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اصول، سناریوها، و فرایندهای کاری [

 ]درمانگاه الکترونیک افزار�نرم
ی  تاِیف ؿذٜ اػت ٚ پایٝ( e-clinic)دسٔاٍ٘اٜ اِىتشٚ٘یه افضاس  ٘شْٚ فشایٙذٞای واسی ػٙاسیٛٞا، اكَٛ اِٚیٝ،  ی ایٗ ػٙذ دس تاسٜ

 ]٘ؼخٝ ٟ٘اییٚهؼیت وٙٛ٘ی: [ تحّیُ ٚ ػٙذٞای آ٘اِیض تؼذی خٛاٞذ تٛد.
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 چکیذه

 )کاربران(برای پرسنل پسشکی، منشی و پژوهشگران  ◄

، حزف واغز اص فشا٘ذٞای واسی دسٔاٍ٘اٜ ٚ دس ػیٗ حاَ ػادٜ ٍ٘ٝ وشدٖ ثثت اًالػات پضؿىی e-Clinicٞذف وّی 

تشای پضؿىاٖ ٚ پشػُٙ پضؿىی تؼیاس ػادٜ ٚ تٝ دٚس اص پیچیذٌی  e-Clinicافضاس  تیٕاساٖ اػت. تٝ ٕٞیٗ دِیُ ٕ٘ای ٘شْ

 اػت: ٔـاٞذٜٞای ریُ لاتُ  ًشاحی ؿذٜ اػت. ػٙاسیٛٞای ٔشتٛى تٝ ایٗ واستشاٖ )پشػُٙ پضؿىی( دس تخؾ

 6 ، كفحe-Clinicٝ ٚ وّیاتؼشفی ٔ -1 

 9 ، كفحٝتیٕاساٖ ی ٔشاخؼٝػٙاسیٛی وّی -2 

 10 ، كفحٝػٙاسیٛی پزیشؽ تیٕاساٖ -3 

 15، كفحٝ «ٚیضیت»ػٙاسیٛی وّیات  -4 

 31، كفحٝ ٞا ػٙاسیٛی ٌضاسؽ -8 

 49، كفحٝ ػٙاسیٛی ٘ؼخٝ ٘ٛیؼی داسٚیی -15 

 52، كفحٝ ػٙاسیٛی دسخٛاػت آصٖٔٛ پاساوّیٙیه -17 

 54، كفحٝ آصٖٔٛ پاساوّیٙیه پاػخػٙاسیٛی  -18 

 تٝ ًٛس وّی واسٞای پشػُٙ پضؿىی، ٔٙـی ٚ پظٚٞـٍشاٖ تٝ ؿشح صیش اػت:

 

 

 پشػُٙ پضؿىی

 تشسػی پاػخٟای لثّی پشػـٙأٝ

ٚیضیت تیٕاس ٚ پش وشدٖ 
ٞای ٔشتثي/پشػـٙأٝ  

 دسخٛاػت آصٖٔٛ

 ٚسٚد ٘تیدٝ آصٖٔٛ

 ٚسٚد ػاتمٝ داسٚیی

 تدٛیض داسٚ

 ٚسٚد ٘تیدٝ ٔلشف داسٚ
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 برای مدیران فنی سامانه  ◄

e-Clinic تٛاٖ آٖ سا تش ٘یاصٞای ٔختّف  تی تٙظیٓ ؿٛد، ٔیتؼیاس ٔٙؼٌف ًشاحی ؿذٜ اػت تٝ كٛستی وٝ اٌش تٝ دسػ

 ٔشاوض دسٔا٘ی اػٓ اص ٔشاوض دسٔا٘ی، ٔشاوض آٔٛصؿی ـ دسٔا٘ی، ٚ ٔشاوض پظٚٞـی ـ دسٔا٘ی ٌٔٙثك ٕ٘ٛد.

افضاس دػتشػی داس٘ذ ٚ تایذ  ٞای ٔختّف ٘شْ لؼٕت صیش ػاختی وٙتشَ ٚ اكٌالحا  ، تٝ كفحe-Clinicٝٔذیشاٖ فٙی 

ٞای الصْ سا  ی پشػُٙ پضؿىی )واستشاٖ ٟ٘ایی( آٔٛصؽ ی تٟیٙٝ تخؾ ٚ تٙظیٓ وشدٖ تش٘أٝ خٟت اػتفادٜتشای واس تا آٖ 

 دیذٜ تاؿٙذ.

 ٞای ریُ لاتُ ٔـاٞذٜ اػت: دس تخؾ e-Clinicػٙاسیٛٞای ٔشتٛى تٝ ایٗ ٔذیشاٖ فٙی 

 19، كفحٝ ٞا ػٙاسیٛی ٔذیشیت پشػؾ -5 

 24، كفحٝ ٞا ػٙاسیٛی ٔذیشیت ؿشى -6 

 27، كفحٝ ٞا پشػـٙأٝ ٚ« ٌشٜٚ پشػؾ» ػٙاسیٛی ٔذیشیت -7 

 34، كفحٝ فاصٞای پظٚٞـی -9 

 38، كفحٝ ٞای واستشی ٌشٜٚ ػٙاسیٛی ٔذیشیت -10 

 42كفحٝ ، اٖػٙاسیٛی ٔذیشیت واستش -11 

 44، كفحٝ ػٙاسیٛی تٙظیٕات وّی ػیؼتٓ -12 

 46، كفحٝ ٞا ػٙاسیٛی تٛكیٝ -13 

 پشػُٙ پظٚٞـی

(پظٚٞـٍش)دسخٛاػت ٌضاسؽ  

(ٔذیش پظٚٞؾ)تاییذ ٌضاسؽ  

 ٔٙـی

تـىیُ پشٚ٘ذٜ تیٕاس   

 ٚلت دٞی

 ٚسٚد ٘تیدٝ ٔلشف داسٚ

 ٚسٚد ٘تیدٝ آصٖٔٛ

 دسخٛاػت آصٖٔٛ
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 48، كفحٝ ػٙاسیٛی ٔذیشیت تا٘ه داسٚٞا -14 

 51، كفحٝ پاساوّیٙیهٞای ػٙاسیٛی تا٘ه آصٖٔٛ -16 

 56، كفحٝ ٞا( )تـخیقٞا  ػٙاسیٛی تا٘ه تیٕاسی -19 

 تٛا٘ٙذ ا٘داْ دٞٙذ:سا ٔی شتٝ ًٛس وّی ٔذیشاٖ فٙی ػیؼتٓ واسٞای صی

 

 

 

 ػأا٘ٝ  ٔذیش فٙی

 ٔذیشیت تٙظیٕات وّی

 ٔذیشیت واستشاٖ

 ٔذیشیت ٌشٜٚ ٞای واستشی

 ٔذیشیت فاص

 ٔذیشیت پشػـٙأٝ

 ٔذیشیت پشػـٙأٝ دٌٔٛشافیه

 ٔذیشیت پشػؾ ٞا

 ٔذیشیت ؿشى

 (تیٕاسی ٞا)ٔذیشیت تـخیق

 ٔذیشیت تٛكیٝ

 ٔذیشیت داسٚ

 ٔذیشیت آصٖٔٛ
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 E-CLINIC کلیات و عزفیم-1 

 «e-Clinic »ْپشٚ٘ذٜتشای ثثت افضاسی اػت  ٘ش ( ٖی پضؿىی اِىتشٚ٘یه تیٕاساElectronic health record, EHR )

)وّیٙیه( تا ٞذف ٍٟ٘ذاسی اص اًالػات تاِیٙی، وٕه تٝ  دس دسٔاٍ٘اٜ (Electronic Patient Record, EPR)یا 

ٞای آٔاسی تشای  آٚسدٖ دادٜ تیٕاساٖ، ٚ تٝ دػت( Cure/Disease management)تـخیق ٚ دسٔاٖ/ٔذیشیت 

 ٞای پضؿىی. اػتفادٜ دس پظٚٞؾ

  دس«e-Clinic »دس ٞش ایداد یا ٚیشایؾ آٟ٘ا اػت ٚ  ایتٝ كٛست پٛ یٞا ٍٕٞ ٞا ٌٚضاسؽ پشػـٙأٝ یًشاح

 اػت. شیأىاٖ پز افضاس تغییش دس اكُ ٘شْتٝ  اصیِحظٝ تذٖٚ ٘

  تؼٟیُ واس تا واسایی تٟتش ٚ تشای«e-Clinic»: 

o ٝٔپزیشد. ای كٛست ٔی ٞای تؼتٝ ٚ چٙذ ٌضیٙٝ پشػؾٞا( تا  )فشْٞا  ًشاحی پشػـٙا 

o ٚاسد  (ٞا فشْٞا ) پشػـٙأٝتٝ ػشػت دس  ٕاسیاًالػات ت ی،ِٕؼ ی كفحٝ یتا اػتفادٜ اص فٙاٚس

 ؿٛ٘ذ. یٔ

o ٝٔٔختّف سا داسا ٞؼتٙذ )پشػتاس، ا٘تشٖ،  یٞا تٛػي ٘مؾ یدػتشػ تیلاتّ (ٞا فشْٞا ) پشػـٙا

 (،...اػتاد ذ٘ت،یسص

o ٝاػت. تیٕ٘ٛداس( لاتُ سٚ ٚ ٔختّف )دادٜ، خذَٚ، یٞا تا سٚؽ ٕاسیت ی ػاتم 

 «e-Clinic »ّٔٙاػة  یخشٚخ تیلات(excel) ٜوٙذ. یپظٚٞـٍشاٖ فشاٞٓ ٔ یپظٚٞؾ سا تشا ٝیاِٚ یٞا داد 

 ْافضاس: تحت ٚب / تحت ؿثىٝ؛ تىِٙٛٛطی ٔٛسد اػتفادٜ:  ٘ٛع ٘ش.Net 4 :؛ تا٘ه اًالػاتیMicrosoft SQL 

 C# 2010؛ صتاٖ تش٘أٝ ٘ٛیؼی: 2008

 «e-Clinic »ٞا(ی ریُ تـىیُ ؿذٜ اػت: ٞا )ٔاطَٚ اص لؼٕت 

o ٖپشٚ٘ذٜ پضؿىی تیٕاسا 

 ٔـخلات فشدی 

 ٝٔٞای پضؿىی اًالػات ثثت ؿذٜ دس پشػـٙا 

 ٖٛٔٞای پاساوّیٙیه پاػخ آصٖٔٛ/  ٞای پاساوّیٙیه دسخٛاػتی آص 

 ٝكذٚس ٘ؼخٝ ٚ  تٛكی 

 ٞا ػاتمٝ ٚیضیت 

o ٝٔٞا پشػـٙا 
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 ٞا ًشاحی ٚ تٙظیٓ پشػؾ 

 ٝٔٞا ًشاحی ٚ تٙظیٓ پشػـٙا 

 ٞای ٕ٘ایؾ ٞش پشػـٙأٝ ًشاحی ٚ تٙظیٓ ؿشى 

  ٗٞا دػتشػی تٝ پشػـٙأٝػٌح تؼیی 

o ٞا ٌضاسؽ 

 ٞا ًشاحی ٚ تٙظیٓ ٌضاسؽ 

 ٝٞا ٌضاسؽ تؼییٗ ػٌح دػتشػی ت 

o ٜٚٞای واستشی واستشاٖ، ٌش 

o فاصٞای پظٚٞـی 

o ٞای ٔذیشیتی ٌضاسؽ 

o تا٘ه داسٚٞا 

o ٖٛٔٞای پاساوّیٙیه تا٘ه آص 

o دٞی تیٕاساٖ ػأا٘ٝ ٚلت 

 تؼییٗ ٚلت ٚیضیت 

 یاداٚسی ٚلت ٚیضیت 

o ٔذیشیت تٙظیٕات وّی 

 ٞای ٞش وذاْ اص ایٗ دٚ حٛصٜ ٔٙـا  ٞا ٚ ٔحذٚدیت تفىش اػتفادٜ اص اًالػات دسٔاٍ٘اٜ تشای پظٚٞؾ، اص لاتّیت

 ٌشفتٝ اػت:

 

 

 پژوهص درمانگاه

 ٕ٘ٛ٘ٝ افتٗی یتشا ٙٝیٚ ٞضكشف ٚلت  ٕاسیت ادیتؼذاد ص

 ضیلاتُ آ٘اِ یتٝ دادٜ ٞا اصی٘ افتیلاتُ تاص شیأا غ اسیتؼ یٞا دادٜ

 ٚ چاج اًالػات )ٌضاسؽ، ٔماِٝ( ثثت ٞا( ٞا )دادٜ سفتٗ پشٚ٘ذٜ ٗیاص ت خٌش

 ٞا ٔشتٛى تٝ دادٜ یاص خٌاٞا ضیپشٞ ٞا دس خٛا٘ذٖ دادٜ ادیص یخٌا احتٕاَ
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 های مختلف کاربزان و ارتباط آن با گزوه e-Clinicنمای کلی اس  – 1 ینما

 

 ساتي واستشاٖ تاِیٙی

 ٞاپشػـٙأٝٚ ًشاحاٖ ػیؼتٓ ساتي ٔذیشاٖ 

e-Clinic 

 ساتي واستشاٖ پظٚٞـی
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 بیماران یمزاجعه کلی سناریوی-2 

 اصطالحات و تعاریف

  وٙذ. تشای ٚیضیت تٝ دسٔاٍ٘اٜ ٔشاخؼٝ ٔیتیٕاس 

 ٝی دسٔاٍ٘اٜ: ًثك لٛا٘یٗ ٚ سٚی 

 تیٕاس ؿشایي پزیشؽ سا ٘ذاسد )اتٕاْ واس( -1

 ؿٛد. ٚلت ٚیضیت دس آیٙذٜ تؼییٗ ٔی اٚ، ٚ تشای )ایداد پشٚ٘ذٜ ػشیغ( ؿٛد ی تیٕاس ثثت ٔی ٔـخلات اِٚیٝ -2

 ٌیشد. ؿٛد( ٚ دس كف ٚیضیت لشاس ٔی ٔیی اٚ تاص  ؿٛد )یا پشٚ٘ذٜ تشای تیٕاس پشٚ٘ذٜ تـىیُ ٔی -3

 ٞای ٔشتٛى  دس پشػـٙأٝ ٞا دادٜ ٞای پضؿىی تٛػي یه یا چٙذ ٘فش پشػُٙ پضؿىی ا٘داْ ٚ ٚیضیت یا ٚیضیت

 ؿٛد. ثثت ٔی

  صٔاٖ ٚیضیت تؼذی، ٘ؼخٝ)ٞا(، ٔا٘ٙذ تیٕاس تٝ ٚاحذ تشخیق ٔشاخؼٝ وشدٜ، پغ اص دسیافت ٔذاسن ٔٛسد ٘یاص

 ؿٛد. ٞا(، ٚ... ٔشخق ٔی)ٞا(، تٛكیٝ) ٖٔٛآص

 فلوچارت

  
 ی تیٕاسٔشاخؼٝ

Patient entrance 

 پزیشؽ ٚ ثثت تیٕاس

Patient Registry 

 ٚیضیت)ٞا(
Visit(s) 

 تشخیق
Discharge 
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 بیماران پذیزش سناریوی-3 

 ریفاتعاصطالحات و 

 «ٞای  ثثت دادٜ٘حٜٛ ٚ ٔشاحُ تشخٛسد تا تیٕاس ٔشاخؼٝ وٙٙذٜ تٝ ٔىاٖ فیضیىی دسٔاٍ٘اٜ ٚ  :«پزیشؽ تیٕاس

 «.e-Clinic»ایٗ فشایٙذ دس تش٘أٝ  ٔشتٛى تٝ

 «دٞیٚلت» (Appointment) ٝتٝ وّیٙیه ٔشاخؼٝ « ٚیضیت پضؿه»تایذ تشای  (تیٕاسٔشاخؼٝ وٙٙذٜ ): صٔا٘ی و

 ت ٔشاخؼٝ ٘ىٙذ(.ػوٙذ )ٕٔىٗ ا

 «ٚیضیت» (Visit) : ٔشاخؼٝ وٙٙذٜ )تیٕاس( سا تشای پشػؾ ٚ پاػخ یا ا٘داْ ٔؼایٙات «پشػُٙ پضؿىی»یىی اص ،

 وٙذ. تاِیٙی ٔاللات ٔی

 «اص دػت سفتٝ دٞیٚلت» (Missed appointment) ٚلتِ ٚیضیتی وٝ تٝ ٚیضیت پضؿه ٔٙدش ٘ـذٜ اػت )تیٕاس :

 ٔشاخؼٝ ٘ىشدٜ اػت(!

 توضیح سناریو

تٝ دسٔاٍ٘اٜ ٔشاخؼٝ ٔی وٙذ. آیا تیٕاس )اص لثُ( پشٚ٘ذٜ داسد )تیٕاس ثثت ؿذٜ اػت(؟ اٌش  (یٕاسیتای ) ٔشاخؼٝ وٙٙذٜ

تیٕاس پشٚ٘ذٜ داؿتٝ تاؿذ، آٍ٘اٜ آیا اٚ ٚلت ٚیضیت داسد؟ اٌش ٚلت ٚیضیت داؿتٝ تاؿذ، پشٚ٘ذٜ اِىتشٚ٘یه تیٕاس آٔادٜ 

اٌش تیٕاس ٚلت ٚیضیت ٘ذاؿتٝ، ٚلت  .(یاتذ ٔی اختلافكف ی  تٝ تیٕاس ؿٕاسٜ) ٌیشد ؿذٜ، دس كف ٚیضیت لشاس ٔی

ٚ ػپغ ٌٔاتك ٚلت ٚیضیت تا تٛا٘ذ ٕٞاٖ سٚص یا صٔاٖ دیٍشی تاؿذ(  ؿٛد )ٚلت ٚیضیت ٔی ٚیضیت تشای ٚی تؼییٗ ٔی

 ؿٛد. تیٕاس تشخٛسد ٔی

 ی دسٔاٍ٘اٜ( یٝؿشایي پزیشؽ دس وّیٙیه )ًثك لٛا٘یٗ ٚ سٚ(، تیٕاس خذیذدس ٔٛاسدی وٝ تیٕاس اص لثُ پشٚ٘ذٜ ٘ذاسد )

ؿٛد. دس كٛستی وٝ تیٕاس حایض ؿشایي تاؿذ، تشای ٚی پشٚ٘ذٜ اِىتشٚ٘یه تـىیُ خٛاٞذ ؿذ  اص ًشف پزیش٘ذٜ تشسػی ٔی

تٛا٘ذ ٕٞاٖ سٚص یا صٔاٖ دیٍشی تاؿذ(. اٌش تیٕاس حایض ؿشایي  ٌشدد )ٚلت ٚیضیت ٔی ٚ ػپغ ٚلت ٚیضیت تؼییٗ ٔی

 الصْ ٘یؼت. ی دیٍشیٝ پزیشؽ دس وّیٙیه ٘ثاؿذ، ٔشحّ

 دهی وقت ◄

دسخٛاػت  تّفٗ تٝ اپشاتٛس ٚ یا تٝ اپشاتٛس حوٛسی ی ، ٔشاخؼٝ٘ظش پضؿه دس ا٘تٟای ٚیضیتتٛا٘ذ تش اػاع  تیٕاس ٔی

 ؿٛد: . دسخٛاػت ٚلت ٔؼٕٛال تٝ یىی اص اؿىاَ ریُ ٌٔشح ٔیٚلت ٚیضیت ٕ٘ایذ

 N  ،ٔاٜ دیٍشn سٚص دیٍش 
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 اِٚیٗ ٚلت ٔٛخٛد 

 دس حذٚد تاسیخ ٔـخق اِٚیٗ ٚلت پغ اص / لثُ اص / 

 کنترل وقت بیماران ◄

ٞای ٔشتثي تا أشٚص )تٝ تشتیة  ٚلت -1ی ٕ٘ایؾ خٛد خٛاٞذ داؿت:  فٟشػت تش سٚی كفحٝ 2 ،اپشاتٛس ٞش سٚص

 ٔٙتمُ ؿذٜ ا٘ذ(. 2تٝ فٟشػت  1كف)ٞای( ا٘تظاس ٚیضیت )افشادی وٝ ٔشاخؼٝ وشدٜ ا٘ذ ٚ اص فٟشػت  -2صٔاٖ(؛ 

 ٘یض تشای اپشاتٛس ٕٔىٗ خٛاٞذ تٛد.ػأا٘ٝ ایٗ فٟشػت یا تشای وُ تیٕاساٖ دسٖٚ  أىاٖ خؼتدٛی ٞٛؿٕٙذ دس

ػاصی( پشٚ٘ذٜ تشای  ػاصی )فؼاَ اٌش تیٕاسی ٔشاخؼٝ وشد وٝ لثال ٚلت ٚیضیت داؿتٝ أا ٘یأذٜ اػت، ٍٞٙاْ آٔادٜ

ٚلت ٚیضیت اص دػت »ه یا چٙذ افضاس ٞـذاس دٞذ وٝ تیٕاس ی )كف ا٘تظاس ٚیضیت(، ٘شْ 2تٝ فٟشػت  1ا٘تماَ اص فٟشػت 

سا تٝ « ٚلت ٚیضیت اص دػت سفتٝ»تٛا٘ذ ًثك ػیاػت ٚ دػتٛس اِؼُٕ وّیٙیه، ٘ضدیىتشیٗ  داؿتٝ اػت. اپشاتٛس ٔی« سفتٝ

سا آسؿیٛ وشدٜ، ٚلت خذیذی تشای تیٕاس « ٚلت ٚیضیت اص دػت سفتٝ»حاَ ٔٙتمُ ٚ تشای تیٕاس فؼاَ وٙذ )تا ػِٟٛت(، یا 

 ایداد ٕ٘ایذ.

 اند رش بیمارانی که مراجعه نکردهگسا ◄

ا٘ذ، تشای ٔذیش دسٔاٍ٘اٜ لاتُ تاصیاتی  داؿتٝ، أا ٔشاخؼٝ ٘ىشدٜ« ٚلت ٚیضیت»سٚص ٌزؿتٝ  nٌضاسؽ تیٕاسا٘ی وٝ دس 

  اػت.
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 فلوچارت

 
 

 (Attributesها ) ویژگی

 ها( )نوعی پرسشنامه، قابل تغییر از طریق پرسشنامه)پرسشنامه دموگرافیک( ی بیمار پرونده ◄

 ْ٘ا 

 ٘اْ خا٘ٛادٌی 

  ْپذس٘ا 

 خٙؼیت 

 ُٞٚهؼیت تا 

  ٝٔػذد كحیح ٔشتٛى تٝ آی.دی تیٕاس دس تش٘ا( ؿٕاسٜ خذیذe-Clinic) 

 )ٖؿٕاسٜ پشٚ٘ذٜ لثّی )یا ؿٕاسٜ پشٚ٘ذٜ ٔشتثي، ٔا٘ٙذ پشٚ٘ذٜ تیٕاسػتا 

 ی تیٕاسٔشاخؼٝ

Patient entrance 

 ٚسٚد تٝ ٔاطَٚ ٚیضیت

ؿشایي پزیشؽ 

 داسد؟

 پشٚ٘ذٜ داسد؟

 تّٝ تّٝ

 ٚلت ٚیضیت داسد؟

 ػاصی پشٚ٘ذٜآٔادٜ

 دس كف ا٘تظاس ٚیضیت

 تّٝ

ٖپایا

kٖ 

 خیش خیش

 تـىیُ پشٚ٘ذٜ

 تؼییٗ ٚلت ٚیضیت
 خیش
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 ؿٕاسٜ ؿٙاػٙأٝ / ٔحُ تِٛذ / ٔحُ كذٚس ؿٙاػٙأٝ ؿٕاسٜ ّٔی / 

 تاسیخ تِٛذ 

 ُؿغ 

 ٞا، فاوغ، ٔٛتایُ، پؼت اِىتشٚ٘یه( ٞا )تّفٗ ، تٕاعضَ، ٔحُ واس(ٙ)ٔ ٞا ٘ـا٘ی 

 تاسیخ فٛت  

 ٔثُ  ٔشي مٝی٘ىتٝ ٟٔٓ: ٔٙظٛس ًش) ؿٛد یٔٙدش تٝ ٔشي ٔ ًٕایوٝ ٔؼتم یتیٚهؼ ای یٕاستی -)اِف ػّت ٔشي

�Respiratory Failure ای Heart Failure ،٘وٝ ٔٙدش تٝ  اػت یػٛاسه ای ةیآػ ،یٕاسیت یدس ٚالغ تٝ ٔؼٙ ؼت،ی

ؿٛد ٚ  یخٛد ٔ ییخي تاال تٝ ثثت ػّت دس یٔٙتٟ ایاٌش ٚخٛد داسد  ٔشٌثاس، تیٚهؼ -(؛ بؿٛد یٔ ٔشي

 ؿشٚع وٙٙذٜ یا ٙٝیػّت صٔ -؛ ج تاؿذ یخي آٚسدٜ ؿذٜ ٔ ٗیآخش دساػت وٝ  یتیٚهؼ اٍ٘شیت

  ػذْ ادأٝ )ػّت: فٛت، تٟثٛد، ٘أـخق، ...(تاسیخ 

 دهی وقت ◄

 ٔشتثي تیٕاس 

 ٖدٞی ٚلت تاسیخ ٚ صٔا 

  دس ٔٛاسدی وٝ ٞش تیٕاس تایذ تٝ پضؿه خاكی ٔشاخؼٝ ٕ٘ایذ(. وٙٙذٜپضؿه ٚیضیت( 

  ٓسا تٙظیٓ وشدٜ اػت.دٞی  ٚلتٚ اپشاتٛسی وٝ دٞی  ٚلتتاسیخ تٙظی 

 ارتباطات

 «ٚیضیت»  ٚ«( ٚیضیت اكّیMaster visit)» 

 ( ٖیپضؿىپشػُٙ واستشا) 

 ٖتیٕاسا 

 قوانین

  ٔٛسد ریُ تؼییٗ ؿذٜ تاؿذ: 3اػت وٝ دػتشػی تٝ پشػـٙأٝ تٟٙا دس كٛستی ٔیؼش 

o واستش 

o تیٕاس 

o )ٚیضیت )وٝ دس یه ٔؼتش ٚیضیت اػت 
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  ٝدس ٍٞٙاْ دػتشػی تٝ پشػـٙأٝ، دس كٛستی وٝ واستش ٚ تیٕاس ٔـخق أا ٚیضیت ٔٛخٛد ٘ثاؿذ، دس ِحظ

 ٚیضیت ایداد ؿذٜ، دػتشػی ٔیؼش ٔی ٌشدد.

 «( ٚیضیت اكّیMaster visit »)تا تٛخٝ تٝ ٔمادیش تاال ٚ پاییٗ تؼییٗ اِٚیٗ ٚیضیت  ؿٛد وٝ: صٔا٘ی آغاص ٔی(

 اتفاق تیفتذ.دس تٙظیٕات اكّی(  n  ٚmؿذٜ 

 ٞای لثّی دس ا٘تظاس ٚیضیت تاؿذ، وّیٝ آٖ دس صٔاٖ یه ٚلت دٞی خذیذ دس كٛستی وٝ تیٕاس داسای ٚلت

 ؿٛ٘ذ. اص دػت سفتٝ ٔی« دٞیٚلت»ٞا تثذیُ تٝ دٞیٚلت
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 «ویشیت» کلیات سناریوی-4 

 تعاریفاصطالحات و 

 «تشای پشػؾ ٚ پاػخ یا ا٘داْ ٔؼایٙات تاِیٙی  ، ٔشاخؼٝ وٙٙذٜ )تیٕاس( سا«پشػُٙ پضؿىی»یىی اص «: ٚیضیت

 وٙٙذ. ٔاللات ٔی

 «ٝٔشاخؼ (Master visit :») ی  وٝ دس یه تاس ٔشاخؼٝ ٔـخق تیٕاسیه ٔشتٛى تٝ « ٚیضیت»ؿأُ یه یا چٙذ

 افتذ. اتفاق ٔیدسٔاٍ٘اٜ ٔؼتٕش تٝ 

 «افضاس پش ٕ٘ایٙذ،  ای دس ٘شْ تٛا٘ٙذ تیٕاس سا ٚیضیت وشدٜ، تشای تیٕاس پشػـٙأٝ : افشادی وٝ ٔی«پشػُٙ پضؿىی

 ٔا٘ٙذ پضؿه، پشػتاس، دا٘ـدٛی پضؿىی، ٔذدواس اختٕاػی، تٟٛسص، ٚ...

 توضیح سناریو

  پشػُٙ پضؿىی )پضؿه، یا چٙذ ٘فش اص ، تٛػي یه )ٔشاخؼٝ تٝ دسٔاٍ٘اٜ(«اكّی ٚیضیت»ٞش تیٕاس دس یه

ٞای ٚ پشػـٙأٝ ٌیشد پشػتاس، دا٘ـدٛی پضؿىی، تٟٛسص، یا...( ٔٛسد پشػؾ ٚ پاػخ یا ٔؼایٙات تاِیٙی لشاس ٔی

 .ؿٛدٔٛسد ٘یاص تشای اٚ پش ٔی

  وٙذ. دس كٛستی وٝ تیٕاس  ٔا٘یتٛس خٛد ا٘تخاب ٔی٘اْ تیٕاس دس كف ا٘تظاس سا اص سٚی )پشػُٙ پضؿىی( پضؿه

( اػت New caseپشػذ وٝ آیا تیٕاس، یه تیٕاس خذیذ ) افضاس اص پضؿه ٔی تشای اِٚیٗ تاس ٔشاخؼٝ وشدٜ تاؿذ، ٘شْ

ا٘تخاب ؿٛد، « تیٕاس خذیذ»ی  (. دس كٛستی وٝ ٌضیٙٝ… Known case ofای داسد ) یا تیٕاسی ؿٙاختٝ ؿذٜ

افضاس تٝ  ؿٛد ٚ دس كٛستی وٝ تیٕاسی تیٕاس ا٘تخاب ؿٛد، ٘شْ ی پیـفشم ٔٙتمُ ٔی ـٙأٝافضاس تٝ پشػ ٘شْ

)آٚسدٖ پشػـٙأٝ تا تٛخٝ تٝ تـخیق ؿٛد ٔٙتمُ ٔی )تـخیق(تیٕاسیآٖ پشػـٙأٝ اِٚیٝ )وأُ( ٔشتٛى تٝ 

ی آٟ٘ا ـ ـ تذٖٚ تٛخٝ تٝ ٘ٛع تیٕاسكٛستی وٝ تشای تیٕاسی تیٕاس ٔـخق ٘ـٛد دس  .س(تیٕاسی فشد تیٕا

ٚ تٟٙا تا تٛخٝ تٝ دػتشػی  (تیٕاساٖ) ٔشاخؼٝ وٙٙذٌاٖی  ی ٔٛسد ٘ظش سا تشای ٕٞٝ)ٞا(پشػـٙأٝ ،افضاس ٘شْ

 وٙذ. فؼاَ ٔی پشػُٙ پضؿىی

 ْاَٚ تـخیلی  ی تا تٛخٝ تٝ ایٙىٝ دس ٔشاخؼٝٔشاخؼٝ وشدٜ تاؿذ،  دس كٛستی وٝ تیٕاس تشای تاس دْٚ یا چٙذ

ی ٌٔاِة لثّی  چىیذٜ تشای ٚی دس ٘ظش ٌشفتٝ ؿذٜ تاؿذ، تٝ ٔحن ا٘تخاب اص فٟشػت دس كف ا٘تظاس تیٕاساٖ،
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)وٛتاٞتش اص اِت آٔادٜ تشای پاػخٍٛیی حدس ی پیٍیشی  پشػـٙأٝ( تٝ ٕٞشاٜ تؼتٝ تٝ تٙظیٕات اكّی ػأا٘ٝ)

 ؿٛد. وأُ اِٚیٝ( تاص ٔیی  پشػـٙأٝ

 فلوچارت

 

 (Attributesها ) ویژگی

 کلی سامانه تنظیمات ◄

 تٛا٘ذ تذٖٚ تـخیق تاؿذ؟ آیا تیٕاس داسای تـخیق تاؿذ یا ٔی 

 ٝ ٔاطَٚ ٚیضیتٚسٚد ت

 ٚسٚد تٝ ٔاطَٚ تشخیق

تیٕاس، 

تـخیق)ٞا( 

 داسد؟

 خیش

 ا٘تخاب پشٚ٘ذٜ ٔشاخؼٝ وٙٙذٜ )تیٕاس(

ٞا تش اػاع: فؼاِؼاصی پشػـٙأٝ

 فاص، دػتشػی، تـخیق، ؿشى)ٞا(

تشای تیٕاس، 

تـخیق)ٞا( 

 تؼییٗ ٔی وٙیذ؟

ٞا تش اػاع:فؼاِؼاصی پشػـٙأٝ  

پیـفشم)ٞا(، ؿشى)ٞا(فاص، دػتشػی،   خیش 

 تّٝ
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 ٝٔؿٛ٘ذ یا تذٖٚ تٛخٝ تٝ آٖ؟ ٞا تش اػاع تـخیق تیٕاسی ٕ٘ایؾ دادٜ ٔی پشػـٙا 

  ٜؿٛ٘ذٕی٘اٌش پشػـٙأٝ تش اػاع تـخیق ٘ـاٖ داد : 

o ٝٔٞا(ی پیـفشم وذاْ پشػـٙأٝ اػت؟ پشػـٙا( 

o ٝٔٞا(ی پیـفشم پیٍیشی ) پشػـٙا(follow-up) وذاْ پشػـٙأٝ اػت؟ 

 تنظیمات مربوط به بیماری مراجعه کننده ◄

 ٝٔٞا(ی ٔشتٛى تٝ یه تیٕاسی )تـخیق( وٝ فمي دس اِٚیٗ ٚیضیت پش خٛاٞٙذ ؿذ  پشػـٙا(

 .()ٞا(ی وأُ اِٚیٝ، یىثاس پشؿٛ٘ذٜ )پشػـٙأٝ

 ٝٔٞا(ی  )ٞا(ی ٔشتٛى تٝ یه تیٕاسی )تـخیق( وٝ دس ٞش تاس ٚیضیت پش خٛاٞٙذ ؿذ )پشػـٙأٝ پشػـٙا(

 ی وأُ اِٚیٝ تاؿذ؟( ( )ٕٔىٗ اػت ٕٞاٖ پشػـٙأٝ(follow-up)پیٍیشی چٙذتاس پشؿٛ٘ذٜ

 ارتباطات

 ٖتیٕاسا 

 )واستشاٖ )پشػُٙ پضؿىی 

 )تـخیق )تیٕاسی 

 ٝٔپشػـٙا 

 پشػؾ 

 ؿشى 

 قوانین

 «ُٙٞای تؼییٗ ؿذٜ دس ػأا٘ٝ  ی ٔشاخؼٝ وٙٙذٌاٖ )تیٕاساٖ(، ٌٔاتك دػتشػی دس حیٗ ٔؼایٙٝ« پضؿىی پشػ

 ٞای ریُ دػتشػی داؿتٝ تاؿٙذ: ی ـ لؼٕت تٛا٘ٙذ تٝ تؼوی ـ یا ٕٞٝ ٔی

o «ٌشٜٚ پشػؾ» (Form-Part ،)ٝٔٞا( پشػـٙا( 

o ٖٛٔی تیٕاس ٞا تٝ پشٚ٘ذٜ ٚسٚد پاػخ آص 

o تؼییٗ / تغییش تـخیق 

o اسٚییتاسیخچٝ د 

o ٘ؼخٝ داسٚیی 
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o ٘تیدٝ ٔلشف ٘ؼخٝ داسٚیی لثّی 

o دسخٛاػت آصٖٔٛ پاساوّیٙیىی 

o ٝٞای پضؿىی الصْ تدٛیض تٛكی 

 :ا٘ٛاع ٚیضیت 

o ْ1افضاسی:  ا٘ٛاع ٚیضیت اص ِحاٍ ٘ش- ( ٝٚیضیت اكّیٔشاخؼ(Master Visit)) ٞای دسٖٚ  ٚیضیت -2؛

 .ٚیضیت اكّی

  ٝٞای خاكی دػتشػی داس٘ذ. پشػـٙأٝدس ٍٞٙاْ ٚیضیت، ٞش ٌشٜٚ اص پشػُٙ پضؿىی ت 

 (ٌشٜٚ پشػؾ)»ٞای پشػُٙ پضؿىی تٝ پشػـٙأٝ یا تخـی اص پشػـٙأٝ ا٘ٛاع دػتشػی»: 

o ٜٞا )دس فاص فؼاَ( ایداد / ٚیشایؾ داد 

o )ٔـاٞذٜ اًالػات )تذٖٚ ٚیشایؾ 

o )ٜتذٖٚ دػتشػی )ػذْ ٔـاٞذ 

 ٜٛی پشػُٙ پضؿىی:ٝ دس كفح ی فیّتش وشدٖ پشػـٙأٝ)ٞا( تشای یه ٔشاخؼٝ وٙٙذٜ ٘ح 

o ٝٞای لاتُ دػتشػی تشای واستش )پشػُٙ پضؿىی( ی اِٚیٝ: پشػـٙأٝ ٔدٕٛػ 

o ی اِٚیٝ، ٔٛاسد ٔشتٛى  ٞای ٔدٕٛػٝ )ٞا(یی داسد: اص ٔیاٖ پشػـٙأٝ اٌش تیٕاس تـخیق یا تـخیق

 تاؿذ.ٔٛخٛد ٞا ٘یض  تش لشاس ٌیش٘ذ، لاتّیت فؼاِؼاصی ٚ دػتشػی تٝ دیٍش پشػـٙأٝ ٔـخق تاالتش ٚ

o ٝ٘ٞش پشػـٙأٝ تٝ ًٛس خذاٌا 
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 هاپزسص مذیزیت سناریوی-5 

 اصطالحات و تعاریف

، ٔمذاسی سا تٝ ػٙٛاٖ *تٛاٖ دس اصای آٖ دس ٞش لؼٕت اص ٞش پشػـٙأٝ، دس ٞش ٚیضیت ػثاستی اػت وٝ ٔی :پشػؾ

تٛا٘ذ تٝ یه یا چٙذ پشػـٙأٝ افضٚدٜ ؿٛد. پاػخ ٞش ٝ ٔیٔاٞیتی اػت و« e-Clinic»دس  پاػخ رخیشٜ ٕ٘ٛد. پشػؾ

تٛا٘ذ ا٘ٛاع ٔختفی اص خّٕٝ، ٔتٗ ػادٜ، ػذد كحیح، ػذد اػـاسی، چٙذ ا٘تخاتی، تاسیخ، فایُ ٚ .... تاؿذ. پشػؾ ٔی

 ٞا تشای ٞش تیٕاس لاتُ ثثت ٚ پیٍیشی اػت. ٞا ٚ پاػخپشػؾ

 ٔمذاسی وٝ دس یه ٚیضیت تٝ یه پشػؾ دس یه لؼٕت اص یه پشػـٙأٝ، اختلاف یافتٝ اػت. :پاػخ

تٛاٖ آٟ٘ا سا حزف وشد  ٚخٛد داسد ٚ ٕ٘ی« e-Clinic»ٞای  ٞایی وٝ اص اتتذا دس تا٘ه پشػؾ پشػؾ :ٞای ثاتت پشػؾ

 یا ٚیشایؾ ٕ٘ٛد.

 سناریوتوضیح 

 داسد:ٞا ٚخٛد وّی دٚ ػٙاسیٛ دس ٔذیشیت پشػؾ تٝ ًٛس

 هاها در بانک پرسش مدیریت پرسش ◄

ؿٛ٘ذ تا دس ای لشاس ٌیش٘ذ( ٚاسد ػیؼتٓ ٔیٞا تٝ ًٛس ٔؼتمُ )تذٖٚ ایٙىٝ سٚی پشػـٙأٝدس ایٗ ػٙاسیٛ پشػؾ

ٞای ایٗ تخؾ ػثاست ٞای( ٔٙاػة دس پشػـٙأٝ)ٞای ( ٔختّف افضٚدٜ ؿٛ٘ذ. لاتّیت«)ٌشٜٚ پشػؾ»ٔشاحُ تؼذی تٝ 

 اػت اص:

o :ٞا ٔٛخٛد اػت وٝ تشای ٞش ٞا فٟشػت لاتُ خؼتدٛیی اص پشػؾدس كفحٝ تا٘ه پشػؾ ٕ٘ایؾ فٟشػت

 پشػؾ ؿأُ اًالػات صیش اػت:

 ٔا٘ٙذ ػٙٛاٖ، ػٙٛاٖ اختلاسی، وذ، ٘ٛع، ٔمذاس اِٚیٝ، ... اًالػات اِٚیٝ ٞش پشػؾ 

 «e-Clinic »اػت وٝ تٝ كٛست پیؾ فشم دس ػیؼتٓ  ٞای پشواستشدداسای یه تا٘ه پشػؾ

ؿٛد ٚ ٞا لثال تٝ ػیؼتٓ افضٚدٜ ٔیخٛد اػت )تٝ ػٙٛاٖ ٔثاَ پشفـاسی خٖٛ(. ایٗ پشػؾٔٛ

 غیش لاتُ تغییش اػت.

o  ٚ ؿٛد ـٟٙادیپ ٔـاتٝ ٞاپشػؾ اص یفٟشػت پشػؾ ؾیشایٚ ٚ افضٚدٖ ٍٞٙاْ دسحزف: افضٚدٖ، ٚیشایؾ. 

 .اع ػٙٛاٖ پشػؾ ٚ وذ آٖ()تش اػ تٛاٖ تیؾ اص یه تاس تٝ یه پشػـٙأٝ افضٚدٕی٘ىتٝ: یه پشػؾ سا ٘
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 ها به صورت درجا مدیریت پرسش ◄

ٌشٜٚ » ػٙاسیٛی ٔذیشیت-7  س.ن.). ٔذیشیت ٚ ٚیشایؾ پشػـٙأٝ ی تٝ كٛست دسخا دس كفحٝٞا  ٔذیشیت پشػؾ

.(: تٛهیح ػٙاسیٛٞا پشػـٙأٝ ٚ« پشػؾ  

 (Attributes/Propertiesها ) ویژگی

 ٞای صیش لاتُ رخیشٜ ػاصی اػت : ٚیظٌی تشای ٞش پشػؾ

 ػٙٛاٖ .1

 ػٙٛاٖ اختلاسی)یىتا( .2

 وذ پشػؾ )یىتا( .3

 ، آصٖٔٛ(UserDefinedٞای ٔتذاَٚ)ثاتت(، واستشد )دٌٔٛشافیه)ثاتت(، ػاتمٝ داسٚیی)ثاتت(، پشػؾ .4

 ، ...Family History ،Drug History ،Review of System ،Physical Examٌشٜٚ )وتٍٛسی( ٔا٘ٙذ  .5

 : ا٘ٛاع پشػؾ ؿأُ ٔٛاسد صیش اػت:پشػؾ٘ٛع  .6

o ػذد كحیح 

o ػذد اػـاسی 

o ٔتٙی 

o ٕٝای( ا٘تخاتی)دو 

o )ا٘تخاتی)وـٛیی 

o ٖصٔا 

o تاسیخ 

o ٖتاسیخ صٔا 

o  . ... ٗفایُ: تلٛیش، ٚیذیٛ، ٔت 

o ٔحاػثاتی 

o ٝٙای( كحیح/غّي )دٚ ٌضی 

o ( چٙذ ا٘تخاتیMulti Choice) 

o ( ٜخٛد ؿٕاس٘ذAuto Number):  وٝ تٝ اصای ٞش تاس پاػخ تٝ یه پشػـٙأٝ ٔمذاس أا تٝ ٔؼٙی آٖ اػت

 اػتفادٜ وشد(. AnswerGroupIDآٖ یىی افضٚدٜ ؿٛد )ؿایذ تتٛاٖ اص

 ٔدضا ٘ـاٖ دادٜ ؿٛد. cssتٛهیحات پشػؾ: دس ادأٝ پشػؾ تا  .7
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 اخثاسی تٛدٖ/٘ثٛدٖ پشػؾ .8

 (Default Valueٔمذاس اِٚیٝ ) .9

 تیـتشیٗ ٚ وٕتشیٗ ٔمذاس )تشای اػذاد( .10

پشچٓ پیؾ فشم دس ٘ظش ٌشفت وٝ ٔؼا٘ی ٞش وذاْ دس اتتذای ٘لة تش٘أٝ تٛػي ٔذیش  7تٛاٖ  پشچٓ: ٔی .11

ٞا سا تٝ پاػخ ٞش پشػؾ ای اص ایٗ پشچٓ تٛاٖ یىی یا ٔدٕٛػٝػیؼتٓ تؼشیف ؿٛد ٚ دس ٍٞٙاْ پاػخ ٔی

 ٟٔٓ»( دس حمیمت تشای 1٘ؼثت داد؛ تٝ ػٙٛاٖ ٔثاَ پشچٓ صسد تٝ ٔؼٙای احتیاى اػت. پشچٓ كفش )

دس ٚالغ ٘ؼثت دادٖ یه یا چٙذ پشچٓ تٝ یه  ٌشدد. تٛهیح دس ٔٛسد تؼذی( پاػخ اػتفادٜ ٔی«ِ)تٛدٖ

ٞا اػت، ٍٔش آ٘ىٝ پشػؾ تٝ ٔؼٙی آٖ اػت وٝ پاػخ تٝ آٖ پشػؾ تٝ كٛست پیؾ فشم داسای آٖ پشچٓ

  تٛػي پضؿه تغییش وٙذ.

« ٟٔٓ»تٛا٘ذ  (، ٞش پاػخی ٔیدس ٍٞٙاْ ٚسٚد اًالػات تٛػي واستش )پضؿه :ٟٔٓ تٛدٖ/٘ثٛدٖ پشػؾ .12

)دس تاالی ٞش پشػـٙأٝ خالكٝ  ٔؼشفی ؿٛد، آٖ پاػخ دس« ٟٔٓ»ٔؼشفی ؿٛ٘ذ. ٚلتی پاػخ یه پشػؾ 

« ٟٔٓ»تاؿذ، پاػخ آٖ تٝ كٛست پیـفشم « ٟٔٓ»ؿٛد، حاَ ٚلتی یه پشػؾ آٚسدٜ ٔی پشػـٙأٝ(

ٞا  پاػخ ی ٛد. تٝ ًٛس وّی ٕٞٝاػت ٍٔش ایٙىٝ تٛػي واستش )پضؿه( دس ٍٞٙاْ پاػخ غیش ٟٔٓ ٔؼشفی ؿ

 ٔؼشفی وشد.« غیش ٟٔٓ»ٚ یا « ٟٔٓ»تٛاٖ  سا ٔی

تٛاٖ ٔـخق وشد وٝ آیا دس ٍٞٙاْ (: تشای ٞش پشػؾ ٔیCommentingأىاٖ افضٚدٖ دیذٌاٜ تٝ پاػخ ) .13

 تٛا٘ذ دیذٌاٜ یا تٛهیحات خٛد سا ٘یض دس ٔٛس آٖ پاػخ اهافٝ وٙذ. ایٗ أىاٖپاػخ، تٝ آٖ، آیا واستش ٔی

ٞا ٔٛخٛد ٘ثاؿذ أا دس ٔٛاسد خاف تٛػي ًشاح پشػـٙأٝ فؼاَ فشم سٚی پشػؾ تٛا٘ذ تٝ ًٛس پیؾٔی

 ستش ًشاح پشػؾ لاتُ تغییش تاؿذ(.تؼشیف ؿٛد أا تٛػي وا  Master Setting)پیؾ فشم آٖ دس ؿٛد 

پشػـٙأٝ لاتُ ؿٛد ٚ تٟٙا پغ اص لشاسٌشفتٗ دس اِٛیت پشػؾ: تٝ ًٛس ٔؼتمُ تشای پشػؾ تؼشیف ٕ٘ی .14

 تؼشیف اػت.

ؿٛد ٚ تٟٙا پغ اص لشاسٌشفتٗ دس پشػـٙأٝ لاتُ (: تٝ ًٛس ٔؼتمُ تشای پشػؾ تؼشیف ٕ٘یStyleٌشافیه) .15

 اػتفادٜ ؿٛد( CssClassتؼشیف اػت)ؿٙاػٝ پشػؾ تٝ ػٙٛاٖ 

پاػخ تٝ یه پشػؾ تٝ كٛست ػذدی، ٕ٘ٛداسی، یا ٕ٘ٛداسی ـ ػذدی  nأىاٖ ٕ٘ایؾ تاسیخچٝ آخشیٗ   .16

 تؼشیف ؿذٜ )پیؾ فشم دس تٙظیٕات پشػؾ دس پشػـٙأٝ(. ... دس یه تاصٜ ٚ
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 ارتباطات

o .تا ؿشى تٝ ػٙٛاٖ ػأُ ؿشى 

o .تا ؿشى تٝ ػٙٛاٖ ٔؼَٕٛ ؿشى 

o  ٌشٜٚ پشػؾ»تا(»Form-Part). 

 قوانین

٘ٛع »ی ٔٛاسد تٝ ٚیظٜ  ٞا، تٟٙا ػٙٛاٖ، وذ، ػٙٛاٖ اختلاسی، لاتُ تغییش اػت. تمیٝ دس ٚیشایؾ پشػؾ .1

 لاتُ ٚیشایؾ ٘یؼت. «ؾپشػ

( Part«)ٌشٜٚ پشػؾ»تٛاٖ تٝ ًٛس ٔؼتمیٓ تٝ پشػـٙأٝ افضٚد، تّىٝ تایذ آٖ سا تٝ یه  پشػؾ سا ٕ٘ی .2

 اهافٝ وشد.

ؿٛد، دس كفحٝ فٟشػت تا٘ه ایداد ٔی« ٌشٜٚ پشػؾ»اص آ٘دا وٝ ؿشى سٚی یه پشػؾ دس یه  .3

 ت.ٚخٛد ٘خٛاٞذ داؿ« دس خا»ٞا أىاٖ افضٚدٖ ؿشى تٝ كٛست پشػؾ

وٝ  یافضٚدٜ ؿٛ٘ذ، ٘ٝ تٝ پشػـ (Form Part)«ٌشٜٚ پشػؾ»تٛا٘ٙذ تٝ یه پشػؾ دس یه ٞا تٟٙا ٔیؿشى .4

ؿشى ٕ٘ایؾ داؿتٝ  nتٛا٘ذ اص كفش تا ٔیدس ٞش پشػـٙأٝ . ٞش پشػؾ ای افضٚدٜ ٘ـذٜپشػـٙأٝ تٝٞٙٛص 

 ؿٛد.ٞای ٔٛسد لثُ ا٘تخاب ٔیتاؿذ وٝ اص ٔیاٖ ؿشى

تٛا٘ذ اص یه ؿشى ٔٛخٛد دس یه دس ٞش پشػـٙأٝ، ٔی« ٌشٜٚ پشػؾ»ٞش ؿشى ٕ٘ایؾ ٞش پشػؾ دس  .5

 پشػـٙأٝ دیٍش ا٘تخاب ؿٛد.

 دس ٍٞٙاْ حزف یه پشػؾ: .6

a. ٞای ثاتت  ٞا: اٌش پشػؾ لاتّیت حزف داؿتٝ تاؿذ )خضء پشػؾ حزف وأُ اص تا٘ه پشػؾ

-Formٞا( )«)ٌشٜٚ پشػؾ»٘ثاؿذ(، ٞـذاسٞایی ٔٙاػة دس ٔٛسد استثاًات ایٗ پشػؾ تا 

Parts:(، ٚؿشى)ٞا( تٝ واستش دادٜ ؿٛد. دس ٟ٘ایت اٌش واستش تلٕیٓ تٝ حزف پشػؾ ٌشفت 

i. ٞا ٚخٛد ٘ذاسد، خٛد  دس كٛستی وٝ تشای ایٗ پشػؾ ٞیچ پاػخی دس تا٘ه پاػخ

پشػؾ وأال ٚ تٝ كٛست فیضیىی اص تا٘ه حزف ؿٛد؛ ٚ تثؼا آٖ پشػؾ اص تٕأی 

)ٞا(یی وٝ ػأُ  ف ؿٛد ٚ تٕأی ؿشىٔشتٛى حز (Form-Part) ٞای«ٌشٜٚ پشػؾ»

 آٟ٘ا، آٖ پشػؾ تٛدٜ اػت ٘یض حزف )فیضیىی( ؿٛ٘ذ.

ii. ٞا ٚخٛد داؿتٝ تاؿذ، أىاٖ  دس كٛستی وٝ تشای ایٗ پشػؾ پاػخی دس تا٘ه پاػخ

 حزف آٖ پشػؾ ٚخٛد ٘ذاسد
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b.  ٌشٜٚ پشػؾ»اص سٚی یه(»Form-Part دس یه پشػـٙأٝ: ٞـذاسٞایی ٔٙاػة دس ٔٛسد )

ٞای دیٍش ، ٚؿشى)ٞا(، تٝ واستش دادٜ ؿٛد ٚ  (Form-Parts«)ٌشٜٚ پشػؾ»ایٗ پشػؾ تا استثاًات 

پشػـٙأٝ، تاػث حزف آٖ «ٌشٜٚ پشػؾ»تٝ واستش اًالع دادٜ ؿٛد وٝ حزف یه پشػؾ اص یه 

ٞای دیٍش ٘خٛاٞذ ؿذ، أا تش سٚی ؿشى)ٞا(ی ٔشتًٛٝ  ٞای پشػـٙأٝ ٞا ٚ لؼٕت اص تا٘ه پشػؾ

( Form-Part« )ٌشٜٚ پشػؾ»دس ٟ٘ایت اٌش واستش تلٕیٓ تٝ حزف پشػؾ اص  تاثیش خٛاٞذ ٌزاؿت.

 تٝ ٞیچ ٌضاسؿی ٔشتٛى ٘ثاؿٙذ:« ٌشٜٚ پشػؾ» ایٗ ٞای ٔشتٛى تٝ ایٗ پشػؾ دس ٌشفت، ٚ ؿشى

i.  ٌشٜٚ پشػؾ»پشػؾ فمي اص»(Form-Part) .ٔشتٛى حزف ؿٛد 

ii. اػت، حزف  تٛدٜ« ٌشٜٚ پشػؾ»)ٞا(یی وٝ ػأُ آٟ٘ا آٖ پشػؾ دس آٖ  تٕأی ؿشى

 ؿٛ٘ذ.

تٝ  ٌضاسؿی ٔشتٛى تاؿٙذ، أىاٖ حزف   پشػـٙأٝایٗ ی ٔشتٛى تٝ ایٗ پشػؾ دس (ٞا) اٌش یه یا چٙذ ؿشى

پشػؾ ٚخٛد ٘ذاسد ٚ پیغاْ ٔشتٛى تٝ واستش دادٜ خٛاٞذ ؿذ.
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 هاضزط مذیزیت سناریوی-6 

 اصطالحات و تعاریف

 ی وٝ اص ٔمایؼٝ«( ٘ادسػت»ٌشدا٘ذ یا  سا تشٔی« دسػت»ای وٝ یا ٔمذاس  اػت )ٌضاسٜؿشى: ؿشى حمیمتی تایٙشی  

ؿٛد. اػتفادٜ اص یه ؿشى، پاػخ یه پشػؾ تا ٔمذاس یا ٔمادیش ٔٛسد ٘ظش ؿشى تا اػتفادٜ اص ػٍّٕش تؼییٗ ؿذٜ، ٔٙتح ٔی

(، ٚ یا Form-Part« )شٜٚ پشػؾٌ»تٝ یه پشػـٙأٝ،  )دػتشػی یا ػذْ دػتشػی(« ػذْ ٕ٘ایؾ»یا « ٕ٘ایؾ»ٔٙدش تٝ 

 ؿٛد. یه پشػؾ ٔی

 توضیح سناریو

 ٞا ٚخٛد داسد: وّی دٚ ػٙاسیٛ دس ٔذیشیت ؿشى تٝ ًٛس

 ها ها در بانک شرط مدیریت شرط ◄

ٞا تٝ ًٛس ٔؼتمُ ٚاسد ػیؼتٓ ٞا سا دس ایٗ لؼٕت ٔذیشیت وٙذ. دس ایٗ ػٙاسیٛ ؿشىتٛا٘ذ ؿشىًشاح پشػـٙأٝ ٔی

ٞا افضٚدٜ اص یه یا چٙذ پشػـٙأٝ ٚ یا خٛد پشػؾ« ٌشٜٚ)ٞای( پشػؾ»تؼذی تٝ پشػـٙأٝ/ٞا، ؿٛد تا دس ٔشاحُ ٔی

 ؿٛ٘ذ:

 ٝٞا ٔٛخٛد اػت وٝ ٞش وذاْ  ٞا، فٟشػت لاتُ خؼتدٛیی اص ؿشىتا٘ه ؿشى ی ٕ٘ایؾ فٟشػت: دس كفح

 :صیش اػتاص اػوای ایٗ ِیؼت ؿأُ اًالػات 

o  ٖاختلاسی، وذ، ....اًالػات اِٚیٝ ٞش ؿشى ٔا٘ٙذ ػٙٛاٖ، ػٙٛا 

o تٝ ػٙٛاٖ ػأُ  دٞذ ایٗ ؿشى، سٚی وذاْ پشػؾ دس وذاْ پشػـٙأٝاًالػاتی وٝ ٘ـاٖ ٔی(

 ؿشى ( تؼشیف ؿذٜ اػت.

 ٕ٘اییٓ، ػپغ پشػؾ ٔٛسد ٘ظش )پشػؾ ػأُ( سا اص سا ٔـخق ٔی افضٚدٖ ؿشى: دس اتتذا ػٙٛاٖ ؿشى

تٛاٖ ٕ٘اییٓ. تا تٛخٝ تٝ ٘ٛع پشػؾ ٔیٞای یه پشػـٙأٝ خؼتدٛ ٚ آٖ سا  ا٘تخاب ٔیفٟشػت پشػؾ

 ٞاتا٘ه ؿشىػٍّٕش ٚ ٔمذاس)ٞای( ٔٛسد ٔمایؼٝ سا ٔـخق ٕ٘ٛد ٚ دس ٟ٘ایت ؿشى ٔٛسد ٘ظش سا تٝ 

 افضٚد. دس كٛستی وٝ چٙیٗ ؿشًی دس ػیؼتٓ ٔٛخٛد تاؿذ تایذ ایٗ ٘ىتٝ تٝ واستش اًالع دادٜ ؿٛد.
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 ٞای ایٗ ؿشى سا ٚیشایؾ ٕ٘ٛد أا دس لؼٕت ی تٛاٖ ٕٞٝٚیشایؾ: پغ اص صدٖ دوٕٝ ٚیشایؾ ؿشى ٔی

ٌشٜٚ »ٍٞٙاْ ثثت اًالػات دس كٛستی وٝ ایٗ ؿشى، ؿشى ٕ٘ایؾ یه یا چٙذ پشػـٙأٝ/

 دٞذ.پشػؾ تاؿذ ػیؼتٓ ٘ؼثت تٝ ایٗ ػُٕ ٞـذاس ٔٙاػة سا ٔی«/پشػؾ

 /ٌٝٔشٜٚ»حزف: پغ اص صدٖ دوٕٝ حزف دس كٛستی وٝ ایٗ ؿشى، ؿشى ٕ٘ایؾ یه یا چٙذ پشػـٙا 

تٝ  ٓیاٌش واستش تلٕ تیدس ٟ٘ادٞذ. پشػؾ تاؿذ ػیؼتٓ ٘ؼثت تٝ ایٗ ػُٕ ٞـذاس ٔٙاػة سا ٔی«/پشػؾ

 ٌشفت: ٞا تا٘ه ؿشىاص  ؿشىحزف 

o ٞایی تٝ ؿشى ٔزوٛس ٚاتؼتٝ تاؿذ، أىاٖ حزف ؿشى ٚخٛد  دس كٛستی وٝ ٌضاسؽ یا ٌضاسؽ

 ا حزف ٕ٘ایذ(.ٞای ٚاتؼتٝ تٝ ؿشى س ٞای ٌضاسؽ ٘ذاسد )ٍٔش واستش تٕأی ٚاتؼتٍی

o  ٞای ٚاتؼتٝ اص لیذ آٖ ؿشى، سٞا ؿٛ٘ذ. ٞا، ٚ پشػـٙأٝ«ٌشٜٚ پشػؾ»ٞا،  پشػؾتٕأی 

o .)ؿشى تٝ كٛست فیضیىی حزف ؿٛد )غیش لاتُ تاصٌـت 

 ها به صورت درجا مدیریت شرط ◄

ٞای  ّیتتٛاٖ اص لات ٞا دس كٛست ٘یاص ٔیتا٘ه پشػؾ ی دس ٍٞٙاْ تؼشیف ٚ ٚیشایؾ پشػـٙأٝ ٚ ٕٞچٙیٗ دس كفحٝ

 اػتفادٜ ٕ٘ٛد. « ٚیشایؾ دسخا»یا « افضٚدٖ دسخا»

٘ىتٝ: دس ایٗ ػٙاسیٛ حزف تٝ ٔؼٙی لٌغ استثاى تا آٖ ٔاٞیت اػت ٚ حزف فیضیىی یه ؿشى تٟٙا اص ًشیك كفحٝ 

 ٞا أىاٖ داسد.تا٘ه ؿشى

ٚ پشػؾ تمشیثا یىؼاٖ اػت، تٟٙا تٝ  (Form-Part) «ٌشٜٚ پشػؾ»اص آ٘دا وٝ ػٙاسیٛی افضٚدٖ ؿشى تٝ پشػـٙأٝ، 

 وٙیٓ:تؼشیف آٖ تشای پشػؾ اوتفا ٔی

دٞذ وٝ ؿشى/ؿشٚى ٕ٘ایؾ ایٗ دس وٙاس ٞش پشػؾ یه آیىٖٛ ٚخٛد داسد وٝ تا سفتٗ ٔاٚع سٚی آٖ ٘ـاٖ ٔی

 تٛاٖ ٞشیه اص واسٞای صیش سا ا٘داْ داد:پشػؾ وذاْ اػت. حاَ ٔی

 ٞا ىٞای ٔٛخٛد دسٖٚ تا٘ه ؿش افضٚدٖ اص ؿشى -1

ٞا ایداد ٚ ٞا)وٝ دس ایٗ كٛست ایٗ ؿشى تایذ دس تا٘ه ؿشى ایداد یه ؿشى خذیذ تٝ تا٘ه ؿشى -2

 ٕٞضٔاٖ تٝ ایٗ پشػؾ ٔشتثي ؿٛد(.

 ٞا ٚیشایؾ ؿشى دس تا٘ه ؿشى -3

 

ٞا سا حزف )دس ایٗ ػٙاسیٛ حزف تٝ ٔؼٙی لٌغ استثاى تا آٖ تٛاٖ ٞش یه اص ایٗ ؿشىحزف: ٕٞچٙیٗ ٔی -4

 ٞا أىاٖ داسد( ٕ٘ٛد.ؼی یه ؿشى تٟٙا اص ًشیك كفحٝ تا٘ه ؿشىپشػؾ اػت ٚ حزف ٚال
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 (Attributes/Propertiesها ) ویژگی

 ٞای صیش لاتُ رخیشٜ ػاصی اػت: تشای ٞش ؿشى ٚیظٌی

 ػٙٛاٖ ؿشى .1

 ٌیشد(.پشػؾ ػأُ )پشػـی اػت وٝ پاػخ آٖ ٔٛسد تشسػی لشاس ٔی .2

 .وذ ؿشى .3

 .(ٔحذٚدٜ، ;!، ;;، <، >ػٍّٕش ؿشى ) .4

 ؿشى )تا تٛخٝ تٝ ٘ٛع ػٛاَ(.ٔمذاس  .5

 واستشد داسد(. (Betweenٔمذاس دْٚ ؿشى )دس ؿشایي ٔیا٘ی ) .6

 .(Min, Max, Sum, Avg, Last Record, First Recordای ) ػٍّٕش ٔدٕٛػٝ .7

 ارتباطات

 .)تا پشػؾ تٝ ػٙٛاٖ ػأُ ؿشى )اخثاسی 

  تٝ ػٙٛاٖ ٔؼَٕٛ ؿشى. «ٌشٜٚ پشػؾ»تا 

 ى.تا پشػـٙأٝ تٝ ػٙٛاٖ ٔؼَٕٛ ؿش 

 .تا پشػؾ تٝ ػٙٛاٖ ٔؼَٕٛ ؿشى 

 .تا ٌضاسؽ تٝ ػٙٛاٖ ٔؼَٕٛ ؿشى 

 قوانین

ای چٙذتاس پشؿٛ٘ذٜ ٚالغ تاؿذ، آخشیٗ ٔمذاس ٔشتٛى تٝ آٖ  ٚلتی پشػؾ ػأُ یه ؿشى، سٚی پشػـٙأٝ .1

 ٔذ ٘ظش لشاس خٛاٞذ ٌشفت.
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 هاپزسطنامه و «پزسص گزوه» مذیزیت سناریوی-7 

 اصطالحات و تعاریف

 ٞا اػت وٝ تحت ٘اْ ٚاحذ ٚ تشتیة ٔـخق لشاس ٌشفتٝ ا٘ذ. ای اص پشػؾ ٌشٜٚ پشػؾ: ٔدٕٛػٝ

 وٝ تحت ٘اْ ٚاحذ ٚ تشتیة ٔـخق لشاس ٌیش٘ذ.« ٞا ٌشٜٚ پشػؾ»ای اص یه یا چٙذ  پشػـٙأٝ: ٔدٕٛػٝ

 توضیح سناریو

واستش تٝ كفحٝ  enterؿٛد ٚ تا صدٖ وّیذ ٚاسد ٔیدس ٔشحّٝ اَٚ خٟت افضٚدٖ پشػـٙأٝ اتتذا ػٙٛاٖ پشػـٙأٝ 

 ؿٛد. اص ایٙدا تٝ تؼذ ػٙاسیٛی افضٚدٖ پشػـٙأٝ تا ٚیشایؾ آٖ یىؼاٖ اػت.ٚیشاؽ پشػـٙأٝ ٚاسد ٔی

 ؿٛد:ی صیش تمؼیٓ ٔیٞای ػٕذٜتٝ ًٛس وّی كفحٝ ٚیشایؾ پشػـٙأٝ تٝ لؼٕت

تلٛیش )آیىاٖ(، تٛهیحات اتتذای اًالػات وّی پشػـٙأٝ: ؿأُ ػٙٛاٖ، ػٙٛاٖ اختلاسی،  -1

 پشػـٙأٝ، تٛهیحات ا٘تٟای پشػـٙأٝ

ی ٕ٘ایؾ پشػـٙأٝ دس ٘ظش تٍیشد  تٛا٘ذ تؼٟیالتی تشای ٘حٜٛ ٘ٛیغ ٔی : تش٘أٝپشػـٙأٌٝشافیه  -2

 (.css)تخللی، 

ٜ تٛا٘ذ تٝ ٔٙظٛس افضٚدٖ أىا٘ات ٚیظٜ تٝ پشػـٙأٝ اص ایٗ تخن اػتفاد ٘ٛیغ ٔی ٞا: تش٘أٝ اػىشیپت -3

 (.javascriptوٙذ )تخللی، 

ؿٛد.  ٔـخق ٔی پشػـٙأٝدس ایٙدا حذٚد دػتشػی ٞش واستش تٝ ایٗ  :(Accessحذٚد دػتشػی ) -4

، «ٞا ٌشٜٚ پشػؾ»ٕٞچٙاٖ وٝ دس آیٙذٜ خٛاٞیٓ دیذ ٕٔىٗ اػت تؼذا تا تؼاسیف حذٚد دػتشػی 

 سٚ٘ٛیؼی ؿٛد.

 ؿٛد.فاص ٔشتٛى: وٝ دس ایٙدا استثاى پشػـٙأٝ تا فاص ٔـخق ٔی -5

ٞای آٖ اػت. تشای افضٚدٖ ٞا: ٟٕٔتشیٗ لؼٕت ٞش پشػـٙأٝ، پشػؾپشػؾٚ « ٞا ٌشٜٚ پشػؾ» -6

ٞا سا تٝ آٖ تٝ پشػـٙأٝ اهافٝ وٙیٓ ٚ ػپغ پشػؾ« ٞا ٌشٜٚ پشػؾ»پشػؾ اتتذا  تایذ یه یا چٙذ 

ػٙٛاٖ ، «ٞا ٌشٜٚ پشػؾ»اًالػاتی ٔا٘ٙذ ػٙٛاٖ « ٞا ٌشٜٚ پشػؾ»تیفضاییٓ. دس ٍٞٙاْ افضٚدٖ ٞش 

(، تٛهیحات Part Header، تلٛیش اتتذایی )آیىٖٛ(، تٛهیحات اتتذایی )«ٞا ٌشٜٚ پشػؾ»اختلاسی 
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ٔـخق « ٞا ٌشٜٚ پشػؾ»تٝ ایٗ « واستشی ٞای ٌشٜٚ»ٚ ٌشافیه ٚ دػتشػی  (Part Footerا٘تٟایی )

 ؿٛد.ٔی

لاتُ تغییش اػت. « ٚیشایؾ دسخا»اًالػات آٖ تٝ كٛست « ٞا ٌشٜٚ پشػؾ»پغ اص افضٚدٜ ؿذٖ ٞش  -7

ٞا سا ی ٔٙاػة تٝ پشػـٙأٝ اهافٝ ؿذ، تا اػتفادٜ اص ػٙاسیٛی صیش پشػؾ«ٞا ٌشٜٚ پشػؾ»حاَ وٝ 

 افضاییٓ. ٔی« ٌشٜٚ پشػؾ»تٝ ایٗ 

o دس ایٗ سٚؽ ًشاح پشػـٙأٝ «: ٞاتا٘ه پشػؾ»ٞای ٔٛخٛد دس تا ا٘تخاب اص فٟشػت پشػؾ

پشػؾ سا تٝ یه  nْ دٞذ ٚ اص یه تا ٞای ٔٛخٛد خؼتدٛ ا٘داتٛا٘ذ دس فٟشػت پشػؾٔی

 تیفضایذ. تخؾ

o ؿٛد ٚ ٕٞضٔاٖ تٝ ایٗ ٞا ایداد ٔیافضٚدٖ دسخا: دس ایٗ سٚؽ یه پشػؾ دس تا٘ه پشػؾ

 ؿٛد.ٔشتثي ٔی« ٌشٜٚ پشػؾ»

o سا ٚیشایؾ « ٞا ٌشٜٚ پشػؾ»ٞای ٔٛخٛد سٚی ٞش تٛاٖ ٞش یه اص پشػؾٚیشایؾ دسخا: ٔی

ی دیٍشی ٘یض اػتفادٜ ؿذٜ تاؿذ، «ٞا ٌشٜٚ پشػؾ»ػؾ دس ٕ٘ٛد وٝ دس ایٗ كٛست اٌش آٖ پش

 تش٘أٝ ٘ؼثت تٝ ایٗ ػُٕ ٞـذاس ٔٙاػة سا خٛاٞذ داد.

یا پشػؾ،  ٞش پشػـٙأٝ،اهافٝ ؿذ، تشای « ٞا ٌشٜٚ پشػؾ»ٞا تٝ ٞا: پغ اص آ٘ىٝ پشػؾؿشى -8

، «ٌشٜٚ پشػؾ»تٛاٖ ؿشى/ؿشٚى ٕ٘ایؾ تؼییٗ ٕ٘ٛد. دس ٞش پشػؾ، ٔی« ٞا ٌشٜٚ پشػؾ»

 پشػـٙأٝ دٚ لؼٕت ٚخٛد داسد:

o ٜٞا( یا «)ٌشٜٚ پشػؾ»ایٗ اػت وٝ ایٗ پشػؾ ؿشى ٕ٘ایؾ پشػـٙأٝ)ٞا(،  ی یىی ٘ـاٖ دٞٙذ

 پشػؾ)ٞای( دیٍش اػت.

o ٞا( یا «)ٌشٜٚ پشػؾ»دٞذ وٝ ؿشى/ؿشٚى ٕ٘ایؾ ایٗ پشػـٙأٝ)ٞا(، آیىٖٛ دیٍشی ٘ـاٖ ٔی

  پشػؾ)ٞای( وذاْ اػت.

 25، ف ٞا تٝ كٛست دسخا ٔذیشیت ؿشى. ن. * ٕٞچٙیٗ س

ٞایی تشای ٔٛاسد ریُ ٚخٛد  واستش فؼاَ، دوٕٝدس ا٘تٟای ٞش پشػـٙأٝ، تا تٛخٝ تٝ ػٌح دػتشػی  -9

 داؿتٝ تاؿذ:

o ٝػٙاسیٛی ٘ؼخٝ ٘ٛیؼی داسٚیی -15 ی داسٚیی )س.ن.  ی ٘ؼخٝ تدٛیض داسٚ: فؼاَ وشدٖ كفح ،

 (49ف 

o ٝ17 )س.ن. « وّیٙیهدسخٛاػت آصٖٔٛ پاسا»ی  دسخٛاػت آصٖٔٛ پاساوّیٙیه: فؼاَ وشدٖ كفح- 

 (52، ف ػٙاسیٛی دسخٛاػت آصٖٔٛ پاساوّیٙیه
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o ٝ(46ف ، ٞا ػٙاسیٛی تٛكیٝ -13 ی تٛكیٝ )س.ن.  تٛكیٝ: فؼاَ وشدٖ كفح 

o ٝٞا  ػٙاسیٛی تا٘ه تیٕاسی -19 ی تـخیق )س.ن.  ٚیشایؾ تـخیق: فؼاَ وشدٖ كفح

 (56، ف ٞا( )تـخیق

 (Attributes/Propertiesها )ویژگی

 پرسشنامه ◄

 ػٙٛاٖ .1

 ػٙٛاٖ اختلاسی )یىتا دس فاص ٔشتٛى تٝ خٛدؽ( .2

 تلٛیش )آیىاٖ( اتتذایی)اختیاسی( .3

 (Html Header)تٛهیحات اتتذایی  .4

 (Html Footer ) تٛهیحات ا٘تٟایی .5

 (cssٌشافیه ) .6

 (javaScriptاػىشیپت ) .7

 چٙذ ٘ٛتتی تٛدٖ ٔؼٙی ٘ذاسد(« ٌشٜٚ پشػؾ»چٙذ٘ٛتتی تٛدٖ: )دس ٔٛسد  .8

 داخُ ایٗ پشػـٙأٝ اػت. ٞای«ٌشٜٚ پشػؾ»ٞا: «ٌشٜٚ پشػؾ» .9

 فٟشػت تشتیة ٕ٘ایؾ دس .10

)ػذد كفش ( ٕ٘ایؾ دادٜ ؿٛدexpandedٚ ٔثؼٛى )« ٟٔٓ»ی ٔٛاسد  تؼذاد ٔٛاسد لثّی وٝ تٝ كٛست خالكٝ .11

 .تٝ ٔؼٙی ٘ـاٖ دادٜ ٘ـذٖ دفؼات لثّی پش ؿذٖ پشػـٙأٝ اػت(

 (.collapsed/Expandآیا تٝ كٛست خٛدواس خالكٝ آخشیٗ دفؼٝ پش ؿذٖ ایٗ پشػـٙأٝ، تاص تاؿذ یا تؼتٝ ) .12

أا دس ٍٞٙاْ ًشاحی ٞش پشػـٙأٝ ٘یض تٝ ًٛس  ؿٛداص تٙظیٕات اكّی خٛا٘ذٜ ٔی 12 ٚ 11 پیؾ فشم ٔمادیش : 1٘ىتٝ

 .خذاٌا٘ٝ لاتُ سٚ٘ٛیؼی اػت

ؿٛد ٚ ػپغ دس كٛست وّیه تش سٚی ٞش  ٕ٘ایؾ دادٜ ٔی collapsedٞای لثّی واستش اتتذا تٝ كٛست  : ٚیضیت2٘ىتٝ

 ؿٛد. ٔی expandedوذاْ، 

 «گروه پرسش» ◄

 ػٙٛاٖ)ؿٙاػٝ( .1
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  (Html Header) ی تٛهیحات اتتذای .2

 (Html Footer) ا٘تٟایتٛهیحات  .3

 (CSSٌشافیه ) .4

 (JavaScriptاػىشیپت ) .5

اهافٝ  پشػـٙأٝٚ ٔؼتمیٓ تٝ  پشػـٙأٝ افضٚدٜ ؿٛدیه اص  «ٌشٜٚ پشػؾ»تٝ یه  حتٕا تایذپشػؾ: وٝ  .6

 .ؿٛدٕ٘ی

 (.Orderتشتیة ٕ٘ایؾ ) .7

 

 ارتباطات

 تا پشػؾ 

  ٌشٜٚ پشػؾ»تا» 

 .تا ؿشى تٝ ػٙٛاٖ ٔـشٚى 

 قوانین

 ٝٔایٙىٝ ٔمادیش لثّی تٝ كٛست چىیذٜ تا لاتّیت فشم پیؾ)ٞا(ی چٙذ تاس پشؿٛ٘ذٜ،  دس ٔٛسد پشػـٙا

تٛػي ٞش پشػـٙأٝ ٘یض لاتُ دستٙظیٕات وّی ػیؼتٓ ٚخٛد داسد، اْ تؼي ٕ٘ایؾ دادٜ ؿٛ٘ذ، یا خیش، 

 سٚ٘ٛیؼی اػت. 

  تشتیة ٕ٘ایؾ(Order) ٝٔٞا پشػـٙا 

 ( تشتیة ٕ٘ایؾOrder« )دس پشػـٙأٝ ٞا «ٌشٜٚ پشػؾ 
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 هاگشارش سناریوی-8 

 اصطالحات و تعاریف

  دسخٛاػت ٌضاسؽ»ی تؼشیف یه  تٝ ٚاػٌٝ« ی ٌضاسؽ ٘تیدٝ»ٌضاسؽ: فشایٙذ دسیافت.» 

  ٞا ٚ كفش یا چٙذ ؿشى تشای تٝ دػت «پشػـٙأٝ»اص « پشػؾ»دسخٛاػت ٌضاسؽ: تؼییٗ یه یا چٙذ

 e-Clinicٞای ٔٛخٛد دس تا٘ه اًالػاتی  دادٜای اص  آٚسدٖ ٌضیذٜ

 ٝٞای ثثت ؿذٜ دس تا٘ه اًالػاتی  ای اص دادٜ : خذِٚی حاٚی ٌضیذٌٜضاسؽی  ٘تیدe-Clinic  وٝ اص یه

 ؿٛد. دسخٛاػت ٌضاسؽ ٔٙتح ٔی

 تٛا٘ذ اص ًشیك لؼٕت ِٔٛذ ٌضاسؽ ) ٔی« پظٚٞـٍش»ٞایی وٝ ٘مؾ  ٞای پظٚٞـی: ٌضاسؽ ٌضاسؽReport 

generatorٞا دسخٛاػت وٙذ ٚ  ٞای ٔٛخٛد دس پشػـٙأٝ ٞا ٚ ؿشى ( تا ساتي تلٛیشی ٔٙاػة، اص پشػؾ

 تٝ پاػخ آٟ٘ا دػت یاتذ.« ٔذیش پظٚٞـی»پغ اص تاییذ 

 توضیح سناریو

 های پژوهشی  گسارش ◄

ٔختّف یا  ٞای تٛا٘ذ دس فاص سٚد ٚ ٔی تٝ لؼٕت ٔشتٛى تٝ ًشاحی ٌضاسؽ پظٚٞـی ٔی« پظٚٞـٍش»واستش دس ٘مؾ 

ٞای  ٞای لذیٕی( اص پشػـٙأٝ ٞای حزف ؿذٜ أا داسای دادٜ ٞایی )حتا پشػؾ ی صٔا٘ی لاتُ تؼشیف، پشػؾ دس تاصٜ

سا تٝ ٌضاسؽ پیـٟٙادی خٛد اهافٝ وٙذ. ٕٞچٙیٗ تش سٚی ٞش وذاْ اص ٔٛاسد ٞای دٌٔٛشافیه پشػؾ ٚ فؼّی یا لثّی

خٛد سا آصٔایؾ وٙذ ٚ ػأا٘ٝ « دسخٛاػت ٌضاسؽ»تٛا٘ذ  پظٚٞـٍش ٔی تٛا٘ذ ؿشى اػٕاَ وٙذ. افضٚدٜ ؿذٜ تٝ ٌضاسؽ ٔی

تٛا٘ذ ٌضاسؽ خٛد سا تشای خٛد هثي وٙذ  وٙذ. دس ٟ٘ایت پظٚٞـٍش ٔی تٟٙا تؼذاد تیٕاساٖ حایض ؿشایي سا تٝ ٚی اػالْ ٔی

ؿذٜ اص ًشف ٌضاسؽ ثثت « ٔذیش پظٚٞـی»، ثثت ٚ اسػاَ ٕ٘ایذ. دس كٛستی وٝ «ٔذیش پظٚٞـی»ٚ یا تشای تاییذ 

 ٞای تؼشیف ؿذٜ سا دسیافت ٕ٘ایذ. تٛا٘ذ خذِٚی دس لاِة فایُ اوؼُ حاٚی دادٜ واستشی سا تاییذ وٙذ، واستش ٔزوٛس ٔی
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 فلوچارت

 

 
 

 هاویژگی

 ػٙٛاٖ ٌضاسؽ 

  ًشح پظٚٞـی ٔتٙاظش 

 تٛهیحات 

 ٖٛآیى 

 ٖٛی ٔـخق( ٞا دس پشػـٙأٝ )پشػؾٞا  ػت 

 تّٝ

تاییذ تٛػي 

ٔذیش 

ی ٌضاسؽ دػتشػی پاییٗ ٌزاسی ٘تیدٝ

 تٛػي پظٚٞـٍش دس لاِة فایُ اوؼُ

 خیش )ػّت سد(

 تیٕاساٖ حایض ؿشایي ٚ رخیشٜ ٌضاسؽ دسیافت تؼذاد

 اسػاَ تٝ ٔذیش پظٚٞـی تشای تاییذ ٌضاسؽ

 پظٚٞـٍش تٛػي خٛد اٚ یٞای رخیشٜ ؿذٜٚیشایؾ ٌضاسؽ

ایداد ٌضاسؽ خذیذ تٛػي 

ٞا ٚ پظٚٞـٍش تا اػتفادٜ اص پشػؾ
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 ٞا تؼشیف ؿذٜ اػت( ٞا )وٝ سٚی ػتٖٛ ؿشى 

 )ٜٚهؼیت وٙٛ٘ی ٌضاسؽ )هثي ؿذٜ، دس ا٘تظاس تاییذ، تاییذ ؿذٜ، سد ؿذٜ، آسؿیٛ ؿذ 

 ٜی ٌضاسؽ پظٚٞـٍش تؼشیف وٙٙذ 

 ارتباطات

 ٞاؿشى 

 ٞاپشػؾ 

 قوانین

 ی یک فاس قابل تعزیف است. گشارش تنها و فقط در باسه 

  ٖٚؿٛد.تاییذ ٔذیش پظٚٞـی ٘تیدٝ ٌضاسؽ تٝ پظٚٞـٍش ٕ٘ایؾ دادٜ ٕ٘یتذ 

 ٔا٘ٙذ. ٞا تالی ٔی دس كٛستی وٝ ٌضاسؿی حزف ؿٛد، ؿشى 
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 پژوهطی فاسهای-9 

 اصطالحات و تعاریف

 ( فاصPhaseٜتاص :)  ٔـخق تا اتذ، ای اص صٔاٖ وٝ تیٗ دٚ تاسیخ ٔـخق، اص اصَ تا تاسیخ ٔـخق، اص تاسیخ

 یا اص اصَ تا اتذ لشاس داد )س. ن. لٛا٘یٗ(.

 ( فاص وٙٛ٘یCurrent Phaseفاصی وٝ صٔاٖ وٙٛ٘ی سا ؿأُ ٔی :) .ؿٛد 

o  َ٘ىتٝ: تا تٛخٝ تٝ تؼشیف فاص، ٕٔىٗ اػت فاص وٙٛ٘ی ٚخٛد ٘ذاؿتٝ تاؿذ )ٞیچ فاصی صٔاٖ حا

 سا ؿأُ ٘ـٛد(.

 ( ٜفاص تثثیت ؿذFrozen Phaseفاصی وٝ اٚال :)ٝٔٞای آٖ لاتُ  ٞا ٚ دادٜ  فاص وٙٛ٘ی ٘یؼت ٚ ثا٘یا پشػـٙا

 ٚیشایؾ ٘یؼتٙذ )س. ن. لٛا٘یٗ(.

 سناریو توضیح

 ها مدیریت فاز ◄

ی ٔشتٛى تٝ ٔذیشیت فاصٞا، فاص خذیذ ایداد ٕ٘ٛدٜ، یا اًالػات  تٛا٘ذ دس كفحٝ ٔی e-Clinic« ٔذیش فٙی»  

 پزیشد: ی ریُ كٛست ٔی ٞای دیٍش سا ٚیشایؾ وٙذ. ایٗ تغییشات تٝ ٘حٜٛ فاص

 .ٞش ٌٛ٘ٝ تغییشی وٝ ٔٛخة ٕٞپٛؿا٘ی فاصٞا ٌشدد، أىا٘پزیش ٘یؼت 

 فاص وٙٛ٘ی )»، فاص ٔشتًٛٝ سا تٝ ػٙٛاٖ ٞش ٌٛ٘ٝ تغییش یا ایدادی وٝ صٔاٖ وٙٛ٘ی سا دس تش ٌیشدCurrent 

Phase ») ،ٜفاص تثثیت ؿذٜ )»پیـیٗ سا )دس كٛست ٚخٛد( تٝ ٚهؼیت « فاص وٙٛ٘ی»ٔؼشفی وشدFrozen 

Phase »)تشد. ٔی 

 ٜی صٔا٘ی  ٞش ٌٛ٘ٝ تغییشی وٝ ٔٛخة ؿٛد صٔاٖ حاَ اص تاص«( فاص وٙٛ٘یCurrent Phase ») ،خاسج ؿٛد

 Frozenفاص تثثیت ؿذٜ )»خاسج وشدٜ، تٝ ٚهؼیت « وٙٛ٘ی»سا اص ٚهؼیت (« Current Phaseفاص وٙٛ٘ی )»

Phase ») اٌش صٔاٖ « فاص غیشوٙٛ٘ی تثثیت ٘ـذٜ»)اٌش صٔاٖ پایاٖ فاص تٝ پیؾ اص صٔاٖ وٙٛ٘ی تغییش یاتذ( یا(

 دٞذ. ؿشٚع فاص تٝ پغ اص صٔاٖ وٙٛ٘ی تغییش یاتذ( تغییش ٔی

  ای تٝ آٖ فاص ٔشتثي ٘ثاؿذ. أىا٘پزیش اػت وٝ ٞیچ پشػـٙأٝ یا دادٜحزف فاص فمي دس كٛستی 
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 «وٙذ، ٚ تایذ تٝ كٛست  ی صٔا٘ی فاص( تغییش ٕ٘ی تٝ ًٛس خٛدواس )تا تٛخٝ تٝ صٔاٖ حاَ ٚ تاصٜ« فاص وٙٛ٘ی

 تغییش یاتذ.« ٔذیش فٙی»( تٛػي Manualدػتی )

)ٞای( ٔشتٛى تٝ آٖ فاص سا ٔـاٞذٜ  ٞش فاص، پشػـٙأٝی ٔشتٛى تٝ ٔذیشیت  تٛا٘ذ دس كفحٝ ٔی« ٔذیش فٙی»ٕٞچٙیٗ 

 تٛا٘ذ تغییش دٞذ(. وٙذ )أا ٕ٘ی

 تٛا٘ذ دس یه فاص ٔٛخٛد تاؿذ. ٘ىتٝ: ٞش پشػـٙأٝ فمي ٔی 

 ٘ىتٝ: پغ اص ایداد پشػـٙأٝ )وٝ دس آٖ تؼییٗ فاص اخثاسی اػت( )س.ن
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 حزف تٛاٖ  فاص ٔشتٛى تٝ پشػـٙأٝ سا ٕ٘ی( 27، ف ٞا پشػـٙأٝ ٚ« ٌشٜٚ پشػؾ» ػٙاسیٛی ٔذیشیت

 داد. ٕ٘ٛد

تٛاٖ اص پشػـٙأٝ یه وّٖٛ  ای وٝ تٝ فاص خاكی ٔشتثي اػت، ٔی تشای ایداد یه پشػـٙأٝ ٔـاتٝ تا پشػـٙأٝ

(Clone ٝٔػاخت ٚ آٖ وّٖٛ سا تٝ فاص دیٍشی استثاى داد. تشای ٔثاَ اٌش پشػـٙا )Form_1  تٝ فاصPhase_1  ،ٔشتثي اػت

یا ٞش ٘اْ دیٍشی وٝ آصاد تاؿذ، ػاخت ٚ آٖ سا تٝ  Form_1_Cloneوّٛ٘ی تٝ ٘اْ  Form_1ی  تٛاٖ اص سٚی پشػـٙأٝ ٔی

Phase_2 .ٔشتثي وشد 

 (Attributesها ) ویژگی

 ٘اْ فاص .1

 ٘اْ اختلاسی فاص .2

 تاسیخ آغاص فاص .3

 تاسیخ پایاٖ فاص .4

 «(غیشوٙٛ٘ی آصاد»، یا «تثثیت ؿذٜ»، «وٙٛ٘ی)»ٚهؼیت فاص  .5

 ٞای ٔشتٛى تٝ فاص پشػـٙأٝ .6

 ارتباطات

 ٞا پشػـٙأٝ .1

 قوانین

 « e-Clinic  ».دػت وٓ داسای یه فاص اػت 

  «e-Clinic  »اصَ( اػت. -ی صٔا٘ی )اتذ فشم داسای یه فاص تا تاصٜتٝ ًٛس پیؾ 

 پٛؿا٘ی داؿتٝ تاؿٙذ.تٛا٘ٙذ ٞٓ فاصٞا ٕ٘ی 

  تٝ دس ٘ظش ٌشف« فاص تثثیت ؿذٜ»ؿٛد،  خاسج ٔی« وٙٛ٘ی»تٝ ًٛس پیـفشم ٞش فاصی وٝ اص ٚهؼیت

 خاسج وٙذ. تثثیت ؿذٜآٖ سا اص حاِت « ٔذیش فٙی»ؿٛد، ٍٔش  ٔی

 ٜای تٝ آٖ فاص ٔشتثي ٘ثاؿذ. حزف فاص فمي دس كٛستی أىا٘پزیش اػت وٝ ٞیچ پشػـٙأٝ یا داد 

 تٛا٘ذ دس یه فاص ٔٛخٛد تاؿذ. ٞش پشػـٙأٝ فمي ٔی 

  ٖتؼییٗ فاص اخثاسی اػت( )س.ن.پغ اص ایداد پشػـٙأٝ )وٝ دس آ
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 حزف تٛاٖ  فاص ٔشتٛى تٝ پشػـٙأٝ سا ٕ٘ی( 27، ف ٞا پشػـٙأٝ ٚ« ٌشٜٚ پشػؾ» ػٙاسیٛی ٔذیشیت

 .ٕ٘ٛد
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 کاربزی هایگزوه مذیزیت سناریوی-10 

 اصطالحات و تعاریف

ٞای لاتُ تؼییٗ ٚ  تاؿٙذ وٝ ٞش یه دػتشػیٞای ٔٛسد اػتفادٜ دس تش٘أٝ ٔی (Role) ٕٞاٖ ٘مؾ واستشی یٞاٌشٜٚ

 ٔـخق داس٘ذ.

 توضیح سناریو

اكّی صیش ٞا ؿأُ دٚ ٌشٜٚ  ٞای واستشی تش٘أٝ ٔٛخٛد اػت. ایٗ ٌشٜٚٞای واستشی، فٟشػت ٌشٜٚی ٌشٜٚدس كفحٝ

 تاؿذ:ٔی

ٞایی اػت وٝ لثال تٝ تش٘أٝ اهافٝ ؿذٜ ٚ سٚی آٖ ٌٔٙك تش٘أٝ ٞای اػتاتیه یا ثاتت: ؿأُ ٌشٌٜٚشٜٚ .1

 . ٘ٛیؼی ؿىُ ٌشفتٝ تٙاتشایٗ غیش لاتُ تغییش اػت

ؿٛ٘ذ ٚ حذٚد دػتشػی ٞا تٛػي واستش ٚ تٝ تؼذاد دِخٛاٜ تؼشیف ٔیٞای دایٙأیه یا پٛیا: ایٗ ٌشٌٜٚشٚ .2

 لاتُ تؼشیف اػت.« ٞای پٛیای ٔذیشیتی ٌضاسؽ»ٚ « ٞاپشػـٙأٝ»، «ٌشٜٚ پشػؾ»ا تٝ آٟ٘

 

ای ٚخٛد داسد وٝ تا صدٖ دوٕٝ« ٌشٜٚ پشػؾ»دس وٙاس ٞش پشػـٙأٝ ٚ  ،دس كفحٝ تؼشیف ٚ ٚیشایؾ پشػـٙإٔٝٞچٙیٗ 

)س.ن ش دادیٚ یا تغیوشد ٔـاٞذٜ  سا « شػؾٌشٜٚ پ»تٝ ٞش پشػـٙأٝ ٚ یا تٛاٖ حك دػتشػی آٖ ٔی  0
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 .(27، كفحٝ ٞا پشػـٙأٝ ٚ« ٌشٜٚ پشػؾ» ػٙاسیٛی ٔذیشیت

 

 

 فلوچارت

 ؿٛد:ٙذ ا٘داْ دٞٙذ تؼشیف ٔیا٘تٛافضاس تش اػاع ػّٕیاتی وٝ واستشاٖ ػیؼتٓ ٔیٞای واستشی ٘شْتٝ ًٛس وّی ٌشٜٚ

 )ؿىُ دس كفحٝ تؼذ(

 

 پشػُٙ پظٚٞـی

دسخٛاػت  
(پظٚٞـٍش)ٌضاسؽ  

(ٔذیش پظٚٞؾ)تاییذ ٌضاسؽ  

 ٔٙـی
تـىیُ پشٚ٘ذٜ تیٕاس   

 ٚلت دٞی

 ٚسٚد ٘تیدٝ ٔلشف داسٚ

 ٚسٚد ٘تیدٝ آصٖٔٛ

 دسخٛاػت آصٖٔٛ

 پشػُٙ پضؿىی

 تشسػی پاػخٟای لثّی پشػـٙأٝ

ٚیضیت تیٕاس ٚ پش وشدٖ 
ٞای ٔشتثي/پشػـٙأٝ  

 دسخٛاػت آصٖٔٛ

 ٚسٚد ٘تیدٝ آصٖٔٛ

 ٚسٚد ػاتمٝ داسٚیی

 تدٛیض داسٚ

 ٚسٚد ٘تیدٝ ٔلشف داسٚ
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 (Attributes/Propertiesها )ویژگی

 ٞای صیش لاتُ رخیشٜ ػاصی اػت:واستشی ٚیظٌی تشای ٞش ٌشٜٚ

 ػٙٛاٖ ٌشٜٚ .1

 ارتباطات

 ٝٔتا پشػـٙا 

  ٌشٜٚ پشػؾ»تا» 

 ٞاتا ٌضاسؽ 

 ػأا٘ٝ  ٔذیش فٙی

 ٔذیشیت تٙظیٕات وّی

 ٔذیشیت واستشاٖ

 ٔذیشیت ٌشٜٚ ٞای واستشی

 ٔذیشیت فاص

 ٔذیشیت پشػـٙأٝ

 ٔذیشیت پشػـٙأٝ دٌٔٛشافیه

 ٔذیشیت پشػؾ ٞا

 ٔذیشیت ؿشى

 ٔذیشیت تـخیق

 ٔذیشیت تٛكیٝ

 ٔذیشیت داسٚ

 ٔذیشیت آصٖٔٛ
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 قوانین

 ٚیشایؾ ٞؼتٙذ.)اػتاتیه(، غیش لاتُ حزف ٚ  ٞای واستشی ثاتتٌشٜٚ .1

 ٌشٜٚ واستشی تىشاسی ٘ذاسیٓ. .2

« ٌشٜٚ پشػؾ»ٞای یه پشػـٙأٝ، اتتذا حك دػتشػی تٝ پشػـٙأٝ ٚ ػپغ  دس ٔٛسد دػتشػی تٝ پشػؾ .3

 ؿٛد.تشسػی ٔی
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 انکاربز مذیزیت سناریوی-11 

 اصطالحات و تعاریف

تٝ ػٌٛح دػتشػی خٛد فؼاِیت داسد ٚ حذالُ دس یه ٌشٜٚ واستشی تا تٛخٝ «  e-Clinic »فشدی اػت وٝ دس واستش 

 تاؿذ.ػوٛ ٔی

 توضیح سناریو

تٛا٘ذ ػوٛ یه أىاٖ خؼتدٛ، افضٚدٖ، ٚیشایؾ، حزف واستشاٖ تٝ كٛست ٔؼَٕٛ ٚخٛد داسد. ٕٞچٙیٗ ٞش واستش ٔی

 یا چٙذ ٌشٜٚ واستشی تاؿذ.

 تٛا٘ذ تؼوی اص فیّذٞای آٖ سا ٚیشایؾ وٙذ.وٝ ٔیٕٞچٙیٗ ٞش واستش داسای كفحٝ پشٚفایُ ٔخلٛف خٛد اػت. 

 (Attributes/Propertiesها ) ویژگی

 ٞای صیش لاتُ رخیشٜ ػاصی اػت: تشای ٞش واستش ٚیظٌی

 ٘اْ واستشی .1

 وّٕٝ ػثٛس .2

 )ؿٕاسٜ واسٔٙذی(  وذ واستش .3

 ایٕیُ .4

 ٘اْ ٚ ٘اْ خا٘ٛادٌی .5

 تلٛیش فشد .6

 ػٕت .7

 ػٙٛاٖ .8

 ٞاتخلق .9

 دستاسٜ ٔٗ .10

 ارتباطات

  ٜٚواستشی.تا ٌش 
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 .تا ٌضاسؽ پظٚٞـی 

 قوانین

 واستش تٟٙا تٛػي ٔذیش واستشاٖ لاتُ تؼشیف اػت. .1

 ٞای واستشی ٔشتٛى تٝ خٛد سا تغییش دٞذ.تٛا٘ذ ٕٞٝ اًالػات خٛد تٝ خض ٘اْ واستشی ٚ ٌشٜٚٞش واستش ٔی .2

ای دوٕٝ« ٌشٜٚ پشػؾ»دس وٙاس ٞش پشػـٙأٝ ٚ «: ٌشٜٚ پشػؾ»دس كفحٝ تؼشیف ٚ ٚیشایؾ پشػـٙأٝ/ .3

 (.Modal)ٔثال یه پٙدشٜ  تٛاٖ حمٛق دػتشػی سا ٔـاٞذٜ ٚ یا تغیش دادٚخٛد داسد وٝ تا صدٖ آٖ ٔی
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 سیستم کلی تنظیمات سناریوی-12 

 اصطالحات و تعاریف

ٞایی اص ػیؼتٓ تخؾ تاؿٙذ وٝ تٝ ًٛس وّی واستشی( ٔیe-Clinicتٙظیٕات وّی، ٔتغیشٞای ٟٔٓ ٚ تؼییٗ وٙٙذٜ ػیؼتٓ )

 دٞٙذ.سا تغییش ٔی

 توضیح سناریو

دس وُ ٚ ٌٔٙك تش٘أٝ تاؿٙذ ٚ تاػث تغییش ساتي واستشی ٞای ٔختّف تش٘أٝ تاثیشٌزاس ٔی تٙظیٕات دس اخشای لؼٕت 

 ٌاٜ لاتُ تغییش ٘یؼتٙذ.ٌشد٘ذ. تؼوی اص ایٗ تٙظیٕات، دیٍش ٞیچٞایی اص تش٘أٝ ٔیٚ یا لؼٕت

 (Attributes/Propertiesها ) ویژگی

 تاؿٙذ:تٙظیٕات وّی ػیؼتٓ ؿأُ ٔٛاسد صیش ٔی

 ٞای تحشا٘ی تؼییٗ ٔؼتش ٚیضیت )ٔشاخؼٝ(: صٔاٖ .1

a.  ٗصٔاٖ پایی(M) 

b. ( صٔاٖ تاالN( )N  ٕٞیـٝ تضسٌتش اصM )اػت 

سخٛاػت وٙذ، اٌش صٔاٖ ایٗ د ٍٞٙأی وٝ تش٘أٝ دسخٛاػت ایداد ٔشاخؼٝ )ٔؼتش ٚیضیت( خذیذ تشای یه تیٕاس ٔی

ػاػت تٛد، ٔشاخؼٝ )ٔؼتش ٚیضیت( خذیذی ایداد ٘خٛاٞذ  M٘ؼثت تٝ صٔاٖ ایداد آخشیٗ ٔشاخؼٝ )ٔؼتش ٚیضیت( وٕتش اص 

ٌشدد. اٌش صٔاٖ دسخٛاػت ایداد ٔشاخؼٝ )ٔؼتش  ؿذ، ٚ تٟٙا یه ٚیضیت تٝ آخشیٗ ٔشاخؼٝ )ٔؼتش ٚیضیت( اهافٝ ٔی

ؿٛد وٝ آیا ایٗ ٚیضیت خضء  اد ایٗ دسخٛاػت اػت، پشػیذٜ ٔیتاؿذ، اص واستشی وٝ ٔؼَٛٚ اید M  ٚNٚیضیت( تیٗ 

تاؿذ. دس كٛستی وٝ صٔاٖ دسخٛاػت ایداد ٔشاخؼٝ  ای خذیذ ٔی آخشیٗ ٔشاخؼٝ )تا تاسیخ ؿشٚع فالٖ( اػت یا ٔشاخؼٝ

 .ٕ٘ایذ ػاػت تیـتش تاؿذ، ػأا٘ٝ تٝ ًٛس خٛدواس یه ٔشاخؼٝ )ٔؼتش ٚیضیت خذیذ( ایداد ٔی N)ٔؼتش ٚیضیت( اص 

 ٞا؟ )ػذدی(تؼذاد پشچٓ .2

فشم تشای تیٕاساٖ تش اػاع تـخیق )تیٕاسی( آٟ٘ا ٕ٘ایؾ دادٜ ؿٛد یا تذٖٚ تٛخٝ تٝ )ٞای( پیؾ فشْ .3

 تـخیق ٚی

 ٞا ٘یض لاتُ ٔـاٞذٜ خٛاٞذ تٛد )تش اػاع ػٌح دػتشػی پضؿه(. ٘ىتٝ: دس كٛست تٕایُ پضؿه، ٔا تمی پشػـٙأٝ

ٞایی وٝ  شی( تشای تیٕاسا٘ی وٝ تـخیق ٘ذاس٘ذ یا تـخیقفشم )اِٚیٝ، پیٍی)ٞای( پیؾ پشػـٙأٝ .4

 ٔشتثي ٘ذاس٘ذ.ی  پشػـٙأٝ
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 ٌزاسی تاؿٙذ یا خیش.فشم ایٙىٝ ػٛاالت دس ٍٞٙاْ پاػخ لاتُ تٛهیحپیؾ .5

 )ٕ٘ایؾ دادٜ ؿٛد / ٘ـٛد( ٞا ی دفؼات لثّی پشػـٙأٝ ی ٕ٘ایؾ خالكٝ ٘حٜٛفشم پیؾ .6

( ٕ٘ایؾ expandedٔثؼٛى ) ،تٝ كٛست«ٟٔٓ»ی ٔٛاسد  خالكٝتٝ كٛست آخشیٗ ٔٛسد پش ؿذٖ پشػـٙأٝ  .7

 یا ٘ٝ؟ دادٜ ؿٛد

( ٕ٘ایؾ دادٜ Collapsedتؼذاد ٔٛاسد لثّی وٝ تٝ كٛست ٘ٛاس حاٚی تاسیخ ٚیضیت ٚ خٕغ ؿذٜ )فشم پیؾ .8

 ؿٛد.

 ٔٛسد فٛق دس ٞش پشػـٙأٝ ٘یض تٝ ًٛس اختلاكی لاتُ سٚ ٘ٛیؼی اػت. 3٘ىتٝ: 

 دادٜ ؿٛد / ٘ـٛد: ؾیٕ٘ا یاسیتٝ كٛست اخت ٕاساٖیدس پشٚ٘ذٜ ت ُیٔٛهٛػات ر .9

o (هی)ط٘ت یخا٘ٛادٌ استثاى 

 پذس 

 ٔادس 

 ّٛ(یدٚ تخٕى ،ی)ته تخٕى دٚل 

 ٖاصدٚاج، ًالق، ٔشي( خی)تاس ٕٞؼشا 

o خا٘ٛاس 

o ّهیٙیو 

 ارتباطات

 ( .تا ٚیضیتN )ٝػاػت، تاصٜ صٔا٘ی ٔؼتش ٚیضیت یا ٔشاخؼ 

 ٞا. )پشچٓ(تا پشػؾ 

 ٝٔٞا تا پشػـٙا 

 قوانین

 تاؿٙذ.تٙظیٕات تٟٙا دس ٍٞٙاْ ٘لة تش٘أٝ لاتُ تؼییٗ ٔی .1

 أىاٖ تغییش تٙظیٕات اكّی ٚخٛد ٘ذاسد. .2

 ؿٛ٘ذ.ی تش٘أٝ تؼییٗ ٔی تٛػي ٘لة وٙٙذٜ .3
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 هاتوصیه سناریوی-13 

 اصطالحات و تعاریف

 وٙذ. تیٕاسی تٝ تیٕاس تٛكیٝ ٔیٔٛاسدی وٝ پضؿه تٝ كٛست ٔىتٛب دس خٟت تٟثٛد ٚ یا وٓ وشدٖ ػالیٓ 

 توضیح سناریو

ٚ ػپغ تٝ كٛست پشیٙت دس اختیاس تیٕاس ی اِىتشٚ٘یه تیٕاس ثثت  ٞای پضؿه دس پشٚ٘ذٜ دس پایاٖ ٞش ٚیضیت تٛكیٝ

 ٌیشد. لشاس ٔی

 ٌشد٘ذ:تٛكیٝ ٞا تٝ دٚ كٛست دس ػیؼتٓ ایداد ٔیتٝ ًٛس وّی 

-ِة تٛكیٝ خذیذ تٝ ػیؼتٓ ٚ ا٘تخاب اص فٟشػت لاِةتٝ كٛست افضٚدٖ یه لا: (Adminٔذیش )اص ًشیك  .1

 ٞای ٔٛخٛد ٚ ٚیشایؾ آٟ٘ا.

 تٝ كٛست افضٚدٖ دسخا تٛػي پضؿه دس ٍٞٙاْ ٚیضیت : پضؿهاص ًشیك  .2

a. ٞای آٔادٜ ا٘تخاب اص لاِة 

b. ٞای آٔادٜ ٚ ٚیشایؾ آٟ٘ا ا٘تخاب اص لاِة 

c. ٝی خذیذ ٘ٛؿتٗ یه تٛكی 

 (Attributes/Propertiesها ) ویژگی

 اكّی ٔشتثيٚیضیت  .1

 ٔتٗ تٛكیٝ .2

 ارتباطات

 .تا ٚیضیت 

 .ٝتا ٘ؼخ 
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 قوانین

 ٞای وّیٙیه تٛكیٝ تٝ كٛست یه تشي پشیٙت دس اختیاس تیٕاس  دس كٛست ٚخٛد أىا٘ات ٚ ػیاػتٍزاسی

 ٌیشد.لشاس ٔی

 ؿٛد وٝ لاتُ ٚیشایؾ ٞؼتٙذ.فشم اػتفادٜ ٔیٞای پیؾدس دادٖ تٛكیٝ اص لاِة 
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 داروها بانک مذیزیت سناریوی-14 

 اصطالحات و تعاریف

 «. e-Clinic »تا٘ه داسٚٞا ٔحّی اػت تشای ٍٟ٘ذاسی اًالػات ٕٞٝ داسٚٞای ٔٛسد اػتفادٜ دس تش٘أٝ 

 توضیح سناریو

تٟٙا تٛػي واستشاٖ تا ٘مؾ أىاٖ خؼتدٛ، افضٚدٖ، ٚیشایؾ، حزف داسٚٞا تٝ كٛست ٔؼَٕٛ ٚخٛد داسد. ایٗ كفحٝ 

  لاتُ دػتشػی اػت. «ٔذیش تا٘ه داسٚٞا»

 (Attributes/Propertiesها ) ویژگی

 ٞای صیش لاتُ رخیشٜ ػاصی اػت: تشای ٞش داسٚ ٚیظٌی

 اًالػات ط٘شیه داسٚ .1

 ٘اْ ط٘شیه .1.1

 ٌشٜٚ دسٔا٘ی .1.2

 ٌشٜٚ فاسٔاوِٛٛطیه .1.3

 حأٍّیٌشٜٚ ٔلشف دس دٚساٖ  .1.4

 داسٚی ط٘شیهٞای تداسی ایٗ ا٘ٛاع ٘اْ .1.5

 ٘اْ تداسی .1.5.1

 ٞای ٔٛخٛد اص ٞش ٘ٛعدٚصاط ٘ٛع داسٚ )لشف، ؿشتت ...( ٚ .1.5.2

 قوانین

تٝ اصای ٞش داسٚی ط٘شیه تٝ تؼذاد ٘ٛع/دٚصاط آٖ ٘أٟایی تداسی تا خٛد ٘اْ ط٘شیه تٝ خذَٚ ٘أٟای تداسی افضٚدٜ 

 ُ تاصیاتی تاؿذ.ٞای ط٘شیه آٖ داسٚ ٘یض لات٘اْ داسٚ ٘اْ auto suggestؿٛد تا دس ٍٞٙاْ ٔی
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 دارویی نویسی نسخه سناریوی-15 

 اصطالحات و تعاریف

تٝ ایداد استثاى ٔیاٖ یه یا چٙذ داسٚ تشای یه تیٕاس، تٛػي یه پضؿه دس یه ٚیضیت «  e-Clinic »افضاس دس ٘شْ

 اكّی ٘ؼخٝ ٘ٛیؼی داسٚیی ٌٛیٙذ. 

 توضیح سناریو

تٛػي پضؿه ٚیضیت ؿذ، پضؿه ٔشتٛى تا تٛخٝ تٝ ٘یاص تیٕاس ٕٔىٗ اػت تشای اٚ داسٚٞایی پغ اص آ٘ىٝ تیٕاس 

تدٛیض ٕ٘ایذ. تشای ایٗ واس دس كٛستی وٝ یه ٚیضیت اكّی فؼاَ تاؿذ، پضؿه تٝ یه وّیذ ٔیا٘ثش دػتشػی داسد وٝ اص 

( تٝ auto suggestشیٗ ؿىُ ٕٔىٗ )تًشیك آٖ تٝ فٟشػتی اص داسٚٞای ٔشتثي تٝ تـخیق تیٕاس فؼاَ ٚ ٕٞچٙیٗ تٝ ػادٜ

تٛا٘ذ اص ٔیاٖ آٟ٘ا داسٚٞای ٔٛسد ٘یاص سا تٝ  ٔلشف آٟ٘ا دػتشػی داسد ٚ ٔی ی تٕأی داسٚٞای تا٘ه داسٚیی ٚ ٘حٜٛ

 ی داسٚیی تیفضایذ. ایٗ ٘ؼخٝ ػپغ اص ًشیك تخؾ تشخیق لاتُ دػتشػی ٚ چاج اػت.  ٘ؼخٝ

داسٚیی تیٕاس افضٚدٜ  ی ٝ لثّی تاییذ ؿٛد ایٗ داسٚٞا تٝ ػاتمٝدس كٛستی وٝ دس ٚیضیت تؼذی ٔلشف داسٚٞای ٘ؼخ

 ؿٛد.ٔی

ای ایداد وٙذ، تٕأی داسٚٞای دس حاَ  دس صٔا٘ی وٝ یه پشػُٙ پضؿىی )پضؿه( اِٚیٗ تاس تشای تیٕاس فؼاَ ٘ؼخٝ

ایؾ ٘ؼخٝ سا ٌشدد. ػپغ پضؿه لاتّیت ٚیش ی داسٚیی اهافٝ ٔی ی داسٚیی تیٕاس، تٝ ٘ؼخٝ ٔلشف ٔٛخٛد دس تاسیخچٝ

 داسد.

ٞای  ؿٛد وٝ پاػخ آصٖٔٛ ای ٔٛاخٝ ٔی وٙذ، تا كفحٝ دسٚیضیت تؼذی، اِٚیٗ پضؿىی وٝ تیٕاس سا ٚیضیت ٔی

 تٛا٘ذ ٔٛاسد ریُ سا تؼییٗ وٙذ: ٞای تدٛیضی سا ٔـاٞذٜ ٔی وٙذ. پضؿه ٔی پاساوّیٙیه ٚ فٟشػت داسٚی

 ٜا٘ذتٕأی داسٚٞا ٔلشف ؿذ 

 ٜا٘ذتٕأی داسٚٞا وال ٔلشف ٘ـذ 

 ٜا٘ذتٕأی داسٚٞا تٝ ًٛس ٘أٙظٓ ٔلشف ؿذ 

 ٜتشای ٞش داسٚیی لاتُ تؼییٗ اػت وٝ دسػت ٔلشف ؿذٜ / ٘الق ٔلشف ؿذٜ / اكال ٔلشف ٘ـذ 
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 (Attributes/Propertiesها ) ویژگی

 ٝٞای ریُ اػت: ی داسٚیی حاٚی تؼذادی داسٚی تدٛیض ؿذٜ اػت وٝ ٞش داسٚ داسای ٚیظٌی ٞش ٘ؼخ 

o ٚ ٚ٘حٜٛ ٔلشف ؿٙاػٝ داس 

o ( ٜفیّذی تشای ٍٟ٘ذاسی ایٙىٝ داسٚ دسػت ٔلشف ؿذIsUsed)دس ٚیضیت تؼذی( ) 

o ٜپضؿه )پشػُٙ پضؿىی( تدٛیض وٙٙذ 

ی داسٚیی تا ٔشاخؼٝ )ٔؼتش ٚیضیت( تیٕاس دس استثاى اػت، پضؿىا٘ی وٝ تیٕاس سا ٚیضیت  ٘ىتٝ: اص آ٘دایی وٝ ٘ؼخٝ

ی داسٚیی )تٛػي خٛد یا پضؿىاٖ لثّی سا ٔـاٞذٜ وٙٙذ( أا فمي  خٝتٛا٘ٙذ داسٚٞای تدٛیض ؿذٜ تٝ ٘ؼ وٙٙذ، ٔی ٔی

ی داسٚیی حاٚی تٕأی داٚسٞای تدٛیض ؿذٜ  تٛا٘ٙذ حزف ٕ٘ایٙذ. دس ٟ٘ایت یه ٘ؼخٝ ی خٛد سا ٔی داسٚٞای تدٛیض ؿذٜ

سٚ تٛػي وذاْ ٔـخق اػت وٝ ٞش دا e-Clinicؿٛد تٝ لؼٕی وٝ دس ػأا٘ٝ  تٛػي پضؿىاٖ ٔختّف تشای تیٕاس آٔادٜ ٔی

 پضؿه تدٛیض ؿذٜ اػت.

 ارتباطات

 تا ٚیضیت اكّی 

 تا داسٚ/ٞا 

 ٜتا پضؿه)ٞای( تدٛیض وٙٙذ 

 قوانین

 .ٞش داسٚ تٟٙا یىثاس تتٛا٘ذ تٝ ٘ؼخٝ افضٚدٜ ؿٛد 

 .ایٙىٝ آیا داسٚ سا دسػت ٔلشف وشدٜ اػت تایذ ٍٟ٘ذاسی ؿٛد 



 کیالکترون درمانگاه افزار�نرم یکار یندهایو فرا وها،یراصول، سنا گروه تریته

 

 

51  

 

  پاراکلینیک هایآسمون بانک سناریوی-16 

 اصطالحات و تعاریف

 «ٖٛٔٞای پاساوّیٙیه: ٔحّی اػت تشای ٍٟ٘ذاسی اًالػات ا٘ٛاع آصٖٔٛ«ٞای پاساوّیٙیهتا٘ه آص 

 توضیح سناریو

ٞای پاساوّیٙیه ٚخٛد داسد. ایٗ فٟشػت لاتّیت ٞای پاساوّیٙیه تش اػاع دس تا٘ه آصٖٔٛفٟشػت تٕأی آصٖٔٛ

 داسد.سا ٞا تا ٘مؾ ٔذیش آصٖٔٛاستشاٖ ٚیشایؾ، افضٚدٖ، یا حزف تٛػي و

 (Attributes/Propertiesها ) ویژگی

 ٘اْ آصٖٔٛ .1

 ػٙٛاٖ اختلاسی آصٖٔٛ .2

 ٌشٜٚ آصٔایـی  .3

 ٌشٜٚ آصٔایـٍاٞی .4

 ای ٘ٛع پاػخ آصٖٔٛ: ػذدی، ٔثثت / ٔٙفی، چٙذ ٌضیٙٝ .5

 ٌیشی آصٖٔٛ )ٔیّیٍشْ تش دػی ِیتش، تؼذاد دس ایٙچ ٔشتغ، ...( ٚاحذ ا٘ذاصٜ .6

 ًثیؼی آصٖٔٛ )دس ٔٛاسدی وٝ آصٖٔٛ ػذدی اػت( ی ٔحذٚدٜ .7

 ارتباطات

 ٌشٜٚ آصٔایـی .1

 ٌشٜٚ آصٔایـٍاٞی .2

 تا پضؿه )پشػُٙ پضؿىی( تدٛیض وٙٙذٜ  .3

 قوانین

  پشػؾ(. 4)سخٛع ؿٛد تٝ ٚیظٌی ؿٕاسٜ "آصٖٔٛ"آصٖٔٛ دس ٚالغ ٘ٛػی پشػؾ اػت تا واستشد 
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 پاراکلینیک آسمون درخواست سناریوی-17 

 اصطالحات و تعاریف

ایداد استثاى ٔیاٖ یه یا چٙذ آصٖٔٛ تا یه تیٕاس، تٛػي یه پضؿه «: پاساوّیٙیه دسخٛاػت آصٖٔٛ» .1

 دس یه ٔشاخؼٝ )ٚیضیت اكّی( ٌٛیٙذ. 

 توضیح سناریو

ٞایی تدٛیض  پغ اص آ٘ىٝ تیٕاس تٛػي پضؿه ٚیضیت ؿذ، پضؿه تا تٛخٝ تٝ ٘یاص تیٕاس ٕٔىٗ اػت تشای اٚ آصٖٔٛ

كٛستی وٝ یه ٚیضیت اكّی فؼاَ تاؿذ، پضؿه تٝ یه وّیذ ٔیا٘ثش دػتشػی داسد وٝ اص ًشیك ٕ٘ایذ. تشای ایٗ واس دس 

( یا auto suggestٕٔىٗ )تشیٗ ؿىُ ٞای ٔشتثي تٝ تـخیق تیٕاس فؼاَ ٚ ٕٞچٙیٗ تٝ ػادٜ«آصٖٔٛ»آٖ تٝ فٟشػتی اص 

ٞای ٔٛسد ٘یاص سا تٝ  آٟ٘ا آصٖٔٛ تٛا٘ذ اص ٔیاٖ ٞا دػتشػی داسد ٚ ٔی ٞای تا٘ه آصٖٔٛ تٝ تٕأی آصٖٔٛ ٕ٘ای دسختی

 ٞا تیفضایذ. ایٗ ٘ؼخٝ ػپغ اص ًشیك تخؾ تشخیق لاتُ دػتشػی ٚ چاج اػت.  ی آصٖٔٛ ٘ؼخٝ

ٞا  «آصٖٔٛ»ی آصٔایـی ایداد وٙذ، تٕأی  دس صٔا٘ی وٝ یه پشػُٙ پضؿىی )پضؿه( اِٚیٗ تاس تشای تیٕاس فؼاَ ٘ؼخٝ

ٞا ٘یض داؿتٝ تاؿذ.  ٝ ٘ؼخٝ تاؿٙذ، أا پضؿه دػتشػی تٝ دیٍش آصٖٔٛی اهافٝ ؿذٖ ت ٔشتثي تٝ تـخیق تیٕاس، آٔادٜ

 پضؿه لاتّیت ٚیشایؾ ٘ؼخٝ )ٔٛاسدی وٝ خٛد اهافٝ ٕ٘ٛدٜ( سا داسد.

سٚص/ٔاٜ/ػاَ  Nٕٞچٙیٗ پضؿه صٔاٖ ا٘داْ آصٔایؾ سا ٘یض ٔـخق ٕ٘ایذ )ٕٔىٗ اػت دس اِٚیٗ فشكت ٔٛخٛ یا 

ٞا ص ًشیك تخؾ تشخیق لاتُ دػتشػی ٚ چاج اػت. لاِة چاج آصٔایؾآیٙذٜ تاؿذ(. فٟشػت ایٗ آصٔایؾ/ٞا ػپغ ا

 تایذ لاتُ تؼشیف تاؿذ.

 (Attributes/Propertiesها ) ویژگی

 ٚیضیت اكّی ٔشتٛى 

 ٖٛٔٞای ٔشتٛى آص 

 ٖٛٔتاسیخ دسخٛاػتی پضؿه تشای ا٘داْ آص 

 ٜٞا ی آصٖٔٛ پضؿه دسخٛاػت وٙٙذ 
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 ارتباطات

 تا ٚیضیت اكّی 

  پاساوّیٙیهآصٟٔٛ٘ای 

 )ٜتا واستش )پضؿه تدٛیض وٙٙذ 

 قوانین

  تش اػاع تـخیق ا٘داْ ؿٛد.فیّتشیًٙ  ،تٝ پضؿه  «آصٖٔٛ»دس ٍٞٙاْ پیـٟٙاد 

 اص پیؾ تؼییٗ ؿذٜ تٝ ٞش تـخیق ٔشتٛى تاؿذ.« آصٖٔٛ»ه یا چٙذ ی 

 ٖٛٔواستشی حك ٚیشایؾ  اػت. ٞشٞای تیٕاس فؼاَ دس ٞش ٚیضیت اكّی تٛػي ٕٞٝ تشٔیٙاِٟا لاتُ دػتشػی  فٟشػت آص

 ٞای افضٚدٜ ؿذٜ تٛػي خٛدؽ سا داسد. آصٖٔٛ
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 پاراکلینیک آسمون پاسخ سناریوی-18 

 اصطالحات و تعاریف

ٞای تدٛیض ؿذٜ تشای تیٕاس، تٛػي پشػُٙ پضؿىی )ٔٙـی( ٚاسد پایٍاٜ دادٜ ی آصٖٔٛ پاػخ آصٖٔٛ پاساوّیٙیه: ٘تیدٝ

 ؿٛد.ٔی« e-Clinic»تش٘أٝ 

 توضیح سناریو

ؿٛد  ای ٔٛاخٝ ٔی وٙذ، تا كفحٝ دس ٍٞٙاْ ٚیضیت چٙذْ تیٕاس، اِٚیٗ فشد اص پشػُٙ پضؿىی )ٔٙـی( وٝ تیٕاس سا ٚیضیت ٔی

تٛا٘ذ ٔٛاسد ریُ سا  ٞای تدٛیضی سا ٔـاٞذٜ ٔی وٙذ. ٔٙـی ٔی ٞای پاساوّیٙیه ٚ فٟشػت داسٚی وٝ خایٍاٜ پاػخ آصٖٔٛ

 تؼییٗ وٙذ:

  ٞای ا٘داْ ؿذٜ سا ٚاسد ٕ٘ایذ آصٖٔٛپاػخ 

  آصٖٔٛ سا تٝ كٛست«Missed test »تؼییٗ وٙذ 

 )تا ٚیضیت تؼذی، ایٗ كفحٝ سا تثٙذد )ٔؼىٛت ٌزاسد 

  ٜتشای ٞش آصٔٛ٘ی لاتُ تؼییٗ اػت وٝ پاػخ ٚاسد ؿٛد / ا٘داْ ٘ـذ«Missed test» 

 

تٛاٖ سا ٔـاٞذٜ ٕ٘ٛد وٝ تا ا٘تخاب ٞش وذاْ ٔی آخشیٗ آصٖٔٛٞا ٚ یا تٛاٖ فٟشػت دسخٛاػت آصٖٔٛتا ا٘تخاب یه تیٕاس ٔی

 ٞای آٖ اص سٚی دسخٛاػت آصٔایؾ ایداد ؿذٜ، ٚاسد ٕ٘ٛد. ٞا وٝ پشػؾٔخلٛف آصٖٔٛ خایٍاٜ٘تایح سا دس 

ٜ ٕٞچٙیٗ تشای ػِٟٛت واس پضؿىاٖ دس ٍٞٙاْ ٚیضیت چٙذْ تیٕاس، دس كٛستی وٝ دس ٚیضیت لثّی تشای ٚی آصٔٛ٘ی تؼشیف ؿذ

تاؿذ، دس تاالی ٕٞٝ پشػـٙأٝ فؼّی تیٕاس )وٝ تایذ دس حاَ حاهش تٛػي پضؿه پش ؿٛد( لؼٕتی تحت ػٙٛاٖ پاػخ آصٖٔٛ 

تؼییٗ « Missed test»آصٖٔٛ سا تٝ كٛست تٛا٘ذ پاػخ آصٖٔٛ سا ٚاسد ٕ٘ایذ،  پاساوّیٙیه ٚخٛد داسد وٝ دس ایٙدا ٘یض پضؿه ٔی

 ا تثٙذد )ٔؼىٛت ٌزاسد(وٙذ، ٚ یا تا ٚیضیت تؼذی، ایٗ تخؾ س

 

 (Attributes/Propertiesها ) ویژگی

 پاػخ 

 «ٟٓٔ »ٖتٛد 
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 ارتباطات

 ٚیضیت اكّی 

 ٖٛٔتا دسخٛاػت آص 

 قوانین

 تٛاٖ آٖ سا  اص دػت پاػخ تٕا٘ذ )تیٕاس آصٔایؾ ٘ذادٜ اػت(، ٔیدس كٛستی وٝ یه دسخٛاػت آصٖٔٛ تی

ٞای ٔشتٛى تٝ  صٔاٖ ٞـذاس ػأا٘ٝ تشای ٚسٚد دادٜحؼاب وشد. تشای ایٗ واس دس «�Missed Test»سفتٝ 

 تؼثیٝ ؿٛد.« آصٔایؾ ٘ذادٜ اػت»آصٔایؾ دسخٛاػتی لثّی، یه وّیذ 

 ٖٛٔدیٍش تؼییٗ ؿذٜ، لاتُ ٚاسد « ٘مؾ ٚاسد وٙٙذٜ آصٔایؾ»ٚ ٞش « پشػُٙ پضؿىی»ٞا، تٛػي  پاػخ آص

 وشدٖ تٝ ػیؼتٓ تاؿذ.

  لاتُ دػتشػی ٚ پاػخ اػت. واستشٞا ی یت اكّی تٛػي ٕٞٝٞای تیٕاس فؼاَ دس ٞش ٚیض آصٖٔٛپاػخ فٟشػت 

 ٞا تاسیخ ا٘داْ آصٖٔٛ الصْ اِثثت اػت ٚ لاتُ تاصیاتی دس ٌضاسؽ 

 ٖٛٔٞا اص ٘ظش ٌٔٙمی تٝ ٘ضدیىتشیٗ ٔشاخؼٝ )ٚیضیت اكّی( تٝ صٔاٖ ا٘داْ آصٖٔٛ ٔشتثي ؿٛد.پاػخ آص 
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 ها()تطخیص هابیماری بانک سناریوی-19 

 اصطالحات و تعاریف

 تٛا٘ذ تش اػاع )ٔیٞا  ٞا: فٟشػتی اص تٕأی تیٕاسی تا٘ه تیٕاسیInternational Classification of Diseases 

(ICD-10) )ایٗ فٟشػت تٛػي ٔذیش ػیؼتٓ ٚ یا ٔذیش تا٘ه تیٕاسیٟا لاتُ افضٚدٖ، ٚیشایؾ ٚ  تٟییٝ ؿٛد

 .حزف اػت

 توضیح سناریو

ٞا( ٚخٛد داسد. ایٗ فٟشػت لاتّیت ٚیشایؾ،  ٞا )تـخیق ٞا تش اػاع دس تا٘ه تیٕاسی تیٕاسیفٟشػت تٕأی 

 لاتُ تٝ سٚصسػا٘ی اػت.« ٔذیش اسؿذ فٙی»افضٚدٖ، یا حزف تٛػي واستشاٖ سا ٘ذاسد ٚ تٟٙا اص ًشیك واستش 

تا اػتفادٜ اص خؼتدٛی ٞٛؿٕٙذ، تیٕاسی خاكی سا پیذا وٙذ. ایٗ  ٚٞا سا  تٛا٘ذ فٟشػت تیٕاسی ٔی« ٔذیش فٙی»واستش 

 ٔـاٞذٜ ٚ ٚیشایؾ وٙذ:« تیٕاسی»تٛا٘ذ ٔٛاسد ریُ سا تشای ٞش  واستش ٔی

 ٝٔی اِٚیٝ  پشػـٙأٝ»ٞایی وٝ تٝ ػٙٛاٖ  : پشػـٙأٝ یا پشػـٙأٝتیٕاسیٔشتٛى تٝ ی  )ٞا(ی اِٚیٝ پشػـٙا

 ٕٞچٙیٗ تشتیة آٟ٘ا. تٝ یه تیٕاسی ٔشتٛى ٞؼتٙذ. ٚ« )اكّی(

 ٝٔی  پشػـٙأٝ»ٞایی وٝ تٝ ػٙٛاٖ  پشػـٙأٝ)ٞای( پیٍیشی ٔشتٛى تٝ تیٕاسی: پشػـٙأٝ یا پشػـٙا

تٛا٘ذ ٕٞاٖ پشػـٙأٝ  تٝ یه تیٕاسی ٔشتٛى ٞؼتٙذ. ٚ ٕٞچٙیٗ تشتیة آٟ٘ا. ایٗ پشػـٙأٝ ٔی« پیٍیشی

 ای دیٍش تاؿذ. اِٚیٝ یا پشػـٙأٝ

 -1 )ر.ک. داورها بانک اس داروهایی بیماری: به مزبوط هایدارو-20 



 کیالکترون درمانگاه افزار�نرم یکار یندهایو فرا وها،یراصول، سنا گروه تریته

 

 

57  

 

 ا ا٘داْ ایٗ واس ت ؿٛ٘ذ. ( وٝ ٔؼٕٛال تشای دسٔاٖ تیٕاسی تدٛیض ٔی48، ف ػٙاسیٛی ٔذیشیت تا٘ه داسٚٞا

دس ٍٞٙاْ ٔشاخؼٝ یه تیٕاس تا تٛخٝ تٝ تـخیق ٚی، خٟت ػِٟٛت واس پضؿه، آٖ داسٚٞا تٝ كٛست 

 ؿٛد.اِٚیٝ تٝ پضؿه پیـٟٙاد ٔی

 «ٝٔـخق سا تٝ یه تـخیق ٔشتٛى ٕ٘ٛد تا دس « تٛكیٝ»تٛاٖ تؼذادی ٞای ٔشتٛى تٝ تیٕاسی: ٔی«تٛكی

ٞا سا تٝ كٛست ق ٚی، خٟت ػِٟٛت واس پضؿه، آٖ تٛكیٍٝٞٙاْ ٔشاخؼٝ یه تیٕاس تا تٛخٝ تٝ تـخی

 اِٚیٝ تٝ پضؿه پیـٟٙاد ٕ٘ٛد.

 (Attributes/Propertiesها ) ویژگی

  تش اػاع( چپتش، تالن، ٚ وذ تیٕاسیICD-10) 

 ػٙٛاٖ تیٕاسی 

 تٛهیح تیٕاسی 

 ٝٔتیٕاسیٔشتٛى تٝ ی  ٞای اِٚیٝ پشػـٙا 

 ٝٔتیٕاسیٔشتٛى تٝ  ٞای پیٍیشی پشػـٙا 

  ٝتیٕاسیداسٚٞای ٔشتٛى ت 

 ٖٛٔٞای ٔشتٛى تٝ تیٕاسیآص 

 ٝٞای ٔشتٛى تیٕاسیتٛكی 

 ارتباطات

 ٞا پشػـٙأٝ .1

 تا٘ه داسٚٞا .2

 ٞاتٛكیٝ .3

 قوانین

ٞای تیٗ إِّّی،  تٝ ٔٙظٛس خٌّٛیشی اص ایداد خٌاٞای ٔفٟٛٔی ٚ تش ٞٓ خٛسدٖ یه پاسچٍی تا اػتا٘ذاسد .1

سا داسد. « ٞا( ٞا )تـخیق تا٘ه تیٕاسی»ٞای اكّی  دادٜدػتشػی تٝ سٚص سػا٘ی « ٔذیش اسؿذ فٙی»تٟٙا 

 ٞای اكّی، ٔٛاسد ریُ اػت: ٔٙظٛس اص دادٜ

 ٖیٕاسیت ػٙٛا 
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 یٕاسیت حیتٛه 

 دػتشػی ٚیشایؾ ٔٛاسد ریُ سا داس٘ذ:« ٞا( ٞا )تـخیق ٔذیش تا٘ه تیٕاسی»ٚ « ٔذیش فٙی» .2

 ٝٔیٕاسیٔشتٛى تٝ ت یٝ یاِٚ یٞا پشػـٙا 

 ٝٔیٕاسیٔشتٛى تٝ ت یشیٍیپ یٞا پشػـٙا 

 ٕاسیٔشتٛى تٝ ت یداسٚٞا 

 پایاٖ ػٙذ ●


