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  چکیده

 

ثر و ؤاطالعات در حوزه سالالمت باله طالور مال یآورفن یابیارز نهیتواند در زمیم یابیارز یاستراتژ کیان به عنو اتیدر عمل قیتحق :مقدمه

اطالعالات در حالوزه  یآورفالن یابیالدر ارز اتیالدر عمل قیالتحق یهالاکیکاربرد تکن یمطالعه با هدف بررس نیکار گرفته شود. اه ب یکارآمد
 سالمت انجام شد.

 یابیالدر ارز اتیالدر عمل قیاستفاده از تحق نهیکه در زم یها، مطالعاتداده یبود. به منظور گردآور یمرورمطالعه از نوع  نیا :بررسی روش

و  نیاسالکوپو،، مالدا یهالا الاهیدر پا 2232تالا  2222 یهالاو در فاصالله سالا  یسالیاطالعات در حوزه سالالمت، باله زبالان ان ل یآورفن
مطالعاله از  31تعالداد،  نیالمطالعاله اسالتاراش شالد کاله از ا 253تند. در مجموع تعداد قرار گرف یمورد بررس ودند،منتشر شده ب رکتیدانسیسا
 پژوهش برخوردار بودند.   نیورود به ا یازم برا یارهایمع

 یزیالربرناماله ،یسلسله مراتبال لیو تحل هیتجز ندیفرآ ،یسازهیهمچون شب اتیدر عمل قیماتلف تحق یهاکینشان داد تکن جینتا ها:یافته

 کیالتکن هالا،کیتکن نیالا انیالاطالعالات در حالوزه سالالمت کالاربرد داشالتند. در م یآورفن یابیارز نهیها در زمداده یپوشش لیلو تح یخط
 .اشتکاربرد را د نیشتریب یسازهیشب

هالای گیالری مالدیران در عرصالههای تحقیق در عملیات با ارائه رویکردهای دقیق علمی در فرآینالد تمالمی تکنیک :یریگجهیو نت بحث

 آورند.ها را فراه  میکنند و زمینه کاهش هزینهاتلف از جمله بهداشت و درمان از آزمون و خطا در فرآیند انتااب جلوگیری میم
 

 اطالعات سالمت یآور، فناتیدر عمل قیتحق ،یابیارز :یدیکل واژگان
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 اطالعات یآورفن یابیرزدر ا اتیدر عمل قیتحق یهاکیکاربرد تکن

 مقدمه

باشدد هده یم یآوراز فن یااطالعات شاخه یآورفن

 لهیوسده اطالعات ب یسازرهیبا اشاعه، پردازش و ذخ

 ج،یددرا یفددیباشدددد در ت ریدر ارتبددام مدد وترهددایهامپ

افزارهددا، سدد   هیدداطالعددات شددام  هل یآورفددن

 فدهیشدود هده و یمد یافزارها و عناصدر سدازماننرم

 عیدتوز و  یدو تحل هیدتجز ،یسدازرهیذخ ،یآورجمع

سدازمان را بدر عهدده  کیدداده و اطالعات مرتبط با 

 (د1) دارند

اطالعددات در ب دد   یآوراسددافاده از فددن امددروزه   

  یدر حال افزا یافزونبهداش  و درمان به طور روز

 یهدایآور(د روشن اس  هه اسافاده از فن2،3) اس 

هد  را ج یشدماریبد یهدافرص  ،یاطالعات دیجد

و  یدیدارو یخطاهدا ریدنظ ینیبدا  یهاسان از خطاها

 یشادهندگان خدمات بهدااز ارائه  یحما ،یصیتش 

 مداران،یبه اطالعدات بدروز ب یدسارس رینظ یو درمان

هداه  زمدان  ریدمراقب  ارائه شده نظ ییهارا  یافزا

مراقبد  از   یدفیبهبدود ه  یو در نها مارانیاناظار ب

 (د4) آوردیفراهم م مارانیب

اطالعات سدالم   یآورفن یبر رو یگذارهیسرما   

نوع از  نینکاه اس  هه ا نیبه ا رانیمد یاز اعاقاد قو

 ینیبه بدرآورده نمدودن اهدداا بدا  ندهیدر آ یآورفن

اطالعدات در  یآور(د اسدافاده از فدن5) دیدهمک نما

به دنبال دارد از جمله  زیرا ن یبیبهداش  و درمان م ا

زا ندهیبدر و هزندهیهز یالعداتاط یهدایآورفن هه نیا

درصدد از بودجده ب د   6/4(د در حددود 2) هساند

اطالعددات و  یآورفددن یبددر رو کددایسددالم  آمر

صدرا شدده در  ندهی(د هز6) شودیارتباطات صرا م

در سدط   یاطالعدات یهاسدامیس یبر رو 2111سال 

 ندهی(د هز7) اسد  دهیدالر رسد ونیلیتر 4/4جهان به 

 دیدخر یهاندهیهز شدام  یاطالعدات یهاسامیس یهل

بده طدور  ،یو نگهددار یآموزشد ،یعملکدرد سام،یس

 (د8) در حال رشد هساند یاندهیفزا

 یهاندهیهز ایدآ هده نیاز ا نانیمنظور هسب اطم به   

 ایمورد اسافاده موجه بوده  یآورفن یصرا شده برا

آن مطداب   یایو مزا سامیس  یف ا  ایآ هه نیو ا ریخ

صدورت  یابیدباشدد، ارزیسدازمان مد ازیخواس  و ن

بددا توجدده بدده هتددرت و تنددوع  ید از طرفددردیددگیمدد

افدزون زموجود در بازار و گسدارش رو یهایآورفن

در خصدو   یریدگمیتصدم نددیفرآ ها،یآورفن نیا

را  یسدازمان یازهدایهدا هده نآن نیترانا اب مناسب

و دشدوار بددل شدده  دهیدچیپ یبرآورده سازد، به امر

و  فیو  ر  یدق یهایابیانجام ارز نیبنابرا ؛(2) اس 

 هیتوصدد هدایآورفدن نیدا ن یگدز یموشدکافانه بدرا

 یهاربران و هم برا یهم برا هایابیارز نیشود هه ایم

 (د9-11) دارند ییبسزا  یاهم رندگانیگمیتصم

 یابیانجام ارز یمناسب برا یو طراح وهیش انا اب   

مشدک   یابیدارز دندیانجدام فرآ یدر اغلب مدوارد طد

محبوب  یاز ابزارها یکی اتیدر عمل  یباشدد تحقیم

باشدد هده توسدط یمد یریدگمیتصم نهیدر زم رانیمد

مدورد اسدافاده قدرار  یو خصوصد یدو ا یهاسازمان

از  یبانیپشا ات،یدر عمل  ی(د رسا   تحق12) ردیگیم

 یهدادر حوزه یدر حد  مسدائ  واق د یریدگمیتصم

و  یاضدیر یسدازسدافاده از مددلمانوع با ا یهاربرد

دارد  یسد  اتیددر عمل  یدباشددد تحقیم یوتریهامپ

از  شود هه صدرفاً یماتیتصم یمانع از بروز اثرات منف

(د اسدافاده 13) شدوندیحدس و گمان ات اذ مد  یطر

و  یسدازندهیبه ،یدر طراحد یهمد یاز ابزارها زیناچ

 یکدیاطالعات سالم  به عندوان  یهاسامیس یابیارز

هدا سدامیس نیدا یریهدارگهعمده در بد یهاچا   از

 (د2، 14،15) شودیشناخاه م
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 اطالعات یآورفن یابیدر ارز اتیدر عمل قیتحق یهاکیکاربرد تکن

 

و  زوم  یاطالعات یهایآورتوجه به وجود انبوه فن با

 یهاوهیبه همک شد هایآورفن نیا جانبههمه یابیارز

مدوارد  یمحق  بر آن شدد تدا بده بررسد ،یعلم نینو

همچدون  اتیددر عمل  یتحق جیرا یهاکیهاربرد تکن

 یابیددر ارز یسلسله مراتب  یتحل ندیو فرآ یسازهیشب

اطالعددات در حددوزه سددالم  پرداخادده و  یآورفددن

در حدوزه  هداکیتکن نیاسافاده از ا نهیزم بیترتنیبد

از   یاطالعات سالم  در سط  هشور را ب یآورفن

 دآوردفراهم   یپ

 

 روش بررسی

مدوارد  ییبده منظدور شناسدا ،یمطا  ه مدرور نیدر ا

 یابیددر ارز اتیددر عمل  یدتحق یهداکید تکنهاربر

اطالعات در حوزه سالم ، مطا  ات مناشر  یآورفن

تدا  2111 یهاو در فاصله سال یسیشده به زبان انگل

و  نیاسدددکوپوس، مددددال یهددداگددداهیدر پا 2118

قدددرار گرفددد د  یمدددورد بررسددد رهددد یدانسیسدددا

 نیداسا راج مطا ب در ا یهه برا یاصل یهاواژهدیهل

 Operation "اسافاده شد عبارت بودندد از  هاهگایپا

Research" ،"Operation Research 

Techniques"،"Health Information 

Technology"  و"Health Information 

System " و "Assessment" دیدپس از اسا راج هل 

مادرادا بدا  یهداواژهدیددر ادامده هل ،یاصل یهاواژه

 (د 1)جدول  راج شداسا  ،یاصل یهادواژهیهل

و  یاصددل یهدداواژهدیدداز مشدد ش شدددن هل پددس

از عملگدر  یریدگها، با بهدرهمارادا آن یهاواژهدیهل

OR یهدابا مارادا یاصل یهادواژهیهلاز  کی، هر  

جسداجو  جهیو مورد جساجو قرار گرف  و نا بیتره

هدر  یحاصد  از جسداجو جیشدد در ادامه ناا رهیذخ

با اسدافاده  اهو مارادا آن یاصل یهادواژهیهلاز  کی

جسداجو  یو برا بیتره گریکدی، با ANDاز عملگر 

مورد اسافاده قرار گرفاندد الزم بده ذهدر اسد  هده از 

 یهابیپوش  تره یال براؤعالئم سااره و عالم  س

 مورد جساجو اسافاده شدد  یهام الف واژه

ورود مطا  دات  یزبان و زمان بدرا اریبر م  عالوه   

از  یبدیتره اید کیدهده  ی الف به پژوه ، مطا  اتم

اب دداد  نددهیرا در زم اتیدددر عمل  یددتحق یهدداکیدتکن

در حدوزه سدالم  اعدم از  یآورفن یابیم الف ارز

 ،یاقاصداد ،یسدازمان ،یادیامن ،یاتیدعمل ،یفن یابیارز

پژوه   نیدر ا ند،به هار گرفاه بود یو فرهنگ یانسان

 یابیدهده بده ارز ی  داتمورد اسافاده قرار گرفاندد مطا

 ریدغ یهااطالعات در حوزه یهایآورها و فنسامیس

مطا  ه مورد اسافاده  نیاز سالم  پرداخاه بودند در ا

 قرار نگرفاندد

 یابیدمطا  ده باز 251 ت داد هیاو  یپس از جساجو   

پدژوه   نیدمطا  ه در ا 14ت داد   یشدد هه در نها

 یابیدباز هیداو ت داد مطا  دات  2اسافاده شدد جدول 

 دهددیرا نشان م گاهیشده از هر پا
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 اطالعات یآورفن یابیرزدر ا اتیدر عمل قیتحق یهاکیکاربرد تکن

 هاجستجو و ترکیبات مختلف آنی اصل یهاواژهدیکل: لیست 1جدول 

 اصلی یهادواژهیکل اصلی دواژهیکلهای مترادف با کلیدواژه

 Health Information System 

 Healthcare Information System 

 Health Information Systems 

 Healthcare Information Systems 

 Medical information system 

 Laboratory information system 

 Clinical information system 

 Pharmacy information system 

 Nursery information system 

 

 

Health Information Systems 

 Health Information Technologies 

  Medical information technology 
Health Information Technology 

 Operational analysis 

 Operations research 

  Operational research 

 System analysis 

 

Operation Research 

 

 Linear Programming models  

 Resource allocation models 

 Transportation Problem 

 Assignment Model 

 Sequencing Model 

 Replacement Model 

 Inventory Control 

 Waiting line theory or Queuing Model 

 Theory of Games or Competitive Strategies 

 Dynamic Programming 

 Simulation 

 Non - Linear Programming 

 

 

 

Operation Research Techniques 

 Evaluation 

 Usability evaluation 

 Economical assessment 

 Technical assessment 

 Performance evaluation 

 Socio-cultural evaluation 

 

 

Assessment 

 

  
 : تعداد مطالعات بازیابی شده از هر پایگاه 2جدول 

 تعداد مطالعه بازیابی شده نام پایگاه داده

 34 اسکوپوس

 03 مدالین

 732 ساینس دایرکت

 237 مجموع
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 اطالعات یآورفن یابیدر ارز اتیدر عمل قیتحق یهاکیکاربرد تکن

 

ت داد  ه،یاو  یاز جساجو یپس از حذا موارد تکرار

 مانددهیبداقمطا  ه حذا  شدد در ادامه مطا  ات  22

قرار  یابیو ارز یمورد بررس دهیبر اساس عنوان و چک

 نیدورود بده ا طیمطا  ه هه فاقد شدرا 171گرفاند و 

هددا بدداعنددوان و هدددا آن ایددو  بودندددپددژوه  را 

حذا شدندد  نداش  یمطا  ه هم وان نیا یارهایم  

، ت دداد مانددهیبداقپس از مطا  ه مان هام  مطا  ات 

پژوه  را نداشداند و  نیورود به ا طیمطا  ه شرا 44

مطا  ه انا داب و  14ت داد   یحذا شدند و در نها

 د(1 اگرامید) مورد اسافاده قرار گرف 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مرتبط مطالعات: فرآیند ارزیابی و انتخاب 1دیاگرام 

 هایافته

در ب   بهداش   اتیدر عمل  یاسافاده از تحقسابقه 

 یهاکیگرددد از تکنو درمان به سه دهه گذشاه بر می

در حددوزه بهداشدد  و  اتیدددر عمل تحقیدد الددف م 

همچددون  یم الفدد یهددا یددف ا  نددهیدرمددان در زم

اعمال  یبند، زمانهارهنان یهار یهاف یش یبندزمان

 توسدط مداریب ونق حم مواد،  نیمأت رهیزنج ،یجراح

اطالعددات،   یدامن یهدااسد یس یابیداورژاندس، ارز

هدا و پدروژه یابیدارز هدا،مارسداانیعملکرد ب یابیارز

 یابیدارز ،یمندابع انسدان یزیدرانا اب پروژه، برنامده

 -18) اسافاده شده اس  رهیارائه شده و غ یهامراقب 

 (د16

در   یددتحق یهدداکیهدده تکن ییهاطددهیاز ح یکددی   

 یهاسددامیثر واقددع شددود، سؤتوانددد مددیمدد اتیددعمل

اطالعات در حوزه سدالم   یهایآوراطالعات و فن

عم  آمده توسدط ه ب یهایرسباشدد با توجه به بریم

در   یهاربرد تحق نهیپژوهشگر مش ش شد هه در زم

 مطالعات بازیابی شده از طریق جستجو در پایگاه های 

س دایرکت ناسکوپوس، مدالین و سای  

 (152=)تعداد

 مطالعات تکراری

 (11=تعداد)

.مطالعات نهایی که شرایط استفاده در این پژوهش را داشتند  

(21 =)تعداد  

(55 =)تعدادمطالعات باقی مانده از مرحله قبل  مطالعاتی که پس از مطالعه و بررسی متن  
 .نامناسب تشخیص داده شدند ،کامل مقاله

(11 =)تعداد  

 (112=)تعدادپس از حذف موارد تکراری مطالعات باقی مانده
 

مطالعاتی که پس از بررسی عنوان و 

(272 =)تعداد چکیده حذف شدند  
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 اطالعات یآورفن یابیرزدر ا اتیدر عمل قیتحق یهاکیکاربرد تکن

 یابیدزابزار مورد اسدافاده در ار کیبه عنوان  اتیعمل

 یم دددود قدداتیاطالعددات سددالم ، تحق یآورفددن

هدا پرداخاده خواهدد صورت گرفاه هه در ادامه به آن

 ینشان داد هده در مطا  دات مدورد بررسد جیشدد ناا

 ،یسلسله مراتبد  یتحل ندیفرآ ،یسازهیشب یهاکیتکن

 یهدا بدراداده یپوششد  یدو تحل یخطد یزیدربرنامه

مدورد  سدالم اطالعات در حدوزه  یآورفن یابیارز

 (د 2، 22-34اند )اسافاده قرار گرفاه

 8در  یسدازهیشدب کیدهدا، تکنکیدتکن نیا انیم از   

هار گرفاه شده بود هه  نسدب  ه درصد( ب 57مطا  ه )

 نیبودد همچند دهیاسافاده گرد شاریها بکیتکن ریسا به

ها در سامیو س هایآورفن نیا یابینشان داد ارز جیناا

 ،یو محرمدانگ  یدامن ،یاقاصداد ،یریپذاب اد هاربرد

ت امدد ،   یدد، قابلعملکددرد یابیددارز رش،یپددذ زانیددم

 (د3)جدول  انجام شده بودند یو اجاماع یسازمان

 

 در ابعاد مختلف سالمت طهیدر حآوری اطالعات های مختلف تحقیق در عملیات در ارزیابی فنکارگیری تکنیکه : فراوانی ب3جدول 

 بعد مورد ارزیابی

 

 های مورد استفادهتکنیک

 اجتماعی و  فراوانی

 انسانی

 امنیت و سازمانی اقتصادی فنی

 محرمانگی 

 قابلیت  یریکاربردپذ

 تعامل

 سایر

 -        8 سازیشبیه

 - -       3 فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

 - - - -  -   2 ریزی خطیبرنامه

 - - - - - - -  7 هاتحلیل پوششی داده

 

اطالعات  یآورفن یابیدر ارز یسازهیشب کیکاربرد تکن

 در حوزه سالمت

 ماتیاز تصدم یبانیپشا یهاکیاز تکن یکی یسازهیشب

 ۀلیبه وس یریگمیتصم ندیفرآ سکیو هاه  ر  یریمد

(د 19باشد )یم الف م یهایاساراتژ  یو تحل یابیارز

بهداشد   سامیس یینماایو پو یسازبا مدل کیتکن نیا

م الدف آن  یهاح ه و راهئلو درمان درک ما را از مس

وجود  یواق  یایدر دن ی(د مشکالت21دهد )یم  یافزا

مشددک  و بددودن  یتصددادف  یددماه  یدددارد هدده بدده د 

ما دد  یرهایمشک  و وجود ماغ یبندفرمول یدگیچیپ

 حد  نمدود یاضدیمددل ر کیدتوان با اسافاده از ینم

بده  شدارینوع مشکالت در ب   سدالم  ب نی(د ا13)

از  یبدرا یراهد یسدازهیخورندد مطا  ات شبیچشم م

(د مطا  دات 2) شدودیفاصله محسوب م نیبردن ا نیب

هساند هه  ریگوق  ی جذاب و یکردهایرو یسازهیشب

هده  یاطالعدات ییهدایآورفدن یابیدارز یتوانند برایم

 ژهیدوه شدوند، بدیمد جادیدر حوزه سالم  ا یتازگبه

اند، دهیبه بلوغ نرس یهه هنوز به اندازه هاف ییهاسامیس

 ندهیهده در زم ی دات(د در ادامده مطا 21) اسافاده شوند

از  اطالعددات سددامیاطالعددات و س یآورفددن یابیددارز

 شدوندیاندد، ارائده مداسافاده هدرده یسازهیشب کیتکن

 (د4)جدول 

   Ammenwerth  در مطا  دده خددود بددا و همکدداران

  یاسدافاده از پد ریثأتد ،یسدازهیشب کیاسافاده از تکن

بدر  یدیدارو کیدا کارون  یریمد سامیس دیجد یا گو

را مورد  ییو نسخ دارو ییدارو یها یانجام ف ا  یرو

بدا  یسدازهیمددل شدب جادید پس از انددادقرار  یبررس

  51مدل  نیا  گو،ا  یمرتبط با پ یاسافاده از پارامارها
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                                                                                                                      و همکار انیباقر نیحس
 اطالعات یآورفن یابیدر ارز اتیدر عمل قیتحق یهاکیکاربرد تکن

  

بده همدک مددل   یدبار به اجرا گذاشاه شدد و در نها

 طدهیدر پدنج ح دیدجد یا گدو  یمش ش شد هه پد

 (د2شد ) ماریب ییدارو یمنیا  یباعث افزا

   Brennan از  یریدگبا بهره یاو همکاران در مطا  ه

 یخطد یزیدرگسساه و برنامه عیوقا یسازهیشب کیتکن

 یامنطقدده یهدداسددازمان یابیددبدده ارز  ،یاعددداد صددح

 یهداسداخ  ریداز ز یکیاطالعات سالم  به عنوان 

ها به همدک اطالعات سالم  پرداخاندد آن یمل سمیس

 یو ساخاار سازمان یاندازهرا نهیهز یابیمدل به ارز نیا

 ه،یدپرداخاندد چهار فاهاور منافع پاها سازمان نیا نهیبه

  یعضدو یهداندهیو هز هیپا یهانهیهز ،یشیمنافع افزا

 جدادیمندافع ا نیمدل جه  ت م یهایبه عنوان ورود

اطالعات سالم ، مورد اسدافاده  یامنطقه یهاسازمان

مدورد  مارسداانیب 15 ،یسدازمددل یقرار گرفاندد بدرا

هوچدک،  یلدیخ یهدامارساانیبه چهار دساه ب یبررس

 شدندد میهوچک، ماوسط و بزرگ تقس

م الدف  یهدا یمدل، تحل یپس از اجرا  یدر نها   

 یامنطقده یهاسازمان یاندازراه یبرا یو سازمان یما 

 نیچند انیددر پا نیاطالعات سالم  ارائه شدد محققد

در   یدتحقم الدف  یهداکیهردند هه تکن یریگجهینا

اطالعدات  یامنطقده یهاسازمان یابیارز یبرا اتیعمل

پارامارهدا و  یسدایبا یسالم  قاب  اسدافاده بدوده و د

 فدراهم شدود یسازمدل یبرا یشاریب یاطالعات واق 

 (د22)

   Borycki اگرچهبودند هه  دهیعق نیو همکاران بر ا 

هداه   ندهیتواندد زمیاطالعدات سدالم  مد یآورفن

 هایآورفن نیرا فراهم آورد اما اگر ا یپزشک یخطاها

 جادینشوند ممکن اس  خود باعث ا یطراح یبه خوب

وب دارچددطا  ه چددم نیشوندد در ا یزشکدپ یطادخ

م الدف  یکردهدایهدردن رو کپارچدهی یبدرا یدیجد

  ندمدیا یذاردگردیثأداز ت نانیددمداط یرادب یازسهیدشب

 

ارائه  یپزشک یبر هاه  خطاها یاطالعات یهاسامیس

 یهداسدامیساسدافاده از  ریثأتد نیمحققد نیشدد همچن

را مورد  رانیمد یریگمیتصم یاطالعات سالم  بر رو

 (د23) قرار دادند یبررس

Pennathur سددامیدر مطا  دده خددود س و همکدداران 

را با اسدافاده از  مارانیب یریرهگ ای یریگیپ کیا کارون

مورد  یوتریهامپ یسازهیگسساه و شب عیقاو یسازهیشب

نام ثب  اژ،یتر یهاهساگایقرار دادندد ا یابیو ارز یبررس

 شدگاهیداروخانده و آزما، پرسداار ،پزشک نهیم ا مار،یب

 جیقدرار گرفد د نادا یسدازمورد مدل ورژانسب   ا

افدراد در  ریبدا سدا سدهینشان داد هه پرسدااران در مقا

 مارانیب کیا کارون یریگیو پ یابیرد سامیس اسافاده از

 (د24) بهار عم  هرده بودند

   Mans  روشدر مطا  دددده خددددود و همکدددداران 

اطالعات بر  یآورفن ریثأت یابیارز یابر یندمحوریفرآ

ارائه هردندد  یو درمان یمراهز بهداشا یهار یهاندیفرآ

 یآورفدن ریثأعنوان نمودند هه تد تأهید نیبه ا نیمحقق

 یهداهسب و هدار در سدازمان یهاندیاطالعات بر فرآ

 یارهداابز یاسد  و د انکداررقاب یغ یشامراقب  بهدا

 یآورفددن یگددذارریثأتدد زانیددسددنج  م یبددرا یهمدد

همار مورد اسدافاده قدرار گرفاده  ندهایاطالعات بر فرآ

به هدا پژوه  از  یابیدسا یمطا  ه برا نیاس د در ا

گسساه اسافاده شدد با  عیوقا یسازهیو شب یندهاویفرآ

 یدیدهل اخشسه شد ،یسازهیمدل شب یبار اجرا 111

 ،یمرهدز تحد  بررسد یهدار یانددهیبر فرآ رگذاریثأت

 (د25) و ارائه شد ییشناسا

   Zhou اسدافاده از  ریثأو همکاران در مطا  ه خود تد

سالم  در سطوح م الدف  کیپرونده ا کارون سامیس

بدا  ،ییزشکان ب   سدرپادملکرد پدع یبر رو ،ت ام 

گسسداه مدورد  عیوقدا یسدازهیشدب کیداسافاده از تکن

   یمادن یبرا یسازهیبل شها مدقرار دادندد آن یبررس
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 اطالعات یآورفن یابیرزدر ا اتیدر عمل قیتحق یهاکیکاربرد تکن

 

و اقددامات  فیف و دایو توص مارانیحره  ب انیجر

نشدان داد  جیهردندد نادا جادیهارهنان ا ریپزشکان و سا

سدالم   کیت ام  در پرونده ا کارون یهه سطوح باال

باعث هاه  زمان صرا شده توسط هارهنان در انجام 

 جینادا نیخود شده اس د همچن فیچهار مورد از و ا

 یبدر رو یریثأتد سدام،یس نیدان داد هه اسافاده از انش

 ها نداشداه اسد و زمان اناظار آن مارانیب نهیزمان م ا

 (د26)

   Larsen از یریگدر مطا  ه خود با بهره و همکاران 

 عیوقا یسازهیمدل شب هیو ته یبیو تقر یواق  یهاداده

و احامدال وقدوع  زانیدم  یدو تحل هیدگسساه بده تجز

 یسدالم  بدرا کیدپروندده ا کارون سامیسدر  یخراب

یبا انددازه ماوسدط پرداخانددد مددل بدرا هامارساانیب

 

در پروندده  یاز وقدوع خرابد یریشدگیبهبود برنامده پ 

 (د 27) شد هیسالم  ته کیا کارون

Rejeb  و همکاران در مطا  ه خدود بدا هددا فدراهم

اطالعدات  یهاسامیس ریثأت یابیارز یبرا یروشآوردن 

 یسدازهیاز شدب مدارانیحره  ب ریمس یبر رو سالم 

 کیدهدا مددل را در گسساه اسدافاده هردنددد آن عیوقا

مباال بده سدرطان انجدام  مارانیمرهز ارائه خدمات به ب

خددمات را  افد یدر یبرا ماریحره  ب ریدادند و مس

نشان داد هه اگرچه  یسازهیشب جیهردندد ناا یسازمدل

ت سالم ، زمان مشاوره اطالعا یهاسامیاسافاده از س

ها ندارند اما نهیهز یبر رو یریثأدهند و تیم  یرا افزا

بده علد  )سدرطان  نیمشدغول بدودن ما صصد زانیم

 ار (یجنبد یهدا یدف ا  یهاسان از صرا زمدان بدرا

 (د28) اندداده  یخدمات افزا  یفیهاه  داده و ه

 
 سالمتدر حوزه اطالعات  یآورفنسازی در ارزیابی شبیه کارگیری تکنیکه : مطالعات انجام شده در زمینه ب4جدول 

 تکنیک به کار رفته سیستم مورد ارزیابی حوزه مورد ارزیابی سال انتشار نام نویسندگان

Ammenwerth  و

 (2) همکاران

 سازی کامپیوتریشبیه سیستم اطالعات دارویی های اطالعاتیارزیابی عملکرد سیستم 2663

Brennan  و

 (22) همکاران

ارزیابی مالی و سازمانی )ارزیابی هزینه  2663

 و ارزیابی ساختار سازمانی ( یاندازراه

اطالعات  یامنطقهسازمان 

 سالمت

سازی وقایع گسسته و شبیه

 خطی اعداد صحیح یزیربرنامه

Borycki  و

 (23) همکاران

آوری ها و فنارزیابی ایمنی سیستم 2663

ان بروز خطا اطالعات سالمت) ارزیابی میز

 پذیریارزیابی کاربرد –آوری( توسط فن

نویسی سیستم نسخه

 الکترونیک

سازی کامپیوتری و شبیه

 بالینی یسازهیشب

Pennathur  و

 (24) همکاران

سیستم ردیابی الکترونیک  ارزیابی عملکرد  2677

 بیماران

 وقایع گسسته یسازهیشب

Mans و همکاران 

(23) 

اطالعات  یآورفنثیر أ)تارزیابی سازمانی 2661

 های کاری مراکز بهداشتی(بر فرآیند

آوری اطالعات سیستم و فن

 در مرکز دندانپزشکی

 وقایع گسسته یسازهیشب

Zhou وقایع گسسته یسازهیشب پرونده الکترونیک سالمت کارآییارزیابی  –ارزیابی قابلیت تعامل  2673 و همکاران 

  Larsen  و

 همکاران

 وقایع گسسته یسازهیشب پرونده الکترونیک سالمت ارزیابی عملکرد –بی فنی ارزیا 2670

Rejeb و همکاران 

(28) 

 –ارزیابی مالی )هزینه  –ارزیابی عملکرد  2671

 اثربخشی(

 سازی وقایع گسستهشبیه های اطالعات سالمتسیستم
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                                                                                                                      و همکار انیباقر نیحس
 اطالعات یآورفن یابیدر ارز اتیدر عمل قیتحق یهاکیکاربرد تکن

  

 یابی در ارز یسلسله مراتب لیو تحل هیتجز ندیفرآ کاربرد

 سالمتدر حوزه اطالعات  یآورفن

از  یکددی یسلسددله مراتبدد  یددو تحل هیددتجز ندددیفرآ   

باشد هه به طدور یم ارهیچندم  یریگمیتصم یهاوهیش

و  هیدتجز نددی(د فرآ35،36) شدودیگسارده اسدافاده مد

 کیددر مدورد  یریدگمیتصدم ،یسلسدله مراتبد  یتحل

نموده و   یتبد یساخاار سلسله مراتب کیمشک  را به 

را مدورد  ارهیچنددم  رملموسیملموس و غ یورهافاها

  یدو تحل هیدتجز نددی(د فرآ37) دهددیقرار مد یابیارز

 رو بده رشدد کردیدر ماون به عنوان رو یسلسله مراتب

در  یو واق د دهیچیو پ ایح  مشکالت بزرگ، پو یبرا

 ارهیچنددم  گیدریتصدمیمب   سالم  با اسافاده از 

 یعموم یهاربردها از ی(د برخ38-41) شودشناخاه می

عبارتنددد از   ی  سلسددله مراتبددیددو تحل هیددتجز ندددیفرآ

منف د ،  ندهیهز  یدتحل ،یابیدارز ،یندیب یانا اب، پ

و رتبده یبندد یو توس ه، او و یزیربرنامه ش،یت ص

هده از  ی(د در ادامده مطا  دات41) یریگمیو تصم یبند

اطالعدات  یآورو فن سامیس یابیارز یبرا کیتکن نیا

 ه اسد شدداندد، ارائده زه سالم  اسافاده هردهدر حو

 (د5)جدول 

   Zaidan از  یریگو همکاران در مطا  ه خود با بهره

سلسله   یتحل ندیو فرآ ارهیچندم  یریگمیتصم کیتکن

منبع باز پرونده  یافزارنرم یهابساه یابیبه ارز ،یمراتب

هددا در خصددو  پرداخاندددد آن یپزشددک کیددا کارون

جدا و هد عنوان نمودند هه انا داب نابدهار خو  یاهم

بر  یریناپذجبران یهانهیتواند هزیها ماهبس نیاشاباه ا

هرده و باعث از دس  رفان زمان شدوندد  وارد سامیس

، یسلسدله مراتبد  یدتحل ندیدس  آمده از فرآه ب جیناا

 ،GNUmed یافددزارنددرم یهددانشددان داد هدده بسدداه

OpenEMR  وOpenMRS Software سهیقادر م  

 

 

  (د29) هسداند یتدرمناسدب یهدانهیها گزبساه ریبا سا

Nilashi عوامد   یو همکاران در مطا  ه خود به بررس

اطالعددات  سددامیس رشیگددذار بددر پددذریثأبددا قوه تدد

ها از پردازش شبکه پرداخاندد آن یدر ما ز یمارساانیب

 یبدرا یسلسدله مراتبد  یدتحل نددیو فرآ یفاز یلیتحل

نشدان داد در  جیا خود بهره گرفاندد ناابه هد یابیدسا

 یبداالتر یریپذو ان طاا یهه سازگار ییهامارساانیب

 سددامیس رشیپددذ زانیدددر اداره امددور وجددود دارد، م

 (د 31) باالتر اس  یمارساانیاطالعات ب

از  یریدگبدا بهدره یاو همکداران در مطا  ده یهسائ   

ی هددا بدده ارزیددابداده یسلسددله مراتبدد  یددتحل کیددتکن

هدای زیرسیسام پرونده پزشکی ا کارونیک بیمارسداان

هددای ارزیددابی وزارت آموزشددی بددر اسدداس شدداخش

پرداخانددد  ایدران بهداش ، درمان و آمدوزش پزشدکی

 کیددا کارون دهپروندد یهدداسددامیرسینشددان داد ز جیناددا

 ریبدا سدا سدهیاطالعدات هدوثر در مقا سامیس یپزشک

 (د31) به دس  آورد یشاریب ازیها اماسامیس

 یابی در ارز اتی در عمل قیتحق یهاکیتکن ریسا کاربرد

 سالمت در حوزه اطالعات یآورفن

Kazley   وOzcan یهدا بدراداده یپوششد  یداز تحل 

 کیدداسددافاده از پروندده ا کارون انیدارتبددام م یابیدارز

مراقبدد  حداد اسددافاده  مارسداانیب ییو هددارآ یپزشدک

 یهدااانمارسدیانجمدن ب یهداهردندد پژوهشگران داده

اطالعدات سدالم    یریمدد سدامیو جام ه س کایآمر

نشان داد هه اسدافاده از  جیاهار گرفاندد ناه را ب کایآمر

 مارسداانیب ییتواند هارآیسالم  م کیپرونده ا کارون

از آن بددود هدده  یحدداه جیدهدددد ا بادده ناددا  یرا افددزا

 یهدامارسداانیبا ب سهیتر در مقاهوچک یهامارساانیب

 مدداریب کیدداز منددافع پرونددده ا کارون شدداریتددر ببددزرگ

 (د32) شوندیمند مبهره
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  Sridhar  کی فیدر مطا  ه خود به توصو همکاران 

 یو اجامداع یمدا  یامددهایپ یبدرا یلیچارچوب تحل

 سالم  پرداخاندد  یهاداده کیاسافاده از تبادل ا کارون

برآورد ارزش  یبرا یخط یزیرمدل برنامه کیها از نآ

ها اسافاده سازمان یورها برداده کیتبادل ا کارون یما 

 کیدتبدادل ا کارون یگدذارمد یق اس یهرده و سه س

نشان داد تبادل  جیقرار دادندد ناا یابیها را مورد ارزداده

 یها باعث حصدول مندافع خدا ش مدا داده کیا کارون

هننددگان مراقبد  شدده افد یهنندگان و درنیمأت یبرا

 یحاص  از مدل، هداه  زمدان بسدار جیبودد طب  ناا

 در  دوردمیب اتدنی ادجام مداز ان یریلوگدو ج ماراندیب

 

 

در  یدرصدد 71 ییجدوب   اورژانس باعدث صدرفه

 (د33) ها شده بودنهیهز

 Savoy یریهاربردپدذ زانیدم یابیدبده ارز و همکاران 

هدا در پرداخاندد آن یپزشک کیمشاوره ا کارون سامیس

و  یخطد یزیدربه همراه برنامده وا گ  یپمورد از  نیا

 یسدازادهیپ جیاسافاده هردندد ناا یوتریهامپ یسازهیشب

 یبده طدور مش صد ا گدو  یپها نشان داد هه کیتکن

  یدبده اسدافاده از ف ا  ازیدداده و ن  یارا افز  یرضا

 جیثب  مشاوره را هداه  داده اسد د نادا یبرا یذهن

زمدان  یرو بدر یریثأتد ا گو  یپنشان داد اسافاده از 

 پزشکان در ثب  مشداوره نداشداه اسد   یانجام ف ا 

 (د34)
 

 سالمتدر حوزه آوری اطالعات کارگیری تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در ارزیابی فنه : مطالعات انجام شده در زمینه ب5جدول 

 ر رفتهتکنیک به کا سیستم مورد ارزیابی حوزه مورد ارزیابی سال انتشار نام نویسندگان

Zaidan  و

 (23) همکاران

 -ارزیابی عملکرد –ارزیابی فنی  2673

 ارزیابی مالی

منبع باز  یافزارنرم یهابسته

 پرونده الکترونیک پزشکی

 یهاکیتکنترکیبی از 

چند معیاره و فرآیند  یریگمیتصم

 تحلیل سلسله مراتبی

Nilashi  و

 (36) همکاران

شبکه تحلیلی فازی و تحلیل  یستم اطالعات بیمارستانیس  پذیرش سیستم اطالعات ارزیابی 2670

 سلسله مراتبی

کسائی و 

 (37) همکاران

پرونده  یهاستمیرسیز عملکردی -سازمانی –ارزیابی فنی  2671

 پزشکی الکترونیک

 فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

 

 یریگجهیو نت بحث

 نددیفرآ ،یسدازهیشدب کیدنشان داد هه چهار تکن جیناا

و  یخطد یزیدربرنامده ،یسلسله مراتب  یو تحل هیتجز

اطالعات و  یآورفن یابیها در ارزداده یپوشش  یتحل

 اندد اطالعات در حوزه سالم  اسافاده شده یهاسامیس

 کیددرصد و تکن 57با  یسازهیشب کیتکن انیم نیدر ا

درصدد  24بدا  یسلسدله مراتبد  یتحل و هیتجز ندیفرآ

 را بده خدود اخاصدا  دادنددد اسافاده  زانیم نیشاریب

همچون  یابیارز نشان داد اب اد م الف  جیناا نیهمچن

 زانیدم ،یحرمانگدو م  یدامن ،یصادداقا ،یریهاربردپذ

 یابیددت امدد ، ارز  یددعملکددرد، قابل یابیددارز رش،یپددذ

و  العداتاط یآورفدن یابیدر ارز یو اجاماع یسازمان

ا  دات مط نیداطالعات در حوزه سدالم  در ا سامیس

 مورد توجه قرار گرفاه اس د  
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 اطالعات یآورفن یابیدر ارز اتیدر عمل قیتحق یهاکیکاربرد تکن

   

  Kolker هند هه ینکاه اشاره م نیدر مطا  ه خود به ا

و  یازدسددلدددم یبرا ینددزار قدرتمداب یسازهدیشب

 ریدنظ دهیدچیپ یهاسدامیاز س یاریعملکرد بسد  یتحل

ارتبدام از  یبرقدرار یهاسامیس ،یوتریهامپ یهاشبکه

 ریپددذان طدداا یهاسددامیس ،یراه دور، مراهددز م ددابرات

 یابدیارز یباشد و برایم یخدمات یهاامدسیو س دیتو 

 یهاسدامیو س دیدتو  ،یوتریهدامپ یهاسامیعملکرد س

 شودیاسافاده م یارتباط یهاو شبکه دیتو  ریپذان طاا

 یدر مطا  ات بررسد یابیاز اب اد مورد ارز یکی(د 42)

افاده آن اسد یبررس یبرا یسازهیشب کیشده هه از تکن

 عداتاطال یهداسدامیت امد  س  یدشده بود، ب د قابل

عدددم وجددود و همکدداران  Leeباشدددد یسددالم  مدد

هددا و سددامیس انیددت امدد  م  یددو قابل یهم ددوان

 یاز موانع اصل یکیاطالعات سالم  را  یهایآورفن

 هنددیقلمدداد مد هدایآورها و فنسامیس نیا  یموفق

نکاده اشداره  نیدخود بده ا  یدر تحق زین Zaied(د 43)

 یاطالعدات سدامیهداربر و س نیت ام  ب  یدارد هه قابل

 سدامیس کیدشکسد   ایو   یساز موفقنهیتواند زمیم

  یدددر تحقو همکدداران  Zhou(د 44) شددود یاطالعددات

ت ام   یند هه سطوح باالنهینکاه اشاره م نیخود به ا

در  ییجدوباعث صدرفه یاطالعات سامیهاربر و س انیم

دهندگان مراقب  ارائه خدم  توسط ارائه نهیزمان و هز

توان یهه م دهنیم دیهأت نیهمچن یشودد ویسالم  م

از ت امد   یاثدرات م الدف ناشد یسدازهیبه همک شب

 (د26) قرار داد یابیو ارز یرا مورد بررس فیض 

هدا و سدامیس یابیدهده در ارز یاز اب داد گدرید یکدی 

ک دهمددر حوزه سدالم  بده  یاطالعات یهایآورفن

قرار گرفاه بدود، ب دد  یمورد بررس یسازهیشب کیتکن

در  Meloبدودد  هدایآورها و فدنسامیس نیا یاقاصاد

از  یاریهند هه در بسینکاه اشاره م نیخود به ا  یتحق

 را دص یهانهیزده انهیهشورها قسم  عمده رشد سا 

 

 مد یق  یاز افدزا یشده در بهداشد  و درمدان ناشد

و خددمات  یپزشدک ی، هاالهدامحصوالت ها،یآورفن

بر و همکاران  Ammenwerth(د 45باشد )یم یپزشک

 هایآورد هه انا اب هوشمندانه فنندار دیهأنکاه ت نیا

 یوراطالعات سالم  باعث ارتقاء بهره یهاسامیو س

 (د 2) ها در ب   سالم  خواهد شدنهیو هاه  هز

Brailsford  وVissers د در مطا  ه خود هه بده مدوار

در حوزه سدالم  پرداخاده  اتیدر عمل تحقی هاربرد 

د هده اسدافاده از نهنیم دیهأنکاه ت نیبه طور مکرر به ا

تواند منجدر یم اتیدر عمل  یم الف تحق یهاکیتکن

 (د  46شود ) یورها و ارتقاء بهرهنهیبه هاه  هز

    Borycki  د هه نهنیم دیهأنکاه ت نیبه او همکاران

بر شواهد  یمبان یریگمیاسافاده از تصمهه  یطیدر شرا

هدده  یطیاسدد  و در شددرا یضددرور رانیمددد یبددرا

 یابیدمدانع از ارز  یددال ریو سدا یاقاصداد یهانهیهز

شدوند، اسدافاده از یاطالعدات سدالم  مد یهاسامیس

واقع شودد از نظدر  دیتواند مفیم یوتریهامپ یسازهیشب

 یابیدارز یهه برا ییهاها و مدلکیاز تکن یاریبس یو

شددوند، پددس از یاسددافاده مدد یاطالعددات یهدداسددامیس

هداربرد   یدهدا قابلسامیس نیو اسافاده از ا یسازادهیپ

 یسدازهیشدب کیدهه بدا اسدافاده از تکن یدارند در حا 

آن را  ریثأت یاطالعات سامیس یسازادهیتوان قب  از پیم

 (د23) دیمورد نظر سنج ندیفرآ یبر رو

Liberatore   وNydick خددود بده هفدد    یددر تحق

سلسدله   یدتحل نددیفرآ کیداز موارد هاربرد تکن طهیح

هدده  هنندددیمدددرمددان اشدداره  در بهداشدد  و یمراتبدد

ان، ددرم ماران،دیشاره  بدم ش،ی دند از  تشاارتدعب

پددروژه و انا دداب پددروژه،  یابیددعضددو، ارز یاهدددا

ارائده  یهدامراقب  یابیو ارز یمنابع انسان یزیربرنامه

 (د18ه )شد

  Abu-Sarhan اره ده اشدکادن نیود به اخ  یقددر تح 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 h

br
j.k

m
u.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                            11 / 16

https://hbrj.kmu.ac.ir/article-1-277-fa.html


 

 

 7931زمستان / 4   / شمارهچهارم سال  –اهی سالمت محور  ژپوهش  -فصلنامه  334

 

 اطالعات یآورفن یابیدر ارز اتیدر عمل قیتحق یهاکیکنکاربرد ت

 
                                                                                                                      و همکار انیباقر نیحس

 

انجدام  ندهیزم ،یسلسله مراتبد  یتحل ندیهند هه فرآیم

 را یاتداطالع یهاامدسیس یندو ذه ینیع یهایابدیارز

 یبددرا یدیددمف سددمیمکان نیآورد و همچنددیفددراهم مدد

 یابیدو ارز یاطالعات یهاسامیس یریهاربردپذ یابیارز

(د از نظدر 47) هنددیمد جادیها اسامیس نیا یکپارچگی

Stidham نیدتواند از ایهه م ییهاطهیاز ح گرید یکی 

محصدوالت  یابیدارز نددیمندد شدود، فرآبهدره کیدتکن

باشددد یمحصدول مد نیم الف به منظور انا اب بهار

 رشیپدذ نددیهندد هده در فرآینکاه اشاره م نیبه ا یو

انا داب،  ،یزیراطالعات چهار مرحله برنامه یآورفن

و نگهداش  وجود دارد هده در مرحلده انا داب،  رااج

بده  یسلسدله مراتبد  یدو تحل هیتجز ندیتوان از فرآیم

 (د 48) سود جس  نهیگز نیمنظور انا اب بهار

   Brunelli یهداندهیهه گز یدارد در موارد دیهأت زین 

 نددیفرآ کدردیرو وجدود دارد م مدوالً یانا اب ما دد

و  یابیددارز یبددرا یلسددله مراتبددس  یددو تحل هیددتجز

و  Lin(د 49) شدودیهدا اسدافاده مدنهیگز یبند یاو و

Hsu د هده ندهنینکاه اشاره مد نیخصو  به ا نیدر ا

 یهددایآوردر خصددو  انا دداب فددن میات دداذ تصددم

 هایآورفن نیاز ا یادیوجود ت داد ز  یبه د  یاطالعات

د اطالعدات و وجدو یهایآوردر بازار، رشد مداوم فن

دارد  یشداریب یدگیدچیماضداد پ اهداا ما دد و گاهاً

  یدو تحل هیدتجز نددیهاربرد فرآ از موارد یکی نیبنابرا

اطالعات سالم ، همک به  یآوردر فن یسلسله مراتب

موجدود بده منظدور انا داب  یندهایفرآ یابیانجام ارز

بدا در نظدر گدرفان  یآورفدن اید سدامیس نیترمناسب

و  Vaidya(د از نظدر 37) شددبایم چندگانه یارهایم 

Kumar و  هیدتجز ندیفرآ یعموم یهااز هاربرد یبرخ

  ،ینیب دیانا اب، پ  ند ازاعبارت یسلسله مراتب  یتحل

 

و  یزیربرنامه ش،یمنف  ، ت ص نهیهز  یتحل ،یابیارز

   (د 41) یریگمیو تصم یبندو رتبه یبند یتوس ه، او و

 شدد هده مشد ش انجام شدده یهایتوجه به بررس با

بهداش  و  طهیاز سه دهه قب  در ح اتیدر عمل  یتحق

در حدوزه  یم الفد یهاطدهیدرمان وارد شده اس د ح

 اتیدددر عمل  یددتحق  یایددبهداشدد  و درمددان از مزا

هده در ب د   یاز مشدکالت یاریاندد بسدمند شدهبهره

و  ینگدریاز ب ش یبهداش  و درمان وجود دارد ناش

 باشدد یعرصه م نیدر ا یسامیس دیعدم وجود د

 یهدداکیتکن از در سددط  جهددان یمطا  ددات محدددود

اطالعددات  یآوردر عرصدده فددن اتیدددر عمل  یددتحق

در  هداکیتکن نیدتوان از ایم داندسالم  اسافاده هرده

 یابیدو ارز یطراحد  ،یم الف همچون تحل یهانهیزم

 یهایآورفن ابانا  نیو همچن یاطالعات یهاسامیس

 م الف اسافاده نمودد یهاتوسط شره  عرضه شده

 

 شنهادهایپ

در   یدهده اسدافاده از تحق یما دد یایتوجه به مزا با

اطالعدات سدالم  دارد،  یآوردر حدوزه فدن اتیعمل

 یهدارشداه انیدانشدجو یآموزش یهادر دوره یسایبا

در   یدتحق یهدا، واحدد درسدمرتبط در سط  دانشگاه

شداخه  نیدوزش اآم نیگنجانده شده و همچن اتیعمل

 یواحدها انآموزش ضمن خدم  هارهن یهادر برنامه

توان یگنجانده شودد م زیارائه دهنده خدمات سالم  ن

ماشددک  از  یپژوهشدد هددایگددروه جددادیا  یدداز طر

به  اتیدر عمل  یاطالعات و تحق یآورفن نیما صص

 یآورمشددکالت حددوزه فددن  یریو مددد ییشناسددا

 بودد دواریام یو عمل  یدق یاوهیاطالعات به ش
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Abstract  

 
Background & Objectives: Operational research as an evaluation strategy can be effectively 

used in the evaluation of health information technology. This study was conducted to evaluate 

the application of operational research technique in the assessment of health information 

technology. 

Methods: This is a review article. In order to collect data, English-language studies on the 

use of operational research in the assessment of health information technology, which were 

published in Scopus, MEDLINE, and ScienceDirect databases between 2000 and 2018, were 

investigated. Of 251 retrieved studies, 14 studies met the inclusion criteria. 

Results: It was revealed that different techniques of operational research such as simulation, 

analytical hierarchy process, linear programming, and data envelopment analysis, were used 

in the health information technology assessment, among which simulation was the most 

widely used technique. 

Conclusion: Operational research techniques prevent the trial and error in the selection 

process by providing detailed scientific approaches to decision-makers in different sections of 

health care, and provide proper situations for reducing the costs. 
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