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AIMS. The Electronic Health Record (EHR) plays an important role in improving quality care for 

patients, especially in times of crisis and meeting needs and expectations. The use of cloud 

computing features in the implementation of electronic health records facilitates faster access to 

this goal. The present study aimed to prioritize the features of cloud computing in implementing 

electronic health records in crisis situations. 

MATERIALS & METHODS. This applied-analytical study was conducted in 2019. The sample size 

of the study was 45 people who were selected by purposeful sampling from experts in health 

information management, medical informatics and health information technology from All Iran's 

universities of Medical Sciences. Data collection tool was a researcher-made questionnaire 

containing the attributes of cloud computing. Content validity coefficient was 0.80 and content 

validity index was 0.90. The reliability of the questionnaire was calculated and confirmed by 

Cronbach's alpha coefficient of 0.85. In this study, based on the hierarchical analysis method and 

the hierarchical structure in it, the criteria were first compared and prioritized, and then in each 

criterion, the sub-criteria were compared and prioritized. Data were analyzed using descriptive 

statistics and hierarchical analysis by SPSS 21.0 and Expert Choice 11 software. 

FINDINGS. Out of 45 questionnaires distributed among experts, 40 were answered with 88.88%. 

Of the nine criteria and 30 sub-criteria examined, security and confidentiality weighed 0.30, 

followed by error reduction and quality improvement of 0.15, among other major criteria for 

cloud computing features in executing an electronic health record as the most important feature. 

Were recognized. The least significant of them were cost and ability to search and extract 

information with weights of 0.045 and 0.048, respectively. 

CONCLUSION. In this study, the features of cloud computing in Iran are prioritized and evaluated, 

the most important of which is confidentiality and security. Therefore, in cases where it is not 

possible to select all of these features, the most appropriate and efficient feature is selected in 

different situations. 
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تظارات نقش و ان ازهایکردن نبحران و برآورده طیدر شرا ژهیبه و مارانیب یبرا تیفیسالمت در بهبود مراقبت با ک کیپرونده الکترون: اهداف
 لیتسه هدف را نیبه ا ترعیسر یابیسالمت، دست کیپرونده الکترون یدر اجرا یابر انشیرا یهایژگی. استفاده از وکندیم فایرا ا یمهم

 .بحران انجام شد طیسالمت در شرا کیپرونده الکترون یدر اجرا یابر انشیرا یهایژگیو یبندتیاولو . مطالعه حاضر با هدفدینمایم

هدفمند  یبردارنفر بود که به روش نمونه 54انجام شد. حجم نمونه پژوهش  1931در سال  یلیتحل -یپژوهش کاربرد نیا ها:و روش مواد
 رانیا یعلوم پزشک یهادانشگاه یاطالعات سالمت از تمام یو فناور یپزشک کیاطالعات سالمت، انفورمات تیریخبرگان حوزه مد انیاز م

حتوا م ییروا ینسب بیضر زانیبود. م یابر انشیرا یهایژگیو یساخته حاونامه محققپرسش کیها داده یگردآور ارانتخاب شدند. ابز
 دییمحاسبه و تأ 14/8کرونباخ  یآلفا بیضر لهیبه وس زینامه نپرسش ییایمحاسبه شد. پا 38/8 زیمحتوا ن ییو شاخص روا 18/8برابر با 

شدند،  یبندتیو اولو سهیبا هم مقا ارهایدر آن، ابتدا مع یو ساختار سلسله مراتب یسلسله مراتب لیحلمطالعه بر اساس روش ت نیشد. در ا
سلسله  لیلتح ندیو فرآ یفیداده با استفاده از آمار توص لیشدند. تحل یبندتیو اولو سهیمقا گریکدیبا  ارهایرمعیز ار،یسپس در هر مع

 .رفتیصورت پذ Expert Choice 11 و  SPSS 21.0 یافزارهاتوسط نرم یمراتب

 98و  اریُنه مع انیدرصد پاسخ داده شد. از م 11/11نامه با نسبت پرسش 58خبرگان، به  انیم شدهعینامه توزپرسش 54از  :هايافته
 ریسا انیاز م 14/8با وزن  تیفیکاهش خطا و بهبود ک اریو پس از آن مع 98/8با وزن  یو محرمانگ تیامن اریمع شده،یبررس اریرمعیز

 نیترتیاهمشناخته شدند. کم یژگیو نیترسالمت به عنوان مهم کیپرونده الکترون یدر اجرا یابر انشیرا یهایژگیو یاصل یارهایمع
  .بود 851/8و  854/8 یهابا وزن بیجستجو و استخراج اطالعات به ترت تیو قابل نهیهز یارهایمع زیآنها ن

 تیمنو ا یآن محرمانگ نیترشده است که مهم یگذارو ارزش یبندتیاولو ران،یدر ا یابر انشیرا یهایژگیمطالعه، و نیدر ا :یگيرنتيجه
متفاوت  یهاتیدر موقع یژگیو نیو کارآمدتر نیترمناسب ست،یفراهم ن هایژگیو نیا یکه امکان انتخاب تمام یطیدر شرا نیاست. بنابر

 .انتخاب شود

 یاضطرار تیداده، وضع لیسالمت، تحل کیپرونده الکترون ،یابر انشیراها: کليدواژه 
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 مقدمه
 دهندهارائه یهاسازمان ،یپزشک علوم درحوزه یفناور توسعه امروزه
[. 3] است کرده لیتبد گرایمشتر یهاطیمح به را سالمت مراقبت

 قیطر از که هستند تیفیک بهبود دنبال به همواره هاسازمان نیا
[. 1 ،2] شد خواهد محقق ت،یفیک با اطالعات به موقعبه یدسترس
 (Electronic Health Record (EHR)) تسالم کیالکترون پرونده

 به یدسترس تیقابل و امن تبادل ،یسازرهیذخ از است عبارت
 فرمت در مرگ از پس تا تولد از شیپ زمان از ماریب اطالعات

 سالمت خدمات ارائه از تیحما یاصل هدف با که تال،یجید
 ،1] ردیگیم انجام مجاز کاربران توسط ت،یفیباک و کارآمد کپارچه،ی
 در یتوجه قابل رییتغ جادیا باعث سالمت کیالکترون پرونده[. 1

 یخطاها کاهش سالمت، یهامراقبت ترحیصح و ترعیسر ارائه
 قرار قتفر معرض در یمختلف لیدال به که یاطالعات حفظ و یپزشک
 با سالمت کیالکترون پرونده یریکارگبه[. 1] است شده دارند،
 و یمال ،یفرد ،یسازمان ،یفن یهاحوزه در که است، روبهرو یموانع
 رینظ نینو یهایفناور از استفاده[. 6] شوندیم یبنددسته یقانون

 یاریسب تواندیم سالمت کیالکترون پرونده استقرار در یابر انشیرا
 را بحران زمان در جادشدهیا یهاچالش و موجود یهاچالش از

 [.7د ]ینما برطرف
 نینو روش کی (Cloud Computing) یابر انشیرا
 گریکدی با دور راه از یسرورها از یگروه آن در که است پردازش

 و هاداده متمرکز یسازرهیذخ به منجر و دهندیم شبکه لیتشک
. گرددیم یوتریکامپ منابع و هاسیسرو به نیآنال یدسترس
 است، تقاضا اساس بر کاربر به یدهسیسرو مدل، نیا تیمحور
 ای هداشت پردازش یبرا یخاص زاتیتجه به یازین کاربر کهآن بدون

 یابر انشیرا تر،ساده طوربه. باشد آگاه پردازش نیا انجام محل از
[. 9 ،8] است نترنتیا قیطر از یمحاسبات منابع به یابیدست
 خواهد قادر را دهندگانتوسعه ،یابر انشیرا متعدد یهاتیقابل

 ادجیا را یترعیسر و بهتر تر،ارزان تر،مطمئن یهابرنامه که ساخت
 نجاما یفناور نیا در یآسان به و سرعت به هابرنامه نیا ارتقا. کنند

 موجود یهاتیمحدود و سوکی از یفناور نیا یهایژگیو. ردیگیم
 هاتیموقع در ازین مورد الزامات و هایژگیو یتمام از استفاده یبرا

 نیا تا شودیم موجب گر،ید یسو از یبحران متفاوت طیوشرا
 نوانع به بحران. شوند یبندتیاولو ینسب تیاهم نظر از هایژگیو

 از مستیس دات،یتهد وجود لیدل به که شودیم فیتعر یتیوضع
 عادلت حالت به برگشتن که یشکل به است، شده خارج تعادل حالت
 بر یمبتن یزیربرنامه ط،یشرا نیا در. است برنهیهز و برزمان دشوار،

 یهامیتصم اتخاذ در را استگذارانیس و رانیمد ح،یصح اطالعات
 .کندیم کمک مناسب
 یارهایمع ینسب تیاهم نییتع در پرکاربرد یهاروش از یکی

 Analysis Hierarchical) یمراتب سلسله لیتحل روش مختلف،

Process (AHP)) از یکی ،یمراتب سلسله لیتحل ندیفرآ. است 
 نیا در است، چندگانه یارهایمع با یریگمیتصم پرکاربرد یهاروش
 مفراه یمراتب سلسله صورتبه مسئله کردنفرموله امکان روش

 داده دخالت یریگمیتصم در هانهیگز روش نیا در. شودیم
 ارهایرمعیز و ارهایمع یرو تیحساس لیتحل امکان و شوندیم

 و شده جادیا یزوج سهیمقا اساس بر AHP [.33 ،30] دارد وجود
 تیقابل AHP مدل. کندیم آسان را محاسبات و سهیمقا امکان

. دسازیم فراهم را یریگمیتصم مختلف یهانهیزم در یریگکاربه
 یریگمیتصم مسئله حیتوض: از عبارتند AHP یاساس مرحله سه

 یراب یزوج سهیمقا یهاروش از استفاده ،یمراتب سلسله صورتبه
 و مرحله هر در گوناگون یهاشاخص ینسب یهاتیاولو نییتع
 موجود یهانهیگز یکل یابیارز یبرا هاتیاولو نیا بیترک

 انشیرا خدمات یبندرتبه به که یمطالعات در[. 33 ،30] یریگمیتصم
 استفاده است، پرداخته درمان و بهداشت از ریغ یهاحوزه در یابر
 وردم الزامات برحسب هانهیگز یبندتیاولو به منجر یبندرتبه از
 هب را موجود طیشرا در درست یهانهیگز انتخاب و است شده از،ین

 نیهمچن. سازدیم محقق ممکن حالت نیترمناسب و نیترعیسر
 در هاحوزه نیا در یابر انشیرا خدمات یبندرتبه از استفاده

 در[. 1 ،2] است شده فیتوص پرکاربرد منابع، عیتوز و تیریمد
 انشیرا خدمات یبندرتبه سالمت، حوزه در شدهانجام مطالعات

 به آن رد و است گرفته انجام خدمات، کنندهمصرف بر دیتأک با یابر
 یتمام یبرا درمان و بهداشت عادالنه   و مناسب عیتوز

. دپردازنیم جنگ و بحران طیشرا در یحت حوزه نیا کنندگانمصرف
 به قعمو به یدسترس بهبود یبرا بهتر یریگمیتصم به نیهمچن

  [.30-31] کندیم اشاره تیفیک با سالمت مراقبت خدمات
 ار دور راه از اطالعات به یدسترس امکان یابر انشیرا یفناور

 یبهداشت مراقبت خدمات ارائه یبرا اطالعات میتسه و نموده فراهم
 و ینظام یروهاین. دینمایم فراهم مکان، به توجه بدون را یدرمان
 طیشرا در یدرمان و یبهداشت خدمات ارائه در همواره یانتظام
 یانانس و یعیطب یایبال ریسا و لیس آشوب، جنگ، رینظ یبحران
 در یابر انشیرا یهاتیقابل از استفاده و داشته یاساس نقش
 دور نقاط جمله از نقاط تمام به خدمت ارائه امکان EHR یاجرا

 تیفیک شیافزا بر یمؤثر نقش و کرده فراهم را دهیدحادثه و افتاده
 ت.داش خواهد خدمات یدسترس بهبود و

 یبندتیاولو هدف با یامطالعه رانیا در ما، دانش به توجه با
 بحران طیشرا در ژهیوبه EHR استقرار در یابر انشیرا یهایژگیو

 شانیرا یهایژگیو ینسب تیاهم مطالعه، نیا در. است نشده انجام
 بتوانند تا شد یبررس گذاراناستیس و رانیمد یبرا یابر

 امکان و ندینما انتخاب را هایژگیو نیترمهم و نیتریضرور
 پرونده کپارچهی یاجرا یسازآماده یبرا آنها یرو یگذارهیسرما

 چون خاص طیشرا در آن از استفاده و رانیا در سالمت کیالکترون
 نیبنابرا. شود فراهم جنگ مانند یانسان و یعیطب یهابحران
 انشیرا از استفاده یهایژگیو یبندتیاولو هدف با حاضر مطالعه

 .شد انجام بحران طیشرا در EHR استقرار در یابر
 

 هامواد و روش
لیلی است که در تح نوع از کاربردی مطالعه یک حاضر مطالعه

 مدیریت حوزه خبرگان کل یآمار جامعه .انجام شد 3198سال 
 سالمت اطالعات فناوری و پزشکی انفورماتیک سالمت، اطالعات

 منابع اساس بر .بود رانیا یپزشک علوم یها دانشگاه یتمام در
 تواندیم نمونه تعداد ،هدفمند نمونه با مطالعات در قیتحق روش

 سالمت در یابر انشیرا حوزه در آن بر عالوه .باشد نفر 06 تا 91 از
مطالعه در در این  .دارند وجود رانیا در یمحدود خبرگان تعداد

ایران به  پزشکی علوم یهادانشگاه ازنفر از خبرگان  51مجموع 
 شامل نمونه اعضای شدند. انتخابگیری هدفمند روش نمونه

 کیپزش انفورماتیک و سالمت اطالعات مدیریت تخصصی دکترای
 و کیپزش انفورماتیک ارشد کارشناسان و کار( سابقه سال سه )با

 و EHR حیطه در پژوهشی کار سابقه )با سالمت اطالعات فناوری
 .بودند ابری( رایانش حوزه به مندعالقه
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 9999 بهار، 2، شماره 9دوره  نامه علمی ـ پژوهشی طب انتظامی فصل

ساخته حاوی محقق نامهپرسش یک هاداده گردآوری ابزار
 رد محققین، قبلی مطالعهبا  مطابقهای رایانش ابری بود. ویژگی
 یهایژگیو سیستماتیک، مرور روش به کیفی تحقیق فرآیند یک

 محرمانگی، و امنیت هزینه، اصلی دسته هن   در ابری رایانش
 اهدستگ و بستر پذیری،کنشهم و پذیریتعامل پذیری،مقیاس
 یت،کیف بهبود و خطا کاهش کاوش، و جستجو قابلیت سازی،پیاده

 هر [.7] دارند قرار گذاریاشتراک و تبادل قابلیت و پذیریانعطاف
 یارهایمع عنوان به پژوهش این در که اصلی دسته نه این از کدام
 .شدند شامل زیرمعیارهای مختص به خود بود محسوب اصلی

در  .بود معیارزیر 10 و اصلی معیار نه شامل مطالعه این چارچوب
 در پژوهش پرداخته شد. استفاده مورد یارهایمعادامه به 

 باعث EHR اجرای در ابری رایانش فناوری از استفاده هزینه:
 افزار،سخت مخارج از را مشتریان زیرا شودیم هانهیهز کاهش

 نگهداری و نصب با درگیری از همچنین و خدمات افزار،نرم
 [.32-39] رهاندیم محلی شکل به کاربردی یافزارهانرم

 ISO استاندارد طبق اطالعات امنیت محرمانگی: و امنیت

 در اطالعات بودندسترس در و جامعیت محرمانگی، حفظ 27001
 رب .است شده تعریف هاپذیریآسیب و تهدیدها و مخاطرات مقابل
 یهاطیمح، HIPAA در شدهتعریف امنیت استاندارد قوانین اساس
 .کنندیم هاداده محرمانگی حفظ به اقدام روش، چندین با ابری

 ایامضهویت و  قیتصد رمزگشایی، و رمزگذاری مفاهیم از استفاده
 [.37-13] است موارد این ازجمله دیجیتال

 وانت افزایش باعث تواندیم که است قابلیتی پذیری:مقیاس
 کاربران حالت این در شود. کاری بار افزایش شرایط در سیستم

 به نیازی و دهند تدارک را منابع تقاضا، زمان در توانندیم
 تنیس مصرفی بار دنرسی حداکثر به از قبل امکانات آوردنفراهم

[31-32 ،10.] 
 افزایش باعث بتواند آنچه :پذیریکنشهم یا پذیریتعامل

، شود هاستمیس سایر با همکاری در سیستم یهاتیقابل
هدف از  .شودپذیری نامیده میکنشپذیری یا همتعامل
 دونب مختلف یهاستمیس منابع از راحت استفاده، پذیریکنشهم

 [.31-38] است آنها متفاوت زیرساخت به توجه
 EHR اجرای امکان دستگاه: استقالل و سازیپیاده بستر

 زا نشان، متفاوت یهادستگاه وها داده گاهیپا روی ابر بر مبتنی
، 99، 99، 92است ] سازیپیاده در فناوری این انعطاف و استقالل

95.] 
 به اطالعات بازیابی برای :استخراج اطالعات و جستجو قابلیت

 یهاتیقابل داده، از عظیمی حجم در ترکیبی یا مجزا شکل
 نای ازجمله است. شده گنجانده ابری رایانش در فراوانی جستجوی

 فازی یهاواژه کلید و واژگان ترکیب روشتوان به می هاتیقابل
 [.90، 95، 25، 99اشاره کرد ]

 و بهداشت نظام یهااستیس از :کیفیت بهبود و خطا کاهش
 و یبهداشت یهامراقبت کیفیت بهبود ،کشورها از بسیاری در درمان
 خطا بروز، درمان و بهداشت سیستم در است. خطا کاهش و درمانی
 نچنی بروز بتواند که سیستمی طراحی واست  جبران غیرقابل
 است. برخوردار ایالعادهفوق اهمیت از دهد کاهش را خطاهای

 مانند شوندیم ذخیره ابر در که بهداشتی یهامراقبت یهاداده
 و بهداشت کیفیت و تحقیقات آژانس توسط منتشرشده موارد
 .[93، 99، 90] شوندیم گزارش درمان

 نیازهای ساختنبرآورده قابلیتاین ویژگی،  پذیری:انعطاف
 یستمس به جدید تنظیمات کردناضافه و کاربران متقابل و متفاوت
 ریعس ارتباطات واسطه به ابری رایانش بستر در قابلیت این است.

  .[93-56 ،90 ،99 ،29 ،99] است شده گنجانده صریح و
قابلیتی که بتواند باعث افزایش سرعت، گذاری: تبادل و اشتراک

های مجزا و مرتبط با هم شود، یستمسحجم و صحت اطالعات در 
 [.23، 29، 99شود ]نامیده می گذاریقابلیت تبادل و اشتراک

 ولا بخش در که بود بخش دو شامل استفاده مورد نامهپرسش
 هن   به مربوط االتئوس دوم بخش در و خبرگان فردی مشخصات

 عامل هر ارجحیت میزان و یدوعامل زوجی مقایسه صورتبه معیار
 ، (ترمهم یلیخ) 3 ،ر(تمهم کامالا ) 9 اعداد از یکی اب دیگر عوامل بر
 شده مشخص)اهمیت یکسان(  9تر( و )کمی مهم 9تر(، )مهم 1
 اعداد مابین دیگری عددی مقادیرکنندگان شرکت چنانچه .بود

 عدد توانستندیم ،(3، 0، 5، 2)مانند بود  نظرشان مد شدهتعیین
داد. می نشان را هانهیگز نیب ارزشکه  نمایند درج را خود مدنظر

 دهیسنج ییمحتوا و یصور ییروا نامهپرسش ییروا محاسبه یبرا
 تفادهاس با خبرگان انیم در شدهعیتوز نامهپرسش یصور ییروا. شد
 تیریمد متخصص نفر سه) حوزه نیا دیاسات از تن پنج نظر از

 شگاهدان از یپزشک کیانفورمات متخصص نفر دو و سالمت اطالعات
 بیضر محاسبه یبرا. شد دهیسنج( تهران و رانیا یپزشک علوم
 9 تا 9 نیب یانمره وال،ئس هر یبرا( CVR) محتوا ییروا ینسب

 کامالا  تمیآ یبرا کی عدد که شد انتخاب متخصصان توسط
 یضرور ،سه عدد و یرضروریغ و دیمف منزله به دو عدد ،یرضروریغ
 مطرح یاچهارنمره عامل سه زین CVI محاسبه یبرا. دادیم نشان را

 یحدود تا 2 نامربوط، 9 شامل بودن مربوط: از بود عبارت که شد
 تا 2 رشفاف،یغ 9 شامل وضوح مربوط؛ اریبس 5 مربوط، 9 مربوط،
 ساده 9 شامل یسادگ شفاف؛ اریبس 5 شفاف، 9 شفاف، یحدود

. است ساده اریبس 5 است، ساده 9 است، ساده یحدود تا 2 ست،ین
 CVR ریمقاد حداقل به توجه با که بود 36/6 با برابر CVR زانیم

 ،مطالعه در کنندهشرکت متخصصان تعداد اساس بر قبول قابل
 یمناسب یمحتوا ییروا ینسب بی،ضر 39/6 یباال CVR با االتئوس

 96/6 زین( CVI) محتوا ییروا شاخص زانیم نیهمچن. داشتند
 یمحتوا ییروا شاخص دییتأ دهندهنشان که دیگرد محاسبه
 جامعه کی یبرا الوشه بیضر جدول اساس بر) بود نامهپرسش

 لهیسو به زین نامهپرسش ییایپا(. است قبول قابل 39/6 مقدار نفره96
 .شد دییتأ و محاسبه 31/6 کرونباخ یآلفا بیضر

 مراتبی سلسله ساختار و AHP روش اساس بر مطالعه این در
 رد سپسند، شد بندیاولویت و مقایسه هم با معیارها ابتدا آن، در
 توزیع .ندشد بندیبا یکدیگر مقایسه و اولویت، زیرمعیارها معیار هر

طریق پست  از یا ایمیل طریق از حضوری، صورتبه هانامهپرسش
 اهداف نامه،پرسش لیتکم از قبل فرد خبره انجام شد. 11بین 

 و شد داده شرح خبرگان یبرا پژوهش میت مشخصات و پژوهش
 شد داده نانیاطم یشانا به. همچنین شد اخذ آنان آگاهانه تیرضا
فرآیند  .ماند خواهد یباق محرمانه صورت به اطالعات تمامی که

حالت کلی شامل ایجاد ساختار سلسله  در AHP روشاستفاده از 
سه نامه مقایمراتبی، توسعه تصمیمات چندگانه بر اساس پرسش

آوری نظرات خبرگان، محاسبه وزن و ارزش برای زوجی، جمع
هرکدام از معیارها و زیرمعیارهای مربوط به آن و درنهایت محاسبه 

گر یکدی در مقایسه با آنهابندی وزن برای تمامی معیارها و اولویت
 . است
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 روش از شدهگردآوری یهاداده تحلیل برای آنالیز آماری:
 SPSS افزارنرمتحت قالب  مراتبی سلسله تحلیل و آماری توصیف

 رد که است ذکر به الزم .استفاده شد Expert choice 11و  21.0
 یا معیار هر اهمیت ضریب و وزن معادل ارزش، مطالعه این

 .است زیرمعیار
 

 هایافته
 نامهپرسش 56به  شده میان خبرگان،نامه توزیعپرسش 51 از

کنندگان مرد شرکت . فراوانیشد داده پاسخ درصد 33/33 نسبت با
نفر( از  92درصد ) 96نفر( بود.  22درصد ) 11در این پژوهش 

نفر( در  26درصد ) 11سال،  91الی  21کنندگان در رنج سنی شرکت
سال  11الی  51سال و مابقی در رنج سنی  51الی  91رنج سنی 
 1نفر( سابقه کاری بین  99کنندگان )درصد از شرکت 1/53بودند. 
سال  1تا  9نفر( از آنها سابقه کاری بین  95درصد ) 91و  سال 96الی 

 96نفر( سابقه کاری بیش از  3کنندگان نیز )داشتند. مابقی شرکت
 .سال داشتند

 
 رایانش ابری  یهایژگیو ی اصلیارهایمعوزن ( 3شکل 

 در شرایط بحران EHRدر اجرای 

 
از میان سایر  96/6 وزن با محرمانگی و امنیت، 9شکل مطابق با 

 عنوان به EHR اجرای در ابری رایانش یهایژگیوی اصلی معیارها
استخراج  و جستجو قابلیت و هزینه معیارهای و معیار ترینمهم

 نیترتیاهمکم 653/6 و 651/6های وزن بااطالعات به ترتیب 
و  ارهایمعزیر ازهریک  وزن، 9جدول  اساس برشاخته شدند.  معیار
 آن اساس بر کهشد  مشخصبندی معیارها و زیرمعیارها اولویت

ترین زیرمعیار به عنوان مهم 296/6عامل امضای دیجیتال با وزن 
عامل مهرمانگی و امنیت شناخته شد. عالوه بر این عوامل 

، ( در کاهش خطا و بهبود کیفیت111/0ها )یکپارچگی میان پرونده
گذاری، استفاده ( در قابلیت تبادل و اشتراک108/0تر )انتقال سریع

( 101/0پذیری، امکان توسعه )( در تعامل101/0مفید از اطالعات )
( در 170/0پذیری، استفاده توسط همه سهامداران )در مقیاس

سازی، قابلیت جستجو ( در بستر پیاده281/0پذیری، تبلت )انعطاف
( در قابلیت جستجو و استخراج اطالعات 103/0)های بزرگ در داده

( در هزینه، به عنوان 109/0و کاهش هزینه نصب و نگهداری )
 .دنشد شناختهترین زیرمعیار از هر معیار به ترتیب اولویت، مهم
 استاندارد میزان اساس بر کهبود  69/6 مطالعه این در ناسازگاری نرخ
 .است قبول قابل 96/6 تا

 

 بحث
 رد ابری رایانش یهایژگیو بندیاولویت اهمیت به توجه با
 این بندیاولویت به مطالعه ایندر  در شرایط بحران، EHR اجرای

مناسب در  ابزاربه عنوان یک  تواندیم کهشد  پرداخته هایژگیو
 ساسا بر باشد. نسیاستگذارا و ولینمسئ گیریتصمیمفرآیند 
 ردمو اصلی معیارهای عنوان به ابر ویژگی، ن ه حاضر مطالعه نتایج
 به رحاض مطالعه یهاافتهی اساس بر گرفتند. قرار مقایسه و بررسی
 شرایط در EHR اجرای در ابری رایانش یهایژگیو اهمیت، ترتیب
 .و با مطالعات پیشین مقایسه شدند مطرح بحران
 

 ی رایانش ابریهایژگیوبندی و اهمیت نسبی اولویت (3جدول 
 در شرایط بحران EHRدر اجرای 

 وزن زیرمعیار وزن معیار اولویت

9 
        محرمانگی 
 و امنیت

966/6 

 296/6 امضای دیجیتال*
 220/6 احراز هویت دو عاملی
 990/6 رمزگذاری و رمزگشایی

 953/6 ارسال کلید منحصر به فرد به ایمیل
 999/6 رمزگذاری بر حسب زمان

2 
کاهش خطا و 

 کیفیتبهبود 
913/6 

های سالمت یکپارچگی میان پرونده
 الکترونیک*

515/6 

 953/6 کاهش خطا در تبادالت
 999/6 افزایش سرعت دسترسی

9 
قابلیت تبادل و 

 گذاریاشتراک
996/6 

 563/6 *ترعیسرانتقال 
 932/6 هالیفااجازه از مالکان 

 296/6 انتقال وابسته به زمان

 966/6 پذیریتعامل 5

 561/6 استفاده مفید از اطالعات*
 299/6 افزایش سرعت تبادل
 993/6 کاهش کار تکراری

 933/6 تعامل بین دو سهامداران

 699/6 پذیریمقیاس 1
 161/6 امکان توسعه*

 591/6 کردن منبع در زمان درخواستفراهم

 636/6 پذیریانعطاف 0
 136/6 سهامداران* استفاده توسط همه

 596/6 استفاده از چندین سایت مجزا

3 
 بستر 

 سازیپیاده
603/6 

 231/6 تبلت*
 236/6 موبایل

 291/6 تاپلپ
 296/6 کامپیوتر شخصی

3 
   قابلیت جستجو
و استخراج 
 اطالعات

653/6 

 969/6 ی بزرگ*هادادهقابلیت جستجو در 
 255/6 کلید ترکیبی

 293/6 جستجوی هماهنگ و منظم
 299/6 کلید جستجوی فازی

 651/6 هزینه 9
 569/6 کاهش هزینه نصب و نگهداری*

 996/6 افزارکاهش هزینه نرم
 239/6 افزارکاهش هزینه سخت

 ترین زیرمعیار*مهم

 
 عنوان به 96/6 ارزش با معیار این :امنیت و محرمانگی 

 یارمع این انتخابشد.  انتخاب ایران در توجه قابل معیار مهمترین
 یبهداشت داده از حفاظت در فیزیکی و فنی یهاروش از استفاده بر
 یسازپیاده مقدمات از عدب   این به توجه قابل اهمیت ودارد  کیدتأ

EHR رد پیشین مطالعات اساس بر .کندیم نشان خاطر را ایران در 
 سالمت پرونده اجرای در ابری رایانش محرمانگی و امنیت حوزه

ند مان یاشدهتعریف یاستانداردها رعایت با کهشده است  مشخص
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 9999 بهار، 2، شماره 9دوره  نامه علمی ـ پژوهشی طب انتظامی فصل

 توانیم، دسترسی امن یهاروش و باره این در HIPAA قوانین
 داد افزایش بحرانی شرایط در EHR اجرای در را امنیت و محرمانگی

 ،بیماران اطالعات حساسیت به توجه با رسدیم نظر به [.99-93]
 شرایط در EHR اجرای بر مؤثر معیار ترینمهم عنوان بهمعیار  این

 اتاقدام زمینه این در مسئولین بایستی و است شده مطرح بحران
 دهند. انجام را الزم

 به 913/6 ارزش با معیار این کیفیت: بهبود و خطا کاهش 
 اساس بر گرفت. قرار بندیرتبه این در اصلی معیار دومین عنوان

 یکیف و کمی ارتقا موجب کیفیت بهبود و خطا کاهش مطالعات،
 در کیفیت افزایش دنبال به و شد خواهد سالمت خدمات ارائه

 در خطا کاهش یافت. خواهد کاهش مراقبت ارائه هزینه بلندمدت،
 روندهپ چندین بین یکپارچگی و دسترسی سرعت افزایش تبادالت،
         شد خواهد خدمات کیفیت بهبود موجب الکترونیک سالمت

 بستر در EHR دهندگانتوسعه و طراحان بایستی لذا؛ [99 ،90]
 دهند. قرار توجه مورد را معیار این بحران شرایط در ابری رایانش
 عنوان به 996/6 ارزش با معیار این :گذاریاشتراک و تبادل 
 مطالعات در گرفت. قرار بندیرتبه این در اصلی معیار سومین
 مواقع در زمان به وابسته انتقال سریع، انتقال یهاتیقابل گذشته
 در مطرح موارد ،هالیفا انتقال برای مالکان از اجازه و نیاز مورد
 EHR اجرای جریان در وب بستر بر گذاریاشتراک و تبادل بحث
 و سرعت افزایش موجب، قابلیت ایناینکه  به عنایت با است.
 ،99] شد خواهد سالمت الکترونیک پرونده در هاداده تبادل صحت

 در EHR استقرار در مهم معیار یک عنوان به بایستی لذا[، 23 ،29
 گیرد. قرار مسئولین توجه مورد بحران وضعیت در ابر بستر

 به 966/6 ارزش با معیار این :پذیریکنشهم یا پذیریتعامل 
 تعامل گرفت. قرار بندیرتبه این در اصلی معیار چهارمین عنوان
 فادهاست و تبادل سرعت افزایش تکراری، کار کاهش سهامداران، بین
 وجهت مورد اصول عنوان به گرفتهانجام مطالعات در تاطالعا از مفید
 انامک قابلیت این اصوالا  است. مطرح سیستم پذیریکنشهم در

 ،92 ،29 ،93] دهدیم افزایش را متفاوت یهاستمیس بین همکاری
 اطالعات یهاستمیس از متفاوتی انواع کهاین به توجه با [.99

 ینا پذیریتعامل امکان بایستی ابری رایانش دارد، وجود سالمت
 رایطش در بیماران به کیفیت با مراقبت ارائه جهت به را هاستمیس

 نماید. فراهم بحرانی
 پنجمین عنوان به 699/6 ارزش با معیار این :پذیریمقیاس 
 به تمسیس توسعه امکان گرفت. قرار بندیرتبه این در اصلی معیار
 ابعمن نمودنفراهم و نامتعادل شرایط در شدهایجاد تغییرات دنبال
 در توجه مورد عوامل از شرایط این در درخواست محض به نیاز مورد
 ه،گرفتانجام یهاپژوهش اساس بر است. ابر بستر بر EHR اجرای
 با یشرایط در سیستم توان افزایش باعث پذیریکنشهم قابلیت

 شرایط در سیستم که آنجایی از .[99-91] است زیاد کاری بار
 وجهت است، روبهرو متفاوتی نیازهای برآوردن و کاری بار با متفاوت

 شرایط رد موانع رفع به تواندیم سیستم در پذیریمقیاس قابلیت به
 نماید. کمک انسانی و مالی منابع توزیع در توازن عدم و بحران

 ششمین عنوان به 63/6 ارزش با معیار این :پذیریانعطاف 
 همه برای استفاده گرفت. قرار بندیرتبه این در اصلی معیار
 رایانش پذیری انعطاف بحث در یهاتیسا در استفاده و دارانسهام
 یجنتا و پیشین مطالعات اساس بر .ردیگیم قرار توجه مورد ابری
 وتمتفا نیازهای ساختن برآورده باعث پذیریانعطاف آمده،دستبه

 دجدی تنظیمات کردناضافه امکان و شد خواهد کاربران متقابل و
 [.99 ،90] کندیم فراهم را سیستم به

 عنوان به 603/6 ارزش با معیار این :سازیپیاده بستر 
 کامپیوتر گرفت. قرار بندیرتبه این در اصلی معیار هفتمین
 رایب استفاده قابل فناوری چهار موبایل و تبلت تاپ،، لپشخصی
 سازیپیاده قابلیت ابری رایانش هستند. ابری رایانش سازیپیاده
 این پذیریانعطاف دهندهنشان که دارد را متفاوت یبسترها در

 رشد به توجه با [.99 ،92 ،99 ،92] است سازیپیاده در فناوری
 مراقبت یهاسازمان در استفاده مورد اطالعات یهایفناور

 این لت،تب وتاپ لپ نظیر سازیپیاده بسترهای توسعه و بهداشتی
 است. نگرفته قرار خبرگان نظر مد چندان مزیت

 به 653/6 ارزش با معیار این :کاوش و جستجو قابلیت 
 لیتقاب گرفت. قرار بندیرتبه این در اصلی معیار هشتمین عنوان

 ترکیبی کلید فازی، جستجوی کلید بزرگ، یهاداده در جستجو
 در جستجو قابلیت امکانات ازجمله منظم و هماهنگ جستجوی

 یهاروش با کاوش و جستجو قابلیت هستند. ابری نشرایا بستر
 افزایش را ابر بر مبتنی EHR یهاداده از استفاده سرعت مختلف

 به مطالعه در حاضر خبرگان، رسدیم نظر به .[95-90] دهدیم
 خطا کاهش واسطه به خدمات کیفیت بهبود و امنیت نظیر مباحثی
 .داشتند بیشتری توجه کاوش و جستجو قابلیت به نسبت
 درصد هزارمسه با تنها و 651/6 ارزش با معیار این :هزینه 
 ارمعی نهمین عنوان به، کاوش قابلیت معیار به نسبت اختالف
 با که گرفت قرار بندیرتبه این در معیار نیترتیاهمکمو  اصلی
 خدمات عادالنه ارائه در درمان و بهداشت وزارت رسالت به توجه

 معیار زیر سه .است سوهم، جامعه افراد تمامی به درمان و بهداشت
 هزینه کاهش افزار،نرم هزینه کاهش شامل اصلی معیار این

 اساس بر بودند. نگهداری و نصب هزینه کاهش افزار،سخت
 از استفاده در هزینه با رابطه در گرفتهانجام پیشین مطالعات
 ثباع، منابع از مشترک استفاده قابلیت علت به ابری، رایانش
 به هزینه انتخاب[. 92-99] شودیم EHR اجرای در هزینه کاهش
 رایانش یهاتیقابل و مزایا بندیاولویت در معیار آخرین عنوان
 توزیع در بهداشت وزارت رسالت به توجه با EHR اجرای در ابری

 ست.ا توجیه و بینیپیش قابل، درمانی و بهداشتی خدمات عادالنه
 بیان ابر بر مبتنی EHR درباره خود مطالعه در همکاران ولی  

 تبادل ندنیازم ابر بستر بر الکترونیک پرونده این اجرایکه  کنندیم
 از استفاده راستا این در است. اطالعات امن گذاریاشتراک و

 به فازی کلید و نگاریرمز و رمزگذاری چون امن یهاکیتکن
های الکترونیک سالمت پرونده در اطالعات اشتراک و سازیذخیره

 خود مطالعه در همکاران و کاویتا[. 21] کندیم کمک یکپارچه
 ،کنندیم بیان هند در ابر بر مبتنی EHR توسعه و طراحی درباره
 ختلفم نقاط در جمعیت نامتقارن توزیع علت به سیستم این ایجاد

 طشرای در عادالنه شکل به افراد تمامی به خدمات ارائه دنبال به و
 در بیماران اطالعات، طراحی این در است. ضروری مختلف

 یکپارچه EHR با ابر زیرساخت از استفاده با مختلف یهاستمیس
 پرداخته آن به کارها این در که ییهاچالش نیتریاصل است. شده
 ابزار از استفاده ،هاداده ذخیره ناهمگن، یهاداده دستکاریه، شد

 خصوصی حریم حفظ گیری،تصمیم برای هاداده تحلیلوتجزیه
 ادغام برای تواندیم سیستم این .است هاداده امنیت و هاداده
 پس .ردگی قرار استفاده مورد بهداشتی مراقبت مدیریت یهاستمیس
 واکسیناسیون، مدیریت دور، راه از دارو تجویز آن، اجرای از
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 از واقعی زمان بر نظارت و دور راه از تشخیص بیماری، تشخیص
العبدل [. 92] شودیم فراهم شخصی سالمتی سوابق و دور راه

 ابر خدمات از که کنندیم بیان خود مطالعه در همکاران و لطیف
 بیشترین آوردندستبه و کارآمد EHR یهاستمیس ساخت برای

 هب مربوط مسائل از بسیاری .شودیم استفاده EHR اجرای مزایای
 امنیت و پذیریانعطاف به ابر، در آلایده EHR سیستم یک ساختن

 ابری یهاعاملسیستم در بیمار خصوصی حریم حفظ .پردازدیم
 دسترسی کردنمحدود با مطالعه، این در .است مهم جنبه یک

 کی هر برای مجزا شدهرمزگذاری پارامترهای طریق از کنندگانشرکت
 یدسترس کنترل مدیریت ابری، داده پایگاه در کنندگانشرکت از

 منا جستجوی الگوریتم یک همچنین .ه استشد بخشیده بهبود
 EHR سیستم در جریان و اطالعات کنترل کارایی افزایش منظور به

 یطراح بهنیز  آخر مرحله در .ه استشد سازیپیاده ،ابر بر مبتنی
 و شده کمک ایمن و پذیرانعطاف اعتماد، قابل دسترسی کنترل
 [.90ه است ]شد فراهم EHR اطالعات به سریع دسترسی امکان

 یهاطیمح در، کنندیم بیان خود مطالعه در همکاران و وو 
 مایل بهداشتی یهامراقبت دهندگانارائه مدرن، درمان و بهداشت
 غییرت ابر به را خود پزشکی الکترونیکی یهاستمیس که هستند
 عاملت و کمتر عملیاتی هزینه به دستیابی به قادر الگو این .دهند
 وجود، این با .است بهداشتی یهامراقبت دهندگانارائه سایر با بهتر

 نممک بهداشتی یهامراقبت یهاستمیس در ابری رایانش پذیرش
 تمدیری هویت، احراز با مرتبط امنیتی یهاچالش از بسیاری است

 این در .کند ایجاد را اعتماد مدیریت دسترسی و کنترل هویت،
 یکیالکترون یهاستمیس در دسترسی کنترل موضوعات به مطالعه،
 رلکنت مکانیزم کیاست و  شده پرداخته ابرها در پزشکی پرونده

 EHR یهاپرونده انتخابی اشتراک از حمایت برای منظم دسترسی
 رایب خصوصی حریم به مربوط یهاینگران کهکند می ارائهرا  ابر در

 بهداشتی یهامراقبت اطالعات به دسترسی یهادرخواست پردازش
 [.93] بردیم بین از را

 تعداد کمبود ،مطالعه نیا یها تیمحدود نیتر مهم از 
 یپزشک علوم یهادانشگاه تمامی در یابر انشیرا حوزه در خبرگان

گردد، پیشنهاد می مطالعه این از حاصل نتایج به توجه. با بود رانیا
 ایران در الکترونیک سالمت پرونده اجرای در سیاستگذاران و مدیران

 .ندنمای استفاده ابری رایانش یهاتیقابل و مزایا بندیاولویت از
 

 گیرینتیجه
 یبنداولویت، ایراندر  ابری رایانشهای ، ویژگیمطالعهاین  در

 .محرمانگی و امنیت استترین آن ه است که مهمشد گذاریارزش و
 اهمفرها ویژگی این تمامی انتخاب امکان که شرایطی در بنابرین
 درویژگی  نیکارآمدتر و نیترمناسب انتخاب امکان، نیست
 صرف از وسیلهبدین و آمد خواهد وجودبه متفاوتی هاتیموقع
 عمل به جلوگیری کاربرد مورد ویژگی شناسایی در هزینه و زمان

 .دیآیم
 

 دهکننشرکت افراد تمام یهمکار از نیمحقق تشکر و قدردانی:
 .ندینمایم یقدردان و تشکر پژوهش در

 خالقا تهیکم در بیتصو از پس حاضر مطالعه اخالقی: هیدییتأ
 کد با رانیا یپزشک علوم دانشگاه پژوهش در

IR.IUMS.REC.1397.315 شد. انجام 
 حیتصر مقاله سندگانینو لهیوس نیبد تعارض منافع:

 جودو حاضر مطالعه قبال در یمنافع تعارض گونهچیه که ندینمایم
 .ندارد

ارائه ایده و  ،(اول نويسنده)مریم احمدی  سهم نویسندگان:
 ،(دوم نويسنده) نسیم اصالنی ؛یآمار گرتحليلطراحی مطالعه، 

 لهمقا هیاول نگارش در سندگانینو همهآوری داده، تفسیر داده؛ جمع
 حاضر، مقاله یینها دییتأ با همه و بودند میسه آن یبازنگر و

 .رندیپذیم را آن در مندرج مطالب صحت و دقت تیمسئول
 کد با یقاتیتحق طرح از یبخش مطالعه نیا منابع مالی:

IR.IUMS.REC.1397.315 .دانشگاه یمال تیحما با که بود 
 .شد انجام رانیا یپزشک علوم
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