
 

 حیدریهتربت  علوم پسشکی دانشگاه پسشکی و توسعه آموزش اتمرکس مطالع          
 

 ورهفرم طرح د

                                                                                                                                                                            
 IT(2) زبان اختصاصی نام درس:

 واحذ نظری 1 واحذ: تعذاد
فناوری  رشته تحصیلی:

 اطالعات سالمت
 

  مقطع تحصیلی دانشجویان:
 لیسانس

 محل برگساری: 
دانشگاه علوم پسشکی 

تربت حیذریه، ساختمان 
 آموزش

  مذرس:
 مصطفی کمالی

 1971-79تحصیلی  دومنیمسال 

 
 درک متون تخصصی فناوری اطالعات بهذاشتی :هذف کلی درس

 

شماره 

 جلسه
 اهداف میانی  )رئوس مطالب( تاریخ جلسه

اهداف ویژه )بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی: 

 شناختی، عاطفی، روان حرکتی(

طبقه هر 

 حیطه

 روش یاددهی

 یادگیری

مواد و وسایل 

 آموزشی
 ارزشیابینحوه تکالیف دانشجو زمان جلسه

1  

Technology,Applications 
and Security:  
Health information 
infrastructure, 
technology, and 
applications 

 

 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.

 را فرا گیرد. تخصصی متًن ترجمٍ  -

، ضىبختی

 عبطفی

 سخىراوی،
 ي پرسص
 ثحث پبسخ،

 گريَی

، 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، مببحثهبدگیری میی –روش یبددهی   


یب تراکمی )پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلط  نیعف دانطجویبن( و آزمون پبیبای یب تکوینی )در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضتواننذ به صورت آزمون ورودی )آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن( مرحلههب بر اسبس اهذاف میآزمون  

 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 پیگیوری  مجبحوث درسوی    حوًاس  داوطجً ثب تمرکس -
 کىذ.

2  

Technology,Applications 
and Security:  
Health information 
infrastructure, 
technology, and 
applications 

 

 ًاوذ،اوتظبر می ريد داوطجً ثت

 

 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 -

 .داضتٍ ثبضذ فعبل مطبرکت کالسیمجبحث  در -

را مجبحووث درسووی  حووًاس داوطووجً ثووب تمرکووس -
 پیگیری کىذ.

، ضىبختی

 عبطفی

 سخىراوی،
 پرسص ي

 ثحث پبسخ،

 گريَی

، يایت ثرد
 مبشیک

 ،يیذئً پريشکتًر
کتبة، ورم افسار 

Power 
point 

 قیقٍد 021

پرسص ي پبسخ 

 کالساثتذای در 

 

 تکًیىی
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Components Scope of 
Health Information 
Systems 

 

 اوتظبر می ريد داوطجً ثتًاوذ،
 

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

 ک کىذ.در را آوُب مفًُم

، ضىبختی

 عبطفی

 سخىراوی،
 پرسص ي

 ثحث پبسخ،

 گريَی

، يایت ثرد
 مبشیک

 ،يیذئً پريشکتًر
کتبة، ورم افسار 

Power 
point 

 دقیقٍ 021
پرسص ي پبسخ 

 کالساثتذای در 
 تکًیىی
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 ي سالمت اطالعبت فىبيری تخصصی َبی ثب ياشٌ -

سالمت آضىب ضًد. اطالعبت ذیریتم

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 پیگیوری  مجبحوث درسوی    حوًاس  داوطجً ثب تمرکس -
 ىذ.ک

4  

 
 
 
 
 
Emerging Technologies: 
Bar Coding 

 

 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.قٍ ثٍ ي عال سٌیثب اوگ -

 .داضتٍ ثبضذ فعبل مطبرکت کالسیمجبحث  در -

را پیگیوری  مجبحوث درسوی    حوًاس  داوطجً ثب تمرکس -
 کىذ.

، ضىبختی

 عبطفی

 سخىراوی،
 پرسص ي

 ثحث پبسخ،

 گريَی

، يایت ثرد
 مبشیک

 ،يیذئً پريشکتًر
کتبة، ورم افسار 

Power 
point 

 دقیقٍ 021

پرسص ي پبسخ 

 کالس اثتذایدر 

 

 ًیىیتک
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5  

Emerging Technologies: 
Radio Frequency 
Identification Device 

 

 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 -

 .داضتٍ ثبضذ فعبل مطبرکت کالسیمجبحث  در -

را پیگیوری  مجبحوث درسوی    حوًاس  داوطجً ثب تمرکس -
 کىذ.

، ضىبختی

طفیعب  

 سخىراوی،
 پرسص ي

 ثحث پبسخ،

 گريَی

، يایت ثرد
 مبشیک

 ،يیذئً پريشکتًر
کتبة، ورم افسار 

Power 
point 

 دقیقٍ 021
پرسص ي پبسخ 

 کالس ذایاثتدر 
 تکًیىی

6  Emerging Technologies: 
Internet Tools 

 اوتظبر می ريد داوطجً ثتًاوذ،

 

 الف( در حیطه شناختی:

را ثخًاوذ ي  سالمت العبتاط 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  -
 

، ضىبختی

 عبطفی

 سخىراوی،
 پرسص ي

 ثحث پبسخ،

 گريَی

، يایت ثرد
 مبشیک

 ،يیذئً پريشکتًر
کتبة، ورم افسار 

Power 
point 

 دقیقٍ 021

پرسص ي پبسخ 

 اثتذای در 

 کالس

 

 تکًیىی
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 ب( در حیطه عاطفی:
 کىذ. درس گًشي عالقٍ ثٍ  سٌیثب اوگ -

 .داضتٍ ثبضذ فعبل مطبرکت کالسیمجبحث  در -

را پیگیوری  مجبحوث درسوی    حوًاس  داوطجً ثب تمرکس -
 کىذ.

7  
Emerging Technologies: 
Intranet 

 

 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 دمًجً 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 پیگیوری  مجبحوث درسوی    حوًاس  داوطجً ثب تمرکس -
 کىذ.

، ضىبختی

 عبطفی

 سخىراوی،
 پرسص ي

 ثحث پبسخ،

 گريَی

، يایت ثرد
 یکمبش

 ،يیذئً پريشکتًر
کتبة، ورم افسار 

Power 
point 

 دقیقٍ 021

پرسص ي پبسخ 

 کالس اثتذایدر 

 

 تکًیىی

8  
Emerging Technologies: 
Virtual Private Network 

 

 اوتظبر می ريد داوطجً ثتًاوذ،
 

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

 ک کىذ.رد را آوُب مفًُم

 ي سالمت اطالعبت فىبيری تخصصی َبی ثب ياشٌ -

، ضىبختی

 عبطفی

 سخىراوی،
 پرسص ي

 ثحث پبسخ،

 گريَی

، يایت ثرد
 مبشیک

 ،يیذئً پريشکتًر
کتبة، ورم افسار 

Power 
point 

 دقیقٍ 021

پرسص ي پبسخ 

 کالساثتذای در 

 

 تکًیىی
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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 -

 .ثبضذ داضتٍ فعبل مطبرکت کالسیمجبحث  در -

را پیگیوری  مجبحوث درسوی    حوًاس  داوطجً ثب تمرکس -
 کىذ.

 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.

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

، ضىبختی
 عبطفی

 - - حل مسئلٍ
حل مسبئل دادٌ 

 ضذٌ
 آزمًن پبیبوی
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 منابع:
 رضته فنبوری اطالعبت سالمتکتب انگلیسی تخصصی مرتبط بب 

 

 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   آزمون پبیبن ترم
 % کل نمره02 کوئیس و تکبلیف درسی 

 


