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 فىايری اطالعات سالمت  گريٌ آمًزشی:    پیراپسشکی داوشکذٌ:

 39-7931: ايل ویمسال تحصیلی ي سالتحصیلی         کارشىاسی فىايری اطالعات سالمت  حصیلی:ت یرشتٍي مقطع 

 تئَری ذ:ًَع ٍاح ٍاحذ         2:تؼذاد ٍاحذ                         (         2)فٌبٍری اطالػبت ظالهت : ًبم ٍاحذ درظی

 داًؽکذُ پیراپسؼکی هکبى ثرگساری:  8-10 :ظبػت  ؽٌجِیک هبى ثرگساری كالض: رٍزز      ----یػ ًیبز:پ

  دكتر هٌْبز صوذثیک هعئَل درض:                                        15 تؼذاد داًؽجَیبى:

   10-12ظبػت  -رٍز ؼٌجِ  ظبػبت هؽبٍرُ ثب داًؽجَ:  دكتر هٌْبز صوذثیک          )ثِ ترتیت حرٍف الفجب(: اظبتیذ

 )لطفا شرح دَیذ( شرح ديرٌ:

 جْزت  در ثبیزذ  ّوگزی  ؼزًَذ  هزی  ایجزبد  پزبراكلیٌکی  ٍ كلیٌیکزی  ٍاحزذّبی  ٍ هراكزس  در كِ هختلفی ظیعتوْبی

 اطالػزبت  یکپزبرچگی  كِ زیرا كٌٌذ حركت ثیوبرظتبًی ثخؽْبی ٍ هختلف هراكس در ؼذُ اطالػبت تَلیذ یکپبرچگی

 اظزتبًذاردّبی  ثب ثبیذ داًؽجَیبى .ؼَد هی هراكس در هذیریت ثْجَد ٍ ّسیٌِ خذهبت،كبّػ كیفیت افسایػ ثِ هٌجر

 در اظتبًذاردّب ایي اػوبل از ثتَاًٌذ خَد كبری درهحیط ػوالً ٍ آؼٌب ثبؼٌذ درهبًی ٍ ثْذاؼتی اطالػبت ظیعتوْبی

 .بع ًوبیذدف ػولی ٍ ػلوی ثصَرت اظتفبدُ هَرد ظیعتوْبی

 

 )لطفا شرح دَیذ(َذف کلی: 

آؼٌبیی داًؽجَ ثب ظبختبر ٍ ػولکرد اًَاع ظیعتن ّبی اطالػبت ثْذاؼتی درهبًی ؼٌبخت ٍ ارزغ ّر یک از ظیعتن 

 ّبی یکپبرچِ طراحی ٍ پیبدُ ظبزی ٍ ارزیبثی ًرم افسارّب

 

 (اَذاف را با تًجٍ بٍ حیطٍ َا ي سطًح مختلف بىًیسیذ)بیىابیىی:اَذاف 
ٍ هحَرّبی اصلی ثرًبهِ را ًؽبى هی اظت ًعجت ثِ اّذاف كلی رٍؼي تر ٍ ؼفبف تر  كِ اظت ّذف كلی ثِ اجسای تخصصی ؼکعتيهٌظَر)

 (.اًذكِ در ٍاقغ ّوبى اّذاف رفتبری اظت  ٍیصُ تری ثِ ًبم اّذاف قبثل تقعین ؼذى ثِ اجسای اختصبصی اّذاف ثیٌبثیٌی دّذ.

 یذ قبدر ثبؼذ ثِ طَر صحیحی :پط از اتوبم ثرًبهِ داًؽجَ ثب

 را تَضیح دّذ . Identifierاظتبًذارد ّبی  -

 را تَصیف كٌذ. اظتبًذارد ّبی هحرهبًگی -

 را ؼرح دّذ. HIPAAٍASTM  ظبزهبى  -

 technicalاصَل هحرهبًگی ٍ یکپبرچگی دادُ ّب از طریق طراحی اصَل هحرهبًگی در حَزُ  -

,physical,administrative .را تَصیف كٌذ 

 patient-centered access,role-based,to secure systemؼییي ٍ كٌترل دظترظی ثِ ؼیَُ ت -

online(PICASSO), audit trail را تؽریح ًوبیذ.ٍاهضب الکترًٍیک 

- Public health information system .را تَضیح دّذ 

-  DBMS ٍاًَاعdata base modeling .را ثیبى كٌذ 

 را تؽریح ًوبیذ. data structure& designاًَاع  -

- DSS  .را تَصیف كٌذ 

- OLTP  .را تَضیح دّذ 

- Data warehouse  .را ؼرح دّذ 

- Data mining .را تَصیف كٌذ 
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- Text mining . را تؼریف كٌذ 

- OLAP .را تؼریف كٌذ 

- Meta data .را ؼرح دّذ 

 

 َای تذریس:شیًٌ

  پرظػ ٍ پبظخ      ظخٌراًی ثرًبهِ ریسی ؼذُ   ظخٌراًی

 (TBLیبدگیری هجتٌی ثر تین) (PBL) یبدگیری هجتٌی ثر حل هعئلِ  گرٍّی ثحث

 ----------------- )لطفبً ًبم ثجریذ( ظبیر هَارد
 

 )لطفا شرح دَیذ( يظایف ي تکالیف داوشجً:

 حضًر در کالس با مطالعٍ -

 پاسخ بٍ سًاالت  -

 رعایت مقررات کالس -

 اوجام تحقیقات مرتبط با مباحث ارائٍ شذٌ -

 ات:مقرر

 .حضَر ٍ غیبة: داًؽجَ هَظف اظت در كلیِ جلعبت حبضر ثبؼذ 

  .داًؽجَ هَظف اظت تلفي ّوراُ خَد را قجل از ٍرٍد ثِ كالض درض خبهَغ كٌذ 

  .حضَر داًؽجَ در كالض قجل از هذرض الساهی اظت 

 )ِارائِ تکلیف : )ارائِ تحقیق در خصَؾ ظَاالت هطرح ؼذُ در ّر جلع 

 ؼی، هطبلؼِ ٍ حضَر در كالض ثب آهبدگی ٍ جَاة ثِ ظَاالت هْن یک ًورُ خَاّذ هراجؼِ ثِ هٌبثغ آهَز

 داؼت.

  10حذاقل ًورُ قجَلی  

  جلعِ 0تؼذاد دفؼبت هجبز غیجت در كالض 

 

 يسایل کمک آمًزشی:   

    پرٍشكتَر اظالیذ  ختِ ٍ گچت  ٍایت ثرد

 ، كتبثْبی الکترًٍیکی تخصصیكتبة ّبی تخصصی:  ثجریذ( لطفبً ًبم)  ظبیر هَارد

 

 )از ومرٌ کل( :درصذ ومرٌوحًٌ ارزشیابی ي 

   ًورُ درصذ  55 آزهَى پبیبى ترم  √   ًورُ درصذ 25آزهَى هیبى ترم   √

 ًورُ درصذ 5ؼركت فؼبل در كالض   √     ًورُ درصذ 15اًجبم تکبلیف   √

 ----------ثجریذ(  ًبمبً لطفظبیر هَارد )
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 وًع آزمًن

   غلط -صحیح جَر كردًی            ایچٌذگسیٌِ       پبظخ كَتبُ     ریحیتؽ

 ----------- )لطفب ًبم ثجریذ( ظبیر هَارد

  

 :)لطفا وام ببریذ(: مىابع پیشىُادی برای مطالعٍ

 :مىابع اوگلیسی -

 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 

 

 

 مىابع ایىتروتی -

- https://www.hipaa.com 

- https://www.astm.org/ 

-  
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 جذيل َفتگی کلیات  ارائٍی درس

 

 عىايیه تاریخ ساعت جلسٍ

  Identifierاظتبًذارد ّبی  2/7/96 10-8 1

2 10-8 10/7/96 

 )ججراًی(

 اظتبًذارد ّبی هحرهبًگی 

  ASTM آؼٌبیی ثب ظبزهبى  16/7/96 10-8 3

 Safeguards  technicalّبی حَزٍُ HIPAA  آؼٌبیی ثب ظبزهبى  23/7/96 10-8 4

,physical,administrative  
 patient-centered access,role-based,toتؼییي ٍ كٌترل دظترظی ثِ ؼیَُ  30/7/96 10-8 5

secure system online(PICASSO), audit trail ٍاهضب الکترًٍیک 
6 10-8 7/8/96 Public health information system  

  DBMS آؼٌبیی ثب  14/8/96 10-8 7

 data base modeling  اًَاع  آؼٌبیی ثب 21/8/96 10-8 8

 data structure& designاًَاع  ٍ 
  

9 10-8 29/8/96 

 )ججراًی(

 DSSآؼٌبیی ثب 

10 10-8 5/9/96 OLTP 

11 10-8 12/9/96 Operating system 

12 10-8 19/9/96 Data warehouse 

13 10-8 26/9/96 Data mining  

14 10-8 3/10/96 Text mining 

15 10-8 10/10/96 OLAP 

16 10-8 17/10/96 Meta data 

 


