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  یگانه یکتا به نام

 دانشگاه علوم پزشکی لرستان

 پیراپزشکی دانشکده 
  2 تعداد واحد :                                  HIM (2)زبان اختصاصی  نام درس :

  1198-1197 دوم :تحصیلی نیمسال                                       HIM (1)زبان اختصاصی  پیش نیاز :

   واحد عملی ا،  نظریا واحد  نوع درس :         فن آوری اطالعات سالمتكارشناسی : /رشتهمقطع

  : مدرس

  عضو هیئت علمی گروه فن آوری اطالعات سالمت –دكتر تحویلدارزاده 

  هدف کلی :

  بهداشتی اطالعات مدیریتدانشجویان در متون  گفتاری، شنیداری و نوشتاریارتقای مهارت های 

  ی :اختصاصاهداف 

 پس از اتمام برنامه دانشجویان قادر خواهند بود : 

 ند.چکیده، پاراگراف و مقاله بنویس -

  را شناسایی و تبیین كنند. متون فنی و تخصصیساختار  -

 .از متون فنی سؤال بپرسند و پاسخ دهند -

 .نمایند مقاالت را به طور شفاهی ارائه -

 بنویسند.درباره آنها ابزارهای گرافیکی را بخوانند و  -

 د.نرا ترجمه و ارائه نمای بهداشتی اطالعات مدیریتبا استفاده از اصول ترجمه، متون اختصاصی در مورد  -

كتبی آن را ارائه  ترجمهو  بازیابیاز منابع اطالعاتی را  بهداشتی اطالعات مدیریتمتون تخصصی مرتبط با  -

 نمایند.

 رح مختصر درس :ش

 مدیریتحوزه مرور متون تخصصی در  و نکات مهم مهارت های گفتاری، شنیداری و نوشتاری باارائه مطالب 

 و ارتقای توانایی ترجمه متون تخصصی  بهداشتی اطالعات
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 نحوه ارائه درس : 

 ، رفع اشکال، بحث گروهی، ترجمه تخصصی، پرسش و پاسخملیاتع سخنرانی

 رسانه ها یا وسایل کمک آموزشی :

 و... تخصصی علمی منابع، تخصصی مقاالت، تابلوی سفید

 نمره                     تاریخ                                                                                      :              نحوه ارزیابی 

  1                     و فرهنگ علمیحضور منظم و شركت فعال در كالس   -1

                                                 19                                 تخصصی(تشریحی )ترجمه امتحان پایان ترم  -2

 نمره عملی                                                      و متنترجمه  Paperارائه  -1

 نمره عملی                             تدوین دیکشنری لغات تخصصی                   -4

 نمره عملی                             )ترجمه و لغت(             عملی تکالیف انجام  -5

 نمره عملی                            امتحان پایان ترم                                          -6

 .محاسبه می گردد 22 تئوری و عملی طبق سیستم سما هر یک جداگانه از نمره بخش

  مقررات آموزشی:

  ركت فعال در كالس اشمحضور منظم و 

 عملی تکالیف انجام 

 رعایت فرهنگ كالسی و علمی 

 12-8  شنبهه سزمان مشاوره: 

  منابع :

-Abdelhak , Mervat , Grostick , Sara , Hanken , Mary Alice & Jacobs , Ellen (2001) . 
Health Information : Management of a Strategic Resource (2nd ed.).USA , 
Philadelphia: W.B.Saunders Company . 

- Davis, Nadinia & LaCour, Melisa(2002).Introduction to Health Information 

Technology. Philadelphia: W.B. Saunders Company. 

-Englebardt,SP & Nelson,R.( 2001). Health care informatics. St. Louis: Mosby. 
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- Hana, (Last ed.).  

-Huffman , Edna k (1994) Health Information Management (10th ed .) . USA , 
Berwyn , Illinos: Physicans Record Company .  

-Skurka Margaret A . (1998).Health Information Management : Principles and 
Organization  For Health Record Services ( Rev.ed.) (Reprint ) . USA , 
Sanfrancisco : Jossey-Bass , A Wiley Company .  

- Shortlif, Edward H.; Cimino, James J. (Last ed., 2006) Biomedical Informatics: 
Computer Applications in Health Care and Biomedicine. New York, USA: 
Springer Science + Business Media. 

- Yorkey, Richard C.(1386). Study Skills for Students of English as a Second 
Language.? : Jungle Publications. 

- Other Books About Health Information Management. 

- Reading and Study Skills 

- www.ahima.org 

- www.cihi.org 

- www.ihrim.org 

- www.himaa.org 

Subject Date Session 

Writing Skill  1-16 

Applying the syllabus used in ESP3 to more and more 

technical texts 

 1-16 

Listening and Speaking Skill  1-16 

Focus on collocations (technical collocations) in texts  1-16 

Reading Graphic Devices  1-16 

Familiarity with translation methods and translating 
technical texts 

 1-16 

Research project and presentation  1-16 
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