
 

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 دانشکده پیراپزشکی

  درس قالب نگارش طرح
  

 کارشناسی فناوری اطالعات سالمت سومدانشجویان ترم مخاطبان:                                   رانحب در سالمت اطالعات مدیریت عنوان درس : 

  ندارد نیاز: درس  پیش                                                                   نظری واحد 1 :تعداد واحد  

 آزاد                                                                   ساعت مشاوره :                               12-10  یکشنبه ساعتهفته دوم ترم  8  زمان ارائه درس :  

 معصومه عباسی  مدرس : 

 

 کلی: هدف

 طبيعي هاي فوريت و باليا در بازتواني و پاسخ آمادگي، فوريتها، و باليا در سالمت اطالعات ريزي برنامه و سالمت اطالعات مديريت اصول شناخت

 بيولوژيك و فناورزا و

  : کلی جلساتاهداف 

  مفاهيم و اصطالحات در بحرانآشنايي با  .1

  طرتئوري هاي مديريت باليا و کاهش خآشنايي با  .2

 بحران درهنگام افراد اقداماتو   بحران با مبارزه اصولآشنايي با  .3

 چرخه مديريت بحران و مفاهيم اوليه آنآشنايي با  .4

 در بحران فناوري اطالعات و ارتباطاتنقش آشنايي با  .5

 ت بحرانيفناوري هاي جديد در مديرآشنايي با  .6

  پزشکي از را دور در بحرانسيستم هاي کاربرد آشنايي با  .7

  ها بيمارستان اعتباربخشي برنامه در بحران مديريت استانداردهايآشنايي با  .8

 

 

 : جلسه هر کلی اهداف تفکیک به ویژه اهداف

  مفاهيم و اصطالحات در بحرانآشنايي با  -1

 مفهوم باليا و شرايط اضطراري -1-1

  تئوري هاي مديريت باليا و کاهش خطرآشنايي با  -2

  بحران اثراتپيامدها و  -2-1

 مديريت باليا -2-2

 رويکردهاي مديريت باليا -2-3

 .کند بيان را بحران وقوع زماني احلمر -2-4

 بحران درهنگام افراد اقداماتو   بحران با مبارزه اصولآشنايي با  -3

 .دهد شرح را مبارزه اصول -3-1

 .کند بيان را الزم هاي گام -3-2

 .کند بيان را رفتاري اورژانس -3-3

 .کند بيان را بحران با برخورد نحوه -3-4

 چرخه مديريت بحران و مفاهيم اوليه آنآشنايي با  -4

 قه بندي بحران از نظر وقوع زمانيطب -4-1

 چرخه مديرت بحران -4-2

 در بحران فناوري اطالعات و ارتباطاتنقش آشنايي با  -5

 بحراندر فناوري اطالعات  -5-1

 سامانه هاي مديريت بحران -5-2



 در شرايط اضطراري و بکارگيري آنو تحليل فرآيند جمع آوري اطالعات  -5-3

 فناوري هاي جديد در مديريت بحرانآشنايي با  -6

 در بحران جديد فناوريهاي با آشنايي -6-1

 در بحران جديد هاي فناوري از استفاده ضرورت -6-2

  مديريت هاي فناوري ارزيابي و مقايسه -6-3

  پزشکي از را دور در بحرانسيستم هاي کاربرد آشنايي با  -7

  از راه دور  فوريت هاي پزشکيسيستم هاي  با آشنايي -7-1

 سيستم هاي اطالعات جغرافيايي در بحران با آشنايي -7-2

  ها بيمارستان اعتباربخشي برنامه در بحران مديريت استانداردهايآشنايي با  -8

 ايران در بحران مديريت استانداردهاي با آشنايي -8-1

 

 

 منابع براي مطالعه :

  المللي بين بحران مديريت .1

 بحران در عمومي بهداشت مديريت .2

 مرتبط مقاالت و منابع .3
 

 يادگيري  –شيوه هاي ياددهي 

 pptو پاسخ ،  سخنراني همراه با پرسش

  

 رسانه هاي آموزشي 

  روايت برد،  ويديوپروژکتو

 

 سنجش و ارزشيابي

  

 ساعت  تاريخ   نمره روش 

   - کوئيز

   5 آزمون ميان دوره 

   13 آزمون پايان ترم 

   2 فعاليتهاي کالسي 

 

 مقررات درس و انتظارات از دانشجو :   

  :توجه نمايند زير به نکات از کالس هاي درس هر چه بيشتر وريبه منظور بهره  از دانشجويان عزيز انتظار ميرود  

 (.تأثير دارد ارزشيابيکالس در  )غيبت دردهند ر تمام جلسات اهميت به حضور منظم د  - 1

 ند.فعال داشته باشدر بحث هاي گروهي کالس مشارکت  – 2

 دانشکده: EDOنام و امضای مدرس:             نام و امضای مدیر گروه:                نام و امضای مسئول

 ارسال:                                   تاریخ ارسال :تاریخ تحویل:                          تاریخ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 مدیریت اطالعات سالمت در بحراندرس جدول زمانبندی 
 12-10  ها ساعتیکشنبه   هفته دوم ترم 8روز وساعت کالس:  

     

 جلسه 

 

 
 روش تدریس مدرس موضوع هر جلسه

 سخنرانی ، بحث   عباسی رانمفاهيم و اصطالحات در بحآشنايي با  72/80/7932 1

 سخنرانی ، بحث عباسی تئوري هاي مديريت باليا و کاهش خطر 80/83/7932 2

 تعطیل رسمی 3

 سخنرانی ، بحث عباسی بحران درهنگام افراد اقداماتو   بحران با مبارزه اصول 77/83/7932 4

ی ، بحثسخنران عباسی چرخه مديريت بحران و مفاهيم اوليه آن 70/83/7932 5  

6 
و بحران ) سامانه مديريت  فناوري اطالعات و ارتباطات 72/83/7932

 بحران، جمع آوري و تحليل داده هاي بحران(

 سخنرانی ، بحث عباسی

 سخنرانی ، بحث عباسی  از راه دور  فوريت هاي پزشکيسيستم  87/78/7932 7

 سخنرانی ، بحث عباسی ات جغرافيايي و بحرانيستم اطالعس 83/78/7932 8

9 
 اعتباربخشي برنامه در بحران مديريت استانداردهاي 71/78/7932

 ها يمارستانب

 سخنرانی ، بحث عباسی

 

 

 




