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 : متن اول

چون   ی فدر حال استفاده است و در علوم مختل  یتجار  ی مال  یهاطی دهه است که در مح  کیاز    شی ها، بمفهوم کشف دانش از داده

نعت سالمت به طور مستمر در حال صخود را باز کرده است. امروزه    یجا  ،یجرائم و پزشک  لیتحل  ،یارتباطات، مهندس  ،تیریمد

ها شکاف  آن  ریتا تفس  یآورجمع  نیکه ب  اند افتهیها مواجه هستند درداده   ن یکه با ا  یو افراد  باشد  ی ها ماز داده  یادیز  زانیم  دیتول

حوزه به نسبت جوان و [  1]  نوع اتالف محسوب شود.  کیتواند    یها م از داده  یادیز  زانیم  رهیو ذخ  یآورجمعوجود دارد و    یعیوس

هم   ادیز  یسیکه در آمار با برنامه نو  یگرلیبا استفاده از تحل  یتواند حتیاست که م   ییهاهویدر سالمت، از ش  یکاودر حال رشد داده

 [  2]  ها بپردازد.استخراج دانش از داده   ندیفرا  ت یریساخته و به مدمند  رهصنعت سالمت را از تحلیل عمیق داده ها به  ست،ین  یا  هفحر

از    یا  شرفتهیکل پ شعلم    نیخام است، در واقع ا  ی هاناشناخته از داده  یو الگوها  د یبه دنبال استخراج اطالعات مف  یعلم داده کاو

الگوها، روندها و قواعد    دیالزام به طرح سئوال از طرف کاربر، به تول  نفعال، بدو  ریغ   یپرس و جو  یاست و بر خالف ابزارها  میتصم

در سالمت دارد و منجر به    یات یبر شواهد نقش ح  ی مبتن  یپزشک  جاد یا  ا ب  یکاوپردازد. بنابر نظر محققان، دادهی شده م  یزیبرنامه ر

  ، یکاوداده  فیدر تعر  یسردرگم  ،یعلم پزشک  تیشود. حساسیم   داده سالمت  یهاگاهیودمند و ماندگار در پاس  د،یکشف دانش جد

قابل    یکاوداده  چیباشد که نتا  ن یحوزه است و اگر فرض بر ا  نیا  ی چالش ها  نیسالمت از مهمتر  یها داده  ی و محرمانگ   یشخص  میحر

 [ 3] است. اربر شواهد، دشو یمبتن یبه پزشک یسنت یدهندگان مراقبت از پزشکعادات ارائه رییاعتماد است، تغ

داروها و حل رتبه   یعوارض جانب  یی نوع درمان، شناسا   نییتع  ص،یبه تشخ  توانیدر حوزه سالمت م  یکاوداده   یاز جمله کاربردها

  ی کاوداده  یهاکیبا تکن  ماریب  یبه پرونده ها  افتهیعوامل خطر اختصاص    یها اشاره کرد. به عنوان مثال اگر کدها  مارستانیب  یندب

مورد استفاده قرار   یهامارستانیب  ی در رتبه بند  تیفیک  یهاشاخص  نییگردد که با تع  ی منته  ییهاتواند به گزارشیمهمراه شود،  

 .  ردیگ

و به دانش    ل یاگر هم تحل  ا یو    شوندیم ن  لیا هرگز تحلی ها هستند که  از داده  یادیحجم ز  یسالمت دارا  ی تقایاز مراکز تحق  یاریبس

  یاست که در محیط رقابت  یدر حال   نیا[  4بر خواهد بود. ]و زمان  یمقطع  یامر  ،یسنت  یهاوهیاستفاده از ش  یمنتج شوند به واسطه

  ،سالمت به کار برند   تیفیبهبود ک  یها را در راستابتوانند داده   یکاو مانند داده   یی هایآورکه به واسطه فن  ی سالمت  یهاامروزه سازمان

عرصه رقابت   نیفن، از ا نیصاحبان ا صسالمت با استفاده از تخص یهااست سازمان الزم. لذا دیخواهند رس تیتر به قله موفق عیسر

 . باز نمانند

 

 

 (1)بخش اول 

آن آمده    ریرا که در ز   ییو پاسخ سوال ها  دیها را به دقت بخواناز متن  کیبخش، دو متن به طور مجزا آمده است. هر  نیدر ا  یی:راهنما

 .  دیو در پاسخ نامه عالمت بزن  د یکن  دای استباط کرد، پ  ایاز متن استنتاج    انتو  یاست، با توجه به آنچه م

 1400-1399ل  سا  یلی( استعداد تحص  Ph.D)  یتخصص یدکتر یسواالت آزمون ورود

 جمعه صبحنوبت اول 
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  : بجزتوان از متن استنباط نمود،   یرا م   ریتمام موارد ز  ی در مورد داده کاو.  1

 . ها نداردو استخراج داده لیتحل یبه استخدام افراد خبره برا  ازیالف( لزوما ن

 . کند یعمل م  یحساس تر از نوع سنت اریبس ی شگاهیزماآدرمان و اقدامات  ،یصیتشخ یهاداده هب( در کشف دانش، از انبو

 شود.   ها مارستانی ب دار ی معن سهیمقا یاستاندارد برا یتواند منجر به گزارش ده یده، م شاطالعات گزارش  یج( بر مبنا

 .  یابدیکه هرگز درخواست نشده را م  یتسواال یکند و پاسخ برایکاربر قرار نگرفته را افشا م یکه در جستجو ییالگوها (د

 

 : عبارت است از  یمتن، داده کاو  سندهیبنابر نظر نو.  2

I. دانش  تیریمد                                               II. کشف دانش                             III . کشف دانش   ندیاز فرا یبخش 

 

 IIIو    Iد(         IIIج(          IIب(               Iالف( 

 

 اند، کدام است؟   مشخص شده[ 4و ] [  3]   ، [ 2]  ،[1]   یدر متن که با عالمت ها  ر یقرار گرفتن جمله ز  یمحل برا   ن یبهتر.  3

  یبه پزشک  یسنت  یاز پزشک  ندهیکرده و حرکت کند اما فزا  دایپ  یکاورا به داده  ازین  نیشتریوجود، امروزه بخش سالمت ب  نیبا ا»

 امر است«  نیا دیبر شواهد، مو یمبتن

 [  4د( ] [ 3ج( ] [ 2ب( ] [1] (الف

 

 پاراگراف آخر متن کدام است؟   یهدف اصل.  4

 .  دینما  ل یت، تبدمدر عرصه سال ی و رقابت رومندین یتواند، داده ها را به ابزاریآن م یو اجرا  یکاوالف( داده

 .  شوند یخارج م جیکنند، از چرخه رقابت به تدری استفاده نم یکاوکه از داده  یسالمت ی هاسازمان (ب

 .  رند یدر عرصه کشف دانش رقابت پذ یکنند، به صورت مقطعیاستفاده م یسنت یهاوهیاز سالمت که از ش ییهاحوزه (ج

 .راه هنوز بسته است نیا یدانند، اما عرصه برایم  د یمف یریها را در رقابت پذیاستفاده از فناور قات،ید( اگر چه تحق

 

 : متن دوم

ارائه شده در کتب و مقاالت اخالق  یدگاه هاید  یاجمال  یبا بررس که اصطالحات مزبور در سه    افت یتوان دریم  ،یستیز  یمختلف 

شود که    ی م   ی تلق  ی از هنجار کاربرد  یاشاخه  ،یستیکار برده شده است. از آن جا که اخالق زخاص و اخص به  ، مفهوم و برداشت عام

  فیو تعر  یستیمفهوم اخالق ز  نییپردازد، لذا تبی م یاژهیو موضوعات و  مروخاص مرتبط با قل  ی ها و مشکالت اخالقچالش   یبه بررس

  یآن را مورد کنکاش قرار م  ی ها و مسائل اخالق الش چدارد که    یی آن موضوع و قلمرو  یبا محدوده و گستره    یآن، ارتباط تنگاتنگ 
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