
 course plan  طرح دوره 

 

 معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

طرح دوره                  course plan   

 مشخصات کلی

 : فناوری اطالعات سالمتگروه آموزشی : پیراپزشکینام دانشکده

اطالعات فناوری ارشد  کارشناسی : رشته تحصیلی بهداشتی و درمانیاطالعات های سیستم  : نام درس

 سالمت

 مشخصات درس:

اطالعات های سیستم نام درس: 

 بهداشتی و درمانی

 -پیش نیاز:  3تعداد واحد: 

 1401-1402سال تحصیلی اولزمان برگزاری :     نیمسال 

 نام مدرس یا مدرسین :  دکتر حیوی

 نام مدرس مسوول درس : دکتر حیوی

 hayavi2005@gmail.comشماره تماس و آدرس پست الکترونیکی: 

 اهداف درس :

 آشنایی با انواع سیستم های اطالعات سالمت و کاربرد انهاهدف کلی : 

 : 1اهداف اختصاصی

 EHRاز  (meaningful use)شرایط استفاده معنی دار 

 CPOEسیستم های نسخه نویسی الکترونیک و 

 پزشکی از راه دور و کاربردها

 ، ابزارهای پایش بیماران از راه دور(PHRپورتال های بیماران،  کاربردها و ابزارها)انفورماتیک مشتری محور، 

                                                           
 ی کوچکتر تقسیم شده است .ن اهداف اصلی می باشد که به اجزامنظور از اهداف اختصاصی ، هما 1



سالمت همراه و کاربردها) استفاده از برنامه های کاربردی تلفن همراه جهت تقویت خودمراقبتی بیماران و 

 اطالع رسانی به کادر بالینی(

 کاربرد انفورماتیک در سالمت جامعه

، شبکه های اجتماعی، واقعیت مجازی، واقعیت PDA، بارکد، RFIDدر سالمت ) ITکاربرد ابزارهای نوین 

 افزوده و ....

 آشنایی با مفاهیم آموزش مجازی

 آشنایی با سیستم های تخصصی دارویی داخل و خارج کشور

  وظایف/ تکالیف  دانشجویان :

 حضور مستمر و فعال در کالس

 تکالیفانجام 

 ارایه کالسی در زمینه موضوعات مشخص شده

 ارزشیابی دانشجو : 

 درصد از نمره کل  مبنای ارزشیابی 

 15 حضور مستمر و فعال در کالس

 25 ارایه پروژه های دانشجویی

 30 آزمون میان ترم

 30 آزمون پایان ترم

 منابع پیشنهادی برای مطالعه :

1-  Hoyt R, Yoshihashi A.  Health Informatics: Practical Guide for 

Healthcare and Information Technology Professionals (seventh 

Edition). 2017 

2- Abdelhak M, Hanken M A. Health Information: Management of a 

Strategic Resource, 5th Edition.2015 

3- Karen A. Wager, Frances W. Lee, John P. GlaserHealth Care 

Information Systems: A Practical Approach for Health Care 

Management, 4th Edition. 2017 

 جدول زمان بندی دروس :

https://www.lulu.com/search?contributor=Robert+E.%20Hoyt
https://www.lulu.com/search?contributor=Ann+K.%20Yoshihashi
https://www.wiley.com/en-am/search?pq=%7Crelevance%7Cauthor%3AKaren+A.+Wager
https://www.wiley.com/en-am/search?pq=%7Crelevance%7Cauthor%3AFrances+W.+Lee
https://www.wiley.com/en-am/search?pq=%7Crelevance%7Cauthor%3AJohn+P.+Glaser


شماره 

 جلسه

روش  عنوان مطلب ساعت تاریخ

  تدریس

نام 

 مدرس

-10 19/6/1401 1جلسه 

13 

دکتر  حضوری EHRمقدمه ای درباره استفاده معنی دار از  -معارفه

 حیوی

-10 26/6/1401 2جلسه

13 

دکتر  حضوری )ادامه( EHRاستفاده معنی دار از 

 حیوی

-10 2/7/1401 3جلسه 

13 

دکتر  حضوری )ادامه( EHRاستفاده معنی دار از 

 حیوی

-10 9/7/1401 4جلسه 

13 

دکتر  حضوری )ادامه( EHRاستفاده معنی دار از 

 حیوی

-10 16/7/1401 5جلسه 

13 

 دکتر حضوری پزشکی از راه دور )ارایه دانشجو(

 حیوی

-10 23/7/1401 6جلسه 

13 

دکتر  حضوری کاربرد پزشکی از راه دور در مدیریت کووید )ارایه دانشجو(

 حیوی

-10 30/7/1401   7جلسه

13 

دکتر  حضوری کاربرد موبایل هلث در مدیریت پاندمی کرونا )ارایه دانشجو(

 حیوی

-10 7/8/1401 8جلسه 

13 

دکتر  حضوری کرونا )ارایه دانشجو(کاربرد موبایل هلث در مدیریت پاندمی 

 حیوی

-10 14/8/1401 9جلسه 

13 

دکتر  حضوری امتحان میان ترم

 حیوی

-10 21/8/1401 10جلسه 

13 

دکتر  حضوری مدیریت بیماری و ثبت بیماری 

 حیوی

-10 28/8/1401 11جلسه 

13 

دکتر  حضوری و بارکد در سالمت  RFIDکاربرد 

 حیوی

-10 5/9/1401 12جلسه 

13 

دکتر  حضوری مدیریت پاندمی کرونادر کاربردهای تصویربرداری دیجیتال 

 حیوی

-10 12/9/1401 13جلسه 

13 

کاربرد شبکه های اجتماعی، واقعیت مجازی و واقعیت 

 افزوده در مدیریت پاندمی کرونا

دکتر  حضوری

 حیوی

-10 19/9/1401 14جلسه 

13 

دکتر  حضوری )ارایه دانشجو( معماری سیستم های اطالعات سالمت

 حیوی

-10 26/9/1401 15جلسه 

13 

)ارایه  معماری سیستم های اطالعات سالمت)ادامه(

 دانشجو(

دکتر  حضوری

 حیوی

-10 3/10/1401 16جلسه 

13 

دکتر  حضوری منافع پرونده الکترونیک سالمت در مدیریت پاندمی کرونا

 حیوی



-10 10/10/1401 17جلسه 

13 

پرونده الکترونیک سالمت در مدیریت پاندمی کرونا منافع 

 )ادامه(

  حضوری

 


