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1  

مقدمهههٍ ار بهههر  

ريودٌ الکتريویهک  پ

 سالمت

 دانؿجو ثتواند 

 :حیطٍ شىاختی 
زا ثیشب   اطالعشب  غشال     پسونشد  پصؾش ب ثیرشبز دز ن شب       تغییس نقشؽ  .1

 .نربید

 صایششب و  یبیششت پسونشششد  پصؾشش ب مباششر  دز  قبیػششش  ثششب پسونشششد        .2
 ال تسونیک زا توضیح دهد.

 پسوند  ال تسونیک غال   زا ثسؾربزد. اهداف اصلب ایجبد .3

تیششبزیپ پسونششد  ال تسونیششک غششال   زا اش دیششدزب  هششب  غششبش ب  هششب    .4
 ثین الرللب  یتجس ؾسح دهد.

ویطزششب هششب و  ؿهاشش  هششب   پسونششد  ال تسونیششک غششال   زا توضششیح    .5

ؾشششتب تب
 عبطفب -

غشششششهتسانب  
 جبحثششش  ا   

 حل  ػئل 

اغشششششالیدهب  
آ وشؾشششششششب  
وایششش  ثشششسد   
 بضیششششششششک  
متشششششششششبة  
 قششششششششب   
 ششششششششستج   

 پسوضمتوز

 غبع 2

حضششششوز ثشششش  

 وقششششششش  دز 

مششالظ  ازا شش   

مبزمالغشششششب 

 تتبغشششت ثشششب 

 جبحششا ازا شش   

ؾششد   پسغششؽ 

و پبغشششششششش   

 ؿشششششششبزم  

دزمشششششالظ و 

 آش و  آابشین

                                                 

 گردش علمی، آزمبیطی  –پرسص و پبسخ  –حل مسئله  –گروهی کوچک، نمبیطی  –ای توانذ ضبمل: سخنرانی، مببحثهیبدگیری می –روش یبددهی   


یب تراکمی )پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلط  نیای یب تکوینی )در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن( و آزمون پبیبمرحله تواننذ به صورت آزمون ورودی )آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن(هب بر اسبس اهذاف میآزمون  

 دانطجویبن( برگسار گردد.
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 دهد.

 زا ؾسح دهد. حدودی  هب و  صایب  پسوند  ال تسونیک  .6

  :حیطٍ عاطفی

 .دز هتگب  تدزیع ث  دزظ توج  داؾت  ثبؾد .1
 .دز  جبحا  طسح ؾد   ؿبزم  فیبل داؾت  ثبؾد .2
 .ث   جبحا ثب دق  زوؼ دهد .3
 .دز  جبحا  طسح ؾد  ثب اؾتیبق ؾسم  و هرساهب نربید .4

 مبزتیرب  

2  
قابلیت َار پريوهدٌ  

  الکتريویک سالمت

 دانؿجو ثتواند

  :حیطٍ شىاختی
 الصا ب  پسوند  ال تسونیک غال   زا توضیح دهد.ازمب  و  .1

 قبثلی  هب  پسوند  ال تسونیک غال   زا ؾسح دهد. .2

 فهششو  غیػششتال اطالعششب  ثیربزغششتبنب و ترششبیص آ  ثششب پسونششد       .3
 ال تسونیک غال   زا تجیین نربید.

 غب تبز اطالعبتب پسوند  ال تسونیک غال   زا ؾسح دهد. .4

 زا توصیپ نربید. HIMSS دل  .5

  :عاطفی حیطٍ

 .دز هتگب  تدزیع ث  دزظ توج  داؾت  ثبؾد .1
 .دز  جبحا  طسح ؾد   ؿبزم  فیبل داؾت  ثبؾد .2
 .ث   جبحا ثب دق  زوؼ دهد .3
 .دز  جبحا  طسح ؾد  ثب اؾتیبق ؾسم  و هرساهب نربید .4

ؾشششتب تب
 عبطفب -

غشششششهتسانب  
 جبحثششش  ا   

 حل  ػئل 

اغشششششالیدهب  
آ وشؾشششششششب  
وایششش  ثشششسد   
 بضیششششششششک  
متشششششششششبة  
 قششششششششب   

ستج    شششششششش
 پسوضمتوز

 غبع 2

حضششششوز ثشششش  

 وقششششششش  دز 

مششالظ  ازا شش   

مبزمالغشششششب 

 تتبغشششت ثشششب 

 جبحششا ازا شش   

ؾششد   پسغششؽ 

و پبغشششششششش   

 ؿشششششششبزم  

دزمشششششالظ و 

 مبزتیرب  

 ت ویتب

3  

سهههطًح ایهههرار 

پريودٌ الکتريویهک  

 سالمت

 دانؿجو ثتواند

 :حیطٍ شىاختی
1. CPR  .زا تیسیپ متد 

2. EMR .زا توضیح دهد 

3. EPR .زا تؿسیح نربید 

تفبو  هشب  غشطوح اجسایشب  هتلشپ پسونشد  ال تسونیشک غشال           .4
 زا ؾسح دهد.

  :حیطٍ عاطفی

 .دز هتگب  تدزیع ث  دزظ توج  داؾت  ثبؾد .1
 .دز  جبحا  طسح ؾد   ؿبزم  فیبل داؾت  ثبؾد .2

ؾشششتب تب
 عبطفب -

غشششششهتسانب  
 جبحثششش  ا   

 حل  ػئل 

اغشششششالیدهب  
آ وشؾشششششششب  
وایششش  ثشششسد   
 بضیششششششششک  
متشششششششششبة  
 قششششششششب   
 ششششششششستج   

 پسوضمتوز

 غبع 2

حضششششوز ثشششش  

 وقششششششش  دز 

مششالظ  ازا شش   

مبزمالغشششششب 

 تتبغشششت ثشششب 

 جبحششا ازا شش   

ؾششد   پسغششؽ 

و پبغشششششششش   

 ؿشششششششبزم  

دزمشششششالظ و 

 ت ویتب
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 .ث   جبحا ثب دق  زوؼ دهد .3
 .دز  جبحا  طسح ؾد  ثب اؾتیبق ؾسم  و هرساهب نربید .4

 مبزتیرب  

4  

ضهههريرت پیهههادٌ 

سهههازر پريوهههدٌ 

 الکتريویک سالمت

 دانؿجو ثتواند

  :حیطٍ شىاختی
 ضسوز  پیبد  غبش  پسوند  ال تسونیک غال   زا ؾسح دهد. .1

چؿششال انششداش و اهششداف نهششبیب پیششبد  غششبش  پسونششد  ال تسونیششک     .2
 غال   زا تجیین نربید.

 صایششب  ث ششبززیس  غیػششتال ال تسونیششک و زوؼ هششب  ازتقششب آ  زا   .3
  ؿهص نربید.

  :حیطٍ عاطفی 

 .دز هتگب  تدزیع ث  دزظ توج  داؾت  ثبؾد .1
 . طسح ؾد   ؿبزم  فیبل داؾت  ثبؾددز  جبحا  .2
 .ث   جبحا ثب دق  زوؼ دهد .3
 .دز  جبحا  طسح ؾد  ثب اؾتیبق ؾسم  و هرساهب نربید .4

ؾشششتب تب
 عبطفب -

غشششششهتسانب  
 جبحثششش  ا   

 حل  ػئل 

اغشششششالیدهب  
آ وشؾشششششششب  
وایششش  ثشششسد   
 بضیششششششششک  
متشششششششششبة  
 قششششششششب   
 ششششششششستج   

 پسوضمتوز

 غبع 2

حضششششوز ثشششش  

 وقششششششش  دز 

مششالظ  ازا شش   

مبزمالغشششششب 

 تتبغشششت ثشششب 

 جبحششا ازا شش   

ؾششد   پسغششؽ 

و پبغشششششششش   

 ؿشششششششبزم  

دزمشششششالظ و 

 مبزتیرب  

 ت ویتب

5  

بهههر  EHR تههاریر 

فرایىههد مراق ههت  

 بُداشتی درماوی

 دانؿجو ثتواند

 حیطٍ شىاختی:

 تیبزیپ  ساقج   میفی   میفی   ساقج  زا ازا   دهد. .1

ثشس فسایتشد  ساقجش  ثهداؾشتب دز شبنب زا       تبثیس پسوند  ال تسونیشک   .2
 توضیح دهد.

زاه بزهششبیب مشش  پسونششد  ال تسونیششک غششال   دز جهشش  ثهجششود     .3
 میفی   ساقج  ازا    ب دهد زا توضیح دهد.

دز ثهجششود میفیشش   ساقجشش  و ازتجششب     CPOE نقششؽ و جبیگششب   .4

 این غیػتال ثب پسوند  ال تسونیک غال   زا توضیح دهد.

هششب زا دز پسونششد  ال تسونیششک غششال      CDSSنقششؽ و جبیگششب    .5

 ؾسح دهد.

تششبثیس پسونششد  ال تسونیششک غششال   زا ثششس هصیتشش  هششب   ساقجشش       .6

 غال   توضیح دهد.

نقششؽ پسونششد  ال تسونیششک غششال   زا دز   ششد  ش ششب  ازا شش         .7

ؾشششتب تب
 عبطفب -

غشششششهتسانب  
 جبحثششش  ا   

 حل  ػئل 

اغشششششالیدهب  
آ وشؾشششششششب  
وایششش  ثشششسد   
 بضیششششششششک  
متشششششششششبة  
 قششششششششب   
 ششششششششستج   

 پسوضمتوز

 غبع 2

حضششششوز ثشششش  

 وقششششششش  دز 

مششالظ  ازا شش   

مبزمالغشششششب 

 تتبغشششت ثشششب 

 جبحششا ازا شش   

ؾششد   پسغششؽ 

و پبغشششششششش   

 ؿشششششششبزم  

دزمشششششالظ و 

 مبزتیرب  

 ت ویتب
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  د   نػج  ث  حبل  مبار   قبیػ  نربید.

  :حیطٍ عاطفی

 .دز هتگب  تدزیع ث  دزظ توج  داؾت  ثبؾد .1
 . جبحا  طسح ؾد   ؿبزم  فیبل داؾت  ثبؾددز  .2
 .ث   جبحا ثب دق  زوؼ دهد .3
 .دز  جبحا  طسح ؾد  ثب اؾتیبق ؾسم  و هرساهب نربید .4

6  
مههريرر بههر طههرح 

 سپاس در ایران

 دانؿجو ثتواند

 :حیطٍ شىاختی
 ثسنب   غپبظ زا توضیح دهد. .1

 اهداف اولی  و ثبنوی  ثسنب   غپبظ زا ؾسح دهد.  .2

 غپبظ زا ذمس نربید. فبهیال و تیبزیپ اغبغب دز طسح   .3

  یربز  مال  غپبظ زا ؾسح دهد. .4

  :حیطٍ عاطفی

 .دز هتگب  تدزیع ث  دزظ توج  داؾت  ثبؾد .1
 .دز  جبحا  طسح ؾد   ؿبزم  فیبل داؾت  ثبؾد .2
 .ث   جبحا ثب دق  زوؼ دهد .3
 .دز  جبحا  طسح ؾد  ثب اؾتیبق ؾسم  و هرساهب نربید .4

 

ؾشششتب تب
 عبطفب -

غشششششهتسانب  
 جبحثششش  ا   

  ػئل حل 

اغشششششالیدهب  
آ وشؾشششششششب  
وایششش  ثشششسد   
 بضیششششششششک  
متشششششششششبة  
 قششششششششب   
 ششششششششستج   

 پسوضمتوز

 غبع 2

حضششششوز ثشششش  

 وقششششششش  دز 

مششالظ  ازا شش   

مبزمالغشششششب 

 تتبغشششت ثشششب 

 جبحششا ازا شش   

ؾششد   پسغششؽ 

و پبغشششششششش   

 ؿشششششششبزم  

دزمشششششالظ و 

 مبزتیرب  

 ت ویتب

7  

آشههىایی بهها  ابههسار 

در  َههار يريد دادٌ

پريودٌ الکتريویهک  

 سالمت

 دانؿجو ثتواند

 شىاختی:حیطٍ 
ثششب انششواز اثصازهششب  وزود  داد  ثشش  پسونششد  ال تسونیششک غششال       .1

 آؾتب ثبؾد.

انششواز زوؼ هششب  وزود  داد  ثشش  پسونششد  ال تسونیششک غششال   زا    .2
 توضیح دهد.

داد  هب  غشب   یبفتش  و غشب تبزنیبفت  زا ثشب ذمشس  ثشبل  قبیػش          .3
 متد.

  :حیطٍ عاطفی

 .دز هتگب  تدزیع ث  دزظ توج  داؾت  ثبؾد .1
 . جبحا  طسح ؾد   ؿبزم  فیبل داؾت  ثبؾددز  .2

ؾشششتب تب
 عبطفب -

غشششششهتسانب  
 جبحثششش  ا   

 حل  ػئل 

اغشششششالیدهب  
آ وشؾشششششششب  
وایششش  ثشششسد   
 بضیششششششششک  
متشششششششششبة  
 قششششششششب   
 ششششششششستج   

 پسوضمتوز

 غبع 2

حضششششوز ثشششش  

 وقششششششش  دز 

مششالظ  ازا شش   

زمالغشششششب مب

 تتبغشششت ثشششب 

 جبحششا ازا شش   

ؾششد   پسغششؽ 

و پبغشششششششش   

 ؿشششششششبزم  

دزمشششششالظ و 

 مبزتیرب  

 ت ویتب
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 .ث   جبحا ثب دق  زوؼ دهد .3
 .دز  جبحا  طسح ؾد  ثب اؾتیبق ؾسم  و هرساهب نربید .4

8  

پريودٌ الکتريویهک  

سههالمت در یایگههاٌ 

 بیه المللی

 دانؿجو ثتواند

 حیطٍ شىاختی:
تجششبزة ثششین الرللششب دز حششوش  پسونششد  ال تسونیششک غششال   زا      .1

 توضیح دهد.

ثششین پششسوض  هششب  ثستششس  پسونششد  ال تسونیششک غششال   دز غششطح     .2
 زا نب  ثجسد و  یربز  هس یک زا توضیح دهد.  الرللب

 :حیطٍ عاطفی
 .دز هتگب  تدزیع ث  دزظ توج  داؾت  ثبؾد .1
 .دز  جبحا  طسح ؾد   ؿبزم  فیبل داؾت  ثبؾد .2
 .ث   جبحا ثب دق  زوؼ دهد .3
 .دز  جبحا  طسح ؾد  ثب اؾتیبق ؾسم  و هرساهب نربید .4

ؾشششتب تب
 عبطفب -

غشششششهتسانب  
 جبحثششش  ا   

  ػئل حل 

اغشششششالیدهب  
آ وشؾشششششششب  
وایششش  ثشششسد   
 بضیششششششششک  
متشششششششششبة  
 قششششششششب   
 ششششششششستج   

 پسوضمتوز

 غبع 2

حضششششوز ثشششش  

 وقششششششش  دز 

مششالظ  ازا شش   

مبزمالغشششششب 

 تتبغشششت ثشششب 

 جبحششا ازا شش   

ؾششد   پسغششؽ 

و پبغشششششششش   

 ؿشششششششبزم  

دزمشششششالظ و 

 مبزتیرب  

 ت ویتب

9  

مًاوهههذ پههه یرش 

پريودٌ الکتريویهک  

 سالمت

 دانؿجو ثتواند

 :حیطٍ شىاختی
پششریسؼ پسونششد  ال تسونیششک غششال   انششواز  حششدودی  هششب   .1

 زا نب  ثجسد.

 حششدودی  هششب  فتششب پششریسؼ پسونششد  ال تسونیششک غششال    .2
 زا توضیح دهد.

 حششدودی  هشششب  اغششتبندازد غشششبش  پسونششد  ال تسونیشششک     .3
 غال   زا ؾسح دهد.

تغییشششسا  غشششبش بنب و تشششبثیس آ  ثشششس پشششریسؼ پسونشششد       .4
 ال تسونیک غال   زا ثیب  متد.

و نگسؾششب افششساز غششبش ب  زا دز   حششدودی  هششب  هصیتشش  ا    .5
 پسوند  ال تسونیک غال   ؾسح دهد.

  :حیطٍ عاطفی

 .دز هتگب  تدزیع ث  دزظ توج  داؾت  ثبؾد .1
 .دز  جبحا  طسح ؾد   ؿبزم  فیبل داؾت  ثبؾد .2
 .ث   جبحا ثب دق  زوؼ دهد .3
 .دز  جبحا  طسح ؾد  ثب اؾتیبق ؾسم  و هرساهب نربید .4

ؾشششتب تب
 عبطفب -

غشششششهتسانب  
ا     جبحثششش 
 حل  ػئل 

اغشششششالیدهب  
آ وشؾشششششششب  
وایششش  ثشششسد   
 بضیششششششششک  
متشششششششششبة  
 قششششششششب   
 ششششششششستج   

 پسوضمتوز

 غبع 2

حضششششوز ثشششش  

 وقششششششش  دز 

مششالظ  ازا شش   

مبزمالغشششششب 

 تتبغشششت ثشششب 

 جبحششا ازا شش   

ؾششد   پسغششؽ 

و پبغشششششششش   

 ؿشششششششبزم  

دزمشششششالظ و 

 مبزتیرب  

 ت ویتب
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11  

اسهههههتاوداردَار 

حهههًزٌ پريوهههدٌ 

 الکتريویک سالمت

 دانؿجو ثتواند

  :حیطٍ شىاختی
 ؾتبغبزسهب زا دز پسوند  ال تسونیک غال   ثداند. .1

فوایششد ث ششبززیس  اغششتبندازد دز پسونششد  ال تسونی ششب غششال   زا     .2
 توضیح دهد.

غششبش ب  هششب  فیششبل دز ش یتشش  ایجششبد اغششتبندازدهب  پسونششد        .3
 ال تسونیک غال   زا نب  ثجسد و ثؿتبغد.

 زا ؾسح دهد. EHRغب تبز و  حتوا  اطالعبتب  .4

زا توضشششیح  EHRرشششو ب تجشششبدل اطالعشششب  دز اغشششتبندازدهب  ع .5
 دهد.

  :حیطٍ عاطفی

 .دز هتگب  تدزیع ث  دزظ توج  داؾت  ثبؾد .1
 .دز  جبحا  طسح ؾد   ؿبزم  فیبل داؾت  ثبؾد .2
 .ث   جبحا ثب دق  زوؼ دهد .3
 .دز  جبحا  طسح ؾد  ثب اؾتیبق ؾسم  و هرساهب نربید .4

5.  

ؾشششتب تب
 عبطفب -

غشششششهتسانب  
 جبحثششش  ا   

 حل  ػئل 

اغشششششالیدهب  
آ وشؾشششششششب  
وایششش  ثشششسد   
 بضیششششششششک  
متشششششششششبة  
 قششششششششب   
 ششششششششستج   

 پسوضمتوز

 غبع 2

حضششششوز ثشششش  

 وقششششششش  دز 

مششالظ  ازا شش   

مبزمالغشششششب 

 تتبغشششت ثشششب 

 جبحششا ازا شش   

ؾششد   پسغششؽ 

و پبغشششششششش   

 ؿشششششششبزم  

دزمشششششالظ و 

 مبزتیرب  

 ت ویتب

11  

اسههتاوداردَار ياشٌ 

وامهههٍ پريوهههدٌ  

 الکتريویک سالمت
 

 دانؿجو ثتواند

  :حیطٍ شىاختی
تؿششسیح  تس یتولششوض  هششب زا دز پسونششد  ال تسونیششک غششال   نقششؽ  .1

 نربید.

 فششبهیال آنتولششوض   ؾششج    یتششبیب  تششصازوظ  نب گششراز   طجقشش     .2
ثتششد   مدزششراز   اصششطالحب  متتششسل ؾششد  زا تیسیششپ و نقششب    

  ؿتسک هس یک زا توصیپ نربید.

 زا ثداند. UMLS غیػتال شثب  پصؾ ب ی ػب  .3

 ؾسح دهد. زا SNOMEDویطزب هب و قبثلی  هب   .4
 زا توضیح دهد. LOINCویطزب هب و قبثلی  هب   .5

  :حیطٍ عاطفی 

 .دز هتگب  تدزیع ث  دزظ توج  داؾت  ثبؾد .1
 .دز  جبحا  طسح ؾد   ؿبزم  فیبل داؾت  ثبؾد .2
 .ث   جبحا ثب دق  زوؼ دهد .3

ؾشششتب تب
 عبطفب -

غشششششهتسانب  
 جبحثششش  ا   

 حل  ػئل 

اغشششششالیدهب  
آ وشؾشششششششب  
وایششش  ثشششسد   
 بضیششششششششک  
متشششششششششبة  
 قششششششششب   
 ششششششششستج   

 پسوضمتوز

 غبع 2

حضششششوز ثشششش  

 وقششششششش  دز 

مششالظ  ازا شش   

مبزمالغشششششب 

 تتبغشششت ثشششب 

 جبحششا ازا شش   

ؾششد   پسغششؽ 

و پبغشششششششش   

 ؿشششششششبزم  

دزمشششششالظ و 

 مبزتیرب  

 ت ویتب
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 .دز  جبحا  طسح ؾد  ثب اؾتیبق ؾسم  و هرساهب نربید .4

12  

اسهههههتاوداردَار 

محتههًا ي سههاختار  

 اطالعههههههههات

EHR (معرفهههههی

ASTM) 

 

 دانؿجو ثتواند

  :شىاختیحیطٍ 
د یششل نیششبش ثشش  اغششتبندازد  حتششوا و غششب تبز اطالعششب  پسونششد       .1

 ال تسونیک غال   زا ذمس نربید.

غششبش بنهبیب مشش  دز ش یتشش  غششب تبز و  حتششو  اطالعششبتب پسونششد    .2

 ال تسونیک غال   اغتبندازد ازا   مسد  اند زا ذمس نربید.

زا  ASTMو شیششس زد  هشششب    جب یشش  آش شششو  و اغششتبد ا سی شششب   .3

 توضیح دهد.

و ویطزشششب هشششب   CCR اغشششتبندازد پسونشششد   ساقجتشششب  ػشششترس .4

   تحاس ث  فسد آ  ثیب  نربید.

 زا ثؿتبغد.CDA فبهیال  اجصا   و ویطزب هب  اغتبندازد .5

 زا ذمس نربید.CDD فبهیال  اجصا  ویطزب هب  اغتبندازد .6

 زا ثؿتبغد. CCD فبهیال  اجصا  ویطزب هب  اغتبندازد  .7

  :حیطٍ عاطفی

 .هتگب  تدزیع ث  دزظ توج  داؾت  ثبؾددز  .1
 .دز  جبحا  طسح ؾد   ؿبزم  فیبل داؾت  ثبؾد .2
 .ث   جبحا ثب دق  زوؼ دهد .3
 .دز  جبحا  طسح ؾد  ثب اؾتیبق ؾسم  و هرساهب نربید .4

5.  

ؾشششتب تب
 عبطفب -

غشششششهتسانب  
 جبحثششش  ا   

 حل  ػئل 

اغشششششالیدهب  
آ وشؾشششششششب  
وایششش  ثشششسد   
 بضیششششششششک  
متشششششششششبة  
 قششششششششب   
 ششششششششستج   

 پسوضمتوز

 غبع 2

حضششششوز ثشششش  

 وقششششششش  دز 

مششالظ  ازا شش   

مبزمالغشششششب 

 تتبغشششت ثشششب 

 جبحششا ازا شش   

ؾششد   پسغششؽ 

و پبغشششششششش   

 ؿشششششششبزم  

دزمشششششالظ و 

 مبزتیرب  

 ت ویتب

13  

اسهههههتاوداردَار 

ت هههادی پیهههام  ي  

تصههًیردر پريوههدٌ 

 الکتريویک سالمت

 دانؿجو ثتواند

 حیطٍ شىاختی:
نحو  ازتجبطشب  ثشین غیػشتال هشب   هتلشپ و تجشبدل اطالعشب  دز         .1

 پسوند  ال تسونیک غال   زا توضیح دهد.

قبثلیششش  تیب شششل  تقبثشششل ثسنب ششش  هشششب  مشششبزثسد  دز پسونشششد    .2

 ال تسونیک غال   زا ؾسح دهد.

ؾشششتب تب
 عبطفب -

غشششششهتسانب  
 جبحثششش  ا   

 حل  ػئل 

اغشششششالیدهب  
آ وشؾشششششششب  
وایششش  ثشششسد   
 بضیششششششششک  
متشششششششششبة  
 قششششششششب   
 ششششششششستج   

 پسوضمتوز

 غبع 2

حضششششوز ثشششش  

 وقششششششش  دز 

مششالظ  ازا شش   

مبزمالغشششششب 

 تتبغشششت ثشششب 

 جبحششا ازا شش   

ؾششد   پسغششؽ 

 ت ویتب
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 زا توضیح دهد.  HL7اغتبندازد  .3

زا نشب  ثجشسد و مشبزمسد هشس یشک زا       HL7اجصاء  هتلشپ اغشتبندازد    .4

 ثیب  نربید.

 زبن   دل جب   اطالعبتب زا توضیح دهد6اجصا  .5

 و قبثلی  هب  آ  زا توضیح دهد. DICOMبندازد اغت .6

  :حیطٍ عاطفی

 .دز هتگب  تدزیع ث  دزظ توج  داؾت  ثبؾد .1
 .دز  جبحا  طسح ؾد   ؿبزم  فیبل داؾت  ثبؾد .2
 .ث   جبحا ثب دق  زوؼ دهد .3

 .دز  جبحا  طسح ؾد  ثب اؾتیبق ؾسم  و هرساهب نربید .4

5.  

و پبغشششششششش   

 ؿشششششششبزم  

دزمشششششالظ و 

 مبزتیرب  

14  

فههه آيرر َههار  

مههرت ب بهها پريوههدٌ 

 الکتريویک سالمت

 دانؿجو ثتواند

 :حیطٍ شىاختی
 زا توضیح دهد. EHRتبثیس پیؿسف  ت تولوض  ثس  .1

 فن آوز  هب  جدید دز حوش  غال   زا نب  ثجسد. .2

پسونشششد  ال تسونیشششک   زا دز Laptop PDA ,PC ,جبیگشششب   .3
 توضیح دهد. غال  

زا  RFIDث شبززیس  فتششبوز  هششب  تؿشهیص صششدا  ثبزمششد  ششوا      .4
 دز پسوند  ال تسونیک غال   ثب  ثبل توضیح دهد.

 ایتتسن  دز پسوند  ال تسونیک غال   زا تجیین متد.نقؽ  .5

  :حیطٍ عاطفی

 .دز هتگب  تدزیع ث  دزظ توج  داؾت  ثبؾد .1
 .دز  جبحا  طسح ؾد   ؿبزم  فیبل داؾت  ثبؾد .2
 .ث   جبحا ثب دق  زوؼ دهد .3
 .دز  جبحا  طسح ؾد  ثب اؾتیبق ؾسم  و هرساهب نربید .4

 

ؾشششتب تب
 عبطفب -

غشششششهتسانب  
 جبحثششش  ا   

  ػئل حل 

اغشششششالیدهب  
آ وشؾشششششششب  
وایششش  ثشششسد   
 بضیششششششششک  
متشششششششششبة  
 قششششششششب   
 ششششششششستج   

 پسوضمتوز

 غبع 2

حضششششوز ثشششش  

 وقششششششش  دز 

مششالظ  ازا شش   

مبزمالغشششششب 

 تتبغشششت ثشششب 

 جبحششا ازا شش   

ؾششد   پسغششؽ 

و پبغشششششششش   

 ؿشششششششبزم  

دزمشششششالظ و 

 مبزتیرب  

 ت ویتب
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15  
محرماوگی ي امىیهت  

 EHRاطالعات در 

 دانؿجو ثتواند

  :حیطٍ شىاختی

 اطالعب  زا توصیپ نربید. حس بنگب و ا تی   .1

غششطح دغتسغششب و ضششواث  حششبمال ثششس ا تیشش  اطالعششب  دز    .2
 پسوند  ال تسونیک غال   زا ؾسح دهد.

  فهو  ز صنگبز  زا تیسیپ متد. .3

  فهو  ا ضب  دیجیتبل زا ؾسح دهد. .4

 زوؼ و فسایتد ز صنگبز  و ا ضب دیجیتبل زا توضیح دهد. .5

  :حیطٍ عاطفی

 .اؾت  ثبؾددز هتگب  تدزیع ث  دزظ توج  د .1
 .دز  جبحا  طسح ؾد   ؿبزم  فیبل داؾت  ثبؾد .2
 .ث   جبحا ثب دق  زوؼ دهد .3
 .دز  جبحا  طسح ؾد  ثب اؾتیبق ؾسم  و هرساهب نربید .4

5.  

ؾشششتب تب
 عبطفب -

غشششششهتسانب  
 جبحثششش  ا   

 حل  ػئل 

اغشششششالیدهب  
آ وشؾشششششششب  
وایششش  ثشششسد   
 بضیششششششششک  
متشششششششششبة  
 قششششششششب   
 ششششششششستج   

 پسوضمتوز

 غبع 2

حضششششوز ثشششش  

 وقششششششش  دز 

مششالظ  ازا شش   

مبزمالغشششششب 

 تتبغشششت ثشششب 

 جبحششا ازا شش   

ؾششد   پسغششؽ 

و پبغشششششششش   

 ؿشششششششبزم  

دزمشششششالظ و 

 مبزتیرب  

 ت ویتب

16  

اوههههًال مههههدی 

اطالعهههههاتی در 

 EHRطراحهههههی

 مًاوذ پیهادٌ سهازر  
EHR 

 دانؿجو ثتواند

  :حیطٍ شىاختی
انششواز  ششدل  اطالعششبتب دز طساحششب پسونششد  ال تسونیششک غششال   زا نششب    .1

 ثجسد.

 اطالعب  زا تیسیپ متد. دل  تطقب   فهو ب و فیصی ب  .2

 وانشش   زا تیسیششپ و  قبیػشش  نربیششد. JADو  RADدو نششوز  تششدولوض   .3
پیششبد  غششبش  پسونششد  ال تسونیششک غششال   زا اش جتجشش  هششب   هتلششپ    

 ثسزغب نربید.

 زاه بزهب  الج  ثس  وان   وجود زا ؾسح دهد. .4

  :حیطٍ عاطفی

 .دز هتگب  تدزیع ث  دزظ توج  داؾت  ثبؾد .1
 .دز  جبحا  طسح ؾد   ؿبزم  فیبل داؾت  ثبؾد .2
 .ث   جبحا ثب دق  زوؼ دهد .3
 .دز  جبحا  طسح ؾد  ثب اؾتیبق ؾسم  و هرساهب نربید .4

 

ؾشششتب تب
 عبطفب -

غشششششهتسانب  
 جبحثششش  ا   

 حل  ػئل 

اغشششششالیدهب  
آ وشؾشششششششب  
وایششش  ثشششسد   
 بضیششششششششک  
متشششششششششبة  
 قششششششششب   
 ششششششششستج   

 پسوضمتوز

 غبع 2

حضششششوز ثشششش  

 وقششششششش  دز 

مششالظ  ازا شش   

مبزمالغشششششب 

 تتبغشششت ثشششب 

 جبحششا ازا شش   

ؾششد   پسغششؽ 

و پبغشششششششش   

 ؿشششششششبزم  

دزمشششششالظ و 

 مبزتیرب  

 ت ویتب
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 امتحان پایان ترم  17
  :داوشجً بتًاود

 .هدف اش ازا   این واحد دزغب زا ث   وثب دزک مسد  ثبؾد .1
 .ثب انگیص  و اؾتیبق دز ا تحب  پبیب  تس  ؾسم  متد .2

  ؾتب تب
 عبطفب

 دوغبع  _______ حل  ػئل 

پبغ  ث  

غوا    طسح 

 ؾد 

 آش و  پبیبنب
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