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 معاونت آموزشی دانشگاه علوم پسشکی هرمسگان

   Course Planطرح دوره                 

 مشخصات کلی

 : هذیشیت ٍ فٌبٍسی اطالػبت سالهتگشٍُ آهَصضی : پیشاپضضکیًبم داًطکذُ

 : کبسضٌبسی فٌبٍسی اطالػبت سالهتسضتِ تحػیلی (1مذیریت اطالعات سالمت ): ًبم دسس

 

 هطخػبت دسس:

دسس: هذیشیت اطالػبت ًبم 

 (1سالهت )

  -پیص ًیبص:  ٍاحذ تئَسی 2تؼذاد ٍاحذ: 

 1401-02 ًیوسبل: اٍل سبل تحػیلی طبق بشًبهِ ّوبٌّگ ضذُ بب داًطجَیبى       صهبى بشگضاسی:  

 ًبم هذسس یب هذسسیي: دکتش صّشا هستبًِ

 دکتر زهرا مستانهًبم هذسس هسئَل دسس: 

 zmastaneh@gmail.comضوبسُ توبس ٍ آدسس پست الکتشًٍیکی:                                          

 

 اهذاف درس:

حشفِ ٍ فؼبلیت ّبی بخص هذیشیت اطالػبت سالهت ٍ هکبًیضم ّبی آضٌبیی داًطجَیبى بب  هذف کلی:

 گشدآٍسی دادُ ّب 

 : 1اهذاف اختصاصی

   اًَاع دادُ ّبدادُ ٍ اطالػبت ٍ تؼشیف  ♪

 آضٌبیی بب پشًٍذُ پضضکی ٍ پشًٍذُ سالهت )اٍلیِ ٍ ثبًَیِ(  ♪

 آضٌبیی بب دادُ ّبی دسٍى پشًٍذُ ّبی بستشی ٍ فشم ّبی اغلی ٍ ػٌبغش اطالػبتی آًْب ♪

 آضٌبیی بب فشم ّبی پضضکی بخص ّبی پبساکلیٌیک ٍ بخص ّبی خبظ ٍ ػٌبغش اطالػبتی آًْب ♪

 سشپبیی ٍ فشم ّب ٍ ػٌبغش اطالػبتی آًْبآضٌبیی بب پشًٍذُ ّبی پضضکی  ♪

 آضٌبیی بب اغَل طشاحی فشم ♪

                                                           
1
 منظور از اهداف اختصاصی ، همان اهداف اصلی می باشد که به اجسای کوچکتر تقسیم شده است . 
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 آضٌبیی بب اًَاع پزیشش بیوبسستبًی، بخص ّبی سشپبیی، اٍسطاًس ٍ تشیبط ♪

 هذیشیت بخص پزیشش )اًَاع بخص ّبی پزیشش( ♪

  سٍش ّب ٍ اغَل گشدآٍسی دادُ ّب ♪

 هؼشفی کویتِ هذیشیت اطالػبت سالهت ٍ جبیگبُ ٍ ٍظبیف آى ♪

 ٍ سٍیکشدّبی بْبَد هستٌذسبصی  اغَل ♪

 

 وظایف/ تکالیف دانشجویان:

 دس کالس هٌظن ٍ فؼبل حضَس  -

 سػبیت اغَل اخالقی ٍ ضئَى داًطجَئی -

 گشٍّی تخػػی هطبسکت دس بحث ّبی  -

 دس صهبى هقشساػالم ضذُ  تکبلیف اًجبم -

 دس صهبى هقشس اًجبم ٍ اسائِ پشٍطُ دس صهیٌِ هطبلب هطخع ضذُ -

 طَل دٍسُیب آصهَى ّبی آصهَى  ضشکت دس -

 ضشکت دس آصهَى پبیبى تشم -

 

 ارزشیابی دانشجو: 

 ًوشُ هبٌبی اسصضیببی 

 12-14 آصهَى پبیبًی

 2-4 آصهَى هیبى تشم

ّوشاُ بب سػبیت ضئَى ٍ بحث ّب ٍ گفتگَّبی ػلوی  دس کالس فؼبل حضَس ٍ هطبسکت

 داًطجَیی

1 

 3 ّب ٍ اًجبم تکبلیف ٍ پبسخ بِ توشیي اًجبم پشٍطُ ّب

 - سبیش هَاسد رکش گشدد
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 منابع پیشنهادی برای مطالعه:

هذیشیت سیستن ّبی اطالػبت هشاقبت بْذاضتی: سٍیکشد ػولی بشای هذیشاى هشاقبت بْذاضتی. تألیف: کبسى  -1

 حیَی. اًتطبسات سسَل : صّشا هستبًِ، جْبًپَس ػلیپَس، هحوذحسیيترجمهٍگش، فشًسض لی، جبى گلیسش. 

 هقبالت هجالت تخػػی سضتِ هذیشیت اطالػبت سالهت دس داخل ٍ خبسج -2

3- Davis N, Lacous M. Introduction to health information technology. USA: W.B 

Saunders, Latest Edition. 

4- Abdelhak M. Health information: Management of a strategic resource. USA: 

W.B Saunders, Latest Edition. 

5- Huffman E. Health information management. Illions: physician record 

company. Latest edition. 

6- Englebardt S.P, Nelson R. Health care informatics. USA: Mosby, Latest edition. 

 

 جذول زمان بنذی دروس:

شماره 

 جلسه
 ابسارها روش تذریس عنوان مطلب

 هؼشفی طشح دٍسُ 1جلسِ 

 تؼشیف دادُ ٍ اطالػبت ٍ اًَاع دادُ ّب 

سخٌشاًی ٍ بحث 

 گشٍّی

 پبٍسپَیٌت، فیلن

آضٌبیی بب پشًٍذُ پضضکی ٍ پشًٍذُ سالهت  2 جلسِ

 )اٍلیِ ٍ ثبًَیِ(

بحث  ،سخٌشاًی

ٍ کبس بب ًوًَِ  گشٍّی

 پشًٍذُ

پبٍسپَیٌت، ًوًَِ 

 پشًٍذُ

آضٌبیی بب دادُ ّبی دسٍى پشًٍذُ ّبی  3جلسِ 

بستشی ٍ فشم ّبی اغلی ٍ ػٌبغش اطالػبتی 

 آًْب

بحث  ،سخٌشاًی

ٍ کبس بب ًوًَِ  گشٍّی

 فشم ّب

پبٍسپَیٌت، ًوًَِ 

 فشم ّب

فشم ّبی اغلی ٍ ػٌبغش بیی بب آضٌ - اداهِ 4جلسِ 

 آًْباطالػبتی 

سخٌشاًی، بحث 

گشٍّی ٍ کبس بب ًوًَِ 

 فشم ّب

پبٍسپَیٌت، ًوًَِ 

 فشم ّب

آضٌبیی بب فشم ّبی پضضکی بخص ّبی  5جلسِ 

پبساکلیٌیک ٍ بخص ّبی خبظ ٍ ػٌبغش 

 اطالػبتی آًْب

سخٌشاًی، بحث 

گشٍّی ٍ کبس بب ًوًَِ 

 فشم ّب

پبٍسپَیٌت، ًوًَِ 

 فشم ّب

پضضکی بخص آضٌبیی بب فشم ّبی  -اداهِ 6جلسِ 

ّبی پبساکلیٌیک ٍ بخص ّبی خبظ ٍ 

 ػٌبغش اطالػبتی آًْب

سخٌشاًی، بحث 

گشٍّی ٍ کبس بب ًوًَِ 

 فشم ّب

پبٍسپَیٌت، ًوًَِ 

 فشم ّب
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آضٌبیی بب پشًٍذُ ّبی پضضکی سشپبیی ٍ  7جلسِ 

 فشم ّب ٍ ػٌبغش اطالػبتی آًْب

بحث  ،سخٌشاًی

ٍ کبس بب ًوًَِ  گشٍّی

 پشًٍذُ سشپبئی

پبٍسپَیٌت، ًوًَِ 

پشًٍذُ سشپبئی ٍ 

 فشم  ّب

 آصهَى طَل دٍسُ 8جلسِ 

 آضٌبیی بب اغَل طشاحی فشم ّبی پضضکی 9جلسِ 
 

 بحث سخٌشاًی،

 طشاحی ٍ گشٍّی

 فشم ًوًَِ

 فیلن پبٍسپَیٌت،

جلسِ 

10 

آضٌبیی بب اغَل طشاحی فشم ّبی  -اداهِ

 پضضکی
 

 بحث سخٌشاًی،

 طشاحی ٍ گشٍّی

 فشم ًوًَِ

 فیلن پبٍسپَیٌت،

جلسِ 

11 

آضٌبیی بب اًَاع پزیشش بیوبسستبًی، بخص 

 ّبی سشپبیی، اٍسطاًس ٍ تشیبط

 فیلن پبٍسپَیٌت، ایفبی ًقص ،سخٌشاًی

جلسِ 

12 

هذیشیت بخص پزیشش )اًَاع بخص ّبی 

 پزیشش(

 فیلن پبٍسپَیٌت، ًقص ایفبی ،سخٌشاًی

جلسِ 

13 

 بحث سخٌشاًی،  سٍش ّب ٍ اغَل گشدآٍسی دادُ ّب

 گشٍّی

 پبٍسپَیٌت،

 پبدکست

جلسِ 

14 

هؼشفی کویتِ هذیشیت اطالػبت سالهت ٍ 

 جبیگبُ ٍ ٍظبیف آى

 بحث سخٌشاًی،

 گشٍّی

 فیلن پبٍسپَیٌت،

جلسِ 

15 

 اغَل ٍ سٍیکشدّبی بْبَد هستٌذسبصی 

 

 بحث سخٌشاًی،

 گشٍّی

 پبٍسپَیٌت،

 پبدکست

جلسِ 

16 

اغَل ٍ سٍیکشدّبی بْبَد اداهِ 

 هستٌذسبصی 

دسببسُ کلیت هطبلب تذسیس  ٍ جوغ بٌذی

ضذُ ٍ پبسخ بِ ابْبهبت ٍ سَاالت 

 داًطجَیبى

 بحث سخٌشاًی،

 گشٍّی

 پبٍسپَیٌت،

 پبدکست

 


