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 هدف کلی:

 آکادمیک پارادایم یک عنوان به فناوری مدیریت با سیستمی آشنایی

  : کلی جلساتاهداف 
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 کاربردهای فناوری در بخش های مدیریتی دانشجویان باآشنایی  -14

 روش های پشتیبانی تصمیم در بخش بهداشت و درمان دانشجویان بایی آشنا -15

 سیستم های پشتیبان تصمیم در بخش بهداشت و درمان دانشجویان باآشنایی  -16
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15-4- Bays 
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 منابع برای مطالعه :

 همکاران و صدوقی فرحناز دکتر سالمت، اطالعات فناوری .1

 اوری اطالعات سالمت، دکتر ترابی، دکتر صفدری و دکتر شاهمرادیمدیرت فن .2
 

 یادگیری  –شیوه های یاددهی 

 pptو پاسخ ،  سخنرانی همراه با پرسش

  

 رسانه های آموزشی 

  روایت برد،  ویدیوپروژکتو

 

 سنجش و ارزشیابی

  

 ساعت  تاریخ  نمره  روش 

   - کوئیز

   5 آزمون میان دوره 

   12 ترم  آزمون پایان

   3 فعالیتهای کالسی ) کنفرانس ، تحقیق ، ترجمه ( 

 

 مقررات درس و انتظارات از دانشجو :   

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

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

 ند.فعال داشته باشدر بحث های گروهی کالس مشارکت  – 3

 

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

 تاریخ ارسال :          تاریخ تحویل:                          تاریخ ارسال:                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 مدیریت فناوری در حوزه سالمت درسجدول زمانبندی 
 18-16  ها ساعت سه شنبهروز وساعت کالس:  

     

 جلسه 

 

 
 روش تدریس مدرس موضوع هر جلسه

 سخنرانی ، بحث   عباسی مفاهیم داده ، اطالعات و دانش 11/10/1930 1

 سخنرانی ، بحث عباسی ه های سالمتساختار داد 10/10/1930 2

 سخنرانی ، بحث عباسی آناجزا و انواع فناوری،  11/10/1930 3

 سخنرانی ، بحث عباسی سیستم های پردازش اطالعات  22/10/1930 4

 سخنرانی ، بحث عباسی مدیریت پایگاه داده ها 23/10/1930 5

رانی ، بحثسخن عباسی ارتباطات در مراقبت بهداشتی 16/10/1930 6  

 سخنرانی ، بحث عباسی مدلسازی سیستم های اطالعات سالمت 19/10/1930 7

 سخنرانی ، بحث عباسی فناوری مدیریت در حیاتی عوامل 21/10/1930 8

 سخنرانی ، بحث عباسی چرخه توسعه سیستم های اطالعات سالمت 20/10/1930 9

اسیعب امنیت سیستم های اطالعات سالمت 10/13/1930 11  سخنرانی ، بحث 

 سخنرانی ، بحث عباسی ارزیابی فناوری 11/13/1930 11

 سخنرانی ، بحث عباسی روش های ارزیابی فناوری 10/13/1930 12

 سخنرانی ، بحث عباسی کاربردهای فناوری در بخش های بالینی 12/11/1930 13

رانی ، بحثسخن عباسی کاربردهای فناوری در بخش های مدیریتی 13/11/1930 14  

 سخنرانی ، بحث عباسی روش های پشتیبانی تصمیم در بخش بهداشت و درمان 16/11/1930 15

16 
سیستم های پشتیبان تصمیم در بخش بهداشت و   29/11/1930

 درمان

 سخنرانی ، بحث عباسی

 

 

 




