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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 

      ٍاحذ    2:تؼذاد ٍاحذ                                             7اوفًرماتیک سالمت : ًبم ٍاحذ درسی

 10-12 :سبػتیکطٌجِ  هبى ثرگساری كالس: رٍزز             3فٌبٍری اعالػبت سالهت  یص ًیبز:پ      تئَری ذ:ًَع ٍاح 

 داًطکذُ پیراپسضکی هکبى ثرگساری:

  دكتر هٌْبز صوذثیک هسئَل درس:                              20 تؼذاد داًطجَیبى:

   10-12سبػت  -رٍز ضٌجِ  سبػبت هطبٍرُ ثب داًطجَ:دكتر هٌْبز صوذثیک            )ثِ ترتیت حرٍف الفجب(: اسبتیذ

 )لطفا شرح دَیذ( شرح ديرٌ:

گسترش في آٍری اعالػبت ٍ تَسؼِ ثکبرگیری آى در صٌؼت هراقجت هَجت ضذُ كِ پرسٌل سغَح هختلف ًظبم 

در سالهت ثبضٌذ. از ایي رٍ اًفَرهبتیک  ثْذاضت ٍ درهبى ًیبزهٌذ ثْرُ گیری از چْبرچَة خبظ فٌبٍری اعالػبت

پسضکی عی چٌذ دِّ اخیر سؼی دارد كِ ایي ارتجبط ٍ ّوبٌّگی ثیي ػلَم پسضکی ٍ في آٍری اعالػبت را ثرقرار 

 ًوبیذ. 

 

 )لطفا شرح دَیذ(َذف کلی: 

اًفَرهبتیک آضٌبیی داًطجَ ثب هفبّین ثٌیبدی ٍ تئَری ّبی هرثَط ثِ اًفَرهبتیک پسضکی چْبرچَة ّب ٍ ًقص 

 پسضکی در حَزُ اعالػبت سالهت هؼرفی چبلص ّب ٍ رٍش ّبی هرثَط ثِ ایي ػلن در ػصر حبضر

 

 (اَذاف را با تًجٍ بٍ حیطٍ َا ي سطًح مختلف بىًیسیذ)بیىابیىی:اَذاف 

 پس از اتوبم ثرًبهِ داًطجَ ثبیذ قبدر ثبضذ ثِ عَر صحیحی :

 را تؼریف كٌذ. هجبًی اًفَرهبتیک ٍ جٌجِ ّبی اًفَرهبتیک -

 را تَصیف كٌذ.فٌبٍری اعالػبت در صٌؼت هراقجت  -

 را تطریح كٌذ.ارزیبثی سالهت الکترًٍیک  -

 را تَضیح دّذ. ثرًبهِ كطَر ّبی هختلف در اجرای عرح سالهت الکترًٍیک -

 كٌذ. را تطریح پَرتبل ّبی سالهت  -

 ًبم ثجرد. رااستبًذارد ّبی ضجکِ هؼٌبیی ٍ آًتَلَشی در ػلَم پسضکی  -

 .رافیبیی در سالهت را تَصیف كٌذسیستن ّبی اعالػبت جغ -

 تؼریف كٌذ. را ITآهَزش پسضکی هجتٌی ثر -

 هذیریت داًص در هراقجت پسضکی را ضرح دّذ. -

 تطریح كٌذ. سیستن ّبی حوبیت از تصوین گیری در پسضکی را -

 تَصیف كٌذ. استبًذارد ّبی تَزیغ داًص را -

 ثیبى كٌذ. را HL7عراحی ٍ تَسؼِ  استبًذارد ّبی -

 ضرح دّذ. در هراقجت پسضکی را mobilebaseچْبرچَة ّبی هفَْهی اثسار ّبی  -
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 َای تذریس:شیًٌ

  پرسص ٍ پبسخ      سخٌراًی ثرًبهِ ریسی ضذُ   سخٌراًی

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

 ----------------- )لغفبً ًبم ثجریذ( ردسبیر هَا
 

 )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 -

 مقررات:

 .حضَر ٍ غیبة: داًطجَ هَظف است در كلیِ جلسبت حبضر ثبضذ 

 ي ّوراُ خَد را قجل از ٍرٍد ثِ كالس درس خبهَش كٌذ. داًطجَ هَظف است تلف 

  .حضَر داًطجَ در كالس قجل از هذرس الساهی است 

 )ِارائِ تکلیف : )ارائِ تحقیق در خصَظ سَاالت هغرح ضذُ در ّر جلس 

  هراجؼِ ثِ هٌبثغ آهَزضی، هغبلؼِ ٍ حضَر در كالس ثب آهبدگی ٍ جَاة ثِ سَاالت هْن یک ًورُ خَاّذ

 داضت.

  10حذاقل ًورُ قجَلی  

  جلسِ 0تؼذاد دفؼبت هجبز غیجت در كالس 

 

 يسایل کمک آمًزشی:   

    پرٍشكتَر اسالیذ  ختِ ٍ گچت  ٍایت ثرد

 ، كتبثْبی الکترًٍیکی تخصصیكتبة ّبی تخصصی:  ثجریذ( لغفبً ًبم)  سبیر هَارد

 

 )از ومرٌ کل( :درصذ ومرٌوحًٌ ارزشیابی ي 

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

 ًورُ درصذ 10ضركت فؼبل در كالس   √     ًورُ درصذ 10اًجبم تکبلیف   √

 ----------ثجریذ(  ًبمبً لغفسبیر هَارد )

 

 

 وًع آزمًن

   غلظ -صحیح جَر كردًی            ایچٌذگسیٌِ       پبسخ كَتبُ     تطریحی

 ----------- غفب ًبم ثجریذ()ل سبیر هَارد

  

 :)لطفا وام ببریذ(: مىابع پیشىُادی برای مطالعٍ
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 :مىابع اوگلیسی -

1- medical informatics , Joseph Tan , Medical information Science Reference , 2009 

.U.S.A 4volume 

2- Journal of American medical informatics Association (JAMIA) 

3- international journal of medical informatics ( IJMI – Elsevier) 

4- Health informatics journal (Sheffield Academies press- uk) 

rmatics/medhttp://open.umich.edu/education/med/oernetwork/info -5 
 

 جذيل َفتگی کلیات  ارائٍی درس

 عىايیه تاریخ ساعت َفتٍ

 هجبًی اًفَرهبتیک 2/7/96 12-10 1

2 12-10 10/7/96 

 )ججراًی(

تَلیذ داًص فؼبلیت  information literacyجٌجِ ّبی اًفَرهبتیک :گبم ّبی 

ری ّبی اًتطبر داًص اقذام هجتٌی ثر هذرک سیستن ّبی پطتیجبى تصوین گی

داًص هحَر سیستن ّبی خجرُ اًفَرهبتیک ٍ تحقیق اًفَرهبتیک ٍ هذیریت ٍ 

 آهَزش

 فٌبٍری اعالػبت در صٌؼت هراقجت 16/7/96 12-10 3

 ارزیبثی سالهت الکترًٍیک 23/7/96 12-10 4

 ثرًبهِ كطَر ّبی هختلف در اجرای عرح سالهت الکترًٍیک 30/7/96 12-10 5

 2020ٍ هؼرفی اًفَرهبتیک پسضکی  ی سالهتپَرتبل ّب 7/8/96 12-10 6

 استبًذارد ّبی ضجکِ هؼٌبیی ٍ اًتَلَشی در ػلَم پسضکی 14/8/96 12-10 7

 سیستن ّبی اعالػبت جغرافیبیی در سالهت 21/8/96 12-10 8

9 12-10 29/8/96 

 )ججراًی(

 ITآهَزش پسضکی هجتٌی ثر

 هذیریت داًص در هراقجت پسضکی 5/9/96 12-10 10

 سیستن ّبی حوبیت از تصوین گیری در پسضکی 12/9/96 12-10 11

 اداهِ جلسِ قجل -سیستن ّبی حوبیت از تصوین گیری در پسضکی 19/9/96 12-10 12

 HL7استبًذارد ّبی عراحی ٍ تَسؼِ  26/9/96 12-10 13

 هؼرفی دادُ كبٍی ٍ كبرثردّبی دادُ كبٍی 3/10/96 12-10 14

 در هراقجت پسضکیmobilebase رچَة ّبی هفَْهی اثسار ّبی چْب 10/10/96 12-10 15

16 12-10 17/10/96 Mobile E-Health &mobile tele moni toring 

 
 

http://open.umich.edu/education/med/oernetwork/informatics/med

