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 هدف کلی:
 بهداشتي اطالعات مديريت متون در دانشجويان در مطب درك و خواندن لغات، فرهنگ از استفاده مهارتهاي ارتقاي

  : کلی جلساتاهداف 

 پاراگراف در متون انگلیسی ساختار دانشجویان باآشنایی  -1

  در متون انگلیسیانواع پاراگراف  دانشجویان باآشنایی  -2

 فنون خواندن متون انگلیسی دانشجویان بانایی آش -3

 Health information technology (HIT)مفهوم  آشنایی دانشجویان با -4

 Health information management (HIM)  مفهوم آشنایی دانشجویان با -5

 Medical Informaticsمفهوم  آشنایی دانشجویان با -6

 Health Informatics  مفهوم آشنایی دانشجویان با -7

 Health Information Systemsمفهوم  آشنایی دانشجویان با -8

 Electronic Health Record (EHR)مفهوم  آشنایی دانشجویان با -9

  Electronic Medical Record (EMR)مفهوم  آشنایی دانشجویان با -11

  Personal Health Record (PHR)مفهوم  آشنایی دانشجویان با -11

 Data Miningمفهوم  آشنایی دانشجویان با -12

 Decision Support Systems (DSS)مفهوم  آشنایی دانشجویان با -13

 Registryمفهوم  آشنایی دانشجویان با -14

 Prediction Modelsمفهوم  آشنایی دانشجویان با -15

 Telemedicine مفهوم آشنایی دانشجویان با -16

 

 

 : جلسه هر کلی اهداف تفکیک به ویژه اهداف

 

 پاراگراف در متون انگلیسی ساختار دانشجویان باآشنایی  -1

 (… ,topic, topic sentence, unity, coherence, cinclusionساختار يک پاراگراف را توصیف کند ) -1-1
 

 آشنایی دانشجویان با انواع پاراگراف در متون انگلیسی -2

 ,description, illustration, narrative, cause effect, comparison & contrastانواع پاراگراف) -2-1

classification, composite .را شرح دهد 

 

 

 فنون خواندن متون انگلیسی دانشجویان باآشنایی  -3

را توضیح  ، Outlining ،Paraphrasing ،Summarizing ،Note-takingدانشجو بتواند تکنیک های خواندن متون از جمله -3-1

  دهد و از آنها در متون تخصصی استفاده نماید.

 Health information technology (HIT)وم مفه آشنایی دانشجویان با -4



 خواندن -4-1
 ترجمه متون و مقاالت مرتبط -4-2

 

  Health information management (HIM)  مفهوم آشنایی دانشجویان با -5

 خواندن -5-1
 ترجمه متون و مقاالت مرتبط -5-2

 

  Medical Informaticsمفهوم  آشنایی دانشجویان با -6

 خواندن -6-1
 ترجمه متون و مقاالت مرتبط -6-2

 

 Health Informatics  مفهوم یی دانشجویان باآشنا -7

 خواندن -7-1
 ترجمه متون و مقاالت مرتبط -7-2

 

  Health Information Systemsمفهوم  آشنایی دانشجویان با -8

 خواندن -8-1
 ترجمه متون و مقاالت مرتبط -8-2

 

  Electronic Health Record (EHR)مفهوم  آشنایی دانشجویان با -9

 خواندن -9-1
 ترجمه متون و مقاالت مرتبط -9-2

 

   Electronic Medical Record (EMR)مفهوم  آشنایی دانشجویان با -11

 خواندن -11-1

 ترجمه متون و مقاالت مرتبط -11-2
 

  Personal Health Record (PHR)مفهوم  آشنایی دانشجویان با -11

 خواندن -11-1
 ترجمه متون و مقاالت مرتبط -11-2

 

  Data Miningمفهوم  آشنایی دانشجویان با -12

 خواندن -12-1

 ترجمه متون و مقاالت مرتبط -12-2
 

  Decision Support Systems (DSS)مفهوم  آشنایی دانشجویان با -13

 خواندن -13-1
 ترجمه متون و مقاالت مرتبط -13-2

 

 Registryمفهوم  آشنایی دانشجویان با -14

 خواندن -14-1
 ترجمه متون و مقاالت مرتبط -14-2

 

 Prediction Modelsمفهوم  آشنایی دانشجویان با -15

 خواندن -15-1
 ترجمه متون و مقاالت مرتبط -15-2

 Telemedicine مفهوم باآشنایی دانشجویان  -16

 خواندن -16-1
 ترجمه متون و مقاالت مرتبط -16-2

 

 

 منابع برای مطالعه :



 مرتبط با رشته مقاالت .1

 کتاب های تخصصی رشته .2

 
 

 یادگیری  –شیوه های یاددهی 

 ، تمرینpptو پاسخ ،  سخنرانی همراه با پرسش

  

 رسانه های آموزشی 

  روایت برد،  ویدیوپروژکتو

 

 سنجش و ارزشیابی

  

 ساعت  تاریخ  نمره  ش رو

   - کوئیز

   4 آزمون میان دوره 

   12 آزمون پایان ترم 

   4 فعالیتهای کالسی ) کنفرانس ، ترجمه ( 

 

 مقررات درس و انتظارات از دانشجو :   

  :مایندتوجه ن ریزبه نکات  از کالس های درس هر چه بیشتر وریبه منظور بهره  از دانشجویان عزیز انتظار میرود  

  مقاالتی که برای بحث در کالس معرفی می شود، قبل از شروع کالس مطالعه نمایند.  - 1

 (.تأثیر دارد ارزشیابیکالس در  )غیبت دردهند به حضور منظم در تمام جلسات اهمیت   - 2

 ند.فعال داشته باشدر بحث های گروهی کالس مشارکت  – 3
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 HIM (1)درس زبان تخصصی جدول زمانبندی 
 16-14  ساعت و سه شنبه ها ها دوشنبهروز وساعت کالس:  

     

 جلسه 

 

 
 روش تدریس مدرس موضوع هر جلسه

1 22/27/1317 prefixes, suffixes, and bases سخنرانی ، بحث  و تمرین عباسی 

2 23/27/1317 prefixes, suffixes, and bases  سخنرانی ، بحث  و تمرین عباسی با بررسی مثال 

 سخنرانی ، بحث  و تمرین عباسی ساختار انواع جمله 21/27/1317 3

 سخنرانی ، بحث  و تمرین عباسی (2ساختار انواع جمله ) 12/27/1317 4

 سخنرانی ، بحث  و تمرین عباسی اع پاراگرافانو 16/27/1317 5

 سخنرانی ، بحث  و تمرین عباسی (2انواع پاراگراف ) 17/27/1317 6

 سخنرانی ، بحث  و تمرین عباسی ساختار يک پاراگراف  23/27/1317 7

8 
22/27/1317 Health information technology(HIT) 

 
 سخنرانی ، بحث  و تمرین عباسی

9 
32/27/1317 Health information technology(HIT) 

 )بررسی مقاله(
 سخنرانی ، بحث  و تمرین عباسی

11 21/20/1317 Medical Informatics سخنرانی ، بحث  و تمرین عباسی 

11 
27/20/1317 Medical Informatics 

 )بررسی مقاله(

ث  و تمرینسخنرانی ، بح عباسی  

یل رسمیتعط 20/20/1317 12  

13 12/20/1317 Health Informatics سخنرانی ، بحث  و تمرین عباسی 

14 
11/20/1317 Health Informatics 

 )بررسی مقاله(
 سخنرانی ، بحث  و تمرین عباسی

15 21/20/1317 Health Information Systems سخنرانی ، بحث  و تمرین عباسی 

16 
22/20/1317 Health Information System 

 )بررسی مقاله(

ث  و تمرینسخنرانی ، بح عباسی  

17 20/20/1317 Hospital Information System ث  و تمرینسخنرانی ، بح عباسی  

18 
21/20/1317 Hospital Information System 

 )بررسی مقاله(

ث  و تمرینسخنرانی ، بح عباسی  

19 21/21/1317 Electronic Health Record (EHR) سخنرانی ، بحث  و تمرین عباسی 

21 
26/21/1317 Electronic Health Record (EHR) 

 )بررسی مقاله(

 سخنرانی ، بحث  و تمرین عباسی

21 
12/21/1317 Electronic Medical Record 

(EMR) 

  )بررسی مقاله(

و تمرین  سخنرانی ، بحث عباسی  

22 13/21/1317 Information Retrieval  و تمرین  سخنرانی ، بحث عباسی  

23 11/21/1317 Information Retrieval )و تمرین  سخنرانی ، بحث عباسی )بررسی مقاله  

24 22/21/1317 Data mining  و تمرین  سخنرانی ، بحث عباسی  

 




