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بهداشللتی و مراتبتی اس بیماران و کنترس سللرطان دارد و برای رسللیدن به ای   ریزیبرنامههای حاصللا اس سللرطان، ارسا سیادی در داده :مقدمه

موجود در حوسه  هایشکافشناسایی  منظوربهپژوهشگران درصدد برآمدند  رواسای مدیریت اطالعات سرطان امری ضروری است.  وجودمنظور، 

 .تراردهند موردبررسیدر حوسه مدیریت اطالعات سرطان را  منتشرشدهمدیریت اطالعات سرطان، مقاالت فارسی 

سرطان، سیستم  هایکلیدواژهانجام گردید. با استفاده اس  1397که به روا مروری در ساس  استیک مطالعه کاربردی  ای  پژوهش: کار روش

شد. در ای   sid،magiran ،iranmedex اطالعاتی مختلف مانند: هایپایگاهثبت، مدیریت اطالعات، مجموعه حداتا داده در  مقاالت پیدا 

وارد  لیسللتچکاسللتخراو و در  هاآنجسللتجو محدودیت سمانی وجود نداشللت. با توجه به نوع مطالعه تمامی مقاالت وارد مطالعه شللد، اطالعات 

 تحلیا گردید. شدهآوریجمعهای با استفاده اس آمار توصیفی داده درنهایتگردید و 

تا  1383در سلاس  شلدهانجاممطالعات مقاله وارد مطالعه گردید.  11فارسلی یافت شلد که پا اس بررسلی  مقاله 17مطالعه تعداد  در ای ها: یافته

سرطان،  در 1395 ستگاهمحورهای مدیریت اطالعات  سرطان  هاید سرطان حداتا داده مجموعه وثبت  شتری  مطالعات  شدهانجامهای  بود. بی

بود. مطالعات  شدهانجامهای سرطان حداتا داده مجموعهتری  مطالعات صورت گرفته در حوسه ثبت سرطان و کم هایتگاهدسدر حوسه  شدهانجام

پزشللکی، مجله دانشللکده  رسللانیاطالععلمی پژوهشللی مدیریت و  نامهفصللادر ای  میان  که مجله علمی پژوهشللی به چار رسللیده بودند. 9در 

مدیریت اطالعات سرطان و استان تهران بیشتری  مطالعات صورت  درسمینهپژوهشی حکیم بیشتری  مقاالت را  پرستاری و مامایی ارومیه و مجله

 گرفته را به خود اختصاص داده بودند.

 درسمینهثبت سرطان صورت گرفته است و  هایسامانهی  درسمینههای ای  مقاله مشخص شد که اکثر مطالعات به یافته توجه با: گیرینتیجه

 بود. نشدهانجامهای مختلف مطالعات چندانی ثبت و پایگاه هایسامانهها و عدم ارتباط بی  یفیت اطالعات سرطان و مجموعه حداتا دادهی ک

 هادادهسرطان، سیستم ثبت، مدیریت اطالعات، مجموعه حداتا : هالیدواژهک

 

 :منابع

مقاله به شیوه ونکور درج  خالصه در انتهای بررسی شدهدر تمامی انواع مقاالت مروری باید منابع  ،برای تسهیل داوری

 گردد. 
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Commented [D3]:  اسم نویسنده مسئول خط بکشید و از فقط زیر
 گذاشتن عالمت های دیگر مانند ستاره و... خود داری فرمایید
 

Commented [D4]:  افیلیشن خود را مانند نمونه  درج شده در این
 مقاله کامل کنید.
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Commented [D7]: کلمات انگلیسی 
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Commented [D9]: متن خالصه مقاله 
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Commented [D10]:  نکات ویراستاری مانند نیم فاصله و فاصله
 گذاری را در تمامی متن کامال رعایت کنید.

Commented [D11]: نکات کلیدی 
 500تا  350تعداد کل کلمات مقاله به همراه اسم و افیلیشن و ... 

 کلمه می باشد
 الین می باشد 1.5صله خطوط فا-2
تار ویراسبا استفاده از نرم افزار  خالصه مقاله قبل از ارسال  -3

مشکالت ویراستاری و امالیی از جمله فاصله های بین کلمات را 
 اصالح  کنید.


