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هَسدی هشاقجت طشح اجشای دس ثیوبسستبًی اطالعبت سیستن ًیبص هَسد ی ّب دادُ حذاقل تعییي 

مقدمه  

كار روش

گیری نتیجه

ها يافته 

دس حبل حبضش اهکبى هذیشیت اطالعابت  HISثب تَجِ ثِ یبفتِ ّبی هَسد ًظش ثِ ًظش هی سسذ سیستوْبی 

اص آًجبیی کِ کلیِ خذهبت اسایِ ضذُ ثِ ثیوبس تَسا  پشساتبس دس ایاي    . دس سٍش هشاقجت هَسدی سا ًذاسًذ

طشح هشاقجتی اسصضوٌذ هی ثبضذ، لزا الصم است توبم هَاسد هشتج  ثب ثیوبساص جولِ اطالعبت دهَگشافیا،،  

. حیطِ ّبی هشاقجتی خذهبتی ٍ تخػػی کِ ثشای ثیوبس اًجبم هی ضَد دس ایي سیستن ثجت گشدد

 1396 سبل دس قن ضْش آهَصضی ثیوبسستبًْبی دس دلفی تکٌی، اص استفبدُ ثب کیفی هطبلعِ ایي

  اص ثیص سبثقِ ثب پشستبس 30 کِ طَسی ثِ ضذ، اًجبم ّذفوٌذ ٍ ّتشٍطى سٍش ثِ گیشی ًوًَِ .گشدیذ اًجبم

 ٍ هتوشکض ًیوِ هػبحجِ سٍضْبی اص اغلی پشسطٌبهِ تْیِ ثشای  اٍل هشحلِ دس .ضذًذ اًتخبة سبل 15

 آیتن 56 ٍ ثعذ سِ دلفی تکٌی، دس استفبدُ هَسد پشسطٌبهِ .گشدیذ استفبدُ ای ًِ کتبثخب هطبلعِ

 گشفتِ ًظش دس گیشی تػوین ًقبط عٌَاى ثِ %80 ٍ %50 ًقبط ٍ اًجبم گبم سِ دس دلفی تکٌی، .داضت

.ضذ استفبدُ SPSS16 افضاس ًشم اص ّب دادُ تحلیل ٍ تجضیِ ثشای .ضذًذ

 66ثب تَجِ ثِ گضیٌِ ّبی اضبفِ ضذُ دس هشحلِ دٍم دلفی . ثَد 20 ± 2.26سبثقِ کبسی افشاد تحت هطبلعِ

حذاکثش اهتیبص کسات ضاذُ هشثاَط ثاِ کاالس دادُ ای خاذهبت       . کالس دادُ اًتخبة ضذًذ 8آیتن  دس 

ِ 14)، کاالس دادُ ّابی تخػػای   %(89-گضیٌِ  34)هشاقجتی  ، کاالس دادُ ای اطالعابت   %( 88-گضیٌا

. ثَد%( 85-گضیٌِ 7)دهَگشافی، ثیوبس 

مطالعه اهدف

 غَست ثِ دادُ پبیگبُ دسی، ّب دادُ دسآى کِ است سیستوی ثیوبسستبًی اطالعبت سیستن

 کِ سبختبسی ثب ٍ ّستٌذ ًیبص هَسد کِ دسصهبًی ٍ دسهحل هیطًَذکِ رخیشُ ًحَی ثِ ّوضهبى

 داًین هی کِ قشاسگیشًذّوبًطَس هجبص کبسثشاى است،دسدستشس سبصگبسضذُ کبسثش خبظ ثبًیبصّبی

 ٍ ثبصیبثی ، رخیشُ آٍسی، جوع ثبیذ کِ ضَد هی تَلیذ سالهت هشاقجت سبصهبى دس صیبدی اطالعبت

 سیستن گیشی ثکبس کِ دّذ هی ًطبى  جْبى دس ضذُ اًجبم تحقیقبت. ضًَذ استفبدُ قبثل

 آسبى ٍ سشیع دستشسی ّوچٌیي ٍ کیفیت ثب هشاقجت خذهبت اسایِ هَجت ثیوبسستبًی اطالعبت

 سیستن اغلی اجضای اص یکی پشستبسی اطالعبتی سیستوْبی.گشدد هی غحیح ٍ کبهل اطالعبت ثِ

 طَس ثِ خَد فعبلیتْبی هذیشیت دس تب کٌذ هی کو، پشستبساى ثِ ٍ ّستٌذ سالهت اطالعبت

 ٍ ثخطیذُ ثْجَد  سا ثیوبس هشاقجت تَاًٌذ هی آًْب تشتیت ایي ثِ ٍ ًوَدُ استفبدُ ّب دادُ هَثشاص

 سٍضْبی اص یکی پشستبساى تَس  ثیوبس اص هَسدی هشاقجت طشح.دٌّذ تَسعِ سا خَد داًص

 . گشدد هی ٍاگزاس ضیفت طی دس خبظ پشستبس ی، ثِ ثیوبس چٌذ اص هشاقجت کِ ثبضذ هی هشاقجتی

 توبهی ٍ.ضَد هی اسائِ پشستبس ی، هسئَلیت ثب ثیوبس چٌذ یب ی، هشاقجتْبی کلیِ سٍش ایي دس

 دس کِ آًجبیی اص گشدد ثجت پشستبسی اطالعبت سیستن دس ثبیستی ضذُ اًجبم پشستبسی اقذاهبت

 کبسثشد هَاصات دس ثیوبس اص هَسدی هشاقجت طشح اجشای خػَظ دس ای هطبلعِ ایشاى کطَسهبى

 سیستن ایي ًیبصّبی تب ضذین آى ثش است ًطذُ اًجبم پشستبسی اطالعبت سیستن اص کبهل ٍ آسبى

 اص ّذف ٍ. گشدد ضٌبسبیی  ثیوبسستبًی اطالعبت سیستن کبسثشدّبی  ساستبی دس آى هطکالت ٍ

  ) ثیوبسستبًی  اطالعبت سیستن ًیبص هَسد ّبی دادُ حذاقل هجوَعِ تعییي هطبلعِ ایي اًجبم

HIS)  ِثبضذ هی دلفی تکٌی، ثِ ثیوبس اص هَسدی هشاقجت طشح اجشای هٌظَس ث .

پیشنهادات 

ّب اسصیبثی ٍ ًقبط ضعف آًْب هطخع ٍ ساّکبسّبیی  HISپیطٌْبد هی گشدد ثش اسبس یبفتِ ّبی ایي هطبلعِ 

.جْت ثْجَد آًْب اسایِ گشدد 

. ..موردبا توجه به یافته های 

گیری نتیجه

 .  .


