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دانشكده پيراپزشكي-دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني لرستان  

يمعاونت آموزش  

 ( Course Plan) يطرح برنامه درس

 

 

 :                     شماره درس                                               سالمت        مدیریت بخش فناوری اطالعات  :نام درس

 واحد نظری  2تعداد واحد: 

 فناوری اطالعات سالمتکارشناسي ان يدانشجو مخاطبان :

 3194-3195 دوم :( يليتحص نيمسال) یزمان برگزار                                                           -: پيش نياز

 مرضيه صارميان س:یا هماهنگ کننده تدرینام استاد 

 فناوری اطالعات سالمتگروه  ---31-32اعت س -روز  شنبه زمان و مکان مشاوره : 

 

  شرح مختصری از درس:

 آشنايي با مختصات و ويژگي های بخش فناوری و اطالعات در حوزه سالمت به منظور مديريت آن

 هدف کلي :

 آشنايي با نحوه مديريت بخش فناوری و اداره اطالعات در حوزه سالمت

 اهداف رفتاری)اهداف ویژه عيني(:
 باشد به طور صحيحي :قادر بايد ام برنامه دانشجو پس از اتم

 .  مختصات و ويژگي های بخش کامپيوتر را بداند -

 . مختصات و ويژگي های بخش اطالعات بهداشتي را بداند -

 . را بداندرساني پزشكي  مختصات و ويژگي های بخش اطالع -

 مباني و اصول مديريت هر يک از بخش های ذکر شده را بشناسد. -

 

 يبحث گروه, با بهره گيری از وسايل کمک آموزشي سخنراني کردن: سی( تدر یوه)هايش

به منظور افزايش اثربخشي آموزشي و نيز ايجاد انگيزه در دانشجويان بخش پاياني هر جلسه به پرسش و پاسخ  -

 اختصاص داده مي شود .

 د ياسالپروژکتور و ديتا  : يا مواد آموزشیو  یرسانه ها

  31 -32 يک شنبهروز  رائه درس : زمان ا

 يراپزشكي: دانشكده پ درس یمکان برگزار



 
 بسمه تعالي

 

 2 

 دانشجو يابيروش ها و زمان سنجش و ارزش

 روش نمره تاریخ ساعت

نمره 3 طول ترم تحصيلي   کوئيز 
  53  امتحان پايان ترم 

ا ب حضور درکالسمطالعه ونار و يسم 4 طول ترم تحصيلي 

يآمادگ  

 

 ان :یمقررات درس و انتظارات از دانشجو

  است. 31حداقل نمره قبولي 

  است. جلسه 1تعداد دفعات مجاز غيبت در کالس 

 .حضور به موقع در کالس درس الزامي است 

  ورود دانشجو پس از استاد مجاز نيست و تاخير منجر به عدم مجوز ورود به کالس و در نظر گرفتن

 غيبت مي شود.

 ش از حد مجاز با دانشجو مطابق با آيين نامه آموزشي رفتار خواهد شد.در صورت غيبت بي 

 .خاموش کردن تلفن همراه در طول کالس الزامي است 

 .از پيشنهادات دانشجو برای ارائه بهتر کالس و ارائه مطالب درسي استقبال خواهد شد 

و موضوعات جلسات درس یزمان بند  

 عناوین تاریخ ساعت هفته
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 مختصات و ويژگي های بخش کامپيوتر 

2  “ 

1  “ 

4  “ 

5  “ 

 مختصات و ويژگي های بخش اطالعات بهداشتي  6

7  “ 

8  “ 

9  “ 

 رساني پزشكي مختصات و ويژگي های بخش اطالع  31

33  “ 

32  “ 
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 مباني و اصول مديريت هر يک از بخش ها  31

 هر يک از بخش هامباني و اصول مديريت   34

 مباني و اصول مديريت هر يک از بخش ها  35

 مباني و اصول مديريت هر يک از بخش ها  36
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