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 ورهفرم طرح د

                                                                                                                                                                            
 1انفورماتیک سالمت  نام درس:

 واحد نظری 2 واحد: تعداد
ی فناور رشته تحصیلی:

 اطالعات سالمت
 

  مقطع تحصیلی دانشجویان:
 کارشناسی

 محل برگزاری: 
دانشگاه علوم پزشکی 

تربت حیدریه، ساختمان 
 آموزش

  مدرس:
 مصطفی کمالی

 1398-99نیمسال اول تحصیلی 

 
انفورماتیک پزشکی  در حوزه اطالعات سالمت معرفی چالش ها و روش  آشنایی دانشجو با مفاهیم بنیادی و تئوری های مربوط به انفورماتیک پزشکی، چهارچوب ها و نفش :هدف کلی درس

 های مربوط به این علم در عصر حاضر
 

شماره 

 جلسه

تاریخ 

 جلسه

اهداف میانی  )رئوس 

 مطالب(

اهداف ویژه )بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی: شناختی، عاطفی، 

 روان حرکتی(

طبقه هر 

 حیطه

 روش یاددهی

 یادگیری

ل مواد و وسای

 آموزشی
 ارزشیابینحوه تکالیف دانشجو زمان جلسه

 مبانی انفورماتیک  1

 انتظار می رود دانشجو بتواند،

 الف( در حیطه شناختی:

 تکامل مفاهیم داده،اطالعات،دانش و خرد را توضیح دهد.-

 اطالعات را توصیف کند. وق پنجگانهحق -

 اهمیت اطالعات را ذکر نماید. -

 را تعریف نماید. انفورماتیک سالمت -

 د.ی انفورماتیک بهداشتی را نام ببراجزا -

 ب( در حیطه عاطفی:
 درس گوش کند.و عالقه به  زهیبا انگ -

، شناختی

 عاطفی

 سخنرانی،
 پاسخ، پرسش و

 گروهی بحث

 ،وایت برد
 ماژیک

 ،ویدئو پروژکتور
کتاب، نرم افزار 
Power point 

 دقیقه 120
آمادگی برای 
 جلسه آینده

 آغازین آزمون

                                                 

 گردش علمی، آزمایشی  –پرسش و پاسخ  –حل مسئله  –گروهی کوچک، نمایشی  –ای د شامل: سخنرانی، مباحثهتوانیادگیری می –روش یاددهی   


یا تراکمی )پایان یک دوره یا مقطع آموزشی با هدف قضاوت در مورد تسلط  نیو آزمون پایاای یا تکوینی )در فرایند تدریس با هدف شناسایی قوت و ضعف دانشجویان( توانند به صورت آزمون ورودی )آگاهی از سطح آمادگی دانشجویان( مرحلهها بر اساس اهداف میآزمون  

 دانشجویان( برگزار گردد.
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 .داشته باشد فعال مشارکت کالسیمباحث  در -

 را پیگیری کند.مباحث درسی  حواس دانشجو با تمرکز -

2  
سواد اطالعاتی و 

 سیستم های اطالعاتی

 انتظار می رود دانشجو بتواند،

 الف( در حیطه شناختی:

 سواد اطالعاتی و انواع آن را بیان نماید. -

 ح دهد.سیستم های اطالعاتی را توضی -

 اجزای سیستم های اطالعاتی را شرح دهد.  -

 انواع سیستم های اطالعاتی را توضیح دهد. -

 سیر تکاملی سیستم های اطالعاتی را شرح دهد. -

 ب( در حیطه عاطفی:
 درس گوش کند.و عالقه به  زهیبا انگ -

 .داشته باشد فعال مشارکت کالسیمباحث  در -

 را پیگیری کند.درسی مباحث  حواس دانشجو با تمرکز -

، شناختی

 عاطفی

 سخنرانی،
 پاسخ، پرسش و

 گروهی بحث

، وایت برد
 ماژیک

 ،ویدئو پروژکتور
کتاب، نرم افزار 
Power point 

 دقیقه 120

پرسش و پاسخ 

 ابتدای در 

 -کالس
Quiz  در جلسه
 ندهیآ

 تکوینی

3  

کاربرد فناوری 

اطالعات در بخش 

 های پشتیبان بالینی

 دانشجو بتواند، انتظار می رود

 الف( در حیطه شناختی:
کاربرد فناوری اطالعات در بخش های پشتیبان بالینی به طور کامل  -

 شرح دهد.
 سیستم اطالعات داروخانه را شرح دهد. -
 ستم اطالعات پرستاری را شرح دهد.یس -

 ب( در حیطه عاطفی:
 درس گوش کند.و عالقه به  زهیبا انگ -

 .داشته باشد فعال کتمشار کالسیمباحث  در -

 را پیگیری کند.مباحث درسی  حواس دانشجو با تمرکز -

، شناختی

 عاطفی

 سخنرانی،
 پاسخ، پرسش و

 گروهی بحث

، وایت برد
 ماژیک

 ،ویدئو پروژکتور
کتاب، نرم افزار 
Power point 

 دقیقه 120

پرسش و پاسخ 

 ابتدای در 

 -کالس
Quiz  در جلسه
 ندهیآ

 تکوینی

4  

ی کاربرد فناور

اطالعات در بخش 

 های پشتیبان بالینی

 انتظار می رود دانشجو بتواند،

 الف( در حیطه شناختی:

 سیستم اطالعات رادیولوژی را شرح دهد. -

 سیستم اطالعات آزمایشگاه شرح دهد. -

، شناختی

 عاطفی

 سخنرانی،
 پاسخ، پرسش و

 گروهی بحث

، وایت برد
 ماژیک

 ،ویدئو پروژکتور
کتاب، نرم افزار 
Power point 

 دقیقه 120

پرسش و پاسخ 

 ابتدای در 

 -کالس
Quiz  در جلسه

 تکوینی
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 ب( در حیطه عاطفی:
 درس گوش کند.و عالقه به  زهیبا انگ -

 .داشته باشد فعال مشارکت کالسیمباحث  در -

 را پیگیری کند.مباحث درسی  حواس دانشجو با تمرکز -

 ندهیآ

5  

کاربرد فناوری 

اطالعات در بخش 

 الینیهای ب

 انتظار می رود دانشجو بتواند،

 الف( در حیطه شناختی:

 کاربرد فناوری در سالمت را شرح دهد.-

 مزایای فن اطالعات سالمت را شرح دهد. -

 کاربرد فن آوری اطالعات در بخش های  بالینی را شرح دهد.-

 ب( در حیطه عاطفی:
 درس گوش کند.و عالقه به  زهیبا انگ -

 .داشته باشد فعال مشارکت کالسیمباحث  در -

 را پیگیری کند.مباحث درسی  حواس دانشجو با تمرکز -

، شناختی

 عاطفی

 سخنرانی،
 پاسخ، پرسش و

 گروهی بحث

، وایت برد
 ماژیک

 ،ویدئو پروژکتور
کتاب، نرم افزار 
Power point 

 دقیقه 120

پرسش و پاسخ 

 ابتدای در 

 -کالس
Quiz  در جلسه
 ندهیآ

 تکوینی

6  
 ،GISا آشنایی ب

CDSS،DSS 

 انتظار می رود دانشجو بتواند،

 الف( در حیطه شناختی:

-GIS  .شرح دهد 

 اجزای سیستم های پشتیبان تصمیم بالینی را شرح دهد. -

 انواع  سیستم های پشتیبان تصمیم را شرح دهد. -

 ب( در حیطه عاطفی:
 درس گوش کند.و عالقه به  زهیبا انگ -

 .داشته باشد عالف مشارکت کالسیمباحث  در -

 را پیگیری کند.مباحث درسی  حواس دانشجو با تمرکز -

، شناختی

 عاطفی

 سخنرانی،
 پاسخ، پرسش و

 گروهی بحث

، وایت برد
 ماژیک

 ،ویدئو پروژکتور
کتاب، نرم افزار 
Power point 

 دقیقه 120

پرسش و پاسخ 

 ابتدای در 

 -کالس
Quiz  در جلسه
 ندهیآ

 تکوینی

 پورتال های سالمت  7

 انتظار می رود دانشجو بتواند،

 الف( در حیطه شناختی:

 مفهوم پورتال سالمت را بیان نماید. -

 ویژگی های پورتال ها را بیان نماید.-

 هدف طراحی و پیاده سازی پورتال ها را ذکر نماید.-

، شناختی

 عاطفی

 سخنرانی،
 پاسخ، پرسش و

 گروهی بحث

، وایت برد
 ماژیک

 ،ویدئو پروژکتور
کتاب، نرم افزار 
Power point 

 دقیقه 120

پرسش و پاسخ 

 ابتدای در 

 -کالس
Quiz  در جلسه
 ندهیآ

 تکوینی
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 دالیل به کارگیری پورتال های سالمت را شرح دهد.-

 ید.کاربردهای پورتال های سالمت را بیان نما

 ب( در حیطه عاطفی:
 درس گوش کند.و عالقه به  زهیبا انگ -

 .داشته باشد فعال مشارکت کالسیمباحث  در -

 را پیگیری کند.مباحث درسی  حواس دانشجو با تمرکز -

8  
استانداردهای شبکه 

 معنایی و انتولوژی

 انتظار می رود دانشجو بتواند،

 الف( در حیطه شناختی:
 انتولوژی را نعریف نماید. -

 کاربردهای انتولوژی را بیان نماید.
 استانداردهای شبکه معنایی را شرح دهد.

 حیطه عاطفی: ب( در
 درس گوش کند.و عالقه به  زهیبا انگ -

 .داشته باشد فعال مشارکت کالسیمباحث  در -

 را پیگیری کند.مباحث درسی  حواس دانشجو با تمرکز -

، شناختی

 عاطفی

 سخنرانی،
 پاسخ، پرسش و

 گروهی بحث

، وایت برد
 ماژیک

 ،ویدئو پروژکتور
کتاب، نرم افزار 
Power point 

 دقیقه 120

رسش و پاسخ پ

 ابتدای در 

 -کالس
Quiz  در جلسه
 ندهیآ

 تکوینی

9  

برنامه کشورهای 

مختلف در اجرای طرح 

 سالمت الکترونیک

 انتظار می رود دانشجو بتواند،

 الف( در حیطه شناختی:

برنامه کشورهای مختلف در اجرای طرح سالمت الکترونیک را شرح  -

 دهد.

 برنامه کشور ایران در اجرای طرح سالمت الکترونیک را شرح دهد. -

 ب( در حیطه عاطفی:
 درس گوش کند.و عالقه به  زهیبا انگ -

 .داشته باشد فعال مشارکت کالسیمباحث  در -

 را پیگیری کند.مباحث درسی  حواس دانشجو با تمرکز -

، شناختی

 عاطفی

 سخنرانی،
 پاسخ، پرسش و

 گروهی بحث

، بردوایت 
 ماژیک

 ،ویدئو پروژکتور
کتاب، نرم افزار 
Power point 

 دقیقه 120

پرسش و پاسخ 

 ابتدای در 

 -کالس
Quiz  در جلسه
 ندهیآ

 تکوینی

10  

آموزش پزشکی مبتنی 

و مدیریت  ITبر 

 دانش

 انتظار می رود دانشجو بتواند،

 الف( در حیطه شناختی:

 شرح دهد. کاربردهای فناوری اطالعات در آموزش پزشکی را-

، شناختی

یعاطف  

 سخنرانی،
 پاسخ، پرسش و

 گروهی بحث

، وایت برد
 ماژیک

 ،ویدئو پروژکتور
کتاب، نرم افزار 

 دقیقه 120

پرسش و پاسخ 

 ابتدای در 

 -کالس

 تکوینی



 

 حیدریهتربت  علوم پزشکی دانشگاه پزشکی و توسعه آموزش اتمرکز مطالع          
 

 انواع آموزش مبتنی بر فناوری اطالعات را نام ببرد. -

 مدیریت دانش را به صورت کامل شرح دهد. -

 ب( در حیطه عاطفی:
 درس گوش کند.و عالقه به  زهیبا انگ -

 .داشته باشد فعال مشارکت کالسیمباحث  در -

 را پیگیری کند.مباحث درسی  حواس دانشجو با تمرکز -

Power point Quiz  در جلسه
 ندهیآ

11  HL7 

 انتظار می رود دانشجو بتواند،

 الف( در حیطه شناختی:

 دهد.را شرح  HL7طراحی و توسعه استاندارد   -

 دهد. توضیحرا  HL7ساختار پیام  -

 ب( در حیطه عاطفی:
 درس گوش کند.و عالقه به  زهیبا انگ -

 .داشته باشد فعال مشارکت کالسیمباحث  در -

 را پیگیری کند.مباحث درسی  حواس دانشجو با تمرکز -

، شناختی

 عاطفی

 سخنرانی،
 پاسخ، پرسش و

 گروهی بحث

، وایت برد
 ماژیک

 ،رویدئو پروژکتو
کتاب، نرم افزار 
Power point 

 دقیقه 120

پرسش و پاسخ 

 ابتدای در 

 -کالس
Quiz  در جلسه
 ندهیآ

 تکوینی

12  

 انتظار می رود دانشجو بتواند، داده کاوی

 الف( در حیطه شناختی:

 داده کاوی را تعریف کند. -

 کشف داده در پایگاه داده را توضیح دهد.-

 انش را شرح دهد.مراحل داده کاوی در رسیدن به د-

 نرم افزارهای کاربردی در داده کاوی را نام ببرد.-

 ب( در حیطه عاطفی:
 درس گوش کند.و عالقه به  زهیبا انگ -

 .داشته باشد فعال مشارکت کالسیمباحث  در -

 را پیگیری کند.مباحث درسی  حواس دانشجو با تمرکز -

، شناختی

 عاطفی

 سخنرانی،
 پاسخ، پرسش و

 گروهی بحث

، یت بردوا
 ماژیک

 ،ویدئو پروژکتور
کتاب، نرم افزار 
Power point 

 دقیقه 120

پرسش و پاسخ 

 ابتدای در 

 -کالس
Quiz  در جلسه
 ندهیآ

 تکوینی

 انبار داده  13

 انتظار می رود دانشجو بتواند، 

 الف( در حیطه شناختی:
 انبار داده را به صورت کامل توضیح دهد. -

، شناختی

 عاطفی

 سخنرانی،
 پاسخ، پرسش و

 گروهی بحث

، وایت برد
 ماژیک

 ،ویدئو پروژکتور
 دقیقه 120

پرسش و پاسخ 

 ابتدای در 

 -کالس

 تکوینی
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 را بیان نماید. مدل های طراحی انبار داده -

 ب( در حیطه عاطفی:
 درس گوش کند.و عالقه به  زهیبا انگ -

 .داشته باشد فعال مشارکت کالسیمباحث  در -

 را پیگیری کند.مباحث درسی  حواس دانشجو با تمرکز -

کتاب، نرم افزار 
Power point 

Quiz  در جلسه
 ندهیآ

14  
ارزیابی سالمت 

 الکترونیک

 انتظار می رود دانشجو بتواند،

 الف( در حیطه شناختی:

 سالمت الکترونیک را شرح دهد. -

 چالش های سالمت الکترونیک را ذکر نماید. -

 ونیک را بیان نماید.زمینه های اثربخشی سالمت الکتر -

 ب( در حیطه عاطفی:
 درس گوش کند.و عالقه به  زهیبا انگ -

 .داشته باشد فعال مشارکت کالسیمباحث  در -

 را پیگیری کند.مباحث درسی  حواس دانشجو با تمرکز -

، شناختی

 عاطفی

 سخنرانی،
 پاسخ، پرسش و

 گروهی بحث

، وایت برد
 ماژیک

 ،ویدئو پروژکتور
ر کتاب، نرم افزا

Power point 

 دقیقه 120

پرسش و پاسخ 

 ابتدای در 

 -کالس
Quiz  در جلسه
 ندهیآ

 تکوینی

15  Mobile 

Telemonitoring 

 انتظار می رود دانشجو بتواند،

 الف( در حیطه شناختی:

 مراقبت بهداشتی سیار را توضیح دهد. -

مزایای استفاده از دستگاه های پزشکی برای کنترل از راه دور را  -

 ان نماید.بی

 را شرح دهد. Mobile Telemonitoringچالش های استفاده از  -

 ب( در حیطه عاطفی:
 درس گوش کند.و عالقه به  زهیبا انگ -

 .داشته باشد فعال مشارکت کالسیمباحث  در -

 را پیگیری کند.مباحث درسی  حواس دانشجو با تمرکز -

، شناختی

 عاطفی

 سخنرانی،
 پاسخ، پرسش و

 گروهی بحث

، وایت برد
 ماژیک

 ،ویدئو پروژکتور
کتاب، نرم افزار 
Power point 

 دقیقه 120

پرسش و پاسخ 

 ابتدای در 

 -کالس
Quiz  در جلسه
 ندهیآ

 تکوینی

 بیوانفورماتیک  16

 انتظار می رود دانشجو بتواند،

 الف( در حیطه شناختی:
 بیوانفورماتیک را به صورت کامل شرح دهد.-

، شناختی

 عاطفی

 سخنرانی،
 پاسخ، پرسش و

 وهیگر بحث

، وایت برد
 ماژیک

 ،ویدئو پروژکتور
 دقیقه 120

پرسش و پاسخ 

 ابتدای در 

 -کالس

 تکوینی
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 ورماتیک را نام ببرد.کاربردهای موفق بیوانف-
 الگوریتم های کلیدی بیوانفورماتیک را بیان نماید.-

 ب( در حیطه عاطفی:
 درس گوش کند.و عالقه به  زهیبا انگ -

 .داشته باشد فعال مشارکت کالسیمباحث  در -

 را پیگیری کند.مباحث درسی  حواس دانشجو با تمرکز -

کتاب، نرم افزار 
Power point 
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 انتظار می رود دانشجو بتواند،
 .بخوبی فرا گرفته باشدمطالب ارائه شده در طول ترم را  -
 د درسی را به خوبی درک کرده باشد.هدف از ارائه این واح -

 با انگیزه و اشتیاق در امتحان پایان ترم شرکت کند. -

، شناختی
 عاطفی

 آزمون پایانی - - - -

 

 منابع:
 مدیکال انفورماتیک، جوزف تان -
 داده کاوی، جان ونگ -
 کتاب انفورماتیک زیست پزشکی، شورتلیف -
 انفورماتیک ژورنال های تخصصی مربوط به حوزه مدیکال -
 

 نحوه ارزشیابی:

 گردد. مانده در امتحان پایان ترم محاسبه می% باقی80% کل نمره با استفاده از کوئیز و 20ارزشیابی به صورت کتبی که 
 

 نحوه محاسبه نمره کل:

 % کل نمره80   آزمون پایان ترم
 % کل نمره20 کوئیز و تکالیف درسی 

 


