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دانشكده پيراپزشكي-دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني لرستان  

يمعاونت آموزش  

 ( Course Plan) يطرح برنامه درس

 

                  3113331---3113331:     شماره درس                           1فناوری اطالعات سالمت  :نام درس

 ليواحد عم 3 -واحد نظری  1تعداد واحد: 

 فناوری اطالعات سالمتکارشناسي ان يدانشجو مخاطبان :

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

 کيمهناز صمدب دکتر س:يا هماهنگ کننده تدرينام استاد 

 فناوری اطالعات سالمتگروه  ---31-31ساعت  -شنبه  1روز زمان و مکان مشاوره : 

 

فن آوری اطالعات بهداشتي با استفاده از کامپيوتر موجب سهولت در امر اطالع رساني به افراد  شرح مختصری از درس:

مجاز در محيط های بهداشتي درماني مي شود. استفاده از کامپيوتر برای جمع آوری، طبقه بندی، پردازش، ذخيره سازی 

عات موجب ارتقای کيفيت خدمات و کاه  هزينه ها مي گردد و ررورت دارد که دان  آموختگان مهارت و بازيابي اطال

 الزم را برای انجام مراحل فرايند فن آوری اطالعات کسب نمايند.

 

 هدف کلي :
 

دان  فني و آشنايي فراگير با ساختار داده های کامپيوتری و مراحل فناوری اطالعات بهداشتي درماني با استفاده از 

کامپيوتر و استفاده از منابع کامپيوتری برای کسب اطالعات و چرخه حيات سيستم های اطالعاتي و مدلسازی 

 سيستمهای اطالعاتي
 

 اهداف رفتاری)اهداف ويژه عيني(:

 باشد به طور صحيحي :قادر بايد پس از اتمام برنامه دانشجو 

 .را تعريف کندسيستم و چرخه حيات  -

 توريح دهد.کامال را ات سيستم های اطالعاتي در مراحل طراحي پياده سازی عمليات، نگهداری و زوال چرخه حي -

 تشريح کند. چرخه حيات توسعه سيستم اطالعاتي ) تحليل، طراحي ،پياده سازی، ارزيابي( را -

 را شرح دهد.مدل های توسعه سيستم های اطالعاتي  -

( OOADM)( و تحليل و طراحي شي گرای سيستم SSADMند سيستم )متدولوژی های تحليل و طراحي ساختم -

 را توريح دهد.

 را ترسيم کند. UMLدياگرام های ايستا و پويای و  DFD ،RDدياگرام های  -

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



 
 بسمه تعالي

 2 

انگيزه در دانشجويان بخ  پاياني هر جلسه به پرس  و پاسخ  به منظور افزاي  اثربخشي آموزشي و نيز ايجاد -

 اختصاص داده مي شود .

 د ياسالپروژکتور و ديتا  : يا مواد آموزشيو  یرسانه ها

 8-31 دوشنبه روز  زمان ارائه درس : 

 يراپزشكي: دانشكده پ درس یمکان برگزار

 دانشجو يابيروش ها و زمان سنجش و ارزش

شرو نمره تاريخ ساعت  

 تئوری
نمره 3 طول ترم تحصيلي   کوئيز 

31-8  11/3/59 ان دورهيآزمون م 5   

 امتحان پايان ترم 31 14/1/95 31-8

اب يحضور و غ 3    

يبا آمادگ حضور درکالسمطالعه و 1    

 عملي

 آزمون عملي )حيطه مهارتي( 3  

ثکنفرانس و شرکت دانشجو در مباح 3    

با نرم  RDو  DFDترسيم نمودارهای 4  

 Smart drawافزار 

با نرم افزار UML ترسيم نمودارهای 4  

Ratinal  Rose   وArgo Uml 

 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.

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

 .خاموش کردن تلفن همراه در طول کالس الزامي است 

 بهتر کالس و ارائه مطالب درسي استقبال خواهد شد. از پيشنهادات دانشجو برای ارائه 
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و موضوعات جلسات درس یزمان بند  

 عناوين تاريخ ساعت هفته

3 31-8 

33-34 

  چرخه حيات سيستم های اطالعاتي و عمومي 33/33/94

1 31-8 

33-34 

 ن هاآشنايي با فناوری اطالعات سالمت، آشنايي کامل با سيستم ها و ويژگي های آ  38/33/94

1 31-8 

33-34 

 آشنايي با تجزيه و تحليل شي گرا و معرفي مختصر نمودارهای يو ام ال  15/33/94

4 31-8 

33-34 

 مديريت و کنترل پروژه   1/31/94

5 31-8 

33-34 

  Fact findingآشنايي با فنون سنتي جمع آوری اطالعات و حقيقت يابي   9/31/94

3 31-8 

33-34 

 ,JAD, RAD, CASE)با فنون جديد جمع آوری داده و حقيقت يابي آشنايي   33/31/94

prototype) 

7 31-8 

33-34 

 DFD ،ER،UMLآشنايي با نمودارهای   11/31/94

8 31-8 

33-34 

 UMLو ترسيم نمودارهای   Rational Roseنصب نرم افزار   35/3/95

9 31-8 

33-34 

 UMLدارهای و ترسيم نمو  Argo Umlنصب نرم افزار   11/3/95

31 31-8 

33-34 

 طراحي فضای فيزيكي و اصول طراحي صفحه نماي   19/3/95

33 31-8 

33-34 

 در توسعه سيستم prototypeنحوه استفاده از   5/1/95 

31 31-8 

33-34 

 ارزيابي مالي سيستم های اطالعاتي  31/1/95

31 31-8 

33-34 

 ارزيابي هزينه فايده در سيستم ها    39/1/95

34 31-8 

33-34 

 آشنايي با مدل های توسعه سيستم های اطالعاتي  13/1/95

35 31-8 

33-34 

4/1/95 

 )جبراني(

( و SSADMمتدولوژی های تحليل و طراحي ساختمند سيستم )آشنايي با  

 (OOADM)تحليل و طراحي شي گرای سيستم 

33 31-8 

33-34 

 طراحي مدل مرجع  9/1/94
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