فرمت ارسال خالصه مقاله به سومین همایش فناوری اطالعات و ارتقاء سالمت
لطفا برای مشاهده کامنت ها این فایل را در کامپیوتر یا لب تاپ مشاهده فرمایید.
عنوانCommented [D1]: :
14 B Mitra Bold
اسامیCommented [D2]: :
10 B Mitra Bold

بررسی مقاالت فارسی منتشرشده در حوزه مدیریت اطالعات سرطان در ایران
الناز قره خانی ،1سحر هادی فر

1

-1دانشجوی کارشناسی فناوری اطالعات سالمت ،کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشکده مدیریت و اطالعرسانی پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،تبریز ،ایران.

فقط زیر اسم نویسنده مسئول خط بکشید و از Commented [D3]:

hamanhadifar1995@gmail.com

گذاشتن عالمت های دیگر مانند ستاره و ...خود داری فرمایید
افیلیشن خود را مانند نمونه درج شده در این Commented [D4]:

مقاله کامل کنید.
وابستگی سازمانیCommented [D5]: :
10 B Mitra
فقط ایمیل نویسنده مسئول را بنویسید Commented [D6]:
کلمات انگلیسی Commented [D7]:
10 time new roman
تیتر Commented [D8]:
12 B Mitra Bold

مقدمه :دادههای حاصللا اس سللرطان ،ارسا سیادی در برنامهریزی بهداشللتی و مراتبتی اس بیماران و کنترس سللرطان دارد و برای رسللیدن به ای
منظور ،وجود مدیریت اطالعات سرطان امری ضروری است .اسای رو پژوهشگران درصدد برآمدند بهمنظور شناسایی شکافهای موجود در حوسه
مدیریت اطالعات سرطان ،مقاالت فارسی منتشرشده در حوسه مدیریت اطالعات سرطان را موردبررسی تراردهند.
روش کار :ای پژوهش یک مطالعه کاربردی است که به روا مروری در ساس  1397انجام گردید .با استفاده اس کلیدواژههای سرطان ،سیستم
ثبت ،مدیریت اطالعات ،مجموعه حداتا داده در پایگاههای اطالعاتی مختلف مانند iranmedex ،magiran،sid :مقاالت پیدا شد .در ای
جسللتجو محدودیت سمانی وجود نداشللت .با توجه به نوع مطالعه تمامی مقاالت وارد مطالعه شللد ،اطالعات آنها اسللتخراو و در چکلیسللت وارد
گردید و درنهایت با استفاده اس آمار توصیفی دادههای جمعآوریشده تحلیا گردید.

متن خالصه مقاله Commented [D9]:
12 B Mitra

یافتهها :در ای مطالعه تعداد  17مقاله فارسلی یافت شلد که پا اس بررسلی  11مقاله وارد مطالعه گردید .مطالعات انجامشلده در سلاس  1383تا

نکات ویراستاری مانند نیم فاصله و فاصله Commented [D10]:

 1395در محورهای مدیریت اطالعات سرطان ،د ستگاههای ثبت سرطان و مجموعه حداتا دادههای سرطان انجام شده بود .بی شتری مطالعات

گذاری را در تمامی متن کامال رعایت کنید.

انجامشده در حوسه دستگاههای ثبت سرطان و کمتری مطالعات صورت گرفته در حوسه مجموعه حداتا دادههای سرطان انجامشده بود .مطالعات
در  9مجله علمی پژوهشللی به چار رسللیده بودند .که در ای میان فصللانامه علمی پژوهشللی مدیریت و اطالعرسللانی پزشللکی ،مجله دانشللکده
پرستاری و مامایی ارومیه و مجله پژوهشی حکیم بیشتری مقاالت را درسمینه مدیریت اطالعات سرطان و استان تهران بیشتری مطالعات صورت
گرفته را به خود اختصاص داده بودند.
نتیجهگیری :با توجه به یافتههای ای مقاله م شخص شد که اکثر مطالعات درسمینه ی سامانههای ثبت سرطان صورت گرفته است و درسمینه
ی کیفیت اطالعات سرطان و مجموعه حداتا دادهها و عدم ارتباط بی سامانههای ثبت و پایگاههای مختلف مطالعات چندانی انجامنشده بود.

نکات کلیدی Commented [D11]:

تعداد کل کلمات مقاله به همراه اسم و افیلیشن و  350 ...تا 500
کلمه می باشد
-2فاصله خطوط  1.5الین می باشد
 -3قبل از ارسال خالصه مقاله با استفاده از نرم افزار ویراستار
مشکالت ویراستاری و امالیی از جمله فاصله های بین کلمات را
اصالح کنید.

کلیدواژهها :سرطان ،سیستم ثبت ،مدیریت اطالعات ،مجموعه حداتا دادهها
منابع:
برای تسهیل داوری ،در تمامی انواع مقاالت مروری باید منابع بررسی شده در انتهای خالصه مقاله به شیوه ونکور درج
گردد.

