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1  

Data, 

information, 

health data, 

health 

information 

 اوتظار می ريد داوطجً تتًاوذ،

 الف( در حیطه شناختی:

 ک کىذ.در را آوُا را تخًاوذ ي مفًُم سالمت اطالعات  مذیریت تخصصی متًن -

آضىا ضًد. سالمت اطالعات مذیریت تخصصی َای تا ياشٌ -

 مته آضىا ضًد. در مًجًد لغات اوگلیسی َای مترادف تا -

 گیرد. تخصصی را فرا متًن ترجمٍ  -

 ب( در حیطه عاطفی:
 درس گًش کىذ.ي عالقٍ تٍ  سٌیتا اوگ -

 .داضتٍ تاضذ فعال مطارکت کالسیمثاحث  در -

 را پیگیری کىذ.مثاحث درسی  حًاس داوطجً تا تمرکس -

، ضىاختی

 عاطفی

 سخىراوی،
 پرسص ي

 تحث پاسخ،

 گريَی

 ماشیک، يایت ترد
 ،يیذئً پريشکتًر

کتاب، ورم افسار 
Power point 

021 
 دقیقٍ

آمادگی 
ترای جلسٍ 

 آیىذٌ
 آغازیه آزمًن

2  Purpose of ،تکًیىیپرسص ي  021 ماشیک، يایت ترد سخىراوی،، ضىاختی اوتظار می ريد داوطجً تتًاوذ 
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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( مرحلههب بر اسبس اهذاف میآزمون  

 طجویبن( برگسار گردد.دان
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patient records :الف( در حیطه شناختی 

 ک کىذ.در را آوُا را تخًاوذ ي مفًُم سالمت اطالعات  مذیریت تخصصی متًن -

سالمت آضىا ضًد. اطالعات مذیریت تخصصی َای تا ياشٌ -

 مته آضىا ضًد. در مًجًد لغات اوگلیسی َای رادفمت تا -

 تخصصی را فرا گیرد. متًن ترجمٍ  -

 ب( در حیطه عاطفی:
 درس گًش کىذ.ي عالقٍ تٍ  سٌیتا اوگ -

 .داضتٍ تاضذ فعال مطارکت کالسیمثاحث  در -

 را پیگیری کىذ.مثاحث درسی  حًاس داوطجً تا تمرکس -

 پرسص ي عاطفی

 تحث ،پاسخ

 گريَی

 ،يیذئً پريشکتًر
کتاب، ورم افسار 
Power point 

پاسخ در  دقیقٍ

اتتذای 

 کالس

 

3  
Clinical 

information 

systems 

 اوتظار می ريد داوطجً تتًاوذ،

 الف( در حیطه شناختی:
 ک کىذ.در را اآوُ را تخًاوذ ي مفًُم سالمت اطالعات  مذیریت تخصصی متًن -

سالمت آضىا ضًد. اطالعات مذیریت تخصصی َای تا ياشٌ -

 مته آضىا ضًد. در مًجًد لغات اوگلیسی َای مترادف تا -

 تخصصی را فرا گیرد. متًن ترجمٍ  -

 ب( در حیطه عاطفی:
 درس گًش کىذ.ي عالقٍ تٍ  سٌیتا اوگ -

 .داضتٍ تاضذ فعال مطارکت کالسیمثاحث  در -

 را پیگیری کىذ.مثاحث درسی  حًاس تمرکس داوطجً تا -

، ضىاختی

 عاطفی

 سخىراوی،
 پرسص ي

 تحث پاسخ،

 گريَی

 ماشیک، يایت ترد
 ،يیذئً پريشکتًر

کتاب، ورم افسار 
Power point 

021 
 دقیقٍ

پرسص ي 

پاسخ در 

اتتذای 

 کالس

 تکًیىی

4  Master patient 

index 

 اوتظار می ريد داوطجً تتًاوذ،

 ناختی:الف( در حیطه ش

 ک کىذ.در را آوُا را تخًاوذ ي مفًُم سالمت اطالعات  مذیریت تخصصی متًن -

سالمت آضىا ضًد. اطالعات مذیریت تخصصی َای تا ياشٌ -

 مته آضىا ضًد. در مًجًد لغات اوگلیسی َای مترادف تا -

 تخصصی را فرا گیرد. متًن ترجمٍ  -

 ب( در حیطه عاطفی:
 س گًش کىذ.دري عالقٍ تٍ  سٌیتا اوگ -

 .داضتٍ تاضذ فعال مطارکت کالسیمثاحث  در -

، ضىاختی

 عاطفی

 سخىراوی،
 پرسص ي

 تحث پاسخ،

 گريَی

 ماشیک، يایت ترد
 ،يیذئً پريشکتًر

کتاب، ورم افسار 
Power point 

021 
 دقیقٍ

پرسص ي 

پاسخ در 

 اتتذای

 کالس

 

 تکًیىی
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 را پیگیری کىذ.مثاحث درسی  حًاس داوطجً تا تمرکس -

5  
Microfilm, 

microfilm 

equipment 

 اوتظار می ريد داوطجً تتًاوذ،

 الف( در حیطه شناختی:

 ک کىذ.در را آوُا را تخًاوذ ي مفًُم سالمت اطالعات  مذیریت تخصصی متًن -

سالمت آضىا ضًد. اطالعات مذیریت تخصصی َای تا ياشٌ -

 مته آضىا ضًد. در مًجًد لغات اوگلیسی َای مترادف تا -

 تخصصی را فرا گیرد. متًن ترجمٍ  -

 ب( در حیطه عاطفی:
 درس گًش کىذ.ي عالقٍ تٍ  سٌیتا اوگ -

 .داضتٍ تاضذ فعال مطارکت کالسیمثاحث  در -

 را پیگیری کىذ.مثاحث درسی  حًاس داوطجً تا تمرکس -

، ضىاختی

 عاطفی

 سخىراوی،
 پرسص ي

 تحث پاسخ،

 گريَی

 ماشیک، يایت ترد
 ،يیذئً پريشکتًر

ب، ورم افسار کتا
Power point 

021 
 دقیقٍ

پرسص ي 

پاسخ در 

 ذایاتت

 کالس

 تکًیىی

6  
Health care 

delivery 

systems 

 اوتظار می ريد داوطجً تتًاوذ،

 الف( در حیطه شناختی:

 ک کىذ.در را آوُا را تخًاوذ ي مفًُم سالمت اطالعات  مذیریت تخصصی متًن - 

سالمت آضىا ضًد. تاطالعا مذیریت تخصصی َای تا ياشٌ -

 مته آضىا ضًد. در مًجًد لغات اوگلیسی َای مترادف تا -

 تخصصی را فرا گیرد. متًن ترجمٍ  -

 ب( در حیطه عاطفی:
 درس گًش کىذ.ي عالقٍ تٍ  سٌیتا اوگ -

 .داضتٍ تاضذ فعال مطارکت کالسیمثاحث  در -

 را پیگیری کىذ.مثاحث درسی  حًاس داوطجً تا تمرکس -

، ضىاختی

اطفیع  

 سخىراوی،
 پرسص ي

 تحث پاسخ،

 گريَی

 ماشیک، يایت ترد
 ،يیذئً پريشکتًر

کتاب، ورم افسار 
Power point 

021 
 دقیقٍ

پرسص ي 

پاسخ در 

 اتتذای 

 کالس

 

 تکًیىی

7  
Organizing and 

displaying the 

data 

 اوتظار می ريد داوطجً تتًاوذ،

 الف( در حیطه شناختی:

 کىذ.ک در را آوُا را تخًاوذ ي مفًُم سالمت عاتاطال  مذیریت تخصصی متًن -

سالمت آضىا ضًد. اطالعات مذیریت تخصصی َای تا ياشٌ -

 ب( در حیطه عاطفی:
 درس گًش کىذ.ي عالقٍ تٍ  سٌیتا اوگ -

، ضىاختی

 عاطفی

 خىراوی،س
 پرسص ي

 تحث پاسخ،

 گريَی

 ماشیک، يایت ترد
 ،يیذئً پريشکتًر

کتاب، ورم افسار 
Power point 

021 
 دقیقٍ

پرسص ي 

پاسخ در 

 اتتذای

 کالس

 

 تکًیىی
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 .داضتٍ تاضذ فعال مطارکت کالسیمثاحث  در -

 را پیگیری کىذ.مثاحث درسی  حًاس داوطجً تا تمرکس -

8  
Organizing and 

displaying the 

data 

 اوتظار می ريد داوطجً تتًاوذ،

 الف( در حیطه شناختی:

 مته آضىا ضًد. در جًدمً لغات اوگلیسی َای مترادف تا -

 تخصصی را فرا گیرد. متًن ترجمٍ  -

 ب( در حیطه عاطفی:
 درس گًش کىذ.ي عالقٍ تٍ  سٌیتا اوگ -

 .داضتٍ تاضذ فعال مطارکت کالسیمثاحث  در -

 را پیگیری کىذ.مثاحث درسی  حًاس داوطجً تا تمرکس -

، ضىاختی

 عاطفی

 سخىراوی،
 پرسص ي

 تحث پاسخ،

 گريَی

 شیکما، يایت ترد
 ،يیذئً پريشکتًر

کتاب، ورم افسار 
Power point 

021 
 دقیقٍ

پرسص ي 

پاسخ در 

 اتتذای

 کالس

 

 تکًیىی

9  
جمع تىذی مطالة 

 کالسی

 اوتظار می ريد داوطجً تتًاوذ،
 .تخًتی فرا گرفتٍ تاضذمطالة ارائٍ ضذٌ در طًل ترم را  -
 َذف از ارائٍ ایه ياحذ درسی را تٍ خًتی درک کردٌ تاضذ. -

 تا اوگیسٌ ي اضتیاق در امتحان پایان ترم ضرکت کىذ. -

، ضىاختی
 عاطفی

 آزمًن پایاوی - - - -
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