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دانشكده پيراپزشكي-دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني لرستان  

يمعاونت آموزش  

 ( Course Plan) يطرح برنامه درس

 

 

  :                     شماره درس                                                                                3فناوری اطالعات سالمت  :نام درس

  2تعداد واحد: 

 فناوری اطالعات سالمتکارشناسي ان يدانشجو مخاطبان :

 3194-3195 دوم :( يليتحص نيمسال) یزمان برگزار                              2فناوری اطالعات سالمت : پيش نياز

 مرضيه صارميان س:يا هماهنگ کننده تدرينام استاد 

 فناوری اطالعات سالمتگروه  ---8-31ساعت  -شنبه  سهروز زمان و مکان مشاوره : 

 

شوند همگي های مختلفي که در مراکز و واحدهای کلينيكي و پاراکلينيكي ايجاد ميسيستم شرح مختصری از درس:

های بيمارستاني حرکت کنند زيرا که يكپارچگي بايد در جهت يكپارچگي اطالعات توليد شده در مراکز مختلف و بخش

شود. دانشجويان بايستي با افزايش کيفيت خدمات، کاهش هزينه و بهبود مديريت در مراکز مي اطالعات منجر به

های اطالعات بهداشتي و درماني آشنا باشند و عمال در محيط کاری خود بتوانند از اعمال اين استانداردهای سيستم

 های مورد استفاده بصورت علمي و عملي دفاع نمايند.استانداردها در سيستم

 

 هدف کلي :
های های اطالعات بهداشتي درماني، شناخت و ارزش هر يک از سيستمساختار و عملكرد انواع سيستمآشنايي دانشجو با 

 افزارهاسازی و ارزيابي نرميكپارچه اطالعات و چگونگي طراحي و پياده

 اهداف رفتاری)اهداف ويژه عيني(:
 ه طور صحيحي :باشد بقادر بايد پس از اتمام برنامه دانشجو 

 .را توصيف کندها( ی زندگي يک سيستم اطالعات بهداشتي)تحليل، طراحي، توسعه و نگهداری سيستمدوره -

 .ها را تشريح کندفرايند ارزيابي سيستم -

ادل فناوری اطالعات در راديولوژی، دندانپزشكي، جراحي، داروخانه، آزمايشگاه، امور مالي و پرستاری و استانداردهای تب -

 .را شرح دهد هااطالعات الكترونيک بين آن

 .را توضيح دهد های بالينيجريان داده -

 کند. را تشريح  Data Normalizationها يا و استانداردسازی داده Redundancyحفظ  -

 .ايمني و سطوح دسترسي افراد به اطالعات را توصيف کند -

 تعريف کند. رای کامپيوتری اهها، کنترل کيفي و کمي در سيستمپايش داده -

 را شرح دهد. هاهای اوليه، ثانويه، بررسي و خالصه نويسي دادهبازيابي و ارائه اطالعات شامل داده -

 تشريح کند. را های موثر در مدلسازیها و دياگرامها و دياگرام ورودی و خروجي، نقشه سيستممدلسازی سيستم -
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 يبحث گروه, ا بهره گيری از وسايل کمک آموزشيب سخنراني کردن: سي( 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 آموزشيو  یرسانه ها

 34-31شنبه روزهای چهارزمان ارائه درس : 

 يراپزشكي: دانشكده پ درس یکان برگزارم

 دانشجو يابيروش ها و زمان سنجش و ارزش

 روش نمره تاريخ ساعت

نمره 3 طول ترم تحصيلي   کوئيز 5.
  53  امتحان پايان ترم 

  5/1 اب يحضور و غ   

ا ب حضور درکالسمطالعه ونار و يسم 1  

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 

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

 غيبت مي شود.

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

 .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  

 عناوين تاريخ ساعت هفته

 ياطالعات بهداشت ستميسی حيات چرخه  31-34 3

 و... شگاهيداروخانه، آزما ،يجراح ،يدندانپزشك ،یولوژياطالعات در راد یفناور  31-34 2
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 های اطالعاتيسيستم نيب کيتبادل اطالعات الكترون یاستانداردها  31-34 1

 ادامه -ياطالعات هایستميس نيب کيتبادل اطالعات الكترون یاستانداردها  31-34 4

 ينيبال هایداده انيجر  31-34 5

ادامه -ينيبال هایداده انيجر  31-34 1  

 کيطرح سالمت الكترون یمختلف در اجرا یبرنامه کشور ها  31-34 7

 ادامه -کيطرح سالمت الكترون یمختلف در اجرا یبرنامه کشور ها  31-34 8

9 31-34  Data Redundancy & Data Normalization 

 به اطالعات يو سطوح دسترس يمنيا  31-34 31

 یوتريکامپ هایستميدر س يو کم يفکي کنترل ها،داده شيپا  31-34 33

 ادامه -یوتريکامپ هایستميدر س يو کم يفکي کنترل ها،داده شيپا  31-34 32

 و ارائه اطالعات يابيباز  31-34 31

 ی قبلی جلسهادامه -و ارائه اطالعات يابيباز  31-34 34

 اهستميس یمدلساز  31-34 35

 ی قبلادامه جلسه -هاستميس یمدلساز  31-34 31

 

  منابع و مواد آموزشي:

 
1- Health Care Informatics, Engelberdt 

2- Informatics for Healthcare Professionals, Kathleen M. Young, Davis Company      

Understanding Medical Information, Theresa J.Jordan 

 3- Health Information: Management of a Strategic Resource, Abdolhak (last edition) 

4- Mattison R .Data warehousing: strategies technologies and techniques. MC Grow-Hill: 

Wiley; Latest edition 

5- Giudici P. Applied data mining: statistical method for business and industry. West 

Sussex: Wily; Latest edition 

6- Ponniah P. Data warehousing fundamentals. New York: john Wiley & sons; Latest 

edition 

7- Turban E, Mclean E, Wetherbe J. Information technology for management: making 

connections for strategic advantage. Latest edition. new York. Willey & sons. 

8- Information technology for the health profession, Lillian Burke, Barbara Weill 

Managing healthcare Information system. Karen Wager, Frances Lee, John Glaser  

9-Informatics for healthcare professionals, Kathleen M young, Philadelphia Latest 

edition, F.A Davis Company 

 های اطالعات بهداشتي درمانيی سيستمکتب و مقاالت در زمينه -31


