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1  Environment of 

Health Information 

 

 اوتظبر می ريد داوطجً ثتًاوذ،

 

 الف( در حیطه شناختی:

را ثخًاوذ ي  سالمت اطالعبت فىبيری تخصصی متًن -

 ک کىذ.در را آوُب مفًُم

 ي سالمت اطالعبت فىبيری تخصصی َبی ثب ياشٌ -

سالمت آضىب ضًد. اطالعبت مذیریت

مته آضىب  در مًجًد لغبت یسیاوگل َبی مترادف ثب -

 ضًد.

 تخصصی را فرا گیرد. متًن ترجمٍ  -

 

، ضىبختی

 عبطفی

 سخىراوی،
 پبسخ، پرسص ي

 گريَی ثحث

، يایت ثرد
 مبشیک

 ،يیذئً پريشکتًر
کتبة، ورم افسار 
Power point 

 دقیقٍ 021
آمبدگی ثرای 
 جلسٍ آیىذٌ

 آغبزیه آزمًن

                                                 

 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 پبیبتواننذ به صورت آزمون ورودی )آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن( مرحلهبس اهذاف میهب بر اسآزمون  

 دانطجویبن( برگسار گردد.
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 ب( در حیطه عاطفی:
 درس گًش کىذ.ي عالقٍ ثٍ  سٌیثب اوگ -

 .داضتٍ ثبضذ فعبل مطبرکت کالسیمجبحث  در -

 را پیگیری کىذ.مجبحث درسی  حًاس داوطجً ثب تمرکس -

2  
Health care 

professionals: 
physicians 

 اوتظبر می ريد داوطجً ثتًاوذ،

 

 الف( در حیطه شناختی:

را ثخًاوذ ي  سالمت اطالعبت فىبيری تخصصی متًن -

 ک کىذ.در را آوُب مفًُم

 ي سالمت اطالعبت فىبيری تخصصی َبی ثب ياشٌ -

سالمت آضىب ضًد. اطالعبت مذیریت

مته آضىب  در مًجًد لغبت اوگلیسی َبی مترادف ثب -

 ضًد.

 تخصصی را فرا گیرد. متًن ترجمٍ  -

 

 ب( در حیطه عاطفی:
 درس گًش کىذ.ي عالقٍ ثٍ  سٌیثب اوگ -

 .اضتٍ ثبضذد فعبل مطبرکت کالسیمجبحث  در -

را پیگیری مجبحث درسی  حًاس داوطجً ثب تمرکس -
 کىذ.

، ضىبختی

 عبطفی

 سخىراوی،
 پبسخ، پرسص ي

 گريَی ثحث

، يایت ثرد
 مبشیک

 ،يیذئً پريشکتًر
کتبة، ورم افسار 
Power point 

 دقیقٍ 021

پرسص ي پبسخ 

 کالساثتذای در 

 

 تکًیىی

3  

Comparison of 
facilities: types of 

facilities, facility size 
(number of beds, 

discharges) 

 اوتظبر می ريد داوطجً ثتًاوذ،
 

 الف( در حیطه شناختی:
را ثخًاوذ ي  سالمت اطالعبت فىبيری تخصصی متًن -

 ک کىذ.در را آوُب مفًُم

 ي سالمت اطالعبت فىبيری تخصصی َبی ثب ياشٌ -

سالمت آضىب ضًد. اطالعبت مذیریت

، ضىبختی

 عبطفی

 سخىراوی،
 پبسخ، پرسص ي

 گريَی ثحث

، يایت ثرد
 مبشیک

 ،يیذئً پريشکتًر
کتبة، ورم افسار 
Power point 

 دقیقٍ 021
پرسص ي پبسخ 

 کالساثتذای در 
 تکًیىی
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مته آضىب  در مًجًد لغبت اوگلیسی بیَ مترادف ثب -

 ضًد.

 تخصصی را فرا گیرد. متًن ترجمٍ  -
 

 ب( در حیطه عاطفی:
 درس گًش کىذ.ي عالقٍ ثٍ  سٌیثب اوگ -

 .داضتٍ ثبضذ فعبل مطبرکت کالسیمجبحث  در -

 را پیگیری کىذ.مجبحث درسی  حًاس داوطجً ثب تمرکس -

4  

Collecting health 
care data: 

information, health 
data, health 
information 

 اوتظبر می ريد داوطجً ثتًاوذ،

 

 الف( در حیطه شناختی:

را ثخًاوذ ي  سالمت اطالعبت يریفىب تخصصی متًن -

 ک کىذ.در را آوُب مفًُم

 ي سالمت اطالعبت فىبيری تخصصی َبی ثب ياشٌ -

سالمت آضىب ضًد. اطالعبت مذیریت

مته آضىب  در مًجًد لغبت اوگلیسی َبی مترادف ثب -

 ضًد.

 تخصصی را فرا گیرد. متًن ترجمٍ  -

 

 ب( در حیطه عاطفی:
 س گًش کىذ.دري عالقٍ ثٍ  سٌیثب اوگ -

 .داضتٍ ثبضذ فعبل مطبرکت کالسیمجبحث  در -

 را پیگیری کىذ.مجبحث درسی  حًاس داوطجً ثب تمرکس -

، ضىبختی

 عبطفی

 سخىراوی،
 پبسخ، پرسص ي

 گريَی ثحث

، يایت ثرد
 مبشیک

 ،يیذئً پريشکتًر
کتبة، ورم افسار 
Power point 

 دقیقٍ 021

پرسص ي پبسخ 

 کالس اثتذایدر 

 

 تکًیىی

5  

Maintenance and 
analysis of health 

information: 
Information systems: 

hardware and 
software 

 اوتظبر می ريد داوطجً ثتًاوذ،

 

 الف( در حیطه شناختی:

را ثخًاوذ ي  سالمت اطالعبت فىبيری تخصصی متًن -

، ضىبختی

 عبطفی

 سخىراوی،
 پبسخ، پرسص ي

 گريَی ثحث

، يایت ثرد
 مبشیک

 ،يیذئً پريشکتًر
کتبة، ورم افسار 
Power point 

 دقیقٍ 021
پرسص ي پبسخ 

 کالس ذایاثتدر 
 تکًیىی
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 ک کىذ.در را آوُب مفًُم

 ي سالمت اطالعبت فىبيری تخصصی َبی ثب ياشٌ -

سالمت آضىب ضًد. اطالعبت مذیریت

مته آضىب  در مًجًد لغبت اوگلیسی َبی مترادف ثب -

 ضًد.

 تخصصی را فرا گیرد. متًن ترجمٍ  -

 

 ب( در حیطه عاطفی:
 درس گًش کىذ.ي عالقٍ ثٍ  سٌیثب اوگ -

 .داضتٍ ثبضذ فعبل مطبرکت کالسیمجبحث  در -

 کىذ.را پیگیری مجبحث درسی  حًاس داوطجً ثب تمرکس -

6  

Maintenance and 
analysis of health 

information: 
Information systems: 

storage, scanned 
imaging and 

electronic storage 

 اوتظبر می ريد داوطجً ثتًاوذ،

 

 الف( در حیطه شناختی:

را ثخًاوذ ي  سالمت اطالعبت فىبيری تخصصی متًن - 

 ک کىذ.در را آوُب مفًُم

 ي سالمت اطالعبت فىبيری تخصصی َبی ثب ياشٌ -

سالمت آضىب ضًد. اطالعبت مذیریت

آضىب  مته در مًجًد لغبت اوگلیسی َبی مترادف ثب -

 ضًد.

 تخصصی را فرا گیرد. متًن ترجمٍ  -

 

 ب( در حیطه عاطفی:
 درس گًش کىذ.ي عالقٍ ثٍ  سٌیثب اوگ -

 .داضتٍ ثبضذ فعبل مطبرکت کالسیمجبحث  در -

 را پیگیری کىذ.مجبحث درسی  حًاس داوطجً ثب تمرکس -

، ضىبختی

 عبطفی

 سخىراوی،
 پبسخ، پرسص ي

 گريَی ثحث

، يایت ثرد
 مبشیک

 ،پريشکتًر يیذئً
کتبة، ورم افسار 
Power point 

 دقیقٍ 021

پرسص ي پبسخ 

 کالس اثتذای در 

 

 تکًیىی

7  Clinical flow of data 
of acute care 

 تکًیىیپرسص ي پبسخ  دقیقٍ 021، يایت ثرد سخىراوی،، ضىبختی اوتظبر می ريد داوطجً ثتًاوذ،
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records: registration 
process 

 

 الف( در حیطه شناختی:

را ثخًاوذ ي  سالمت اطالعبت فىبيری تخصصی متًن -

 ک کىذ.در را آوُب ممفًُ

 ي سالمت اطالعبت فىبيری تخصصی َبی ثب ياشٌ -

سالمت آضىب ضًد. اطالعبت مذیریت

مته آضىب  در مًجًد لغبت اوگلیسی َبی مترادف ثب -

 ضًد.

 تخصصی را فرا گیرد. متًن ترجمٍ  -

 

 ب( در حیطه عاطفی:
 درس گًش کىذ.ي عالقٍ ثٍ  سٌیثب اوگ -

 .داضتٍ ثبضذ فعبل مطبرکت کالسیمجبحث  در -

 را پیگیری کىذ.مجبحث درسی  حًاس داوطجً ثب تمرکس -

 پبسخ، پرسص ي عبطفی

 گريَی ثحث
 مبشیک

 ،يیذئً پريشکتًر
کتبة، ورم افسار 
Power point 

 کالس اثتذایدر 

 

8  
clinical flow of data 

of acute care 
records: discharge 

 اوتظبر می ريد داوطجً ثتًاوذ،
 

 الف( در حیطه شناختی:
را ثخًاوذ ي  سالمت اطالعبت فىبيری تخصصی متًن -

 ک کىذ.در را آوُب مفًُم

 ي سالمت اطالعبت فىبيری تخصصی َبی ثب ياشٌ -

سالمت آضىب ضًد. اطالعبت مذیریت

آضىب  مته در مًجًد لغبت اوگلیسی َبی مترادف ثب -

 ضًد.

 تخصصی را فرا گیرد. متًن ترجمٍ  -

 ب( در حیطه عاطفی:
 درس گًش کىذ.ي عالقٍ ثٍ  سٌیثب اوگ -

 .داضتٍ ثبضذ فعبل مطبرکت کالسیمجبحث  در -

، ضىبختی

 عبطفی

 سخىراوی،
 پبسخ، پرسص ي

 گريَی ثحث

، يایت ثرد
 مبشیک

 ،پريشکتًريیذئً 
کتبة، ورم افسار 
Power point 

 دقیقٍ 021

پرسص ي پبسخ 

 کالساثتذای در 

 

 تکًیىی
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 را پیگیری کىذ.مجبحث درسی  حًاس داوطجً ثب تمرکس -

 امتحبن پبیبن ترم  9

 اوتظبر می ريد داوطجً ثتًاوذ،
ثخًثی فرا گرفتٍ مطبلت ارائٍ ضذٌ در طًل ترم را  -

 .ثبضذ
َذف از ارائٍ ایه ياحذ درسی را ثٍ خًثی درک کردٌ  -

 ثبضذ.

 اضتیبق در امتحبن پبیبن ترم ضرکت کىذ.ثب اوگیسٌ ي  -

، ضىبختی
 عبطفی

 - - حل مسئلٍ
حل مسبئل دادٌ 

 ضذٌ
 آزمًن پبیبوی

 

 نحوه ارزشیابی:

 گردد. مبنذه در امتحبن پبیبن ترم محبسبه می% ببقی02% کل نمره بب استفبده از کوئیس و 02ارزضیببی به صورت کتبی که 
 

 نحوه محاسبه نمره کل:

 % کل نمره02   ترم آزمون پبیبن
 % کل نمره02 کوئیس و تکبلیف درسی 

 منابع:
 کتب انگلیسی تخصصی مرتبط بب رضته فنبوری اطالعبت سالمت


