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 مقاله پژوهشی  

و  یبازده ،ییاز نظر کارا یدوره زندگ نیسالم در بهتر یهااگر صحت سالمت رانندگان در جامعه کنترل نشود باعث مرگ انسان مقدمه:

 یبرا یهوشمند فاز ستمیس یمطالعه طراح نیکند. هدف ایم لیرا بر کشور تحم یادیز اریبس یمال یهانهیهز شود ویم یتندرست
 مشخص نمودن سالمت رانندگان است. 

 ینیسپس اطالعات بال د،یانتخاب گرد المینمونه از پرونده رانندگان مراجعه کننده به مرکز طب کار ا 350 نگرمطالعه گذشته نیادر  روش:

 لیراک به تحل یمنحن ریو سطح ز یژگی، وتیصحت، حساس یارهایشد، با توجه به مع یآورگرد ستیصورت چک له پرونده رانندگان ب از
 یبرا و ثبت شده در پرونده از آزمون کاپا صیو تشخ ستمیس جیتطابق نتا زانیسنجش م یبرا نیاخته شد. همچندشده پر یمدل معرف

 .دیاستفاده گرد 2013نسخه  Matlabافزار رماز ن ستمیس یرابط کاربر یطراح

محاسبه شده در  زانی، مدرصد برخوردار بود 9/96درصد و صحت  3/99 تیدرصد، حساس 87 یژگیشده از و یمعرف یمدل فاز :نتایج

 دست آمد.ه ب 02/99راک  یمنحن رین محاسبه شده سطح ززایو م کامل گزارش باًیتقر قیدرصد که به عنوان تطب 87آزمون کاپا 

 به کمک در ثریؤم نقش تواندمی رانندگان سالمت سنجش در فازی مدل مطالعه، این از آمده دسته ب نتایج به توجه با گيري:نتيجه

 .نمود استفاده مدل این از توانمی هاهزینه کاهش و سرعت، دقت بردن باال برای کار طب مراکز در و باشد داشته پزشکان
 

 یمنطق فاز ،یهوشمند فاز یهاستمیسالمت رانندگان، سسنجش  ها:كليد واژه
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 مقدمه 
 یسخت طیشرا لیبه دل یگریهمانند هر شغل د یشغل رانندگ

فرماست ممکن است سالمت رانندگان را به که بر آن حکم
مانند  یلیسالمت رانندگان به دال یاز طرف اندازد،یمخاطره ب

و  یموجود در شغل رانندگ آورنایعوامل ز مدت،یمواجه طوالن
واقع گردد.  دیمورد تهد تواندیم یاسوانح و حوادث جاده زین

علل  نیتراز مهم یکیمختلف نشان داده است که  یهایبررس
است و حفظ و ارتقاء  یعوامل انسان یبروز تصادفات رانندگ

را در کنترل و کاهش  یانقش ارزنده تواندیسالمت رانندگان م
سالمت رانندگان با طرح ل داشته باشد. توجه بهمعض نیا

 شیدر شناخت پ یعمالً نقش ارزشمند یسالمت شغل ناتیمعا
 یهایماریعوارض مهم و ب یاریاز بس یریشگیاز موعد و پ

- 70با توجه به نقش . [1] داشته و خواهد داشت ریناپذبرگشت
 نیا یدر بروز حوادث، بررس [2] یعامل انسان یدرصد 90

درصد از  70مهم باشد. در حدود  تواندیها ماز تمام جنبه عامل
 یانسان یوابسته به خطاها ،یاجاده فاتعوامل مؤثر در تصاد

مسئله  نیاست. ا یروح یو فشارها یمخصوصاً مشکالت جسم
منظور کنترل به هاتیمحدود یکه اعمال برخ دهدینشان م

ر داشتن اجبار د نیبنابرا ؛است یضرور ییهاتیموقع نیچن
 نامهنییاز مفاد مهم در آ یکیعنوان کارت سالمت رانندگان به

 نکهیبا توجه به ا .[3] است شده فیمسافر تعر و کاال قلونحمل
سالمت رانندگان جهت صدور  دییتأ یدر مراکز طب کار برا

خود  یکارت سالمت، پزشک مربوطه با استفاده از نظرات تجرب
به  نیهمچن .دینمایرانندگان م رد سالمت ای دییاقدام به تأ

پزشک  نمانند کمبود پزشک در مرکز، در دسترس نبود یلیدال
محدود بودن نظر پزشک در خصوص  ،یدر مواقع ضرور

 ییدر نظر نها نانیاطم بیباال بردن ضر ،ینیبال یپارامترها
و جهت دقت  یابیمورد ارز ینیبال یپارامترها یپزشک برا

 ستمیس کیبه  ازیسالمت ن صدور کارت عیو تسر شتریب
و  یعصب یهاشبکه ،یفاز یهاستمی. سباشدیهوشمند م

به پزشکان  رساندنیاری یبرا ییهاخبره روش یهاستمیس
 هستند هایماریب یو درمان یصیتشخ یهاجهت بهبود روش

و  ییشناسا ییتوانا یدارا یپزشک طهیدر ح یهوش مصنوع .[4]
دانش،  گاهیاطالعات از پا یابیو باز رهیذخ ،یماریب صیتشخ
 یماریطرح درمان و کنترل ب ،یپزشک ریتصاو ریو تفس صیتشخ

 بانیپشت ستمیس ینوع یفاز یهاستمیرو س نیاست، از ا
هستند و باهدف در  یدر حوزه هوش مصنوع یریگمیتصم

افراد  یبرا نیمتخصص یهادسترس قرار دادن مهارت
 یهاستمیاز ساستفاده . [5] اندشده یطراح رمتخصصیغ

اطالعات  تواندیم یخبره فاز یهاستمیهوشمند ازجمله س
تا در زمان  دینما لیاز افراد خبره را به دانش تبد شدهیآورجمع

 فیتوص یبرا یفاز یهاستمیس [.6] مناسب استفاده شود
 یایدن یهادهیپد رایز شوند،یاستفاده م یرقطعیغ یهادهیپد

بتوان  قیدق فیتوص کین هستند که از آ تردهیچیپ اریبس یواقع
 ینیبال العاتها و اطداده نکهیبا توجه به ا کرد. دایها پآن یبرا

که پزشک در عمل  یاطالعات -1: ندیآیدست مه از دو منبع ب
 ی. سؤالیاضیر یهاو مدل هایریگاندازه -2و  کندیکسب م

دو نوع  نیا توانیاست که چگونه م نیا شودیکه مطرح م
و  بیباهم ترک یریگمیتصم یهاستمیس یعات را در طراحاطال

منطق چند  .[7] دست آورد هب نهیبه یریگجهینت یبرا یستمیس
 یگرید ریمقاد ک،یصفر و  ریمقداره آن است که عالوه بر مقاد

نمونه در  یکرد. برا اریاخت کیرا هم بتوان در دامنه صفر و 
 مهی درست، غلط و  نتوان از عبارات کامالًیحالت سه مقداره م

است هرچه عدد  یهیبد. [8] غلط استفاده نمود مهین ایدرست 
کردن  یبندتر انتخاب شود، دستهبزرگ nمثبت  و حیصح

از اعداد مجموعه  یکیها به گرد کردن آن ایها ارزش گزاره
Tn یزبان یرهایتر است. در افکار بشر و متغکینزد تیبه واقع، 

نمونه  یده با ابهام مواجه هستند. براش فیتعر میمفاه شتریب
از افراد بلندقد، مسن و یا  ثروتمند و ....  یمشخص فیتعر چیه

 ؛غلط ایدرست است  ای اسیق کی یاضیوجود ندارد. در منطق ر
درست و به  یاتواند به اندازهیم اسیق کی یاما در منطق فاز

ه به گذر از هر مجموع کیغلط باشد. در منطق کالس یااندازه
در منطق  یافتد. ولیاتفاق م یبه صورت آن یمجموعه بعد

اساس منطق  نیباشد. برایم یجیدرصورت ته گذر ب نیا یفاز
و کنترل تفکر و  یسازمدل یخوب برا اریابزار بس کی یفاز

گزاره در منطق  کی یدرست زانیم. [9] باشدیم یرفتار بشر
که  یصورت است در کیدو مقدار صفر و  یفقط دارا کیکالس

 یب یتواند دارایگزاره م کی یارزش درست یدر منطق فاز
 یدارا یهاستمیباشد در س کیصفر و  منهمقدار در دا تینها

مناسب  یروش یباال منطق فاز یدگیچیو پ ادیز تیعدم قطع
ها در دهیپد تیرود. عدم قطعیبه شمار م یسازمدل یبرا
در  یر بشراز ضعف دانش و ابزا یناش یفاز یهاستمیس

 تیعدم شفاف ایعدم صراحت  ده،یپد کی یهایدگیچیشناخت پ
 یخاص، وابسته به قضاوت افراد برا یژگیو ای دهیمربوط به پد

صدور  تیباشد. با توجه به اهمیم حیرصریها با ذات غهدیپد
گان و نقش آن سالمت رانند دییتأ یکارت سالمت رانندگان برا

 ازین از آن، یناش ریومو مرگ یااز تصادفات جاده یریدر جلوگ
 تخصصپزشکان م اتیبه در دسترس بودن مداوم دانش و تجرب
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به فرد  یکه امکان دسترس ییباشد. از آنجایم ازینشدت مورده ب
لذا پژوهش  ؛خبره و متخصص در هر زمان و مکان وجود ندارد 

جهت سنجش  یخبره فاز ستمیس یطراح جادیحاضر به ا
 یفاز یهامجموعه هینظر رایز ،پردازدیمسالمت رانندگان 

 ریتفس یبرا یبر دانش در پزشک یمبتن یهاستمیتوسعه س یبرا
انتخاب  ،یماریب صیافتراق سندروم، تشخ ،یپزشک یهاافتهی

 اریبس ماریب یهاو نظارت بر داده یپزشک یهارماند نهیبه
مذکور قادر  ستمیمنظور س نیاست، به هم یمناسب و کاربرد

 یسازهیعملکرد فرد خبره را شب وهیتفکر و ش ید بود الگوخواه
 نیلذا ا ؛به متخصص داشته باشد هیشب یصیو تشخ دینما

به  یزخبره فا یهاستمیمطالعه برآن است که با استفاده از س

 کیرانندگان  یامنظور صحت سالمت و کاهش تلفات جاده
 .   دیارائه نما یو کاربرد نهیهمدل ب

 

 روش
در  1393 تا اسفند 1393 سال ماهنگر از مهرعه گذشتهمطال نیا

ام شد. در راننده انج 350در پرونده  المیمرکز طب کار استان ا
تخصص م 4 .دیاستفاده گرد [10] یمطالعه که از روش دلف نیا

 رینفر از سا 6تهران،  یطب کار دانشگاه علوم پزشک
 ورکه در حوزه صد ینفر از پزشکان 5طب کار و  ینمتخصص
پس س .دندیانتخاب گرد ،داشتند تیرانندگان فعال المتکارت س

 یلک شرو. دیاستفاده گرد انهیمفقود شده از م یهاداده یبرا
 داده شده است. شینما 1پژوهش در شکل 

 

 
 فرآیند طراحی سيستم فازي سنجش سالمت رانندگان  :1شکل 

 
رت وزا نیدالیکه از گا یستیپژوهش براساس چک ل یرهایمتغ

 نیتردو مرحله ابتدا براساس مهم یبهداشت موجود بود ط
فاکتورها با استفاده از  نیتراختالالت و سپس انتخاب مهم

 20که شامل  دندیاستخراج گرد یدهو وزن یریگمیجدول تصم
گوش چپ،  ییگوش راست، شنوا ییباشند: شنوایم ریمتغ

ع، سن، وزن، ارتفا ک،یاستولیفشارخون د ک،یستولیفشارخون س
 Fastingدر خانواده،  ابتیسابقه د ،یپرنوش ،یپرادار

Blood Sugar (FBS) ،یوان س یا نیهموگلوب 
(HBA1C)یینایت بچشم راست، حد یینای، حدت ب، کلسترول 

 قلب و اختالل ،ینیدوب ،یینایاختالل ب ،یینایب دانیمچشم چپ، 
 

 
ای بر ه. منطق فازی یک تکنیک محاسبات نرم است کادیو اعت

گیری منطقی بازآفرینی توانایی یادگیری ذهن انسان و تصمیم
منطق  [.11] در یک محیط نامطمئن و مبهم توسعه یافته است

را  ییهاستمیو س رهایمتغ م،یاز مفاه یاریقادر است بس یفاز
 نهیببخشد و زم یاضیر یبندو مبهم هستند، صورت قیکه نادق

عدم  طیدرشرا یریگمیصمت واستدالل، استنتاج، کنترل  یرا برا
و  ماتیاز تصم یاریفراهم آورد. پرواضح است که بس نانیاطم

حاالت واضح و  است و نانیعدم اطم طیاقدامات بشر در شرا
 یبه جا ی. در منطق فازباشندیم ابینادر و کم اریبس رمبهمیغ

 کیها را در بازه صفر و از ارزش یفیبودن، ما ط یدو ارزش
 [.12] داشت میخواه
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 شینما یابتدا برا یمنطق فار یپژوهش قبل از طراح نیا در
 ستمیس ی. ساختار اصلدیاستفاده گرد ییدانش از شبکه معنا

( فازی ساز، که ورودی 1بخش است:  4شامل  یاستنتاج فاز
، که (  موتور استنتاج2، کندصریح را به مقادیر زبانی تبدیل می

ست آوردن خروجی شامل مکانیسم استدالل فازی برای به د
های زدا، که خروجی ناشی از استدالل( فازی3فازی است، 

( پایگاه دانش، که 4کند و فازی را به مقدار صریح تبدیل می

انین فازی است که به ترتیب در قالب شامل توابع عضویت و قو
اجزا در شکل  نیکه ا اندپایگاه داده و پایگاه قوانین سامان یافته

ده است. انتخاب مناسب قوانین، توابع عضویت داده ش شینما 2
، نقش متغیرهای زبانی و پارامترهای سیستم استنتاج فازی

 نظرمستقیم و کلیدی در دستیابی به مدل درست از رفتار مورد
 دارند. را

 

اجزاي اصلی سيستم استنتاج فازي :2شکل   

 با شده طراحی سیستم ارزیابی بررسی جهت مطالعه این در

 حساسیت و ویژگی صحت، شده، گردآوری هایداده از ادهاستف

 به هاشاخص این از یک هر محاسبه برای. شد محاسبه سیستم

 :گردید استفاده ذیل روابط از ترتیب

 

 که است بیماری به مبتال موارد تعداد معنی به TP هاآن در که

 TN. است شده داده تشخیص بیمار ،درستی به سیستم توسط

 درستی، سالم به سیستم توسط که است سالم موارد معنی به

 که است سالم موارد معنی به  FNاست.  شده داده تشخیص

 به FP .است شده داده تشخیص بیمار ،اشتباه به سیستم توسط

 سیستم، توسط اشتباه به که است بیماری به مبتال موارد معنی

 میزان سنجش برای همچنین. است شده داده تشخیص سالم

 از پرونده در شده ثبت تشخیص با سیستم هایپاسخ اقانطب

 تحلیل برای و گردید استفاده کاپا آزمون از پزشکان سوی

 عملکرد منحنی و کانفیوژن ماتریس از عصبی شبکه ارزیابی

 استفاده هاییتست ارزیابی جهت ROC منحنی از. شد استفاده

 برای .باشد کمی یا ایرتبه مقیاس در هاآن نتایج که شودمی

 2013نسخه  Matlab افزارنرم از سیستم کاربری رابط طراحی

 .گردید استفاده

 سالمت سنجش جهت فازی خبره سیستم از مطالعه، این در  

 فازی خبره سیستم چهار در مدل این. شودمی استفاده رانندگان

 فضای. است شده طراحی دیابت فشارخون، چشم، گوش،

 فشارخون، چشم، گوش، به مربوط پارامترهای شامل ورودی
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 عدم شامل هاسیستم این خروجی. باشدمی اعتیاد و دیابت

 و ساله یک کارت دریافت ماهه، 6 کارت دریافت پذیرش،

 عدم بینایی، برای پذیرش عدم و پذیرش دیابت، برای دوساله

 زیاد، شنوایی مشکالت بودن مستعد میزان با پذیرش پذیرش،

 متوسط، حد در شنوایی تمشکال بودن مستعد با پذیرش

 و مهم چندان نه شنوایی مشکالت بودن مستعد با پذیرش

 شنوایی، برای فرد شنوایی سیستم بودن عالی میزان با پذیرش

 در سیستم که. باشدمی فشارخون برای شدید و میانه معمولی،

 بررسی به شده ذکر فازی قسمت چهار گرفتن درنظر با نهایت

 در شده ارائه اهد پرداخت. مدلخو رانندگان سالمت سنجش

 پزشکان دانش از استفاده با که بود قانون 347 بر مشتمل  ابتدا

 کاهش قانون 253 به بهداشت وزارت دستورالعمل و متخصص

 از ورودی متغیرهای محدوده جهت شده ارائه مدل یافت. در

 گردیده استفاده بهداشت وزارت الینگاید و متخصصین نظر

 محدوده بدنی توده شاخص ورودی برای مثال عنوان به. است

 تابع در .شد گرفته نظر در 40 تا 16 از متغیر این برای فازی

 گرفته نظر در محدوده سه متغیر این برای شده طراحی عضویت

 و 19 تا 16 از بدنی توده شاخص  کمبود دامنه. است شده

 در را  40 تا 25 از خطر محدوده و 26 تا 18 از نرمال محدوده

 سیستم برای شده استخراج قوانین نمونه چند به. گیردبرمی

 هایورودی ازای به مثال عنوان به. نماییممی اشاره فازی

 سن نرمال، دیاستولیک فشارخون نرمال، سیستولیک فشارخون

 فازی سیستم خروجی نرمال بدنی توده شاخص و میانسال

 ازای بهگیرد. می قرار متعادل فشارخون بازه در فشارخون

 چشم بینایی حدت عالی، راست چشم بینای حدت هایورودی

 و چشمی تک و دیدرنگی ،نرمال بینایی میدان ،عالی چپ

 عدم بازه در چشم سیستم فازی سیستم خروجی ،نرمال دوبینی

 سیستم عمکلرد نحوه از نمونه یک .گیردمی قرار چشم مشکل

 آمده 5 شکل در راننده گوش شنوایی سنجش بررسی هنگام در

 حدت ،3/7 راست چشم یبینای حدت هایورودی ازای به .است

 و دیدرنگی درجه، 150 بینایی میدان ،7/7 چپ چشم بینایی

 سیستم خروجی ندارد، معنای به 1 عدد دوبینی و چشمی تک

 مشکل عدم بازه در مقدار نای که باشدمی 75/0 چشم فازی

 عضویت توابع از اینمونه 3 شکل در .گیردمی قرار چشم

 از بخشی 4 دیابت در شکل خروجی عضویت تابع ورودی،

 گونگی، چ(5 شکل) فشارخون سیستم به مربوط قوانین

 سیستم در ورودی پارامترهای شدن فعال با قوانین فراخوانی

 سالمت سنجش سیستم تحلیل و اجرا و روند 6گوش در شکل 

 نشان( 8 لشک)کاربر در  گرافیکی رابط و( 7 شکل) رانندگان

 .است شده داده

 

        HBA1Cتابع عضویت پارامتر ورودي :3شکل                                                                             ابتید یپارامتر خروج تی: تابع عضو4شکل 
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 نمایش چگونگی فراخوانی قوانين با فعال شدن پارامترهاي ورودي در سيستم گوش :6شکل                                  فشارخون ستميمربوط به س نياز قوان یبخش :5شکل 

 

     : رابط كاربري سيستم سنجش سالمت رانندگان8 شکل                                         رانندگانروند اجرا و تحليل سيستم سنجش سالمت  :7شکل 

 

یستم با استفاده از میزان صحت، ویژگی در این مطالعه عملکرد س

و حساسیت و آزمون کاپا مورد ارزیابی قرار گرفت. که میزان 

  87/0و آزمون کاپا  3/99، حساسیت 87، ویژگی  9/96صحت 

کامل قرار  می باشد که در جدول کاپا در دسته تطابق نسبتاً

گیرد. همچنین میزان محاسبه شده برای سطح زیر منحنی می

 (.9)شکل  دست آمده درصد ب 02/99 راک،

 

 

   

 ماتریس كانفيوژن و نمودار راک :9شکل                  
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 بحث و نتيجه گيري

های مختلف ای در زمینهالعادههای فوقامروزه شاهد پیشرفت
ایم که دنیای پزشکی هم از علمی همانند فنی و مهندسی بوده

ها به حدی این پیشرفت ها سهم اساسی برده است.این پیشرفت
ثیر گذاشته است أثیرات آن روی تمام ابعاد زندگی ما تأبود که ت

درمان و حیات در  ی نقش بسیار کلیدیتشخیصیندهای آفر
بایست ه شده میئکنند. در دنیای کنونی خدمات ارابیمار ایفا می

موجبات کاهش مشکالت   بیمارمحور باشد و از تمامی جنبه ها
کارگیری ه راهم کند. امروزه با تلفیق و ببیماران را ف

های توان روشهای نوین اطالعاتی و کامپیوتری میسیستم
ه ئهای بهداشت، سالمت و درمان ارانوین و باصرفه در حوزه

یندهای تشخیصی آکرد که در تمامی ابعاد موجب تسهیل در فر
نفعان را فراهم مندی ذیو درمانی شد تا بر این اساس رضایت

ه ئتوان با اراهای آتی میدر این پژوهش و پژوهش د.کر
یار برای سنجش سالمت رانندگان که با توجه سیستمی تصمیم

شوند ، تعداد فراوانی را نیز شامل میمخاطبان زیاد این حرفه
های اساسی در جهت تشخیص و درمان آنان برداشت. با گام

های سیستماز ، به بررسی چند نمونه توجه به عدم مقاله مشابه
پردازیم. در فازی طراحی شده در حیطه پزشکی و سالمت می

سیستم خبره فازی برای تشخیص و مدیریت "مطالعه 
های سیستم ورودی Kimbi [13] و   Djam "فشارخون باال
فشارخون سیستولیک، دیاستولیک، شاخص شامل  خبره فازی 

 توده بدنی و سن و خروجی سیستم درجه ریسک ابتال به
بندی پارامترهای فشارخون باال بوده است. برای تعیین و دسته

ی مشابه پژوهش حاضر از مطالعه متون و مصاحبه با تشخیص
های فشارخون پزشکان مجرب استفاده شده است. ورودی

سیستولیک و دیاستولیک به صورت پایین، متوسط و باال تعریف 
است،  اند که برای سنجش سالمت رانندگان بسیار مهمشده

اما  ؛گیردوجود عارضه فقط در صورت فشارخون باال شکل می
نجایی سیستم طراحی شده در مطالعه حاضر مستعد بودن آاز 

نماید. همانند مطالعه ابتال به فشارخون را نیز مشخص می
Djam  وKimbi  این پارامتر به سه دسته پایین، متوسط و

فازی برای سیستم خبره "باال تقسیم شده است. در مطالعه
و همکاران، برای نمایش  Zolnoori "تشخیص شدت آسم

دانش و ارتباط بین پارامترهای تشخیصی شدت آسم از 
. ی، قوانین تولیدی استفاده نمودندهای شبکه استنتاج معنایروش

ش نمایش گرافیکی از پارامترهای در شبکه معنایی این پژوه
این ت. در ورودی و خروجی در قالب نودها صورت گرفته اس

اند و ارتباط جداگانه قرار گرفته هایپارامترها در ماژول شبکه

بین پارامترها و نود نهایی مشخص گردیده است. روش طراحی 
 همخوانی دارد این مطالعهشبکه معنایی در پژوهش حاضر با 

سیستم خبره "و همکاران با عنوان  Saritasای که مطالعه [.5]
. یک سیستم دادندانجام  "تفازی تشخیص سرطان پروستا

خبره فازی با هدف تشخیص و تحلیل ریسک سرطان پروستات 
انجام شد. از آنتی ژن خاص پروستات، سن و حجم پروستات به 
عنوان متغیرهای ورودی و ریسک سرطان پروستات به عنوان 
متغیر خروجی استفاده گردید. این سیستم امکان نیاز به بیوپسی 

ای از ریسک بیماری سرطان پروستات را منهرا تعیین کرده و دا
خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و "با استفاده از متغیرهای زبانی

دهد. در موتور استنتاج این سیستم از ارائه می "خیلی زیاد
مینیمم استفاده شد و  -استنتاج مکانیسم ممدانی ماکزیمم

در پژوهش  [.14] سیستم مذکور در محیط متلب طراحی گردید
پارامتر به عنوان پارامتر ورودی سیستم تعیین گردید.  20ضر حا

در این سیستم  و همکاران Saritasبا مطالعه به طور مشابه 
مینیمم استفاده و در  -هم از مکانیسم استنتاج ممدانی ماکزیمم

و  Saritasاما برخالف پژوهش ؛ محیط متلب طراحی گردید
ی ساختاری پایگاه عه برای نمایش محتواهمکاران در این مطال

گیری استفاده دانش سیستم از شبکه معنایی و جدول تصمیم
 "و همکاران با عنوان  Balanicăشده است. در پژوهش 

، "ارزیابی ریسک سرطان پستان با استفاده از منطق فازی
اند. در دهی شدهگیری وزنتصمیم های سیستم در جدولورودی

مترهای سیستم، توسط پژوهش حاضر نیز پس از گردآوری پارا
گیری آورده شده دهی و در جدول تصمیممتخصصین وزن

گیری در پژوهش حاضر برای است. عالوه بر جدول تصمیم
ارتباط بین پارامترهای سیستم از شبکه معنایی نیز استفاده شده 

از شبکه معنایی  Balanicăاست در حالی که در پژوهش 
ضر پس از تعریف قوانین، در پژوهش حا .[17] استفاده نشده بود

های فازی، خروجی هر سیستم مشخص در هریک از سیستم
گردید و سپس خروجی نهایی به صورت صالحیت صدور کارت 

کارت مشخص تعیین شد. در پژوهشی یا عدم صالحیت صدور 
تشخیص پیش بالینی بیماری سرطان ریه با استفاده "با عنوان 

از ترکیب  انجام شد. نهمکاراو  Erکه توسط  "از منطق فازی
های مختلف پارامترهای ورودی شامل: سن، جنس، حالت

یگاه دانش و تعریف وضعیت تدخین و مصرف الکل برای پا
گیری این قوانین با نظر خبرگان قوانین فازی استفاده شد، شکل

در زمینه سرطان ریه ممکن شده است. قسمت ابتدایی قوانین با 
شود و قسمت دی تعریف میترکیب تمام پارامترهای ورو

  انتهایی و پسین قوانین به صورت خروجی تعریف شده است
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اما در پژوهش حاضر پارامترهای ورودی در چهار زیرگروه  ؛[17]
بندی شده و برای هر گروه پایگاه قواعد و موتور مجزا دسته

 استنتاج جداگانه طراحی شده است.

یت این در سیستم فازی طراحی شده صحت، دقت و حساس
مد. این آدست  هدرصد ب 3/99و  87و  9/96سیستم به ترتیب 

پرونده  350های نتایج به واسطه تست سیستم با استفاده از داده
مده است. آموجود در مرکز طب کار استان ایالم به دست 

 همچنین با توجه به میزان محاسبه برای سطح زیر منحنی راک
ر در کمک به تشخیص دهد که سیستم مذکو( نشان می02/99)

باشد. وزارت بهداشت درمان و ثر میؤپزشکان مطلوب و م
ای را در اختیار مراکز طب کار آموزش پزشکی کشور سامانه

جهت صدور کارت سالمت رانندگان قرار داده است که سامانه 
مذکور فاقد هر گونه هوش مصنوعی جهت کمک به تصمیم 

باشد که دگان میگیری پزشک برای صدور کارت سالمت رانن

سیستم طراحی شده در این پژوهش عالوه مشخص نمودن 
تواند مستعد بودن راننده به دریافت یا عدم دریافت کارت، می

های مهم از جمله اختالالت گوش، چشم، قلب، بیماری
فشارخون و دیابت را تشخیص داده و در ارائه نظر پزشک  

تواند مذکور می تواند به پزشک کمک نماید همچنین سیستممی
سرعت و کنترل نظر نهایی پزشک مورد استفاده قرار  ،در دقت

 گیرد.
 

 تشکر و قدردانی
از متخصصین طب کار دانشگاه علوم پزشکی تهران و مرکز 
طب کار استان ایالم که کمال همکاری را در انجام این 

 آید.تقدیر و تشکر به عمل می ،اندپژوهش داشته
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Introduction: If driver’s health is not controlled in the community, it might cause the death of 

healthy people in the best period of their lives in terms of performance, efficiency and health and it 

imposes a lot of financial cost on the country. The aim of this study was to Design an intelligent 

systems based on Fuzzy logic to determine the drivers' health condition.   

Methods: In this retrospective study, 350 health records of drivers referred to Ilam Occupational 

Medical Center were selected. Then, clinical information was collected from driver’s health record as 

a checklist and considering the criteria of accuracy, sensitivity and specificity and the area under the 

ROC curve, the proposed model was analyzed. Moreover, Kappa test was used for evaluation of the 

rate of adjustment of system results with the recorded diagnosis in the medical file. Matlab2013 was 

used for designing the operative rabbet.   

Results: The specificity, sensitivity and accuracy of the introduced fuzzy model were respectively 

87%, 99.3% and 96.9% and kappa rate of 87% showed relatively complete adjustment of the 

reported rate and the area under Roc curve was calculated as 92.02. 

Conclusion: According to the findings of this study, the presented fuzzy system for determining the 

drivers' health condition can play an important role in helping physicians and can be used in 

occupational medicine centers for increasing the speed and accuracy and reducing costs. 
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