بسمه تعالي
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني لرستان-دانشكده پيراپزشكي
معاونت آموزشي
طرح برنامه درسي ) (Course Plan

شماره درس:

نام درس :شاخصها و تحلیل داده های بهداشتي
تعداد واحد 1/5:واحد نظری 0/5 -واحد عملي

پیش نیاز :رياضيات ،آمار حياتي توصيفي ،آمار حياتي

مخاطبان  :دانشجويان کارشناسي فناوری اطالعات سالمت

زمان برگزاری (نیمسال تحصیلي ) :دوم 1194-1195

استنباطي
نام استاد يا هماهنگ کننده تدريس :مرضيه صارميان

زمان و مکان مشاوره  :روز شنبه  -ساعت  ---8-10گروه فناوری اطالعات سالمت
شرح مختصری از درس:
ارائه مطالب تئوری در مورد آزمون های مختلف ،ميزان ها و نسبتها و انواع شاخص های بهداشتي و بيمارستاني ،استفاده
عملي از نرم افزار  Excelبعنوان يكي از نرم افزارهای مورد استفاده بيمارستاني

هدف کلي :
آشنايي با شاخص های بهداشتي و مباني تحليل داده های بهداشتي است.

اهداف رفتاری(اهداف ويژه عیني):
پس از اتمام برنامه دانشجو بايد قادر باشد به طور صحيحي :
 آزمون فرضيه ،انواع فرضيه ،انواع خطا ،آزمون های مربوط به ميانگين و نسبت تعريف ميزان ها و نسبت ها(شاخص) ،روش های گردآوری اطالعات جهت ميزان ها و طبقه بندی و نمايش اطالعاتبصورت جدول و نمودار
 شاخص های بهداشتي شاخص های بيمارستاني نرم افزار Excelشیوه(های ) تدريس :سخنراني کردن با بهره گيری از وسايل کمک آموزشي ,کار عملي
 به منظور افزايش اثربخشي آموزشي و نيز ايجاد انگيزه در دانشجويان بخش پاياني هر جلسه به پرسش و پاسخاختصاص داده مي شود .
رسانه های و يا مواد آموزشي  :ديتا پروژکتور و اساليد و برنامه Excel
زمان ارائه درس  :روز شنبه - 1

و چهارشنبه 8-10

1

بسمه تعالي
مکان برگزاری درس  :دانشكده پيراپزشكي

روش ها و زمان سنجش و ارزشیابي دانشجو

روش

نمره

تاريخ

کار عملي و فعاليت کالسي

 4نمره

طول ترم تحصيلي

امتحان پايان ترم

16

ساعت

مقررات درس و انتظارات از دانشجويان :








حداقل نمره قبولي  10است.
تعداد دفعات مجاز غيبت در کالس  0جلسه است.
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 بيش از حد مجاز با دانشجو مطابق با آيين نامه آموزشي رفتار خواهد شد.
خاموش کردن تلفن همراه در طول کالس الزامي است.
از پيشنهادات دانشجو برای ارائه بهتر کالس و ارائه مطالب درسي استقبال خواهد شد.

زمان بندی و موضوعات جلسات درس
هفته

ساعت

عناوين

تاريخ

1

آزمون فرضيه ،انواع فرضيه ،انواع خطا ،آزمون های مربوط به ميانگين و نسبت
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“

1

“
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“
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“
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ميزان ها و نسبت ها(شاخص)
“
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“
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شاخص های بهداشتي

11-16

“
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شاخص های بيمارستاني

12

“

11

“

14

نرم افزار Excel

15

نرم افزار Excel

16

نرم افزار Excel

منابع و مواد آموزشي:
.2
.3
.1
.5

1. Health Information: Management of Strategic Resource
(Abdelhak.Marvat) Last edition.
سازمان و مدیریت بیمارستانی -دکتر صدقیانی فصل  2جلد 2
مدیریت اطالعات بهداشتی (اسکورکا)
آمار و شاخص های بهداشتی(دکتر کاظم محمد)
خود آموز استفاده از نرم افزار Excel

3

