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 سالیان اخیر در نگر جامعه به فردنگر و نگر سالمت به نگر بیماری های دیدگاه تحول و سالمت های نظام درونی تغییرات مقدمه:

 را سالمت کیفیت خدمات ارتقای در رتباطاتا و اطالعات فنآوری از استفاده فکر جهان، در اطالعات فنآوری گیر چشم پیشرفت و

بیمارستان های  کارکنان دیدگاه از سالمت نظام ارتقای در اطالعات آوری فن است. لذا پژوهش حاضر با هدف تأثیر داشته دنبال به

 دانشگاه علوم پزشکی قزوین انجام گرفت.

 400انجام شد. جامعه ی ورد پژوهش  ندر مراکز آموزشی درمانی قزوی 1394 در سال مقطعی -توصیفی ی مطالعه این :كار روش

نفر از پرسنل بیمارستان های آموزشی درمانی ب.دند که با روش نمونه گیری طبقه بندی وارد مطالعه شدند.ابزار جمع آوری 

 .شد سنجیده پزشکی مدارك استادان از تن چند نظرات از گیری بهره اطالعات پرسشنامه محقق ساخته که روایی و پایایی آن با

 مورد بررسی قرار گرفتند.spps18نرم افزار  از استفاده با ه ها داد سپس

درصد را مردان در کلیه گروه های بالینی و اداری تشکیل می  33درصد زنان و  67دیدگاه کلی جامعه ی پژوهش که  يافته ها:

ژوهش، ن آوری اطالعات بر ارتقای سطح سالمت مثبت بود. همچنین جامعه ی پنسبت به تاثیر ف 397.5امتیاز  دادند، با میانگین

 تاثیر فن آوری اطالعات را بر افزایش کارایی، اثربخشی، کاهش هزینه ها و تسریع در روند تشخیص و درمان مثبت دانسته اند.

 

 

 



 

 

سالمت موجب  نظام ارتقای در اطالعات آوری فن مثبت بودن نگرش جامعه ی پژوهش نسبت به  تأثیر بحث و نتيجه گيري:

و رسیدن بهپرونده ی الکترونیک سالمت بیماران است. لذا در این راستا باد موانع و مشکالت راشناسایی   HISپیشبرد اهداف 

 اقدامات الزم در جهت توسعه ی شبکه ی اطالعات سالمت صورت گیرد.

 سالمت، نگرش کارکنان اطالعات آوری بیمارستان، فن عاتاطال سالمت، سیستم الکترونیک ی پرونده  :كلمات كليدي

 


