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 ورهفرم طرح د

                                                                                                                                                                            
 1سالمت  مدیریت اطالعات نام درس:

 واحد نظری 2 واحد: تعداد
ناوری ف رشته تحصیلی:

 اطالعات سالمت
 

  مقطع تحصیلی دانشجویان:
 کارشناسی

 محل برگزاری: 
دانشگاه علوم پزشکی 

تربت حیدریه، ساختمان 
 آموزش

  مدرس:
 مصطفی کمالی

 1398-99نیمسال اول تحصیلی 

 
 و ذخیره سازی اطالعات بهداشتی درمانی آشنایی با حرفه و بخش مدیریت اطالعات بهداشتی درمانی و آشنایی با مکانیزم های گردآوری :هدف کلی درس
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 یادگیری

مواد و وسایل 

 آموزشی
 ارزشیابینحوه تکالیف دانشجو زمان جلسه

1  

ی با مفاهیم آشنای

داده، اطالعات، 

 دانش، خرد

 انتظار می رود دانشجو بتواند،

 الف( در حیطه شناختی:
  اده ، اطالعات، دانش و خرد را تعریف کندمفاهیم د -

 را بیان کند.اده ، اطالعات، دانش و خرد دتفاوت  -

 انواع داده در حیطه سالمت را با مثال توضیح دهد. -

 ه سالمت را بیان کند.منابع داده ای در حوز -

 ب( در حیطه عاطفی:
 .در هنگام تدریس به درس توجه داشته باشد -

  .در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته باشد -

  .به مباحث با دقت گوش دهد -

 .در مباحث مطرح شده با اشتیاق شرکت و همراهی نماید -

، شناختی

 عاطفی

 سخنرانی،
 پاسخ، پرسش و

 گروهی بحث

، ردوایت ب
 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 تواند شامل: سخنرانی، مباحثهیادگیری می –روش یاددهی   


یا تراکمی )پایان یک دوره یا مقطع آموزشی با هدف قضاوت در مورد تسلط  نیای یا تکوینی )در فرایند تدریس با هدف شناسایی قوت و ضعف دانشجویان( و آزمون پایاح آمادگی دانشجویان( مرحلهتوانند به صورت آزمون ورودی )آگاهی از سطها بر اساس اهداف میآزمون  

 دانشجویان( برگزار گردد.
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2  

آشنایی با نقش 

اطالعات در حوزه 

 های مختلف

 انتظار می رود دانشجو بتواند،

 الف( در حیطه شناختی:
 نقش اطالعات در جامعه را توضیح دهد. -

  .ف نمایداطالعات بهداشتی را تعری -
 نقش اطالعات بهداشتی را به طور اخص در جامعه توضیح دهد. -

اهمیت اطالعات با کیفیت را برای سازمان های مراقبت بهداشتی توضیح  -

 دهد.

 جایگاه اطالعات بهداشتی در آموزش و تحقیقات را تجزیه و تحلیل نماید. -

 ب( در حیطه عاطفی:
 .باشد در هنگام تدریس به درس توجه داشته -

  .در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته باشد -

  .به مباحث با دقت گوش دهد -

 .در مباحث مطرح شده با اشتیاق شرکت و همراهی نماید -

، شناختی

 عاطفی

 سخنرانی،
 پاسخ، پرسش و

 گروهی بحث

، وایت برد
 ماژیک

 ،ویدئو پروژکتور
کتاب، نرم افزار 
Power point 

 دقیقه 120

سخ پرسش و پا
 ابتدای در 

ارائه  -کالس
 تحقیق کالسی

 تکوینی

3  

آشنایی با بخش 

مدیریت اطالعات 

 سالمت
 

 انتظار می رود دانشجو بتواند،

 الف( در حیطه شناختی:
 مبانی مدیریت اطالعات را برشمارد. -

 را تعریف کند.و جنبه های مختلف آن  مدیریت اطالعات -

ت سالمت را از لحاظ موضوعی و تاریخچه توسعه مفهوم مدیریت اطالعا -
 حرفه ای شرح دهد.

 مدیریت اطالعات سالمت را بیان کند.اهداف  -

 ب( در حیطه عاطفی:
 .در هنگام تدریس به درس توجه داشته باشد -

  .در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته باشد -

  .به مباحث با دقت گوش دهد -

 .همراهی نمایددر مباحث مطرح شده با اشتیاق شرکت و  -

، 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 

ارائه  -کالس
 تحقیق کالسی

 تکوینی

4  

آشنایی با بخش 

مدیریت اطالعات 

 سالمت
 

 انتظار می رود دانشجو بتواند،

 ( در حیطه شناختی:الف
 اجزای بخش مدیریت اطالعات سالمت را شرح دهد. -

 بخش مدیریت اطالعات سالمت را توضیح دهد. و فرایند های وظایف -

، 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 

ارائه  -کالس
 تحقیق کالسی

 تکوینی
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قوانین و استانداردهای حاکم بر بخش مدیریت اطالعات سالمت را شرح  -
 دهد.

و انجمن های مدل های مدیریت اطالعات ارائه شده توسط سازمان ها  -
 تلف را توضیح دهد.مخ

 ب( در حیطه عاطفی:
 .در هنگام تدریس به درس توجه داشته باشد -

  .در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته باشد -

  .به مباحث با دقت گوش دهد -

 .در مباحث مطرح شده با اشتیاق شرکت و همراهی نماید -

5  

آشنایی با سیستم 

 های اطالعات سالمت
 

 انتظار می رود دانشجو بتواند،

 الف( در حیطه شناختی:

 فلسفه نگرش سیستمی را شرح دهد. -

 تعریف نماید.سیستم اطالعاتی را  -

انواع سیستم را بر مبنای جنبه های مختلف ماهیت آن مشخص  -

 کند.

 سه وجه اشتراک تمام انواع سیستم ها را نام ببرد. -

 سیستم اطالعات سالمت را تعریف کند. -

نقش سیستم های اطالعاتی را در مدیریت اطالعات سالمت شرح  -

 دهد.

زه بهداشت و درمان را نمونه هایی از سیستم های اطالعاتی حو -

 بیان کند.

 ب( در حیطه عاطفی:
 .در هنگام تدریس به درس توجه داشته باشد -

  .در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته باشد -

  .به مباحث با دقت گوش دهد -

 .در مباحث مطرح شده با اشتیاق شرکت و همراهی نماید -

، شناختی

 عاطفی

 سخنرانی،
 پاسخ، پرسش و

 وهیگر بحث

، وایت برد
 ماژیک

 ،ویدئو پروژکتور
کتاب، نرم افزار 
Power point 

 دقیقه 120

پرسش و پاسخ 
 ابتدای در 

ارائه  -کالس
 تحقیق کالسی

 تکوینی

6  
آشنایی با پرونده 

 پزشکی

 انتظار می رود دانشجو بتواند،

 الف( در حیطه شناختی:
، شناختی

 عاطفی

 سخنرانی،
 پاسخ، پرسش و

، وایت برد
 ماژیک

 دقیقه 120
پرسش و پاسخ 

 ابتدای در 
 تکوینی
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 شرح دهد.مفهوم بیمار را از لحاظ بهداشتی  -

بندی بیماران را از حیث سن و نوع خدمات مراقبت تقسیم   -

 کند. بیانبهداشتی قابل ارائه به ایشان 

انواع بیمارستان را از لحاظ مالکیت، آموزشی بودن، نوع مراقبت  -

 قابل ارئه و مدت زمان ارائه مراقبت مشخص نماید.

مفاهیم پذیرش، ترخیص، وضعیت ترخیص، بیمار سرپایی، بیمار  -

 اد و وضعیت پزشکی را تعریف کند.بستری، نوز

 مفاهیم و تعاریف پرونده های پزشکی را شرح دهد. -

 دهای پرونده های پزشکی را نام ببرد.کاربر -

 ب( در حیطه عاطفی:
 .در هنگام تدریس به درس توجه داشته باشد -

  .در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته باشد -

  .به مباحث با دقت گوش دهد -

 .مباحث مطرح شده با اشتیاق شرکت و همراهی نماید در -

 ،ویدئو پروژکتور گروهی بحث
کتاب، نرم افزار 
Power point 

ارائه  -کالس
 تحقیق کالسی

 انواع پرونده پزشکی  7

 نشجو بتواند،انتظار می رود دا

 الف( در حیطه شناختی:
 نام ببرد.انواع پذیرش بیماران را  -

 چرخه حرکتی بیمار را در انواع پذیرش توضیح دهد. -

 انواع پرونده بیماران را توضیح دهد. -

 جریان مراقبت از بیمار بستری را به طور کلی شرح دهد. -

 تسلط داشته باشد. بیماران در انواع پذیرش ، پروندهبه چرخه اطالعاتی -

 ب( در حیطه عاطفی:
 .در هنگام تدریس به درس توجه داشته باشد -

  .در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته باشد -

  .به مباحث با دقت گوش دهد -

 .در مباحث مطرح شده با اشتیاق شرکت و همراهی 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 

ارائه  -کالس
 تحقیق کالسی

 تکوینی

8  
آشنایی با ساختار 

 پرونده پزشکی

 انتظار می رود دانشجو بتواند،

 الف( در حیطه شناختی:
 فرم کاغذی را تعریف کند. -

، شناختی

 عاطفی

 سخنرانی،
 پاسخ، پرسش و

 گروهی بحث

، وایت برد
 ماژیک

 ،ویدئو پروژکتور
 دقیقه 120

پرسش و پاسخ 
 ابتدای در 

ارائه  -کالس
 تکوینی
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 وضیح دهد.تقسیم بندی فرم های کاغذی را ت -

مفهوم عنصر اطالعاتی و جریان هدایت کننده برای ثبت اطالعات را شرح  -
 دهد.

 .بیان کندرا و مولفه های هر یک ساختار فیزیکی و منطقی فرم  -

و  فرم های مربوط به گزارش مراقبت ارائه شده به بیمار بستری -
 توضیح دهد. کاربردهای هر یک را

 ب( در حیطه عاطفی:
 .م تدریس به درس توجه داشته باشددر هنگا -

  .در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته باشد -

  .به مباحث با دقت گوش دهد -

 .در مباحث مطرح شده با اشتیاق شرکت و همراهی نماید -

کتاب، نرم افزار 
Power point 

 تحقیق کالسی

9  

آشنایی با نقش 

اطالعات در امور 

 مالی
 

 انتظار می رود دانشجو بتواند،

 الف( در حیطه شناختی:
 را مالی سازمانمدیریت امور نقش اطالعات بهداشتی درمانی در  -

 شرح دهد.

 توضیح دهد. RMرا در  نقش اطالعات بهداشتی درمانی -

 شرح دهد. URنقش اطالعات بهداشتی درمانی را در  -

 توصیف نماید. QAنقش اطالعات بهداشتی را در  -

 ب( در حیطه عاطفی:
 .در هنگام تدریس به درس توجه داشته باشد -

  .در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته باشد -

  .به مباحث با دقت گوش دهد -

 .در مباحث مطرح شده با اشتیاق شرکت و همراهی 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 

ارائه  -کالس
 تحقیق کالسی

 تکوینی

10  

آشنایی با وظایف و 

نقش مدیران 

 اشتی و درمانیبهد
 

 انتظار می رود دانشجو بتواند،

 الف( در حیطه شناختی:
 انواع مستندسازان پرونده پزشکی را نام ببرد. -

 قوانین مستند سازی را شرح دهد. -

 مسئولیت کادر درمان را در قبال مدیریت اطالعات سالمت شرح دهد. -

وضیح در قبال بخش مدیریت اطالعات بهداشتی را ت CEOمسئولیت -

، 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 

ارائه  -کالس
 تحقیق کالسی

 تکوینی
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 دهد.

 در قبال مدیریت اطالعات بهداشتی را شرح دهد. CIOمسئولیت  -

مسئولیت هیئت مدیره سازمان را در قبال بخش مدیریت اطالعات  -
 بهداشتی توصیف نماید.

نقش های آینده مدیران اطالعات بهداشتی درمانی را از دیدگاه های  -
 مختلف توضیح دهد.

 

 ب( در حیطه عاطفی:
 .تدریس به درس توجه داشته باشددر هنگام  -

  .در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته باشد -

  .به مباحث با دقت گوش دهد -

 .در مباحث مطرح شده با اشتیاق شرکت و همراهی نماید -

11  

آشنایی با کمیته 

مدیریت اطالعات 

 سالمت
 

 انتظار می رود دانشجو بتواند،

 الف( در حیطه شناختی:
کمیته مدیریت اطالعات  هدف، نوع، ترکیب اعضا و زمان تشکیل جلسه -

 سالمت را توضیح دهد.

شرح  را در خالل تشکیل جلسه  مدیریت اطالعات سالمت وظایف کمیته -

 دهد.

مسئولیت کمیته مدیریت اطالعات سالمت را در قبال بخش مدیریت  -

 اطالعات سالمت شرح دهد.

 ب( در حیطه عاطفی:
 .در هنگام تدریس به درس توجه داشته باشد -

  .در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته باشد -

  .ت گوش دهدبه مباحث با دق -

 .در مباحث مطرح شده با اشتیاق شرکت و همراهی 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 

ارائه  -کالس
 تحقیق کالسی

 تکوینی

12  

ن آشنایی با مجامع بی

المللی موثر بر 

 مدیریت اطالعات

 سالمت

 انتظار می رود دانشجو بتواند،

 الف( در حیطه شناختی:
 مفاهیم استاندارد و ارزیابی کیفیت را شرح دهد. -

 انواع استانداردها و مفاهیم هر کدام را توضیح 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 

ارائه  -کالس
 تحقیق کالسی

 تکوینی
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 شیوه های ارزیابی کیفیت اطالعات را تشریح کند. -

 خشی و مفاهیم آن باشد.قادر به توضیح اعتبارب -

را در خصوص مدیریت اطالعات سالمت توضیح  AHIMAاستانداردهای -

 دهد.

 

 ب( در حیطه عاطفی:
 .در هنگام تدریس به درس توجه داشته باشد -

  .در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته باشد -

  .به مباحث با دقت گوش دهد -

 .مراهی نمایددر مباحث مطرح شده با اشتیاق شرکت و ه -

13  

آشنایی با مجامع بین 

المللی موثر بر 

 مدیریت اطالعات

 سالمت

 ود دانشجو بتواند،انتظار می ر 

 الف( در حیطه شناختی:
مفهوم استانداردهای بین المللی در زمینه محتوای اطالعات بهداشتی را  -

 توصیف نماید.

 ساختار و وظایف سازمان کمیسیون مشترک  -

 را شرح دهد. JCAHOاعتباربخشی سازمانهای مراقبت بهداشتی 

 را شرح دهد. NCQAمین کیفیت ضساختار و وظایف کمیته ملی ت -
 CCHSAساختار و وظایف مجمع اعتباربخشی خدمات بهداشتی کانادا  -

 را توضیح دهد.

 ACHSساختار و وظایف مجمع استانداردهای مراقبت بهداشتی استرالیا  -

 شرح دهد. را

 ب( در حیطه عاطفی:
 .در هنگام تدریس به درس توجه داشته باشد -

  .ته باشددر مباحث مطرح شده مشارکت فعال داش -

  .به مباحث با دقت گوش دهد -

 .در مباحث مطرح شده با اشتیاق شرکت و همراهی 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 

ارائه  -کالس
 تحقیق کالسی

 نیتکوی
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گردآوری و 

سازماندهی اطالعات 

 بهداشتی

 انتظار می رود دانشجو بتواند،

 الف( در حیطه شناختی:
 روش های بهبود بخشی مستندات پزشکی را جمع بندی کند. -

، شناختی

 عاطفی

 سخنرانی،
 پاسخ، پرسش و

 گروهی بحث

، وایت برد
 ماژیک

 ،ویدئو پروژکتور
 دقیقه 120

پرسش و پاسخ 
 ابتدای در 

ارائه  -کالس
 تکوینی



 

 حیدریهتربت  علوم پزشکی نشگاهدا پزشکی و توسعه آموزش اتمرکز مطالع          
 

 محدودیت های زمانی مستندسازی و اصول حاکم بر آن را شرح دهد. -

ت سالمت را نام وظایف مربوط به فعالیت پردازشی حرفه مدیریت اطالعا -
 ببرد.

سازمان دهی درون پرونده ای و سازمان دهی برون پرونده ای را تعریف  -
 کند.

 .را توضیح دهد.اطالعات  کاغذی و الکترونیکی گردآوری -

 ب( در حیطه عاطفی:
 .در هنگام تدریس به درس توجه داشته باشد -

  .در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته باشد -

  .ث با دقت گوش دهدبه مباح -

 .در مباحث مطرح شده با اشتیاق شرکت و همراهی نماید -

کتاب، نرم افزار 
Power point 

 تحقیق کالسی
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های  مجموعه داده

 حداقل

 انتظار می رود دانشجو بتواند،

 الف( در حیطه شناختی:
 مفهوم مجموعه داده های حداقل را توضیح دهد. -

 انواع مجموعه حداقل داده ای مورد استفاده در محیط  -
 مراقبت بهداشتی را توضیح دهد. -

 دیکشنری داده ای و انواع آن را توضیح دهد. -

 رشمارد.ویژگی داده های کیفی را ب -

 ب( در حیطه عاطفی:
 .در هنگام تدریس به درس توجه داشته باشد -

  .در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته باشد -

  .به مباحث با دقت گوش دهد -

 .در مباحث مطرح شده با اشتیاق شرکت و همراهی نماید -

، شناختی

 عاطفی

 سخنرانی،
 پاسخ، پرسش و

 گروهی بحث

، وایت برد
 ماژیک

 ،ئو پروژکتوروید
کتاب، نرم افزار 
Power point 

 دقیقه 120

پرسش و پاسخ 
 ابتدای در 

ارائه  -کالس
 تحقیق کالسی

 تکوینی
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ذخیره سازی و 

بازیابی پرونده 

 پزشکی

 انتظار می رود دانشجو بتواند،

 الف( در حیطه شناختی:
 توضیح دهد. پرونده های پزشکی را  به انواع روشهای شماره دهی -

رونده های پزشکی را انواع روشهای ذخیره سازی یا جای گذاری پ -

 شرح دهد.
قادر به تشخیص و ترکیب روشهای شماره دهی و بایگانی پرونده  -

، 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 

ارائه  -کالس

 تحقیق کالسی

 تکوینی



 

 حیدریهتربت  علوم پزشکی نشگاهدا پزشکی و توسعه آموزش اتمرکز مطالع          
 

 های پزشکی باشد.
انواع ابزارها و فناوری های کاربردی در ذخیره سازی اطالعات را  -

 توصیف کند.

 ب( در حیطه عاطفی:
 .وجه داشته باشددر هنگام تدریس به درس ت -

  .در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته باشد -

  .به مباحث با دقت گوش دهد -

 .در مباحث مطرح شده با اشتیاق شرکت و همراهی نماید -

 امتحان پایان ترم  17

 انتظار می رود دانشجو بتواند،
 .بخوبی فرا گرفته باشدمطالب ارائه شده در طول ترم را  -
 هدف از ارائه این واحد درسی را به خوبی درک کرده باشد. -

 رکت کند.با انگیزه و اشتیاق در امتحان پایان ترم ش -

، شناختی
 عاطفی

 آزمون پایانی - - - -

 

 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 

 منابع:
 ژورنال های تخصصی مربوط به حوزه مدیکال انفورماتیک -
 
 


