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دانشگاه علوم پزشکی لرستان
دانشکده پیراپزشکی
نام درس  :زبان اختصاصی )1( HIM

تعداد واحد 2 :

پیش نیاز - :

نیمسال تحصیلی  :اول 1196-1195

مقطع/رشته :كارشناسی فن آوری اطالعات سالمت

نوع درس  :ا واحد نظری  ،ا واحد عملی

مدرس :
دكتر تحویلدارزاده – عضو هیئت علمی گروه فن آوری اطالعات سالمت
هدف کلی :
ارتقای مهارت های استفاده از فرهنگ لغات ،خواندن و درک مطلب دانشجویان در متون مدیریت اطالعات بهداشتی
اهداف اختصاصی :
پس از اتمام برنامه دانشجویان قادر خواهند بود :
 با استفاده از اصول ترجمه ،متون اختصاصی در مورد مدیریت اطالعات بهداشتی را ترجمه و ارائه نمایند. واژگان و اختصارات علمی تخصصی را معادل سازی كنند. ساختار جمالت انگلیسی را شناسایی و تبیین كنند. متون تخصصی مرتبط با مدیریت اطالعات بهداشتی را از منابع اطالعاتی بازیابی و ترجمه كتبی آن را ارائهنمایند.
شرح مختصر درس :
ارائه مطالب مرتبط با فرهنگ لغات ،مرور متون تخصصی و ارتقای درک عمومی دانشجویان در حوزه مدیریت
اطالعات بهداشتی
نحوه ارائه درس :
سخنرانی ،پرسش و پاسخ ،ترجمه تخصصی ،رفع اشکال
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رسانه ها یا وسایل کمک آموزشی :
تابلوی سفید ،منابع علمی تخصصی و...
نحوه ارزیابی :

نمره

 -1حضور منظم و شركت فعال در كالس و فرهنگ علمی

1

 -2امتحان پایان ترم

19

 -1ارائه  Paperترجمه (شفاهی و كتبی)

نمره عملی

 -4تدوین دیکشنری لغات تخصصی

نمره عملی

 -5انجام تکالیف عملی (ترجمه و لغت)

نمره عملی

 -6امتحان پایان ترم

نمره عملی

تاریخ

طبق سرفصل مصوب ،نمره بخش تئوری و عملی به طور جداگانه هر یک از  22با كد درس مجزا اعالم می گردد.
مقررات آموزشی:
 حضور منظم و مشاركت فعال در كالس
 انجام تکالیف عملی
 رعایت فرهنگ كالسی و علمی
ساعات مشاوره :شنبه 8-12
منابع :
-Abdelhak , Mervat , Grostick , Sara , Hanken , Mary Alice & Jacobs , Ellen (2001) .
Health Information : Management of a Strategic Resource (2nd ed.).USA ,
Philadelphia: W.B.Saunders Company .
- Davis, Nadinia & LaCour, Melisa(2002).Introduction to Health Information
Technology. Philadelphia: W.B. Saunders Company.
-Englebardt,SP & Nelson,R.( 2001). Health care informatics.St. Louis: Mosby.
- Hana,
-Huffman , Edna k (1994) Health Information Management (10th ed .) . USA ,
Berwyn , Illinos: Physicans Record Company .
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-Skurka Margaret A . (1998).Health Information Management : Principles and
Organization For Health Record Services ( Rev.ed.) (Reprint ) . USA ,
Sanfrancisco : Jossey-Bass , A Wiley Company .
- Shortlif
- Yorkey, Richard C.(1386). Study Skills for Students of English as a Second
Language.? : Jungle Publications.
- Other Books About Health Information Management.
- www.ahima.org
- www.cihi.org
- www.ihrim.org
- www.himaa.org
 از سرفصل شورای عالی برنامه ریزی12  و7 ،5 با تآكید بر مباحث
Session
1-8
1-8
1-8
1-8
1-16

Date

Subject
Conceptualization(emphasis
on
meaning from context
Conceptualization(emphasis
on

context)

guessing

context)
guessing
meaning from context
Emphasis on punctuation as clues to the meaning of
words, sentences and finally paragraphs and
understanding details
Research project and presentation
Dictionary and the information it provides
Useful Reading techniques
Vocabulary enrichment through word formation
Emphasis on the parts of speech
Familiarity with the structure of a paragraph
Types of reading comprehension questions
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