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 بنام خدا

 

 1طبقه بندی بین لمللی اطالعات سالمت 
 مدرس :دکترشهال  دمنابی

 

  کیفیت داده های سالمتبخش اول :

 دادُ تعشيف

 ٔي واس تٝ حمايك تٛكيف تشاي وٝ ٞؼتٙذ وّٕاتي ٚ اسلاْ ٚ اػذاد ٚ ٘يؼتٙذ داس ٔؼٙي چٙذاٖ اَٚ ٍ٘اٜ دس ٞا دادٜ

 خاي تٝ اغّة اعالػات ٚ دادٜ ٚاطٜ دٚ .ٞؼتٙذ ٘ـذٜ تحّيُ ٚ ـذٜ٘ خالكٝ خاْ، حمايك ٞا دادٜ حميمت دس .سٚ٘ذ

 ٔتٗ ؿىُ دس ٞا دادٜ لثُ ٔذتٟا تا .داسد ٚخٛد آٟ٘ا تيٗ آؿىاسي تفاٚت وٝ حاِي دس سٚ٘ذ، ٔي واس تٝ يىذيٍش

 لاِة دس ػذد ٚ

 وٝ اػت يافتٝ ؼتشؽتذا٘داٌ تا اعالػات فٙاٚسي حيغٝ دس آٖ ٔفْٟٛ أشٚصٜ أا ؿذ٘ذ، ٔي دادٜ ٘ـاٖ دادٜ پايٍاٜ

 تىأّي سؿذ .ؿٛد ٔي اعالق دادٜ ٘يض اي چٙذسػا٘ٝ ٞاي تشوية ٚ ٔداصي تؼذي ػٝ اؿياي يا كذاٞا تلاٚيش، تٝ

 ظشفيت ٚ ٞا لاتّيت اص سا تشداسي تٟشٜ حذاوثش فٙاٚسي وٕه تا تا خٛا٘ذ ٔي فشا چاِؾ تٝ سا ٔا ٞا دادٜ ٔاٞيت

 .تاؿيٓ داؿتٝ ٞا دادٜ

 

 اّ دادُ هغلَب صفات

 .تـٙاػيٓ سا ٞا دادٜ ٔغّٛب كفات اص تؼضي تٛا٘يٓ ٔي دسيافتيٓ، سا ٞا دادٜ حياتي إٞيت وٝ ٚلتي

 

 گزاسي اضتشاک تِ قاتليت

 ٘ياص ٞا دادٜ ٕٞاٖ تٝ يىفشد اص تيؾ صٔاٖ يه دس وٝ داسد ٚخٛد ٔٛالؼي .داس٘ذ تؼياسي ٌيشاٖ تلٕيٓ ٞا ػاصٔاٖ

 عٛس تٝ ٔختّف ٞاي تخلق تا پضؿه دٚ وٝ ٘يؼت ٔؼَٕٛ شغي تضسي تيٕاسػتاٖ يه دس ٔثاَ تشاي .داسد

 .داسد ٞٓ تا سا تيٕاسي چٙذيٗ وٝ تاؿذ داؿتٝ ٘ياص تيٕاس يه تاسٜ دس ٞايي دادٜ تٝ ٕٞضٔاٖ

 .وٙٙذ ٔي اػتفادٜ ٞايـاٖ ٘ياص تأيٗ تشاي ٞا سٚؽ اص ٚػيؼي عيف اص ٞا دادٜ ٌزاسي اؿتشان تٝ تا ٞا ػاصٔاٖ

 وٕي ييشات تغ وٝ ٞايي دادٜ .داسد تؼتٍي ٞا دادٜ دس ييشات تغ ٔيضاٖ تٝ صيادي ضأٖي تٝ ٞا سٚؽ ايٗ ٔٛفميت



Quality of health data Page 2 
 

 واستش ٞش سٚؽ ايٗ تا .ٞؼتٙذ وتاب لاِة دس ؿذٜ ٔٙتـش ٚ ؿذٜ كحافي ؿذٜ، چاج كٛست تٝ اغّة داس٘ذ،

 حافظٝ اص ٞايي ٔثاَ ػاصٔا٘ي ٔـي خظ ٞاي خضٜٚ ٚ تّفٗ سإٞٙاي ٞاي وٙاب .ساداسد وتاب اص وپي يه تاِمٜٛ

 ٌزاسي اؿتشان تٝ تاؿٙذ، داؿتٝ صيادي ييشات تغ ٞا دادٜ اٌش .داس٘ذ وٕتشي ييشات تغ وٝ ٞؼتٙذ ػاصٔا٘ي ٞاي

 چاج كٛست تٝ دائٕي ٔٙٛي .تٍيشيذ ٘ظش دس سا سػتٛساٖ يه ٔثاَ تشاي .داسد د٘ثاَ تٝ تيـتشي ٔـىالت تيـتش،

 دس ٔٛاسدي تٍٛيذ ؿٕا تٝ سػتٛساٖ پيـخذٔت ٚ ؿٛد تٛسد٘ٛؿتٝ سٚي اػت ٕٔىٗ سٚص خاف غزاي .اػت ؿذٜ

 .دٞذ ٕ٘ي اسائٝ سا آٟ٘ا حاضش حاَ دس سػتٛساٖ ِٚي ؿذٜ چاج ٔٙٛ

 

 اًتقال قاتليت

 دادٜ وٝ ٞايي فٙاٚسي .ياتٙذ ا٘تماَ ٌيش٘ذٜ تلٕيٓ تٝ رخيشٜ ٔحُ اص وٝ تاؿٙذ داؿتٝ سا لاتّيت ايٗ تايؼتي ٞا دادٜ

 ايشا٘ياٖ ٚ ٔلشياٖ تٛػظ ٞا پيغاْ اسػاَ تشاي خاٍ٘ي وثٛتشاٖ .داس٘ذ ٘يعٛال اي ػاتمٝ دٞٙذ، ٔي ا٘تماَ سا ٞا

 صيشا ٕ٘ٛد، ٔتحَٛ سا اختٕاػي ص٘ذٌي ٚ تاصسٌا٘ي تّفٗ، اختشاع .ٌشفت ٔي لشاس اػتفادٜ ٔٛسد لثُ ػاَ 3000

 دادٜ يتيـتش ؿتاب سا ػاصٔا٘ي ٔىاتثات ػيش فاوغ ٞاي دػتٍاٜ .ٕ٘ٛد ٔي ٔٙتمُ ػشيغ خيّي سا كٛتي ٞاي دادٜ

 ا٘ذ، دادٜ ييش تغ سا واسٞا اص تؼياسي ٔاٞيت وأپيٛتشٞا .دٞٙذ ٔي ا٘تماَ سا ديذاسي ٞاي دادٜ ٚ ٔتٗ صيشا اػت،

 ٔشاتة تٝ چيضي ا٘تماَ لاتّيت أشٚصٜ. ػاص٘ذ ٔي پزيش أىاٖ سا كٛتي ٚ تلٛيشي ٔتٙي، ٞاي دادٜ ا٘تماَ آٟ٘ا صيشا

 تِٛيذ ٔحلٛالت تٝ ٔشتٛط ٞاي دادٜ سػا٘ذٖ ٔؼٙي تٝ ٚ تٛدٜ يشاٌٖ تلٕيٓ واس ٔيض تٝ ٞا دادٜ سػا٘ذٖ اص تيؾ

 ٞاي دادٜ تٝ تايؼتي ٌيشاٖ تلٕيٓ وٝ اػت آٖ وّي ايذٜ .تاؿذ ٔي ٔـتشي حضٛس دس فشٚؿٙذٜ فشد يه تٝ ؿذٜ

 ساٜ ٞا ػاصٔاٖ تيـتش خٙذ ٞش .تاؿٙذ ٔي ٘ياص ٔٛسد ودا دس ٚ وي آٟ٘ا وٝ ايٗ ٚ تاؿٙذ داؿتٝ دػتشػي ٔشتثظ

 .داس٘ذ پيؾ دس ٔملذ ايٗ تٝ سػيذٖ تشاي ٘يعٛال

 

 ّا دادُ اهٌيت

 تشاوٙؾ اص ٞا دادٜ ايٓ، آٔٛختٝ لثال وٝ ٕٞا٘غٛس  .ٞؼتٙذ اسصؿي تا تؼياس ٔٙاتغ ٞا دادٜ كٙؼتي، فشا ػلش يه دس

 دٚس اص صٚدي تٝ فشأٛؿىاس ٞاي ػاصٔاٖ وٝ آ٘دايي اص .ٕ٘ايٙذ ٔي پـتيثا٘ي سٚصا٘ٝ تلٕيٕات ٚ سٚصٔشٜ ٞاي

 اص حفاظت تشاي ٞا ػاصٔاٖ .ٞؼتٙذ ٞٛؿياس تؼياس ٞايـاٖ دادٜ اص حفاظت دس ٞا ػاصٔاٖ ؿذ، خٛاٞٙذ خاسج سلاتت

 سٚؽ يه .تٙذ٘ذ ٔي واس تٝ سا الذأات ػشي يه اػتفادٜ، ػٛء ٚ ػشلت ؿذٖ، ٔفمٛد ٔماتُ دس خٛد ٞاي دادٜ

 دادٜ تشاي سٚؽ ايٗ .اػت ديٍش ٔحُ يه دس ٞا وپي يا وپي ٕ٘ٛدٖ رخيشٜ ٚ ٞا دادٜ اص تشداسي وپي ٔتذاَٚ،
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 ٔٛا٘غ اص اػتفادٜ تا اغّة ٞا دادٜ تٝ دػتشػي .اػت سايح ؿٛ٘ذ، ٔي رخيشٜ وأپيٛتشي ٞاي ػيؼتٓ دس وٝ ٞايي

 دس وٝ ديٍش سٚؽ .ؿٛد ٔي ٔحذٚد ،)ػثٛس سٔض يه ٔا٘ٙذ( اِىتشٚ٘يىي ٔٛا٘غ يا )كٙذٚق ٌاٚ يه ٔثال( فيضيىي

 ٘شْ ٞاي ؿشوت اص تؼضي ٔثاَ تشاي .اػت سلاتت ػذْ لشاسداد يه ا٘ؼماد اػت، فتٝيا سٚاج دا٘ـي واسوٙاٖ تيٗ

 اص پغ ػاَ دٚ تأذت سلية ؿشوت يه تشاي وشدٖ واس اص سا وأپيٛتشي ٘ٛيؼاٖ تش٘أٝ لا٘ٛ٘ي عٛس تٝ افضاسي

 ٘ٛيؼاٖ تش٘أٝ افضاسي ٘شْ دا٘ؾ ؿىُ تٝ اسصؽ تا ٞاي دادٜ ا٘تماَ اص وٝ ايذٜ ايٗ تا .وٙٙذ ٔي ٔٙغ ؿشوت تشن

 .ٕ٘ايٙذ يپيـٍيشي

 

 تَدى دقيق

 ػُٕ ػاِي خيّي ٞا آصٖٔٛ دس خٛد خٛب حافظٝ خاعش تٝ وٝ تياٚسيذ خاعش تٝ سا دا٘ـدٛيا٘ي اػت ٕٔىٗ ؿٕا

 دلت وٝ خٛد سلثاي اص تٟتش ٚ تش تيؾ ٞؼتٙذ،ك دلي حافظٝ يه داساي وٝ ٞايي ػاصٔاٖ تشتية ٕٞيٗ تٝ .وٙٙذ ٔي

 ٔيضاٖ تا داسد ٘ياص دليك ٞاي دادٜ تٝ ٞٛايي خغٛط ؿشوت يه ٔثاَ تشاي .وشد خٛاٞٙذ ػُٕ داس٘ذ، وٕتشي ػُٕ

 ٞش تشاي سا تماضا

 تثش٘ذ واس تٝ اي دادٜ ٔذيشيت ٞاي ػيؼتٓ ٔذيشاٖ، اٌش .ٕ٘ايذ تشآٚسد داسد، ػاَ عَٛ دس وٝ پشٚاصٞايي اص وذاْ

 .وشد خٛاٞذ افت ؿذت تٝ تلٕيٓ ويفيت تاؿذ، اؿتثاٜ اص پش وٝ

 اص اػٓ تذ ٞاي دادٜ وٝ وٙذ ٔي ٔغشح ٔغاِؼٝ يه .وٙذ ٔي تٟذيذ سا ػاصٔاٖ يه ٚسي تٟشٜ ٘اػآِ، ٞاي ٜداد

 ٔي خاي تش ٞضيٙٝ أشيىايي ٞاي ؿشوت تشاي ػاَ دس دالس ٔيّياسدٞا غّظ، ٞاي دادٜ يا ؿذٜ ٔفمٛد ٞاي دادٜ

 ؿذٖ فشػتادٜ پغ ٚ ٞا تحٛيُ دس يشتاخ ، ٞضيٙٝ اتالف ٘أٙاػة، حؼاتذاسي ؿأُ تذ ٞاي دادٜ ػٛالة .ٌزاسد

  يه دس غّظ ٞاي دادٜ ٚسٚد خاعش تٝ ٘يٛيٛسن أٙيتي ٞاي ػاصٔاٖ اوثشيت ، 1990 دسػاَ .تاؿذ ٔي ٔحلَٛ

 ٟٔٓ تؼياس ٞا دادٜ دلت وٝ آ٘دايي اص .داد٘ذ دػت اص سا دالس ٔيّيٖٛ 200 اص تيؾ خغشات، ٔذيشيت ػيؼتٓ

 دلت وٝ اػت اي ٘مغٝ ايٙدا .تاؿٙذ ٞٛؿياس تؼياس تايؼتي وٙٙذ، ٔي ثثت سا ٞا دادٜ وٝ صٔا٘ي ٞا ػاصٔاٖ اػت،

 . اػت پزيش آػية تؼياس ٞا دادٜ

 

 تَدى توَقع



Quality of health data Page 4 
 

 ٞؼتٙذ، ػاللٕٙذ تؼياس وٙٛ٘ي ٞاي دادٜ تٝ ٌيشاٖ تلٕيٓ اٌشچٝ .ؿٛد ٔي ييٗ تغ آٟ٘ا ػٗ تا اغّة ٞا دادٜ اسصؽ

 ٞاي دادٜ خٛاٞاٖ اغّة ػّٕياتي ٔذيشاٖ .تاؿذ ٔتفاٚت يٍشد ؿغُ تٝ ؿغُ اصيه تٛا٘ذ ٔي ٞا دادٜ تٛدٖ تاصٜ أا

 خشاتي ٔماتُ دس ػشػت تٝ تتٛا٘ٙذ تا تاؿٙذ داؿتٝ دػت دس سا تِٛيذ خظ ٘ثض خٛاٞٙذ ٔي آٟ٘ا .ٞؼتٙذ تالدسً٘

 دادٜ تٝ اػت ٕٔىٗ اػتشاتظيه سيضاٖ تش٘أٝ ٔماتُ، دس .دٞٙذ ٘ـاٖ اِؼُٕ ػىغ ويفيت اص ا٘حشاف يا دػتٍاٜ

 .داس٘ذ ٘ياص تيـتش ٔذت دساص دس سٚ٘ذٞا تشسػي تٝ آٟ٘ا صيشا .دٞٙذ سضايت داس٘ذ، لذٔت ٔاٜ يه وٝ ٞايي

 

 

 تَدى هٌاسة ٍ هشتثظ

 ٚلتي .تاؿٙذ ٔشتٛط ٞا ٌيشي تلٕيٓ ٚ ٞا تشاوٙؾ پشداصؽ تٝ وٝ وٙٙذ ٍٟ٘ذاسي سا ٞايي دادٜ تايؼتي ٞا ػاصٔاٖ

 اػتثاس ػاتمٝ تٛا٘ذ ٔي ٞا دادٜ تشيٗ ٔٙاػة ٚ تشيٗ ثظٔشت ؿٛد، ٔي پشداصؽ اػتثاسي واست افضاس ٘شْ يه وٝ

 وٝ ٚلتي .اػت ٔشتٛط ٘ا دادٜ يه ايٙدا دس ػش ٔٛي سً٘ .تاؿذ دسآٔذ ػغح ٚ فؼّي اؿتغاَ ٚضؼيت ٔـتشي،

 ٔيضاٖ اص ػشخٕغ ٌضاسؽ يه خٛاٞاٖ تاصاسياتي ٔذيش يه ٌيشد، ٔي لشاس اسصياتي ٔٛسد تِٛيذ خظ يه ٔٛفميت

 ٘أٙاػة ايٙدا دس ٘يض فشٚؽ ٞش تٝ ٔشتٛط خضئيات تا حديٓ ٌضاسؽ يه .تاؿذ ٔي ؽفشٚ تخؾ تٛػظ فشٚؽ

 ؿذٜ تٙذي خٕغ ٔٙاػة عٛس تٝ ٚ ؿٛ٘ذ ٔشتٛط تلٕيٓ تٝ ٔؼتميٕا وٝ ٞؼتٙذ ٔشتثظ ٚلتي ٞا دادٜ .تٛد خٛاٞذ

 .تاؿٙذ

 چيضي ٔٛسد دس تايذ واستشاٖ.تاؿذ ٔي ٞا دادٜ ٔذيشيت ػيؼتٓ يه عشاحي دس وّيذي ٔٛضٛع يه تٛدٖ، ٔشتثظ

 آيٙذٜ دس تٛا٘ٙذ ٔي يا ٞؼتٙذ ٔٙاػة اوٖٙٛ وٝ اػت دِيُ ايٗ تٝ آيا تٍيش٘ذ تلٕيٓ ؿٛد، رخيشٜ تايؼتي وٝ

 تٝ ٌشايؾ ٔؼٕٛال ٚ اػت دؿٛاس تاؿذ، ٔٙاػة آيٙذٜ دس اػت ٕٔىٗ وٝ ٞايي دادٜ ؿٙاػايي اِثتٝ .تاؿٙذ ٔٙاػة

 يه ٘يض تٛدٖ ٔٙاػة .تاؿذ ٘ياص ٔٛسد آيٙذٜ دس ؿايذ وٝ ٝتٛخي ايٗ تا داسد، ٚخٛد ٞا دادٜ صياد ا٘ثاؿتٍي ػٕت

 ٔشتثظ ٞاي دادٜ اٌش .تاؿذ ٔي ٞا دادٜ ٔذيشيت ػيؼتٓ يه اص ٞا دادٜ پشداصؽ ٚ اػتخشاج صٔاٖ دس ٟٔٓ ٔالحظٝ

 ٞاي ػاَ دس .سٚد واس تٝ ٔٙاػة كٛست تٝ ٞا دادٜ تٙذي خٕغ تشاي تٛا٘ذ ٔي خٛ ٚ پشع صتاٖ پغ تاؿذ، ٔٛخٛد

 اص اػٓ ٞايي دادٜ ا٘تماَ، ايٗ ٚ ا٘ذ ٕ٘ٛدٜ ٔثادست ٚب عشيك اص ٞا دادٜ ا٘تماَ تٝ تيـتش ٞا ػاصٔاٖ تيؼتٓ، لشٖ پايا٘ي

 ٔٛلغ تٝ ٌزاسي، اؿتشان تٝ لاتّيت الذاْ، ايٗ .ٌيشد ٔي تش دس سا وٓ تغييشات تا يا صياد تغييشات تا ٞايي دادٜ

 ػيؼتٓ يه خالكٝ عٛس تٝ .اػت دادٜ واٞؾ سا ٞا دادٜ اسا٘تـ ٞضيٙٝ ٚ دادٜ افضايؾ سا دػتشػي لاتّيت ٚ تٛدٖ
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 پـتيثا٘ي تلٕيٕات ٚ ٌزؿتٝ يادآٚسي تشاوٙؾ، پشداصؽ اص ػاصٔاٖ يه حافظٝ ٍٟ٘ذاسي تشاي ٞا دادٜ ٔذيشيت

 يه واستشاٖ آَ ايذٜ عٛس تٝ .تاؿذ دليك ٚ أٙيت داساي ٌزاسي، اؿتشان تٝ لاتُ تايؼتي آٖ ٔحتٛاي .وٙذ ٔي

 دسيافت ٔىاٖ ٞش دس ٚ صٔاٖ ٞش دس سا ٔٙاػة ٚ تٕٛلغ ٞاي دادٜ تا تاؿٙذ لادس تايؼتي ٞا دادٜ ٔذيشيت ػيؼتٓ

 سا ٔؼياسٞا ايٗ وٝ ٕ٘ايٙذ ايداد دادٜ ٔذيشيت ػيؼتٓ ٘ٛػي وٝ اػت آٖ ٔتخلليٗ تشاي ػٕذٜ چاِؾ يه .ٕ٘ايٙذ

 .ٕ٘ايذ تأيٗ

 

 ٍ ٍيژگي ّاي آى  دادُ ّا کيفيت

ا تٝ ػٙٛاٖ يه ٔٛضٛع ٟٔٓ ٘ٝ تٟٙا اص ِحاػ أٙيتي وٝ دس استما اػتا٘ذاسدٞاي تاالي دس ػاِٟاي اخيش ويفيت دادٜ ٞ

ٔشالثت تيٕاس داسد تّىٝ اص حيث اثش تش تٛدخٝ اي وٝ دِٚت تٝ ٔٙظٛس پـتيثا٘ي خذٔات تٟذاؿتي دسٔا٘ي تؼييٗ ٔي وٙذ 

ٔشالثت  "ٕ٘ٛدٜ اػت وٝ ٔحؼٛب ؿذٜ اػت. ٔايش تٝ ٘مُ اص وٕيؼيٖٛ ّٔي آٔاسٞاي حياتي ٚ تٟذاؿتي اظٟاس 

چٙيٗ اعالػاتي تٝ  "تٟذاؿتي دسٔا٘ي تا ويفيت ، تؼتٍي تٝ اعالػات وأُ ٚ خأغ پشٚ٘ذٜ ٞاي پضؿىي تيٕاس داسد.

ٔٙظٛس پـتيثا٘ي اص تـخيق ٚ دسٔاٖ، ا٘ذاصٜ ٌيشي ويفيت ٔشالثت ٚ تٟثٛد آٖ، پيـشفت تٟذاؿت ػٕٛٔي، استما تٟشٜ 

 ٟيُ أش تاصپشداخت )خثشاٖ ٞضيٙٝ( اػاػي ٚ ٟٔٓ اػت.ٚسي ٔشالثت تٟذاؿتي دسٔا٘ي ٚ تؼ

اٌش آؿغاَ ٚاسد  "آيا تا تحاَ اكغالح ديٛيغ ٘يض ضشٚست ويفيت دادٜ ٞا ٚ ٚيظٌي ٞاي آٖ سا چٙيٗ تياٖ ٔي وٙذ:

سا ؿٙيذٜ ايذ؟ يؼٙي اٌش اعالػاتي سا وٝ ؿٕا دس وأپيٛتش  ٚاسد ٔي وٙيذ ٘ادسػت  "وٙي آؿغاَ ٞٓ دسيافت ٔي وٙي

ذ آٍ٘اٜ ٞش آ٘چٝ وٝ اص وأپيٛتش دسيافت خٛاٞيذ وشد ٘ادسػت خٛاٞذ تٛد. تٙاتشايٗ حائض إٞيت اػت وٝ لثُ اص تاؿ

 ٚاسد وشدٖ اعالػات اص دسػتي ٚ دلت آٖ اعٕيٙاٖ حاكُ ؿٛد.

 

 (Health Data) اًَاع دادُ ّاي سالهت

 ( دادٜ ٞاي خٕؼيت ؿٙاختيDemographic Dataٜٔا٘ٙذ: ٘اْ ، آدسع، ؿٕاس ) ّٔي،ٔحُ واس 

 (دادٜ ٞاي اختٕاػي التلاديSocioeconomic Data ٔا٘ٙذ: ٚضؼيت تاُٞ، ٔيضاٖ تحليالت ٚ ػادات )

 اختٕاػي

 ( دادٜ ٞاي ٔاِيFinancial Data) ٝٙٔا٘ٙذ ٔيضاٖ ٞضيٙٝ تيٕاس ، پشداخت وٙٙذٜ ٞضي 
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 ( دادٜ ٞاي تاِيٙيClinical Data)  ػالئٓ ٚ ٘ـا٘ٝ ٞا ، ٘اْ تٕأي دادٜ ٞاي ٔشتثظ تـخيق ٚ دسٔاٖ ٔا٘ٙذ

 تيٕاسي ، ٘اْ داسٚ ٚ....

 ٍيژگي ّاي کيفي دادُ ّا :

 (  كحت دادٜ ٞاData Accuracy) 

 (  خأؼيت دادٜ ٞاData comprehensiveness) 

  ( ٕٞؼا٘ي دادٜ ٞاData consistency ) 

 ( تاصٌي دادٜ ٞاData currency)  

 ( تؼشيف  ؿذٌي دادٜ ٞاData definition)  

  سيضؿذٌي( دادٜ ٞاData granularity)  

 ( دلت دادٜ ٞاdata precision)  

 ( ٖٔشتٛط تٛدData relevancy)  

 ( ٖتٝ ٔٛلغ تٛدData timeliness)  

 

 (:Data Accuracyصحت دادُ ّا )

 دسػتي دادٜ ٞا 

 :ٔثاَ ٞا 

  .اٌش خٙؼيت تيٕاس ٔزوش اػت دس پشٚ٘ذٜ ٘يض ٔزوش دسج ؿٛد 

  ٜدسػت ٕٞاٖ تاؿذ وٝ تيٕاس ٌفتٝ اػت.٘ـا٘ي ثثت ؿذٜ تيٕاس دس پشٚ٘ذ 
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 .اؿتثاٞات تايپي دس خالكٝ پشٚ٘ذٜ ٚ ٘أٟايي تا اؿتثاٞات أاليي ٔثاِٟايي اص دادٜ ٞاي ٘ادسػت ٔي تاؿٙذ 

  ، ٗاعٕيٙاٖ اص كحت دادٜ ٞا دس ٌشٚ آٔٛصؽ ٔٙاػة ٌشدآٚسي وٙٙذٌاٖ دادٜ ٞا ٚ ٚخٛد تؼاسيف سٚؿ

  ٌٛيا ٚ خاِي اص اتٟاْ ٔي تاؿذ.

 

 (:Data comprehensivenessت دادُ ّا )جاهعي

 ( ٜخأؼيت دادٜ يا وأُ تٛدٖ دادcompleteness)   ٚخٛد وّيٝ دادٜ ٞاي ضشٚسي 

 دادٜ ٞاي ٔٛسد ٘ياص تشاي اػتفادٜ خاف تايذ ٔٛخٛد تٛدٜ ٚدسدػتشع اػتفادٜ وٙٙذٜ  تاؿذ ٕٝٞ  

 د٘ذ.دادٜ ٞاي ٔشتثظ تٝ ٞٓ ٕٔىٗ اػت دس كٛست ٘الق تٛدٖ تال اػتفادٜ ٌش 

 ( تٟيٝ ٔدٕٛػٝ دادٜ ٞاData set.خٟت خأؼيت دادٜ ٞا ٔغشح ٌشديذٜ اػت )  

 

 ( :Data consistencyّوساًي دادُ ّا)

 .دادٜ ٞاي اػتفادٜ ؿذٜ تايؼتي دس ٕٞٝ خا تا ٔؼٙاي يىؼاٖ تىاس سفتٝ تاؿذ ٚ فالذ تٙالض تاؿٙذ 

 :ٔثاَ ٞا 

  ٜٔشالثت اٚيىؼا٘ي ؿٕاسٜ پشٚ٘ذٜ تيٕاس دس تٕاْ ٌضاسؿات يه دٚس 

 .تـخيق ٞاي ثثت ؿذٜ دس فشْ ٞاي ٔختّف يىؼاٖ تاؿذ 

  اػتفادٜ اص اختلاسات تا دٚ ٔؼٙاي ٔختّف ٔثاَ خٛتي تشاي فمذاٖ ٕٞؼا٘ي دادٜ ٞاػت وٝ ٕٔىٗ اػت ٔٙدش

  تٝ تشٚص ٔـىالتي ٌشدد.
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 :(Data currencyتاصگي دادُ ّا)

  .دادٜ ٞا ٚلتي تاصٜ ٞؼتٙذ وٝ  سٚصآٔذ ؿذٜ تاؿذ 

 اص ا٘ٛاع دادٜ ٞا تؼذ اص يه دٚسٜ صٔا٘ي تال اػتفادٜ ٔي ٌشد٘ذ تشخي . 

 

 (:Data definitionتعشيف  ضذگي دادُ ّا )

  ٜتؼشيف سٚؿٗ ػٙاكش دادٜ اي تايؼتي فشاٞٓ ٌشدد تغٛسيىٝ اػتفادٜ وٙٙذٌاٖ وٙٛ٘ي ٚ آتي تذا٘ٙذ ٞش داد

 . اي تٝ چٝ ٔؼٙايي اػت

 يىي اص ساٟٞاي تىاسٌيشي تؼاسيف سٚؿٗ داد(ٞا ،اػتفادٜ اص ديىـٙشي دادٜ ٞا ٜData Dictionary )

 .اػت

 

 :(Data granularityسيضضذگي دادُ ّا )

 . تشخي دادٜ ٞا سا ٔي تٛاٖ تٝ ؿىُ سيض ؿذٜ دسج ٕ٘ٛد 

  ،ٜتشاي ٔثاَ ٘اْ ٚ٘اْ خا٘ٛادٌي تٝ كٛست يه خضء يا دٚ خضء ٚ يا تاسيخ تِٛذ تلٛست ػٝ خضء سٚص ،ٔا

  ػاَ.

 ص خٟت  ػغح سيض ؿذٌي ٚ  خضئيات  ٔغاتك لٛاػذ تؼييٗ ؿذٜ ، ثثت ٌشد٘ذ.ٔتغيشٞا تايؼتي ا  

 

 (Data precisionدقت دادُ )

 دلت اغّة ٔشتٛط تٝ دادٜ ٞاي ػذدي ٔي تاؿذ . 
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  دلت ٔـخق ٔي وٙذ وٝ تا چٝ حذ ٔمذاس ثثت ؿذٜ ٘ضديه تٝ ا٘ذاصٜ ،ٚصٖ ،ٔمذاس ٚ يا ٞش اػتا٘ذاسد ديٍش

 دس ا٘ذاصٜ ٌيشي ٔي تاؿذ. 

 اي ٔثاَ دس خلٛف دٚص داسٚٞا ٕ٘ي تٛاٖ ٔمذاس داسٚي دادٜ  ؿذٜ  تٝ تيٕاس سا تلٛست ٌشد ؿذٜ تٝ ٌشْ تش

  ٘ٛؿت ٚلتي وٝ داسٚ دس دٚص ٔيّيٍشْ تدٛيض ؿذٜ اػت.

 

 : (Data relevancyهشتَط تَدى )

  .دادٜ ٞا  تايؼتي ٔشتثظ تا ٞذف ٌشدآٚسي دادٜ تاؿذ 

 تٝ اٞذاف ٔٛسد ٘ظش اػٓ اص دسٔا٘ي،آٔٛصؿي ٚ ٔغاِؼات تشاي ٔثاَ دادٜ ٞاي دٌٔٛشافيه تا تٛخ ٝ

  اپيذٔيِٛٛطيىي ٌشدآٚسي ٔي ؿٛد.

 

 ( :Data timelinessتِ هَقع تَدى )

  تٝ ٔٛلغ تٛدٖ يىي اص خٙثٝ ٞاي ٟٔٓ ويفيت اغّة دادٜ ٞاي ٔشالثت تٟذاؿتي ٚ دسٔا٘ي ٔي تاؿذ. تٝ ٔٛلغ

 شدد. تٛدٖ دادٜ ٞا تا ٘حٜٛ اػتفادٜ اص دادٜ ٔـخق ٔي ٌ

  تشاي ٔثاَ ػشؿٕاسي سٚصا٘ٝ  تيٕاساٖ دس تش٘أٝ سيضي ٞاي اص لثيُ خذٔات پشػتاسي ٚ خذٔات اسائٝ غزا

واسدتشد داسد  دس كٛستيىٝ ػشؿٕاسي ٔاٞا٘ٝ ٚيا ػاال٘ٝ دس تش٘أٝ سيضي ٞاي اػتشاتظيه أىا٘ات دسٔا٘ي 

  واستشد داسد.
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 AHIMAمدل مدیریت کیفیت داده بخش دوم : 

AHIMA Data Quality Management Model 

 

ٍٟ٘ذاسي  ثٝ ٞاي ٔختّف )واستشد، ٌشدآٚسي ،آٖ چٝ وٝ دس خلٛف ايٗ ٔذَ حائض إٞيت اػت، تاثيش خٙ

تش ٚيظٌي ٞاي ٔشتٛط تٝ ويفيت دادٜ ٞا ٔي تاؿذ. تٝ ػثاستي تشاي داؿتٗ دادٜ ٞايي تا ويفيت ٘ياص  (ٚ تحّيُ

ػذْ تٛخٝ تٝ خٙثٝ ٞايي اص لثيُ تؼييٗ ٞذف اص ٟات ٔي تاؿذ . تٝ تىاسٌيشي ٚ اػٕاَ سٚؽ ٞا اص وّيٝ خ

ٌشدآٚسي ٚ ياػذْ  تىاسٌيشي سٚؿٟاي الصْ  دس خلٛف رخيشٜ ٚ تاصياتي ٚ يا تحّيُ ٔٙدش تٝ ٘مق 

 ٚيظٌي ٞاي الصْ ويفيت دادٜ ٞا ٔي ٌشدد.

 دس صيش ٔؼا٘ي ٔشتٛط تٝ ايٗ خٙثٝ ٞا آٚسدٜ ؿذٜ اػت:
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 (واستشدApplication:) 

  وٝ دادٜ ٞا تش اػاع آٖ ٌشدآٚسي ٔي ٌشدد.ٞذفي 

 (ٌشدآٚسيCollection:) 

 .فشايٙذ ٞايي وٝ تٝ ٚػيّٝ آٟ٘ا دادٜ ٞا ٌشدآٚسي ٔي ٌشدد 

 (ٍٟ٘ذاسيWarehousing:) 

 .فشآيٙذٞا ٚ ػيؼتٓ ٞايي وٝ خٟت رخيشٜ دادٜ ٞا اػتفادٜ ٔي ؿٛد 

 (ُتحّيAnalysis:) 

 تشدٞاي ٔختّف، ٔٛسد اػتفادٜ لشاس ٔي ٌيشدفشايٙذٞاي تثذيُ دادٜ تٝ اعالػاتي وٝ تشاي واس.  

 ٌشدآٚسي ،اتؼاد ٔختّف )واستشد، ٘ىاتي ٔغشح ٌشديذٜ وٝ ٔي تٛاٖ تا سػايت آٟ٘ا  دس  دس ادأٝ تحث 

 تٝ ٚيظٌي ويفي ٔٛسد ٘ظش دػت يافت .ٍٟ٘ذاسي ٚ تحّيُ( 

 

 (Data Accessibilityدس دستشس تَدى دادُ )

 يافت تٛدٜ ٚ ٌشدآٚسي ٚ دػتشػي تٝ آٟ٘ا لا٘ٛ٘ي تاؿذ.ػٙاكش دادٜ اي تٝ آػا٘ي لاتُ دس 

 :واستشد لا٘ٛ٘ي، ٔاِي، تاِيٙي ٚ ػايش ٔحذٚدٜ ٞا تؼييٗ ٔي وٙذ وٝ وذاْ دادٜ ٞا تايؼتي ٌشدآٚسي کاستشد

ٌشدد. تشاي ٔثاَ ٌشدآٚسي دادٜ ٞاي ٔشتٛط تٝ خٙغ ٚ٘ظاد دس پضؿىي ، أشي لا٘ٛ٘ي تاؿذ ِٚي اصخٟت 

 ايٗ اعالػات غيش لا٘ٛ٘ي تاؿذ. ٔٙاتغ ا٘ؼا٘ي ٌشدآٚسي

 :ٕٞچٙيٗ تؼأُ ػيؼتٓ  تٟيٝ اتضاس ٌشدآٚسي ٔٙاػة دسدػتشع تٛدٖ دادٜ سا تضٕيٗ ٔي وٙذ گشدآٍسي

 ٞا تا يىذيٍش ٚ ادغاْ آٟ٘ا دػتشػي سا تيـتش ٔي وٙذ

 :فٗ آٚسي ٚ ػخت افضاس تش دػتشع تٛدٖ تاثيش ٔي ٌزاسد. ًگْذاسي 
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 : ػثة اعٕيٙاٖ اص تحّيُ كحيح ٔي ٌشدد. دػتشػي تٝ دادٜ ٞاي وأُ تحليل 

 

  (:Data Accuracyصحت دادُ ّا )

 .دادٜ ٞا داساي ٔماديش دسػت ٚ ٔؼتثش تاؿذ 

 :خٟت تؼٟيُ كحت دادٜ ٞا،ٞذف اص تىاسٌيشي  تايؼتي ٔـخق ٌشدد. کاستشد 

 : خٟت تضٕيٗ كحت دادٜ ٞا، آٔٛصؽ وافي ٚ صٔاٖ ، استثاعات ٔٙاػة ٚ ٚخٛد تؼاسيف  گشدآٍسي

 دٜ تشاي اؿخاكي وٝ دادٜ ٞا سا ٌشدآٚسي ٔي وٙٙذ ضشٚسي اػت.دا

 :خٟت اعٕيٙاٖ اص كحت تايؼتي ٚيشايؾ ٞاي ٔٙاػة ا٘داْ ؿٛد. ًگْذاسي 

  : خٟت تحّيُ كحيح دادٜ ٞا تايؼتي اص كحيح تٛدٖ اٍِٛسيتٓ ٞا، فٛسَٔٛ ٞا ٚ ػيؼتٓ ٞاي  تحليل

وذ كحيح سا تٝ ٔٛسد تـخيلي اختلاف تشخٕٝ اعٕيٙاٖ حاكُ ٌشدد. تشاي ٔثاَ ػيؼتٓ وذٌزاسي، 

 دٞذ.

 

 ( :Data consistencyّوساًي دادُ ّا)

 .دادٜ ٞاتايؼتي ٔؼتثش تٛدٜ دس ٕٞٝ خا تا ٔماديش يا ٔؼٙاي يىؼاٖ تىاس سفتٝ تاؿذ ٚ فالذ تٙالض تاؿٙذ 

 :دادٜ تايؼتي دس واستشد ٞا ٚ ػيؼتٓ ٞاي ٔختّف يىؼاٖ تٛدٜ ٚ فالذ تٙالض تاؿذ.کاستشد 

 اػتفادٜ اص تؼاسيف دادٜ ، آٔٛصؽ وافي ٚ اػتفادٜ اص سٚؽ ٞاي اػتا٘ذاسد ٌشدآٚسي دادٜ ٞا  :گشدآٍسي

 ،ٕٞؼا٘ي دادٜ ٞا سا تؼٟيُ ٔي وٙذ.

 :ٚيشايؾ ٞا ٚ تثذيُ ٞاي ٍٞٙاْ رخيشٜ  ٚ ٍٟ٘ذاسي ػثة اعٕيٙاٖ اص ٕٞؼا٘ي دادٜ ٞا ٔي ٌشدد. ًگْذاسي 
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 :ٛسَٔٛ ٞا ٚ ٔؼادالت ػّٕي ٚ ٔحاػثات ا٘حشاف اص ٔؼياس ٚ تحّيُ دادٜ ٞا دس ؿشايظ لاتُ تىشاس تا ف تحليل

 ػايش سٚؽ ٞا ػثة اعٕيٙاٖ اص ٕٞؼا٘ي دادٜ ٞا ٔي ٌشدد.

 (:Data comprehensivenessجاهعيت دادُ ّا )

 ( ٜخأؼيت دادٜ يا وأُ تٛدٖ دادcompleteness)  ٕٝٞ  دادٜ ٞاي ٔٛسد ٘ياص تشاي اػتفادٜ خاف تايذ

 اضافي ٌشدآٚسي ٍ٘شدد.ٔٛخٛدتٛدٜ ٚ دادٜ ٞاي 

 :ٔـخق ٕ٘ٛدٖ ايٙىٝ دادٜ ٞا تشاي چٝ ٔٙظٛسي اػتفادٜ ٔي ٌشد٘ذ ٚ تؼييٗ اػتفادٜ وٙٙذٌاٖ ٟ٘ايي  کاستشد

 ػثة اعٕيٙاٖ اص خأغ ٚ وأُ تٛدٖ دادٜ ٞا ٔي ٌشدد.

 :ٛد اص ٌشدآٚسي دادٜ ٞاي خأغ ٚ ٞضيٙٝ اثش تخؾ ٔي تٛا٘ذ اص تؼأُ تا ػايش ػيؼتٓ ٞا ٚ يا داّ٘ گشدآٍسي

 آٟ٘ا تاؿذ.

  ٔذيشيت استثاط تيٗ كاحثاٖ دادٜ ٞا، ٌشدآٚسي وٙٙذٌاٖ ٚ اػتفادٜ وٙٙذٌاٖ ٟ٘ايي ػثة ًگْذاسي:

اعٕيٙاٖ اص آٌاٞي آٟ٘ا اص دادٜ ٞاي لاتُ دػتشع ٌشديذٜ ٚػثة واٞؾ ٌشدآٚسي دادٜ ٞاي اضافي ٔي 

 ٌشدد..

 : أؼيت دادٜ ٞا تش تحّيُ ٞاي ٔٛسد ٘ياص دس واستشدٞاي ٔختّف تاثيش ٔي ٌزاسد.ختحليل 

 

 :(Data currencyتاصگي دادُ ّا)

  .دادٜ ٞا ٚلتي تاصٜ ٞؼتٙذ وٝ  سٚصآٔذ ؿذٜ تاؿذ 

 .تشخي اص ا٘ٛاع دادٜ ٞا تؼذ اص يه دٚسٜ صٔا٘ي تال اػتفادٜ ٔي ٌشد٘ذ 

  :دادٜ ٞا  اص خٟت تاصٌي ٔتفاٚت خٛاٞذ تٛد.تا تٛخٝ تٝ واستشد دادٜ ٞا ،اسصؽ   کاستشد 
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 :اتضاسٞاي ٌشدآٚسي دادٜ ٞا ٚ تؼاسيف دادٜ ٞا ٘يض تايؼتي  دس عَٛ صٔاٖ ٔٛسد تاصٍ٘شي لشاس  گشدآٍسي

 ٌيشد.

 :خٟت اعٕيٙاٖ اص سٚصآٔذ تٛدٖ دادٜ ٞا ، ػيؼتٓ ٞا، خذاَٚ ٚ پايٍاٜ دادٜ ٞا تغٛس ٔذاْٚ  ًگْذاسي

 تٝ آٖ ثثت ٌشدد.سٚصآٔذ ؿذٜ ٚ ٔؼتٙذات ٔشتٛط 

 : دػتشػي تٝ دادٜ ٞاي سٚصآٔذ ؿذٜ تش تحّيُ دادٜ ٞا ٘يض تاثيش ٔي ٌزاسد تحليل. 

 (:Data definitionتعشيف  ضذگي دادُ ّا )

  ٜتؼشيف سٚؿٗ ػٙاكش دادٜ اي تايؼتي فشاٞٓ ٌشدد تغٛسيىٝ اػتفادٜ وٙٙذٌاٖ وٙٛ٘ي ٚ آتي تذا٘ٙذ ٞش داد

 . اي تٝ چٝ ٔؼٙايي اػت

 ٞيىي اص سا(ٟاي تىاسٌيشي تؼاسيف سٚؿٗ دادٜ ٞا ،اػتفادٜ اص ديىـٙشي دادٜ ٞاData Dictionary )

 اػت. 

 :ٞذف واستشدي تايؼتي دس تؼشيف دادٜ ٞا تغٛس ٔـخق روش ٌشدد. کاستشد 

 : ٚخٛد تؼاسيف ٔـخق ، تش ٌشدآٚسي دادٜ ٞاي كحيح تاثيش ٔي ٌزاسد.گشدآٍسي 

 :ت ٔشتٛط تٝ تؼاسيف آٟ٘ا ٘يض رخيشٜ ٌشدد.ػالٜٚ تش دادٜ ٞا تايؼتي ٔؼتٙذا ًگْذاسي 

 : ُتٝ ٔٙظٛس تحّيُ ٔٙاػة ، ػالٜٚ تش ٕ٘ايؾ دادٜ  تايؼتي ٞذف اص دادٜ ٞاي ٌشدآٚسي ؿذٜ ٘يض تحّي

 ٔـخق ٌشدد.

 

 :(Data granularityسيضضذگي دادُ ّا )

 . تشخي دادٜ ٞا سا ٔي تٛاٖ تٝ ؿىُ سيض ؿذٜ دسج ٕ٘ٛد  ٔثُ تاسيخ تِٛذ، دسخٝ حشاست 

 استشد: تا تٛخٝ تٝ واستشد ٞاي ٔختّف، ٘ياص تٝ ػغح ٔتفاٚتي اص سيض ؿذٌي ٚخٛد داسدو 
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 .ٌشدآٚسي : دس اتضاسٞاي ٌشدآٚسي تايؼتي ػغح سيض ؿذٌي دس ٘ظش ٌشفتٝ ؿذٜ تاؿذ 

 .ٍٟ٘ذاسي: دادٜ ٞا تايؼتي دس ػغح سيض ؿذٌي ٔٙاػة رخيشٜ ٚ ٍٟ٘ذاسي ٌشدد 

 سيض ؿذٌي دادٜ ٞاي ٌشدآٚسي ؿذٜ ا٘داْ ٔي پزيشد. تحّيُ: تحّيُ ٔٙاػة ٘يض تا تٛخٝ تٝ ػغح 

 

 

 (data precisionدقت دادُ )

  .ٔماديش دادٜ ٞا تايؼتي تا تٛخٝ تٝ واستشد اص دلت الصْ تشخٛسداس تاؿذ 

 ٘ٛع واستشد ، دلت دادٜ سا ٘يض تؼييٗ ٔيىٙذ.کاستشد : 

 ق ٌشدد. تشاي ٔثاَ تؼييٗ : تشاي سػايت دلت دادٜ ٔحذٚدٜ آيتٓ ٞاي دادٜ اي تايؼتي ٔـخگشدآٍسي

 ٌشٜٚ ٞاي ػٙي

 : (Data relevancyهشتَط تَدى )

 .دادٜ ٞا صٔا٘ي تا ٔؼٙا ٞؼتٙذ وٝ ٔشتثظ تا ٞذف ٚ واستشد ٌشدآٚسي ؿذٜ تاؿٙذ 

 :٘ٛع واستشد ، تؼييٗ وٙٙذٜ دادٜ ٞاي ٔشتثظ تٟٓ ٔي تاؿذ. کاستشد 

 :دادٜ ٞا ٔذ ٘ظش لشاس ٌيشد.دس اتضاسٞاي  ٌشدآٚسي دادٜ ٞا ٘يض تايؼتي استثاط  گشدآٍسي 

 خٟت اعٕيٙاٖ اص ٍٟ٘ذاسي دادٜ ٞاي ٔشتثظ ،تايؼتي فٟشػت ٞاي تاصياتي تا تٛخٝ تٝ واستشد  ًگْذاسي:

 تذٚيٗ ٌشدد.

  :ٚخٛد دادٜ ٞاي ٔشتثظ أىاٖ تحّيُ ٔٙاػة تا تٛخٝ تٝ واستشد سا فشاٞٓ ٔي ٕ٘ايذ. تحليل 
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 :( Data timelinessتِ هَقع تَدى )

 يؼتي دس صٔاٖ خٛاػتٝ ؿذٜ ،ثثت ٌشدد.تاخيش دس ثثت ٕٔىٗ اػت ٔٙدش تٝ اص لّٓ افتادٖ ٚ يا اؿتثاٜ دادٜ ٞا تا

 دس ثثت ٌشدد.

  .تٝ ٔٛلغ تٛدٖ دادٜ ٞا تا ٘حٜٛ اػتفادٜ اص دادٜ ٔـخق ٔي ٌشدد 

  تشاي ٔثاَ ػشؿٕاسي سٚصا٘ٝ  تيٕاساٖ دس تش٘أٝ سيضي ٞاي اص لثيُ خذٔات پشػتاسي ٚ خذٔات اسائٝ غزا

واسدتشد داسد  دس كٛستيىٝ ػشؿٕاسي ٔاٞا٘ٝ ٚيا ػاال٘ٝ دس تش٘أٝ سيضي ٞاي اػتشاتظيه أىا٘ات دسٔا٘ي 

 واستشد داسد.

  

 ٍ علت آًْا: اي اضتثاّات دادُتخص سَم :

( data errorsٞشٌٛ٘ٝ للٛس دس خلٛف سػايت اػتا٘ذاسدٞاي ويفيت دادٜ ٞا تحت ػٙٛاٖ اؿتثاٞات دادٜ اي )

 ايٗ اؿتثاٞات تش اػاع ػُّ صٔيٙٝ اي تٝ دٚ دػتٝ تمؼيٓ ٔي ؿٛ٘ذ:٘أيذٜ ٔي ؿٛد. 

 اؿتثاٞات ػيؼتٕاتيه : ايٗ اؿتثاٞات اغّة ٔشتثظ تا خشياٖ واس ٚ الذأات ٔي تاؿذ 

  .اؿتثاٞات تلادفي: ايٗ اؿتثاٞات اغّة دس اثش تي دلتي ٞا ٚ فمذاٖ آٔٛصؽ وافي ٔي تاؿذ  

 

 آنها بروز علت و اي داده خطاهاي انواع

 اي دادٜ خغاي يه .ؿٛد ٔي ٘أيذٜ اي دادٜ خغاي ٕ٘ايٙذ، تأيٗ سا اػتا٘ذاسد اِضأات ٘تٛا٘ٙذ ٞا دادٜ اٌش

 تٝ ٟ٘ايي تـخيق يه اٌش :ٔثاَ ػٙٛاٖ تٝ .داؿت خٛاٞذ دادٜ ويفي ٚيظٌي چٙذ يا يه تش ٔٙفي تاثيشي

 سٚؽ تٝ تـخيق ٕٞاٖ اٌش .ٌيشد ٔي لشاس تاثيش تحت دادٜ ايٗ كحت ؿٛد، وذٌزاسي ٘ادسػت كٛست

 ٔي ٘ـاٖ سا اي دادٜ خغاٞاي ٞا ٔثاَ ايٗ دٚ ٞش .٘ذاس٘ذ ٕٞؼا٘ي ٞا دادٜ آٖ ؿٛد، وذٌزاسي ٔختّف ٞاي

 عثمٝ تلادفي ٚ ػيؼتٕاتيه خغاٞاي دػتٝ دٚ تٝ آٟ٘ا اي صٔيٙٝ ػّت ٘ظش اص اغّة اي دادٜ خغاٞاي .دٞٙذ

 ػّٕياتي الذأات تا تغاتك ػذْ يا تفاٚت تٝ ٘ٙذتٛا ٔي وٝ ٞؼتٙذ آٟ٘ايي ػيؼتٕاتيه خغاٞاي .ؿٛد ٔي تٙذي
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 دس .ٌشفت لشاس اؿاسٜ ٔٛسد وٝ ٞا تـخيق وذٌزاسي خغاٞاي .ؿٛ٘ذ دادٜ ٘ؼثت ٞا ػيؼتٓ يا اػتا٘ذاسد

 ٔي ؿذ، ٔي ٘اؿي وذٌزاساٖ ٘اوافي آٔٛصؽ يا وذٌزاسي افضاس ٘شْ كحيح غيش ٘ٛيؼي تش٘أٝ اص وٝ كٛستي

 غيش تؼشيف اص ٘اؿي تٛا٘ذ ٔي ٕٞچٙيٗ ػالٔت حيغٝ دس اي دادٜ غاٞايخ .تاؿذ ػيؼتٕاتيه خغاي تٛا٘ؼت

 وذٌزاسي خغاٞاي اٌش ؿٛد، ٘اؿي ٞا دادٜ ٌشدآٚسي ٔـخق ٞاي پشٚتىُ تا تغاتك ػذْ يا ٞا دادٜ ؿفاف

 ٘ظش دس تلادفي خغاٞاي آٟ٘ا افتذ، اتفاق ٞا دادٜ ٕ٘ٛدٖ ٚاسد يا ٘اخٛا٘ا خظ دػت ٘تيدٝ دس ٞا تـخيق

 ٔي ػيؼتٕاتيه خغاي تٝ ٘اوافي آٔٛصؽ أا ؿٛد، ٔي ٔٙدش تلادفي خغاٞاي تٝ دلتي تي .٘ذؿٛ ٔي ٌشفتٝ

 .ا٘دأذ

  (Arts, DeKeizer & Schaffer, 2002)اي دادٜ خغاٞاي ا٘ٛاع .1 خذَٚ

 

  تصادفي خغاّاي  سيستويک اّايغخ

 ٔثٟٓ اي دادٜ تؼاسيف

 ٞا دادٜ ٌشدآٚسي تشاي ٔثٟٓ ٞاي دػتٛساِؼُٕ

 ٞا دادٜ ٚسٚد كفحات ضؼيف عشاحي

 ٘ٛيؼي تش٘أٝ خغاٞاي

 ٘الق اي دادٜ ٔٙثغ

 اي دادٜ ٔٙاتغ دس دادٜ فشٔت تٛدٖ ٘أٙاػة

 آٖ ٘ثٛدٖ دػتشع دس يا ٞا دادٜ ديىـٙشي تٟيٝ ػذْ

 ٞا دادٜ ديىـٙشي ٘ثٛدٖ ٔشتثظ يا ٘ثٛدٖ وأُ

 ٞا پشٚتىُ ٚ ٞا دػتٛساِؼُٕ فمذاٖ

 وافي ا٘ؼا٘ي ٘يشٚي فمذاٖ

 خغاٞاي ػاختٗ ٔـخق تشاي تٓػيؼ تٛا٘ايي ػذْ

 اي دادٜ

 ٚ ٞا دػتٛساِؼُٕ ٔٛسد دس ٘ظاست ٚ وٙتشَ ٘ثٛد

 دادٜ تؼاسيف

 ٔٙثغ دس ٘اخٛا٘ا ٞاي ٘ٛيغ دػت

 اي دادٜ

 تايپي اؿتثاٞات

 اٍ٘يضٜ ٘ثٛد

 پشػّٙي ٔىشس ييشات تغ

 دػتي ٔحاػثاتي خغاٞاي
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 اي دادُ خغاّاي سفع ٍ تطخيص پيطگيشي،

 تا وٝ اػت الصْ ٘ٛع ٞشدٚ ٚ دٞٙذ ٔي لشاس تاثيش تحت سا ٞا دادٜ ويفيت تلادفي ٚ ػيؼتٕاتيه خغاٞاي دٚ ٞش

 تتٛا٘ٙذ وٝ ايٗ تا ؿٛ٘ذ ٔـخق وٝ اػت ٘يؼتٙذ الصْ پيـٍيشي لاتُ وٝ خغاٞايي .ؿٛ٘ذ پيـٍيشي أىاٖ حذ

 تٛا٘ذ ئ ػيؼتٓ عشاحي وٝ داس٘ذ ٚخٛد ٞا دادٜ پشداصؽ ٚ دٚسٜ ٌشدآٚسي عي دس ٔتؼذدي ٘ماط .ؿٛ٘ذ تلحيح

 اي دادٜ خغاٞاي

  .دٞذ واٞؾ سا

 

 ّا دادُ کيفيت تْثَد تِ هشتَط ّاي فعاليت

 

 اي دادُ خغاّاي اص پيطگيشي

 ضشٚسي اي دادٜ ػٙاكش اص حذالّي ٔدٕٛػٝ ايداد 

 ٞا دادٜ ديىـٙشي دس آٟ٘ا خلٛكيات ٚ ٞا دادٜ تؼشيف 

 ٝٞا دادٜ آٚسي خٕغ تشاي پشٚتىُ تٟي 

 ٞا دادٜ ٚسٚد تشاي ٔٙاػة وأپيٛتشي اتكفح يا ٔٙاػة ٞاي فشْ ايداد 

 اي دادٜ ٞاي وٙتشَ دادٖ اسلش 

 ٝويفيت تضٕيٗ تش٘أٝ يه تٟي 

 واستشاٖ تشاي اٍ٘يضؽ ايداد ٚ آٔٛصؽ 

 

 اي دادُ خغاّاي آضکاسساصي

 ٞا دادٜ تشاي اتٛٔاتيه ٞاي وٙتشَ اخشاي 

 ٞا دادٜ ويفيت ٕٔيضي اخشاي 

 ٞا ٜداد ٌشدآٚسي ٞاي ٔـي خظ ٚ ٞا پشٚتىُ تشسػي 

 َواستش چٙذ تيٗ يا ٚ واستش يه دس ٞا دادٜ پايايي ٔٛا٘غ وٙتش 

 غيشٜ ٚ آ٘اليٗ كٛست تٝ ؿذٜ وأُ ٞاي فشْ تشسػي 
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 َتٛدٖ وأُ ٘ظش اص ؿذٜ ٚاسد ٞاي دادٜ ٔٙظٓ وٙتش 

 

 ّا دادُ کيفيت تْثَد تشاي ّاي فعاليت

 ٓٞواستشاٖ تشاي ٞا دادٜ ويفيت اص ٞايي ٌضاسؽ ٕ٘ٛدٖ فشا 

 ٘الق ٔٛاسد تىٕيُ ٚ كحيح غيش ايٞ دادٜ اكالح 

 َواستش تٛػظ خغاٞا اكالح چٍٍٛ٘ي وٙتش 

 ٝٞا تٛكيٝ اسائٝ ٚ ٞا دادٜ ويفيت ٘تايح ٔٛسد دس تاصخٛسد اسائ 

 اي دادٜ خغاٞاي ؿذٜ ؿٙاختٝ ػُّ ٕ٘ٛدٖ تشعشف 

 ػيؼتٓ دس ؿذٜ ٔـخق ييشاتغت اخشاي 

 واستشاٖ تا استثاط 

 

 سالهت تاعالعا کيفيت هسيش دس هَجَد هَاًع تشخي

 تٛػظ تٛا٘ٙذ ٔي ٞا ٌٛداَ ايٗ وٝ تش٘ذ ٔي ٘اْ اعالػات ويفيت خادٜ ٔؼيش دس ٌٛداَ دٜ اص ٕٞىاساٖ ٚ اػتشاً٘

 وؼا٘يىٝ وٝ ٔؼتمذ٘ذ آٟ٘ا . ؿٛ٘ذ ايداد اعالػات وٙٙذٌاٖ ٔلشف ٚ اعالػات حافظيٗ اعالػات، وٙٙذٌاٖ تِٛيذ

 ٚ فىش تٕاْ تٟتش ػثاست تٝ ٚ وٙٙذ ػثٛس ٌٛداَ تذٖٚ ٚ كاف ٔؼيش يه اص تايؼتي وٙٙذ، ٔي اػتفادٜ خادٜ ايٗ اص

 ٔـىالت ٚاطٜ اص ٔا ايٙدا دس .ٞا ٌٛداَ ٚ ٞا چاِٝ ا٘ٛاع تا ؿذٖ دسٌيش ٘ٝ تاؿذ ٞذف ٚ ٔملذ تٝ ٔؼغٛف روشؿاٖ

 :ايٓ وشدٜ اػتفادٜ دٍٞا٘ٝ ٞاي ٌٛداَ خاي تٝ

 

 هي ايجاد سا هتفاٍتي ّاي اسصش ٍ هقاديش اعالعات، ًَع يک تشاي هتعذد هٌاتع .1 ضواسُ هطکل

 .کٌذ

 

 .وٙذ ٔي اػتفادٜ تيٕاسي ؿذت اسصياتي تشاي ٔدضا اعالػاتي ٔٙثغ دٚ اص تيٕاسػتاٖ يه :ٔثاَ

 اعالػات اػتٕاد لاتّثت ٚ ثثات :ٌيشد ٔي لشاس تاثيش تحت وٝ ويفيت اتؼاد

 لا٘ٛ٘ي ٚ ٔاِي ٔـىالت ايداد :ػاصٔا٘ي تاثيش



Quality of health data Page 20 
 

 داس٘ذ ٘ياص يىؼا٘ي اعالػات تٝ ٚ ؿذٜ تٟيٝ ٔختّف اٞذاف تشاي ذدئتؼ ٞاي ػيؼتٓ :دٞٙذٜ ٞـذاس ػالئٓ

 وٙٙذٜ اػتفادٜ تشاي سا اعالػاتي ٔدٕٛػٝ يه .ؿٛد اػتفادٜ ٞا ػيؼتٓ اص يىي اص فمظ : ٔؼىٗ ٘ٛع اص حُ ساٜ

 .ييذ ٕ٘ا فشاٞٓ

 تٝ ؿذٜ اؿتٌٝز وٙاس ٞاي ػيؼتٓ وٝ اٞذاف ػايش دادٖ دػت اص :اػت ٕٞشاٜ حُ ساٜ ٌٛ٘ٝ ايٗ تا وٝ ٔـىّي

 .تٛد٘ذ ؿذٜ ايداد اٞذاف آٖ تٝ ٔٙظٛس٘يُ

 يىؼاٖ ٞاي سٚؽ ٚ ٔـتشن تؼاسيف ايداد :ٚالؼي دسٔاٖ

 

 .ضَد هي هٌجش تَسش تِ ٍ ضذُ ايجاد رٌّي ّاي قضاٍت اص استفادُ تا اعالعات .2 ضواسُ هطکل

 

 وٙذ ٔي وذ ا٘تخاب تٝ ٔثادست خٛد رٞٙي لضاٚت اػاع تش تيٕاسػتاٖ وذٌزاس :ٔثاَ

 اعالػات اػتٕاد لاتّثت ٚ ثثات :ٌيشد ٔي لشاس تاثيش تحت وٝ ويفيت اتؼاد

 لا٘ٛ٘ي ٚ ٔاِي ٔـىالت :ػاصٔا٘ي تاثيش

 ػيٙي ٘ٝ ٚ رٞٙي كٛست تٝ اعالػات ايداد تشاي ٞايي فؼاِيت ا٘داْ :دٞٙذٜ ٞـذاس ػالئٓ

 اعالػات تٙٛع اص واػتٗ خٟت اعالػات تِٛيذ لٛا٘يٗ تشاي تيـتش اعالػات :ٔؼىٗ ٘ٛع اص حُ ساٜ

 ٞؼتٙذ ٕٞؼاٖ غيش صياد احتٕاَ تٝ ٚ رٞٙي پيچيذٜ، ؿذٜ اضافٝ لٛا٘يٗ :اػت ٕٞشاٜ حُ ساٜ ايٗ تا وٝ ٔـىّي

 خثشٜ ٞاي ػيؼتٓ اص اػتفادٜ تٟتش، لٛا٘يٗ تيـتش، آٔٛصؽ :ٚالؼي حُ ساٜ

 

 هي هٌجش اعالعات دادى دست اص تِ اعالعات تَليذ دس سيستويک خغاّاي . 3 ضواسُ هطکل

 .ضَد

 

 صياد تاصتيٙي ٚ وٙتشَ دِيُ تٝ ٘ادسػت اعالػات تاصتيٙي، ٚ وٙتشَ ػذْ كٛست دس اعالػات سفتٗ دػت اص :ٔثاَ

 دػت اص :ػاصٔا٘ي تاثيش اعالػات تٛدٖ ٔشتثظ ٚ تٛدٖ وأُ كحت،:ٌيشد ٔي لشاس تاثيش تحت وٝ ويفيت اتؼاد

 آٖ تحشيف يا اعالػات سفتٗ

 دسخٛد سا تيـتشي ٞاي تاصتيٙي ٚ وٙتشَ وٝ ٞا دادٜ ٚسٚد خذيذ ػيؼتٓ يدادا يا خشيذاسي:دٞٙذٜ ٞـذاس ػالئٓ

 .ويفيت تٟثٛد تاتت ٘ٝ ٚ اػت واس صياد حدٓ دِيُ تٝ ا٘ؼا٘ي ٘يشٚي تشاي ٞضيٙٝ كشف ٔؼتّضْ وٝ داسد
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 اص ٔٙاػة فيّذ يه تٝ ا٘تماَ ػپغ ٚ وأٙت ٘ٛع اص فيّذ يه دس اعالػات ٕ٘ٛدٖ ٚاسد :ٔؼىٗ ٘ٛع اص حُ ساٜ

 .٘ىٙٙذ ٚاسد سا غيشكحيح اعالػات وٝ واسوٙاٖ تشاي تٛضيح .ٔٛلت تش٘أٝ يه شيكع

 دادٜ ٚسٚد تيـتش ؿذٖ ٚپيچيذٜ وأپيٛتشي اضافي ٘ٛيؼي تش٘أٝ ضشٚست :اػت ٕٞشاٜ حُ ساٜ ايٗ تا وٝ ٔـىالتي

 ٞا

 اٍ٘يضؽ تاػث وٝ ٘چٝاصآ اػتفادٜ ٚ ػاصٔا٘ي سفتاس وٙتشَ فشايٙذ، تٟثٛد فشايٙذ، آٔاسي وٙتشَ :ٚالؼي حُ ساٜ

 .ؿٛد واسوٙاٖ تيـتش

55 

 سا ًياص هَسد صهاى دس اعالعات تِ دستشسي اعالعات، اص صيادي حجن اًثاضتي -4 ضواسُ هطکل

 .ًوَد خَاّذ دضَاس

 اص تا داسد ٘ياص ػاَ ٞش تشاي اعالػات اص ٌيٍاتايت 12 اص تيؾ تٝ ػاَ چٙذيٗ تٝ ٔشتٛط سٚ٘ذ ٞاي تحّيُ :ٔثاَ

 .ؿٛد تحّيُ سوٛسد چٙذٞضاس سوٛسد، يٖٛٔيّ چٙذيٗ تيٗ

 دػتشػي لاتّيت افضٚدٜ اسصؽ صٔإ٘ٙذي، ٔختلش، ٚ ٔٛخض ٕ٘ايؾ  :ٌيشد ٔي لشاس تاثيش تحت وٝ ويفيت اتؼاد

 اػت ٘ياص ٔٛسد اعالػات ػاصي خالكٝ ٚ اػتخشاج تشاي صيادي تؼياس صٔاٖ ػاصٔا٘ي:  تاثيش

 .اػت ٔذيشيتي يا اػتشاتظيه تحّيُ ٔؼتّضْ وٝ ػّٕياتي تاعالػا اص صيادي حدٓ ٚخٛد: دٞٙذٜ ٞـذاس ػالئٓ

 اص ٞايي صيشٔدٕٛػٝ ايداد ٞا، دادٜ وذٌزاسي اص اػتفادٜ تا خالكٝ اعالػات اص اػتفادٜ :ٔؼىٗ ٘ٛع اص حُ ساٜ

 . ضشٚسي ٔٛاسد تشاي ؿذٜ اػتخشاج اعالػات

 تشاي ٘ياص اعالػات، وٙٙذٌاٖ شفٔل تشاي وذٞا تفؼيش تٛدٖ دؿٛاس: اػت ٕٞشاٜ حُ ساٜ ايٗ تا وٝ ٔـىالتي

Post-its ، تحّيُ تشاي صٔاٖ تٛدٖ ٘أٙاػة 

 ٔـتشي، ٞاي ػيؼتٓ تٛاٖصا اػتفادٜ ٚ ٌشافيىي أىا٘ات اص اػتفادٜ تا خذيذ افضاسٞاي ٘شْ تٟيٝ :ٚالؼي دسٔاٖ

 ٔىشس ٚ ٔٙظٓ عٛس تٝ ؿذٜ اػتحشاج اعالػات ٞايي ٔدٕٛػٝ ايداد ٚ اعالػاتي ٘ياصٞاي تحّيُ

 

 هقاديش ٍ ّا قالة ، تعاسيف ايجاد تاعث ضذُ تَصيع هختلف ّاي سيستن .5 ضواسُ لهطک

 .ضَد هي غيشّوساى

 تـخيلي وذٞاي تشاي ٔختّف ٞاي فشٔت اص وذاْ ٞش وٝ تخؾ، ٞش دس ٔتفاٚت ٞاي ػيؼتٓ ٚخٛد  :ٔثاَ

 وٙٙذ ٔي اػتفادٜ
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 اعالػات افضٚدٜ اسصؽ ٕ٘ٙذي،صٔا ٔختلش، ٚ ٔٛخض ٕ٘ايؾ :ٌيشد ٔي لشاس تاثيش تحت وٝ ويفيت اتؼاد

 .ٕ٘ايذ دؿٛاسٔي سا تٙذي خٕغ ٚ دػتشػي وٝ اعالػات دس ٕٞؼا٘ي ػذْ :ػاصٔا٘ي تاثيش

 ٞا دپاستٕاٖ ٚ ٞا تخؾ دس ٔتؼذد اي خضيشٜ ٞاي ػيؼتٓ :دٞٙذٜ ٞـذاس ػالئٓ

 آٟ٘ا تدٕيغ ٚ ٔختّف ٞاي ػيؼتٓ اص اعالػات اػتخشاج :ٔؼىٗ ٘ٛع اص حُ ساٜ

 ٚ ٘ذاس٘ذ اعالػي ٞا ٚفايُ ٞا دادٜ ػاختاس اص اعالػات وٙٙذٌاٖ ٔلشف :اػت ٕٞشاٜ حُ ساٜ ايٗ تا وٝ ٔـىالتي

 ؿٛ٘ذ ٔي صحٕت دچاس

 ٞا دادٜ ا٘ثاسٜ ػيؼتٓ ايداد :ٚالؼي دسٔاٖ

57 

 .است دضَاس عذدي غيش ّاي دادُ گزاسي ضاخص ٍ ساصي هشتة -6 ضواسُ هطکل

 

 ٚاسد ٔماتُ دس .دؿٛاساػت آٟ٘ا تٝ دػتشػي أا اػت، ػاٖآ ٘ؼثتا پضؿىي تلٛيشي ٞاي دادٜ ػاصي رخيشٜ:ٔثاَ

 ٕ٘ٛدٖ

 .داؿت دػتشػي آٟ٘ا تٝ تٛاٖ ٔي ساحتي تٝ أا دؿٛاساػت، پضؿىي ٞاي يادداؿت

 :ػاصٔا٘ي تاثيش دػتشػي لاتّيت ، افضٚدٜ اسصؽ ٚٔختلش، ٔٛخض ٕ٘ايؾ :ٌيشد ٔي تاثيشلشاس تحت وٝ ويفيت اتؼاد

 اعالػات تيـتش :دٞٙذٜ ٞـذاس ػالثٓ وٓ خيّي ػٛدٔٙذي تا ػاصي رخيشٜ حدٓ دِيُ تٝ صياد ٞضيٙٝ تحٕيُ

 .ٞؼتٙذ ٔتٙي ٚ تلٛيشي ٘ٛع اص ػاصٔا٘ي

 اِىتشٚ٘يىي كٛست تٝ ٔتٙي ٚ تلٛيش اعالػات رخيشٜ :ٔؼىٗ ٘ٛع اص حُ ساٜ

 تٛدٜ تش ٝٞضيٙ ٞا دادٜ ٚسٚد دسضٕٗ تٛا٘ذ ٔي اِىتشٚ٘يىي ػاصي رخيشٜ :اػت ٕٞشاٜ حُ ساٜ ايٗ تا وٝ ٔـىالتي

 تاؿذ ٕٞشاٜ وٕي ػٛدٔٙذي تا ٞا دادٜ تاصياتي ػٕت دس ٚ

 آٟ٘ا ٍٟ٘ذاسي ٚ ٞا دادٜ ٚسٚد ٞاي ٞضيٙٝ تا ٔمايؼٝ ٚ اِىتشٚ٘يىي ػاصي رخيشٜ ٔٙافغ اسصياتي :ٚالؼي دسٔاٖ

58 

 کاهل صَست تِ ٌَّص اتَهاتيک صَست تِ اعالعات هحتَايي تحليل اهکاى -7 ضواسُ هطکل

 ًذاسد ٍجَد

 افضايؾ حاَ دس ICU تيٕاساٖ تيٗ دس اِشيٝ رات آيا :تلٛيشي ٚ ٔتٙي اعالػات دس سٚ٘ذٞا تحّيُ دؿٛاستٛدٖ :ٔثاَ

 اػت؟
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 .افضٚدٜ اسصؽ ٔختلش، ٚ ٔٛخض ٕ٘ايؾ تحّيّي، اِضأات :ٌيشد ٔي لشاس تاثيش تحت وٝ ويفيت اتؼاد

 ٞاي يت ٔحذٚد تا ا٘ذ، ؿذٜ يشٜرخ اِىتشٚ٘يىي كٛست تٝ وٝ ٔتٙي ٚ تلٛيش اعالػات تحّيُ :ػاصٔا٘ي تاثيش

 . اػت ٔٛاخٝ صيادي

 ٔتٙي ٚ تلٛيشي ٔتؼذد ٞاي فايُ دس وٝ اػت آٖ ٔؼتّضْ ػّٕياتي ٚ ٔذيشيتي تلٕيٕات :ٞـذاسدٞٙذٜ ػالئٓ

 .تٍيشد كٛست ٞايي تحّيُ

 ياٍِٛسيتٕٟا اص اػتفادٜ ٔتٖٛ، ٕ٘ٛدٖ خالكٝ تشاي وذٌزاسي ٞاي ػيؼتٓ اص اػتفادٜ :ٔؼىٗ ٘ٛع اص حُ ساٜ

 .اػىٗ تي ػي چٖٛ تلاٚيشي تحّيُ تشاي ٔتٙٛع

 ٔؼائُ اػت ٕٚٔىٗ دٞذ لشاسٔي ٘ظش ٔذ سا ٔـىُ اص تخـي فمظ :اػت ٕٞشاٜ حُ ساٜ ايٗ تا وٝ ٔـىالتي

 .تاؿذ دؿٛاس تؼذا وذٞا تفؼيش ٔثال تيافشيٙذ، خذيذي

 ٞاي تحّيُ تاؿٙذ ظاسداؿتٝا٘ت اعالػات وٙٙذٌاٖ ٔلشف اِىتشٚ٘يىي، ػاصي رخيشٜ ٘حٜٛ اص آٌاٞي :ٚالؼي دسٔاٖ

 .تٍيشد كٛست ٞا فايُ دس سٚ٘ذٞا ٔمايؼٝ تشاي سٚتيٗ

 

 ياتذ، هي تغييش ساصهاًي هحيظ ٍ اعالعات کٌٌذگاى هصشف ٍظايف کِ ٌّگاهي -8 ضواسُ هطکل

 .ياتذ هي يشيتغ هفيذ ٍ هشتثظ اعالعات

 ٞاي ػيؼتٓ ٚ فشايٙذٞا دس ييشتغ ٔؼتّضْ ٝو ياتذ ٔي ييش تغ ٞا تيٕاسػتاٖ تشاي اي تيٕٝ تاصپشداخت ٔثا٘ي  :ٔثاَ

 .اػت اعالػاتي

 تٛدٖ وأُ ٚ افضٚدٜ اسصؽ تٛدٖ، ٔشتثظ :ٌيشد ٔي لشاس تاثيش تحت وٝ ويفيت اتؼاد

 ؿٛد ٔي ايداد تغاتك ػذْ ٚظايف ا٘داْ تشاي ٘ياص ٔٛسد اعالػات ٚ ٔٛخٛد اعالػات :ػاصٔا٘ي تاثيش

 لا٘ٛ٘ي يا سلاتتي ؿشايظ تغييش ٚ آٟ٘ا ٚظايف ٚ اعالػات ٌاٖوٙٙذ ٔلشف دس ييشات تغ :ٞـذاسدٞٙذٜ ػالئٓ

 .ػاصٔاٖ

 ؿٛد، ٔي صياد خيّي ٔٛخٛد اعالػات ٚ اعالػاتي ٘ياصٞاي تيٗ تغاتك ػذْ وٝ صٔا٘ي فمظ :ٔؼىٗ ٘ٛع اص حُ ساٜ

 .ٌيشد لشاس تاصٍ٘شي ٔٛسد اعالػاتي ٞاي ػيؼتٓ ٚ اعالػاتي فشايٙذٞاي

 ٔي ػمة وٙٙذٌاٖ ٔلشف اعالػاتي ٘ياصٞاي اص ٞا ػيؼتٓ ٚ فشايٙذٞا ػات،اعال :ٔؼىٗ دسٔاٖ تا ٕٞشاٜ ٔؼائُ

 .ٔا٘ٙذ
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 وٝ ايٗ اص لثُ ٞا ػيؼتٓ ٚ فشايٙذٞا دس تاصٍ٘شي ٚ وٙٙذٌاٖ ٔلشف ٚظايف دس ييشات تغ تيٙي پيؾ :ٚالؼي دسٔاٖ

 .دٞذ سٚي تغاتك ػذْ تحشاٖ

 

 هحشهاًگي ٍ افشاد خصَصي نحشي اهٌيتي، الضاهات تا است هوکي آساى دستشسي -9 ضواسُ هطکل

 .تاضذ تضاد دس

 وٝ داس٘ذ ٘ياص پظٚٞـٍشاٖ ٚ ٌشاٖ تحّيُ أا ؿٛد، ٍٟ٘ذاسي ٔحشٔا٘ٝ ٚ أٗ تايؼتي تيٕاس پضؿىي اعالػات :ٔثاَ

 .تاؿٙذ داؿتٝ دػتشػي اعالػات تٝ

 .افضٚدٜ اسصؽ دػتشػي، لاتّيت أٙيت، :ٌيشد ٔي تاثيشلشاس تحت وٝ ويفيت اتؼاد

 وٙذ ٕ٘ي ايداد صيادي چٙذاٖ اسصؽ ايٗ تش تٙا ٘يؼتتٙذ، اػتفادٜ لاتُ أا داس٘ذ، ٚخٛد اعالػات : يػاصٔا٘ تاثيش

 ٞؼتٙذ ٔٛاخٝ ٔٙغمي ٞاي ٔحذٚديت تا ٘يؼتٙذ، دػتشع دس ٟٔٓ ٚ حياتي اعالػات : ٞـذاس ػالئٓ

 اتفاق وٝ صٔا٘ي پزيشي ٚدػتشع أٙيت صٔيٙٝ دس صياد ؿىايات تشاي ٔحّي ٞاي حُ ساٜ: ٔؼىٗ ٘ٛع اص حُ ساٜ

 .افتٙذ ٔي

 ٚ ٞؼتٙذ ٔٛسدي ٚ ٔٙحلشتفشد ٔٛلؼيتي ٞش تشاي ٞا حُ ساٜ ٌٛ٘ٝ ايٗ :اػت ٕٞشاٜ حُ ساٜ ايٗ تا وٝ ٔـىالتي

 .دٞٙذ ٔي افضايؾ دػتشػي لاتّيت ٔٛسد دس ٔزاوشٜ خٟت سا صٔاٖ

 .أٗ اعالػات تشاي ٕٞؼاٖ ٞاي ٔـي خظ ٚ ٞا ػياػت ايداد :ٚالؼي حُ ساٜ

 

 ًوايذ هي هحذٍد سا اعالعات تِ دستشسي ّا کاهپيَتش تعذاد ًثَدى کافي - 10 ُضواس هطکل

 

 سا اعالػات اسصؽ ٞا وأپيٛتش وٕثٛد ؿٛد، ٔي ٘الق اعالػات تٝ ٔٙدش اعٕيٙاٖ لاتُ غيش استثاعي خغٛط :ٔثاَ

 دٞذ ٔي واٞؾ

 افضٚدٜ اسصؽ ٚ دػتشػي لاتّيت :ٌيشد ٔي لشاس تاثيش تحت وٝ ويفيت اتؼاد

 .وٙذ ٔي ٔحذٚد سا اعالػات ويفيت وأپيٛتش فمذاٖ : ػاصٔا٘ي تاثيش

 .داس٘ذ ؿىايت آٟ٘ا ٔذاْٚ فؼاِيت ٚ وأپيٛتش وٕثٛد ٔٛسد دس واستشاٖ :ٞـذاس ػالئٓ

 تىاسٌيشي يا داس٘ذ ؿىايت وٝ وٙٙذٌا٘ي ٔلشف تشاي وأپيٛتش تؼذادي ٕ٘ٛدٖ فشاٞٓ :ٔؼىٗ ٘ٛع اص حُ ساٜ

 .تپشداص٘ذ سا خٛد وأپيٛتشي ٔٙاتغ ٞضيٙٝ خٛد وٝ واستشا٘ي
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 فالذ وٝ ؿٛد ٔي تثذيُ ػياػي فشايٙذ يه وأپيٛتشي ٔٙاتغ اختلاف :اػت ٕٞشاٜ حُ ساٜ ايٗ تا وٝ ٔـىالتي

 .اػت ٔٙغمي ٔثا٘ي

 وٝ تذا٘ٙذ اعالػاتي وٙٙذٌاٖ ٔلشف وٝ ايٗ تا فٙاٚسي استماي ٞاي ٔـي خظ ٚ ٞا ػياػت ايداد :ٚالؼي حُ ساٜ

 .ٕ٘ايٙذ ٔغاِثٝ سا تيـتش افضاسي ػخت ٔٙاتغ صٔا٘ي چٝ

 


