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 ( مقدمه:1-1

در عصر انفجار اطالعاتی )عصر کنونی( هر روزه شاهد این هستیم که حجم اطالعات در تمامی 

افزایش است. واضح است که در چنین وضعیتی حتی پیشرفته ترین سیستم های زمینه ها رو به 

اطالعاتی دستی نیز در مقابل این حجم وسیع اطالعات با مشکالت متعددی مواجه خواهند شد. این 

ایراد مهم سیستم های دستی و برخی محدودیت های دیگر در این نوع سیستم ها، زمینه را برای ظهور 

ستم های مدیریت اطالعات فراهم نمود. به طوری که امروزه شاهد به وجود آمدن یک نوع دیگری از سی

نوع سیستم مدیریت اطالعات فوق العاده قدرتمند به نام سیستم های اطالعاتی کامپیوتری هستیم. این 

سیستم ها عالوه بر مدیریت فوق العاده قدرتمندی که بر روی اطالعات ذخیره شده سیستم ها دارند، 

مراتب باعث افزایش سرعت پردازش اطالعات نیز شده اند. به گونه ای که می بینیم بسیاری از  به

کارهایی که قبال برای انجام آنها باید هزینه های سرسام آوری را متقبل می شدیم، امروزه به راحتی و 

 با صرف کمترین هزینه ممکن قابل انجام هستند.

افزار های کاربردی یکی از رکنهای اساسی در سیستم های امروزه بکار گیری رایانه و نرم 

 مختلف تجاری و اداری می باشد.

هر یک از سیستم ها  مانند سیستم های حقوق و دستمزد، سیستم کتابداری و ... خصوصیات 

و نیازهای خاص خود را دارند. این پروژه که سیستم ثبت اطالعات درمانگاه پزشکی می باشد نیز دارای 

 باشد، های خاص خود مینیاز

در واقع این نرم افزار برای سیستم ثبت اطالعات درمانگاه تهیه وتنظیم شده است و برای سایر 

قسمت ها مورد استفاده قرار نمی گیرد. همانطور که می دانید سیستم یک درمانگاه پزشکی یک 

را بنویسیم نیاز به وقت سسیستم جامع خیلی بزرگ می باشد واگر بنا باشد که یک نرم افزار کامل 

ومهارت زیادی دارد و من به دلیل کمبود و وقت و برخی مشگالت دیگر فقط نرم افزار قسمت پذیرش 

 درمانگاه را طراحی وتهیه نموده امکه البته قابل گسترش می باشد .

 


