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Abstract 
Introduction: In the field of management, the statistics and performance of the 
deputies and functions of the organization are always of great importance, which 
requires instant access to the latest status of the system under coverage and minimal 
forecast of the future situation, to provide quality services Also improve. All of this 
justifies the existence of an intelligent statistical system with decision-making 
capabilities. 
Methods: In this study, we try to create an integrated web-based system in order to 
electronicize the processes of defining and recording statistical information along 
with the aggregation of scattered data in the system and finally extract reliable 
knowledge from this data using modern artificial intelligence methods. In order to 
make decisions in the fields of health, treatment, medical education as well as health 
management. The intelligent management system of North Khorasan University of 
Medical Sciences has been designed and implemented under the web with the 
technique of making Webserver software & Learning & data mining in three phases 
for 48 months in PHP language and MySQL database. 
Results: For this study, the statistical turnover structure of the university was classified 
into 1058 units. By classification based on the decision tree algorithm and reviewing 
the records of reports submitted to organizations at the same level and above, we 
reached 269833 units of data, 376 data types and 3885 data content. In the proposed 
method, the time cost of data transfer is less than one minute per item, and the 
required human resources due to the addition of multiple control sensors is 2640 
people-hours per year, and significant time and financial savings were made. 
Conclusions: According to the findings, it seems necessary to create a mechanized 
system for distribution, collection, control, analysis and reporting of statistical 
indicators that can have high accuracy and time and financial savings.
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 شمالی خراسان پزشکی علوم مجله
1400 ناتسمز، 4، شماره 13دوره 
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 چکیده
 دسترسی به نیاز که است برخوردار سزایی به اهمیت از سازمان توابع و هامعاونت عملکرد و آمار همواره مدیریتی عرصه در: مقدمه
 قابل خدمات کیفی سطح تا دارد، را آینده وضعیت از حداقلی بینی پیش و پوشش تحت سیستم موجود وضعیت آخرین به يالحظه
 .دینمایم توجیه را يسازمیتصم قابلیت با آماري هوشمند سیستم یک وجود هانیا همه که. بخشد بهبود هم را ارائه

 اطالعات تثب و تعریف فرایندهاي نمودن الکترونیکی منظور به یکپارچه وب تحت سامانه یک ایجاد بر سعی پژوهش این در :کار روش
 وینن يهاروش از استفاده با تاهاید این از اطمینان قابل دانش استخراج نهایتاً و سیستم در پراکنده يتاهاید تجمیع همراه به آماري
 سامانه. است سالمت مدیریت همچنین و پزشکی آموزش درمان، بهداشت، يهانهیزم در يسازمیتصم جهت در مصنوعی هوش

 & Webserver software & Learning ساخت تکنیک با شمالی خراسان پزشکی علوم دانشگاه) سهم( مدیریت هوشمند
data mining زبان به ماه 48 مدت به فاز سه در PHP دادهگاهیپا و MySQL گردیده يسازادهیپ و طراحی وب تحت صورت به 

 .است
 الگوریتم بر مبتنی يبنددسته با. گردید يبندطبقه واحد 1058 به دانشگاه آماري گردش ساختار پژوهش این انجام جهت :هایافته

 به و داده نوع 376 تعداد واحد، قلم 269833 به باالتر و سطح هم يهاسازمان به شده ارائه گزارشات سوابق بررسی و تصمیم درخت
 و است رسیده قلم هر ازاي به دقیقه یک از کمتر هاداده انتقال زمانی هزینه پیشنهادي روش در. رسیدیم داده محتواي 3885 تعداد
 مالی و زمانی ییجوصرفه و است سال در ساعت نفر 2640 متعدد کنترلی يسنسورها شدناضافه به توجه با نیاز مورد انسانی منابع
 .گرفت صورت يامالحظه قابل

 يهاشاخص یدهگزارش و تحلیل ،کنترل ،يآورجمع توزیع، مکانیزه سیتم یک ایجاد آمده دست به يهاافتهی طبق :گیري نتیجه
 .رسدیم نظر به يضرور باشد داشته مالی زمانی، ییجوصرفه و باال دقت تواند-می که آماري

 :کلیدي واژگان
 مدیریت، هوشمند سامانه

 آماري، هوشمند سیستم
 ها،داده سازيیکپارچه

 آماري نظام اتوماسیون

مقدمه
رو  نیادرپی است. از و پی دوران امروز دوران تغییرات سریع

پذیري خود را با تغییرات خواهند سرعت انطباقهایی که میسازمان
روزمره افزایش دهند به دنبال استفاده از ابزارهاي مدیریتی ثبت و 

باشند تا جهت تصمیم ها و اطالعات میسازي دادهساماندهی یا یکپارچه
دمات خبرداري نمایند. ها بهرهگونه سیستمگیري ازاینسازي و تصمیم

ولت الکترونیک یکپارچه شهروند محور، مشخصه یک دولت د
الکترونیکی بالغ است. اگرچه از نظر مشخصات متفاوت است، چندین 

همه از اهمیت ادغام  )4-1( (به عنوان مثال مدل بلوغ دولت الکترونیکی

. چنین ادغامی کنندیمبراي پیشبرد خدمات دولت الکترونیکی بحث 
ان مختلف در هم يهادولتدر میان ادارات درون یک دولت،  تواندیم

اطالعاتی و ارتباطی، اگر  يهايفناورسطح یا سطوح مختلف رخ دهد. 
تلفیق مجازي اطالعات و  توانندیمبه درستی به کار گرفته شوند، 

جمع آوري و و  اندداشتهدر چندین واحد وجود خدماتی را که قبالً 
 .)6, 5( ، فراهم کنندانجامدیممدت زمان طوالنی به طول  هاآنتحلیل 

عالوه بر این، یکپارچه سازي خدمات دولت الکترونیکی باعث ارتقا 
سراسر جهان براي تهیه  يهادولت. )7( شودیمکیفیت و پایداري 
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اطالعات و خدمات عمومی به شهروندان خود و همچنین ارتقا 
 يکلیدي عمومی، در توسعه دولت الکترونیکی سرمایه گذار يهاارزش
، یکیدولت الکترون نهیزم در يامطالعهن در یهمچن . )9, 8(اندکرده

اطالعات با تمرکز بر  ستمیس تیو موفق یعموم یمشارکت تیریمد
 یمفهوم یچارچوب جادیا يبرا یسازمان نیب یاطالعات يهاستمیس

ه ب ییو پاسخگو ی، اثربخشییاراچارچوب شامل ک نی. اشودیمحاصل 
 نیو ب یتیری، مدیعملکرد است. عوامل فن یاصل يارهایعنوان مع

را  هاهیفرضاساس  نی. و بر اکندیم ییشناسا تیموفق يرا برا یسازمان
 ستمیس کیسطح کاربر از  يهادادهاز  یتجرب قی. تحقدهدیمتوسعه 

خدمات تجارت و  که کندیماستفاده  یسازمان نیب یکیدولت الکترون
. در عرصه مدیریتی )10( کندیمفراهم  کپارچهیصنعت را به صورت 

ها و توابع سازمان از اهمیت به سزایی همواره آمار و عملکرد معاونت
که به دالیل مختلف تغییرات در عرصه گردآوري و  برخوردار است

پردازش آمار و اطالعات را تشدید نموده و طبیعتاً تحلیل و کار 
 يهادانشگاهنوع فعالیت  .نمایددر این حوزه را دشوارتر می کارشناسی

 وزارت بهداشت يهاتیفعالدر سطح  باً یتقرعلوم پزشکی در ایران که 
به آخرین وضعیت  يالحظهاست، نیاز به دسترسی  کشورهادر سایر 

موجود سیستم تحت پوشش و پیش بینی حداقلی از وضعیت آینده را 
با  يهاتیفعالر منابع مالی و انسانی به سمت دارد، تا ضمن هدایت بهت

اولویت بیشتر، سطح کیفی خدمات قابل ارائه را هم بهبود بخشد. که 
وجود یک سیستم هوشمند آماري با قابلیت تصمیم سازي  هانیاهمه 

وب هوشمند  یاطالعات ستمیس ک. ی)11(در مقاله  .دینمایمرا توجیه 
و  یدولت يدر سازمانها یبه حداقل رساندن شکاف اطالعات يرا برا

تا افراد محروم بتوانند مطالب وب را  کندیم شنهادیپ یعموم ينهادها
 کسب کنند. يشتریخود سود ب ياقتصاد يدرك کنند و در رفتارها

در نتیجه استفاده از سیستم هوشمند آماري با قابلیت تصمیم سازي، 
ده، نشبینیچابکی و سورپرایز نشدن مدیران در برخورد با موارد پیش

نگاري سازمانی، نگري و آیندههاي مدیران، آیندهشاخص محوري پایش
ترین قسمت مهم .خواهد بود …هاي نهان سازمانی و کشف دانش

هاي توان انبار دادهها را، میجامع آماري سازمانهاي نظام سیستم
هاي حجیم سازمانی از تجمیع تاریخچه ها دانست. دادهموضوعی آن
هاي موضوعی سازمان ایجاد ها و رکوردها در انبار دادهتغییرات داده

هاي عملیاتی و شوند. اطالعات حجیم سازمانی در ابتدا در سیستممی
زمان و در پی انجام امور عملکردي سازمان هاي مکانیزه سایا سیستم
هاي نظام جامع آماري با استخراج شوند. سپس در سیستمایجاد می

شده بنديهاي مکانیزه و انتقال زمانها و رکوردهاي این سیستمداده
ها تولید و ذخیره هاي موضوعی، تاریخچه تغییرات آنها به انبار دادهآن
 .شوندمی

 روش کار

وهش سعی بر ایجاد یک سامانه تحت وب یکپارچه به منظور در این پژ
الکترونیکی نمودن فرایندهاي تعریف و ثبت اطالعات آماري به همراه 

استخراج دانش قابل  تاً ینهاپراکنده در سیستم و  يتاهایدتجمیع 
نوین هوش مصنوعی در  يهاروشبا استفاده از  تاهایداطمینان از این 

بهداشت، درمان، آموزش پزشکی و  يهانهیزمجهت تصمیم سازي در 
 همچنین مدیریت سالمت است.

سامانه هوشمند مدیریت (سهم) دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی 
 Webserver software & Learning & data با تکنیک ساخت

mining  ماه به زبان  48در سه فاز به مدتPHP  و پایگاه داده
MYSQL پیاده سازي گردیده است. به صورت تحت وب طراحی و 

تابعه دانشگاه  يواحدهافاز اول، با بررسی و بازدید میدانی از  
شناسایی و پس از تجزیه و تحلیل آنان  واحدهامورد نیاز  يهاشاخص

آماري و اطالعاتی براي هر شاخص کشف شد پس از آن  يهااقالم
اي محتو ،هنواع دادمرحله کانفیگ اولیه سامانه آغاز گردید که تعریف ا

، تعیین سیکل زمانی مربوطه، تعریف هاشاخص، تعریف انواع داده
ک اتوماتی صورت گرفت و در مرحله دوم تعریف مجوزهاکاربران و تعریف 

ثبت الکترونیکی اطالعات اقالم انجام گردید. مرحله سوم  اقالم آماري
انجام شد و در مرحله چهارم  تابعه دانشگاه يواحدهادر کلیه  آماري

از آخرین تحلیل آماري در قالب جداول و  يالحظه يهاگزارش
نمودارهاي مرسوم طراحی گردید و در ادامه بازخورد از سطوح مختلف 

و گزارش گیرندگان، دریافت  هادادهکاربران سامانه اعم از وارد کنندگان 
یل از قب ییهاکنترل شد که نتایج نشان داد درسطوح ورود داده نیاز به

، اضافه نمودن نقش هادادهمکانیزم استناد به  ، ایجادهادادهحفظ اصالت 
 هاهداداحساس گردید. با توجه به اهمیت اصالت  هادادهکنندگان  دییتأ

و احتمال استفاده از این داده در سطح گزارش و اینکه تغییر یک داده 
نیاز بود تاریخچه  شدیمباعث نقص گزارش ارائه داده شده پیشین 

 يهادادهدر ورودي نگهداري گردد و همچنین با تغییر  هادادهویرایش 
گزارش نسخه جدیدي از آن گزارش تولید گردد و امکان استناد به دیتا 

 . در این ساختار تاریخچه تغییر و دستکاري دیتاابدییمرا باال افزایش 
 .گرددیمتوسط کاربران ذخیره 

د تعدد اقالم آماري در سطح دانشگاه باعث افزونگی حجم فاز دوم، وجو 
کار کاربران است، با توجه به این که اطالعات قسمتی از اقالم در 

ها  دادهگاهیپاهاي مختلفی موجود بود با تحلیل کلیه  دادهگاهیپا
ر اتصال به سایها تهیه شد.  دادهگاهیپااز مرجعیت اقالم از  ياشناسنامه

 1جدول که در  ه منظور استخراج اتوماتیک اقالم آماريب دادهگاهیپا
 اهگیپااشاره شده است، در مرحله اول ایجاد پروتکل ارتباطی با سایر 

 موجود يهادادهگاهیپابه سایر دانشگاه و در مرحله بعد اتصال  يهاداده
طه مربو و استخراج اتوماتیک اطالعات هر قلم با توجه به سیکل زمانی

 .باشدیم
مرتبط در کنار یکدیگر این امکان  يهادادهفاز سوم، جمع آوري حجم 

به نتایجی در سطح  هادادهبین این  يهارابطهبا یافتن  آوردیمرا فراهم 
دیتاشیت  تواندیمدانش و خرد رسید. سیستم ب تکیه بر جداول آماري 

در دو بخش انجام گردید بخش اول  هوشمند سازيهاي تولید کند. 
 يهانهیزمارائه پیشنهاد  -1کمک به روند تحقیقات علمی که شامل 

اطالعاتی قابل  يهابانکفراهم سازي  -2تحقیقاتی)  يهادهیاتحقیق (
استفاده جهت تحقیقات علمی و کهورت بصورت دیتاشیت هاي آماري 

قابلیت دخالت و پیاده سازي نتایج تحقیقات ایجاد گردید. بخش  -3
روابط منطقی از آمار و اطالعات ثبت شده در سیستم دوم استخراج 

یمی مدیریت (سابقه وضعیت) به منظور کمک به فرایند تصمیم سازي
 .باشد
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 و همکاران حیدرپور

 مورد بررسی براي اتصال به سامانه سهم يهاسیتابیدلیست  .1جدول 
# Database Usage Types of Databases Number of Tables Number of Fields 
1 Official - Person MS SQL 263 1458 
2 HIS MS SQL 1846 8765 
3 Layer one health MS SQL 428 2674 
4 Sama MS SQL 273 1238 
5 Official – taahodi MS SQL 189 1039 

 

 هاافتهی
واحد  1058جهت انجام این پژوهش ساختار گردش آماري دانشگاه به 

نفر ساعت جلسه با  2000طبقه بندي گردید. با برگزاري حدودًا 
قلم آماري جمع  279518در حوزه آمار تعداد  مؤثربازیگر  60 مشارکت

آوري گردید در مرحله بعد با دسته بندي مبتنی بر الگوریتم درخت 
 هم سطح و يهاسازمانتصمیم و بررسی سوابق گزارشات ارائه شده به 

 يهاکارگروه باالتر از قبیل سازمان برنامه بودجه، استانداري، شوراها،
قلم  269833ت و دوایر مربوطه به استانی و همچنین وزارت بهداش

محتواي داده رسیدیم. با  3885نوع داده و به تعداد  376واحد، تعداد 
توجه به جمع آوري این حجم از اقالم، بدون درنظر گرفتن مواردي از 

، هاداده، هزینه مالی جمع آوري هادادهقبیل زمان مورد نظر جمع آوري 
کاري بسیار خسته  هادادههزینه زمانی و منابع انسانی تولیدکننده 

لذا  نیست مؤثرو اغلب، نتایج حاصله به دلیل فوت زمان  باشدیمکننده 
اولین محور پژوهش، کاهش زمان انتقال از تولید داده تا استفاده کننده 

 کیکمتر از  هادادهآن است. در روش پیشنهادي هزینه زمانی انتقال 
 رسیده است. هر قلم يبه ازا قهیدق

منابع انسانی مورد نیاز در روش پیشنهادي با توجه به اضافه شدن 
نفر ساعت در سال است. الزم به ذکر  2640کنترلی متعدد  يسنسورها

 وجود نداشت. یدر روش سنت یستم کنترلیاست س
مالی روش پیشنهادي در چند سرفصل قابل مالحظه است  يهانهیهز

مربوط به اوراق کاغذي، تجهیزات اسکن، فکس،  يهانهیهز -1یل از قب
مربوط به فضاي فیزیکی  يهانهیهز -2رول، چاپ، کارتریج و پرینتر 

شامل نگهداري اوراق، حقوق و دستمزد پرسنل متصدي بایگانی، قفسه، 
 يتاهایدناشی از تحلیل  يهانهیهز -3زونکن، گیره، ماشین دوخت و ... 

 -4ن حساب و ... یمانند ماش ییابزارهاتوسط  جمع آوري شده
ناشی از جابجایی آمار مانند حقوق و دستمزد پرسنل  يهانهیهز

درصورت اسکن اوراق آماري و انتقال  -5تلفن  يهانهیهزمتصدي نقلیه، 
 نگهداري يهانهیهزمانند اتوماسیون دبیرخانه  ییهاسامانهآن از طریق 

ناشی از  يهانهیهزحجیم اسکن شده که منجر به افزایش  يهالیفا
 .گرددیمهارد  نیتأم

 392 تعدادبه  واحدهاجداول الکترونیکی طراحی شده با توجه به نیاز 
البته که در روش پیشنهادي محدودیتی در تولید جداول و  باشدیم

 يهاگزارشنوع داشبورد مختلف از  15وجود ندارد. نعداد  هافرم
 يهايریگاز آخرین تحلیل آماري براي مدیران جهت تصمیم  يالحظه

 حساس طراحی گردید، ضمناً در تولید داشبورد محدودیتی وجود ندارد.
ن منظور در یار مهم است به همیبس يامر يبه منابع آمار یدسترس
به  یت کنترل دسترسیریمد يبرا یزمیمکان يشنهادیروش پ ساختار

ل یکه ضمن تسه يف شده است بطوریردرسطوح مختلف تع هاداده

 هاگروهر یسا يصاحبان آمار در حفظ و حراست آمار برا يبر یدسترس
 جاد شده است.یمحافظت ا

ساس بر ا یکه در روش سنت یاز به ارائه آمار به افکار عمومیبا توجه به ن
انتشار  يبرا یدرگاه يشنهادیدر روش پ شدیمانتشار سالنامه محقق 

 د.یجاد گردین آمار ایا
 گران حوزه آماریش عملکرد بازیپا يبرا یزمیمکان يشنهادیدر روش پ

 جاد شده است.ید داده، کنترل داده و استفاده از آمار ایدر سطوح تول
ا ر يادیار زیزمان بس ين که ورود اطالعات در سامانه آماریبا توجه به ا

با اتصال به  يشنهادیدر روش پ ردیگیمد کنندگان آمار یاز تول
سر شده است یم هاآن يهادادهداده مختلف امکان استفاده از  يهاگاهیپا

و کاهش زمان مورد  هاداده یفیب کیدر باال رفتن ضر يکه سهم بسزا
د کنندگان آمار که اغلب یت تولیجلب رضا تاً ینهاورود داده و  ياز براین

 را دارد. يمتعد یاتیف عملیوظا
ل ل و اعمایمنتج از تحل يآمار يهاشاخصاز  يارینکه بسیبا توجه به ا

است در روش  يا شاخص آماریا چند قلم و یدو  یمحاسبات يعملگرها
و  یمنطق يعملگرهاکه امکان اعمال  یزمیبا ارائه مکان يشنهادیپ
در  ییکه سهم بسزا کندیمد یرا تول يدیجد يهاشاخصاست  یاضیر

د کنندگان داده یتول يکار يهازمان، يره سازیاز منابع ذخ ییصرفه جو
 دارند.

از، در روش یات مورد نیت جزئیاطالعات با رعا يبا توجه به طبقه بند
تلف مخ يهاکیتفکنامحدود به  يد گزارشات آماریامکان تول يشنهادیپ

 د.یجاد گردیتحت عنوان گزارش ساز ا
ه خچیاره یبا ذخ يشنهادیدر روش پ هادادهباتوجه به لزوم حفظ اصالت 

داده  يک شاخص گزارش حاویر داده ییرات ورود داده به محض تغییتغ
د تحت یداده جد يگزارش و گزارش حاو n-1م تحت عنوان نسخه یقد

ن امکان یو ا گرددیمد یبه صورت اتومات تول nعنوان گزارش نسخه 
 استناد کرد. یکیسر است که دائمًا به سند الکترونیم

زم ین روش از مکانیدر ا يت اقالم آمارین گسترش کمیبه منظور نضم
 گراف استفاده شده است.

 بحث
، رلکنت این پژوهش با هدف ایجادیک سیتم مکانیزه توزیع، جمع آوري،

 آماري انجام گردید. يهاشاخصتحلیل و گزارش دهی 
اولین چالش در نظام آماري طوالنی بودن بازه زمانی تولید آمار تا 

آماري از سطح تولید کننده  يهادادهانتقال استفاده از آن است. زمان 
تا رابط آمار و در مرحله بعد انتقال به کارشناسان آمار، مسئول آمار 

دانشگاه،  يهامعاونتبهداشت، مسئول آمار  يهاشبکه يستادها
باال دستی از قبیل وزارت  يهاسازمان تاًینهامدیریت آمار دانشگاه و 

وم الکترونیکی مرس يندهایفراکلیه بهداشت است. براي حل این چالش 
مورد ارزیابی قرار گرفت که نتایج بررسی متون و سوابق قبلی نشان از 
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حل چالش مذکور نداشت. در روش پیش رو با ایجاد ساختار فرآیند 
 اشاره شده است. 2جدول الکرونیکی مشکل مرتفع گردید که در 

در  هادادهتار سازمانی و ورود تکراري دومین چالش هم سو نبودن رف
 از .شدیممختلف که منجر به اتالف وقت کاربران عملیات  يهاسامانه

آنجا که تولید کنندگان آمار اغلب در سطح یک عملیات، قرار دارند 
اغلب به عنوان عملیات  هاآنو جداول آماري توسط  هافرمتکمیل 

سودمند نبوده و آن را هم سو با رفتار سازمانی خود ندانسته و وظیفه 
. این چالش احتمال تولید آمار شودیممحسوب  هاآندست چندم براي 

را به همراه داشت. براي حل  هادادهغیر واقعی و کهاش ضریب کیفیت 
یم بندي شدند، گروه تقس 2این معضل با بررسی اقالم مورد نیاز به 

که کاربر  ییهادادهگروه اول اقالمی که امکان استخراج آنها در پایگاه 
نقش ورود داده را داشت وجود داشت و گروه دوم اقالمی بودند که در 

دانشگاه وجود نداشتند در این مرحله با  يهادادههیچ یک از پایگاه 

گاه تی در آن پایاطالعا يلدهایفاصالح ساختار الکترونیک موجود یا این 
این اقالم را در سامانه آماري  ستیبایمایجاد شد و یا کاربر  هاداده

 طراحی شده وارد کند.
سومین چالش، گسترده بودن ساختار دانشگاه و تعدد اقالم آماري است 
که یکی از عوامل باال رفتن پیچیدگی طراحی پایگاه داده آماري است. 

در تنوع و تعدد  ییهاتیمحدوداست در موارد مشابه این چالش باعث 
اقالم ایجاد گردد، ارتباط منطقی بین اقالم و شاخص آماري به سادگی 

در آتی  هاشاخصقابل پیاده سازي نیست و محدیت هایی در تولید 
. بعد از کندیممتنوع را محدود  يهایخروجبهمراه دارد که نهایتاً 

نتشار گراف در قالب مرسوم تولید و ا يهاوهیشمتعدد  يهایبررس
، نتیجتاً با مکانیزم ایجاد اقالم و نوع داده به تعداد nدر  n يهاسیماتر

سازمانی و سطوح نامحدود  يواحدهانامحدود از یک سو و توزیع آن در 
 منجر گردید.

 

 
 داده در سطحنمایش توزیع گسترده نوع  .1 شکل

 
در الیه انتقال،  هاواسطهبا توجه ایجاد مکانیزیم هایی از قبیل حذف 

همسو، هزینه  يهادادهتحلیل و گزارش دهی و همچنین تغذیه از پایگاه 
به  2جدول منابع انسانی به طور چشم گیري کاهش یافته است که در 

 آن اشاره شده است.
 يوب هوشمند در ارگانها یعاتاطال ستمیس کیهدف از  )11(درمقاله 

ز ا یبانیپشت يبرا یارائه انواع اطالعات عموم یعموم يو نهادها یدولت
تجربه  ،التیافراد است. از آنجا که افراد از نظر سطح تحص يریگ میتصم

رغم  یعل هاآنتفاوت دارند.  نیز و ... تفاوت دارند، در درك اطالعات
یم یمتفاوت می، تصميریگ میتصم ياز اطالعات برا یارائه انواع مختلف

 دارند. یمتفاوت انیکه سود / ز ي، به طوررندیگ
دانشگاه  13نفر از مدیران و کارشناسان ستادي  278  )12( در مقاله

 ه روش تصادفی انتخابکاربر سیستم، ب عنوانبهعلوم پزشکی کشور 
بررسی قابلیت استفاده سیستم آماري از پرسشنامه  منظوربهشدند. 

پس از ارزیابی روایی و تائید پایایی  10/9241استاندارد ایزومتریک 
علوم  يهادانشگاهآماري در  افزارنرمگردید که  استفادهپرسشنامه 

حورهاي اما م موفق بوده است، نسبتاًپزشکی کشور از نظر کاربردپذیري 
براي خصوصی سازي و خطاپذیري، نیازمند توجه  افزارنرممناسب بودن 

 .است افزارنرمبیشتر تیم توسعه 
جمع آوري اطالعات، سامانه آماري،  يهاواژهدر ادامه با کلید 

Statistical system ،Statistical Dashboard،Data collection 
 و Science Directعلمی  يهادادهداشبورد آماري در پایگاه  و

scholar گردید و مورد مرتبط یافت نشد. جستجو 
 علوم پزشکی يهادانشگاهدر  هادادهبا توجه به اینکه فرایند جمع آوري 
به مقایسه روش  2جدول در  شدیمتقریباً سنتی و بصورت دستی انجام 

ش پیشنهادي مشهود پیشنهادي با روش سنتی پرداخته و برتري رو
 است.
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 بین روش پیشنهادي فناورانه و روش سنتی مقایسه. 2جدول 
 روش سنتی روش پشنهادي 

 7920 2640 نیروي انسانی مورد نیاز به نفر ساعت در سال
 روز به ازاي هر قلمچند ساعت تا چند  کمتر از یک دقیقه به ازاي هر قلم زمان مورد نیاز (ساعت)

 استان مارستانیب کیفرم روزانه در  کی يبرا ذبرگ کاغ 18360 سالدر  نیاز ندارد مصرف کاغذ (ساالنه)
 متر مربع 8*4استاندارد  ينهصد هزار برگه فضا ی هرگانیجهت با نیاز ندارد فضاي فیزیکی (متر مربع)

 جمع آوري نشده 269833 تعداد اقالم آماري
 جمع آوري نشده 376 انواع دادهتعداد 

 جمع آوري نشده 3885 تعداد محتواي داده
 ندارد دارد قابلیت کنترل داده
 ندارد دارد تصمیم یار)( دهندهسیستم پیشنهاد 

 ندارد دارد تولید نامحدود گزارش
 0 %50 هادادهضریب اصالت 
 نیاز به عملیات اضافه اتومات تولید سالنامه

 ندارد دارد اتومات عملکرد بازیگران حوزه آمارارزیابی 
 ندارد دارد تولید نامحدود داشبورد

 ندارد دارد تولید نامحدود دیتاشیت تحقیقاتی
 ندارد دارد توسعه نامحدود تعداد شاخص در سطح

 ندارد دارد محاسباتی اتومات (فرمول نویسی) يهافرم
 ندارد دارد تولید اتومات نمودار

 

 نتیجه گیري
 شودیمه گرفته یجبه دست آمده از پژوهش حاضر نت يهاافتهیطبق 

ارش ، تحلیل و گزکنترل ایجاد یک سیتم مکانیزه توزیع، جمع آوري، که
دقت باال و صرفه جویی زمانی، مالی  تواندیمآماري  يهاشاخصدهی 

م شده برخی از علل این مسئله انجا يهایبررسداشته باشد براساس 
، تعداد نمودارهاکنترلی، تولید اتومات گزارشات و  يسنسورهاوجود 

محاسباتی، تولید  يهافرمنامحدود شاخص در سطح، تولید اتومات 
 .باشدیمنامحدود داشبوردها و ... 

به صورت  هاداده، هادادهبه منظور حفظ محافظت  گرددیمشنهاد یپ
 يهش و د یزمان يهانهیهزد یره گردد البته بایذخس یتا بیهش در د

هش مالحظه گردد. و بهینه سازي پیاده سازي گراف در پایگاه به منظور 
 کاهش پیچیدگی زمانی واکشی اطالعات از پایگاه داده

 تشکر و قدردانی
این مطالعه در قالب طرح تحقیقاتی مصوب شوراي پژوهشی دانشگاه با 

 است که بدینوسیله IR.NKUMS.REC.1400.003الق اخ کد
تحقیقات و معاونت محترم ریاست دانشگاه، از  مراتب قدردانی خود را

ر دخراسان شمالی و کلیه عواملی که دانشگاه علوم پزشکی  فناوري
 .میکنیماجراي این تحقیق همکاري صمیمانه داشتند، ابراز 
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