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نام درس :فناوری اطالعات سالمت ()2

تئوری 3113322

تعداد واحد 2:واحد (تئوری)
مخاطبان  :دانشجويان ترم  1فناوری اطالعات سالمت
زمان برگزاري (نيمسال تحصيلي ):اول 3159-3159

پيش نياز--- :
نام استاد يا هماهنگ کننده تدريس:مهناز صمدبيک

زمان و مکان مشاوره  :روز شنبه  -ساعت  ----- 31-32گروه فناوری اطالعات سالمت
شرح مختصري از درس :سيستمهای مختلفي كه در مراكز و واحدهای كلينيكي و پاراكلينكي ايجاد مي شوند همگي
بايد در جهت يكپارچگي اطالعات توليد شده در مراكز مختلف و بخشهای بيمارستاني حركت كنند زيرا كه يكپارچگي
اطالعات منجر به افزايش كيفيت خدمات،كاهش هزينه و بهبود مديريت در مراكز مي شود .دانشجويان بايد با
استانداردهای سيستمهای اطالعات بهداشتي و درماني آشنا باشند و عمالً درمحيط كاری خود بتوانند از اعمال اين
استانداردها در سيستمهای مورد استفاده بصورت علمي و عملي دفاع نمايد.

هدف کلي :
آشنايي دانشجو با ساختار و عملكرد انواع سيستم های اطالعات بهداشتي درماني شناخت و ارزش هر يک از سيستم های
يكپارچه طراحي و پياده سازی و ارزيابي نرم افزارها

اهداف رفتاري(اهداف ويژه عيني):
پس از اتمام برنامه دانشجو بايد قادر باشد به طور صحيحي :
استاندارد های  Identifierرا توضيح دهد .
استاندارد های محرمانگي را توصيف كند.
سازمان  HIPAAو ASTMرا شرح دهد.
اصول محرمانگي و يكپارچگي داده ها از طريق طراحي اصول محرمانگي در حوزه technical
 ,physical,administrativeرا توصيف كند.
تعيين و كنترل دسترسي به شيوه patient-centered access,role-based,to secure system
online(PICASSO), audit trailوامضا الكترونيک را تشريح نمايد.
 Public health information systemرا توضيح دهد.
 DBMSوانواع  data base modelingرا بيان كند.
انواع  design &data structureرا تشريح نمايد.
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 DSSرا توصيف كند.
 OLTPرا توضيح دهد.
 Data warehouseرا شرح دهد.
 Data miningرا توصيف كند.
 Text miningرا تعريف كند .
 OLAPرا تعريف كند.
 Meta dataرا شرح دهد.
شيوه(هاي ) تدريس :سخنراني با بهره گيری از وسايل كمک آموزشي ,بحث گروهي
 به منظور افزايش اثربخشي آموزشي و نيز ايجاد انگيزه در دانشجويان بخش پاياني هر جلسه به پرسش و پاسخاختصاص داده مي شود .
رسانه هاي و يا مواد آموزشي  :اساليد  ،كتاب های تخصصي ،كتابهای الكترونيكي تخصصي
زمان ارائه درس  :روز 2شنبه – ساعت 2-31
مکان برگزاري درس  :دانشكده پيراپزشكي
روش ها و زمان سنجش و ارزشيابي دانشجو

روش

نمره

تاريخ

كوئيز

 3نمره

طول ترم تحصيلي

آزمون ميان دوره

6

59/2/29

امتحان پايان ترم (حيطه شناختي)

31

سمينار ،مطالعه و حضورفعال
دركالس با آمادگي

1

ساعت
2-31

* مقررات:


حضور و غياب :دانشجو موظف است در كليه جلسات حاضر باشد.



دانشجو موظف است تلفن همراه خود را قبل از ورود به كالس درس خاموش كند.



حضور دانشجو در كالس قبل از مدرس الزامي است.



ارائه تكليف ( :ارائه سمينار و تحقيق در خصوص سواالت مطرح شده در هر جلسه)



مراجعه به منابع آموزشي ،مطالعه و حضور در كالس با آمادگي و جواب به سواالت مهم يک نمره خواهد داشت.
حداقل نمره قبولي 31
تعداد دفعات مجاز غيبت در كالس  1جلسه




2

بسمه تعالي

:منابع و مواد آموزشي
1- health care informatics , Engelbrdt
2- informatics for health care professionals , Kathleen M .young , Davis Company
understanding medical information , Theresa j. jordan
3- health information , management of a strategic Resource , Abdelhak
4- Mattison R.Data warehousing : Strategies and Techniques MC Grow – Hill : Willey,
Last edition
5- Giudici P.Applied data mining : a tistical method for business & industry , west Sussex
: wiley ; Latest edition
6- Ponniah P . Data warehousing fundamentals New York : john wiley & sons :2001
7- Turban E ,Mclean E, We herb j . information Technology for management : making
Connections for strategic advantage , 1999 New York , Willey & Sons
8 – information Technology for the health professione , Lillian Burke , Barbara weill
Managing health care information system . Karen wager , Frances Lce , john Glaster
9- information for health care professionals , Kathleen M young , Philadelphia Latest
edition , F.A Davis Company
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زمان بندي و موضوعات جلسات درس
عناوين

تاريخ

ساعت

جلسه

Identifier استاندارد های

59/6/25

2-31

3

استاندارد های محرمانگي

59/7/9

2-31

2

ASTM آشنايي با سازمان

59/7/32

2-31

1

technical Safeguards  و حوزه هایHIPAA آشنايي با سازمان
,physical,administrative
patient-centered access,role-based,to تعيين و كنترل دسترسي به شيوه
وامضا الكترونيکsecure system online(PICASSO), audit trail

59/7/35

2-31

9

59/7/26

2-31

9

Public health information system

59/2/1

2-31

6

DBMS آشنايي با

59/2/31

2-31

7

59/2/37

2-31

2

DSS آشنايي با

59/2/29

2-31

5

OLTP

59/5/3

2-31

31

Operating system

)(جبراني59/5/5

2-31

33

Data warehouse

59/5/39

2-31

32

Data mining

59/5/22

2-31

31

Text mining

59/5/25

2-31

39

OLAP

59/31/6

2-31

39

Meta data

59/31/31

2-31

36

data base modeling

آشنايي با انواع

design &data structure و انواع
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