






یکــی از رشــته های جدیــد و جــذاب فنــاوری 

اطاعــات ســامت اســت. درســت اســت 

کــه ایــن رشــته جدیــد اســت ولــی ســابقه ای 

ــکی  ــدارک پزش ــر دارد و آن م ــته دیگ در رش

ــا،  ــذاری بیامری ه ــه اش کدگ ــه وظیف ــت ک اس

ســاماندهی پرونده هــا و مــدارک پزشــکی 

ــزاری،  ــرم اف ــتم های ن ــد سیس ــا رش ــت. ب اس

پرونده هــای کاغــذی تقریبــا در حــال حــذف 

شــدن هســتند. پــس دیگــر مــدارک پزشــکی 

معنــی نــدارد. یــا بایــد اســم این رشــته بشــود 

مــدارک پزشــکی الکرتونیــک یا اساســا اســمش 

اطاعــات  فنــاوری  بشــود  و  کنــد  تغییــر 

ــن هــم شــد. ســامت کــه همی

از آنجایــی کــه انســان ها بــه دلیــل محدودیت 

ظرفیــت، ضمیــر فکــری ناخــودآگاه خــود، 

ــب  ــادآوری متامــی مطال ــظ و ی ــه حف ــادر ب ق

و  پزشــکی  مســتندات  انتقــال  نیســتند، 

تجربیــات درمانــی از طریــق جلوگیــری از 

دوبــاره کاری، مــوازی کاری، تکــرار آزمون های 

پیشــین و اتــاف وقــت بــه عنــوان یــک عامــل 

اصلــی نقــــش مهمــی در مقدمـــه ســــازی و 

هدایــت فکــری در اکتشــافات حــوزه پزشــکی 

داشته اســت.

ــه  ــد ک ــان می ده ــده نش ــت آم ــوابق بدس س

ــم  ــا عل ــدارک پزشــکی همــگام ب تاریخچــه م

پزشــکی جلــو آمده اســت چــرا کــه علــم 

ــای  ــال یافته ه ــرای انتق ــکی ب ــت و پزش طباب

مرتبــط بــه ســامت و تجربیــات درمانــی 

خــود همــواره بــه ثبــت و مستندســازی ایــن 

اطاعــات نیــاز داشته اســت و بــه جــرأت 

می تــوان گفــت کــه ثبــت مســتندات پزشــکی 

و اســتفاده از ایــن مــدارک و مســتندات جهت 

ــوم پزشــکی،  ــازه عل ــه کشــفیات ت رســیدن ب

ــوری  ــت. بط ــوده اس ــر ب ــم و موث ــیار مه بس

پزشــکی  تجربیــات  و  اطاعــات  اگــر  کــه 

مستندســازی و ثبــت منی شــد، دیگــر شــاهد 

پیرشفــت علــوم مختلــف پزشــکی بــه شــکل 

ــم! ــروزی نبودی ام

ــدا  ــران رشــته ی مــدارک پزشــکی در ابت در ای

ــی  ــی و کارشناس ــع کاردان ــورت مقاط ــه ص ب

وجــود نداشــت و در مقطــع فــوق لیســانس 

اداره امــور بیامرســتان ها تدریــس می شــد 

ــئولین  ــه مس ــان آن ک ــوال فارغ التحصی و اص

آینــده مراکــز بهداشــتی درمانــی کشــور بودند 

در دوران تحصیــل بــه اهمیــت رشــته مــدارک 

پزشــکی پــی بــرده و بــا توجــه بــه اطاعــات 

کســب شــده بــه تاســیس واحــد مــدارک 

پزشــکی در بیامرســتان ها اقــدام می منودنــد.

بــه   ۱۳۴۳ درســال  کــه  بهــداری  وزارت 

ــکی و  ــدارک پزش ــش م ــیس بخ ــت تاس اهمی

ــرده و آن را  نگهــداری مــدارک بیــامران پــی ب

رضوری تشــخیص داده بــود، یــک راهنــام 

جهــت نگهــداری مــدارک پزشــکی در ایــن 

ــن منظــور، در  ــی بدی ــرد. حت ــرش ک ســال منت

تاســیس  تازگــی  بــه  کــه  بیامرســتان هایی 

شــده بودنــد، افــرادی را تحــت عنــوان بایــگان 

مــدارک پزشــکی اســتخدام می کــرد و رسانجــام 

نیــز در ســال ۱۳۴۶ بــه علــت نیــاز بــه کارکنان 

آمــوزش دیــده در ایــن زمینه، آموزشــگاهی را 

تاســیس کــرد و ایــن افــراد را در یــک دوره ی 

ــرار داد. ــوزش ق ــت آم ــاله تح ــک س ی

البتــه مرکــز اصلــی مربــوط بــه آمــوزش فنــی 

هــال احمــر نیــز بــا تشــکیل دوره هــای 

ــراد  ــکی، اف ــدارک پزش ــه م ــش ماه ــاه ش کوت

ــئول  ــوان مس ــه عن ــود را ب ــده خ ــوزش دی آم

وابســته  بیامرســتان های  پزشــکی  مــدارک 

ــه خــود در هــر شهرســتان اعــزام می منــود.  ب

ــال  ــه در آن دوره و در س ــی ک از دروس مهم

ــر  ــی هــال احم ــوزش عال ــز آم ۱۳۵۳ در مرک

ــوان  ــد می ت ــوزش داده می ش ــران آم ــه فراگی ب

پزشــکی،  مــدارک  درســی  واحد هــای  بــه 

بیامرســتانی،  آمــار  بیامری هــا،  کدگــذاری 

اصــول بایگانــی، آناتومــی، بهداشــت عمومــی 

اصطاحــات پزشــکی و در آخــر کارآمــوزی 

ــرد. ــاره ک اش

آموزش هــای   ۱۳۵۱ ســال  در  اینکــه  تــا 

دانشــگاهی ایــن رشــــته در انســتیتو عالــی 

عنــوان  بــه  تهــران  بیامرســتانی  علـــــوم 
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ــرش  ــا پذی ــی ب ــوزش عال ــه آم ــا موسس تنه

دانشــجو تحــت عنــــــوان »نگهدارنـــــده 

مــدارک پزشــکی« در دوره هــای کاردانــی و 

ــد. ــاز ش ــی آغ کارشناس

بعــد از تشــکیل وزرات بهداشــت، درمــان 

شــدن  ایجــاد  و  پزشــکی  آمــوزش  و 

رسارس  در  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه های 

کشــور، بــا توجــه بــه نیــاز بــه افــراد متخصص 

ــت  ــای کیفی ــرت و ارتق ــاماندهی بیش ــرای س ب

کاردانــی  پزشــکی، مقاطــع  مــدارک  علــم 

ــال ۱۳۶۳  ــز از س ــکی نی ــدارک پزش ــته م رش

بــه بعــد ایجــاد شــد. بــه دنبــال دوره ی 

کاردانــی، رسانجــام دوره هــای کارشناســی، 

ــز  ــته نی ــن رش ــرتی ای ــد و دک کارشناسی ارش

پیشــنهاد و تصویــب شــد.

بزرگ تریــن  ترانزیســتورکه  اخــرتاع  از  بعــد 

اخــرتاع قــرن بیســتم محســوب می شــد، هــر 

روز در دنیــا شــاهد انقابــی جدیــد در حــوزه 

فنــاوری اطاعــات بودیــم کــه البتــه ایــن روند 

ــاوری  ــروزه فن ــه دارد. ام ــز ادام ــان نی همچن

اطاعــات در متــام زمینه هــا نفــوذ کرده اســت 

و بــا تغییــر چهــره بســیاری از صنعت هــا 

تاثیــرات قابــل توجهــی از خــود بــه جــای 

به عنــوان  ســامت  حــوزه  گذاشته اســت. 

ــور،  ــر کش ــی در ه ــای حیات ــی از حوزه ه یک

نیــز از ایــن قاعــــده مســتثنی نبــوده، چــرا که 

طولــی نکشــید پــای فنــاوری اطاعــــات نیــز 

بــه ایــن حـــوزه بــاز شــد و تحــول عظیمــی را 

درآن رقــم زد .

رستــارس  در  کــه  دهــه ای   ،۱۹۹۰ دهــه ی 

ــاوری  ــه ی فن ــگرف در زمین ــی ش ــا تحوالت دنی

فرآیندهــا  شــدن  کامپیوتــری  و  اطاعــات 

ــا  ــان ب ــه هم زم ــن ده ــت. در ای ــورت گرف ص

رشــد روز افــزون اســتفاده از کامپیوترهــا 

در صنایــع گوناگــون، در صنعــت مراقبــت 

بهداشــتی و درمانــی نیــز دچــار تحوالتــی 

در زمینــه ی کامیپوتــری کــردن فرآیندهــای 

ــد. ــت ش ــه مراقب ــوط ب مرب

بــا پیرشفــت رسیــع علــم و تکنولــوژی و نیــاز 

 ITمــرم بیامرســتان ها بــه زیرســاخت های

و زیرســاخت های رسیــع ارتباطــی جهــت 

ترسیــع فعالیت هــای درمانــی، نیــاز بــه دانش 

ــا توانایی هــای الزم سیســتمی و  ــگان ب آموخت

ــی  ــی کاف ــد بالین ــزاری بیامرســتان و دی نرم اف

افزایــش یافــت و باعــث شــد کــم کم رشــته ی 

ــته ی  ــه رش ــود را ب ــای خ ــکی ج ــدارک پزش م

نوپــای فنــاوری اطاعــات ســامت بدهــد. 

ایــن تحــول در ایــران در ســال ۱۳۸۸، بــا تغییر 

ــاوری  ــه فن ــکی ب ــدارک پزش ــته ی م ــام رش ن

اطاعــات ســامت بــا ایجــاد تغییــرات در 

واحدهــای درســی و رسفصل هــا همــراه بــود.

ــی نیســت  ــن معن ــی بدی ــن جایگزین ــه ای البت

ــی  ــه رشــته ی مــدارک پزشــکی دیگــر کارای ک

نــدارد  امــروزی  بیامرســتان های  در  را  الزم 

ــر  ــت بی نظی ــون شــاهد فعالی ــه هــم اکن بلک

ــا در رسارس  ــش و بی ادع ــرش زحمت ک ــن ق ای

اتفاقــا  و  هســتیم  کشــور  بیامرســتان های 

تجربــه کســب شــده و فعالیت حیاتی توســط 

ــاخنت  ــی س ــرای اجرای ــه را ب ــرش، زمین ــن ق ای

ــامت و  ــات س ــت اطاع ــتم های مدیری سیس

در آینــده ای نــه چنــدان دور، زمینــه را بــرای 

ــده  ــل پرون ــدازی کام ــردن و راه ان ــی ک اجرای
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ــت. ــاز کرده اس ــامت ب ــک س الکرتونی

ــذاری  ــور و تاثیرگ ــه مذک ــه تاریخچ ــه ب باتوج

طــول  در  تحصیلــی  رشــته  ایــن  مهــم 

ــت  ــه گرف ــوان نتیج ــف، می ت ــای مختل قرن ه

گفــت  بتــوان  بهــرت  یــا  پزشــکی  مــدارک 

یکــی   )HIT( ســامت  اطاعــات  فنــاوری 

رشــته های  حیاتی تریــن  و  بنیادی تریــن  از 

می شــود. محســوب  پزشــکی  علــوم 

اطاعــات  فنــاوری  رشــته  میــان  ایــن  در 

ســامت بعنــوان یــک ابــزار مهــم جهــت 

پیشــرد رسیــع ســامت جامعــه، می توانــد 

بــه تاش هــای ســازمان یافتــه در ایــن مســیر 

ــزی،  ــه ری ــکان برنام ــرا ام ــد زی ــق ببخش تحق

بهداشــتی  مشــی های  خــط  تصمیم گیــری 

درمانــی نظــام ســامت هــر کشــور را بــا 

مدیریــت و ارائــه اطاعــات بــا کیفیــت و 

می ســازد. میــرس  درســت 

از طــرف دیگــر امــروزه بخش هــای مختلــف 

ــدت  ــه ش ــامت، ب ــات س ــه خدم ــام ارائ نظ

ــرار  ــی ق ــای اطاعات ــاوری ه ــر فن ــت تاثی تح

گرفتــه و ایــن بخش هــا شــاهد تحــول در بــه 

ــات  ــا و اطاع ــتفاده از داده ه ــری و اس کارگی

سیســتم های  ایجــاد  هســتند.  ســامت 

ثبــت  ســامانه  ببیامرســتانی،  اطاعــات 

شــبکه های  میــر،  و  مــرگ  و  بیامری هــا 

تجهیــزات  و  شــبکه  دور،  راه  از  پزشــکی 

هوشــمند پزشــکی، ســامانه یکپارچــه ســیب 

و پرونــده الکرتونیــک ســامت منونه هایــی 

از تحــول در نظــام ســامت بــا اســتفاده 

هســتند. اطاعــات  فنــاوری  عنــر  از 

ــت  ــروزه جه ــه ام ــزه ای ک ــای مکانی فناوری ه

ــه  ــه کار گرفت ــامت ب ــات س ــت اطاع مدیری

ــل برخــورداری از رسعــت،  ــه دلی می شــوند، ب

دقــت و صحــت بــه عنــوان ابــزاری اســتاندارد 

ــرای هــر مرکــز مراقبــت بهداشــتی درمانــی  ب

ســنتی  روش هــای  کــه  چــرا  آمده انــد  در 

ــام  ــای نظ ــرآوردن نیازه ــرای ب ــی ب ــه تنهای ب

ســامت مــدرن امــروز کافــی نیســت.

ــه  ــتیابی ب ــت دس ــی جه ــم راه ــر بخواهی اگ

مدیریــت نویــن اطاعــات بهداشــتی درمانــی 

نیــروی  تربیــت  مســتلزم  کنیــم،  ترســیم 

ــر  ــاوه ب ــه ع انســانی متخصصــی هســتیم ک

برخــورداری از دانــش کامپیوتــر و فنــاوری 

اطاعــات بــا چالش هــای پزشــکی و نظــام 

ســامت آشــنا باشــد، البتــه فقــط مســئله بــه 

اینجــا ختــم منی شــود چراکــه فقــط بــا تســلط 

بــه  ایــن دو حیطــه اصلــی منی تــوان  بــه 

طــور کامــل بــه مدیریــت صحیــح میلیون هــا 

ــا حجــم  ــه هــر روزه ب ــی پرداخــت ک اطاعات

بســیار زیــاد در بیامرســتان ها تولیــد می شــود 

بلکــه جهــت تربیت نیــروی متخصصــی که در 

ــک آمــوزش  اینجــا مدنظــر اســت مســتلزم ی

موثــر، چنــد بعــدی و فراگیــر در علوم مختلف 

اطاعــات،  فنــاوری  و  کامپیوتــر  ســامت، 

مدیریــت، آمــار، بیمــه و نظام هــای پرداخــت 

ــت  ــی الزم را جه ــم توانای ــا بتوانی ــتیم ت هس

ــات ســامت و حــل  ــح اطاع ــت صحی مدیری

چالش هــای مرتبــط بــا آن را در آنهــا بــه 

وجــود آوریــم.در حقیقــت رشــته فنــاوری 

اطاعــات ســامت، بعنــوان حرفــه ای بینابینــی 

از علــوم مذکــور، راهــی بــرای هدایــت و 

اســتفاده از ابــزار فنــاوری اطاعــات در نظــام 

ســامت جهــت مدیریــت داده هــا و اطاعــات 

ــت. ــی اس ــتی و درمان بهداش
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ــی  ــش های ــی از چال ــکی، یک ــای پزش خطاه

اســت کــه ســامت مــردم متامــی کشــورها را 

تهدیــد مــی کنــد . خطاهــای نســخه نویســی، 

تشــخیصی، درمانــی، رادیولــوژی و ... کــه بــه 

دالیــل بــی مباالتــی، بــی احتیاطــی، مهــارت 

میدهــد،  رخ  بیــامران  بــرای   ... و  ناکافــی 

رضورت توجــه بــه مدیریــت خطــای پزشــکی 

جهــت ارتقــای ایمنــی بیــامر را منعکــس 

ــت  ــگامان صنع ــر پیش ــق نظ ــد. طب ــی منای م

ســامت و مراقبــت بهداشــتی اســتفاده از 

از  را  بیــامر  اطاعــات ســامت  فنــاوری 

طریــق پیشــگیری از خطاها و اشــتباهات 

نظــام  و  خطاهــا  ارزیابــی  پزشــکی، 

ــش  ــع و کاه ــش رسی ــا واکن ــت ب مراقب

زیــان و رضر ایجــاد شــده بعــد از وقــوع 

ــی بخشــد. ــا م خطــر ارتق

امــروزه بزرگرتیــن نگرانــی افــراد در سیســتم 

هــای مراقبت بهداشــتی عــاوه بــر نگرانی در 

مــورد هزینــه هــا و کیفیــت مراقبتهــا، وجــود 

خطاهــای پزشــکی اســت کــه ســاالنه هــزاران 

ــود را  ــان خ ــا ج ــن خطاه ــل ای ــه دلی ــر ب نف

ــن  ــاد ای ــل ایج ــد. از عل ــی دهن ــت م از دس

ــاد،  ــم کاری زی ــه حج ــوان ب ــی - ت ــا م خطاه

بــی خوابــی پرســنل، طوالنــی بــودن ســاعات 

کاری و خســتگی، کمبــود پرســنل اشــاره کــرد 

ــر  ــات تأثی ــاوری اطاع ــات، فن ــق مطالع طب

بســزایی در کاهــش خطاهای پزشــکی داشــته 

و کاربــرد ایــن تکنولــوژی منجر بــه %۸۸ بهبود 

کیفیــت خدمــات و %۷۴.۳ کاهــش خطاهــای 

پزشــکی شــده اســت.

طبــق گــزارش مؤسســه پزشــکی، گــزارش هــا 

و یادداشــت هــا دســت نویــس، ثبــت دســتی 

دســتور پزشــک، اختصــارات غیراســتاندارد و 

خوانــا نبــودن خــط منجــر بــه بــروز خطاهــا 

و صدمــات اساســی و قابــل توجــه مــی گــردد.

رشــد روزافــزون صنایــع ارتباطــی، مخابراتی و 

انفورماتیکــی، هــر روز دنیــا را بــا انقابــی 

ــد. انقــاب فــن آوری  ــد مواجــه مــی کن جدی

ــه بخــش هــای  اطاعــات و ارتباطــات در کلی

امنیتــی  و  سیاســی  اجتامعــی،  اقتصــادی، 

کشــورها تاثیراتــی قابــل توجــه بــر جــای 

ــت. ــته اس گذاش

یــک سیســتم بهداشــتی جدید بــرای قــرن ۲۱، 

ــده هــای  ــع از پرون ــرش و اســتفاده رسی پذی

ــی  ــفارش الکرتونیک ــامران، س ــی بی الکرتونیک

دارو سیســتم هــای اطاعاتــی کامپیوتــری 

و اینرتنتــی بــرای پشــتیبانی از تصمیــامت 

ــد. ــی کن ــه م ــی، را توصی بالین

در  ســامت  اطاعــات  مدیریــت  شــامل 

 Health یــا   HIT( هــای  سیســتم  متــام 

فنــاوری   )  Information Technology

اطاعــات ســامت کامپیوتــری و تبــادل امــن 

اطاعــات ســامت بیــن مــرف کننــدگان، 

و  کننــدگان  پرداخــت  کننــدگان،  تأمیــن 

مانیتورهــای کیفــی اســت. براســاس یــک 

در   ۲۰۰۸ ســال  در  مســتند  گــزارش 

یکــرسی مطالعــه هــای انجــام شــده 

در چهــار مــکان ارائــه دهنــده مراقبــت 

ــوان  ــه عن ــز ب ــه مرک ــی، س ــای رسپای ه

 )EHR( امیدبخــش تریــن ابــزار بــرای

پزشــکی در ایــاالت متحــده و یــک مرکــز 

در هلنــد، کاربــرد گزارش هــای الکرتونیکی 

ســامت بهبــود کیفیــت کلــی، ایمنــی و 
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مشــاهده  ســامت،  سیســتم  کارآمــدی 

شــده اســت. براســاس یــک گــزارش توســط 

آژانــس تحقیقــات و کیفیــت مراقبــت هــای 

ســامت در ســال ۲۰۰۶، اســتفاده گســرتده 

ســامت  اطاعــات  فنــاوری  از  مــداوم  و 

نتایــج زیــر را در بــر خواهــد داشــت:

•   بهبـــــود کیفیــت یــا اثربخشــــی مراقبت 

بهداشــتی

•   افزایــــــش بهــره وری یــا کارآمــــــــدی 

ــتی ــت بهداش مراقب

•   پیشـــــگیری از خطاهــــای پزشکـــــی و 

افزایـــش دقــت مراقبت بهداشـــتی و صحت 

رویـــه

•   کاهش هزینــــــه های مراقبت

•   افزایــش راندمــان اداری و فرایندهــای 

کار بهداشــت و درمــان

•   کاهــش کاغـــذبازی و زمــان کاری بیهوده 

و بــی نتیجــه

•   گســرتش ارتباطــات انفورماتیــک ســامت 

هــای  مراقبــت  متخصصــــــان  میــان  در 

بهداشتــــی

•   گســــرتش دسرتســی بــه مراقبتهـــــای 

مقـــرون بـــه رصفــه

ــش  ــامر را افزای ــخصی بی ــای ش •   مراقبتهـ

میدهــد و همچنیــن مــی توانــد منفعــت 

ــد ــاد کن ــت عمومــی ایج هایــی در بهداش

ــگام شــیوع بیامریهــای  •   تشــخیص زودهن

مــرسی در رسارس کشــور

•   ردیابــــــی پیرشفتـــــه مدیریــت بیــامری - 

هــای مزمــن

ــن  ــه بی ــه در مجل ــه ای ک ــه مقال ــه ب ــا توج ب

املللــی انفورماتیــک پزشــکی چــاپ شــده، 

ــامران و  ــن بی ــامت بی ــات س ــرتاک اطاع اش

ارائــه دهنــدگان، بــه تشــخیص بهــرت و مراقبت 

بهــرت بیــامر از خــود کمــک مــی کنــد و 

همچنیــن بیــامران اطاعــات بیشــرتی دربــاره 

ــی  ــت م ــه دس ــود ب ــامت خ ــت و س بهداش

آورنــد، )HIP( حریــم خصوصــی اطاعــات 

ســامت امنیــت آن یــک دغدغــه بــزرگ بــرای 

ــد . ــدگان میباش ــه دهن ــامران و ارائ بی

بــا توســعه ایــن فــن آوری در بخــش پزشــکی، 

ــه  ــام ارائ ــی در نظ ــول عظیم ــال تح ــه دنب ب

خدمــات بهداشــتی و درمانــی مــی باشــیم و 

ــن  ــرد ف ــای کارب ــوزه ه ــن ح ــی از مهمرتی یک

ــی  ــت و درمان ــوزه بهداش ــات، ح آوری اطاع

مــی باشــد. فــن آوری اطاعــات از روش هــای 

ــن حــوزه کمــک  ــه ای ــد ب متعــددی مــی توان

منایــد. سیســتم هــای ذخیــره اطاعــات بیــامر، 

ــتم  ــی، سیس ــات داروی ــای اطاع ــتم ه سیس

هــای درمانــی و جراحــی، سیســتمهای پیگیری 

درمــان، سیســتم هــای درمــان از راه دور، 

سیســتم هــای راهری پرســتار، رباتهــای جراح 

و سیســتمهای پذیــرش بیــامر و بســیاری دیگــر 

ــک  ــا ی ــام اینه ــی مت ــرده طراح ــس پ ــه در پ ک

ــهیل در  ــود دارد و آن تس ــرتک وج ــدف مش ه

کار درمــان اســت. بــا اســتفاده از ایــن سیســتم 

هــا بیــامر در کمرتیــن زمــان بهرتیــن خدمــات 

ــد، پزشــک متــام وقــت از  را دریافــت مــی کن

هــر جــای دنیــا کــه بخواهــد بــه بیــامران خــود 

دسرتســی دارد و اطاعــات بیــامران در همه جا 

ــه طــور کامــل در دســرتس اســت. دسرتســی  ب

همگانــی به اطاعات پزشــکی در بســرت شــبکه 

هــای الکرتونیکــی یــک رویــا نیســت آن را بــه 

ــی  ــوان در ســازمان هــای درمان وضــوح مــی ت

ــتمها نزدیــک شــده انــد  کــه بــه ایــن سیس

مشــاهده کــرد. ســامانه هایــی ماننــد ذخیــره 

الکرتونیکــی اطاعــات ســامت کــه مــی توانــد 

اطاعــات بهداشــتی، درمانــی و ســامتی فــرد 

ــه  ــی ک ــی زمان ــد، یعن ــش )HER( از تول را پی

فــرد دوران جنینــی را طــی مــی کنــد تــا پــس 

ــات  ــد حی ــر در قی ــی دیگ ــی وقت ــرگ یعن از م

ــی در  ــات جامع ــورت اطاع ــه ص ــت را ب نیس

یــک فایــل الکرتونیکــی ذخیــره ســازی کــرده و 

آن را در یــک شــبکه اختصاصــی در دسرتســی 

افــراد مشــخصی قــرار دهــد، بــه عنــوان منونــه 

بــارزی از کارکردهــای فنــاوری اطاعــات در امر 

ســامت بــه شــامر مــی رود.
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ایــن روز  هــا بــا متــام پیرشفت هایــی کــه 

می افتــد،  اتفــاق  پزشــکی  زمینــه ی  در 

اطاعــات  فنــاوری  از  اســتفاده  امــکان 

ــود.  ــوب می ش ــود محس ــن س ــن بزرگرتی نوی

بــه  ارتباطــات  فنــاوری اطاعــات و  ورود 

ــت  ــته ای اس ــاق خجس ــامت اتف ــت س صنع

کــه می توانــد پیرشفت هــا و دســتاورد   های 

ــته  ــار آورد. رش ــه ب ــز ب ــی را نی ــل توجه قاب

ــت  ــته ایس ــامت، رش ــات س ــاوری اطاع فن

فنــاوری  پزشــکی،  علــوم  پایــه  بــر  کــه 

شده اســت.  بنــا  مدیریــت  و  اطاعــات 

ــج  ــه نتای ــوان ب ــته می ت ــن رش ــک ای ــه کم ب

موردنظــر در صنعــت ســامت دســت یافــت.

یکــی از مهمرتیــن دالیــل اهمیــت این رشــته 

ــات  ــه اطاع ــی ب ــهیل دسرتس ــت و تس رسع

بیــامر بــه طــور ایمــن می باشــد. بــه گونــه ای 

ــود  ــان وج ــکان و زم ــی در م ــه محدودیت ک

نــدارد  و پزشــک و بیــامر می تواننــد بــه 

راحتــی بــه پرونــده پزشــکی بیــامر دسرتســی 

ــات  ــر موجــب خدم ــن ام ــه ای ــد ک ــدا کنن پی

ــود. در  ــامر می ش ــه بی ــر ب ــع ت ــرت و رسی به

نتیجــه کیفیــت خدمــات بهداشــتی و درمانی 

ــد. ــدا می کن ــا پی ارتق

فنــاوری در جمــع  از  اســتفاده  از طرفــی 

ــات  ــداری اطاع ــره ســازی و نگه آوری، ذخی

ــی از لحــاظ  ــچ محدودیت ــامر هی پزشــکی بی

و  منــی آورد  وجــود  بــه  اطاعــات  حجــم 

می تــوان بــه اطاعــات کامــل و جامعــی 

دربــاره فــرد پیــش از تولــد و دوران جنینــی 

ــت. ــی داش ــرگ دسرتس ــس از م ــا پ ت

ــا رفــع ضعــف  ــاوری اطاعــات ســامت ب فن

ــه اطاعــات الزم باعــث کاهــش  دسرتســی ب

واکنش هــای  کاهــش  دارویــی،  خطاهــای 

نامطلــوب دارویــی و بهبــود انطبــاق بــا 

و  میگــردد  شــده  داده  دســتورالعمل های 

ایمنــی بیــامر را افزایــش می دهــد. پــس 

شــکی نیســت کــه فنــاوری اطاعات ســامت 

ابــزار مهمــی بــرای بهبــود کیفیــت و ایمنــی 

اســت. بهداشــتی  مراقبت هــای 

از طرفــی وجــود فنــاوری در حــوزه ســامت 

و  بهداشــتی  هزینه هــای  کاهــش  باعــث 

ــزی  ــه ری ــت و برنام ــای مدیری ــی، ارتق درمان

بهــرت در زمینــه اقتصــادی و افزایــش دقــت و 

صحــت تبــادالت مالــی مــی شــود. بــا توجــه 

ــی  ــه اینکــه هزینه هــای بهداشــتی و درمان ب

کاهــش می یابــد در نتیجــه دسرتســی بــه 

خدمــات بهداشــتی و درمانــی بــا هزینه هــای 

کمــرت گســرتش پیــدا خواهــد کــرد. عــاوه بــر 

پیرشفــت در زمینــه اقتصــادی ، در زمینــه 

ــی  ــش کارای ــد و افزای ــاهد رش ــز ش اداری نی

کاغــذ  مثــال  عنــوان  بــه  بــود.  می تــوان 

چشــمگیری  طــور  بــه  اداری  بازی هــای 

کاهــش می یابنــد.

پزشــکی،  بخــش  در  فنــاوری  توســعه  بــا 

تحــول عظیمــی در نظــام ارائــه خدمــات 

ســامت در آینــده نزدیــک در حــال رخ دادن 

اســت. ســامانه های ذخیــره اطاعــات بیــامر، 

بســیاری  و  بیــامر  پذیــرش  ســامانه های 

دیگــر، از جملــه تحــوالت آتــی نظام ســامت 

ــی  ــرده طراح ــس پ ــه در پ ــت؛ ک ــی اس جهان

ــک هــدف مشــرتک  ــن، ی ــن ابزار هــای نوی ای

درمــان  درکار  تســهیل  آن  و  دارد  وجــود 

اســت. البتــه بایــد در نظــر داشــت کــه ورود 

فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات نبایســتی بــه 

ــود  ــکات موج ــر مش ــه ب ــد ک ــه ای باش گون

در ایــن حــوزه بی افزایــد. نهایتــا می تــوان 

ــات  ــاوری اطاع ــه فن ــی ک ــت، تاثیرات دریاف

جامعــه  افــراد  ســامت  روی  می توانــد 

قابــل  غیــر  و  شــگرف  تاثیــرات  بگــذارد، 

ــراد  ــت اف ــن رو تربی ــتند. از ای ــکاری هس ان

ــات در  ــاوری اطاع ــه فن متخصــص در زمین

حــوزه ســامت مهــم تریــن بخــش ایــن رونــد 

رو بــه رشــد می باشــد.
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اینجانــب مهتاب ورزشــکار رودی، دانشــجوی 

تــرم چهــار رشــته فنــاوری اطاعــات ســامت، 

ــور  ــه درحضــــ ــم ک ــار میکن ــروز افتخــ امـــ

کارشــناس  عنــوان  بــه  عزیــزم  همشــهری 

موفــق رشــته فنــاوری اطاعــات ســامت 

ــوم  ــگاه عل ــده از دانش ــل ش ــارغ التحصی و ف

ــتم. ــه هس ــت حیدری ــکی ترب پزش

خانــم فاطمــه خطابــی رودی ۲۵ ســاله، در 

ســال 13۹۹ فــارغ التحصیــل شــده در رشــته 

فنــاوری اطاعــات ســامت و در شهریورســال

نیــروی  بــه عنــوان  13۹۹ وارد عرصــه کار 

ــتان  ــن شهرس ــتان ۲۲ بهم طرحــی در بیامرس

ــری  ــل درگی ــه دلی ــفانه ب ــده؛ متاس ــواف ش خ

اولیــه بیــامری کرونــا وی در تــرم هشــتم بــه 

کمــک اســتاد راهنامیــش دکــرت مصطفی شــیخ 

الطایفــه کارامــوزی خودش را در شــهر خودش 

)خــواف( گذرانــد و در هــامن ســال در آزمــون 

ــاوری اطاعــات  کارشناســی ارشــد  رشــته فن

ــه  ــا متاســفانه ب ــرد . ام ــام ک ــت ن ســامت ثب

دلیــل محدودیــت شــهری کــه در انتخــاب 

رشــت هــاش بــرای خــودش ایجــاد کــرده بــود 

ــا کســب رتبــه 84 موفــق نشــد. ب

ــاوران ســامت و  ــه فن ــال نرشی وی عضــو فع

ــن  ــه ف ــارشان نرشی ــروه ن ــن گ ــن اولی همچنی

آوران ســامت بــود. در ابتــدای کارش منشــی 

بخــش شــد و توانســت بدتریــن توهینهــا را از 

ســمت همکارانــش در رشــته هــای دیگــر را 

بــه دلیــل عــدم شناختشــان نســبت بــه ایــن 

رشــته تحمــل کنــد و بــرای شکســنت ســد 

ــام منشــی بخــش کــه هــزاران نیــروی تــازه  ن

ــنیدن  ــا ش ــامت ب ــات س ــاوری اطاع کار فن

نــام منشــی بخــش از ادامــه تحصیــل در ایــن 

ــید و  ــرف میشــوند، ســخت کوش ــته من رش

ــار حــرف زور نرفــت وی  ــر ب ــچ وقــت زی هی

ــت  ــی توانس ــدت کوتاه ــد م ــبختانه بع خوش

ــتان  ــه در بیامرس ــکند و هم ــد را بش ــن س ای

فــرق منشــی بخــش بــه عنــوان فــردی دیپلمــه 

بــا کارشــناش HIT کــه دارای مــدرک لیســانس 

همــه  بــه  را  ســامت  اطاعــات  فنــاوری 

بفهامنــد بــه قــول خــودش هــدف مــا ازداشــنت 

همیــن  رشــته  ایــن  در  مدیریتــی  دروس 

تفاوتهاســت بــا منشــی بخــش و بــا ذکــر 

ــات  ــاوری اطاع ــناس فن ــف کارش رشح وظای

و پیگیریهایــی از ســمت مســئول فنــاوری 

اطاعــات ســامت در مشــهد موفق شــد و در 

ســال 1400 در بیامرســتان ۲۲ بهمــن خــواف

استخدام گردید.

از کجـــا شــروع کردیــد ؟؟
ــن  ــورد ای ــی ک در م ــه تحقیقات ــه ب ــا توج ب

ــوزی  ــه در کارآم ــه ای ک ــردم و تجرب رشــته ک

اورژانــس در طــول دوره دانشــجویی بدســت 

اوردم متوجــه شــدم مــن بــرای کار بالیــن 

ســاخته نشــدم اماجســتجوی زیــادی راجــع به 

ایــن رشــته کــردم و در طــی ایــن جســتوجوها 

بــه ایــن نتیجــه رســیدم کــه امــکان رفــنت بــه 

ــنت و داشــنت  ــیه گرف ــارج از کشــور و بورس خ
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آیندهــای درخشــان بــرای ایــن رشــته وجــود 

دارد امــا بایــد در ابتــدا ســختی کار را چشــید 

تــا طعــم خوشــش بــه مزاجــامن برســد.

هــر رشــته ای نیمــه ی پــر و نیمــه ی خالــی 

خــودش را دارد و نیمــه پــر رشــته مــا ســکوی 

اوجــش در اســتخدامیها و نیمــه خالــی لیــوان

آشنایی کم مردم با این رشته است.

ــته ی  ــا رش ــن HIT از ارتق ــدگاه م ــا از دی ام

ــا  ــه وجــود آمــده اســت ت مــدارک پزشــکی ب

تکنولوژیهــای نویــن بــه کمــک اطاعــات 

ســامت بیاینــد و شــاهد پیرشفــت فــوق 

العــاده ای از مراقبــت ســامت باشــیم و 

ــه ای و هــم  باعــث میشــود هــم ســواد رایان

علــوم پزشــکی را کســب کنیم و محیــط کاری 

ایــن رشــته در بیامرســتان هــا شــامل واحــد 

مدیریــت اطاعــات ســامت متصــدی پذیرش 

ــکی  ــدارک پزش ــار و م ــش آم ــص بخ و ترخی

ــر  ــات ه ــر اطاع ــتان و مدی ــی بیامرس بایگان

ــای  ــت و در رشکته ــده اس ــف ش ــش تعری بخ

ــه طرحهــای سیســتمی  خصوصــی جهــت ارائ

بــه بیامرســتانها فعالیــت داشــته باشــیم و در 

واقــع دانــش آموختــگان ایــن رشــته در مرکــز 

اطاعــات بیامرســتان یعنــی مغــز بیامرســتان 

ــت هســتند. در حــال فعالی

بـــه چــــه نرم افـــــزارها و دانشی 
تســلط داریــد؟

مــن از کودکــی جــزو بچــه هایــی بــودم کــه 

عاقــه زیــاد بــه کامپیوتــر داشــتم؛ 

اطاعــات  همچنیــن 

ــی  ــتم و یک ــتمی داش ــه سیس ــادی درزمین زی

از نقــاط قوتــی کــه باعــث بیشــرت دیــده 

شــدن مــن در بیامرســتان شــد همیــن تســلط 

سیســتمی بــود. خوشــبختانه توانایــی خوبــی 

 Excel درآمارگیــری و اســتفاده از نرمافزارهــای

و Access دارم و بایــد بــه عنــوان یکــی از 

هــای  داده   HIT کارشــناس  مســئولیتهای 

آمــاری بهبــــــــود کیفیــت در بیامرســتان 

را هــر مــاه بــرای مســئول بهبــود کیفیــت 

بفرســتیم.

فنــاوری در ایــن رشــته خیلــی فنــاوری هــای 

گســرتده ای رو شــامل میشــه کــه دانــش 

طوراجاملــی  بــه  رشــته  ایــن  اموختــگان 

ازشــون رس در میــارن مثــا آشــنایی بــا مبانــی 

کامپیوتــر شــبکه هــای مختلــف سیســتم های 

 NIS ، LIS ، CHCS ، EMR ( اطاعاتــی مثل

PACS ، HIS ، و...( تکنولــوژی هــای درمانــی 

مثــل RFID ، هــوش مصنوعــی، سیســتم 

پشــتیبان تصمیــم، EHR و... کــه میتــوان در 

ــرار داد. ــاوری ق ــن فن حیطــه ای

از اطاعــات ســامت هــم اگــر بحــث در 

میــان باشــد داده هــای خامــی اســت کــه در 

پرونــده هــا توســط کادر درمــان جمــع آوری 

و پــردازش و بعــد از تبدیــل بــه اطاعــات 

کاربــردی وارد پرونــده هــای پزشــکی بیــامران 

ــده  ــه در پرون ــت ک ــود. اینجاس میش

ــام  ــکی مت ــای پزش ه

ــت میشــود و  ــط و ثب ــات ســامت ضب اطاع

ــن اطاعــات  ــه کمــک ای ــاوری هــا ب حــاال فن

ســامت باعــث رونــد درمــان رسیعــرت و دقیق 

ــر میشــود. ت

 HIS ــتم ــامن سیس ــال ه ــرتین مث ــل ملس قاب

اســت کــه بــا ثبــت اطاعــات از پرونــده هــای 

پزشــکی رونــد رسیعــرتی جهــت پیرشفــت 

ــد. درمــان طــی مــی کن

پرونــده  درخشــش  بــا  اســت  امیـــــــــد 

الکرتونیــک ســامت و ایجــاد شــبکه و زیــــر 

ســاخت قــوی آن رونــد کاغــذی پرونــده هــای 

ــا و  ــا ه ــع خط ــاهد رف ــذف و ش ــکی ح پزش

ــیم. ــد باش ــن رون ــهای ای چالش

دانشــــــگاه و آمـــوزش هایــش 
چقدر در موفقیت شما تاثیـــرگذار 

ــت ؟ ــوده اس ب
مــن هیــچ وقــت خانــم دکــرت ســید حســنی را 

فرامــوش منیکنــم هــر دانــش یــا اطاعاتــی از 

رشــته دارم مدیــون ایشــان هســتم و یکــی از

ــی  ــرت مصطف ــن اســاتید مــون دک دلســوز تری

کاملــی بــودن کســی کــه پابــه پــای دانشــجو 

ــامن  ــت تنهای ــچ وق ــد و هی ــی آم م

را  مــن  و  نذاشــت 
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ــش ارشــد و  ــه گرای ــاد تشــویق میکــردن ب زی

دکــرتا و هنــوز هــم اگــر ســوالی داشــته باشــم 

یــا جایــی بــه مشــکل بخــورم بــه بهرتین شــکل 

ممکن پاســخگو هســتند و بــا ایشــان در میان 

مــی گــذارم. همزمــان با فــارغ التحصیل شــدن 

ــگاه  ــه دانش ــور وارد عرص ــدی پ ــرت مه ــا دک م

ــاگردی ایشــان  ــق ش شــدند،و متاســفانه توفی

را نداشــتم، امــا از منابــع ایشــان اســتفاده 

میکــردم.  بــه نظــر مــن در ابتدایــی دانــش آموز 

۲0 درصــد ومعلــم 80 درصــد در راهنامیــی 

دانــش آمــوز ۵0 درصــد ومعلــم ۵0 درصــد و در 

دبیـــرستان معلــم 40 درصــد و دانــش آمــوز ۶0 

ــد  ــا در دانشــگاه دانشــجو 100 درص درصــد ام

اســت و محیــط دانشــگاه مــا بگونهــای هســت 

کــه تاثیراتــش رو میتونه فقط از اســاتید خوبش 

بگیــره و نیــاز بــه محیــط آموزشــی بهــرت بــرای 

کاس و کارآمــوز ی داره و بــه نظــر مــن کلمــه

دانشــجو بــه عنــوان کســی کــه خــود ش بایــد به 

ــال دانــش باشــه در دانشــگاه مــا بیشــرت از  دنب

دانشــگاه هــای دیگــر معنــا پیــدا مــی کنــه.

در دوره دانشــجویی مخصوصــا بــرای دروس 

ــاش کــرد کــه  ــد ت ــدازه ای بای ــه ان تخصصــی ب

در آینــده کــه بــه کاربــرد آن پــی بردیــم جــای 

ــیم. ــته باش ــیامنی نداش ــرست و پش ح

مــا درس اصطاحــات پزشــکی را بــه دلیــل 

ــتاد خــوب فقــط در حــد گرفــنت  نداشــنت اس

منــره میخواندیــم امــا امــروز وقتی در محــل کار 

میبینــم یــک پرســتار بــا گفــنت ایــن اصطاحــات 

و  دلخــوری  میــرد  بــاال  را  شــغلیاش  کاس 

پشــیامنی برایــم دارد و در حــال حــارض مجبــور 

ــر  ــی ت ــرای تخصص ــن دروس ب ــدن ای ــه خوان ب

ــتم. ــدنم هس ش

ــما در  ــی ش ــط خانوادگ ــدر محی چقــــ
ــر بــود ؟ موفقیــت تــان موثـ

پــدر مــن یــک فــرد نظامــی و حســاس و مــادرم 

ــه شــدت  ــردی ب ــن ف ــادر م ــی اســت م فرهنگ

پیگیــر اســت و همیــن خصوصیــات را مــن 

ــختانه در  ــرده ام خوشبـــ ــه ارث بــ از مــادرم ب

خانـــواده ای بــا فضــای رقابــت درســـی بــزرگ 

شــده ام.

خانــواده ام وقتــی خــر قبولــی را شــنیدند 

اطــاع کافــی نســبت بــه ایــن رشــته نداشــتند 

ــتم  ــان توانس ــذر زم ــا گ ــکر ب ــدا را ش ــا خ ام

همــه را متوجــه رشــته ام بکنــم و بایــد 

دانســت فنــاوری اطاعــات ســامت ورای 

پرونــده هــای مــدارک پزشــکی اســت در واقع 

فنــاوری اطاعــات ســامت بوجــود آمــد چــرا 

ــذ و کارهــای دســتی  ــد محــدود کاغ ــه نبای ک

ــگاه ویژهــای در  باشــیم و ســامت بایــد جای

تکنولوژیهــای بــروز دنیــا داشــته باشــد تــا هم 

پــای ســایر پیرشفــت هــا بــه ســطح ایمنــی از 

خدمــات درمانــی دســت یافتــه شــود امــا بــا 

وجــود متــام محدودیــت هــا کــه مقابــل رشــته 

کشــور  در  ســامت  اطاعــات  فنــاوری  ی 

مــا قــرار گرفتــه امــروزه بــا دســت یافــنت 

بــه جایــگاه تکنولــوژی در ســامت شــاهد 

ــاوری  ــته فن ــار رش ــر افتخ ــای پ ــتاورد ه دس

ــود. ــم  ب ــامت خواهی ــات س اطاع
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دیگــران  بــرای  شــما  پیشــنهاد 
؟ چیســت 

درســته امکانــات الزم رو نســبت به دانشــگاه 

هــای دیگــر نداریــم و رشایــط تحصیلــی مــا و 

کاس هــای آموزشــی و کارگاه هــای الزم بــرای 

رشــته مــا برگــزار منیشــه امــا خودمونیم ســعی 

کنیــم در دوران دانشــجویی در فعالیتهــای 

پژوهشــی و علمــی درســطوح کشــوری و 

ــر و  ــت پ ــا دس ــم و ب ــا یابی ــگاهی ارتق دانش

ســطح ســواد بــاال وارد عرصــه کار بشــیم 

بدرخشــیم.

بــه عنـــــوان یــک دانشــجو چــه 
ــایر  ــرای س ــی ب ــه های توصیــــــــــ

داریــن؟ دانشجویـــان 
ــود  ــجویی خ ــات دانش ــک لحظ ــک ت ــدر ت ق

ــرا زمــان در حــال گــذر اســت و  را بداننــد زی

درس نــدادن اســتاد و امکانــات اموزشــی کــم 

را بهانــه بــرای خــود نســازند زیــرا جــز حرست 

در آینــده چیــزی برایشــان نــدارد و بــه عنــوان 

حــرف آخــرم میگویــم ال بــه الی قفســه هــای 

رس بــه فلــک کشــیدهی بایگانــی قــدم میزنیم 

و در دنیــای رنگــی رنگــی پرونــده هــا کــه درد 

هــا را بــه دوش مــی کشــند غــر ق میشــویم 

آمــار همــه ی ایــن غــر ق شــدنها را کنــار 

ــه خداحافظــی  ــا درد هــای کهن ــم و ب بگذاری

کنیــم و هــر روز پرونــده هــای دیگــری را 

ــای  جایگزیــن کنیــم و ایــن چنیــن اســت دنی

! HIT ــن و شــیرین رنگی
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دکــرت علــی اکــر جالــی کــه جــزء اولیــن افــرادی 

بــود کــه فنــاوری اطاعــات را در ایــران مطــرح 

ــد :  ــش می گوی ــخرنانی های ــی از س ــرد در یک ک

فنــاوری اطاعــات انقــدر پیرشفــت می کنــد کــه 

همــه ی رشــته ها باید پســوند فنــاوری اطاعات 

را در کنــار خــود داشــته باشــند . حــاال بــا وجــود 

ایــن اهمیــت بــرای رشــته ی فنــاوری اطاعــات 

ســامت،  فــارغ التحصیــان ایــن رشــته باید چه 

مهــارت هایــی را در خــود تقویــت کننــد؟

توانمندی های مدیریتی
1( تصــدی و مدیریــت بخــش فنــاوری اطاعات 

ســامت در بیامرســتان ها و مراکــز بهداشــتی

کیفیــت  پایــش  اســتاندارد های  اجــرای    )2

ــا(  ــد داده ه ــار و تائی ــتی، اعتب ــامت ) درس س

3(  طراحــی و مهندســی مجــدد فرایندهــای 

مدیریــت اطاعــات ســامت

توانمندی های اجرایی 
1(   تحلیــل کمــی و کیفــی اطاعــات ســامت 

بــرای نیازهــای مختلــف

2(   ترجمــه و تفســیر اطاعــات ســامت بــرای 

مــرف کننــدگان و ســایر ذینفعــان و کاربــران 

اطاعــات ســامت

3(   کدگذاری اطاعات پزشکی بیامران

4(   کدگــذاری مالــی اطاعــات پزشــکی )تعرفــه 

تعییــن  و  درمانــی(  و  تشــخیصی  خدمــات 

مغایرت هــا

5(   تحلیــل شــاخص های آمــار بیامرســتانی 

)مــرگ و میــر، بیــامری، مالــی و …( و ارائــه بــه 

ــران مجــاز ــوط و کارب ــران مرب مدی

ــور  ــه منظ ــاز ب ــورد نی ــات م ــن اطاع 6(   تامی

پژوهشــی،  آموزشــی،  بهره برداری هــای 

خدماتــی و آمــاری مرتبــط بــه رشــته های 

مختلــف پزشــکی

توانمنــــدی های فنی 
1(   طراحــی و پیــاده ســازی سیســتم هــای 

اطاعــات ســامت

ــای  ــن ه ــا و اپلیکیش ــرم افزاره ــی ن 2(   طراح

ــامت ــوزه س ــی ح موبایل

3(   طراحی وب سایت های حوزه سامت

توانمنــــدی های پژوهـشــی
شــامل انجام پژوهش هــای کاربــردی در زمینه 

ــامت فناوری اطاعات س

بــا رشــد همــه جانبــه فناوری هــای نویــن، 

شــاهد رشــد نقــش فنــاوری اطاعــات در درمان 

و تحقیقــات پزشــکی هســتیم. ایــن روز هــا 

بیــامران بــا یــک شــامره پرونــده می تواننــد بــه 

متــام اطاعــات پزشــکی خود دســت پیــدا کنند. 

ــات  ــتم های اطاع ــتفاده از سیس ــا اس ــامر ب بی

ــات  ــن خدم ــان بهرتی ــن زم ــامت در کمرتی س

را دریافــت می کنــد، پزشــک متــام وقــت از 

هــر جــای دنیــا کــه بخواهــد بــه بیــامران خــود 

دسرتســی دارد. پرونــده الکرتونیــک ســامت 

و  درمانــی  بهداشــتی،  اطاعــات  می توانــد 

ســامتی فــرد را پیــش از تولــد و دوران جنینــی 

تــا پــس از مــرگ بــه صــورت اطاعــات جامعــی 

ذخیــره ســازی کــرده و آن را در یــک شــبکه 

اختصاصــی در دسرتســی افــراد مشــخصی قــرار 

دهــد. 

HIT توانایــــی های یک تکنـسیـن
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اگر hit ها نباشن؟؟

ــه  ــه ک ــای hit این ــا بچهه یکــی از مشــکات م

ــی  ــا میگ ــن؛ ت ــتمون رو منیشناس ــا رش خیلیه

دانشــجو hit هســتم، بــا حیــرت بهــت ذل 

ــت؟ ــی هس ــته چ ــن رش ــن، ای ــن و میگ میزن

ــه،  ــازه رشوع میش ــتان ت ــوال، داس ــن س ــا ای ب

بعــد از کلــی توضیــح دربــاره رشــته، کمــی از 

حیرتشــون کــم میشــه و بــرات آرزو موفقیــت 

ــه  ــن چ ــن : ای ــون میگ ــو دلش ــا ت ــن، ام میکن

ــت  ــه ثب ــرده؟! دیگ ــاب ک ــه  انتخ ــتهای ک رش

شمــــاره تــو سیســتم رو کــه همــه بلــدن!  امــا 

غافــل از اینکــه هیــچ کــدوم از ایــن افــراد 

ــن... ــته رو منیدون ــن رش ــت ای اهمی

فــرض کنیــد یــک روز هیــچ کارشــناس hit ای 

ــه  ــن چ ــر میکنی ــه، فک ــتان نباش ــوی بیامرس ت

ــه ؟ اتفاقــی میوفت

ــد  ــور کنی ــم، تص ــرش رشوع کن ــد از پذی بذاری

ــتان  ــه بیامرس ــی ب ــل جراح ــرای عم ــردی ب ف

مراجعــه میکنــه، تقریبــا اولیــن جایــی کــه 

مراجعــه میکنـــه کجاســــت؟ درستـــه، پذیرش 

...خــوب فــرد مــدارک الزم رو بــه متصــدی 

میــده  و ایشــون هــم اطاعــات فــرد  رو ثبــت 

سیســتم میکنــه و بــراش تشــکیل پرونــده 

ــده...  می

اینکــه  شــاید بگیــد اهمیتــش کجــا بــود، 

ــرد  ــک ف ــد ی ــرض کنی کاری نداشــت؟! حــاال ف

کــه تخصــص الزم بــرای کار بــا سیســتمهای 

بیامرســتانی رو نداشــته باشــه، پشــت سیســتم 

ــی  ــن اتفاق ــاده تری ــه؟ س ــی میش ــینه، چ بش

کــه ممکنــه بیوفتــه اینــه کــه اطاعــات بیــامر 

ــد  ــه، اونوقــت رون رو اشــتباه وارد سیســتم کن

درمــان بیــامر بــا اختــال هــا جــدی رو بــه رو 

ــه.... میش

مثــا ممکنــه اون فــرد غیر متخصص اشــتباهی 

کــد ملــی یــک نفــر دیگــه رو بــه جای کــد ملی 

بیــامر ثبــت کنه بعــد اگــر خدایی نکــرده بیامر 

ــرد دیگــه باطــل  ــه شناســنامه اون ف ــوت کن ف

ــا هــزار و  میشــه و اونوقــت اون بنــده خــدا ب

یــک مشــکل مواجــه میشــه؛ البتــه بچــه هــای 

hit کارشــون فقــط پذیــرش بیــامر نیســت.... 

ایــن بچــه هــای بــا اســتعداد تــو بخــش هــای 

آمــار، بایگانــی، کــد گــذاری و... هــم نقــش پــر 

رنگــی دارن...

راســتی میدونســتید آمــار ابتــا و فــوت 

بیمــاری کرونــا دســت بچــه های ماســت؟؟

فکــر کنیــد اگــر بچه هــای پرتــاش ما نبــودن و 

آمــار دقیقی گــزارش منیــدادن االن ایــن بیامری 

قابــل کنــرتل نبــود و میتونســت بیشــرت از اینهــا 

خســارت بــه بــار بیــاره ! خالــی از لطــف نیــس 

بگــم کــه در دوران کرونــا بچــه هــای ما پشــت 

جبــه هــا و در کنــار کادر درمــان در حــال 

ــودن و  ــون ب ــه هموطناش ــانی ب ــت رس خدم

حتــی خیلیهاشــون تــو ایــن راه جونشــون رو از 

دســت دادن.

 hit ــناس در بخــش بایگانــی هــم اگــر کارش

ــه... ــد منیش ــنگ بن ــنگ رو س ــه س نباش

حتــام تــا االن نیــاز بــه پرونــده هــای بایگانــی 

شــده را تجربــه کردیــد؟

در بیامرســتان هــم وجــود یک متخصــص برای 

تنظیـــــم پرونده هــا با اصول دانشــــگاه علوم 

پزشـــکی الزامـــــــــی هســت تــا در ســـــریع 

ترین زمـــــان دسرتســـی به پرونــــده ها امکان 

پذیــر باشــه

ــم  ــه رو بگ ــن نکت در آخــر هــم الزم اســت ای

ــی از  ــات کامل ــد اطاع ــناس hit بای ــه کارش ک

دنیــای پرپیــچ و خــم کامپیوتــر داشــته باشــد؛ 

از آنجایــی کــه اطاعــات شــخصی بیــامران 

ــه  ــی ک ــت میشــود و از آن جای در سیســتم ثب

جاسوســان بیــکار نشســنت و منتظــر ســوء 

ــراد هســنت و ممکــن  اســتفاده از اطاعــات اف

اســت سیســتم بیامرســتان را هــک کننــد 

ــا هوشــیاری و اســتفاده  کارشــناس hit بایــد ب

از علــم کامپیوتــر از اطاعــات شــخصی افــراد 

ــد حفاظــت کن

کــه ایــن کار فقــط باید توســط افــراد متخصص 

انجام بشــه...

خاصه که ما hit ها رو دست کم نگیرید؟! 

به امید درخشش بیشرت hit ها ! 
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هــوش  اصطــاح  خونــدن  یــا  شــنیدن  بــا 

ــی  ــای گوناگون ــدا ه ــر و ص ــی، تصاوی مصنوع

در ذهــن مــا شــکل مــی گیــره. بعضــی هامــون 

صــدای دســتیارهای هوشــمندی مثــل ســیری و 

کورتانــا و الکســا را میشــنویم و بعضــی دیگــر، 

بــه یــاد تصاویــر وحشــتناک و نگــران کنندهــی

فیلمهــای علــم تخیلــی همچــون ترمیناتــور 

میافتیــم .

به هرحال ...

هــوش مصنوعــی امــروزه در ذهن و فکر بســیار 

از مــا کاربــران دنیــای فنــاوری جــا خوش کــرده و 

تــا آیندهــی نامعلــوم هــم جــزوی از زندگــی مــا 

خواهــد بــود. ایــن واقعیتــی اســت کــه خواســته 

یــا ناخواســته باهــاش رو بــه رو اییم.

کار  چجــوری  مصنوعــی  هــوش 
مــی کنــه ؟

ــکان  ــا ام ــه ه ــه رایان ــی( ب AL)هــوش مصنوع

یادگیــری، تفکــر و کاربــرد منطقــی میــده. 

ــان  ــان، ریاضیدان دانشــمندان، پزشــکان، محقق

و مهندســین بــا همــکاری هــم ســعی میکننــد 

تــا داده هــا را در سیســتم خودشــون واردکــرده 

ــری ماشــین رو  ــه ی یادگی و تحقیقــات در زمین

ــد . توســعه بدهن

هوش مصنوعــی در واقع برنامــه های پیرشفته ای 

هســتند که رفتارهای خاص و هوشــمندانه انســان 

رو شــبیه ســازی میکنند و ســعی دارنــد در رشایط 

خــاص رفتــاری هوشــمندانه از خود بــروز بدهند .

موضوعــــــی کــه ما قــــــراره روش فــــــوکوس 

داشتـــه باشیـــم کاربـــرد هوش مصنــوعـــی در 

ــامته . .. ــوزه س ح

 Jeopardy چنــد ســال پیــش طرفــداران برنامــه

ــار  ــام عی ــدال مت ــخ( ج ــش و پاس ــه پرس )برنام

رایانــه ای هوشــمند بــه نــام WATSON و 

قهرمــان دیرینــه ایــن مســابقات را متاشــا کــردن 

ــه  و شــاهد ایــن بودنــد کــه WATSON چگون

حریــف قهرمــان خــود را در جنــگ بیــن مغزهــا

مغلــوب کــرد. بعــد از آن، WATSON بــه 

 WATSON HEALTH سیســتمی معروف بــه

AL تبدیــل شــد کــه در حــال حــارض در 16 

موسســه مختلــف رسطــان در رسارس آمریــکا بــه 

ــی  ــامران رسطان ــان و تشــخیص بی منظــور درم

اســتفاده میشــه. گــوگل چنــدی پیــش سیســتم

ــرا در  ــه اخی ــرد ک ــدازی ک DeepMind را راه ان

بــازی Go عنــوان قهرمــان جهــان را کســب 

کــرده. در حــال حــارض DeepMind Health در 

حــال ایجــاد برنامــه هــای درمانــی جدیــد بــرای 

متخصصانــی هســت کــه بایــد از عــوارض گزینه 

هــای درمانــی و نیازهــای بیــامر مطلــع شــوند؛

میدونید همه اینها به چه معناست؟

» هــوش مصنوعــی رســما به بخش 
مراقبــت هــای بهداشــتی و ســامت 

ورود کــرده اســت «
پــس حــاال میتونیــم انتظــار اینــو داشــته باشــیم 

ــد گذشــته  ــز مانن ــن هرگ ــس از ای ــان پ ــه جه ک

نباشــه …..

پتانســیل هــوش مصنوعــی بــرای بــه کارگیــری 

در حــوزه پزشــکی فــوق العــاده زیــاده ؛ هــوش 

مصنوعــی میتونــه بــه ســاده ســازی فرآیندهــای

تولیــد دارو کمــک کنــه تــا درمانهــای مناســبی 

بــرای بیامریهــای جدیــد و قدیمــی بــا رسعــت 

بیشــرتی ارائــه بشــه ایــن سیســتم حتــی میتونه

ــایی بیامریهـــــای ناشــناخته قبلــی  بــه شناســ

ــه . ــک کن کم

رشکتهــای پیــرشو در حــوزه فنــاوری ماننــد 

ــال  ــره در ح ــی، دل و غی ــل، اچ پ ــی، اپ هیتاچ

ــون ــی خودش ــای اختصاص ــه ه ــی برنام طراح

ــوزه  ــی در ح ــوش مصنوع ــتفاده از ه ــرای اس ب

ــره طــی دهــه  بهداشــت هســتند و انتظــار می

آینــده اســتفاده از هــوش مصنوعــی در حــوزه

پزشکی و سامت ده برابر بشه .

هــوش مصنوعــی مــی توانــد بــه طــور موثــر و 

بــا دقتــی مثــال زدنی بیامریهــا را تشــخیص بده، 

بهرتیــن راههــای درمانــی ممکــن رو ارائــه کنــه 

و بایــد بدونیــد کــه همــه ایــن هــا تنهــا بــا یــک 

ــره.  ــکان پذی ــک ســاده ام ــک کلی ــا ی ملــس و ی

همــه ایــن مــوارد در نهایت به معنای تشــخیص

رسیعــــرت، درمانــی بهتـــــر و کاهش هزینـــــه- 

ــای  ــت مراقبته ــه صنع ــوط ب ــاری مرب ــای ج ه

ــت. ــتی هس بهداش

االن دیگــه هــوش مصنوعــی یــک موجود علمی 

تخیلی نیســت؛ هــوش مصنوعی بســیار نزدیک 

تــر از گذشــته شــده و خیلــی زود متامی

فرآیندهــای مراقبت بهداشــتی در دنیا را متحول 

ــرش  ــه ب ــی کاری ک ــوش مصنوع ــرد. ه خواهدک

انجــام مــی ده رو بــه صورتــی پیچیــده تــر امــا

کارآمدتــر، رسیــع تــر و بــا هزینــه کمــرت انجــام 

میــده .

بــه زودی هــوش مصنوعــی بخشــی از سیســتم 

ــا از آن  مراقبــت هــای بهداشــتی میشــه کــه م

اســتفاده مــی کنیــم!
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ادامــه  بــرای  مجــاز  ارشــد  رشــته های 

فنــاوری  کارشناســی  مــدرک  بــا  تحصیــل 

ســامت اطاعــات 

ــدرک  ــا م ــاز ب ــد مج ــته های ارش ــت رش لیس

ســامت  اطاعــات  فنــاوری  کارشناســی 

بــه فــارغ التحصیــان ایــن رشــته کمــک 

می کنــد تــا شــانس قبولــی خــود را در یکــی 

از رشــته های مــورد عاقــه امتحــان کننــد بــه 

ویــژه کــه پذیرفتــه شــدن در مقطــع ارشــد 

وزارت بهداشــت بــرای بســیاری از فــارغ 

ــم  ــدف مه ــک ه ــورت ی ــه ص ــان ب التحصی

می کننــد.  تــاش  آن  بــرای  کــه  می باشــد 

از آنجــا کــه در مقطــع کارشناســی ارشــد 

ــزوده  ــجویان اف ــص دانش ــش و تخص ــر دان ب

هــم  خوبــی  کار  بــازار  لــذا  می شــود 

ــه  ــه چ ــد ک ــا باش ــار آن ه ــد در انتظ می توان

بســا بــازار کار خــوب رشــته های مقطــع 

ارشــد وزارت بهداشــت هــم مــورد توجــه 

بســیاری از دانشــجویان و فــارغ التحصیــان 

گرفته اســت. قــرار 

•      آمار زیستی

•      آموزش بهداشت و ارتقا سامت

•      اپیدمیولوژی

•      اقتصاد بهداشت

•      انفورماتیک پزشکی

)HTA( ارزیابی فناوری سامت      •

•      پدافند غیرعامل در نظام سامت

•      تاریخ علوم پزشکی

•      ژورنالیسم پزشکی

•      سامت و ترافیک

•      سامت و رفاه اجتامعی

•      فناوری اطاعات سامت

•      کتابداری و اطاع رسانی پزشکی

•      مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی 

•      مهندسی پزشکی )بیوالکرتیک(

•      مهندسی پزشکی )بیومواد(

•      نانوفناوری پزشکی

•      یادگیری الکرتونیکی در علوم پزشکی

•      تکنولوژی آموزشی در علوم پزشکی

•      زیست فناوری پزشکی

•      آموزش پزشکی

ــد  ــی ارش ــی  کارشناســـ معرفـــــ
ــکی ــک پزشــ انفورماتیـ

پزشــکی  انفورماتیــک  ارشــد  کارشناســی 

بــه کمــک فنــاوری اطاعــات بــه ذخیــره 

ســازی، بازیابــی داده هــا، اســتفاده بهینــه از 

تحلیــل اطاعــات بــه منظــور حــل مشــکات 

درمــان  بهداشــت  سیســتم های  ارتقــای  و 

ــته  ــن رش ــر ای ــارت دیگ ــه عب ــردازد. ب می پ

بــا اســتفاده از تکنولــوژی کامپیوتــر در متــام 

مراقبــت،  جملــه  از  پزشــکی  گرایش هــای 

آمــوزش و پژوهــش نقــش آفرینــی می کنــد. 

ــات و  ــری اطاع ــه کارگی ــه ب ــی ک از آن جای

و  بهداشــت  نظــام  از  جزئــی  تکنولــوژی، 

درمــان اســت، ایــن رشــته یــک شــبکه کامــل 

ارائــه دهنــدگان خدمــات  بــرای  پیوســته 

بهداشــتی و درمانــی جهــت دسرتســی کامــل 

ــه اطاعــات و داده هــای موجــود  ــع ب و رسی

می منایــد. ایجــاد 

ــم  ــوان یــک عل ــه عن انفورماتیــک پزشــکی ب

بیــن رشــته ای ارتبــاط نزدیکــی بــا علــوم 

و  ارتباطــات  و  مخابــرات  پزشــکی،  پایــه 

تکنولــوژی جدیــد کامپیوتــر دارد. ایــن رشــته 

ــه  ــوم پای ــه عل دارای ابعــاد مختلفــی از جمل

و بالینــی، زیســت پزشــکی، ارتباطــات و 

نرم افــزار  مهندســی  و  اطاعــات  فنــاوری 

می باشــد. در آینــده پژوهش هــای رشــته 

بــا  کاملــی  پیونــد  پزشــکی،  انفورماتیــک 

یــک  و  خواهد داشــت  اطاعــات  فنــاوری 

داده هــای  بیــن  اطاعــات  تعامــل  بســرت 

ایجــاد  ژنتیــک  داده هــای  و  بالینــی 

هد شــد. خوا

معرفـــــــی کارشناســــــی ارشــــــــد 
)HIT( ــامت ــات س ــاوری اطاع فن

کارشناســی ارشــد فنــاوری اطاعات ســامت 

یکــی از رشــته های کنکــور ارشــد وزارت 

ــادی  ــداد زی ــاالنه تع ــد. س ــت می باش بهداش

ــن  ــدن در ای ــه ش ــرای پذیرفت ــان ب از داوطلب

ــت  ــز موفقی ــه رم ــد ک ــت می کنن ــته رقاب رش

در ایــن رقابــت هــم در برنامــه ریــزی دقیــق، 

انتخــاب منابــع مناســب و بــه ویــژه منابــع 

کنکــور کارشناســی ارشــد فنــاوری اطاعــات 

ســامت وزارت بهداشــت، تســت زنــی و 

ــه اســت.  مدیریــت زمــان نهفت

تامیــن  و  شناســایی  رشــته  ایــن  هــدف 

ســطوح  کاربــران  اطاعاتــی  نیازهــای 

امــور  در  درمــان  و  بهداشــت  مختلــف 

ــه  ــاد ، ب ــی، ایج ــی، پژوهش ــی، آموزش درمان

فنــاوری  تکنیک هــای  و  ابزارهــا  کارگیــری 

اطاعــات در جهــت گــردآوری، طبقــه بنــدی 
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در  اطــاع رســانی  و  اطاعــات  تحلیــل  و 

ــک،  ــتی و الکرتونی ــانه های دس ــب رســـ قال

ــر مراقبــت بهداشــتی مبتنــی  القــای تفکـــــ

بـــــر اطاعــات در ســــــازمان های مراقبــت 

ــش  ــرتش دان ــی و گس ــتی درمانــــ بهداشـــ

اطاعــــــات مراقبــــت بهداشــــتی بــر پایــه 

می باشــد. پژوهـــــش 

آموختــــــگان  دانــش  وظایــــــــــف 

ــات  ــاوری اطاع ــد فن ــی ارش کارشناس

مت ســا

ــد  ــی ارش ــگان دوره کارشناس ــش آموخت دان

ناپیوســته رشــته فنــاوری اطاعــات ســامت 

و  آموزشــی  پژوهشــی،  نقش هــای  دارای 

ــود.  ــد ب ــی خواه مدیریت

آموزشــی،  بولنت هــای  تهیــه  آموزشــی: 

تدریــس  آموزشــی،  کارگاه هــای 

اطاعاتــی،  نیازهــای  تحلیــل  پژوهشــی:   

گــردآوری، طبقــه بنــدی و تحلیــل اطاعــات 

ــای  ــکاری در پروژه ه ــانی، هم ــاع رس و اط

سیســتم های اطاعــات بهداشــتی درمانــی 

مــدارک  بخــش   مدیریتــی: مدیریــت 

خــط  تدویـــن  پزشــــــکی، 

 ، مشــــــــــــــی ها

استــــــراتژی ها و برنامه هــای مربــوط بــه 

بهداشــتی مراقبــت  اطاعــــــات 

معرفــــی ارشـــد مهندسی پزشکی 
گرایــش بیوالکتریــک

گرایــش  پزشــکی  مهندســی  ارشــــــــــد 

بیوالکرتیــک، علـــــــم اســتفاده از اصــول 

الکرتیکــی، مغناطیســی و الکرتومغناطیســی 

در حـــــــوزه پزشکــــــی اســت. 

هــــدف این رشته 
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تربیــت متخصصانــی اســت کــه بــا بهــره 

ــه و مهندســی در حــوزه  ــوم پای ــری از عل گی

ــز،  ــده تجهی ــد از عه ــر بتوانن ــرق و کامپیوت ب

ــکی  ــتگاه های پزش ــی دس ــداری و طراح نگه

برآینــد. از ســوی دیگــر ایــن متخصصــان 

ــای  ــنت از مکانیزم ه ــام گرف ــا اله ــد ب می توانن

زیســتی و طبیعــی، روش هــای مهندســی 

ــان  ــن متخصص ــد. ای ــاد مناین ــدی را ایج جدی

ــای  ــی گرایش ه ــه متام ــلط ب ــر تس ــاوه ب ع

مهندسی 

بــرق بــه ویژه 

ــک در  ــش الکرتونیـــــ گرای

مقطــع کارشناســی و گرایش هــای کنــرتل 

و مخابــــرات در مقاطــع باالتــر، از برخــی از 

شــــــاخه های مهندســی کامپیوتــر و فنــاوری 

اطاعــات نیز در علـــــــم مهندســی پزشــکی 

ــد. ــره می برن بهــ

معرفــی کارشناســی ارشــد مهندســی 

پزشکی زیست مــــــــــواد )بیومـــواد(

کارشناســی ارشــد مهندســی پزشــکی شــامل 

دو گرایــش بیوالکرتیــک و بیومــواد )زیســت 

ــواد  ــت م ــش زیس ــد. در گرای ــواد( می باش م

از علــوم مهندســی مــــــــــــواد )کامپوزیت، 

ــتفاده  ــکی اس ــار پزش ــز( در کن ــر و فل پلیم

می شــود. همچنیــن بــر روی مــواد گوناگــون 

مصنوعــی و طبیعــی، طراحــی روش هــای 

و  مــواد  نهایــی  گیــری  قالــب  و  ســاخت 

ــی در  ــرد اختصاص ــرای کارب ــواد ب ــاح م اص

ــرد  ــرد. کارب ــق صــورت می گی پزشــکی، تحقی

کارشناســی ارشــد مهندســی پزشــکی زیست 

ــواد  ــده و م ــواد اســتفاده از بافت هــای زن م

ــی  مصنوع

جهــت کاشــت 

ــدن اســت. آن هــا در ب

 زمینــه های فعالیت فــار غ التحصیان 

ارشد مهنـدسی پزشکــی زیست مواد

بــه  بــا  بیومــواد  گرایــش  دانشــجویان 

کارگیــری صحیــح ایــن مــواد در بــدن انســان 

و در تجهیــزات پزشــکی، طراحــی و ســاخت 

تجهیــزات پزشــکی و اعضــای مصنوعــی بــدن 

ــان  ــارغ التحصی ــوند. ف ــنا می ش ــان آش انس

ــت  ــر فعالی ــاوه ب ــد ع ــته می توانن ــن رش ای

در زمینه هــای طراحــی و ســاخت اعضــای 

ــه  ــکی، در زمین ــزات پزش ــی و تجهی مصنوع

مشــاوره علمــی و فنــی در خریــد تجهیــزات 

ــد. ــت مناین ــز فعالی ــکی نی پزش

معرفــــــی ارشــــــد نانوتکنولــوژی 
شکــــــی پز

کارشناســی ارشــد نانوتکنولــوژی پزشــکی از 

ــکی  ــه پزش ــدار در حیط ــر طرف ــته های پ رش

اولیــه  مــواد  تولیــد  جهــت  و  می باشــد 

پزشــکی در ابعــاد نانــو کــه یک میلیــاردم مرت 

اســت و اتــم هــا را در کنــار هــم می گــذارد، 

کاری می کنــد کــه جهــان حیــرت انگیــزی 

پیــش روی دانشــمندان قــرار بگیــرد و در 

ــوان  ــرای آن منی ت ــری ب ــت نظی ــخ برشی تاری

یافــت. پیرشفت هــای پــر شــتابی کــه در 

ــدد  ــوع می پیون ــه وق ــوژی ب ارشــد نانوتکنول

ــراه  ــه هم ــود ب ــا خ ــی را ب ــای مهم ــام ه پی

مــی آورد. مهمرتیــن نکتــه در مــورد موقعیــت 

کنونــی ارشــد نانوتکنولــوژی ایــن اســت کــه 
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دانشــمندان بــه ایــن توانایــی رســیده اند 

ــری  ــره گی ــه به ــا ب ــک اتم ه ــراز ت ــه در ت ک

ــوژی  ــد نانوبیوتکنول ــد. ارش ــا بپردازن از آن ه

کلیــدی  حوزه  هــای  از  یکــی  عنــوان  بــه 

قــرن 21 شناخته شده اســت کــه هامنطــور 

ارشــد  کارشناســی  دوره  دروس  از  کــه 

ــود؛  ــخص می ش ــکی مش ــوژی پزش نانوتکنول

ــده را در  ــتم های زن ــا سیس ــل ب ــکان تعام ام

ــه  ــی آورد. آنچ ــم م ــی فراه ــاس مولکول مقی

کــه تفــاوت بیــن ارشــد رشــته بیوتکنولــوژی 

و ارشــد نانوتکنولــوژی را نشــان می دهــد 

بــه  بیوتکنولــوژی  کــه  اســت  ایــن 

در  می  دهــد،  ارائــه  مــدل  نانوتکنولــوژی 

اختیــار  در  بــا  نانوتکنولــوژی  کــه  حالــی 

گذاشــنت ابــزار بــرای بیوتکنولــوژی آن را برای 

می رســاند.  یــاری  اهدافــش  بــه  رســیدن 

ــدان  ــه چن ــده  ای ن ــه در آین ــد هســت ک امی

فــارغ  نانوتکنولــوژی  از  اســتفاده  بــا  دور 

التحصیــان ارشــد ایــن رشــته، امــور داخلــی 

ــد.  ــرتل خــود درآورن هــر ســلول را تحــت کن

هــم اکنــون گام هــای بلنــدی در ارشــد ایــن 

رشــته برداشته شــده و بــه عنــوان منونــه 

ــد  ــوژی می  توانن ــان نانوتکنول ــارغ التحصی ف

فعالیــت پروتئین هــا و مولکــول DNA را در 

ــب  ــن ترتی ــه ای ــد. ب ــرتل کنن درون ســلول کن

کارشناســی ارشــد نانوتکنولــوژی بــه محققان 

ــات خــود  ــا اطاع ــکان را می  دهــد ت ــن ام ای

اصلــی  تریــن  یعنــی  ســلول ها  دربــاره  را 

ــن  ــه بهرتی ــداران ب ــدن جان بخــش ســازنده ب

ــد  ــان می ده ــن نش ــازند. ای ــل س ــه کام وج

کــه بــازار کار نانوتکنولــوژی پزشــکی بــه 

ویــژه در زمینــه های تحقیقاتــی و پژوهشــی 

آینــده درخشــانی خواهد داشــت.

ــد  ــه ارشـــــــ ــی رشتـــــــــ معرفــــ
بیوتکنـــولــــــــوژی پزشــــــــکی

ــد  ــته ارش ــداف رش ــن اه ــم تری ــی از مه یک

از  گیــری  بهــره  پزشــکی  بیوتکنولــوژی 

روش هــای علمــی و فنــی بــه کمــک عوامــل 

هــا،  میکروارگانیســم  )ماننــد  بیولوژیــک 

یاختــه هــای گیاهــی و جانــوری و آنزیــم 

ــد  ــگان ارش ــش آموخت ــت. دان ــا و ...( اس ه

و  کاال  تولیــد  بــه  پزشــکی  بیوتکنولــوژی 

چــون  مختلفــی  زمینه هــای  در  خدماتــی 

و  دارویــی  غذایــی،  صنایــع  کشــاورزی، 

می پردازنــد. پزشــکی 
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