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توسعھ تکنولوژی بر نحوه زندگی شخصی و حرفھ ای ما تأثیر 
گذار است

بکارگیری تکنولوژی اطالعات در سازمان ھای سالمت 
محور از پتانسیل باالیی برخوردار است

اساتید، دانشجویان پرستاری و پرستاران بالین باید قادر بھ 
استفاده موثر از این ابزار برای بکارگیری داده و دانش در 

باشند کار حرفھ ای



آماده سازی پرستاران برای رویارویی با 
٢١قرن 

و تغییر در طبیعت و نوع اطالعات 

 تسھیل بکارگیریجھت تدوین راھبردھای مناسب  تضرور
 در نظام سالمتتکنولوژی اطالعات ثمربخش ھوشمندانھ و 

و حرفھ پرستاری



مطالعات انجام شده در مجالت پرستاری و پایگاه ھای •
اطالعات با زمینھ انفورماتیک پرستاری و با تاکید بر 

اھمیت تخصص انفورماتیک پرستاری در استفاده موثر از 
فناوری اطالعات در تمام جنبھ ھای حرفھ ای پرستاری  و 

.ارتقای کیفیت مراقبت بھداشتی بررسی شد



تاریخچھ انفورماتیک پرستاری

بکارگیری کامپیوتر درامور مالی پایھ ای   - ١٩۶٠پیش از 
در بیمارستان 

 PC ،HISکامپیوتر ھای کوچک و بزرگ و  -١٩٨٠تا  ١٩٧٠
،MISاستانداردھای انفورماتیک پرستاری ،
اینترنت. تعریف شد ANAتوسط  NI–-١٩٩٠1992دھھ 

ارتباطات بی سیم و راه  -پایگاه ھای اطالعات -٢٠٠٠پس از 
و سیستم ھای ھوشمند open sourceحل ھای 



NIتعریف 

.  در منابع دیده شد ١٩٨۴اصطالح انفورماتیک پرستاری از سال 
.و از آن زمان بھ عنوان یک تخصص در پرستاری دیده شد

در نیویورک ١٩٧۶اولین درس کامپیوتربرای پرستاران -
.NIرونالد و اسکیبا تعریف ویژگیھای 1987-
-Hana 1985
-Graves & Corcoran 1989
پانل ھا و گردھم آیی ھایی از سازمان ھای کلیدی برای  ١٩٩٨-

تعیین اھداف و  صالحیت ھای این رشتھ تحصیلی تشکیل شد
-ANA 1994-1995-2001

علم اطالعات+ علم تکنولوژی + علم پرستاری 



صالحیت ھای انفورماتیک پرستاری
مطالعھ دلفی سھ مرحلھ ای•
ھنر استفاده از کامپیوتر-
دانش تئوری و مفھومی انفورماتیک-
انفورماتیک تخصصی ھنر -

:در چھار گروه پرستاران
beginning nurse پرستار تازه کار -  

   experienced nurseپرستار مجرب - 

informatics specialistپرستار انفورماتیک  - 

پرستار متخصص یا نوآور در انفورماتیک -
informatics innovator

Staggers N, Gassert CA, Curran C, A Delphi Study to Determine Informatics Competencies for Nurses at Four Levels of Practice, NURSING 
RESEARCH, 2002: 51(6)383-390

http://w
w

w
.nihi.ca/nihi/ir/Staggers%

20DelphiStudyInform
aticsForN

urses.pdf



تشخیص داد  امریکا) NACNEP(کنسول آموزش پرستاری ١٩٩٧در سال  -
نیروی پرستاری باید در زمینھ بکارگیری تکنولوژی برای مدیریت اطالعات 

.  تشکیل دادند و پانل ھایی  توانمند گردند

نیز بدلیل رویارویی با نیاز بھ پرستاران خبره در کار با  کانادادر کشور  -
کامپیوتر و متخصص انفورماتیک برای ھدایت ھدفمند پروژه ھای کاربردی 

 ٢٠٠٠سازمان کلیدی ملی پرستاری در سال  ٥فناوری اطالعات؛ کمیتھ ای از 
و صالحیت تعیین  -٢تعریف انفورماتیک پرستاری  -١با چھار ھدف شامل 

تعیین  -٤تعیین کوریکولولوم آموزشی  -٣ای رشتھ انفورماتیک پرستاری ھ
این کمیتھ در نتایج بررسی . اولویت ھای استراتژی ھای آموزشی؛ تشکیل شد

ھا، آموزش انفورماتیک پرستاری را برای پرستاران ضروری تشخیص داد

تجربھ ھای مختلف کشورھا



تجربھ فرانسھ در انفورماتیک پرستاری مقطع کارشناسی

در فرانسھ یک کنسرسیوم تشکیل دادند و دروس را  ١٩٨٧در سال •
جھت  Itبا اھداف ارتقای دانش و نگرش دانشجویان در بکارگیری 

 ١٠١تعداد  ١٩٩٠در سال  . ارتقای کیفیت مراقبت طراحی کردند
.دانشجو پذیرش کردند

.  چھار درس خاص انفورماتیک پرستاری طراحی کردند•



مدل آموزشی •
انفورماتیک در 

کارشناسی 
پرستاری

طراحی نوآورانھ •
چھار درس 
انفورماتیک

پس از درس ھا •
ارتقای آگاھی از 

 ITکاربرد علمی 
در فرآیند مراقبت

Travis, A., et al., An integrated informatics curriculum in a baccalaureate nursing program. Proc Annu Symp Comput Appl Med Care, 1991: p. 278–282.



قبل از این چھار دوره درسی،
دانشجویان با استفاده علمی از تکنولوژی در فرآیند مراقبت مشکل داشتند 

. و تصورات غلط در مورد پیشرفت ھای تکنولوژیکی رایج  بود

پس از تدریس چھار درس،
محتوای دوره، منجر بھ افزایش قابل توجھی در نگرش  و دانش  

پرستار دانش آموختھ برای مدیریت تغییر . دانشجویان در این زمینھ شد
در ماھیت، نوع و حجم اطالعات و نحوه استفاده در تصمیم گیری و 

.تسھیل ارائھ مراقبت بھینھ از بیمار آماده شد

Frances Payne Bolton School of Nursing
Case Western Reserve University

NASNEP Seventh annual report,“2009, Challenges facing the nurse workforce in a changing environment“



Use of Technology in Public Health Emergencies

NASNEP Seventh annual report,“2009, Challenges facing the nurse workforce in a changing environment“









ITبرخی از سازمان ھا و انجمن ھای

• the National Coordinator for Health 
Information Technology (ONC)

• the American Health Information Community 
(AHIC)

• the Nationwide Health Information Network 
(NHIN)

• the Faculty Development: Integrated 
Technology into Nursing Education and 
Practice Initiative (ITNEP)



The Health Information Technologies Scholars (HITS) 
project is funded by the ITNEP initiative.  
This project is a collaboration between the National 
League of Nursing(www.nln.org) and the University of 
Kansas 

Integrated Technology into Nursing 
Education and Practice Initiative 

ITNEP
شامل گروھی از متخصصین پرستاری برای حمایت از مشارکت 

پرستاران در استفاده بھینھ از فناوری  اطالعات برای توسعھ 
دانشکده در حوزه آموزش پرستاری و کار پرستاری بھ منظور 
ارتقا و بھینھ سازی ایمنی بیمار و بھبود کیفیت مراقبت ھای 

.بھداشتی

http://www.nln.org)


بررسی تعامل پرستار و تکنولوژی 

تعامل با کامپیوتر•

سیستم ھای اطالعات•

تصمیمسیستم ھای پشتیبان •

پزشکیسیستم ھای تشخیص •

جمع آوری اطالعات بیمار•

)CCC ،NNN(استانداردھا •



ارتقای کیفیت  وبکارگیری فناوری اطالعات  
خدمات

مراجعھ ھای غیرضروری، صرفھ جویی ھزینھ و حذف •

زمان 

ضرورت تاکید برقابلیت (خرید ناآگاھانھ نرم افزارھا •

)  مراقبتاستفاده کارکنان، امنیت بیمار و کیفیت 
)Godsey, 2015.(



سالھ،  ١٠آغاز بھ کار کرد و با چشم انداز  ٢٠٠۵از سال •
برنامھ ھای عملیاتی را در سھ فاز 

از انجمن ھا و سازمان  ٢٠٠۶دعوت ازپرستاران در سال •
ھای پرستاری دنیا و مطرح کردن فعالیت ھای مورد نیاز 

بھ پرستاران بطور جدی  ITجھت غنی سازی آموزش 
در ھمھ زمینھ ھای مراقبت بھداشتی بھداشت و درمان از •

قبیل مراقبت ھای طوالنی مدت، مراقبت در منزل، بھداشت 
عمومی، حوزه ھای ثبت گزارش سالمت الکترونیک و  

پرونده اطالعات سالمت شخصی 

Technology Informatics Guiding Education Reform 
راھنمای اصالح آموزش فناوری اطالعات 

5/10/2018 21



:زمینھ  موضوعی زیر را پوشش می دھد ٩پروژه •
استانداردھا١)
فناوری اطالعات سالمت ملی٢)
ویژگی ھای انفورماتیک پرستاری٣)
توسعھ تحصیالت و آموزش اساتید۴)
توسعھ کارکنان پرستاری۵)
ارتقای توانایی طراحی وکاربرد سیستم ھای بالینی۶)
شناسایی قابلیت ھای دنیای مجازی٧)
گسترش رھبری ٨)
)  PHR(توانمندسازی متقاضیان خدمات و ثبت اسناد شخصی سالمت٩)

5/10/2018 22



•  
TICC  :پیشنھاد نمود کھ برای رویارویی   ھماھنگی ویژگی ھای انفورماتیک تایگر

با تحوالت عصر اطالعات و بھره مندی مفید از ابزارھای انفورماتیک،  ھر 
:عضو گروه درمان و ھر پرستار حداقل باید دارای سھ ویژگی زیر باشد

یا  ICDLبھ این معنا کھ دوره مسلط بر مشخصات پایھ ای کار با کامپیوتر باشد •
.ھفت مھارت پایھ ای فناوری اطالعات را گذرانده باشد

یعنی بتواند طبیعت اطالعات مورد نیاز را تعیین . دارای سواد اطالعات باشد•
قادر بھ  .قادر بھ دسترسی بھ  اطالعات مورد نیاز بصورت موثر باشد. کند

بتواند از . ارزیابی اطالعات و ارزیابی پیامد بکارگیری اطالعات باشد
.اطالعات برای ھدف مشخص بھره مند شود

و مدل ھای  EHRو با سیستم ھای دارای مھارت مدیریت اطالعات باشد •
و بتواند . باشد کاربردی  مراقبت بالینی و سیستم ھای طبقھ بندی پرستاری آشنا

با کمک ابزارھای انفورماتیک بھ گرداوری داده و پردازش اطالعات بھ دانش 
.بپردازد

5/10/2018 23



•- TIGER Competencies Collaborative (TICC)
•- ICDL-Health Syllabus 
http://www.ecdl.com(US-based ICDL-Health 
Syllabus) - http://ecdl.com
•- The Information Literacy in Technology 
http://www.ilitassessment.com
•- Digital Patient Record Certification (DPRC) 
http://dprcertification.com - HL7 EHR System 
Functional Model http://www.hl7.org/EHR/

5/10/2018 24

http://www.ecdl.com(US-based
http://ecdl.com
http://www.ilitassessment.com
http://dprcertification.com-HL7
http://www.hl7.org/EHR/


:اصول تایگر

مدیریت و رھبری؛ •

آموزش؛ •

ارتباطات و ھمکاری؛ •

طراحی انفورماتیک؛  •

فناوری اطالعات؛ •

سیاست ھا و راھکارھا؛  •

5/10/2018فرھنگ؛  • 25



می باشد گزارشات تایگر تغییر فرھنگ با توجھ بھ اینکھ تغییر دنیا نیازمند •
در اینترنت منتشر شد تا بر دیدگاه ھا تاثیر گذارد 

قابل اجرا برای رسیدن بھ اھداف را بر اساس برنامھ ھای استراتژیک •
اصول تایگر تدوین نمودند 

:ھدف 
،حوزه انفورماتیک و حرفھ پرستاری تلفیق•
پرستاران در بھره مندی از فرصت ھای موجود ارتقای سالمت با کمک •

. اھرم فناوری اطالعات از توانمندی الزم برخوردار شوند
:وب سایت

  www.tigersummit.com   وwww.thetigerinitiative.com  

5/10/2018 26

http://www.tigersummit.com
http://www.thetigerinitiative.com


دنیا تغییر کرده است

5/10/2018 27
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How do we prepare to lead in 
this changing 

And
Challenging environment?

5/10/2018 29



Answer:

5/10/2018 30
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TIGER Competencies Collaborative (TICC) 



How do the nursing leaders address these competencies

Nursing Process
Education

Collaboration

Communication

Change 
Management

Shared Vision

5/10/2018 32



 ؛افزایش کیفیت مراقبت  بھآموزش انفورماتیک پرستاری 
.  می انجامدکاھش خطا و بھبود بھره وری 

بھ پرستاری از راه دور فناوری اطالعات در بکارگیری 
می طیف مخاطبین آن اعم از افراد سالم و بیمار  پوشش
.پردازد

با در نظر گرفتن ماھیت تحولی و سرعت توسعھ عصر  
برای استفاده مثمرثمر از فناوری اطالعات در اطالعات، 

پرستاری، نیاز است ھمھ گروه ھای پرستاری آموزش ھای 
.الزم در این زمینھ دریافت دارند

جمع بندی نتایج



آنجا کھ پرستاران، بیشترین تعامل را با بیماران دارند؛ با تکنولوژی نیز از •

لذا استفاده از تکنولوژی باید ایجاد نگرش مثبت در بھره . بیشتر در ارتباطند

بدین منظور ضروری است پرستاران درگیر طراحی . وری پرستاران نماید

اولیھ سیستم ھا شوند تا بھره مندی از تکنولوژی را بھ سمت ارتقای کیفیت 

.مراقبت سوق دھند

پرستاری است رھبرانو این نیازمند برنامھ استراتژیک و ھمت مدیران و •



:پیشنھادات
ورود بیشترپرستاران بھ برنامھ ریزی و طراحی فرآیندھا با •

کمک فناوری اطالعات 
حمایت از آموزش متخصصین انفورماتیک پرستاری•
در کار پرستاری ITحمایت از بکارگیری ابزارھای •
پروژه ھای پژوھشی در زمینھ تلھ نرسینگ•
ھزینھ برای آموزش و آماده سازی مدرس انفورماتیک •

پرستاری
تسھیل اطالع رسانی موثر از بکارگیری فناوری اطالعات در •

بالین
افزایش گرانت ھای آموزشی برای پرستاران بالین و دانشجویان •

و فارغ التحصیالن برای ادامھ تحصیل دراین حوزه



، بر فناوری اطالعاتبرای توانمندسازی پرستاران در حیطھ •
اساس نتایج مطالعھ حاضر پیشنھاد مدل مناسب آموزشی برای 

:  پرستاران در چھار گروه شامل
مشغول بھ تحصیل•
مشغول بھ کار  •
فارغ التحصیل مقاطع کارشناسی و ارشد•
فارغ التحصیل مقطع دکترا   •

برنامھ ھای کوتاه ، تدوین واحدھای درسی انفورماتیکبترتیب 
و رشتھ ھای تحصیالت تکمیلی دانشگاھی ، مدت ضمن خدمت
دوره ھای فلوشیپ



برخی از منابع
:مقاالت و کتاب ھای اینجانب از آدرس رزومھ در دسترس است•

• http://fnm.tums.ac.ir/faculties/Darvish.A/page1/lang/Fa.aspx

١٣٩۶ کتاب انفورماتیک پرستاری، انتشارات آناطب، تھران، 
١٣٩۶ کتاب سیستم ھای اطالع رسانی پزشکی، انتشارات آناطب، تھران، 

  ١٣٩۶کتاب فناوری اطالعات پرستاری، انتنشارات آناطب، 
  

• E-readiness Assessment for Providing Electronic Health Services, Iranian Journal 
of Medical Informatics, 2015. 4(2).

• Principles of medical ethics in e-health services, Iranian Journal of Medical 
Informatics, 2015, 4(1)

• The role of nursing informatics on promoting quality of health care and the need for 
appropriate education, Global Journal of Health Science, 6(6). ( 2014).

• E- Health Technology: Barriers and facilitators, INTED2010 Proceeding, (2010).
• A review on information technology development and the necessity of nursing 

informatics specialty,Valencia, Spain. INTED2010 Proceedings, (2010).
• A review on Internet based Health Services in Iran, VI international congress on 

health informatics, Proceedings ,Havana, Cuba. . (2007).

http://fnm.tums.ac.ir/faculties/Darvish.A/page1/lang/Fa.aspx


• Commission of the European Communities, 2002, "Quality Criteria for Health Related 
Websites“

• Tjora AH, 2001, “The technological mediation of the nursing-medical boundary”
• Ruthanne K, 2008, “Use of personal digital assistants to support reasoning in 

undergraduate baccalaureate nursing students”
• Lee T, et al,2008,  “Impact of a Nursing Information System on Practice Patterns in 

Taiwan”
• Kardan A, Darvish A, 2007, "A review on Internet based Health Services in Iran“
• Kearney N, et al,1998,  “Practising for the future: utilizing information technology in 

cancer nursing practice”
• Guenther JT, Peters M, 2006, “Mapping the literature of nursing informatics”
• Hart MD, 2008, “Informatics competency and development within the US nursing 

population workforce”
• Darvish, A. , Salsali M. , “A review on information technology development and the 

necessity of -nursing informatics specialty”
• Kossman, S. , Scheidenhelm S. , 2008, “Nurses' Perceptions of the Impact of Electronic Health 

Records on Work and Patient Outcomes”
• NASNEP Seventh annual report,“2009, Challenges facing the nurse workforce in a changing 

environment“



ادرس ھایی برای مطالعھ بیشتر

• To enable nurses and interprofessional colleagues to use informatics and emerging 
technologies to make healthcare safer, more effective, efficient, patient-centered, timely and 
equitable by interweaving evidence and technology seamlessly into practice, education and 
research fostering a learning healthcare system.

http://www.thetigerinitiative.org/ TIGER
To enable nurses and interprofessional colleagues 
to use informatics and emerging technologies to 
make healthcare safer, more effective, efficient, 
patient-centered, timely and equitable by 
interweaving evidence and technology seamlessly 
into practice, education and research fostering a 
learning healthcare system.

:ادرس وبالگ 
Itmedical.blogfa.com

http://www.thetigerinitiative.org/
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