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پروردگارا خارج كن مرا از تارييك های فكر و به نور فهم مرا گرامي بدار   پروردگارا برما درهای رحمتت را بگشاي و گنج های دانشت را برما 

بگسرتان.

به اميد تو اي مهربان تريِن مهربانان.

دوست من سالم...امیدوارم که حالت کلّی خوب باشه.

نهاِل سبِز فناوراِن سالمت یه برگ تازه داده!

برگ هفتم!

واسه جوونه زدن این برگ کنار هم ایستادیم و عالوه بر بچه های قدیمی تیممون، از ذوق و استعداد و انگیزه ی بچه های تازه نفس، واسه رشد 

بهرت نور گرفتیم.

کنار متوِم این روزای خاکسرتی و بی رنگ و لعاب، سعی کردیم پر قدرت بریم جلو و بوِم این مسیر رو پر از رویاهای قشنگ و خوش رنگ 

کنیم.

 با قلم موی توی دستمون رویاهامونو کشیدیم...رویاهایی که گره خوردن به سالمت و فناوری...از تصورش لبخند اومد گوشه لبمون؛

اّما

.

.

.

کاش کسی این لبخندو ازمون نگیره!

کاش کسی نخواد رویاهامونو با کسی رشیک بشیم!

کاش فقط یه دانشجوِی HIT بخش کدگذاری ذوق کنه از ثبت پرونده های تولد!

کاش فقط یه  دانشجوی HIT بخش آمار از کمبود مریض خوشحال بشه!

کاش فقط یه دانشجوی HIT بایگانی بتونه مدارک پزشکی رو زیر و رو کنه!

و ای کاش فقط یک دانشجوی HIT باشه که لبخندشو با ورود مریض به بیامرستان تو رگاش تزریق کنه!

حرکت کن

برو جلو 

اشتباه کن

منیدونی پا شدن از زمین و تکوندِن خاک از زانوها و با اطمینان رفنت سمِت مسیِر درست چه لّذتی داره..!

سخن سردبری
دانشجوی ترم چهار فناوری اطالعات سالمت

منیره اسامعیلی
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یکــی از کتاب هــای مرجــع کــه ســازمان جهانــی 

بهداشــت آن را مختــص رشــته فنــاوری اطالعــات 

ICD-10 کتــاب اســت،  منــوده  ســالمت معرفــی 

شــد. می با

متامــی کتاب هایــی کــه در ایــن بخــش بــه شــام 

ــه  ــتفاده هرچ ــم، روش اس ــی می کنی ــتان معرف دوس

بهــرت از کتــاب  ICD-10 را بــه مــا آمــوزش می دهنــد.

این کتاب ها به رشح ذیل است: 

کتــاب » آشــنایی بــا  ICD-10 بــا رویکــردی بــه 

روش هــای کدگــذاری » بــه تألیــف و ترجمــه اســتاد 

ارجمنــد دکــرت یوســف مهدی پــور می باشــد. ایــن 

کتــاب در دو جلــد در اختیار مدرســین و دانشــجویان 

قــرار گرفتــه اســت. جلــد اول ایــن کتــاب در ۷ فصــل 

و ۱۸۵ صفحــه و جلــد دوم ایــن کتــاب در ۱۳ فصــل 

و ۲۴۰ صفحــه مجلــد بــه چــاپ رســیده اســت. 

ICD-10 ایــن کتــاب بــه بیــان و بررســی تاریخچــه 

آمریــکا  در  بیامری هــا  طبقه بنــدی  تاریخچــه  و 

پرداختــه اســت. اهــم مــواردی کــه در ایــن کتــاب بیــان 

شــده اســت: 

•اصول کلی طبقه بندی بین املللی بیامری ها 

 ICD خانواده•

•آنالیز داده های تشخیصی 

•روش های علمی کدگذاری پرونده ها 

همچنیــن در ایــن کتــاب مباحــث به صــورت موضوعــی 

بیــان و در آخــر بــه معرفــی کتــاب کالیفرنیــا کــه بــا آن 

ــه اســت. ــم، پرداخت تعرفــه خدمــات را بررســی می منایی

 « بیامری هــا  کدگــذاری  جامــع  راهنــامی   « کتــاب 

ــت.  ــدی اس ــم احم ــرت مری ــم دک ــف رسکار خان ــه تألی ب

ایــن کتــاب در یــک جلــد ۲۹۲ صفحــه ای در اختیــار 

اســت.  گرفتــه  قــرار  دانش آموختــگان 

در ایــن کتــاب ۲۱ فصــل از کتــاب ICD-10 مرجــع آورده 

شــده اســت کــه به صــورت فصل بنــدی، همــراه بــا 

توضیحــات مختــر و نــکات مهــم مطــرح شــده اســت.

کتاب کوککتاب کوک
فاطمه بابا گل زاده
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ــه بنویســم کــه متــام  ــم؛ از چــه بنویســم و چگون ــم از کجــا رشوع کن منی دان

دغدغه هــای رشــته  تحصیلــی ام را کــه اینــک جامــه ای مجــازی بــه خــود 

پوشــانده بــه تصویــر بکشــم؟! بــودن در ایــن مســیر، برایــم آرزویــی شــیرین 

بــود؛ آرزویــی کــه منی دانــم تــا کجــا بایــد چشــم بــه راهــش باشــم. آرزویــی 

کــه آن را بــرای خــودم پنداشــته بــودم تــا بــه آن برســم.

وای خــدای مــن؛ تــا کــی؟ تــا کجــا بایــد بــرای آرزویــی کــه بــه آن رســیدی؛ 

امــا هنــوز ملســش نکــردی و طعمــش را نچشــیدی، خــون دل خــورد؟! بایــد بــه 

ــی  ــه می توان ــه ســختی نفــس کشــید. ن ــی و دور از فضــای دانشــگاه، ب تنهای

ــب  ــت را در قال ــای اطراف ــی زیبایی ه ــه می توان ــی و ن ــس کن ــت را مل اطراف

واقعــی ببینــی.

ــری،  ــرو می ب ــت ف ــق ریه های ــه عم ــس را ب ــا نف ــی، ت ــاز می کن ــم ب ــا چش ت

ــه باغچــه خــود  همگــی دل آشــوبه هایی از غنچه هــای آرزویــی اســت کــه ب

نرســیده اند تــا حــس کننــد گل بــودن چــه هیاهویــی دارد! غنچه هــای آرزویــی 

کــه بایــد بــه مــرور زمــان  بپذیرنــد کــه بــدون باغچــه هــم می تواننــد، بــوی 

ــد. ــه خــود بگیرن ــای موفقیت هــا و افتخــار آفرینی هایشــان را ب زیب

ــن انتظارهــا،  ــن ای ــم در بی ــرای گل شــدِن غنچه هــای آرزوی ــان ب پــس همچن

می جنگــم. تالشــی کــه فقــط تاریکــی شــب و روشــنایی دل، آن را درک 

ــده ام. ــه گذران ــته را چگون ــن رش ــه ای ــیدن ب ــختی های رس ــه س ــد، ک می کنن

ــا  ــاره گلربگ هایــت را بــه منایــان بگــذار ت غنچــه ی آرزوی مــن؛ برخیــز و دوب

ــد. ــو را ببینن ــده، ت چشــم های نادی

می دانــم کــه پذیرفتنــش دشــوار اســت و بــاور دارم، ابــراز عالقــه و احساســات 

از پشــت صفحــه مکعبــی کامپیوترهــا ســخت و حــرت برانگیــز اســت؛ امــا 

بجنــگ و تــالش کــن بــرای چشــامن بیامرانــی کــه بــا هــزاران امیــد بــه دســتان 

تــو دوختــه شــده اند. انگشــتانی کــه بایــد بفشــاری بــر روی کلیدهــای صفحــه 

ــه  ــتانی ک ــد، دس ــان درآین ــه منای ــداد ب ــروف و اع ــن ح ــا زیباتری ــقت ت عش

ــورد، فــردن دســتان  ــی روح کیب ــه جــای فــردن کلیدهــای ب می توانســت ب

خانــواده اش و بــودن در کنــار آنهــا را حــس کنــد؛ امــا تــو ســوگند خــورده ای 

ــی را در  ــای زندگ ــا، معن ــروف بی معن ــر از ح ــه ی پ ــن صفح ــار ای ــه در کن ک

صفحــات تاریــخ ثبــت کنــی.

ــا، آزرده  ــه ای مانیتوره ــه شیش ــت صفح ــت در پش ــامن زیبای ــم چش می دان

می شــوند؛ امــا بــدان تــو نــور چشــم هــر چشــم بــه جهــان گشــوده ای هســتی 

کــه تــا پــا بــه جهــان می گــذارد؛ نــوری در چشــامن تــو بــه جریــان می افتــد

بــا متــام وجــودم نوشــتم بــا متــام وجــودت بخــوان و بــرای هــر بنــدش رنــگ 

زیبایــی در بــوم رنــگ زندگــی ترســیم کــن.

از لنز ترم یکی هااز لنز ترم یکی ها
مهتاب ورزشکار
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مــا بــر ایــن باوریــم اگــر یــک پزشــک می توانــد جــان 

یــک بیــامر را نجــات دهــد، یــک اخــرتاع یــا نــوآوری 

ــاوری اطالعــات ســالمت نیــز می توانــد  در زمینــه فن

جــان صدهــا بیــامر را نجــات دهــد و بــر عمــر آنهــا 

بیفزایــد.  

ــره  ــزار ذخی ــن اب ــکی مهم تری ــدارک پزش ــناد و م اس

مراقبت هــای  تحلیــل  و  اطالعــات  بازیابــی  و 

ــا در نظــر  ــد ب ــی اســت و می توان بهداشــتی و درمان

ــی  ــتانداردهای مل ــازی و اس ــول مستندس ــنت اص گرف

و بین املللــی تحولــی عظیــم در نظــام اطالعــات 

بهداشــتی بــه وجــود آورد.

ــته  ــت رش ــودن اهمی ــکار ب ــا وجــود غیرقابل ان ــا ب ام

ــاوری اطالعــات ســالمت؛ از شــهریور ســال 1399  فن

در دفرتچه هــای اســتخدامی وزارت بهداشــت، درمــان 

ــته  ــن رش ــی ای ــگاه تخصص ــکی، جای ــوزش پزش و آم

ــای  ــه ردیف ه ــی ک ــه صورت ــد. ب ــه ش ــده گرفت نادی

شــغلی رشــته فنــاوری اطالعــات ســالمت، مدیریــت 

ــک  ــکی و انفورماتی ــدارک پزش ــالمت، م ــات س اطالع

و  پزشــکی  کتابــداری  رشــته های  بــه  پزشــکی 

نیــز  درمانــی  و  بهداشــتی  خدمــات  مدیریــت 

اختصــاص داده شــد!

ــات  ــت خدم ــداری و مدیری ــنت رشــته کتاب جــای گرف

ردیــف  در  آن  امثــال  و  درمانــی  و  بهداشــتی 

ــالت  ــالمت از معض ــات س ــاوری اطالع ــته های فن رش

اساســی فارغ التحصیــالن رشــتٔه مــا و در واقــع 

مدیریــت  جامعــٔه  بــرای  ناخوشــایند  اتفاقــی 

ــن ســؤال  ــه اوالً ای ــات ســالمت اســت؛ چراک اطالع

ــگان  ــا دانش آموخت ــه آی ــی آورد ک ــود م ــه وج را ب

امــور  اداره  در  را  الزم  توانایی هــای  کتابــداری 

اینکــه  دوم  مــورد  و  دارنــد؟  پزشــکی  مــدارک 

ــاوری  ــته فن ــالن رش ــتخدام فارغ التحصی ــانس اس ش

اطالعــات ســالمت بســیار پاییــن می آیــد. 

و  پی درپــی  اعرتاضــات  موجــب  موضــوع  ایــن 

چندیــن مــورد نامه نــگاری شــد؛ و در همیــن راســتا 

ــه  ــالمت ب ــات س ــاوری اطالع ــوری فن ــن کش انجم

ــگان ایــن رشــته،  همراهــی جمعــی از دانش آموخت

نامــه ای بــا حــدود هــزار امضــا و هشــتک حامیــت 

از فارغ التحصیــالن، تهیــه کــرد کــه متأســفانه رونــد 

پیگیــری و رســیدگی بــه آن بــه دلیــل بیــامری کرونــا 

متوقــف شــد.

هامن طــور کــه در عکــس مشــاهده می کنیــد؛ 

از رسی آزمون هــای اســتخدامی وزارت بهداشــت 

کــه در تاریــخ 24 بهمن مــاه، پیــش رو اســت، ایــن 

ــورد. ــم می خ ــه چش ــور ب ــوع به وف موض

ایــن کار اجحــاف آشــکاری در حــق دانش آموختگان 

HIT  , بــوده و امیــد اســت بــرای برقــراری عدالت، 

هرچــه زودتــر به آن رســیدگی شــود. 

درد     را    در میان گذاشنت عطیه مقصودی
دانشجوی ترم 4 فناوری اطالعات سالمت

مشکالت استخدام
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درد     را    در میان گذاشنت
از دستگاه ضد خر و پف اسمارت اسلیپ که جدیدترین محصول حوزه سالمت  IAF,2019در منایشگاه شرکت شناخته شده فلیپس است رومنایی شد.

یکــی از ایــن محصــوالت کــه رابــط کاربــری بســیار 

پــف  ســاده ای هــم دارد، دســتگاه ضــد خــر و 

ــامرت  ــوالت اس ــه در رسی محص ــت ک ــس اس فیلیپ

اســلیپ ایــن رشکــت، قــرار می گیــرد. ایــن دســتگاه 

می توانــد جلــوی برخــی از انــواع خــر و پــف را 

و  پوشــیدنی  گجت هــای  بحــث  وقتــی  بگیــرد. 

تکنولوژی هــای حــوزه ســالمت مطــرح اســت، یکــی 

کــه گجــت  اســت  ایــن  فاکتورهــا  از مهم تریــن 

مرف کننــده  شــخصی  نیازهــای  بــا  موردنظــر، 

کامــالً هامهنــگ و ِوفــق باشــد. محصــوالت فیلیپــس 

ــد. ــه معمــوالً عملکــرد کم نقصــی دارن ــن زمین در ای

فیلیپــس همــواره ســعی دارد بــا ترکیــب هــوش 

و  روز  تکنولوژی هــای  پیرشفته تریــن  مصنوعــی، 

ــمندی  ــوق هوش ــتی ف ــوالت بهداش ــن محص همچنی

ــازد. بس

یکــی از رایج تریــن دالیلــی کــه منجــر بــه خــر و پف 

کــردن می شــود، ایــن اســت کــه فــرد به صــورت 

صــاف و روی کمــر خــودش بخوابــد. دســتگاه ضــد 

خــر و پــف رشکــت فیلیپــس، بــه کمــی پایین تــر از 

قفســه ســینه افــراد بســته می شــود. اگــر فــردی کــه 

ــت  ــه خــود بســته اســت، از حال ــن دســتگاه را ب ای

خوابیــدن بــه پهلــو بــه حالــت خوابیــدن روی کمــر 

تغییــر موقعیــت دهــد، بالفاصلــه یــک ویــره بســیار 

ــد. ــر از دســتگاه دریافــت می کن ظریــف ولــی مؤث

دســتگاه ضــد خــر و پــف اســامرت اســلیپ برخــالف 

بســیاری از دیگــر دســتگاه های ضــد خوروپفــی 

عملکــردی  هســتند،  بــازار  در  هم اکنــون  کــه 

ســاده دارد. برخــی از دســتگاه های ضــد خــر و 

ــه و  ــک، چان ــه دور دهــان، فَ ــازار، ب ــی ب ــف کنون پ

بینــی هــم متصــل می شــوند. شــاید ایــن دســتگاه ها 

ــف  ــر و پ ــکل خ ــل مش ــرای ح ــرتی ب ــی بیش توانای

داشــته باشــند، امــا مطمئنــاً کســی کــه چنیــن 

دســتگاه هایی را روی صــورت خــودش بســته اســت، 

منی توانــد خــواب دل پذیــری را تجربــه کنــد!

تکنولیزتکنولیز
Smart Sleep دستگاه ضد خر و پف

فاطمه هرنمند 
دانشجوی ترم 4 فناوری اطالعات سالمت

تکنولوژی:
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پــس از عرضــه پرچمــدار جدیــد سامســونگ یعنــی 

ــه در  ــت ک ــی S21 در راه اس ــاال گلکس ــوت 20 ح ن

3 مــدل یعنــی گلکســی S21 ، گلکســی S21 پــالس، 

ــود. ــه می ش ــرتا عرض ــی S21 اول گلکس

همچنیــن  و  زیبــا  رنگ هــای  در  مــدل   3 ایــن 

گذشــته  بــه  نســبت  قدرمتندتــر  دوربین هــای 

رومنایــی خواهــد شــد. ایــن رندرهــا از 3 مــدل 

ــی  ــی اس 21 رومنای ــونگ رسی گلکس ــد سامس جدی

کــرده اســت کــه احتــامل خیلــی زیــاد ایــن مدل هــا، 

ــود. ــد ب ــی خواه ــدل نهای ــه م ــبیه ب ــای ش مدل ه

هــر سه گوشــی مبتنــی بــر منایشــگرهای ۱۲۰ هرتــز 

هســتند و انــدازٔه آن هــا از ۶٫۲ اینــچ آغــاز می شــود 

و بــه ۶٫۸ اینــچ می رســد. در ضمــن بایــد خاطرنشــان 

ــم  ــم Pen S    ه ــرتا از قل ــی  S21 اول ــم گلکس کنی

پشــتیبانی می کنــد کــه در همیــن زمینــه می توانیــم 

ــی  ــرگ رسی گلکس ــه م ــوط ب ــای مرب ــه گزارش ه ب

 S21 ــم گوشــی های رسی گلکســی ــوت اشــاره کنی ن

در مــاه مــارچ بــا قیمــت بســیار باالیــی راهــی بــازار 

شــد. ایــن موضــوع سامســونگ را بــا انتقــادات 

زیــادی در رسارس جهــان روبــه رو کــرد حــاال بــه 

رسی  گوشــی های  قیمــت  کــه  می رســد  نظــر 

گلکســی S21 سامســونگ تحــت تأثیــر ایــن موضــوع 

پایین تــر از آنچــه کــه انتظــار می رفــت، خواهــد 

بــود، البتــه نــه همــه آنهــا.

و  رندرهــا  بــه  مربــوط  غیررســمی  اطالعــات 

پرچم داران سال پرچم داران سال ۲۰۲۱۲۰۲۱ سامسونگ سامسونگ    
Galaxy SGalaxy S

فایل هــای   CAD ایــن گوشــی ها و بهینه ســازی 

طراحــی برآمدگــی مربــوط بــه دوربیــن اصلــی 

گوشــی اســت. 

ــا اینکــه هنــوز جزئیــات مربــوط  ــر ایــن، ب عــالوه ب

بــه دوربیــن ایــن گوشــی ها منتــرش نشــده، امــا 

بــر اســاس اطالعــات موجــود احتــامالً دوربیــن 

ایــن گوشــی ها از دوربیــن به روزرســانی شــده و 

در نســخه Ultra نســل جدیــد 108 مگاپیکســلی 

ــد.    ــد ش ــتفاده خواه اس

محمد امین زارعی 
دانشجوی ترم 2 فناوری اطالعات سالمت
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پرچم داران سال پرچم داران سال ۲۰۲۱۲۰۲۱ سامسونگ سامسونگ    
Galaxy SGalaxy S

مصاحبه با رتبه برتر کنکور ارشد مصاحبه با رتبه برتر کنکور ارشد 9898

آوا  فالمرزی 
ابتــدا خودتــون رو معرفــی کنیــد، رشــته کارشناســی 

ارشــد  رتبــه در کنکــور  ایــن دوره،  دانشــگاه  و 

و  ســالمت(  اطالعــات  فنــاوری  و  )انفورماتیــک 

رشــته و دانشــگاه دوره کارشناســی ارشــد 

سالم

ــی  ــال ۹۴ کارشناس ــتم. ورودی س ــرزی هس آوا فالم

ــوم  ــگاه عل ــالمت دانش ــات س ــاوری اطالع ــته فن رش

پزشــکی اصفهــان بــودم و در حــال حــارض در رشــته 

پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  پزشــکی  انفورماتیــک 

تهــران مقطــع ارشــد مشــغول بــه تحصیــل هســتم. 

در کنکــور ارشــد ۹۸ رتبــه ۲ رشــته فنــاوری اطالعــات 

ــکی رو  ــک پزش ــته انفورماتی ــٔه ۶ رش ــالمت و رتب س

کســب کــردم. ســال کنکــور بــه شــدت گیــج بــودم 

ــم  ــال یکــری اطالعــات و اینکــه ارشــد بخون و دنب

یــا نــه؟ ایــن رشــته رو ادامــه بــدم یــا نــه؟ و خیلــی 

ــن  ــر ای ــم اگ ــحال میش ــی خوش ــر. خیل ــزای دیگ چی

مطالــب بتونــه بهتــون کمکــی کنــه و قســمت 

ــده. ــواب ب ــواالتونو ج ــی از س کوچیک

ــود  ــدر ب ــد چق ــور ارش ــر درس در کنک ــد ه ۱. درص

و مطالعــه بــرای آزمــون کارشناســی ارشــد را از چــه 

زمانــی آغــاز کردیــد و چه قــدر زمــان در طــول روز 

بــه درس خوانــدن اختصــاص داده بودیــد؟

درصدهایم در کنکور فناوری اطالعات سالمت:

* مدیریت اطالعات سالمت : ۴۰

* فناوری اطالعات سالمت : ۳۳

* بیامری شناسی و اصطالحات پزشکی :۲۷

* سیستم های طبقه بندی اطالعات سالمت :۴۰

* کامپیوتر و ساختامن داده : ۷۷

* زبان انگلیسی : ۳۵

 و درصدهام در کنکور انفورماتیک:

* برنامه نویسی و ساختامن داده: ۴۸ 

* مدیریت اطالعات سالمت: ۲۷

* ریاضی و آمار حیاتی: ۴۳

* انفورماتیک سالمت:۳۳

* کلیات و اصطالحات پزشکی: ۲۵

* زبان انگلیسی: ۵۶

مــن تابســتان رو کامــل رصف مشــورت گرفــنت و 

ــرم  ــی بگی ــم قطع ــم تصمی ــا بتون ــردم ت ــق ک تحقی

ــدم  ــل ب ــه تحصی ــا ادام ــم ی ــازار کار بش ــه وارد ب ک

و ایــن ادامــه در چــه رشــته ای باشــه کــه تصمیمــم 

ــان  ــد. هم زم ــد ش ــور ارش ــت در کنک ــر رشک در آخ

ــه درس  ــرم رشوع ب ــای ت ــا و کالس ه ــا کارآموزی ه ب

خونــدن کــردم. معمــوالً صبــح تــا ظهــر بیامرســتان 

یــا کالس بــودم و بعدازظهــر در کتابخانــه خانه مــان 

نداشــتم  کالس  کــه  روزهایــی  و  میخونــدم  درس 

ــور  ــه ط ــردم. ب ــه می ک ــل مطالع ــور کام ــه ط رو ب

میانگیــن هــر روز ۴ تــا ۵ ســاعت درس میخونــدم و 

یــک نصفــه روز رو تــوی هــر هفتــه کامل اســرتاحت 

ــاه  ــد و م ــوی در عی ــه ام ت ــاعت مطالع ــردم س می ک

ــد. ــاعت ش ــدود روزی ۸ س ــور ح ــل از کنک قب

ــد،  ــون ارش ــرای آزم ــه ب ــان مطالع ــدت زم ۲. در م

چگونــه انگیــزه خــود را حفــظ می کردیــد؟

ــا میتونــم وقــت بــذارم و هدفــم رو  ســعی کــردم ت

دقیقــاً مشــخص کنــم و ببینــم کــه دوســت دارم 

ــه کاری  ــغول چ ــا و مش ــده رو کج ــال آین ــد س چن

باشــم. بعــد از اون ســعی کــردم رشــتم رو درســت 

ــدم  ــخص ب ــواب مش ــواال ج ــن س ــه ای ــم و ب بشناس

ــدم؟  ــه ب ــته رو ادام ــن رش ــت دارم ای ــا دوس ــه آی ک

یــا  دارم  دوســت  بیشــرت  رو  آکادمیــک  محیــط 

بــازار کار دولتــی یــا بــازار کار آزاد رو و خیلــی 

ــزه مشــخص  چیزهــای دیگــر. داشــنت هــدف و انگی

خیلی خیلــی بهــم کمــک کــرد کــه تــالش کنــم و کــم 

ــارم. نی

۳. عامل موفقیت خود را چه چیزهایی می دانید؟

اول  از همــه داشــنت هــدف مشــخص. مــورد بعــدی 

هــم ایــن بــود کــه زمــان زیــادی بــرای برنامه ریــزی 

ــه روی  ــردم ک ــعی ام رو می ک ــه س ــتم و هم میذاش

ــل از  ــتم قب ــه داش ــه ک ــرم. برنام ــش ب ــه ام پی برنام

کنکــور خیلــی بــه کنــرتل کــردن اسرتســم کمــک کرد.

ــرای  ــاز جهــت کســب آمادگــی ب ــع مــورد نی ۴. مناب

ــه شــناختید؟ کنکــور ارشــد را چگون

ــم.  ــورت گرفت ــودم مش ــگاه خ ــاتید دانش اول از اس

پیشــنهاد  و  کــردم  اینرتنــت رسچ  در  آن  از  بعــد 

ــاً  ــردم و نهایت ــی ک ــور رو بررس ــگاه های کنک آموزش

از اســاتید دانشــگاه های دیگــه و  تــا  بــه چنــد 

دانشــجوهای دکــرتا و ارشــد ایــن رشــته ایمیــل زدم 

ــه  ــم هم ــر ه ــم. در آخ ــی گرفت ــون راهنامی و ازش

ایــن پیشــنهاد ها رو جمع بنــدی کــردم و منابعــم 

ــردم. ــاب ک رو انتخ

تو هم برتر باشتو هم برتر باش

مهدی مهدیانی
دانشجوی ترم 2 فناوری اطالعات سالمت
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ــد  ــی ارش ــون کارشناس ــت آزم ــی جه ــه منابع ۵. چ

ــد؟ ــه کردی مطالع

بــا توجــه بــه اینکــه مــن بــرای کنکــور انفورماتیــک 

ــن رشــته رو  ــا دروس ای ــط ب ــع مرتب ــدم، مناب میخون

ــن دو  ــه بی ــی رو ک ــردم و دروس ــه ک ــط مطالع فق

ــات  ــک اطالع ــا کم ــط ب ــودن فق ــرتک نب ــته مش رش

خیلــی  اســاتیدم  از  و  دادم  پاســخ  کارشناســیم 

ــم  ممنون

منابعــی کــه بــرای انفورماتیــک مطالعــه کــردم 

بــودن: این هــا 

برنامــه نویســی و ســاختامن داده: دو کتــاب   *
برنامــه نویســی c و ســاختامن داده هــا از آقــای 

مقســمی

* مدیریــت اطالعــات ســالمت: بــا توجــه بــه اینکــه 
منابــع ایــن درس خیلــی گســرتده بــودن مــن دو 

ــاوری اطالعــات ســالمت دکــرت صدوقــی و  ــع فن منب

سیســتم هــای اطالعــات مراقبــت ســالمت از دکــرت 

شــیخ طاهــری رو مطالعــه کــردم و بــرای جمــع 

بنــدی هــم خالصــه هــای خــودم و کتــاب مدیریــت 

اطالعــات ســالمت از آقــای حســام کریــم رو خوندم .

* ریاضــی و آمــار حیاتــی: درســنامه جامــع ریاضیات 
و بــرای آمــار فصــل هــای مــورد نیــاز رو از  خالصــه 

ــود  ــان ب ــاب مدرس ــه از کت ــتانم ک ــی از دوس ی یک

خالصــه کــرده بــود  خونــدم.

ــج  ــن درس از پکی ــرای ای ــالمت: ب ــک س * انفورماتی
انفورماتیــک دکــرت کیانــی اســتفاده کــردم کــه عــالوه 

بــر پوشــش دادن مباحــث درســی دیــد خیلــی 

خوبــی از رشــته بهــم داد و بــا مثــال و خیلــی 

ــود. ــی ب مفهوم

* کلیــات و اصطالحــات پزشــکی: بــرای ایــن کتــاب 
ــات  ــمت کلی ــار و قس ــم نوبه ــکی خان ــات پزش کلی

ــکی  ــدارک پزش ــع م ــنامه جام ــاب درس ــکی کت پزش

رو مطالعــه کــردم کــه بــه نظــرم بــا توجــه بــه 

اینکــه مطالــب خیلــی زیــاد و فــرار میباشــند، بهــرته 

ــوب  ــع و  خ ــک منب ــن روی ی ــو بذاری ــه مترکزتون ک

بخونیــدش و مــرورش کنیــن تــا تســلط کافــی پیــدا 

کنیــن مــن بــه نظــر خــودم تســلط خوبــی روی ایــن 

درس نداشــتم  .

* زبــان انگلیســی: کتــاب هنــد بــوک جامــع لغــات 
و اصالحــات زبــان کارشناســی ارشــد علــوم پزشــکی 

ــدم و کنکــور هــای ســال  ــا رو خون از رضــا مهاجرنی

قبــل رو زدم. مــن در درس زبــان پایــه نســبتا خوبــی 

داشــتم و متاســفانه خیلــی وقــت نذاشــتم روی ایــن 

درس و فکــر میکــردم کــه مــاه هــای آخــر میرســم 

ــر دوره شــدم  ــدر درگی ــا اونق ــم ام ــل بخون ــه کام ک

ــه کــه نرســیدم آن طــوری   ــان درس گســرتده ای و زب

کــه الزمــه بخونــم بهتــون پیشــنهاد میکنــم کــه زبــان 

رو زودتــر از هــر درســی رشوع کنیــن و هیــچ روزی 

ــل  ــش کام ــامت و اصطالحات ــا کل ــن ت ــارش نذاری کن

ملکــه ذهنتــون بشــه و بهــش تســلط پیــدا کنیــن.

* ۶. آیــا بالفاصلــه پــس از دوره کارشناســی، کنکــور 
ــه  ــالی فاصل ــد س ــا چن ــد و ی ــت کردی ــد را رشک ارش

ــاد؟ افت

ــرای  ــه ب ــرم ۷ و ۸ کارشناســی مطالع ــا ت ــان ب هم زم

ــردم. ارشــد رو رشوع ک

ــود  ــه خ ــوری از رتب ــه تص ــور، چ ــد از کنک * ۷. بع
ــتید؟ داش

بــه ســال های قبلــی  از نظــرم نســبت  ســؤاالت 

ســخت تر بــودن و در مقایســه بــا آزمون هایــی کــه 

ــؤاالت  ــه س ــم، ب ــودم می گرفت ــور از خ ــل از کنک قب

ــؤاالت  ــداد س ــودم. در کل تع ــخ داده ب ــرتی پاس کم

نــزده ام از نظــرم خیلــی زیاد بود و اصــالً راضی نبود.

* ۸. آیــا بــرای وارد شــدن بــه بــازار کار رشــته 
فنــاوری اطالعــات ســالمت، رشکــت در آزمــون ارشــد 

رضوری اســت؟

نه به هیچ وجه.

در  شــام  دیــدگاه  و  شــام  آخــر هــدف  در   .۹  *
رابطــه بــا ایــن رشــته چیســت؟و چــه توصیــه ای بــه 

ــد؟ ــته داری ــن رش ــی ای ــع کارشناس ــالن مقط محص

ــودم  ــده ب ــته ش ــن رش ــه وارد ای ــی ک ــای اول ترم ه

اصــالً راضــی نبــودم چــون بــا تصوراتــی کــه از رشــته 

ــه  ــی ک ــاً زمان ــرد مخصوص ــرق می ک ــتم کامال ف داش

وارد محیــط بیامرســتان شــدم. امــا به مــرور بــا 

ــه  ــه میش ــی ک ــته و زمینه های ــورد رش ــق در م تحقی

رشــته ای  بیــن  و  داد  انجــام  فعالیــت  اون  تــوی 

بودنــش خیلی خیلــی بــه نظــرم جــای پیرشفــت 

ــه  ــه ادام ــن زمین ــم در همی ــم گرفت داشــت و تصمی

ــوزه  ــرتی وارد ح ــات بیش ــا اطالع ــدم و ب ــل ب تحصی

ــم. ــط کار بش ــی و محی عمل

ــت  ــوب اس ــی خ ــرم خیل ــه نظ ــته ب ــن رش ــده ای آین

ــه  ــده ب ــن آین ــا ای ــت و کار داره. ام ــای پیرشف و ج

ــن رشــته  ــم در ای ــه داری ــرده ک ــی گ ــر م ــی ب ماهای

تحصیــل می کنیــم. اینکــه چقــدر تــالش کنیــم و 

انگیــزه داشــته باشــیم. پــس ســعی کنیــد اطالعاتتون 

رو در مــورد رشــته و کاربردهــاش تــوی کشــورهای 

مختلــف و همین طــور مهــارت هاتــون رو بــه روز و 

ــد ــاال نگــه داری ب
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از از جادویجادوی صاحبان شبکه های  صاحبان شبکه های 
اجتماعیاجتماعی خارج شو! خارج شو!

در ســکانس پایانــی فیلــم توصیــه هایــی را از زبــان 

نخبــگان ایــن رســانه هــا مــی شــنوید.

از  را  زیــادی  هــای  اپلیکیشــن  مــن   -

گوشــی خــودم پــاک کــردم؛ کــه احســاس مــی کــردم 

وقــت زیــادی را از مــن میگیرنــد. و نوتیفیکشــن 

هــای متــام چیزهایــی کــه اطالعــات نــه چنــدان 

کــردم. خامــوش  میــدن  مــن  بــه  مهمــی 

ــن  ــه داری ــی ک ــداد نوتیفیکشــن های تع  -

کنیــن. کــم  رو 

نوتیفیکشن ها را خاموش کنین.  -

ــنهادی رو  ــای پیش ــت ویدیوه ــچ وق هی  -

ــن  ــاب کنی ــون انتخ ــه خودت ــن؛ همیش ــول نکنی قب

اســت. مبــارزه  دیگــه  روش  یــک  ایــن 

ــه اشــرتاک گذاشــنت، واقعیــت  ــل از ب قب  -

رو بررســی کنیــن منبــع رو در نظــر بگیریــن و 

کنیــن. گــوگل  بیشــرت 

ــنده  ــر »نویس ــرون لنی ــان ج ــان از زب ــا در پای و ام

کتــاب ده اســتدالل بــرای اینکــه همیــن االن شــبکه 

هــای مجــازی خــود را حــذف کنیــد« مــی شــنویم:

ــم کاری  ــه منیتون ــم ک ــی میدون ــه خوب ــن ب ــب م خ

کنــم همــه ی آدمــا، شــبکه هــای مجازیشــونو پــاک 

کنــن امــا میتونــم بــرای چنــد نفــر ایــن کارو انجــام 

ــد  ــرادی هرچن ــی، اف ــی کاری کن ــه بتون ــدم و اینک ب

ــن، ارزش  ــاک کن کــم شــبکه هــای مجازیشــون رو پ

 )The Social Dilemma( مســتند معضل اجتامعــی

یکــی از مســتندهای ســال 2020 اســت که از شــبکه 

نتفیلیکــس پخــش شــد؛ و توجــه رســانه هــا و افــراد 

ــه  ــوری ک ــه ط ــرد ب ــب ک ــود جل ــه خ ــادی را ب زی

ســایت IMDB منــره 7 را بــه آن اختصــاص داد. 

ــاره شــبکه هــای اجتامعــی و  موضــوع مســتند درب

ــوژی اســت. تکنول

ــی  ــان کمپان ــا کارکن ــه ب ــب مصاحب ــتند در قال مس

هایــی ماننــد توییــرت، اینســتاگرام، گــوگل و ... رشوع 

ــز  ــا نی ــه ه ــن مصاحب ــن ای ــا بی ــود . در م ــی ش م

فیلمــی هــم پخــش مــی شــود تــا بهــرت حرفــای ایــن 

کارکنــان موثــر کــه حــال در جبهــه منتقــدان قــرار 

ــد توســط مخاطــب درک شــود. ــه ان گرفت

ــی از شــبکه  ــن مســتند شــام نقدهــای فراوان در ای

هــای اجتامعــی و تکنولــوژی هــای روز دنیــا را 

ــان آن  ــت پای ــن اس ــه ممک ــوری ک ــنوید ط ــی ش م

ــر  ــه فک ــام را ب ــد و ش ــایند نباش ــام خوش ــرای ش ب

ــخ  ــد تل ــی یــک رسی حقایــق هــر چن ــرد ول فــرو ب

ــد  ــا بتوانی ــد ت ــا را بپذیری ــد آنه ــه بای وجــود دارد ک

تغییــر کنیــد؛ امــا اشــتباه نکنیــد شــام بــا اســتفاده 

از ایــن تکنولــوژی هــا  امتیــازات مثبــت فراوانــی را 

نیــز بدســت آورده ایــد. تنهــا ســعی کنیــد بــا اطــالع 

داشــنت از ایــن واقعیــت هــا اســتفاده ای ســودمند 

و ســودمندتر از ایــن شــبکه هــای اجتامعــی داشــته 

باشــید.

زیــادی داره و دلیلــش هــم اینکــه اینطــوری فضــای 

مکاملــه بیشــرتی تولیــد میشــه چــون میخــوام افــراد 

ــه  ــن؛ ک ــته باش ــور داش ــه حض ــوی جامع ــرتی ت بیش

بــرای داشــنت مکاملــه ی اجتامعــی از نفــوذ دیگــران 

آزاد هســتند کــه محــدود بــه ایــن ماشــین هــا 

نیســتند.

پس انجامش بدین؛

از سیستم خارج بشین.

آره، پاکش کن.

از اون مسائل احمقانه بیرون بیا.

دنیا زیباست. عظمتش رو ببین. 

مستند فاطمه سلیامنی 
دانشجوی ترم 4 فناوری اطالعات سالمت




