
 

 پیراپزشکی دانشکده
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 فناوری اطالعات سالمت  دانشجویان ترم پنج مخاطبان: 
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 خانم کریمی  مدرس: 

 3فناوری اطالعات سالمت  پیش نیاز:و درس 
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 سالمت معرفی چالش ها و روش های مربوط به این علم در عصر حاضر
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 ادگی کشورهای برای پیاده سازی و اجرایحوه ارزیابی آمن E-Health 

 

 برنامه کشور های مختلف در اجرای طرح سالمت الکترونیک .4

 آشنایی با کشورهای موفق در حوزه اجرای طرح سالمت الکترونیک 

 معرفی برنامه های کشورهای موفق در حوزه اجرای طرح سالمت الکترونیک 
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 سیستم های حمایت از تصمیم گیری در پزشکی .10

  المتو کاربرد آن در حوزه س تصمیم از حمایت ایھانواع سیستم 

  پزشکی تشخیص به کمک ایھسامانه معرفی 



 

  HL7ستاندارد های طراحی و توسعها .11

 HL7معرفی استاندارهای طراحی و توسعه 

 

 در مراقبت پزشکی mobile baseارچوب های مفهومی ابزار های چه .12

 آشنایی با استفاده از ابزارهای قابل حمل Mobile در ارائه خدمات سالمت 
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 آشنایی با مفهوم حریم شخصی 
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 در پایان دانشجو قادر باشد

 .بود خواهد مدیران های ویژگی و مدیران انواع ، سازمان ، مدیریت تعریف به قادر دانشجو

 

 منابع:

 کتاب انفورماتیک پزشکی شورتلیف

 کتاب انفورماتیک پزشکی جوزف تن

 

 روش تدریس:

  س و سخنرانیکنفران

 

 آموزشی : وسایل

 پاورپورینت  -ویدئو پروژکتور -وایت برد



 

   سنجش و ارزشیابی

 

 ساعت تاریخ  )بر حسب درصد(سهم از نمره کل روش       آزمون

    درصد  10   کوئیز

طول ترم مشخص  درصد 15  آزمون میان دوره

 میشود. 

 

   درصد 50  آزمون پایان ترم

حضور فعال در 

 سکال

   درصد   5  

   درصد 20 سمینار  تکالیف دانشجو

 

 و انتظارات از دانشجو:کالس مقررات 

 کالسحضور به موقع در 

 رعایت قوانین آموزشی  

 .در صورت غیبت بیش از حد مجاز با دانشجو مطابق با آئین نامه آموزشی رفتار خواهد شد
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