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«توسعه سامانه تصمیمیار پزشکی مبتنی بر هوش مصنوعی»

بسمه تعالی
صنننن وق نوآوری و شنننکویایی بهمنظور تقویت توان توسنننعه یناوری شنننر تهای دانشبنیان با رویکرد نوآوری باز و
همکاری یناورانه ،خ مت ج ی ی را طراحی و عرضنننه ردس اسنننت ه در نا ن آن ،نیازهای تیقیقاتی و یناورانه
شنننر ت های دانشبنیان و متعانباً ،گروس های پژوهشنننی و یناور توانمن برای اجرای طر های تیقیقاتی و توسنننعه
یناوریهای موردنیاز این شر تها را شناسایی مینمای .
آنچه پیش رو داری  ،نیاز تیقیقاتی/یناورانه یکی از شر تهای دانشبنیان متقاضی است ه توسط صن وق نوآوری و
شکویایی شناسایی و در نا ن یراخوان منتشر ش س است .طفاً به موارد زیر توجه یرمایی :
 )1شر ت در ای ن یراخوان تیقیقاتی و ارائه پروپوزال در نا ن انفرادی ،گروهی ،شر تی یا سازمانی مجاز ا ست .همه
پژوهشنناران ،دانشننجویان ،دانشآموختاان و اعضننای هیئتعلمیدانشننااسها و مرا ز تیقیقاتی ،شننر تهای
دانشبنیان و یناور و سایر عالنهمن ان میتوانن با ت وین و ارسال پروپوزال در این یراخوان شر ت نن .
 )2پروپوزالها صریاً بای در چارچوب ت وین ش س صن وق نوآوری و شکویایی و ح ا ثر تا تاریخ  14تیرماه  1401در
نا ن  Wordدر سنننامانه لزال به آدر

 https://ghazal.inif.ir/grantارسنننال شنننون  .پروپوزالهایی ه در چارچوبی

لیرازآن ،یا به روشهای دیار به دست صن وق برسن  ،وارد یراین ارزیابی نخواهن ش .
 )3پس از اتمام مهلت ار سال پروپوزالها ،یراین ارزیابی آنها تو سط صن وق نوآوری و شکویایی آلاز خواه ش .
پروپوزا ی ه بیشننترین تناسننن را با ا زامان این نیاز تیقیقاتی داشننته باش ن  ،انتخاب و بهعنوان «مجری» برای
مذا ران تکمیلی به شر ت دانشبنیان متقاضی معریی خواه ش .
 )4در صورن توایق پروپوزالدهن س منتخن (مجری تیقیق) و شر ت دانشبنیان (متقاضی تیقیق) ،نرارداد 3جانبه
ای مابین «صن وق»« ،متقاضی» و «مجری» منعق خواه ش  .در نا ن این نرارداد ،صن وق نوآوری تا  70درص
هزینه اجرای طر تیقیقاتی را به شننکب بالعوب به متقاضننی خواه پرداخت تا بهطور مرحلهای و متناسننن با
پیشریت اجرای طر  ،در اختیار مجری نرار گیرد.
 )5گر چه در این یراخوان ،گام های لی برای اجرای تیقیق مورد نظر پیشبینی و معریی شنننن س اسننننت ،ا ما
پیشننننهاددهن گان می توانن ایزون بر برنامه معریی شننن س ،از هر روش یا یناوری د خواس و در نا ن یر برنامه
تیقیقاتی متفاون برای حب این مسئله تیقیقاتی و دستیابی به اه اف آن استفادس نن .
 )6ت وین و ارسننال پروپوزال در نا ن این یراخوان ،بهمنز ه بهرسمن ی از حمایتهای صننن وق نوآوری و شننکویایی
نخواه بود و برای یر ستن س حقی ایجاد نمی ن  .صن وق نوآوری و شکویایی خود را ملزم به رعایت میرمانای
دانسته و مفاد لیه طر های ارسا ی میرمانه نزد صن وق بانی خواه مان .
 )7هرگونه سننلال یا ابهام در خصننوا این یراین را با شننر ت بومرن
(شمارس تما  88398543 :و )021-66514381
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بهعنوان ارگزار صننن وق در میان باذاری

«توسعه سامانه تصمیمیار پزشکی مبتنی بر هوش مصنوعی»
درباره شرکت دانشبنیان متقاضی
این یراخوان به سفارش یر شر ت دانشبنیان تو ی ی نوع  2ت وین ش س است ه در راستای تو ی و پیادسسازی
نرمایزارهای اطالعان م یریت پزشکی یعا یت دارد .این شر ت به منظور به ارگیری ابزارهای ن رتمن یناوری اطالعان
سالمت در صنعت پزشکی ایران از سال  1378یعا یت خود را آلاز نمود و از همان ابت ا ،استفادس از ج ی ترین تکنو وژی
های سختایزاری و نرمایزاری را زیربنای تو ی میصوالن خود نرار داد .در همان سال او ین نسب نرمایزارهای تیت
وین وز را بهعنوان نرمایزار اطالعان م یریت بیمارستانی ) (HISتیت وین وز در شور به اربران ارائه نمود.
این شر ت هما نون با بهرسگیری از متخصصین ارآزمودس در حوزسهای پزشکی ،انفورماتیر پزشکی ،یناوری اطالعان
سالمت ،م یریت اطالعان به اشتی و امپیوتر در بیمارستانهای ایران مشغول به ارائه خ مان سالمت ا کترونیر
است .ازاینرو در طی چن سال اخیر این شر ت هموارس به دنبال راهی برای جذب نیروهای یعال در زمینه هوش
مصنوعی برای طراحی سامانههای اربردی جهت استفادس در سامانههای پایه خود نظیر سیستم م یریت یکپارچه
بیمارستانی ( )HISبودس است.
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ضرورت مسئله
ه

امروزس در بازارهای دارویی ،داروهای ض انعقاد و رنیق نن سهای یراوانی وجود دارن

اربردهای درمانی مختلفی داشته و میتوانن در درمان و نترل عالئم بیماریهای مهمی
نظیر ترومبوز وری عمقی ،1ترومبوآمبو ی 2ریوی ،ییبریالسیون دهلیزی ،3بیماریهای

مسئله اصلی تحقیق
(نیاز تحقیقاتی):

دریچهای نلن و دریچههای مصنوعی نلن تأثیر داشته باشن  .بهعنوانمثال واریارین یر

مسئله این تحقیق عبارت است از

رنیق نن س خون نوی است ه برای استفادس پزشکی در ایاالنمتی س در سال  1954تائی

« توسعه سامانه تصمیمیار پزشکی

ش  .در حال حاضر ،واریارین یکی از داروهایی است ه اللن برای بیماران مبتال به

مبتنی بر هوش مصنوعی »

بیماریهای نلبی عرونی تجویز میشود.
مصرف بیشازان ازس داروهای ض انعقادی مانن واریارین میتوان منجر به خونریزی ش ی
و ته ی نن س حیان شود ،درحا ی ه دوز نا ایی داروی ض انعقاد میتوان منجر به
ترومبوز 4و ختههای خونی ناخواسته شود .با تمام این اوصاف در حال حاضر دوز واریارین
موردنیاز پس از چن ین روز آزمونوخطا تعیین میشود ،به این معنی ه بستری ش ن در
بیمارستان و نمونهگیری روزانه خون در این یرآین ضروری میباش  .علت این امر این است
ه یارما و ینتیر 5واریارین به عوامب متع دی ازجمله ت اخالن دارویی ،تغییران ژنتیکی
و رژیم لذایی بستای دارد .بنابراین پزشکان هنوز در تعیین دوز بهینه واریارین با چا ش
مواجه هستن  .معمو ًال برای تنظیم دوزهای واریارین ،بستری طوالنیم ن و مراجعان مکرر
به لینیر و درمان سرپایی موردنیاز است .علیرلم این دشواریها در تنظیم دوز واریارین،
بسیاری از بیماران ض انعقاد همچنان نیاز به تجویز واریارین دارن  ،زیرا هیچ ض انعقاد
خورا ی دیاری وجود ن ارد ه بتوان جایازین آن شود.
Deep vein thrombosis
Pulmonary embolism
Artial fibrillation
Thrombosis
Pharmacokinetic
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مشروح مسئله تحقیقاتی
همانطور ه پیشازاین گفته ش  ،واریارین یکی از داروهایی است ه اللن برای بیماران مبتال به بیماریهای
نلبی-عرونی تجویز میشود و ان یکاسیونهای مختلفی ،ازجمله ترومبوز وری عمقی ،ترومبوآمبو ی 6ریوی،
ییبریالسیون دهلیزی ،بیماریهای دریچهای نلن و دریچههای مصنوعی نلن برای آن وجود دارد .تأثیران واریارین
به وسیله آزمایش انعقاد خون ان ازسگیری میشود ه نسبت نرمال ش س بینا مللی زمان پروترومبین ،)PT INR( 7مهم
ترین و دنیقترین یا تور آزمایشااهی برای ان ازسگیری این امر است .در یر یرد سا م ب ون اختالل انعقادی،
سطح  PT INRتقریب ًا  1.0است و هر بیماری ه واریارین مصرف می ن نیز می ودس  PT INRه ف خاصی

دارد.

در حال حاضر پاسخاویی به این نیاز به شیوس امالً سنتی اما علمی انجام میشود .بیمارانی ه نیازمن تنظیم دوز
داروهای ض انعقادی هستن  ،ابت ا در بیمارستان بستری میشون و بر اسا

یرمولهای پزشکی دوز داروی آنها

اهش مییاب  .سپس سپس بیماران به صورن روزانه (در روزهای اول حتی به صورن چن بار در روز) از یاظ
وضعیت انعقاد خون با استفادس از تست های  PT INRمورد ارزیابی نرار می گیرن  .در ویزیتهای بع ی ،پزشر معا ج
با توجه به نوع بیماریِ بیمار و همچنین نتایج آزمایشها ،با تغییر دوز دارو ،تا زمانی ه بیمار بتوان با دوز مشخصی
از بیمارستان خارج شود ،ان ام به تنظیم آن مینمای  .پس از ترخیص بیمار ،یرآین

نترل بیمار خاتمه نمییاب و

و بیمار میبایست ضمن انجام آزمایشان ،تیت نظر پزشر معا ج خود ،از مناسن و متناسن بودن دوز دارو اطمینان
حاصب نمای .
یناوریهای نوین و خصوص ًا توسعه هوش مصنوعی در طی دهههای اخیر میتوان بهعنوان راهکاری برای طراحی
دستیارها ی هوشمن با دنت باال در تنظیم دوز او یه و ثانویه این داروها مر نن س باش  .ه ف از انتشار این
یراخوان ،بهرسگیری از دانش بومی متخصصین یعال در زمینه هوش مصنوعی ،یادگیری ماشین ،هماهنای و هم
یکری با پزشکان و دستان ر اران حوزس دارو و درمان است تا دستیاری هوشمن و خود یادگیرن س برای مر به
پزشکان در تنظیم دوز او یه و ثانویه داروهای ض انعقاد خون طراحی شود .ذا تیم موردنظر بای از متخصصین در
زمینههای هوش مصنوعی ،یادگیری ماشین ،برنامهنویسی ،تیلیب الن دادسها ،پزشکان و داروسازان تشکیب ش س
Pulmonary embolism
Prothrombin Time
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باش  .همچنین در گام اول ،بای جمعآوری الن دادسها ،یراهمسازی آنها و تیلیب آنها بر اسا

م لهای

یادگیری ماشین انجام شود و در ادامه ،ا اوریتمهای خود یادگیرن س میتوان به بهبود عملکرد سامانه مر نن .
همچنین دنت عملکرد و ارایی هریر از سامانههای مورد ادعا درنهایت بهوسیله مطا عان مستقب مورد ارزیابی
نرار گیرن .
امروزس برخالف سا یان پیش تمامی اطالعان مربوط به رون درمان و پایش بیماران در مرا ز دو تی بهصورن امب
در سامانههای ا کترونیر وزارن به اشت ه مهمترین آن سامانه سپا
نهتنها با

ثبت میگردد .تمامی دادسها در سامانه سپا

(سامانه پرون س ا کترونیر سالمت) است

ین 8های مخصوا و ناببردیابی ثبت میگردن  ،بلکه

امکان وا شی مج د و استخراج بهصورن پایااسهای دادس م ون را دارن  .در زمینه تنظیم دوز داروهای ض انعقاد
نیز موضوع به همین صورن است .در حال حاضر متغیرهای شناختهش سای ذ ر گردی سان
سامانه سپا

با

ه تمامی آنها در

ین های مخصوا تعریف ش س است و از تمامی مرا ز درمانی دو تی در تمام شور این دادسها

در سرورهای وزارن به اشت گردآوری میشون  .در ج ول  1به مهمترین متغیرهایی ه تن پزشکی بهعنوان
عوامب ملثر بر تنظیم دوز داروهای ض انعقاد خون نام میبرن  ،اشارس ش س است:

ردیف

ج ول -1متغیرهای پیشبینیش س
نام متغیر

1

تاریخ تو و سن

شرح متغیر
این ویژگی معرف تو بیمار به تاریخ شمسی است .بر اسا

این تاریخ و تاریخ نونی ،سن بیمار ناببمیاسبه است.

اطالعان پایه ،وزن و ن  ،در سامانه سپا

2

مساحت سطح ب ن

سطح ب نی بیمار ه بر اسا

3

شاخص تودس ب نی

شاخص تودس ب نی بیمار ه بر اسا

4

جنس

نشاندهن س جنسیت ایراد است.
ش س است.

5

نژاد

نژاد بیمار بر اسا

6

 INRه ف

میزان ع دی  INRه ف ،در بیماری ه بر اسا
ناببپیشبینی بای به شبکه عصبی آموزش دادس شود

7

سطح ویتامین  Kخون

سطح خون ویتامین

8

نارسایی نلبی تیمب نش س

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

اطالعان پایه ،وزن و ن  ،در سامانه سپا

های مربوط به آن در پیوست  1راهنمای تبادل دادس با سامانه سپا

اطالعان سیستم جهانی

K

ه در صورن درخواست بای از سامانه سپا

9

دیابت

اینکه آیا بیمار به دیابت مبتال هست یا نه؟

10

پریشاری خون

11

وضعیتهای بع از عمب جراحی

آیا برای بیمار عمب جراحی طی بستری انجام ش س است؟

12

ان یکاسیون تجویز

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

13

دوز داروی

نشان دادس

Race

تشخیص دریایتی از سامانه سپا

اینکه آیا بیمار به پریشاری خون مبتال هست یا نه؟

آمیودارون9

نابب میاسبه است.
نابب میاسبه است.

و مبتنی بر متغیرهای

دریایت گردد.

دوز داروهای آمیودارون مصریی توسط بیمار مشتمب بر شکب دارو ،دوز دارو در هر واح  ،تع اد دیعان در روز و
تع اد روزهای مصرف.
Coding
Amiodarone
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بااینوجود اربرد هوش مصنوعی ،تنها می ود به دستیاری پزشر در تنظیم دوز دارو بر اسا

متغیرهای

ناببپیشبینی (در سیستم تیت نظارن )10نبودس و ه ف این یراخوان نیز در این ح خالصه نمیگردد .امروزس
تکنو وژی یادگیری ماشین در زمینه علوم پزشکی و دارویی توانسته است به دانشمن ان و پزشکان در یایتن
متغیرهای ج ی و موثر بر رون ایجاد بیماری یا درمان مر نن .
بنابراین بر اسا

توضییان یوق ،یراخوان حاضر مبتنی بر دو بخش خواه بود:

 -1یادگیری ماشین و هوش مصنوعی با متغیرهای نابب پیشبینی :استفادس از دادسهایی از سامانه «سپا » برای
طراحی ماژول دستیار تنظیم دوز داروهای ض انعقاد خون به طوری ه از نبب مطا عان علمی-پزشکی ،اثران آن
ها را بر تاثیر دوز داروهای ض انعقاد خون ثابت ردس است.
 -2یادگیری ماشین و هوش مصنوعی با متغیرهای لیرناببپیشبینی :استفادس از دادسهایی از سامانه «سپا » ه
نبالً مطا عان علمی-پزشکی اثران آن را بر تأثیر دوز داروهای ض انعقادخون ثابت نکردس است ،بهمنظور شف سایر
متغیرهای ملثر بر دوز داروهای ض انعقادخون و اعمال اثران آن بر تصمیم نهایی در مورد دوز دارو.
بر این اسا  ،ا اوی یادگیری هوشمن بای توانایی پایش دادسهایی را ه در اختیار دارد ،داشته باش تا بتوان سایر
متغیرهای ملثر در تنظیم دوز داروهای ض انعقاد خون را نیز شناسایی نمودس و آن را در تصمیمیاری خود م اخله
ده  .اگرچه این بخش از موضوع مشمول یادگیری ماشین لیرناببپیشبینی میشود و شبکه عصبی طراحیش س
بای بتوان بهصورن مستقب دادسها را ارزیابی نمودس و اثر آنها بر دوز دارو را شناسایی نمای و بع ازآن دوز دارو را
تنظیم ن  ،اما نمونه متغیرهایی ملثر احتماالً شامب موارد زیر میباشن :

Supervised
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ج ول -2متغیرهای پیشبینینش س
ردیف

نام متغیر

1

میزان تیصیالن

2

وضعیت تأهب

3

ملیت

4

شغب

5

منطقه جغراییایی میب
سکونت

شرح متغیر
میزان تیصیالن یرد به طوری های مربوطه در بخش میزان تیصیالن در پیوست  0راهنمای تبادل دادس با سامانه سپا
این ویژگی نشاندهن س وضعیت تأهب یرد است .مقادیر مختلف آن در پیوست  3راهنمای تبادل دادس با سامانه سپا

این ویژگی نمایانار ملیت یرد است .مقادیر مربوطه بهصورن های دو حریی مطابق با استان ارد
ش س است .این ها به همراس نام هر شور از نشانی  maxa.behdasht.gov.irنابب رویت است.
این ویژگی شغب بیمار را نشان میده .

ناببمشاه س است.

مشخص است.

برای شورهای مختلف ارائه

ISO31661

های موارد شایع مربوط به این ویژگی در پیوست  0راهنمای تبادل دادس با سامانه سپا

ارائه ش س است.

این ال مختص دادسهای مربوط به یر منطقه جغراییایی است و حاوی بخشهای مختلف تقسیمان شوری ،شامب موارد :استان ،شهرستان،
بخش ،شهر و دهستان ،میباش  .انالم اطالعاتی ،مانن میب سکونت ،میب تو  ،میب ص ور شناسنامه و ...با استفادس از این ال نمایش
های تقسیمان شوری با سیستم گذاری  countryDivisionsمق اردهی
دادس میشون  .های ویژگیهای این ال میتوان بر اسا
شون ه از آدر زیر ناببدستیابی هستن /http://maxa.behdasht.gov.ir :

6

ارتفاع میب زن گی

بر اسا

تطابق منطقه جغراییایی با پایااس دادس مربوط به اطالعان ارتفاع طول و عربهای جغراییایی خاا

بر اسا

تطابق منطقه جغراییایی با پایااس دادس مربوط به اطالعان عربهای جغراییایی هر شهر

7

عرب جغراییایی میب زن گی

8

سازمان بیمهگر

نام سازمان بیمهگر؛ یهرست سازمانهای بیمهگر و

9

تشخیص بیمار

تشخیص از سیستمهای گذاری بینا مللی ،مانن  ،ICD10استفادس میشود .برای دریایت اصطال شناسی
برای ارائه و ارسال
( )Terminologyمذ ور به سامانه مر ز ین سالمت ایران (مکسا) به آدر  maxa.behdasht.gov.irمراجعه نی .

10

انواع خ مان ارائهش س

اطالعان این بخش در سامانه سپا تیت عنوان  BillServicesذخیرس میگردد ه خود یر ویژگی است .این ویژگی در سامانه سپا از نوع
ال  ServiceDetailsVOبودس و حاوی اطالعان ریز خ مان ارائهش س به بیمار در طول م ن پذیرش تا ترخیص وی میباش  .ویژگیهای این
ال بهصورن امب در تاب راهنمای تبادل دادس با سامانه سپا توضیح دادس ش س است.

11

واح های تع اد خ مان
ارائهش س

تع اد خ مان ارائهش س را نشان میده ؛ مانن تع اد روزهایی ه یر بیمار از تخت  CCUاستفادس ردس است یا تع اد داروی مصریی ه به
بیمار دادس ش س است .واح های این ویژگی در پیوست  1راهنمای تبادل دادس با سامانه سپا آوردس ش س است.

12

بخش بستری

13

تع اد روزهای بستری

14

وضعیت بیمار هناام ترخیص

بیانار وضعیت بیمار هناام ترخیص است .بهعنوانمثال ،اینکه بیمار با بهبودی امب یا نسبی مرخص ش س است یا با رضایت شخصی .مقادیر
مربوط به این ویژگی در ج ول پیوست  15راهنمای تبادل دادس با سامانه سپا مشخص ش س است.

15

پرسنب درگیر در یرآین
درمان

این اطالعان در سامانه سپا تیت عنوان ال  HealthcareProviderVOارائه ش س است .این ال برای ارائه اطالعان مرتبط با
ارائهدهن گان خ مان سالمت طراحی ش س است .ازآنجایی ه این ال بهصورن لی طراحی ش س است ،میتوان در م ل ردن پزشر،
پرستار و یا حتی نماین س بیمه مورد استفادس نرار گیرد .اطالعان این ال در ج ول شمارس  28راهنمای تبادل دادس با سامانه سپا مرنوم
گردی س است.

16

سایر داروها

در سامانه سپا اطالعان مربوط به داروها و تجهیزان مورداستفادس در ال  BatchNumberنرار میگیرد .در مواردی ه در ویژگی، Service
دارو یا تجهیزان یا وازم استفادس شود ،شناسه االی سالمت در این ویژگی ثبت میگردد.

17

سایر بیماریهای همزمان

در بخش تشخیص سامانه سپا یر متغیر مبتنی بر  Stringوجود دارد ه پزشکان میتوانن تشخیص را بهصورن متنی در آن ذ ر نن .
ین  ICD10هستن  ،استخراج نمای .
هوش مصنوعی بای بتوان از این رشتهها تشخیصهایی را ه بر اسا

18

سطح ویتامین

D

های مربوطه در پیوست  0راهنمای تبادل دادس با سامانه سپا

نوع بخشی ه خ مت در آن ارائه ش س یا درخواست خ مت در آن صورن گریته است.
ارائه خ مان سالمت در پیوست  33راهنمای تبادل دادس با سامانه سپا آم س است.
تع اد روزهای بستری بیمار با بررسی اختالف تاریخ بستری و تاریخ ترخیص از سامانه سپا

آم س است.

های مربوط به بخشهای مختلف موجود در مرا ز
استخراج میگردد.

نتایج تستهای مربوط به آزمایشهای با ینی در تمامی پرون سهای بیماران در سامانه سپا با
تمامی این اطالعان در تاب راهنمای تبادل دادس با سامانه سپا و پیوستهای آن وجود دارد.

ین های ویژس و خاا ر ورد میشون

ه

19

تع اد پال تهای خون

نتایج تستهای مربوط به آزمایشهای با ینی در تمامی پرون سهای بیماران در سامانه سپا با ین های ویژس و خاا ر ورد میشون یه
طوری ه ه تمامی این اطالعان در تاب راهنمای تبادل دادس با سامانه سپا و پیوستهای آن وجود دارد.

20

تع اد گلبولهای نرمز خون

نتایج تستهای مربوط به آزمایشهای با ینی در تمامی پرون سهای بیماران در سامانه سپا با ین های ویژس و خاا ر ورد میشون به
طوری ه تمامی این اطالعان در تاب راهنمای تبادل دادس با سامانه سپا و پیوستهای آن وجود دارد.

21

تع اد گلبولهای سفی خون

نتایج تستهای مربوط به آزمایشهای با ینی در تمامی پرون سهای بیماران در سامانه سپا با ین های ویژس و خاا ر ورد میشون به
طوری ه تمامی این اطالعان در تاب راهنمای تبادل دادس با سامانه سپا و پیوستهای آن وجود دارد.

22

میزان هموگلوبین خون

نتایج تستهای مربوط به آزمایشهای با ینی در تمامی پرون سهای بیماران در سامانه سپا با ین های ویژس و خاا ر ورد میشون به
طوری ه تمامی این اطالعان در تاب راهنمای تبادل دادس با سامانه سپا و پیوستهای آن وجود دارد.
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گامهای تحقیق


آنا یز نیازهای او یه



جمعآوری و دستهبن ی او یه الندادس و تعیین نقش هریر در شبکه عصبی مبتنی بر متغیرهای نابب
پیشبینی و لیرناببپیشبینی



طراحی ماژول تعیین نن س دوز او یه دارو



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



تست بر روی بیماران شبیهسازیش س و اصال ا اوریتم



تست نهایی در مرا ز با ینی و مرا ز درمانی؛ اثبان بی عارضه /معارضه بودن ماژول نهایی



راستیآزمایی

خروجی تحقیق


ماژول میاسبه نن س دوز آلازین دارو



ماژول پیشنهاددهن س دوز دارو بر اسا



ماژول میاسبه نن س ریسر خونریزی ناشی از درمان با داروهای ض انعقاد



ماژول میاسبه نن س ریسر خته ناشی از درمان با داروهای ض انعقاد

نتایج تستهای انعقادی

توجه :خروجی بای بهصورن وبسرویس و یایب  jsonباش .

الزامات تحقیق


استفادس از یناوری هوش مصنوعی ،دادس اوی و یادگیری ماشین در اجرای طر تیقیقاتی



دستیابی به م ل هوش مصنوعی با دنت باالی  86درص



در یرآین اجرای طر تیقیقاتی نبای تیت هیچ شرایطی اصول اخالق در پژوهشهای زیستی زیر پا
گذاشته شود.



تائی عملکرد صییح سامانه بر اسا

مقا ه مستقب در یر مجله علمی معتبر
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تجهیزات و زیرساختهایی که متقاضی تحقیق میتواند در اختیار مجری قرار دهد


دادسهای بیمارستانی معتبر و مرتبط

گلوگاههای احتمالی:


امب نبودن دادسهای با ینی



نیاز دادسهای با ینی به یراهمسازیهای او یه



دسترسی می ود به دادسهای با ینی یکپارچه

معیارهای ارزیابی و انتخاب مجری


تیصیالن و سوابق تیم تیقیقاتی و تناسن آن با مسئله



رویکرد ینی تیم تیقیقاتی به مسئله



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



زمان و هزینه اجرای تیقیق
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تسهیم مالکیت فکری


مالکیت معنوی  :مجری در ما کیت معنوی ناشی از اجرای تیقیق سهیم خواه بود و انتشار مقا ه مشترک
توسط مجری و متقاضی در ژورنالهای داخلی و خارجی ،ارائه مقا ه در نفرانسها و سمینارها با موایقت و اشارس
به نام همه دستان ر اران مجاز خواه بود.



مالکیت منافع مادی :با توجه به م ل سنو ار شر ت متقاضی ،منایع ما ی ناشی از توسعه این یناوری تمام ًا
متعلق به شر ت متقاضی بودس و مجری صریاً حقا زحمه اجرای پروژس تیقیقاتی را دریایت خواه

رد.

ارسال پروپوزال
پروپوزالها صری ًا بای در چارچوب موردنظر صن وق نوآوری و شکویایی ،ت وین و ح ا ثر تا تاریخ  14تیرماس
 1401در سامانه لزال به آدر

 https://ghazal.inif.ir/grantارسال شون  .پروپوزالهایی ه در چارچوبی لیرازآن ،یا

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