطزاظـ ٔطوعی ضٚی یه تطاقٝ ؾبذتٝ ٔی قٛ٘س ٚ زض ثطذی ٔٛاضز 

چٙس پطزاظقٍط ٌطافیىی ثٝ ٕٞطاٜ الیٝ ٞبی ٔرتّف حبفظٝ، تدٟیعات شذیطٜ ؾبظی، ٚؾبیُ ٚضٚزی ٚ ذطٚخی 

ٞبی حبفظٝ، لبثّیت ٔطتجٍ ثب یىسیٍط ثب اقتطان الیٝ  CPUٚ ٚاؾٍ ٞبی اضتجبَی ٘یع ٚخٛز زاض٘س. چٙس 

پطزاظـ ٔٛاظی ضا ایدبز ٔی ٕ٘بیٙس. اِجتٝ چبِف انّی ایٗ وبض ٚخٛز ٘طْ افعاضٞبیی اؾت وٝ ٔحبؾجبت ضا ثیٗ 

 ایٗ ٚاحسٞب تٛظیغ وٙٙس تب اظ آٟ٘ب ثٝ نٛضت ٔٙبؾت اؾتفبزٜ قٛز.

                                                           
1
 - John van Neuman 

2
 - Central Processing Unit(CPU) 

3
 - Computer Memories 

4
 - Storge Devices 

5
 - Magnetic Disks 

6
 - Magnetic Tapes 

7
 - Optical Disks 

8
 - Graphics Processing Units(GPUs) 

9
 - Input Devices 

10
 - Output Devices 

11
 - Communication Equipment 

12
 - Data Buses 
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 واحذ پشداصش هشکضی

اؾت. ٞط ثیت  3یب ثیت 2زٚزٚیی ، ضل1ٓوٛچىتطیٗ ػٙهط تدعیٝ ٘بپصیط ُٔٙمی زض ٕٞٝ وبٔپیٛتطٞبی ضلٕی

یىی اظ زٚ ٔمساض نفط یب یه ضا ٔی تٛا٘س ثٝ ذٛز ثٍیطز. یه وّیس اِىتطٚ٘یىی وٝ ٔی تٛا٘س زٚ حبِت ضٚقٗ یب 

 ذبٔٛـ زاقتٝ ثبقس لبزض ثٝ شذیطٜ ٕ٘ٛزٖ اضظـ یه ثیت اؾت.

 نشم افضاس

تٕبْ اػٕبِی وٝ تٛؾٍ ؾرت افعاض یه ؾیؿتٓ وبٔپیٛتطی ا٘دبْ ٔی قٛ٘س، اظ لجیُ زضیبفت زازٜ اظ ٚؾبیُ 

 ٚ لبِت CPUٚضٚزی، ا٘تمبَ زازٜ ٞب ٚ ثط٘بٔٝ ٞب اظ حبفظٝ ٚ ثٝ حبفظٝ، ٔحبؾجبت ٚ پطزاظـ اَالػبت تٛؾٍ 

 ٔی قٛ٘س. ثٙسی ٚ ٕ٘بیف ذطٚخی ٞب، تٛؾٍ ثط٘بٔٝ ٞبی وبٔپیٛتطی ثب ٘طْ افعاض ٞسایت

 صبانهای بشناهه نویسی

زؾتٛضاِؼُٕ ٞب ثٝ پطزاظ٘سٜ ٔی ٌٛیٙس وٝ چٝ اػٕبِی ثبیس ا٘دبْ قٛ٘س ٚ ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ اقبضٜ قس ایٗ 

یب وس  4زؾتٛضاِؼُٕ ٞب اظ نفطٞب ٚ یه ٞب تكىیُ قسٜ وٝ ٕ٘بیف زٚزٚزیی اؾت ٚ ثٝ آٖ ظثبٖ ٔبقیٗ

ٔبقیٗ تٟٙب زؾتٛضاتی ٞؿتٙس وٝ وبٔپیٛتط آٟ٘ب ضا ثٝ )یب فمٍ وس( ٔی ٌٛیٙس. زؾتٛضاِؼُٕ ٞبی وس 5ٔبقیٗ

نٛضت ٔؿتمیٓ پطزاظـ ٔی وٙس. فٟٓ ٚ زؾتىبضی اٍِٛی زٚزٚیی ثطای افطاز ٔكىُ اؾت ظیطا تٛا٘بیی تفىط 

ٕ٘بزیٗ زاض٘س. ثٙبثطایٗ، اِٚیٗ ٔطحّٝ خٟت ؾِٟٛت ثط٘بٔٝ ٘ٛیؿی ٚ وبٞف احتٕبَ ذُب ایدبز یه ظثبٖ 

ِی ثیت ٞبی ثط٘بٔٝ ظثبٖ ٔبقیٗ ثب وّٕبت ٚ انُالحبت لبثُ فٟٓ ثطای ا٘ؿبٖ اؾت وٝ زض آٖ تٛا 6اؾٕجّی

یه وّٕٝ اظ حبفظٝ ضا ٔی زٞس، یه ٔمساض ضا ثٝ  7خبیٍعیٗ قسٜ اؾت. یه ثط٘بٔٝ ٘ٛیؽ زؾتٛض ثبضٌصاضی

ْ ٔی ٔی ٕ٘بیس ٚ اػٕبِی اظ ایٗ لجیُ ضا ا٘دب 9ٔی وٙس یب آٖ ضا زٚثبضٜ زض حبفظٝ شذیطٜ 8ٔحتٛیبت ثجبت ايبفٝ

لجُ اظ اخطای وس ایٗ زؾتٛضاِؼُٕ ٞب ضا ثٝ ظثبٖ ٔبقیٗ زٚزٚیی تطخٕٝ ٔی  10٘بْ اؾٕجّط زٞس. ثط٘بٔٝ ای ثٝ

وٙس. تٙبظط یه ثٝ یه ثیٗ زؾتٛضاِؼُٕ ٞب زض اؾٕجّی ٚ ظثبٖ ٔبقیٗ ٚخٛز زاضز. ثطای افعایف وبضآیی، ٔی 

تطویت ٕ٘ٛزٜ ٚ ٔساٚٔبً اظ آٖ اؾتفبزٜ وطز. یه ثط٘بٔٝ  11تٛاٖ ٔدٕٛػٝ ای اظ زؾتٛضاِؼُٕ ٞب ضا زض ٔبوطٚٞب

٘ٛیؽ ظثبٖ اؾٕجّی ثبیس ٔؿبئُ اذتهبنی ؾرت افعاض، زؾتٛضاِؼُٕ ٞبی وبٔپیٛتطی ا٘تمبَ زازٜ ثیٗ ثجبت ٞب 

ٚ حبفظٝ ٚ ثٟجٛز ػّٕىطز اِٚیٝ وبٔپیٛتط ٔثُ افعایف ثجبت ٞب، ٔمبیؿٝ وبضاوتطٞب، ضفغ ذُبٞب ٚ اؾتثٙبئبت 

 ا ثسا٘س.پطزاظ٘سٜ ض

ثٝ ػجبضت زیٍط، ٔكىالتی وٝ وبضثطاٖ وبٔپیٛتط تٕبیُ ثٝ حُ آٟ٘ب زاض٘س، ٕٞبٖ ٔكىالت ٔٛخٛز زض خٟبٖ 

ٚالؼی أب زض ؾُح ازضاوی ثبالتط ٞؿتٙس. آٟ٘ب ٔی ذٛاٞٙس ثتٛا٘ٙس زؾتٛض ا٘دبْ یه وبض ٔثُ ثبظیبثی ٘تیدٝ 

آظٔبیف ؾطْ وطاتیٗ ثٝ ٔٙظٛض ضنس آذطیٗ آظٔبیكی ؾطْ وطاتیٗ یه وبض ٔثُ ثبظیبثی ٘تیدٝ آذطیٗ 

                                                           
1
 - Digital Computers 

2
 - Binary Digit 

3
 - Bit 

4
 - Machine Language 

5
 - Machine Code 

6
 - Assembly Language 

7
 - Load 

8
 - Add 

9
 - Store 

10
 - Assembler 

11
 - Macros 
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ٚيؼیت ثیٕبض زاضای فكبض ذٖٛ ثبال ٚ یب ٔحبؾجٝ نٛضتحؿبة خبضی ثیٕبض ضا ثٝ وبٔپیٛتط ثسٞٙس. ثطای ثطلطاضی 

اضتجبٌ لبثُ زضن ٚ ٚايح ثب وبٔپیٛتطٞب، زا٘كٕٙساٖ ظثبٟ٘بی ؾُح ثبال ضا تٛؾؼٝ زاز٘س وٝ وبضثط ٔحٛض ٞؿتٙس 

 ٌفتٝ ٔی قٛز. 1ٛیؿی ٘كب٘ٝ ایٚ ثٝ آٟ٘ب ظثبٟ٘بی ثط٘بٔٝ ٘

 هذیشیت داده

زازٜ، ظیط ؾبذت ثجت ٚ اقتطان اَالػبت ضا فطاٞٓ ٔی وٙس. زازٜ ٍٞٙبٔی ثٝ اَالػبت تجسیُ ٔی قٛز وٝ 

ثطای تهٕیٓ ٌیطی، ػىؽ اِؼُٕ ٞب ٚ آٔٛظـ ؾبظٔب٘سٞی قٛز. ٚ ا٘تمبَ زازٜ اظ ٘مُٝ خٕغ آٚضی ثٝ ٔحُ 

وبٔپیٛتطی زض ظٔیٙٝ پعقىی اؾت. ایٗ وبضثطزٞب ثب حدٓ ثعضٌی اظ زازٜ  اؾتفبزٜ زض ظٔطٜ اثتسایی تطیٗ أٛض

ٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ ٚ ٔسیطیت آٟ٘ب خٟت ٍٟ٘ساضی ؾط ٚ وبض زاض٘س. أىب٘بت ضیبيیبتی ظثبٖ ٞبی ثط٘بٔٝ ٘ٛیؿی 

ٔجتٙی ثط انَٛ ٔتساَٚ ٞؿتٙس ٚ زض ٚالغ ٔؼبزَ یىسیٍط ٞؿتٙس. انَٛ ازضاوی ٔكبثٟی ثطای أىب٘بت 

زٜ زض زؾتطؼ ٘یؿت. ثطذی ظثبٖ ٞب تٟٙب ثٝ ؾبذتبضٞبی زاذّی أىبٖ پبیساضی ٔی زٞٙس، زض ایٗ ٔسیطیت زا

 ٔٛضز، ثط٘بٔٝ ٞبی وتبثرب٘ٝ ذبضخی ثطای ا٘دبْ شذیطٜ ؾبظی ٔٛضز اؾتفبزٜ لطاض ٔی ٌیط٘س.

 سیستن های عاهل

ثب وبٔپیٛتط تؼبُٔ زاض٘س. ؾیؿتٓ ػبُٔ ثط٘بٔٝ ای اؾت وٝ ٘ظبضت ٚ وٙتطَ  2وبضثطاٖ اظ َطیك ؾیؿتٓ ػبُٔ

اخطای تٕبْ ثط٘بٔٝ ٞبی زیٍط ضا ثط ػٟسٜ زاضز ٚ ؾرت افعاض ضا ٞسایت ٔی وٙس. ؾیؿتٓ ػبُٔ ٘طْ افعاضی اؾت 

یؿتٓ وٝ زض وبٔپیٛتط ٚخٛز زاضز ٚ ٔسیطیت ٔٙبثغ ؾیؿتٓ اظ لجیُ حبفظٝ، اثعاضٞبی شذیطٜ ؾبظی ٚ ٚؾبیُ ؾ

ؾیؿتٓ ػبُٔ زض ََٛ  3ضا ثطای وبضثط ا٘دبْ ٔی زٞس. ٍٞٙبٔی  وٝ ؾیؿتٓ قطٚع ثٝ وبض ٔی  وٙس، ٞؿتٝ

ضا ثطای ا٘دبْ  CPUفؼبِیت ؾیؿتٓ زض حبفظٝ ٔمیٓ ٔی قٛز ٚ زض پؽ ظٔیٙٝ اخطا ٔی قٛز. ؾیؿتٓ ػبُٔ، 

، اضتجبٌ ثیٗ اخعای ؾرت وبضٞبی ذبل ثٝ وبض ٔی ٌیطز، ثط ؾبیط ثط٘بٔٝ ٞبی زض حبَ اخطا ٘ظبضت ٔی وٙس

افعاضی ضا وٙتطَ ٔی وٙس، ا٘تمبَ زازٜ اظ زؾتٍبٜ ٞبی ٚضٚزی تب ذطٚخی ضا ٔسیطیت ٔی وٙس ٚ ثٝ خعییبت 

ٔسیطیت فبیُ اظ خّٕٝ ایدبز ثبظ وطزٖ، ذٛا٘سٖ، ٘ٛقتٗ ٚ ثؿتٗ فبیُ ٞبی زازٜ ضؾیسٌی ٔی وٙس. زض ؾیؿتٓ 

بضثطاٖ تمؿیٓ وطزٜ ٚ اذتهبل ٔی زٞس. ؾیؿتٓ ػبُٔ ٞبی اقتطاوی، ؾیؿتٓ ػبُٔ ٔٙبثغ ؾیؿتٓ ضا ثیٗ و

وبضثطاٖ ضا اظ پیچیسٌی ٞبی ضؾیسٌی ثٝ ایٗ فطایٙسٞب ضٞب ٔی ؾبظز. ثٙبثطایٗ، وبضثطاٖ تٛا٘بیی تٕطوع ضٚی 

 ٔؿبئُ ؾُح ثبالی ٔسیطیت اَالػبت ضا پیسا ٔی وٙس.

 سیستن های هذیشیت پایگاه داده

ض ودبی ضوٛضز شذیطٜ قسٜ اؾت ٚ چٍٛ٘ٝ ٔحُ نحیح ضوٛضز قطح ٔیسٞس وٝ زازٜ ٞبی ذبل ز 4فطازازٜ

تؼییٗ ٔی قٛ٘س. ثطای ٕ٘ٛ٘ٝ، ٕٔىٗ اؾت ٔحُ یه ضوٛضز ثب خؿتدٛ ٚ تُجیك قٕبضٜ قٙبؾبیی ثیٕبض تؼییٗ 

قٛز. فطازازٜ ٕٞچٙیٗ ٔكرم ٔی وٙس، وساْ ثرف ضوٛضز ٕ٘بیكٍط تبضید تِٛس اؾت ٚ چٍٍٛ٘ی تجسیُ زازٜ 

ٔی وٙس. ٍٞٙبٔی وٝ ؾبذتبض پبیٍبٜ زازٜ تغییط ٔیىٙس، ثطای ٔثبَ، فیّسٞبی خسیسی ثٝ تبضید خبضی ضا تؼییٗ 

ثٝ ضوٛضز ايبفٝ قٛز، فطازازٜ ٞب ٞٓ ثبیس تغییط وٙٙس. ٚلتی وٝ زازٜ ٞب ثٝ اقتطان ٌصِطزٜ ٔی قٛ٘س، ٘یبظ 

 ٔساْٚ ثٝ افعٚزٖ، ؾبظٔب٘سٞی ٔدسز فبیُ ٞب ٚ فطازازٜ ٞب ٚخٛز ذٛاٞس زاقت.

                                                           
1
 - Symbolic-Programming Languages 

2
 - Operating Systems(OS) 

3
 - Kemel 

4
 - Meta Data 
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 ثطای زازٜ ٞبی اقتطاوی اؾت. 1الَ زازٌٜطایف ثٝ اؾتم

یه ؾیؿتٓ ٔسیطیت پبیٍبٜ زازٜ ٔدٕٛػٝ یىپبضچٝ ای اظ ثط٘بٔٝ ٞبیی اؾت وٝ ثٝ وبضثطاٖ ثطای شذیطٜ ٚ 

 DBMSزؾتىبضی آؾبٖ ٚ ٔٛثط زازٜ ٞب وٕه ٔی وٙس. زیسٌبٜ ازضاوی یب ُٔٙمی یه پبیٍبٜ زازٜ وٝ تٛؾٍ 

س تب ٘تبیح ضا ثسٖٚ ٍ٘طا٘ی زض ٔٛضز چٍٍٛ٘ی حهَٛ آٟ٘ب ثٝ زؾت فطاٞٓ ٔی قٛز، ثٝ وبضثطاٖ اخبظٜ ٔی زٞ

خعییبت ٔسیطیت ٚ زؾتطؾی زازٜ ٞب ضا وٙتطَ ٔی وٙس. ثرف ٟٔٓ پبیٍبٜ زازٜ وٝ زض  DBMSآٚضیٓ، ظیطا 

خعییبت ٔسیطیت ٚ زؾتطؾی زازٜ ٞب ضا وٙتطَ ٔی وٙس. ثرف ٟٔٓ پبیٍبٜ زازٜ وٝ زض یه  DBMSیه 

DBMS ٍِٛ٘بٔیسٜ ٔی قٛز وٝ قبُٔ فطازازٜ ٞبی ٔٛضز٘یبظ اؾت. یه اٍِٛ، تؼطیف  2ٍٟ٘ساضی ٔی قٛز، ا

ٔحتٛا ٚ ؾبظٔب٘سٞی ضوٛضزٞبی تٕبْ فبیّٟبی زازٜ اؾت ثٝ َٛضی وٝ ثطای ٔبقیٗ لبثُ ذٛا٘سٖ ثبقس. ثط٘بٔٝ 

ظ َطیك ٘بْ فیّس ثٝ خبی اظ تغییطات ٚ ٔؿیط شذیطٜ زازٜ ٞب ٔدعا ٔیكٛ٘س، ظیطا ثط٘بٔٝ ٞب ا DBMSٞب تٛؾٍ 

ثبیس ثطای ا٘ؼىبؼ تغییطات زض لبِت  DBMSآزضؼ ثٝ ٞط فیّس زؾتطؾی پیسا ٔی وٙٙس. فبیُ اٍِٛی 

ضوٛضزٞب تغییط زازٜ قٛز، أب ثط٘بٔٝ ٞبی وبضثطزی وٝ اظ زازٜ ٞبی اؾتفبزٜ ٔی وٙٙس، ٘یبظی ثٝ تغییط ٘ساض٘س. 

DBMS بثی زازٜ فطاٞٓ ٔی وٙس. فیّسٞب ٔؼٕٛالً ثب فٟطؾت ٕٞچٙیٗ تؿٟیالتی ثطای ٚضٚز، ٚیطایف ٚ ثبظی

تٛا٘بیی وكف ٚ انالح اقتجبٞبت زض ٍٞٙبْ ٚضٚز اَالػبت  DBMSٔمبزیط لبثُ لجَٛ اضتجبٌ زاض٘س: ثٙبثطایٗ 

 ضا زاضز ٚ اظ ایٗ ضاٜ یىپبضچٍی پبیٍبٜ زازٜ ضا ثٟجٛز ٔی ثركس.

 پشوتکل انتقال فایل

بَ ٚ ثبظیبثی حدٓ ظیبزی اظ اَالػبت ٔی قٛز)ثؿیبض ثعضٌتط اظ پؿت ثبػث تؿٟیُ اضؾ 3پطٚتىُ ا٘تمبَ فبیُ

اِىتطٚ٘یه(. ثطای ٕ٘ٛ٘ٝ، ثط٘بٔٝ ٞب ٚ فبیُ ٞبی ثطٚظضؾب٘ی آٟ٘ب، پطٚ٘سٜ ٞبی وبُٔ پعقىی، اؾٙبز حبٚی اقىبَ 

٘یبظٔٙس چٙس  FTPثٝ ذٛثی ا٘تمبَ زازٜ ٔی قٛ٘س. زؾتطؾی  FTPٚ تهبٚیط ٔتؼسز ٚ أثبَ ایٟٙب اظ َطیك 

( قٙبؾبیی ٞٛیت وبضثط ثطای نسٚض ٔدٛظ IP ،2( زؾتطؾی ثٝ وبٔپیٛتط اظ َطیك آزضؼ 1طحّٝ اؾت: ٔ

( ٔكرم ٕ٘ٛزٖ ٘بْ فبیُ اضؾبِی یب زضذٛاؾت ثب اؾتفبزٜ اظ لطاضزاز ٘بٍٔصاضی فبیُ زض ؾبیت 3زؾتطؾی. 

 4ثط ثٝ نٛضت ثی ٘بْ، ٞٛیت وبضFTP( ا٘تمبَ زازٜ، ثطای اقتطان ثبظ اَالػبت ثٝ ٚؾیّٝ ؾبیت ٞبی 4ٔمهس. 

أٗ اظ  FTPا٘دبْ ٔی قٛزٚ آزضؼ پؿت اِىتطٚ٘یه زضذٛاؾت زٞٙسٜ ثٝ ػٙٛاٖ ضٔع ٚضٚز اؾتفبزٜ ٔی ٌطزز. 

یه ضٚـ ا٘تمبَ زازٜ اؾت وٝ أٙیت  Globus Onlineاؾتفبزٜ ٔی وٙٙس.  SSHٔىب٘یؿٓ أٙیتی ٔكبثٝ 

 ٚ وبضآیی ثبالیی اضائٝ ٔی ٕ٘بیس.
SSH 

ثٝ وبضثطاٖ اخبظٜ ٔی زٞس اظ ضاٜ زٚض ثٝ یه وبٔپیٛتط ٚاضز قٛ٘س. اٌط ٚضٚز ثب ٔٛفمیت ا٘دبْ قٛز،  5پٛؾتٝ ایٕٗ

وبضثط ثٝ ػٙٛاٖ فطز ٔدبظ ثب ٕٞٝ ٘ٛع زؾتطؾی قٙبذتٝ قسٜ ٚ ٔبقیٗ وبضثط یه پبیب٘ٝ ٔٙفؼُ ٔحؿٛة 

ٍی زاضز. پٛؾتٝ ایٕٗ یٕكٛز. ٕٞبٍٞٙی چٙیٗ اضتجبَی ثٝ تفبٚتٟبی ثیٗ زٚ وبٔپیٛتط ٔحّی ٚض اٜ زٚثط ثؿت

قسٜ اؾت وٝ ا٘ٛاع ٔؼطٚف پبیب٘ٝ ٞب ضا قجیٝ ؾبظی ٔی وطز. پٛؾتٝ ایٕٗ وٙتطَ ذٍ  Telnetخبیٍعیٗ 

 زؾتٛض ؾیؿتٓ ضاٜ زٚض ضا ثطای وبضثطاٖ ٔدبظ فؼبَ ٔی ٕ٘بیس.

                                                           
1
 - Database Management System(DBMS) 

2
 - Schema 

3
 - File Trnasfer Protocol(FTP) 

4
 - Anonymous 

5
 - Secure Shell 
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 1وب گستشده جهانی

HTTP اؾٙبز  ثطای ثطلطاضی اضتجبٌ ثیٗ ؾطٚیؽ ٌیط٘سٜ ٔطٚضٌط ٚ ؾطٚیؽ زٞٙسٜ خٟت ثبظیبثیHTML 

ثٝ وبض ٔی ضٚ٘س. ایٍٙٛ٘ٝ اضتجبَبت ثطای حفبظت ٔحتٛیبت حؿبؼ اظ زیس زیٍطاٖ لبثُ ضٔعٍ٘بضی ٞؿتٙس)ثطای 

ا٘دبْ  2وبض ثب پطٚتىُ ٞبیی اظ لجیُ الیٝ ؾٛوت أٗ ٔثبَ اَالػبت وبضتٟبی اػتجبضی یب اَالػبت ثیٕبض(. ایٗ

ٔٛضز اؾتفبزٜ لطاض  HTTPSتغییط ٘بْ یبفتٝ اؾت ٚ ثب پطٚتىُ  3ٔی قٛز وٝ اذیطاً ثٝ ؾُح ایٕٗ ا٘تمبَ

ٔیٍیطز)ٚ ػٕٛٔبً ٚلتی ٔطٚضٌط ثٝ نٛضت ایٕٗ ثب ٔیعثبٖ اضتجبٌ ثطلطاض ٔی وٙس، یه ٘كب٘ٝ لفُ ٕ٘بیف زازٜ 

 ٔی قٛز(.

٘ٛقتٝ قسٜ ا٘س وٝ  4ٕٞچٙیٗ ٔی تٛا٘ٙس قبُٔ ثط٘بٔٝ ٞبی وٓ حدٓ ثبقٙس وٝ زض ظثبٖ خبٚا HTMLاؾٙبز 

ٞب ٔی تٛا٘ٙس Appletٔی ٌٛیٙس ٚ زض نٛضت اضخبع وبٔپیٛتط وبضثط ثٝ آٟ٘ب اخطا ٔی قٛ٘س.  Appletآٟ٘ب   ثٝ

تهبٚیط ٔتحطن ایدبز وٙٙس یب ثطای ذالنٝ ؾبظی، ازغبْ اَالػبت ٚ تؼبُٔ ثب فبیُ ٞبی ا٘تربثی زض وبٔپیٛتط 

اظ اخطای ػّٕیبت ٔرطثی وٝ ٕٔىٗ وبضثط ٔٛضز اؾتفبزٜ لطاض ٌیط٘س. ظثبٖ خبٚا َٛضی َطاحی قسٜ اؾت وٝ 

اؾت زض ٔبقیٗ وبضثط اخطا قٛ٘س، خٌّٛیطی وٙس. ثسیٟی اؾت وٝ زاّ٘ٛز ٘طْ افعاضٞبی تؿت ٘كسٜ ٚ غیطٔؼتجط 

ٞٙٛظ ٞٓ ذُط أٙتیتی لبثُ تٛخٟی ثٝ حؿبة ٔی آیٙس. ظثبٖ خبٚا اؾىطیپت ٔتفبٚت اظ ظثبٖ خبٚا 

ط اخطا ٔی قٛ٘س، ثٙبثطایٗ ذُطات أٙیتی وبٞف یبفتٝ ٚ اؾت)ٔتبؾفب٘ٝ اؾبٔی ٔكبثٝ زاض٘س( وٝ ضٚی ٔطٚضٌ

 لسضت، لبثّیت ٚ ظطفیت ٔطٚضٌط ٚة افعایف ٔی یبثس.

 

 
 

 

 

 

 

 

 فصل ششن: ههندسی نرم افسار برای هراقبت بهداشتی و زیست پسشکی

 خالصه ساصی و نوایص داده ها
                                                           

1
 - World Wide Web(WWW) 

2
 - Secure Sockets Layer(SSL) 

3
 - Transport Level Security(TSL) 

4
 - Java 
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خسَٚ ثٙسی زازٜ، تطویت زازٜ ای وبٔپیٛتطٞب ثطای ا٘دبْ أٛض تىطاضی پطزاظـ زازٜ اظ خّٕٝ اوتؿبة ٚ 

ٔطتجٍ ٚ لبِت ثٙسی ٚ ایدبز ٌعاضقبت ٔٙبؾت ٞؿتٙس. ثٝ ٚیػٜ ثطای پطزاظـ حدٓ ظیبزی اظ زازٜ ٔفیس ٔی 

ثبقٙس. زازٜ ٞبی ذبْ وٝ تٛؾٍ ؾیؿتٓ وبٔپیٛتطی خٕغ آٚضی ٔی قٛ٘س، حدیٓ ٚ ٕٞطاٜ ثب خعییبت ٞؿتٙس. 

ػبت انّی ثٝ قىّی قفبف ٚ لبثُ فٟٓ ثٝ تهٕیٓ ٌیطاٖ ؾیؿتٓ ٞبی تحّیُ زازٜ ثب وبٞف ٚ ٕ٘بیف اَال

وٕه ٔی وٙٙس. زض اضائٝ اَالػبت ثبیس اظ ٕ٘ٛزاضٞب خٟت تؿٟیُ ضٚ٘س تحیُ ٚ ٔحبؾجٝ پبضأتطٞبی 

ثب٘ٛیٝ)ٔیبٍ٘یٗ، ا٘حطاف اؾتب٘ساضز، ٘طخ تغییطات ٚ غیطٜ( ثطای وٕه ثٝ تكریم اذتالالت اؾتفبزٜ قٛز. 

ف ٞبیی ثطای ا٘دبْ تحّیُ ٞبی لسضتٕٙس آٔبضی ضٚی ٔدٕٛػٝ ٞبی ثعضي ؾیؿتٓ ٞبی پػٚٞكی ثبِیٙی، ثر

زازٜ ٞبی ثیٕبضاٖ زاض٘س ٚ پػٚٞكٍطاٖ ثبیس اظ َطظ اؾتفبزٜ اظ آٖ آٌبٜ ثبقٙس. ثطای ٔترههیٗ ثبِیٙی، اؾتفبزٜ 

 اظ تهبٚیط خٟت تفؿیط زازٜ ٞب ٚ ٘تبیح يطٚضی اؾت.

ثبظیبثی ؾطیغ اَالػبت زض تٕبْ ؾیؿتٓ ٞبی وبٔپیٛتطی يطٚضی اؾت. زازٜ ثبیس ثٝ ذٛثی ؾبظٔب٘سٞی ٚ 

ثٝ ضاحتی ثبظیبثی قٛ٘س. زض ایٗ ٔٛضز تٙٛع  EHRقبذم ٌصاضی قٛز تب اَالػبت ثجت قسٜ زض ؾیؿتٓ 

بظ پػٚٞكٍط تفبٚت زاضز. وبضثطاٖ ثبیس ٔٛضز تٛخٝ لطاض ٌیطز. اَالػبت ٚضٚزی زض ٔٛضز ثیٕبض ثطای ثرف ٞب ثب ٘ی

ٚ ؾیؿتٓ ٞبی پػٚٞف ثبِیٙی فطاٞٓ قسٜ اؾت، زض ثبظیبثی ٔٙبؾت  EHRٚاؾٍ ٞبی خؿتدٛ وٝ تٛؾٍ 

پطٚ٘سٜ ٞب اظ ٔیبٖ حدٓ ػظیٕی اظ اَالػبت ثیٕبضاٖ ٔفیس ٞؿتٙس. ؾیؿتٓ ثبظیبثی وتبثكٙبذتی، خعیی 

 يطٚضی اظ ذسٔبت اَالػبت ؾالٔت اؾت.

 هذل های توسعه نشم افضاس

طایٙسٞب یب ضٚـ ٞبی ٔرتّف تٛؾؼٝ ٘طْ افعاض ضا ٔی تٛاٖ زض یه چطذٝ حیبت تٛؾؼٝ ٘طْ افعاض ٔٛضز اؾتفبزٜ ف

ثیبٍ٘ط ضٚـ ضٚظا٘ٝ اؾت وٝ تیٓ تٛؾؼٝ ز٘جبَ ٔی وٙٙس زض حبِی وٝ چطذٝ  1لطاض زاز. فطآیٙس تٛؾؼٝ ٘طْ افعاض

ٞبی ٔرتّف لجُ اظ ٘ٛقتٗ وس ثط٘بٔٝ  حیبت ثیبٍ٘ط زیسٌبٜ ؾُح ثبالتطی اؾت وٝ قبُٔ زض ٘ظط ٌطفتٗ حٛظٜ

ٚ ثؼس اظ اؾتفبزٜ اظ ٘طْ افعاض اؾت. زض ازأٝ زٚ ٕ٘ٛ٘ٝ اظ ػٕٛٔی تطیٗ ٔثبَ ٞبی فطآیٙس تٛؾؼٝ زض ؾیؿتٓ 

 ٞبی اَالػبت ثبِیٙی اضائٝ ٔی ٌطزز.

 هذل آبطاسی

٘دبْ قٛز. ٚاغٜ تٛؾؼٝ ٘طْ افعاض پیكٟٙبز ٔی ٌطزز وٝ ٔطاحُ فطایٙس ثٝ نٛضت تطتیجی ا 2زض ٔسَ آثكبضی

آثكبض ثیبٍ٘ط تكبثٝ ضیرتٗ آة ثٝ پبییٗ زض ٞط ٔطحّٝ اؾت. ٔفْٟٛ انّی ضٚـ آثكبضی تبویس زاضز وٝ وّیٝ 

اِعأبت، ٔكرهبت ػّٕىطزٞب ٚ َطح ٟ٘بیی ٘طْ افعاض لجُ اظ ثط٘بٔٝ ٘ٛیؿی تؼییٗ ٌطزز. ایٗ ٔفْٟٛ ثیبٍ٘ط 

ط زاضز وٝ نطف ٚلت زض اثتسای پطٚغٜ ثطای إَیٙبٖ َطاحی وبُٔ لجُ اظ ازأٝ ٔی ثبقس ٚ زالِت ثط ایٗ تفى

اظ نحت اِعأبت ٚ َطاحی ٔٛخت نطفٝ خٛیی زض ٚلت ٚ وبٞف تالـ ٞب زض ٔطاحُ ثؼسی ٔی ٌطزز. ٔه 

، ٔترهم تٛؾؼٝ ٘طْ افعاض ٔؼتمس ثٛز وٝ ٘یبظٞبی ٘بلم وٝ تب ظٔبٖ تِٛیس قٙبؾبیی ٘كٛ٘س ٞعیٙٝ 3وبُ٘

 ثطاثط افعایف ٔی زٞٙس.  200تب  50ٍٟ٘ساضی ٚ ضفغ اقىبَ ضا 

ٔسَ آثكبضی یه ضٚیىطز ؾبذتبض یبفتٝ ذُی فطاٞٓ ٔی ٕ٘بیس وٝ زضن آٖ ؾبزٜ اؾت. اؾتفبزٜ اظ ایٗ ٔسَ 

زض پطٚغٜ ٞبی ٘طْ افعاضی ثؿیبض ُّٔٛة اؾت. ظیط اِعأبت تؼییٗ قسٜ ٚ َطاحی ثٝ نٛضت وبُٔ ا٘دبْ ٔی 
                                                           

1
 - Software Development Process 

2
 - Watwefall Model 

3
 - McConnell 
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ٛز ٘ساضز. ٘یبظٞب ٚ ٔكرهبت َطح حتی زض ٔطاحُ پبیب٘ی قٛز. زض ػُٕ، أىبٖ ایدبز َطح وبُٔ ٘طن افعاض ٚخ

فطآیٙس تٛؾؼٝ ٕٔىٗ اؾت، تغییط وٙٙس. وبضثطاٖ احتٕبالً اظ ٘یبظٞبی زلیك ذٛز لجُ اظ ثطضؾی یه ٕ٘ٛ٘ٝ اِٚیٝ 

اَالع ٘ساض٘س. زض ؾبیط ٔٛاضز، تٛؾؼٝ زٞٙسٌبٖ ٘طْ افعاض ٘یع ٔؿبئُ ضا زض ٔطحّٝ پیبزٜ ؾبظی قٙبؾبیی ٔی 

 ؿتّعْ َطاحی ٔدسز ٚ اَالع اِعأبت ٔی ثبقس.وٙٙس وٝ ٔ

 Agileهذل های 

ثطذالف ٔسَ آثكبضی، ضٚیىطزٞبی خسیس تٛؾؼٝ ٘طْ افعاض زض تالـ ٞؿتٙس تب ا٘ؼُبف پصیطی ثٝ ٚیػٜ زض 

، ٌطٚٞی اظ تٛؾؼٝ زٞٙسٌبٖ ٘طْ افعاض ثیب٘ٝ 2001ظٔیٙٝ ٔكبضوت وبضثطاٖ زض فطآیٙس ضا افعایف زٞٙس. زض ؾبَ 

ضا ٔٙتكط وطز٘س وٝ ثط تىطاض، تٛؾؼٝ ٚ تغییط زض ٘یبظٞبی ٘طْ افعاض حتی زض آذطیٗ  Agileافعاض تٛؾؼٝ ٘طْ 

تب  1ٔطاحُ تٛؾؼٝ تبویس زاقت. ایٗ ٔسَ اظ ثط٘بٔٝ ضیعی ثّٙس ٔست اختٙبة ٔی ٕ٘بیس ٚ ٔؼٕٛالً ثط٘بٔٝ ٞب ثیٗ 

یعی، تحّیُ ٘یبظٞب، َطاحی، ٘فط( ثط٘بٔٝ ض 10تب  5ٞفتٝ تٙظیٓ ٔی قٛ٘س. زض ٞط تىطاض، یه تیٓ)ثیٗ  4

وسثٙسی، آظٔبیف ٚاحسٞب ٚ فؼبِیت ٞبی تبییس ٟ٘بیی ضا ثب ٔكبضوت ٔؿتمیٓ ٕ٘بیٙسٌبٖ وبضثطاٖ ٞسایت ٔی 

وٙٙس. تىطاضٞبی ٔتؼسز ثطای تٟیٝ ٔحهَٛ ٔٛضز٘یبظ اؾت ٚ تالـ ثطای تٛؾؼٝ یه ٔحهَٛ ثعضٌتط ٔؿتّعْ 

اضظـ  Agileی ثٝ ٞسف ٔكتطن ٔی ثبقس. ضٚـ تكىیُ تیٓ ٞبی وبضی وٛچه ِٚی ٔتؼسز ثطای زؾتیبث

 ٔحٛض اؾت ثٝ ایٗ ٔؼٙب وٝ وبضثطاٖ اِٚٛیت ٞب ضا زض اثتسای ٞط ٔطحّٝ تؼییٗ ٔی وٙٙس.

ثط اضتجبٌ ضٚ زض ضٚ ػالٜٚ ثط ٔؿتٙسات ٔىتٛة تبویس زاضز. اضتجبَبت ٔساْٚ ٘كبٖ زٞٙسٜ  Agileضٚـ ٞبی 

خّؿبت ضؾٕی ٞط ضٚظ نجح ثطٌعاض ٔی قٛز وٝ زض آٟ٘ب  ٔؿبئُ زض ََٛ فطآیٙس تٛؾؼٝ ذٛاٞس ثٛز. ٔؼٕٛالً

اػًبی تیٓ ٌعاضـ وبض ضٚظ لجُ ضا اضائٝ ٔی ٕ٘بیٙس، أطٚظ چٝ ٔی ذٛاٞٙس ا٘دبْ زٞٙس ٚ ٔٛا٘غ آ٘بٖ چٝ ثٛزٜ 

زلیمٝ ََٛ ٔی وكس ٚ تیٓ تٛؾؼٝ، ٕ٘بیٙسٌبٖ  15تب  5ٔؼٕٛالً « ؾطپبیی»اؾت. خّؿب ٔرتهط ٚ وٛتبٜ ثٝ ٘بْ 

زض ثط٘بٔٝ ٘ٛیؿی حدیٓ  Agileط شیٙفؼبٖ زض آٖ حًٛض زاض٘س. یىی اظ ٔٛاضز وبضثطز تٛؾؼٝ وبضثطاٖ ٚ ؾبی

 اؾت.

 ههنذسی نشم افضاس

چطذٝ حیبت تٛؾؼٝ ٘طْ افعاض ٔی تٛا٘س ثطای ایدبز ٚالؼی ٘طْ افعاض ٚ زضن ٔؼیبضٞبی تٛؾؼٝ ٘طْ افعاض زض 

ؿتطـ ٞط ضقتٝ ٘طْ افعاضٞب ٘ی ظتٛؾؼٝ یبفتٝ ا٘فٛضٔبتیه ظیؿت پعقىی ٔٛضز اؾتفبزٜ لطاض ٌیطز. ٞط چٙس ثب ٌ

ٚ اظ ؾٛی قطوت ٞبی تدبضی لبثُ زؾتطؼ ٞؿتٙس، ثٙبثطایٗ تٛؾؼٝ ٘طْ افعاض زض اوثط ضقتٝ ٞب وٕتط ٔٛضز 

تٛخٝ لطاض ٔی ٌیطز. ٘ىتٝ حبئع إٞیت زض ا٘فٛضٔبتیه ظیؿت پعقىی اؾتطاتػی تٛؾؼٝ ٚ چٍٍٛ٘ی تٛؾؼٝ 

 اؾت.

ٙس ٞعیٙٝ تٛؾؼٝ ضا ضٚی ؾبظٔبٖ ٞب ؾطقىٗ وٙٙس ثٝ خبی آ٘ىٝ یه ؾبظٔبٖ وُ فطٚقٙسٌبٖ ٘طْ افعاض ٔی تٛا٘

ٞعیٙٝ ٞبی تٛؾؼٝ ضا تمجُ وٙٙس وٝ یىی اظ ٔعایبی ذطیس ٘طْ افعاضٞبی تدبضی ٔحؿٛة ٔی قٛز. اظ َطف 

زیٍط، چٖٛ ا٘فٛضٔبتیه ظیؿت پعقىی یه ضقتٝ ثیٗ ضقتٝ ای اؾت. اِعأبت انّی ٘طْ افعاض ثٝ َٛض ٔساْٚ 

ط ٔی وٙس ٚ ٌبٞی ؾبظٔبٖ ٞب ثبیس لبثّیت ٞبیی ضا تؼییٗ وٙٙس وٝ زض ٘طْ افعاضٞبی تدبضی ٚخٛز ٘ساضز. تغیی

ػالٜٚ ثط تٛؾؼٝ ٘طْ افعاض، ٔترههیٗ ا٘فٛضٔبتیه الظْ اؾت زض اوتؿبة ٘طْ افعاض ٚ ثٟجٛز ٘طْ افعاض تٟیٝ قسٜ 

 ٔكبضوت زاقتٝ ثبقٙس.

 خالصه
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ٞسف ٟٔٙسؾی ٘طْ افعاض زض ٔطالجت ثٟساقتی، ایدبز ؾیؿتٕی اؾت وٝ اضائٝ ٔطالجت ضا تؿٟیُ وٙس زض زٞٝ 

تغییطات ظیبزی ضخ زازٜ اؾت ٚ أطٚظٜ اوثط ٔٛؾؿبت ایٗ ؾیؿتٓ ضا ذطیساضی ٔی  EHRٌصقتٝ ثب ؾیؿتٓ 

ٛؾؼٝ ٘طْ افعاض ٔٙبؾت وٙٙس. أب ٟٔٙسؾی ایٗ ؾیؿتٓ ٞب ثطای تؿٟیُ ٔطالجت ٞٙٛظ چبِف ثطاٍ٘یع اؾت ٚ ت

حبئع إٞیت ٔی ثبقس. ٔٛفمیت یه ؾیؿتٓ ثٝ تؼبُٔ ثیٗ َطاحبٖ ٘طْ افعاض ٔطالجت ثٟساقتی ٚ وبضثطاٖ 

ؾیؿتٓ ثؿتٍی زاضز. زض تِٛیس ٘طْ افعاضٞبی تدبضی ثطلطاضی اضتجبٌ ثیٗ ٔكبضوت وٙٙسٌبٖ ثؿیبض ؾرت 

بٖ ٚ وبضثطاٖ زاض٘س. ایٗ اذتالف ٘ظط ثٝ اؾت، ٔترههیٗ ا٘فٛضٔبتیه ٘مف ٟٕٔی زض ضفغ ٔٛا٘غ ثیٗ َطاح

زِیُ پیكیٙٝ ٔتفبٚت، آٔٛظـ، تدطثٝ ٚ ؾبذتبض تؼبُٔ ٔی ثبقس. ٔترههیٗ ا٘فٛضٔبتیه ٔی تٛا٘ٙس فطآیٙس 

تٛؾؼٝ ٘طْ افعاض ضا ثٝ ٚاؾُٝ تؼییٗ ٘یبظٞبی نحیح ٚ پبیساض ثطای ؾیؿتٓ ٚ َطاحی ضاٞىبض ضفغ ٘یبظٞب ثٟجٛز 

 ثركٙس.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل هفتن: استانداردهای انفورهاتیک زیست پسشکی

 نیاص به استانذاسدهای انفوسهاتیک سالهت

اؾتب٘ساضزٞب ػٕٛٔبً ظٔب٘ی ٔٛضز٘یبظ ٞؿتٙس وٝ تٙٛع ظیبز ثبػث ػسْ وبضآیی قٛز یب ٔب٘ؼی ثطای اثطثركی ثبقس. 

ٌ وٕی ثب ٞٓ زاض٘س. ٔحیٍ ٔطالجت ثٟساقتی قبُٔ ٔدٕٛػٝ ای اظ ٚاحسٞبی ؾبظٔب٘ی ٔؿتمُ اؾت وٝ اضتجب
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ثیٕبضاٖ اظ َطیك ٔحیٍ ٞبی زضٔب٘ی اِٚیٝ، ثب٘ٛیٝ یب ثبِث ثب اضتجبَبت ٚ ٕٞىبضی زٚ َطفٝ يؼیف ثیٗ 

ذسٔبت، ٔطالجت زضیبفت ٔی وٙٙس. ثیٕبضاٖ تٛؾٍ یه یب چٙس پعقه ٔطالجت اِٚیٝ یب ٔترهم، ٔطالجت 

، ؾطپبیی ٚ ثؿتطی ٚخٛز زاضز. ایٗ تٙٛع زضیبفت ٔی وٙٙس. ٕٞىبضی ٚ اقتطان يؼیف زازٜ ثیٗ ٔحیٍ زضٔب٘ی

ٚ ٌٛ٘بٌٛ٘ی ثٝ زِیُ لسضت ا٘تربة ثیٕبضاٖ ٚ ؾیؿتٓ ٞب ثٝ ٚخٛز ٔی آیس. زض ٔطالجت ثؿتطی، ٔحیٍ ثبِیٙی 

ثٝ ترهم ٞبیی تمؿیٓ ٔی قٛز وٝ ثیٕبض ضا زضٔبٖ ٔی وٙٗ، نطفٙظط اظ آ٘چٝ ؾبیط ترهم ٞب ا٘دبْ ٔی 

ٔدعا، ٚظبیف ذٛز ضا خساٌب٘ٝ ا٘دبْ ٔی زٞٙس ٚ ٘تبیح ضا ثسٖٚ  زٞٙس. ثرف ٞبی خٙجی ثٝ ػٙٛاٖ ٚاحسٞبی

پیٍیطی زض ٔٛضز چٍٍٛ٘ی اؾتفبزٜ اظ آٟ٘ب یب ثبظزیس یب ػسْ ثبظزیس تٛؾٍ پعقه تدٛیع وٙٙسٜ، ٌعاضـ ٔی 

وٙٙس. ثبظپطزاذت ثٝ اَالػب ثیٕبض ٘یبظ زاضز وٝ اغّت اظ َطیك یه فطآیٙس ٔدعا ٚ ثط اؾبؼ زازٜ ٞبی خٕغ 

زض پطٚ٘سٜ پعقىی ثیٕبض تٟیٝ ٔی قٛ٘س وٝ ثطای اٞساف حؿبثساضی ذالنٝ قسٜ ا٘س. ٔدٕٛػٝ  آٚضی قسٜ

 وسٞبی تكریهی ٚ السأبت اغّت ثٝ نٛضت يؼیف ثب اَالػبت انّی ٚ اِٚیٝ ثیٕبض ٔطتجٍ ٔی قٛ٘س.

 استانذاسدهای تحول گشایانه بشای بشآوسدى نیاصها

س اخطا ٔی قس وٝ تٟٙب اِعأبت ٔحّی ضا ثطآٚضزٜ ٔی وطز٘س. اؾتب٘ساضزٞبی اِٚیٝ ٔؼٕٛالً زض یه ثرف یب ٚاح

حتی وؿت زازٜ اظ ؾبیط ٔٙبثغ ٔؿتّعْ اؾتب٘ساضزٞبی ايبفی ثٛز. ایٗ فكبضٞب ثبػث قس ؾیؿتٓ ٞبی اَالػبت 

ٔطالجت ثٟساقتی ٚيؼیت ذٛز ضا َٛضی تؼییط زٞٙس وٝ زازٜ ٞبی خٕغ آٚضی قسٜ ثطای اٞساف اِٚیٝ ثتٛا٘ٙس 

ط ٔدسزاً ٔٛضز اؾتفبزٜ لطاض ٌیط٘س. ٔسَ ٞبی خسیستط اضائٝ ٔطالجت ثٟساقتی، اظ خّٕٝ قجىٝ ز ضٔٛاضز زیٍ

٘یبظ ثٝ  2ٚ ؾبظٔبٖ ٞبی فطاٞٓ وٙٙسٜ تطخیحی 1ٞبی اضائٝ ذسٔبت یىپبضچٝ، ؾبظٔبٖ ٞبی حفظ ؾالٔت

 اَالػبت یىپبضچٝ، ٔكتطن ٚ ٕٞبٖ ضا افعایف زازٜ اؾت.

 فشآینذ توسعه استانذاسدها

 ثطای ایدبز اؾتب٘ساضزٞب ٚخٛز زاضز:چٟبض ضٚـ 

: یه ٌطٜٚ اظ افطاز ٚ ؾبظٔبٖ ٞبی ػاللٕٙس)اظ خّٕٝ فطٚقٙسٌبٖ ؾیؿتٓ ٞبی ثیٕبضؾتب٘ی Ad hocضٚـ  -1

ٚ آظٔبیكٍبٞی(. زض ٔٛضز ذهٛنیبت یه اؾتب٘ساضز ثٝ تٛافك ٔی ضؾٙس. ایٗ ٚیػٌی ٞب ضؾٕی ثٛزٜ ٚ ثب 

ضز پصیطفتٝ ٔی قٛ٘س. یه ٔثبَ اظ اؾتب٘ساضز تِٛیس قسٜ ٔٛافمت ٌطٜٚ ٞبی قطوت وٙٙسٜ ثٝ ػٙٛاٖ اؾتب٘سا

 ثطای تهٛیط ثطزاضی پعقىی اؾت. DICOMثٝ ایٗ ضٚـ، اؾتب٘ساضز ثیٗ إِّّی 

: یه فطٚقٙسٜ ثٝ تٟٙبیی ؾٟٓ لبثُ تٛخٟی اظ ثبظاض ضا ثطای تِٛیس ٔحهَٛ اؾتب٘ساضز زض De factoضٚـ  -2

 ت ٔبیىطٚؾبفت اؾت.اذتیبض ٔی ٌیطز. یىی اظ ٔثبَ ٞبی آٖ ٚیٙسٚظ قطو

یه  4یب ٔٛؾؿٝ ّٔی تىِٙٛٛغی ٚ اؾتب٘ساضزٞب CMS: یه آغا٘ؽ زِٚتی، ٔثُ 3ضٚـ حىٓ حىٛٔتی -3

اؾتب٘ساضز ضا ثٝ ٚخٛز آٚضزٜ ٚ اؾتفبزٜ اظ آٖ ضا لب٘ٛ٘ی ٔی ٕ٘بیس. یىی اظ ٔثبَ ٞبی آٖ اؾتب٘ساضز 

HIPPA .اؾت 

                                                           
1
 - Helth Maintenance Organization(HMOs) 

2
 - Preferred Provider Organizations(PPOs) 

3
 -Governmant-Mandate Method 

4
 - National Institute for Standard and Technology(NIST) 
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: ٌطٚٞی اظ زاَّٚجبٖ ثٝ ٕ٘بیٙسٌی اظ َطف ٌطٜٚ ٞبی ٔطثَٛٝ ضٚی یه فطآیٙس ثطای ایدبز 1ضٚـ اخٕبع -4

یه اؾتب٘ساضز وبض ٔی وٙٙس. اوثط اؾتب٘ساضزٞبی ٔطالجت ثٟساقتی ثب اؾتفبزٜ اظ ٕٞیٗ ضٚـ ایدبز قسٜ 

 ثطای تجبزَ زازٜ ٞبی ثبِیٙی اؾت. HIL-7ا٘س. یه ٔثبَ ٔكٟٛض اؾتب٘ساضز 

 اسد دادهساصهاى های استانذ

ٌبٞی اٚلبت اؾتب٘ساضزٞب تٛؾٍ ؾبظٔبٖ ٞبیی تٛؾؼٝ ٔی یبثٙس وٝ ثٝ اؾتٙساضز ثطای ا٘دبْ ٚظبیف ٚ فؼبِیت 

ٞبی انّی ذٛز ٘یبظ زاض٘س زض ثمیٝ ٔٛاضز، ائتالفبتی ثطای ایدبز یه اؾتب٘ساضز قىُ ٔی ٌیطز. ظٔب٘ی وٝ 

بی تِٛیس وٙٙسٜ ٘یع تكطیح ذٛاٞٙس قس. اؾتب٘ساضزٞبی تٛؾؼٝ یبفتٝ ٔٛضز ثحث لطاض ٔی ٌیط٘س، ؾبظٔبٟ٘

ٕٞچٙیٗ ؾبظٔبٟ٘بی اؾتب٘ساضز ٚخٛز زاض٘س وٝ ٞسف آٟ٘ب اثالؽ اؾتب٘ساضزٞبی ٚیػٜ اؾت. زض ثطذی ٔٛاضز، آٟ٘ب 

زض حٛظٜ اؾتب٘ساضز ٔٛضز ٘یبظ اػًب ثب تدطثٝ ضا خصة ٔی ٕ٘بیٙس. زض ثمیٝ ٔٛاضز، ؾبظٔبٖ، لٛا٘یٗ ٚ چبضچٛة 

ب٘ساضز ایدبز ٔی ٕ٘بیس أب پیكٟٙبزات ترههی ثطای تهٕیٕبت ذبل اضائٝ ٕ٘ی ٞبیی ضا ثطای تٛؾؼٝ اؾت

 ٕ٘بیس. زض ٔمبثُ ظٔب٘ی وٝ اؾتب٘ساضز خسیس زض حبَ تٛؾؼٝ اؾت ثط ٔكبضوت وبضقٙبؾبٖ ذجطٜ تىیٝ ٔی وٙس.

 Readکذهای بالینی 

Readوسٞبی ثبِیٙی 
ٌصاضی ٔساضن ٔدٕٛػٝ ای اظ انُالحبت اؾت وٝ ثٝ ٚیػٜ ثطای اؾتفبزٜ زض وس 2

تٛؾؼٝ یبفت ٚ  James Readتٛؾٍ  1980پعقىی اِىتطٚ٘یه َطاحی قسٜ اؾت. ایٗ ؾیؿتٓ زض زٞٝ 

التجبؼ ٌطزیس. ٚیطایف زْٚ آٖ  1990زض ؾبَ  3اِٚیٗ ٚیطاؾف آٖ تٛؾٍ ذسٔبت ثٟساقتی ّٔی ثطیتب٘یب

ٚیطایف ؾْٛ ثطای حٕبیت اظ ایدبز قس.  ICD-9ثطای ثطآٚضزٖ ٘یبظ ثیٕبضؾتبٟ٘ب ثطای ا٘تمبَ زازٜ ٞبیكبٖ ثٝ 

ذالنٝ وطزٖ پطٚ٘سٜ پعقىی ٚ ٘یع وبضثطزٞبی ٔطالجت ثیٕبض ایدبز قس. اظ آ٘دبیی وٝ ٚیطایف ٞبی لجّی ثٝ 

ضٚـ ؾّؿّٝ ٔطاتجی ثٛز٘س، ٚیطایف ؾْٛ یه ٌبْ ٟٔٓ ثٛز وٝ أىبٖ ٚخٛز چٙس ٚاِس ثطای ٞط انُالح زض 

لبثّیت اؾتفبزٜ اظ تٛنیفٍطٞبی انُالحبت ضا اظ َطیك  3ٚ  1ؾیؿتٓ ؾّؿّٝ ٔطاتجی ضا ایدبز ٕ٘ٛز. ٚیطایف 

اٍِٛٞبی تطویت ٔكرم ٚ وٙتطَ قسٜ ثٝ ٚخٛز آٚضز، ثٙبثطایٗ ضٚـ وسٌصاضی ٕٞبًٞٙ ٚ ٔؿتمُ ٔٛضز 

ثٝ ٔٙظٛض تٛؾؼٝ ٔحتٛای « انُالحبت ثبِیٙی»ػٟسٜ زاض َطح ٞبی  NHSاؾتفبزٜ لطاض ٌطفت. زض ٟ٘بیت 

 2001ٚخٛز انُالحبت ٔٛضز٘یبظ پعقىبٖ زض وسٞب ٌطزیس. زض ؾبَ  ثطای وؿت إَیٙبٖ اظ Readوسٞبی 

ازغبْ  SNOMED-CTثٝ ٔٙظٛض ایدبز اِٚیٗ ٚیطایف  SNOMEDٚاغٜ ٞبی ثبِیٙی ٚیطایف ؾْٛ ثب 

 قٛز.
 

 فصل هشتن: پردازش زباى طبیعی در هراقبت بهداشت و زیست پسشکی

 NLPانگیضه 

ثطلطاضی اضتجبٌ اؾت. زا٘ف ٚ زازٜ زض حٛظٜ ٞبی ثٟساقت ٚ ظثبٖ َجیؼی اظ تٛا٘بیی ٞبی انّی ثكط ثطای 

ظیؿت پعقىی زض لبِت ٘ٛقتبضی اظ خّٕٝ ٔمبالت ٔٛخٛز زض ٔدالت ػّٕی، ٌعاضقبت ٔسیطیتی ٚ فٙی تحت 

                                                           
1
 - Consensus Method 

2
 - Read Clinical Codes 

3
 - British National Health Service(NHS) 
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ٚة ٚ فیّسٞبی ٔتٙی پبیٍبٜ زازٜ ٔٙتكط ٔی قٛز. زض ٔٛؾؿبت ٔطالجت ثٟساقتی، اَالػبت ثیٕبض انٛالً زض 

ٔٙؼىؽ ٔی قٛ٘س. ثٝ زِیُ ٌؿتطـ اؾتفبزٜ اظ پطٚ٘سٜ اِىتطٚ٘یه ؾالٔت ٚ تجبزَ  ٌعاضقبت ٚ یبززاقت ٞب

اَالػبت ثٟساقتی، ثسیٟی اؾت وٝ یه ثیٕبض زض ٔٛؾؿبت ٔرتّف پطٚ٘سٜ زاقتٝ ٚ ٞط پطٚ٘سٜ ٔكتُٕ ثط 

نسٞب ٌعاضـ ثبقٙس. ثٝ زِیُ ا٘فدبض اَالػبت ٔتٙی زض زؾتطؼ، ٍٟ٘ساضی آٟ٘ب ثطای ٔترههیٗ ٔطالجت 

ی ٚ زا٘كٕٙساٖ ؾرت ذٛاٞس ثٛز ٚ آ٘بٖ ثطای یبفتٗ، ٔسیطیت ٚ تحّیُ زا٘ف ٚ زازٜ ثط ذٍ ثٝ وٕه ثٟساقت

٘یبظ زاض٘س. افطاز زض ٔحیٍ ٚة ثٝ ز٘جبَ اَالػبت ٔطتجٍ ثب ثٟساقت ٔی ٌطز٘س ٚ ٔكتطیبٖ ٚ ثیٕبضاٖ اغّت زض 

غَٛٝ ٚض ٔی قٛ٘س.  ٔیبٖ ا٘جٛٞی اظ اَالػبت اضائٝ قسٜ تٛؾٍ ٚة ؾبیت ٞبی ؾتٙی ٚ خٛأغ ثٟساقتی

ٕٞچٙیٗ اَالػبت ظیبزی ثط اؾبؼ تؼبٔالت ػّٕی قفبٞی زض وٙفطا٘ؽ ٞب، تیٓ ٞبی ٔطالجت زض ثیٕبضؾتبٖ ٞب 

 ٚ تؼبٔالت ثیٕبض ثب پعقه ٔٙتكط ٔی قٛ٘س.

NLP چیست؟ 

 NLPپطزاظـ ظثبٖ َجیؼی ٞٓ اوٖٙٛ یىی اظ حٛظٜ ٞبی پػٚٞكی ثؿیبض فؼبَ زض ا٘فٛضٔبتیه اؾت. ٚاغٜ 

طای ضٚـ ٞبیی ثٝ وبض ٔی ضٚز وٝ ثب پطزاظـ ٔتٗ غیطؾبذتبض یبفتٝ ؾط ٚ وبض زاض٘س، اٌطچٝ ایٗ ضٚـ اغّت ث

ٞب ذٛز ثٝ َٛض ٌؿتطزٜ اظ زا٘ف ظثبٖ قٙبؾی ثٟطٜ ٔی ثط٘س. ثطذی اظ ضٚـ ٞب حسالُ زا٘ف ظثب٘ی ضا ثٝ وبض 

ٟب زا٘ف ظثب٘ی ٔٛضز٘یبظ ٔی ٌیط٘س ٚ فمٍ ثط اؾبؼ قىُ وّٕبت زض ٔتٗ وبض ٔی وٙٙس. زض ایٗ ضٚـ ٞب، تٙ

یب ٔدٕٛػٝ ای اظ  1زا٘ف چٍٍٛ٘ی تطویت یه وّٕٝ اؾت، ایٍٙٛ٘ٝ ضٚـ ٞب اغّت ٔتىی ثٝ ضٚیىطز وّیس ٚاغٜ

ٞؿتٙس. ٔٛتٛض خؿتدٛ ٔثبِی اظ ضٚقٟبیی اؾت وٝ فمٍ اظ وّٕبت اؾتفبزٜ ٔی وٙٙس. آ٘بٖ ٔؿتٙساتی  2وّٕبت

ضا اظ یه ٔدٕٛػٝ ثبظیبثی ٔی ٕ٘بیٙس وٝ حبٚی تطویجی اظ وّٕبت ثبقٙس حتی ایٗ وّٕبت زض ٔتٗ ثبظیبثی قسٜ 

اظ وّٕبت ثٝ نٛضت  اؾت وٝ 3ٞیچ اضتجبَی ثب یىسیٍط ٘ساقتٝ ثبقٙس. ٔثبَ زیٍط ضٚـ یبزٌیطی ٔبقیٗ

قبُٔ زا٘ف ظثب٘ی پیكطفتٝ تط  NLPٔؿتمُ ثطای ایدبز یه ٔسَ آٔبضی اؾتفبزٜ ٔی وٙس. ؾبیط ضٚـ ٞبی 

ٔی ثبقس. ٞسف ایٗ ضٚـ ٞبی پیكطفتٝ ظثب٘ی  NLPٞؿتٙس. تٕطوع ایٗ فهُ ضٚی ایٗ ٌطٜٚ اظ ضٚـ ٞبی 

یط ٔؼب٘ی اَالػبت ٔطتجٍ زض ٔتٗ ٔی ػٕٛٔبً تؼییٗ ثطذی یب وّیٝ ؾبذتبضٞبی ٘حٛی یب ٔؼٙبیی ٔتٗ ٚ تفؿ

 ثبقس.

 NLPکاسبشدهای 

NLP  وبضثطزٞبی ثبِمٜٛ ٔتؼسزی زاضز. زض ازأٝ وبضثطزٞبی ٟٔٓ فٙبٚضیNLP  زض ظیؿت پعقىی ٚ ثٟساقت

 اضائٝ قسٜ اؾت:

زض ظیؿت پعقىی، یبفتٗ ٚ ؾبذتبضثٙسی اَالػبت ذبل زض ٔتٗ  NLP، ٟٕٔتطیٗ وبضثطز 4اؾترطاج اَالػبت

دبْ تحّیُ وبُٔ ظثب٘كٙبؾی ٔتٗ ثٝ ٚاؾُٝ خؿتدٛی اٍِٛٞب زض ٔتٗ اؾت. اَالػبت اؾترطاج قسٜ ٚ ثسٖٚ ا٘

ؾبذتبض ثٙسی قسٜ ٔی تٛا٘ٙس ثطای ا٘دبْ ٚظبیف ٔرتّف اؾتفبزٜ قٛ٘س. ثطای ٔثبَ، زض پبیف ظیؿتی ٔی تٛاٖ 

ثیٕبضؾتبٖ یب پطٚ٘سٜ  ٘كب٘ٝ ٞب ضا اظ فیّس قىبیت انّی ثجت قسٜ زض ٌعاضـ پصیطـ ثیٕبض زض ثرف اٚضغا٘ؽ

اِىتطٚ٘یه ؾالٔت اؾترطاج وطز. زازٜ ٞبی اؾترطاج قسٜ پؽ اظ خٕغ آٚضی اظ پطٚ٘سٜ ثیٕبضاٖ ٔتؼسز ٔی 

                                                           
1
 - Key Word 

2
 - Bag-of-Words 

3
 - Machine Learming 

4
 - Information Extraction 



 نخبگان گستر فرهنگ پسشکی گروه آموزشی خذمات تخصصی مرکس

 25  رد قانونی داردرداشت و کپی برداری از مطالب پیگکلیه منابع ارائه شذه توسط مرکس نخبگان دارای شابک، فیپا و مجوز وزارت ارشاد می باشذ و هرگونه ب

تٛا٘س ثٝ زضن پبیف ٚ یب پیكطفت یه اپیسٔی وٕه وٙس. زض ثیِٛٛغی، ٔساذالت ثیِٛٔٛىِٛی اؾترطاج قسٜ اظ 

 ِىِٛی ازغبْ قٛ٘س.یه یب چٙس ٔمبِٝ ٔی تٛا٘س ثب زؾتٛضاِؼُٕ ٞبی ثیٛٔٛ

 NLPتکنیک های 

ثب ٔبغَٚ ٞبی ٔدعا َطاحی ٔی قٛ٘س وٝ ػّٕىطزٞبی ٔرتّفی زاض٘س. ٔبغَٚ ٞب  NLPاوثط ؾیؿتٓ ٞبی 

ٞؿتٙس. ثٝ َٛض وّی، ذطٚخی ؾُٛح پبییٗ تط  8ٚ  4ٔؼٕٛالً ٔتٙبؾت ثب ؾُٛح ظثب٘ی تٛنیف قسٜ زض ثرف 

ثبَ ذطٚخی قٙبؾٝ ٌطٞب ثٝ ضقتٝ ٞبی ٔتٙی تجسیُ ثٝ ػٙٛاٖ ٚضٚزی ؾُح ثبالتط ٔحؿٛة ٔی قٛز. ثطای ٔ

ٔی قٛز وٝ ثطای تحّیُ ٚاغٜ ٞب ثٝ ٔٙظٛض تؼییٗ ثرف ٞبی ٔتٗ ٚ ؾبیط ذهٛنیبت ٔٛضز اؾتفبزٜ لطاض ٔی 

ٌیطز؛ ثرف ٞبی ٔتٗ ٕٞطاٜ ثب تؼبضیف ٚاغٜ ٞبی ٔطثَٛٝ ثٝ تحّیُ ٘حٛی ٚاضز ٔی ٌطزز تب ؾبذتبض خّٕٝ 

ٔؼٙبیی ٚاضز ٔی قٛز تب ٔؼب٘ی تفؿیط ٌطزز. ایٗ ٔطاحُ پطزاظـ زض ٞط تؼییٗ ٌطزز؛ ؾبذتبض ثٝ تحّیُ 

ؾیؿتٓ ثٝ نٛضت ٔتفبٚتی ا٘دبْ ٔی ٌطزز. زض ٞط ٔطحّٝ اظ پطزاظـ، ٔبغَٚ ٔطثٌٛ ثٝ آٖ ٔطحّٝ ثب ٞسف 

 وبٞف تٙٛع ٚ یىؿبٖ ؾبظی زازٜ زض وٙبض حفظ ٔفْٟٛ اَالػبت تب حس أىبٖ اخطا ٔی قٛز.
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