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 یکتا به نام هستی بخش

 دانشگاه علوم پزشکی لرستان

 پیراپزشکی دانشکده 

  2 تعداد واحد :              سالمت اطالعات سیستم و ها داده کیفیت نام درس :

  3198-3197 دوم :تحصیلی نیمسال                            ( 2) سالمت مدیریت اطالعات پیش نیاز :

  فن آوری اطالعات سالمتکارشناسي : /رشتهمقطع

          نظری نوع درس :

 عضو هیئت علمي گروه فن آوری اطالعات سالمت –دکتر تحویلدارزاده  : مدرس

  هدف کلی :

 رایانه ای  بهداشتي اطالعاتو سیستم های  اطالعات تکیفی مدیریت مکانیزم های با آشنایي

  ی :اختصاصاهداف 

 پس از اتمام برنامه دانشجویان قادر خواهند بود : 

 را تشریح کنند. ها داده کیفیت مدیریت -

 را توضیح دهند . AHIMA  یها داده کیفیت مدل -

 را برشمارند. ها داده کیفیت های ویژگي -

 را تبیین نمایند. ها داده کیفیت بهبود و گیری اندازه های روش  -

 را بیان کنند. کامپیوتری اطالعات های کنترل کیفیت اطالعات در سیستم -

 را شرح دهند. درماني بهداشتي اطالعات ،کیفي و قانوني کمي بررسي -

 را توصیف کنند. کامپیوتری اطالعات های سیستم -

 را ذکر نمایند. در صنعت بهداشت و درمان کامپیوتری اطالعات های سیستماستفاده از تاریخچه  -

 آن را بیان کنند.ارزش و کاربردهای ، (HIS) اطالعات بیمارستان سیستم -
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 را ذکر کنند. بهداشتي اطالعاتي های طبقه بندی سیستم -

 شرح مختصر درس : 

 شامل به صورت کامالٌ تخصصيبهداشتي  اطالعات کیفیت مدیریتدر این درس دانشجویان با مباحث 

 سیستم های اطالعاتضمن مروری اجمالي بر  ها داده کیفیت بهبود و ها داده کیفیت و الگوی ها ویژگي

 آشنا مي شوند.رایانه ای  بهداشتي

 نحوه ارائه درس : 

 ، پرسش و پاسختعامليسخنراني 

 رسانه ها یا وسایل کمک آموزشی :

 و... ، کتب الکترونیک، تابلوی سفیددیتاپروژکتور

 تاریخ                              نمره                                                                  :              نحوه ارزیابی 

  3                      حضور منظم و شرکت فعال در کالس    -3

 بعد از جلسه هشتم              جمع پایان ترم                                    گزینه ای 4امتحان میان ترم  -2

                                  36                           گزینه ای 4پرسش امتحان پایان ترم  -1

 (1-3)4                                 )شفاهي و کتبي( Paperارائه  -4

               امتیاز کالسي                 ابتدای کالس           پرسش کالسي                                           -5

 مقررات آموزشی :

  فرهنگ آکادمیکو رعایت  رکت فعال در کالساشمحضور منظم و 

 رعایت فرهنگ کالسي و علمي 

 انجام تکالیف علمي 

 32-8 شنبه سه :مشاوره

  منابع :
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-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 . 

-Bruke, Lillian(Latest Ed.).Information Technology for Health 

Professionals.? :Prentice Hall. 

- 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. 

-Huffman , Edna k (1994) Health Information Management (10th ed .) . USA , 

Berwyn , Illinos: Physicans Record Company .  

 -Johns, Merida(Latest Edition). Health Information Management. USA: 

AHIMA. 

-Skurka Margaret A. (1998).Health Information Management: Principles 

and Organization For Health Record Services ( Rev.ed.) (Reprint). USA, 

Sanfrancisco : Jossey-Bass , A Wiley Company .  

- Wager, Karen & etal.( 2005). Managing Health Care Information Systems: 

A Practical Approach for Health Care Management. USA: Jossey-Bass. 

- WHO (2003). Improving Data Quality: A Guide for Developing Countries. 

Philippines: WHO Regional Office for the Western Pacific. 

- Other Books About Health Information Management. 

- library.ahima.org 

- www.ahima.org 

- www.cihi.org 

- www.himaa.org 

http://www.ahima.org/
http://www.cihi.org/
http://www.himaa.org/
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- www.ihrim.org 

  جزوه چاپی مدرس -

 عنوان تاریخ روز جلسه

 ها داده مدیریت کیفیت -      1-2

 اطالعاتي خطاهای انواع 

 

 ها داده مدیریت کیفیت -   3-4

 ها داده کیفیت های ویژگي -   5-6

 ها داده کیفیت های ویژگي -   7-8

 AHIMA  یها داده کیفیت مدل -   9-11

 ها داده کیفیت بررسي برای الزم های کنترل انواع -   12-13

 ها داده کیفیت بهبود و گیری اندازه های روش  

 کامپیوتری   اطالعات های کنترل کیفیت اطالعات در سیستم 

 
 درماني بهداشتي اطالعات بررسي -   14-15

 درماني بهداشتي اطالعات کمي بررسي 

 درماني بهداشتي اطالعات کیفي بررسي  

 درماني بهداشتي اطالعات قانوني بررسي 

 
 ادامه مطالب قبل -   16

 کامپیوتری اطالعات های سیستم -

 بهداشتي اطالعاتي های طبقه بندی سیستم 

 کامپیوتری در صنعت بهداشت و درمان اطالعات های تاریخچه استفاده از سیستم -

  (HIS) اطالعات بیمارستان سیستم -

 HISارزش و کاربردهای  

 R/ADT, Patient Scheduling, Financialسیستم های اطالعات مدیریتي) - 

http://www.ihrim.org/
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System, Medical Record System) 

 


