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 معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

طرح دوره                  course plan   

 مشخصات کلی

 : فناوری اطالعات سالمتگروه آموزشی : پیراپزشکینام دانشکده

 سالمتفناوری اطالعات کارشناسی  : رشته تحصیلی اطالعات سالمتهای سیستم کاربرد : نام درس

 مشخصات درس:

های سیستم کاربردنام درس: 

 اطالعات سالمت

سیستم های مدیریت پیش نیاز:  2تعداد واحد: 

 اطالعات سالمت

 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 

 کاربردهاپزشکی از راه دور و 

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

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

 اطالع رسانی به کادر بالینی(

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



 سالمت جامعهکاربرد انفورماتیک در 

، 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 

 5 حضور مستمر و فعال در کالس

ارایه مقاالت مرتبط با موضوع درس)دانشجویان یک مقاله انگلیسی مرتبط با طرح 

 ارایه می دهند.( کالسآن را در  ،و با مطالعه دقیقدوره را انتخاب 

15 

 30 آزمون میان ترم

 50 آزمون پایان ترم

 منابع پیشنهادی برای مطالعه :

1- Robert Hoyt, Health Informatics Practical Guide for health care and 

information professionals, last edition 

2- Nancy Staggers, Health Informatics, An Interprofessional approach 

3-  Edward H. Shortliffe  (Editor), James J. Cimino (Editor) Biomedical 

Informatics: Computer Applications in Health Care and Biomedicine (Health 

Informatics) 4th Edition. 2013 

 جدول زمان بندی دروس :

 نام مدرس روش تدریس عنوان مطلب ساعت تاریخ شماره جلسه

استفاده معنی دار مقدمه ای درباره  -معارفه 10-8 20/6/1401 1جلسه 

 EHRاز 

 دکتر حیوی حضوری

 دکتر حیوی حضوری )ادامه( EHRاستفاده معنی دار از  10-8 27/6/1401 2جلسه

https://www.amazon.com/Edward-H-Shortliffe/e/B00HN85KE8/ref=dp_byline_cont_ebooks_1
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_ebooks_2?ie=UTF8&field-author=James+J.+Cimino&text=James+J.+Cimino&sort=relevancerank&search-alias=digital-text


  حضوری تعطیل رسمی 10-8 3/7/1401 3جلسه 

)ارایه دو  )ادامه( EHRاستفاده معنی دار از  10-8 10/7/1401 4جلسه 

 نفر از دانشجویان(

 دکتر حیوی حضوری

)ارایه دو  )ادامه( EHRاستفاده معنی دار از  10-8 17/7/1401 5جلسه 

 نفر از دانشجویان(

 دکتر حیوی حضوری

 دکتر حیوی حضوری PHRآشنایی با  10-8 24/7/1401 6جلسه 

)ارایه دو نفر از  PHRآشنایی با  10-8 1/8/1401 7جلسه 

 دانشجویان(

 دکتر حیوی حضوری

)ارایه دو نفر از  سالمت الکترونیک 10-8 8/8/1401   8 جلسه

 دانشجویان(

 دکتر حیوی حضوری

 دکتر حیوی حضوری میان ترم امتحان 10-8 15/8/1400 9جلسه 

)ارایه دو نفر  سالمت همراه و کاربردهای آن 10-8 22/8/1401 10جلسه 

 از دانشجویان(

 دکتر حیوی حضوری

 دوسالمت همراه و کاربردهای آن )ارایه   10-8 29/8/1401 11جلسه 

 نفر از دانشجویان(

 دکتر حیوی حضوری

)ارایه دو نفر کاربردهای آنسالمت همراه و  10-8 6/9/1401 12جلسه 

 از دانشجویان(

 دکتر حیوی حضوری

 دوسالمت همراه و کاربردهای آن )ارایه   10-8 13/9/1401 13جلسه 

 نفر از دانشجویان(

 دکتر حیوی حضوری

)ارایه دو نفر  سالمت همراه و کاربردهای آن 10-8 20/9/1401 14جلسه 

 از دانشجویان(

 دکتر حیوی حضوری

 دوسالمت همراه و کاربردهای آن )ارایه   10-8 27/9/1401 15جلسه 

 نفر از دانشجویان(

 دکتر حیوی حضوری

)ارایه دو نفر  سالمت همراه و کاربردهای آن 10-8 4/10/1401 16جلسه 

 از دانشجویان(

 دکتر حیوی حضوری

کاربرد پزشکی از راه دور در مدیریت کووید  10-8 11/10/1401 17جلسه 

 دو نفر از دانشجویان( )ارایه 19

 دکتر حیوی حضوری

 روش تدریس شامل حضوری یا مجازی می باشد.


