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patientوinter-patientياهرایعمزاجیاتنیبایزراروظنمهب.تساهتفرگتروص

یصاخیگژیورگنایبکیرههکتساهدشهدافتسا...وaccuracy،precisionفلتخم

.دنتسهییاهنلدمزا

یدنب عمج
میاداراپودرداربلق نابرضکیتاموتايدنب هتسدشورکیامتسخنماگرد،قیقحتنیارد

inter-patientوintra-patientکمکابارنآدرکلمعتیاهنردومیدومنيزاس هدایپ
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intra-patient میاداراپ رد یبایزرا ياهرایعم جیاتن

inter-patient میاداراپ رد یبایزرا ياهرایعم جیاتن

يداهنشیپ لدمي هدش ینیبشیپ و یعقاو بسچربياه  هنومن

ي هلاـسمياربیلح هاردناوت یم هدشهئارادتم ،دهد یم ناشن لودج رد دوجومجیاتنهکروطنامه
 حرـطمیکـشزپياه تـساتید ردهکیلصاياهشلاچ زایکی ناونع هبدشابلداعتمانتساتید
 ردلاـمرن لـباقم ردلاـمرنریغياـه سالک ندوـبسرتـسد ردتیدودـحملیلد هبهکدوش یم
 هـب اـم لدـم ،دوـش یمهدید لوا لودج ردهکروطنامه .دهد یم خریکشزپتسیزياه تساتید
 بلق نابرض2777 ابSي هتسد و بلق نابرض802 اهنت ابFي هتسد دروم ردیهجوت لباقجیاتن
 تهج نیدب هک میدومزآ يدامتعا لباق یبایزراياه شور اب ار دوخ لدم نینچمه ام .تسا هدیسر
يزاـس هدایپ تست ياربDS2 و شزومآ ياربDS1ي هعومجم ساسا رب ،inter-patient دتم
 ،تسا تیلقا شزومآي هعومجم ردSي هتسد هکنیا دوجو ابدهد یم ناشن مود لودج .تسا هدش
.تسا هدیسر نآ دروم رد یهجوت لباق یبایزرا جیاتن هب هدش هئارا دتم
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