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 1صفحه  
 

 یپزشک یکانفورمات

بینی بیماري آپاندیس براساس سوابق گذشته بیماران و سایر عوامل خطر با تعداد براي ایجاد یک مدل پیش ـ 1
 کنید؟زیر را پیشنهاد میهاي از روش کدامیکداده از افراد بیمار و سالم،  350
 یادگیري عمیق د) الگوریتم ژنتیک ج) بیزین شبکه ب) هاي عصبیشبکه الف)

 ؟نیستصحیح  RxNormکدام گزینه در خصوص استاندارد  ـ 2
 ) ایجاد شده است.NLMاین استاندارد توسط کتابخانه ملی پزشکی ( الف)
 هاي اطالعات سالمت مختلف براي برقراري ارتباط بدون ابهام با یکدیگر است.سیستم هدف این استاندارد توانمندسازي ب)
 شوند.بار منتشر میسال یک 10هاي اطالعاتی مربوط به نام تجاري داروهاي رایج است که هر این استاندارد شامل فایل ج)
 بنیان داروسازي است.هاي دانشحات دارویی و سیستمپذیري معنایی بین اصطالیکی از نقاط قوت این استاندارد ایجاد تعامل د)

هاي افراد را در درك اشیاء، کدگذاري و هاي ساخته شده توسط انسان که تواناییها و سیستممواد، دستگاه« ـ 3
 ؟تعریف مناسبی براي کدام گزینه است» دهدبازیابی اطالعات از حافظه و حل مساله گسترش می

 Cognitive Engineering الف)
 Virtual Reality ب)
 HCI Tools ج)
 Cognitive Artifacts د)

افزاري وجود داشت تا فرایندهاي آزمایشگاه به طور موثرتري انجام شود.  در یک آزمایشگاه بالینی نیاز به نرم« ـ 4
نین دند، همچشید ینویسی ابتدا همه الزامات استخراج و تاافزار قبل از انجام وظایف برنامه در طراحی این نرم

ین کدام گزینه مدل توسعه ا» افزار ایجاد شد. مشخصات عملکردي به طور کامل تعیین و طرح نهایی نرم
 کند؟افزار را به درستی بیان مینرم
 XP د) Spiral ج) Waterfall ب) Agile الف)

سیستم از نظر تامین الزامات  افزاري و معماريهاي بالقوه نرم حل افزار، راهدر کدام مرحله از چرخه حیات نرم  ـ 5
ه سازي نیز پرداختالمللیهمچنین به سایر جزئیات مانند امنیت، عملکرد و بین و گیرندمورد بررسی قرار می

 ؟شودمی
 Implementation د) Development ج) Planning/Analysis ب) Design الف)

 آید؟از انواع ارزیابی به حساب می کدامیکانجام یک مطالعه نیاز سنجی براي طراحی یک سیستم خاص  ـ 6
 Feasibility د) Validation ج) Exploratory ب) Usability الف)

 کند؟کدام مفهوم اشاره میجمله زیر به  ـ 7
ادگیري . این مکانیزم در یـباشدمی اي و حقایق یا مشاهداتمکانیزمی براي استنتاج قانون یا اصل کلی از دانش زمینه«

 »شود.ها استفاده میماشین براي استنباط دانش کلی از نمونه
 Deduction د) Inference ج) Induction ب) Abduction الف)



 1400سال  انفورماتیک پزشکیرشته:  Ph.Dدکتري تخصصی آزمون: 
 

 2صفحه  
 

 شود؟آل محسوب میایده  PHRهاي یک از نظر هویت کدام گزینه از ویژگی ـ 8

ـــــل )الف ـــــل قاب ـــــلPortable( حم ـــــذیر ()، تعام ـــــارInteroperableپ ـــــط بیم ـــــرل توس ـــــل کنت  )، قاب
 )Controlled by the patient( 

 )Editableقابل ویرایش ( ،)Interoperable( پذیر تعامل )ب
 )Writable)، قابل نوشتن (Readable)، قابل خواندن (Decision supportتصمیم ( پشتیبانی از ج)
 )Available( پذیريدسترس )،Scalable( پذیريتوسعه ،)پزشکی دانش هايپایگاه مانند( دانش منابع با ارتباط )د

 Bio Surveillance Common Operating Networkو  Real-time Outbreak Detection Systemدو سیستم  ـ 9

 شوند؟هاي نظارتی محسوب میکدام دسته از سیستم ءجز

 Case Surveillance Systems الف)
 Syndromic Surveillance Systems ب)
 Sentinel Surveillance Systems ج)
 Behavioral Surveillance Systems د)

پزشکی  ) در حوزه سالمت و زیستNLPنظر شورتلیف از کاربردهاي پردازش زبان طبیعی ( کدام گزینه از ـ 10

 ؟نیست

 Text Readability Assessment and Simplification الف)
 Text Summarization ب)
 Database Creation ج)
 Question Answering د)

 شود؟) کدام مرحله به عنوان دشوارترین مرحله شناخته میDecision analysisدر تحلیل تصمیم ( ـ 11

 ساخت درخت تصمیم الف)
 محاسبه ارزش مورد انتظار براي هر گره تصمیم ب)
  انتخاب گره تصمیم با بیشترین ارزش مورد انتظار ج)
  استفاده از تحلیل حساسیت براي بررسی نتیجه تحلیل د)

) RULESمجموعه قوانین ( ،شودهاي تصمیم یار استفاده میکه براي توسعه سیستم Arden Syntax در زبان ـ 12

 کنند؟را در چه ساختاري سازماندهی می

 Medical Rule Module )الف
 Medical Data Module )ب
 Medical Logic Module )ج
 Medical Set Module )د
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 باشد و از تکنیک 100 و 5 حداکثر یک فیلد بانک اطالعاتی به ترتیبفرض کنید مقادیر حداقل و  ـ 13
 min-MAX صحیح است؟ کدامیک استفاده شود، 90 ،70 ،32 ،8 سازي مقادیربراي نرمال 

 0,89، 0,68، 0,28، 0,03 الف)
 0,9، 0,7، 0,08،0,32 ب)
 0,86 ،0,67، 0,3، 0,08 )ج
 0,95 ،0,72 ،0,3 ،0,03 )د

 ) در داده کاوي کدام است؟(Data Cubeکاربرد مکعب داده  ـ 14
 OLTPهاي ردازشپ در )الف
 OLAPهاي ردازشپ در )ب
 هاي متنیداده پردازش در )ج
 هاي تصویريدر پردازش داده د)

افزار، پارامترهاي مهمی که هاي اطالعاتی، در هنگام توسعه نرم ) سیستم(Agileدر متدولوژي توسعه چابک  ـ 15
 کدام است؟ ،شوددر نظر گرفته می

 افزار نرم تدریجی و سریع توسعه افزار، نرم توسعه فرایند در مشتري نظر از استفاده پذیري،انعطاف )الف
 کامل تست سریع، توسعه سیستم، کامل تحلیل )ب
 ماژولها دقیق طراحی سیستم، کامل تحلیل مشتري، نیازهاي شناسایی )ج
 اطالعاتی بانکهاي و افزار نرم سریع توسعه سیستم، کامل تحلیل مشتري، نیازهاي شناسایی )د

 است؟ Service Modelکدام سیستم تصمیم یار پزشکی معرف نوع  ـ 16
 Isabel د) Sebastian ج) Arden ب) HELP الف)

 کار برده شود؟ه براي تولید یک سیستم اطالعات بیمارستانی باید بکدام تکنیک نرم افزاري  ـ 17
 Waterfall Method الف)
 Component based , Evolutionary ب)
 Agile Development Methodology ج)
 Rapid Application Development د)

 بایست مورد توجه قرار گیرد؟میبراي طراحی یک سیستم اطالعات بیمارستانی کدام متامدل  ـ 18
 ���3 د) Data Model ج) Business Process ب) Enterprise الف)

) توسط RDBMSاي (هاي رابطهها دادهساختار جدولی و ارتباط میان جداول یک سیستم مدیریت پایگاه داده ـ 19
 شود؟کدامیک انجام می

 DML د) JAVA ج) VBA ب) DDL الف)

 ) از چه نوع است؟EHRsها در یک سیستم مولد پرونده الکترونیک سالمت (دهی دادهسازمان ـ 20
 Hyper text د) TOMR ج) POMR ب) SOMR الف)
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را در طیف ها شود و امکان مقایسه دادهکدام گزینه به عنوان ابزاري آنالین، تعاملی و پرکاربرد محسوب می ـ 21
 کند؟هاي مراقبت سالمت فراهم میاي از پارامترها براي سازمانگسترده

 Dartmouth Atlas الف)
 CAHPS ب)
 Report cards ج)
 PQRS د)

 ؟شودنمیکدام گزینه از اجزاي اصلی قانون حریم خصوصی هیپا محسوب  ـ 22
 )Customer Controlکننده ( کنترل مصرف )الف
 )Securityامنیت ( ب)
 Electronic Protected Health Information (EPHI) الکترونیکی شده حفاظت سالمت اطالعات ج)
 )Public Responsibilityمسئولیت عمومی ( د)

 باشد؟فیزیولوژیکی میهاي الکترودر خصوص سیگنال E31 به مربوط هايکمیته زیر از کدامیک حیطه ـ 23
 E31.14 د) E31.16 ج) E31.20 ب) E31.10 الف)

 رود؟به شمار می HITECH ACTمولفه مهمی از  کدامیک ـ 24
 EMRAMایجاد مدل  الف)
 ONCتشکیل  ب)
 Medicaid و Medicare مربوط به EHR ایجاد )ج
 EHR مشوق هايبرنامه ایجاد )د

 ؟شودنمی محسوب همراه سالمت خدمات در Cloud Computingهاي امنیتی جزء ویژگی کدامیک ـ 25
 Automatic Loggingسهولت  الف)
 ايایزوالسیون داده ب)
 هامتمرکزسازي داده ج)
 ممیزي کار د)

 ؟باشدنمیدر مورد پردازش تصاویر پزشکی صحیح  کدامیک ـ 26
 .باشدمی signal processingشکلی از  الف)
 پردازش بر روي اطالعات تصویري مبتنی بر شی حجم دار سه بعدي است. ب)
 .باشدمی پزشکی تصاویر پردازش در پایه هايروش از یکی image reasoning ج)
 باشد.هاي قدیمی مورد استفاده براي پردازش محتواي تصاویر پزشکی میاز روش patch-based representation د)

 بر عملکرد الگوریتم دارد؟ کمتريهاي مفقود، اثر هاي زیر دادهدر کدامیک از الگوریتم ـ 27
 هاي فازيسیستم الف)
 الگوریتم بیزین ساده ب)
 SVM ج)
 درخت تصمیم د)
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این ویروس جدید در اي از ویروس کرونا وارد ایران شده است. براي اینکه بفهمیم فرض کنید نوع جهش یافته ـ 28
 تر است؟ها در حال انتشار است، استفاده از کدام روش مناسبکدام قسمت

 K-means د) ID3 ج) ANN ب) SVM الف)

نفر انجام شده و از این  60براي  19-درصد است. تست بیماري کووید 40، 19-فرض کنید احتمال بیماري کووید ـ 29
درصد  60 مثبت اعالم شده است. با در نظر گرفتن اینکه اگر فرد بیمار باشد به احتمالنفر  30نفر، تست  60

بت شدن تست، با استفاده از تئوري به شرط مث 19-تست وي مثبت خواهد بود، احتمال ابتال به بیماري کووید
 بیزین چقدر است؟

 60 )د 55 )ج 48 )ب 40 الف)

 ؟باشدنمیهاي مهم در اینترنت اشیاء پروتکل جزء کدامیک ـ 30
 NTP )د IPV6 )ج ������6 )ب SOAP )الف

 ابزارهاي واقعیت مجازي است؟ جزءکدامیک  ـ 31
 Microsoft HoloLens )الف
 Oculus Rift )ب
 Sony Smart Eyeglass )ج
 Google Glass )د

 از کدام تکنیک میتوان استفاده کرد؟ DSS در فرایند طراحیجهت ارزیابی نظر و ایمنی  ـ 32
 Kanban board )د HAZOP )ج �����6 )ب POSDCORB )الف

(زمان، هزینه، کیفیت و محدوده از نظر گوش دادن به مشتري)  منابع کنترل متغیر چهار با SDLCکدام مدل  ـ 33
 ارتباط دارد؟

 Incremental د) SPIRAL )ج Agile ب) V-Shaped الف)

 ؟نیستآوري سایبري تاب امنیت ءجز الزام کدام ـ 34
 Autonomic Computing الف)

 Non-Repudiation )ب
 Reliability ج)
 Fault Tolerance د)

شخصی کاربران را شنود و مکان طور مخفیانه و بدون اطالع طرفین ارتباطات و اطالعات مهاجم به«اگر  ـ 35
 نقض شده است؟ IoTکدام الزام امنیت در  »فیزیکی کاربران را ردیابی و نظارت کند

 Confidentiality الف)
 Integrity ب)
 Availability ج)
 Authentication د)
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ي عبور و وارد کردن کلمه SSIDسیم نیاز به ي بیهاي نمایشگاهی، براي اتصال لپ تاپ به شبکهدر محیط ـ 36
 شود؟هاي حفظ امنیت میاز روش کدامیکاست. این مساله مربوط به 

 )Authenticationاحراز هویت ( الف)
 )Authorizationاعتبارسنجی ( ب)
 )Accountingحسابداري ( ج)
 )Availabilityپذیري (دسترس د)

را از ورودي بگیرد و فاکتوریل آن را محاسبه کند. چند اشتباه در این برنامه وجود  nخواهد ي زیر میبرنامه ـ 37
 دارد؟

;int g , n, p = 0; for (g = 1; g<= n; g++) { p = p * g; } cout << p 
 4 د) 3 ج) 2 ب) 1 الف)

  نیست؟کدام گزینه در مورد زبان سی پالس پالس صحیح  ـ 38
 به کوچک و بزرگ بودن حروف در تعریف نام توابع و متغیرها حساس است. الف)
 امکان داشتن یک متغیر همنام با یک تابع وجود ندارد. ب)
 تواند از اعداد استفاده شود.در ابتداي نام توابع و متغیرها می ج)
 تواند از اعداد استفاده شود.در انتهاي نام توابع و متغیرها می د)

  دهد؟برنامه زیر چه کاري انجام می ـ 39
;double g, n , a, s = 0 ; cin >> n; for ( g = 1 ; g <= n ; g++) { cin >> a; s = s + a; } cout << s 

 a! + n الف)
 nمجموع اعداد یک تا  ب)
 عدد وارد شده توسط کاربر aو  nمجموع  ج)
 عدد وارد شده توسط کاربر nمجموع  د)

 دهد؟برنامه زیر چه کاري انجام می ـ 40
; int g, n, s = 0; cin >> n; for ( g = 1 ; g <= n ; g++) { if (g % 2 == 0 && g % 3 == 0) { s = s + g; } } cout << s 
 nتر از کوچک 6مجموع اعداد مضرب  الف)
 nتر از کوچک 6تعداد اعداد مضرب  ب)
 nبزرگتر از  6مجموع اعداد مضرب  ج)
 nتر از بزرگ 6تعداد اعداد مضرب  د)

 هاي مراقبت است؟کدام گزینه وظایف اصلی متخصصین انفورماتیک پزشکی در سازمان ـ 41
 The transformation of data into information and knowledge for decision making and problem الف)

solving is a core concern of informaticians 
 Informaticians concentrate on technology including computing systems composed of )ب

hardware and software 
 Informaticians design, program and test algorithms which are implemented in computing ج)

systems 
 Training and supporting users of information systems are the main duties of Informaticians )د
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 چیست؟ Post Go-Liveهاي اطالعاتی در یک سازمان، منظور از سازي سیستمدر پیاده ـ 42
 طراحی مناسب و صحیح الف)
 ساخت و آزمایش یک سیستم ب)
 هاها میان سیستمتبادل داده ج)
 مدیریت ارتقاء و نگهداري سیستم د)

 گردد؟محسوب می Semantic Formalismکدامیک از موارد زیر  Text Miningدر بحث  ـ 43
 Context Free Grammars الف)
 Regular Expressions ب)
 Frame Based Formalism ج)
 Probabilistic Context Free Grammars د)

 ؟نیست هاي فناوري اطالعات موثرهاي توسعه سیستمکدامیک از عوامل زیر در شکست پروژه ـ 44
 اندازه سازمان الف)
 شدبایست کنسل میاي که میادامه پروژه ب)
 ها) سیستمintegrationسازي (دستشکست در یک ج)
 هاعدم دخالت دادن کاربر د)

 ؟نیست) Session Layerهاي الیه شبکه (هاي کامپیوتري کدام گزینه جزء سرویسدر شبکه ـ 45
 کنترل اینکه نوبت چه کسی است) -dialog controlکنترل دیالوگ ( الف)
 جلوگیري از تداخل اعمال مهم) -token managementمدیریت نشانه ( ب)
کنترل عملیات انتقال طویل المـدت و از سـرگیري آن از نقطـه قطـع شـده در  -synchronizationسنکرون کردن ( ج)

 صورت بروز اختالل)
 کنترل دسترسی به یک کانال مشترك) -medium access controlکنترل دسترسی به رسانه ( د)

 ؟نیستهاي ارسال پارامتر به تابع کدام روش جزء روش ـ 46
 )call by value( مقدار )الف
 )call by reference( ارجاع )ب
 )call by pointersگرها (اشاره ج)
 متغیرها از استفاده بدون و مقدار یک مستقیم ارسال )د

هاي واگیردار، استفاده ها و بیماري ممکن است تغییر نماید، مانند کنترل بیماريدر شرایطی که رابطه بین یافته ـ 47
 کنید؟از رویکردهاي زیر را براي طراحی سیستم تصمیم یار بالینی پیشنهاد میاز کدامیک 

  آنگاه - مند اگرهاي قاعدهسیستم الف)
 هاي بیزینشبکه ب)
 منطق فازي ج)
 هاي عصبیشبکه د)
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اي اپیدمیولوژیک و از شما خواسته شده است میزان بروز بیماري کرونا در پیک آینده را بر اساس فاکتوره ـ 48
د زیر بینی نمایید. این یک مثال از کدام متهاي قبلی پیشهاي بهداشتی جامعه در پیکمیزان رعایت پروتکل

 است؟
 Supervised Learning الف)
 Unsupervised Learning ب)
 Serration ج)
 Dimensionality Reduction د)

 ها داللت دارد؟هاي اطالعات سالمت بر ابزارها و تجهیزات پردازش دادهتمکدام متا مدل طراحی سیس ـ 49
 Data Model د) Business Process ج) Functional ب) Technical الف)

 ها به ترتیب در کدام گزینه آورده شده است؟در معماري نرم افزار با ساختار سه الیه، این الیه ـ 50
 User-Interface . Business . Data Access )الف
 Presentation . Session . Data-Link )ب
 Presentation . Data-Model . Interface )ج
 Conceptual . Logical . Physical )د

 
 اطالعات سالمت يو فناور یریتدم

 شوند؟ذخیره شده و از طریق خطوط ارتباطی منتقل میهایی است که ابزار اصلی محافظت از داده کدامیک ـ 51
  Virtual Private Network الف)
 Authentication ب)
 Cryptographic Encoding ج)
 Firewall د)

دهد تا دسترسی قابل اعتماد به یک سیستم اطالعاتی را از نظر فیزیکی و منطقی کدامیک به سیستم اجازه می ـ 52
 رل کند؟کنت
 Accountability الف)
 Availability ب)
 Role-limited Access ج)
 Perimeter د)

 هاي جاري صحیح است؟کدام مورد درخصوص منابع داده ـ 53
 فقط دسترسی براي خواندن است. الف)
 هاي غیرطبیعی و اضافی وجود دارند.داده ب)
 دند.گرهاي متفاوت ذخیره میدر زمان ج)
 گردند.ها ذخیره میهاي روزآمد و جاري دادهدر فرم د)
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 ؟نیستسازي یا چندگذردهی صحیح کدام مورد در خصوص تسهیم ـ 54
 رود.کار میه هاي چندگانه از طریق کانال ارتباطی منفرد ببراي شناسایی انتقال داده الف)
 کار رود.ه تواند بو سیگنال صوتی در زمان وقوع و بصورت بالدرنگ می ECGبراي انتقال  ب)
 شود.هاي متفاوت خطاي بیت آنالیز میسازي دیجیتالی توان عملیاتی انتقال داده با نرخبراي تسهیم ج)
 کند.ها را اعالم میها هستند که امکان ایجاد ارتباط یا انتقال اطالعات میان دستگاهاي از سیگنالدسته د)

هاي اطالعات سالمت را از طریق تبادل یا به اشتراك کدام رویکرد راهبردي مشکالت یکپارچگی سیستم ـ 55
 کند؟گذاشتن اطالعات تعدیل می

 پورتال گرا د) اطالعات گرا ج) فرایند گرا ب) سرویس گرا الف)

 ؟نیستکدام مورد در خصوص پیچیدگی در پروژه تله مدیسین صحیح  ـ 56
 پیچیدگی است. ،میزان سهولت کاربرد تکنولوژي الف)
 شود.هاي فنی منجر به کاهش کاربرد تله مدیسین میدر محدودیت ب)
 پیچیدگی کاربري با سهولت استفاده تجهیزات مرتبط است. ج)
 کند.ن هزینه اثر بخشی ایجاد میاي است که تکنولوژي براي سازمادرجه د)

 تواند استفاده شود؟کدام روش براي رفع مشکل اختالالت الکترومغناطیسی در تله مدیسین می ـ 57
 انتقال نوري غیرمستقیم الف)
 نصب حلقه بافر یا میانجی ب)
 سازي یا چندگذردهیروش تسهیم ج)
 فشرده سازي د)

 هاي سالمت الکترونیک مبتنی بر موبایل چیست؟منظور از مفید بودن در پیاده سازي برنامه ـ 58
 کیفیت سیستم از نظر سهولت یادگیري و کاربرد الف)
 قابلیت عملکرد متقابل ب)
 کاهش ریسک ج)
 گذاريبازگشت سرمایه د)

تواند دهنده آن خدمات است و کاربر نهایی میه ارائه) بر عهد(Cloud ابر مالکیت موارد از کدامیک در ـ 59
 هایی از منابع را اجاره کند؟بخش

 Community د) Public ج) Private ب) Hybrid )الف

هاي بهینه سازي و هاي موجود جهت شناسایی فرصتها و سیستم، مدلهاروشتحلیل و طراحی مجدد  ـ 60
 باشد؟می مدیریت و فناوري اطالعات سالمتکدام حوزه از وظایف رشته  جزءنوآوري 

 نتایج و فرایندها سالمت مورد در گیريتصمیم )الف
 سالمت اطالعات هايسیستم )ب
 وظایف تحلیل و مدیریت هايداده مالکیت )ج
 اي بودن، استراتژي و تحول وظایفرهبري، حرفه د)
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 گیرد؟پذیري مورد توجه قرار میکنشها در کدام نوع همساختار و کالس دادهتعیین  ـ 61
 Organization د) Technical ج) Semantic ب) Syntax الف)

 ؟نیستابزارهاي طراحی آنتولوژي  جزء کدامیک ـ 62
 Ontolingua )د WebODE )ج Apollo )ب HOEs )الف

 شود؟می استفاده سناریو بر مبتنی رویکردهاي از آنتولوژي توسعه هايروش از کدامیک در ـ 63
 Enterprise Ontology )الف
 Methontology )ب
 TOVE )ج
 Methodology from Karlsruhe )د

 Entity Relationship Diagramگراي سیستم اطالعاتی کدام دیاگرام معادل در رویکرد توسعه شی ـ 64
 باشد؟می

 Use-case Diagram الف)
 Activity Diagram ب)
  Class Diagram ج)
 Sequence Diagram د)

خصوصیات اساسی یک شی که آن را از انواع دیگر اشیا متمایز کرده و مرزهاي مفهومی کامالً مشخصی را ارائه  ـ 65
 شود.می........ نامیده ...... گراي،دهد در رویکرد توسعه شیمی

 Encapsulation د) Abstraction ج) Polymorphism ب)  Inheritance الف)

 است؟ Telepresenceهاي زیر از اولین کاربردهاي از گزینه کدامیک ـ 66
 Telesurgery الف)
  Teledermatology ب)
 Telepsychiatry ج)
 Teleophthalmology د)

 تر است؟تر و قابل توسعههزینههاي زیر کمامروزه ایجاد و پیاده سازي کدامیک از سیستم ـ 67
 Real-time Telemonitoring الف)
 Self-management Mobile Applications ب)
 Telesurgery ج)
 Real-time Teleophthalmology د)

 ؟باشدنمیهاي هوشمند موبایل سنسورهاي موجود در اکثر تلفن جزءهاي زیر به طور رایج از سنسور کدامیک ـ 68
 Global Positioning System الف)
 Accelorometer ب)
 Radiation Detector ج)
 Gyroscope د)
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 ؟باشدنمی Ecological Momentary Assessmentاز موارد زیر نمونه  کدامیک ـ 69
 کند.اپلیکیشنی که از شتاب سنج تلفن هوشمند براي پایش سطح فعالیت فیزیکی کاربر استفاده می الف)
 خواهد میزان تنگی نفس اش را بعد از انجام فعالیت ورزشی مشخص نماید.اپلیکیشنی که از کاربر می ب)
 شانه هایشان را وارد اپلیکیشن نمایند.خواهد روزانه در طی چندین ماه ناپلیکیشنی که از افراد مبتال به آسم می ج)
 دهد.هاي عملکردي را به کاربر میاپلیکیشنی که امکان شخصی سازي قابلیت د)

 ند؟اکدام Big Data Analyticsهاي معماري مفهومی مولفه ـ 70
 Sources, Transformation, Analytics Tools, Update الف)
 Sources, Transformation, Analytics Tools, Analytical Application ب)
 Internal Data, External Data, Analytics Technology ج)
 Infrastructure, Dataset, Intelligence د)

 ند؟امنابع اصلی دانش کدام ،UMLSدر معماري  ـ 71
 Metathesaurus, Semantic Network, General Lexicon الف)
 Generic Metathesaurus, Semantic Network, Lexicon Tools ب)
  Metathesaurus, Semantic Netwrok, General Lexicon & Lexical Tools ج)
 Metathesaurus ,Semantic Network, Lexical Tools& Specialist Lexicon د)

 ؟باشدنمی UMLSفهومی مشخص در چهار سطح م جزء کدامیک ـ 72
 AUI د) SUI ج) CUI ب) MUI الف)

 ند؟اکدام HL7 v2.xدو نوع اصلی استانداردهاي  ـ 73
 Send, Receive الف)
 Active, Reactive ب)
 Event, Query ج)
 Main, Auxiliary د)

 باشد؟صحیح می CEN/ISO 13606کدامیک در مورد استاندارد  ـ 74
 باشد.می EHRدر طی تبادل اطالعات  Semantic Interoperability استانداردي براي حصول الف)
 باشد.داراي بخشی براي پوشش اطالعات دارویی بیمار می ب)
 کند.را فراهم نمی HL7-CDA به Mappingامکان  ج)
 سازد.را فراهم می EHRهاي تبادل اطالعات صرفا مدل د)

 باشد؟ها میSyntax نوع کدام از متشکل Archetype Definition Language ـ 75
 dADL, mADL الف)
 dADL, cADL ب)
 OCL, mADL ج)
 RIM, Archetypes د)
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 پرونده پزشکی یک بیمار که خروجی چند سیستم اطالعات بیمارستانی است چه نام دارد؟ ـ 76
 CMR د) AMR ج) EMR ب) EPR الف)

 مربوط به محرمانگی اطالعات است؟ ASTMکدامیک از استانداردهاي  ـ 77
 E31.16 د) E31.20 ج) E31.22 ب) E31.17 الف)

 هاي اطالعات تاکید دارد؟پذیري بر درك متقابل میان سیستمکدام فاز از تعامل ـ 78
 Syntactical د) Functional ج) Semantic ب) Basic الف)

 است؟ WiFiمربوط به تکنولوژي  IEEEکدام استاندارد  ـ 79
 802.13 د) 802,12 ج) 802,15 ب) 802,11 الف)

 ترین دلیل راه اندازي سالمت از راه دور است؟کدامیک مهم ـ 80
 ارتقا کیفیت مراقبت الف)
 بعد مسافت ب)
 افزایش کارآفرینی ج)
 محدودیت منابع د)

 شود؟، موجب تمایز آن با سالمت الکترونیک میکدامیکتمرکز سالمت دیجیتال بر  ـ 81
 محاسبات ابري الف)
 سالمت همراه ب)
 هاي هوشمندبیمارستان ج)
 یادگیري مجازي د)

 بایست استفاده شود؟سالمت از راه دور کدام تکنولوژي میبراي راه اندازي  ـ 82
 IEEE 802.11 الف)
 IEEE 802.16 ب)
 WAP ج)
 ADSL د)

 هاي تصمیم یارکلینیکی کدام است؟مشکل اصلی در راه اندازي سیستم ـ 83
 توسعه پایگاه دانش الف)
  تفسیر خروجی ب)
  طراحی رابط کاربري ج)
 اعتماد پزشکانعدم  د)

 کدامیکهاي کمی و کیفی اطالعات، وجود در یک سیستم اطالعات بیمارستانی الکترونیک براي انجام تحلیل ـ 84
  ضرورت دارد؟

 MDS د) Ontology ج) Text Miner ب) Data Dictionary الف)
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بایست مورد توجه اهداف سازمان تطابق یابد، کدامیک میکه یک سیستم اطالعات سالمت با  براي آن ـ 85
 قرارگیرد؟

 Usability د) Aligning ج) User Satisfation ب) Performance الف)

 ؟است پذیرامکان کاربردها کدام واگیر هايبیماري با مبارزه حیطه در موبایل بر مبتنی افزارهاي نرم براي ـ 86
 غربالگري ها،نشانه و اطالعات ثبت آموزش، دور، راه از مراقبت )الف
 بیماري بروز و شیوع میزان بینی پیش و ریزي برنامه )ب
 آماري آنالیز گیري،همه مدیریت )ج
 بیماري درمان و تشخیص )د

 کدام است؟ترین پارامترها در ارزیابی نرم افزارهاي مبتنی بر موبایل در حیطه سالمت مهم ـ 87
 Data Redundancy , Privacy الف)
  Data Storage, Data Encryption, Data Exchange ب)
 Accessibility, Interoperability ج)
 Availability, Security, Usability د)

 کاربرد بیشتري دارد؟ Teleradiologyاز استانداردهاي زیر در  کدامیک ـ 88
 HL7 , ISOtc215 الف)
 IS0 19232 , ISO19231 ب)
 DICOM , ACR-NEMA , HL7 ج)
 IS0 1302 , ASTM ,DICOM د)

 ؟نیستهاي مبتنی بر موبایل سالمت قابل پیاده سازي از کاربردهاي زیر در سیستم کدامیک ـ 89
 Patient Monitoring Systems, ICU Care System الف)
 Telepsychiatry ب)
 Teleophthalmology ج)
 Teleradiology د)

ـــاطی  ـ 90 ـــر دو روش ارتب ـــا ه ـــکی از راه دور ب ـــاي پزش ـــدامیک از کاربرده  و Store and Forwardک
 Real Time ؟نیستند سازيپیاده قابل 

 Teleradiology الف)
 Telepathology ب)
 Telesurgery )ج
 Teleconsultant د)

 ؟باشدنمیصحیح  Clinical Document Architectureکدام گزینه در مورد استاندارد  ـ 91
 توسعه داده شده است. HL7توسط سازمان  الف)
 کند.گیري میبهره XMLاز تکنولوژي  ب)
 گردد.استخراج می HL7 V2xساختار آن از استاندارد  ج)
 قابل رفرنس دهی هستند.هاي خارجی در داخل این استاندارد محتوا د)
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ها در پرونده الکترونیک سالمت را کدامیک از سه اصل اساسی امنیت داده Denial of Service (DoS)حمالت  ـ 92
 کند؟دار میخدشه

 Access Control د) Integrity ج) Confidentiality ب) Availability الف)

 گردد؟بیان می HL7 v3در استاندارد  RIMتوسط کدام کالس از  Actو یک  Roleن یک ارتباط بی ـ 93
 Role د) Act_Relationship ج) Role_Link ب) Participation الف)

 صحیح است؟ Radiological Lexicon (RadLexکدام گزینه زیر در مورد ( ـ 94
 هاي مختلف است.تبادل تصاویر رادیو گرافیک در بین سیستمیک استاندارد بین المللی براي  الف)
 باشد.یک زبان بسیار رایج براي تبادل نتایج مطالعات رادیوگرافیک به شکل استاندارد می ب)
 رود.کار میه هاي رادیوگرافیک در پرونده الکترونیک سالمت باین استاندارد به منظور ذخیره سازي داده ج)
 برخوردار است. Client- Severاز یک ساختار سلسله مراتبی و معماري  د)

 چند سطحی است؟ Open EHRاستاندارد  ـ 95
 یک د) چهار ج) سه ب) دو الف)

ایجاد  HL7کدامیک بیانگر استاندارد ساختار و محتواي پرونده الکترونیک پزشکی مختصر است که توسط  ـ 96
 شده است؟

 HL7 RIM د) CCR ج) CCD ب) CDA الف)

 کدام تعریف در رابطه با کوانتیزاسیون در تصاویر دیجیتال پزشکی درست بیان شده است؟ ـ 97
 انتخاب بی نهایت سطح رنگ خاکستري در تبدیل تصاویر آنالوگ به دیجیتال الف)
 انتخاب تعداد متناهی پیکسل ب)
 فا در تهیه تصاویر آنالوگ نقش دارندصر ج)
 انتخاب تعداد متناهی سطح رنگ از بی نهایت سطح رنگ د)

 توان براي ارزیابی موفقیت یک سیستم اطالعات بهداشتی استفاده کرد؟می کدامیکاز مدل  ـ 98
 Westbrook د) Davis ج) Scott Morton ب) Delone & McLean الف)

 شود؟هاي سطح پایین تصاویر پزشکی محسوب میپردازش جزءاز موارد زیر  کدامیک ـ 99
 معنی دارکردن تصاویر الف)
 هاتوصیف اشیاء جهت ساده سازي وضعیت آن ب)
 تقسیم بندي تصویر به مناطق یا اشیاء ج)
 پردازش تصویر براي کاهش نویز )د

 :که است این بر ارجحیت مکانی جغرافیایی هايداده از استفاده و گردآوري براي اپلیکیشن طراحی هنگام به ـ 100
 تا حد ممکن اطالعات مفصل و اختصاصی گردآوري شود. الف)
 فقط سطح اطالعاتی که کامال ضروري است گردآوري شود. ب)
 شود. وريآهاي جغرافیایی مکانی گردبه دالیل حفظ حریم شخصی اصال نباید داده ج)
 بستگی به میزان مصرف باتري مورد نیاز به گردآوري دارد. د)

 
 موفق باشید




