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دانشكده پيراپزشكي-دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني لرستان  

يمعاونت آموزش  

 ( Course Plan) يطرح برنامه درس

 

 

                     3333331:  شماره درس                                                               سالمت  پرونده الکترونیک :نام درس

 واحد نظری  2واحد:تعداد  

 فناوری اطالعات سالمتکارشناسي ان يدانشجو مخاطبان :

 3394-3395 دوم :( يلیتحص نیمسال) يزمان برگزار       کيفيت داده ها و سيستم اطالعات سالمت: پیش نیاز

 مرضيه صارميان س:يا هماهنگ کننده تدرينام استاد 

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

 

گسترش فن آوری اطالعات و توسعه بكارگيری آن در صنعت مراقبت موجب شده که پرسنل  شرح مختصري از درس:

سطوح مختلف نظام بهداشت و درمان نيازمند بهره گيری از چهارچوب خاص فناوری اطالعات در سالمت باشند. از اين 

اخير سعي دارد که اين ارتباط و هماهنگي بين علوم پزشكي و فن آوری اطالعات را  رو انفورماتيک پزشكي طي چند دهه

 برقرار نمايد. 
 

 هدف کلي :

 آشنايي با پرونده الکترونیک سالمت و پیاده سازي آن 

 

 اهداف رفتاري)اهداف ويژه عیني(:
 باشد به طور صحيحي :قادر بايد پس از اتمام برنامه دانشجو 

 را تعريف کند .  EHRک سالمت پرونده الكتروني -

 مزايا و معايب پرونده های کاغذی در مقابل پرونده های الكترونيک را بداند.  -

 تغيير نقش پرونده پزشكي بيمار را توضيح دهد .  -

 بداند. EHR,EPR,EMR,CPRتفاوت بين  -

 ضرورت پياده سازی پرونده الكترونيک سالمت را بيان کند. -

 ده الكترونيک سالمت شرح دهد .قابليت های پرون -

 بر فرايند مراقبت بهداشتي درماني را بداند. EHRتاثير  -

 انواع داده ها در پرونده الكترونيک سالمت بشناسد. -

 ابزارهای ورودی اطالعات در پرونده الكترونيک سالمت را فراگيرد. -
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 باسيستم های موفق پرونده الكترونيكي آشنا شود. -

 پرونده الكترونيک سالمت را تشخيص دهد. موانع پذيرش -

 استاندارد های پرونده الكترونيک سالمت را بشناسد. -

 آگاهي پيدا کند. EHRنسيت به تكنولوژی جديد و  -

 دسترسي بيمار به پرونده الكترونيک سالمت. -

 - PHR   و ارتباط باEHR .را بداند 

 ل کند.نقش فرايند مراقبت و مدل بندی داده ها را تحلي -

 و پرونده الكترونيک سالمت را بداند. PDAارتباط  -
 رابطه اینترنت و پرونده الکترونیک سالمت را تحلیل کند. -
 

 يبحث گروه, با بهره گيری از وسايل کمک آموزشي سخنراني کردن: سي( تدر يوه)هایش

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

 اختصاص داده مي شود .

 د ياسالپروژکتور و ديتا  : يا مواد آموزشيو  يرسانه ها

  1 -31 يک شنبهروز  زمان ارائه درس : 

 يراپزشكي: دانشكده پ درس يمکان برگزار

 دانشجو يابیروش ها و زمان سنجش و ارزش

 روش نمره تاريخ ساعت

نمره 3 طول ترم تحصيلي   کوئيز 

  53  امتحان پايان ترم 

ا ب حضور درکالسمطالعه ونار و يسم 4 طول ترم تحصيلي 

يآمادگ  

 

 ان :يمقررات 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 

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

 غيبت مي شود.
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 .در صورت غيبت بيش از حد مجاز با دانشجو مطابق با آيين نامه آموزشي رفتار خواهد شد 

 .خاموش کردن تلفن همراه در طول کالس الزامي است 

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

و موضوعات جلسات درس يزمان بند  

 عناوين تاريخ ساعت هفته
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01-8 

  EHRسالمت  کيپرونده الكترونتعريف  

 کيالكترون یدر مقابل پرونده ها یکاغذ یپرونده ها بيو معا ايمزا  2

 تغيير نقش پرونده پزشكي بيمار  3

 EHR,EPR,EMR,CPRتفاوت بين   4

 سالمت کيپرونده الكترون یساز ادهيضرورت پ  5

 قابليت های پرونده الكترونيک سالمت  6

 استاندارد های پرونده الكترونيک سالمت  7

 بر فرايند مراقبت بهداشتي درماني EHRتاثير   1

 انواع داده ها در پرونده الكترونيک سالمت  9

 ونده الكترونيک سالمتابزارهای ورودی اطالعات در پر  31

 سيستم های موفق پرونده الكترونيكي  33

 دسترسي بيمار به پرونده الكترونيک سالمت  32

33  PHR   و ارتباط باEHR 

 نقش فرايند مراقبت و مدل بندی داده ها  34

35  PDA و پرونده الكترونيک سالمت 

 اینترنت و پرونده الکترونیک سالمت  36
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