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«یار پزشکی مبتنی بر هوش مصنوعیتوسعه سامانه تصمیم»  

 

 بسمه تعالی
 

بنیان با رویکرد نوآوری باز و های دانشتقویت توان توسنننعه یناوری شنننر ت منظوربهوق نوآوری و شنننکویایی صنننن 

نه  همکاری یناورانه، خ مت ج ی ی را طراحی و عرضنننه  ردس اسنننت  ه در نا ن آن، نیازهای تیقیقاتی و یناورا

و توسنننعه های تیقیقاتی های پژوهشنننی و یناور توانمن  برای اجرای طر بنیان و متعانباً، گروسهای دانششنننر ت

 .نمای ها را شناسایی میاین شر ت موردنیازهای یناوری

شر ت صن وق نوآوری و های دانشآنچه پیش رو داری ، نیاز تیقیقاتی/یناورانه یکی از  سط  ست  ه تو ضی ا بنیان متقا

 :یرمایی  طفاً به موارد زیر توجه  .شکویایی شناسایی و در نا ن یراخوان منتشر ش س است

ستشر ت در ای (1 سازمانی مجاز ا شر تی یا  مه ه .ن یراخوان تیقیقاتی و ارائه پروپوزال در نا ن انفرادی، گروهی، 

های ها و مرا ز تیقیقاتی، شننر تدانشننااسمیعلئتیهآموختاان و اعضننای پژوهشنناران، دانشننجویان، دانش

 .توانن  با ت وین و ارسال پروپوزال در این یراخوان شر ت  نن می من انعالنهبنیان و یناور و سایر دانش

در  1401 تیرماه 14 خیتار تا ح ا ثر و ییشکویا و ینوآور صن وق ش سنیت و چارچوب در  یبا صریاً هاپروپوزال (2

هایی  ه در چارچوبی پروپوزال .ارسنننال شنننون  ir/grant.inif.https://ghazal در سنننامانه لزال به آدر  Wordنا ن 

 .های دیار به دست صن وق برسن ، وارد یراین  ارزیابی نخواهن  ش ، یا به روشرازآنیل

سال پروپوزال (3 ش ها، یراین  ارزیابی آنپس از اتمام مهلت ار شکویایی آلاز خواه   صن وق نوآوری و  سط   .ها تو

برای  «مجری» عنوانبهپروپوزا ی  ه بیشننترین تناسننن را با ا زامان این نیاز تیقیقاتی داشننته باشنن ، انتخاب و 

 .بنیان متقاضی معریی خواه  ش مذا ران تکمیلی به شر ت دانش

صورن توایق پروپوزال (4 شر ت دانشدر  ضی تیقیق(، نرارداد دهن س منتخن )مجری تیقیق( و  جانبه3بنیان )متقا

درص   70در نا ن این نرارداد، صن وق نوآوری تا  .منعق  خواه  ش « مجری»و « متقاضی»، «صن وق»ای مابین 

ای و متناسننن با مرحله طوربههزینه اجرای طر  تیقیقاتی را به شننکب بالعوب به متقاضننی خواه  پرداخت تا 

 .پیشریت اجرای طر ، در اختیار مجری نرار گیرد

چه در این یراخوان (5 گامگر ما های  لی برای اجرای تیقیق مورد نظر پیش،  بینی و معریی شنننن س اسننننت، ا

توانن  ایزون بر برنامه معریی شننن س، از هر روش یا یناوری د خواس و در نا ن یر برنامه پیشننننهاددهن گان می

 .تیقیقاتی و دستیابی به اه اف آن استفادس  نن  مسئلهتیقیقاتی متفاون برای حب این 

های صننن وق نوآوری و شننکویایی من ی از حمایتبهرس منز هبهارسننال پروپوزال در نا ن این یراخوان، ت وین و  (6

ستن س حقی ایجاد نمی شکویایی خود را ملزم به رعایت میرمانای  . ن نخواه  بود و برای یر صن وق نوآوری و 

 .های ارسا ی میرمانه نزد صن وق بانی خواه  مان دانسته و مفاد  لیه طر 

 ارگزار صننن وق در میان باذاری   عنوانبهیا ابهام در خصننوا این یراین  را با شننر ت بومرن   سننلالهرگونه  (7

 (021-66514381و  88398543)شمارس تما : 

https://ghazal.inif.ir/grant
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«یار پزشکی مبتنی بر هوش مصنوعیتوسعه سامانه تصمیم»  

بنیان متقاضیدرباره شرکت دانش   

 

 یسازادسیپ و  یتو  یراستا در  ه ت وین ش س است 2تو ی ی نوع بنیان این یراخوان به سفارش یر شر ت دانش

 اطالعان ییناور ن رتمن  یابزارها یریگ اربه منظور بهاین شر ت  یعا یت دارد. یپزشک تیریم  اطالعان یایزارهانرم

یتکنو وژ نی تریج  از استفادس ابت ا، همان از و نمود آلاز را خود تییعا  1378 سال از رانیا یپزشک صنعت در سالمت

 تیت یایزارهانرم نسب نیاو  سال همان در. داد نرار خود میصوالن  یتو  یربنایز را یایزارنرم و یایزارسخت یها

 .نمود ارائه  اربران به  شور در ن وزیو تیت (HIS) یمارستانیب تیریم  اطالعان ایزارنرم عنوانبه را ن وزیو

 اطالعان یوراین ،یپزشک ریانفورمات ،یپزشک یهاحوزس در  ارآزمودس نیمتخصص از یریگبهرس با ا نونهم شر ت نیا

 ریا کترون سالمت خ مان ارائه به مشغول رانیا یهامارستانیب در وتری امپ و یبه اشت اطالعان تیریم  سالمت،

 هوش نهیزم در یعال یروهاین جذب یبرا یراه دنبال به هموارس شر ت نیا ریاخ سال چن  یط در رونیازا. است

 کپارچهی تیریم  ستمیس رینظ خود هیپا یهاسامانه در استفادس جهت ی اربرد یهاسامانه یطراح یبرا یمصنوع

 .است بودس( HIS) یمارستانیب
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 لهئضرورت مس
  

  ه دارن  وجود ییراوان های نن سقیرن و انعقاد ض  یداروها ،ییدارو یبازارها در امروزس

 یمهم یهایماریب عالئم  نترل و درمان در توانن می و داشته یمختلف یدرمان ی اربردها

 یهایماریب ،3یزیدهل ونیالسیبریی ،یویر 2یترومبوآمبو  ،1یعمق  یور ترومبوز رینظ

 ری نیواریار مثالعنوانبه. باشن  داشته ریتأث نلن یمصنوع یهاچهیدر و نلن یاچهیدر

  یتائ 1954 سال در متی ساالنیا در یپزشک استفادس یبرا  ه است ینو خون  نن سقیرن

 به مبتال مارانیب یبرا اللن  ه است ییداروها از یکی نیواریار حاضر، حال در. ش 

 .شودمی زیتجو یعرون ینلب یهایماریب

ش ی   ریزیخون به منجر توان می نیواریار مانن  یانعقاد ض  یداروها ازان ازسشیب مصرف

 به منجر توان می انعقاد ض  داروی ینا ای دوز  هیدرحا  ،شود انیح   نن سیته  و

 نیواریار دوزدر حال حاضر  اوصاف نیا تمام با. شود ناخواسته یخون یها خته و 4ترومبوز

 در ش ن یبستر  ه یمعن نیا به شود،یم نییتع وخطاآزمون روز نیچن پس از  ازیموردن

 است نیا امر نیا علت. باش می یضرور ن ییرآ نیا در خون روزانه یریگنمونه و مارستانیب

 یکیژنت رانییتغ ،ییدارو ت اخالن ازجمله یمتع د عوامب به نیواریار 5رینتییارما و   ه

ا چا ش ب نیواریار نهیبه دوز نییتع در هنوز پزشکان نیبنابرا. دارد یبستا ییلذا میرژ و

 مکرر مراجعان و م نیطوالن یبستر ن،یواریار یدوزها میتنظ یبرا معموالً . مواجه هستن 

 ن،یارواری دوز میتنظ در هایدشوار نیا رلمیعل. است ازیموردن ییسرپا و درمان رینی ل به

 قادانع ض  چیه رایز ،دارن  نیواریار زیتجو به ازین همچنان انعقاد ض  بیماران از یاریبس

 .شود آن نیازیجا بتوان   ه ن ارد وجوددیاری  یخورا 

 

 
 
 
 
 
 

 اصلی تحقیق مسئله
 )نیاز تحقیقاتی(: 

 این تحقیق عبارت است از مسئله

 یپزشک اریمیتصم سامانه توسعه »

 «ی مصنوع هوش بر یمبتن

 

 
 

                                                      
1 Deep vein thrombosis 
2 Pulmonary embolism 
3 Artial fibrillation 
4 Thrombosis 
5 Pharmacokinetic 
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«یار پزشکی مبتنی بر هوش مصنوعیتوسعه سامانه تصمیم»  

 تحقیقاتی مسئلهمشروح 
 

 یهایماریب به مبتال مارانیب یبرا اللن  ه است ییداروها از یکی نیواریار ،گفته ش  نیازاشیپ ه  طورهمان

 ،یویر 6یترومبوآمبو  ،یعمق  یور ترومبوز ازجمله ،یمختلف یهاونیکاسیان و  شودیم زیتجو یعرون-ینلب

 نیواریار رانیتأث .دارد وجود آن یبرا نلن یمصنوع یهاچهیدر و نلن یاچهیدر یهایماریب ،یزیدهل ونیالسیبریی

مهم ،(PT INR) 7نیپروترومب زمان یا مللنیب ش س نرمال نسبت  ه شودمی گیریان ازس خون انعقاد شیآزما لهیوس به

 ،یانعقاد اختالل ب ون سا م یرد ریدر . است امر نیا گیریان ازس یبرا یشااهیآزما یا تور نیرتیقدن و نیتر

 .دارد یخاص ه ف PT INR می ودس زین  ن می مصرف نیواریار  ه یماریب هر و است 1.0 باً یتقر PT INR سطح

دوز  بیمارانی  ه نیازمن  تنظیم .شودانجام می سنتی اما علمی  امالًدر حال حاضر پاسخاویی به این نیاز به شیوس 

ها پزشکی دوز داروی آن هایشون  و بر اسا  یرمولابت ا در بیمارستان بستری می ،داروهای ض  انعقادی هستن 

  یاظ از( روز در بار چن  صورن به یحت اول یروزها در) روزانه صورن به مارانیب سپسیاب . سپس  اهش می

پزشر معا ج  ،های بع ی. در ویزیترن یگ یم نرار یابیارز مورد PT INR یها تست از استفادس با خون انعقاد تیوضع

 یمشخص وزد با بتوان  ماریب  ه یزمان تا دارو، دوز رییتغ با  ،هانتایج آزمایش همچنینبیمار و  با توجه به نوع بیماریِ

 یاب  وپس از ترخیص بیمار، یرآین   نترل بیمار خاتمه نمی . ینمایم آن میتنظ به ان ام شود، خارج مارستانیب از

 اننیاطم دارو دوز بودن متناسن و مناسن از خود، معا ج پزشر نظر تیت شان،یآزما انجام ضمن ستیبایم ماریب و

 . ینما حاصب

راهکاری برای طراحی  عنوانبهتوان  میهای اخیر توسعه هوش مصنوعی در طی دهه خصوصاً ی نوین و هایناوری

ن ای انتشاره ف از  باش .  نن س مری هوشمن  با دنت باال در تنظیم دوز او یه و ثانویه این داروها هادستیار

هماهنای و هم ،یادگیری ماشین ،متخصصین یعال در زمینه هوش مصنوعی میگیری از دانش بوبهرسیراخوان، 

خود یادگیرن س برای  مر به و هوشمن   یدستیار است تاحوزس دارو و درمان  ان ر اراندستیکری با پزشکان و 

ر بای  از متخصصین د موردنظرتیم   ذا .شودداروهای ض  انعقاد خون طراحی  پزشکان در تنظیم دوز او یه و ثانویه

، پزشکان و داروسازان تشکیب ش س ها، تیلیب  الن دادسیسینوبرنامهی هوش مصنوعی، یادگیری ماشین، هازمینه

                                                      
6 Pulmonary embolism 
7 Prothrombin Time 
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ی هابر اسا  م ل هاآنو تیلیب  هاآن یسازیراهم، ها الن دادس یآورجمعبای   در گام اول، باش . همچنین

توان  به بهبود عملکرد سامانه  مر  نن . یمی خود یادگیرن س هاا اوریتم ،یادگیری ماشین انجام شود و در ادامه

مطا عان مستقب مورد ارزیابی  لهیوسبه تیدرنهای مورد ادعا هاهمچنین دنت عملکرد و  ارایی هریر از سامانه

 نرار گیرن .

امب   صورنبهمربوط به رون  درمان و پایش بیماران در مرا ز دو تی  اطالعان یتمامسا یان پیش  برخالف سامروز

آن سامانه سپا  )سامانه پرون س ا کترونیر سالمت( است  نیترمهمی ا کترونیر وزارن به اشت  ه هادر سامانه

گردن ، بلکه میثبت  یابیردناببی مخصوا و ها8با   ین  تنهانهدر سامانه سپا   هادادس یتمام گردد.میثبت 

در زمینه تنظیم دوز داروهای ض  انعقاد  م ون را دارن . دادسهای پایااس صورنبهامکان وا شی مج د و استخراج 

در  هاآن یتمام ه ان  ذ ر گردی س یاش سشناختهنیز موضوع به همین صورن است. در حال حاضر متغیرهای 

 هادرمانی دو تی در تمام  شور این دادس مرا ز یتمامی مخصوا تعریف ش س است و از هاسامانه سپا  با   ین 

 عنوانبه ه  تن پزشکی  ییرهایمتغ نیترمهمبه  1شون . در ج ول میدر سرورهای وزارن به اشت گردآوری 

 اشارس ش س است: ،برن میداروهای ض انعقاد خون نام  بر تنظیم دوز ملثرعوامب 

 ش سینیبشیپمتغیرهای -1 ج ول

ف
ردی

 

 شرح متغیر نام متغیر

 میاسبه است.بر اسا  این تاریخ و تاریخ  نونی، سن بیمار نابب .این ویژگی معرف تو   بیمار به تاریخ شمسی است تو   و سنتاریخ  1

 .در سامانه سپا  نابب میاسبه استپایه، وزن و ن ، سطح ب نی بیمار  ه بر اسا  اطالعان  مساحت سطح ب ن 2

 .در سامانه سپا  نابب میاسبه استپایه، وزن و ن ، شاخص تودس ب نی بیمار  ه بر اسا  اطالعان  شاخص تودس ب نی 3

نشان دادس راهنمای تبادل دادس با سامانه سپا   1جنسیت ایراد است.   های مربوط به آن در پیوست  دهن سنشان جنس 4

 .ش س است

 Raceنژاد بیمار بر اسا  اطالعان سیستم جهانی  نژاد 5

6 INR یع د زانیم ه ف INR  مبتنی بر متغیرهای  و سپا  سامانه از یایتیدر صیتشخ اسا  بر  ه یماریب در ،ه ف

 شود دادس آموزش یعصب شبکه به  یبا بینیپیشنابب

  ه در صورن درخواست بای  از سامانه سپا  دریایت گردد. Kسطح خون ویتامین  خون Kسطح ویتامین  7

 اینکه آیا بیمار به نارسایی نلبی تیمب نش س مبتال هست با نه؟ تیمب نش س نارسایی نلبی 8

 ا نه؟ه آیا بیمار به دیابت مبتال هست یاینک دیابت 9

 ا نه؟ی اینکه آیا بیمار به پریشاری خون مبتال هست پریشاری خون 10

 ش س است؟آیا برای بیمار عمب جراحی طی بستری انجام  ی بع  از عمب جراحیهاوضعیت 11

 ان یکاسیون تجویز داروی ض انعقاد برای بیمار چه بودس است؟ ان یکاسیون تجویز 12

دوز داروهای آمیودارون مصریی توسط بیمار مشتمب بر شکب دارو، دوز دارو در هر واح ، تع اد دیعان در روز و  9دوز داروی آمیودارون 13

 .تع اد روزهای مصرف

                                                      
8 Coding 
9 Amiodarone 
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در تنظیم دوز دارو بر اسا  متغیرهای  ی پزشرتنها می ود به دستیار ، اربرد هوش مصنوعی وجودنیباا

امروزس . گرددمیو ه ف این یراخوان نیز در این ح  خالصه ن نبودس (10)در سیستم تیت نظارن بینیپیشنابب

ن و پزشکان در یایتتکنو وژی یادگیری ماشین در زمینه علوم پزشکی و دارویی توانسته است به دانشمن ان 

  مر  نن . بر رون  ایجاد بیماری یا درمان و موثر متغیرهای ج ی 

 خواه  بود: دو بخشبنابراین بر اسا  توضییان یوق، یراخوان حاضر مبتنی بر 

 یبرا «سپا » سامانه از ییهادادس از استفادس: بینینابب پیشبا متغیرهای یادگیری ماشین و هوش مصنوعی  -1

آن اثران ،یپزشک-یعلم مطا عان نبب از ه یطور به خون انعقاد ض  یداروها دوز میتنظ اریدست ماژول یطراح

 .است  ردس ثابت خون انعقاد ض  یداروها دوز ریتاث بر را ها

 ه « سپا »هایی از سامانه استفادس از دادس :ینیبشیپرناببیل با متغیرهای یادگیری ماشین و هوش مصنوعی -2

ف سایر  ش منظوربهدوز داروهای ض انعقادخون ثابت نکردس است،  ریتأثپزشکی اثران آن را بر -مطا عان علمی نبالً

 بر دوز داروهای ض انعقادخون و اعمال اثران آن بر تصمیم نهایی در مورد دوز دارو. ملثرمتغیرهای 

توان  سایر ب تاداشته باش   ،در اختیار دارد ه یی را های پایش دادسایبای  توان ا اوی یادگیری هوشمن  ،بر این اسا 

یاری خود م اخله نیز شناسایی نمودس و آن را در تصمیم رادر تنظیم دوز داروهای ض انعقاد خون  ملثر یرهایمتغ

 ش سیطراحشود و شبکه عصبی می ینیبشیپرناببیلده . اگرچه این بخش از موضوع مشمول یادگیری ماشین 

را  دوز دارو بع ازآنی نمای  و ایبر دوز دارو را شناس هارا ارزیابی نمودس و اثر آن هامستقب دادس صورنبهبای  بتوان  

  :نباشمیشامب موارد زیر  احتماالً ملثرتنظیم  ن ، اما نمونه متغیرهایی 

  

                                                      
10 Supervised 
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 نش سینیبشیپمتغیرهای -2 ج ول

ف
دی

ر
 

 شرح متغیر نام متغیر

 .است مشاه سناببراهنمای تبادل دادس با سامانه سپا   0در پیوست  تیصیالن  های مربوطه در بخش میزان به طوری یرد تیصیالنمیزان  میزان تیصیالن 1

 است. مشخصراهنمای تبادل دادس با سامانه سپا   3دهن س وضعیت تأهب یرد است. مقادیر مختلف آن در پیوست این ویژگی نشان تأهبوضعیت  2

 ملیت 3
برای  شورهای مختلف ارائه   ISO31661صورن   های دو حریی مطابق با استان ارد این ویژگی نمایانار ملیت یرد است. مقادیر مربوطه به

 .استنابب رویت  maxa.behdasht.gov.irش س است. این   ها به همراس نام هر  شور از نشانی 

 .ارائه ش س استراهنمای تبادل دادس با سامانه سپا   0.   های موارد شایع مربوط به این ویژگی در پیوست ده یمین ویژگی شغب بیمار را نشان ا شغب 4

5 
منطقه جغراییایی میب 

 سکونت

مختلف تقسیمان  شوری، شامب موارد: استان، شهرستان،  یهابخشمربوط به یر منطقه جغراییایی است و حاوی  یهادادسمختص   ال این 

نمایش   ال میب سکونت، میب تو  ، میب ص ور شناسنامه و... با استفادس از این  مانن ، اطالعاتی انالم. باش یمبخش، شهر و دهستان، 

مق اردهی  countryDivisions بر اسا    های تقسیمان  شوری با سیستم   گذاری توان یم  ال این  یهایژگیو   های .شون یم دادس

   /http://maxa.behdasht.gov.ir هستن : یابیدستنابب ه از آدر  زیر  شون 

 ی جغراییایی خااهامربوط به اطالعان ارتفاع طول و عرب پایااس دادسبر اسا  تطابق منطقه جغراییایی با  ارتفاع میب زن گی 6

 ی جغراییایی هر شهرهامربوط به اطالعان عرب پایااس دادسبر اسا  تطابق منطقه جغراییایی با  عرب جغراییایی میب زن گی 7

 .آم س است راهنمای تبادل دادس با سامانه سپا  0گر و   های مربوطه در پیوست بیمه یهاسازمان یهرست ؛گرمهیبنام سازمان  گرمهیبسازمان  8

 تشخیص بیمار 9
شناسی اصطال . برای دریایت شودیم استفادس، ICD10 ، مانن یا مللنیبهای   گذاری برای ارائه و ارسال    تشخیص از سیستم

(Terminology )  به آدر ( مکسا)ایران  سالمتمذ ور به سامانه مر ز   ین maxa.behdasht.gov.ir . مراجعه  نی 

 ش سارائهانواع خ مان  10

از نوع در سامانه سپا  این ویژگی گردد  ه خود یر ویژگی است. میذخیرس  BillServicesاطالعان این بخش در سامانه سپا  تیت عنوان 

ی این ها. ویژگیباش یمبه بیمار در طول م ن پذیرش تا ترخیص وی  ش سارائهعان ریز خ مان الطدس و حاوی اوب ServiceDetailsVO  ال 

  س است.توضیح دادس ش  امب در  تاب راهنمای تبادل دادس با سامانه سپا  صورنبه  ال 

11 
واح های تع اد خ مان 

 ش سارائه

 ه به  داروی مصریییا تع اد   ردس استاستفادس   CCU ؛ مانن  تع اد روزهایی  ه یر بیمار از تختده یمرا نشان  ش سارائهن اتع اد خ م

 .آوردس ش س است راهنمای تبادل دادس با سامانه سپا  1واح های این ویژگی در پیوست  ست.ش س ابیمار دادس 

 بخش بستری 12
مختلف موجود در مرا ز ی ها  های مربوط به بخشت. نوع بخشی  ه خ مت در آن ارائه ش س یا درخواست خ مت در آن صورن گریته اس

 .آم س است راهنمای تبادل دادس با سامانه سپا  33ت در پیوست المارائه خ مان س

 .گرددمیتع اد روزهای بستری بیمار با بررسی اختالف تاریخ بستری و تاریخ ترخیص از سامانه سپا  استخراج  تع اد روزهای بستری 13

 وضعیت بیمار هناام ترخیص 14
اینکه بیمار با بهبودی  امب یا نسبی مرخص ش س است یا با رضایت شخصی. مقادیر  ،مثالعنوانبهبیانار وضعیت بیمار هناام ترخیص است. 

 .مشخص ش س است راهنمای تبادل دادس با سامانه سپا  15مربوط به این ویژگی در ج ول پیوست 

15 
پرسنب درگیر در یرآین  

 درمان

مرتبط با  اطالعانبرای ارائه   ال این ش س است.  ارائه HealthcareProviderVO  ال امانه سپا  تیت عنوان این اطالعان در س

 ردن پزشر، در م ل توان یم ، لی طراحی ش س است صورنبه  ال این   هییازآنجاطراحی ش س است.  سالمتخ مان  دهن گانارائه

راهنمای تبادل دادس با سامانه سپا  مرنوم  28. اطالعان این  ال  در ج ول شمارس نرار گیرد استفادس موردپرستار و یا حتی نماین س بیمه 

 گردی س است.

 سایر داروها 16
، Service در مواردی  ه در ویژگیگیرد. مینرار  BatchNumberدر  ال   مورداستفادسدر سامانه سپا  اطالعان مربوط به داروها و تجهیزان 

 .گرددیمدر این ویژگی ثبت  سالمتی یا تجهیزان یا  وازم استفادس شود،    شناسه  اال دارو

 زمانهمی هاسایر بیماری 17
ذ ر  نن .  آنمتنی در  صورنبهتوانن  تشخیص را میوجود دارد  ه پزشکان  Stringدر بخش تشخیص سامانه سپا  یر متغیر مبتنی بر 

 استخراج نمای . ،هستن  ICD10یی را  ه بر اسا    ین  هاتشخیص هاهوش مصنوعی بای  بتوان  از این رشته

 Dسطح ویتامین  18
شون   ه میی ویژس و خاا ر ورد هابیماران در سامانه سپا  با   ین  یهاپرون س یتمامی با ینی در های مربوط به آزمایشهانتایج تست

 ی آن وجود دارد.هاراهنمای تبادل دادس با سامانه سپا  و پیوستاین اطالعان در  تاب  میتما

 ی خونهاتع اد پال ت 19
یه شون  میی ویژس و خاا ر ورد هابیماران در سامانه سپا  با   ین  یهاپرون س یتمامی با ینی در های مربوط به آزمایشهانتایج تست

 ی آن وجود دارد.هاراهنمای تبادل دادس با سامانه سپا  و پیوستاین اطالعان در  تاب  می ه تماطوری  ه 

 ی نرمز خونهاتع اد گلبول 20
به شون  میی ویژس و خاا ر ورد هابیماران در سامانه سپا  با   ین  یهاپرون س یتمامی با ینی در های مربوط به آزمایشهانتایج تست

 ی آن وجود دارد.هاراهنمای تبادل دادس با سامانه سپا  و پیوستاین اطالعان در  تاب  می ه تماطوری 

 ی سفی  خونهاتع اد گلبول 21
به شون  میی ویژس و خاا ر ورد هابیماران در سامانه سپا  با   ین  یهاپرون س یتمامی با ینی در های مربوط به آزمایشهانتایج تست

 ی آن وجود دارد.هاراهنمای تبادل دادس با سامانه سپا  و پیوستاین اطالعان در  تاب  می ه تماطوری 

 میزان هموگلوبین خون 22
به شون  میی ویژس و خاا ر ورد هابیماران در سامانه سپا  با   ین  یهاپرون س یتمامی با ینی در های مربوط به آزمایشهانتایج تست

 ی آن وجود دارد.هاراهنمای تبادل دادس با سامانه سپا  و پیوستاین اطالعان در  تاب  می ه تماطوری 

  

http://maxa.behdasht.gov.ir/
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 های تحقیقگام

  هیاو  یازهاین زیآنا 

 ابب ن مبتنی بر متغیرهایدادس و تعیین نقش هریر در شبکه عصبی بن ی او یه  النآوری و دستهجمع

 ینیبشیپرناببیلبینی و پیش

  دوز او یه دارو  نن سنییتعطراحی ماژول 

 /بیمار و ماژول پیشنهاددهن س دوز دارو ریزیخونتوسعه ماژول میاسبه  نن س ریسر  ختای 

  و اصال  ا اوریتم ش سیسازهیشبتست بر روی بیماران 

 عارضه بودن ماژول نهاییدر مرا ز با ینی و مرا ز درمانی؛ اثبان بی عارضه/ م یینها تست 

 ییآزمایراست 

 

 خروجی تحقیق 

 دارو نیآلاز دوز  نن سهمیاسب ماژول 

 یانعقاد یهاتست جینتا اسا  بر دارو دوز شنهاددهن سیپ ماژول 

 انعقاد ض  یداروها با درمان از یناش ریزیخون سریر  نن سمیاسبه ماژول 

 انعقاد ض  یداروها با درمان از یناش  خته سریر  نن سهمیاسب ماژول 

 .باش  json بییا و سیسرووب صورنبه  یبا یخروج: توجه

 

 الزامات تحقیق

 در اجرای طر  تیقیقاتی نیماش یریادگی و ی اودادس ،یمصنوع هوش ییناور از استفادس 

 درص  86 یباال دنت با یمصنوع هوش م ل به یابیدست 

 اپ ریز یستیز یهاپژوهش در قاخال اصول یطیشرا چیه تیت  ینبا یقاتیتیق طر  یاجرا ن ییرآ در 

 .شود گذاشته

 معتبرعلمی  مجله ری در مستقب مقا ه بر اسا  سامانه حیصی عملکرد  یتائ 
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 تواند در اختیار مجری قرار دهدهایی که متقاضی تحقیق میتجهیزات و زیرساخت
 

 بیمارستانی معتبر و مرتبط یهادادس 

 

 احتمالی: یهاگلوگاه
  با ینی یهادادس امب نبودن 

  او یه یهایسازیراهمبا ینی به  یهادادسنیاز 

  با ینی یکپارچه یهادادسدسترسی می ود به 

 

 معیارهای ارزیابی و انتخاب مجری
  مسئلهتیصیالن و سوابق تیم تیقیقاتی و تناسن آن با 

  مسئلهرویکرد ینی تیم تیقیقاتی به 

 دسترسی به تجهیزان آزمایشااهی و مواد او یه و سایر ا زامان اجرای تیقیق 

 هزینه اجرای تیقیق زمان و 
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 تسهیم مالکیت فکری

  مجری در ما کیت معنوی ناشی از اجرای تیقیق سهیم خواه  بود و انتشار مقا ه مشترک معنویمالکیت :

ها و سمینارها با موایقت و اشارس مقا ه در  نفرانس ارائههای داخلی و خارجی، توسط مجری و متقاضی در ژورنال

 .ان ر اران مجاز خواه  بودبه نام همه دست

  و ار شر ت متقاضی، منایع ما ی ناشی از توسعه این یناوری تمامًا : با توجه به م ل  سنمادیمالکیت منافع

 .اتی را دریایت خواه   ردا زحمه اجرای پروژس تیقیقمتعلق به شر ت متقاضی بودس و مجری صریاً حق

 

 ارسال پروپوزال 

 تیرماس 14صن وق نوآوری و شکویایی، ت وین و ح ا ثر تا تاریخ  موردنظرها صریًا بای  در چارچوب پروپوزال

، یا رازآنیلهایی  ه در چارچوبی پروپوزال .ارسال شون  ir/grant.inif.https://ghazalدر سامانه لزال به آدر   1401

 .های دیار به دست صن وق برسن ، وارد یراین  ارزیابی نخواهن  ش به روش

  

https://ghazal.inif.ir/grant
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