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1  
 ٍ اّویت ثر هرٍری

 ّب دادُ کیفیت اثؼبد

 اًتظبر هی رٍد داًؽدَ ثتَاًذ،

 الف( در حیطه شناختی:

 ّبی ظیعتن حیغِ در ّب دادُ کیفیت اّویت - 

 .دّذ تَضیح را اعالػبتی

 ّب دادُ پبییي دادُ کیفیت دلیل ثِ کِ هؽکالتی - 

 .کٌذ ثیبى را آیذ هی ثَخَد

 .ثجرد ًبم را بّ دادُ کیفیت اثؼبد اًَاع -

 .ثسًذ هثبل ّب دادُ کیفیت اثؼبد از کذام ّر ثرای -

 ب( در حیطه عاطفی:
 درض گَغ کٌذ.ٍ ػالقِ ثِ  سُیثب اًگ -

 .داؼتِ ثبؼذ فؼبل هؽبرکت کالظیهجبحث  در -

 را پیگیری کٌذ.هجبحث درظی  حَاض داًؽدَ ثب تورکس -

، ؼٌبختی

 ػبعفی

 ظخٌراًی،
 پرظػ ٍ

 ثحث پبظخ،

 گرٍّی

 هبشیک، ایت ثردٍ
 ،ٍیذئَ پرٍشکتَر

کتبة، ًرم افسار 
Power point 

021 
 دقیقِ

آهبدگی ثرای 
 خلعِ آیٌذُ

 آغبزیي آزهَى

                                                 

 طی گردش علمی، آزمبی –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( مرحلههب بر اسبس اهذاف میآزمون  

 برگسار گردد. دانطجویبن(
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2  
 هذل ثب آؼٌبیی

 دادُ کیفیت هذیریت

AHIMA 

 اًتظبر هی رٍد داًؽدَ ثتَاًذ،

 الف( در حیطه شناختی:

 را AHIMA دادُ کیفیت هذیریت هذل اثؼبد -

 دّذ تَضیح

 ًبم را هذل ایي در ّب دادُ کیفی بیّ ٍیصگی - 

 ثجرد

 اًَاع در را کیفیت هذل چْبرگبًِ اثؼبد هفَْم -

 .دّذ تَضیح را ّب دادُ کیفی ّبی ٍیصگی

 ب( در حیطه عاطفی:
 درض گَغ کٌذ.ٍ ػالقِ ثِ  سُیثب اًگ -

 .داؼتِ ثبؼذ فؼبل هؽبرکت کالظیهجبحث  در -

 گیری کٌذ.را پیهجبحث درظی  حَاض داًؽدَ ثب تورکس -

، ؼٌبختی

 ػبعفی

 ظخٌراًی،
 پرظػ ٍ

 ثحث پبظخ،

 گرٍّی

 هبشیک، ٍایت ثرد
 ،ٍیذئَ پرٍشکتَر

کتبة، ًرم افسار 
Power point 

021 
 دقیقِ

پرظػ ٍ پبظخ 

اثتذای در 

 کالض

 

 تکَیٌی

3  
 کٌترل ّبی رٍغ اًَاع

  دادُ

 اًتظبر هی رٍد داًؽدَ ثتَاًذ،

 الف( در حیطه شناختی:
 ثجرد ًبم را دیَیط دیذگبُ از ّب دادُ کٌترل ّبی رٍغ -

 ٍیصگی ّبی کیفی دادُ ّب از دیذگبُ دیَیط را ؼرح دّذ. -

 ب( در حیطه عاطفی:
 درض گَغ کٌذ.ٍ ػالقِ ثِ  سُیثب اًگ -

 .داؼتِ ثبؼذ فؼبل هؽبرکت کالظیهجبحث  در -

 را پیگیری کٌذ.هجبحث درظی  حَاض داًؽدَ ثب تورکس -

، ؼٌبختی

 ػبعفی

 ،ظخٌراًی
 پرظػ ٍ

 ثحث پبظخ،

 گرٍّی

 هبشیک، ٍایت ثرد
 ،ٍیذئَ پرٍشکتَر

کتبة، ًرم افسار 
Power point 

021 
 دقیقِ

پرظػ ٍ پبظخ 

اثتذای در 

 کالض

 تکَیٌی

4  
 ّبی تحلیل اًَاع

 ظبزی هعتٌذ

 اًتظبر هی رٍد داًؽدَ ثتَاًذ،

 الف( در حیطه شناختی:
 ثجرد مًب را پسؼکی هذارک ظبزی هعتٌذ ّبی تحلیل اًَاع -

 کٌذ ثیبى ّب تحلیل از کذام ّر تؼریف -

 کٌذ ثیبى را ّب تحلیل از کذام ّر اًدبم از ّذف -

 .کٌذ ثیبى را آیذ هی ثذظت ّب تحلیل از کذام ّر اًدبم از کِ ًتبیدی -

 .ثجرد ًبم را ّب تحلیل اًَاع را کذام ّر اثؼبد -

 ثجرد ًبم را ّب تحلیل از کذام ّر اًدبم هعئَل -

، ؼٌبختی

 ػبعفی

 ظخٌراًی،
 پرظػ ٍ

 ثحث پبظخ،

 گرٍّی

 هبشیک، ٍایت ثرد
 ،یذئَ پرٍشکتَرٍ

کتبة، ًرم افسار 
Power point 

021 
 دقیقِ

پرظػ ٍ پبظخ 

 اثتذایدر 

 کالض

 

 تکَیٌی
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 د.ثجر ًبم را ّب آى اًدبم زهبى ًظر از ّب تحلیل عاًَا -

 ب( در حیطه عاطفی:
 درض گَغ کٌذ.ٍ ػالقِ ثِ  سُیثب اًگ -

 .داؼتِ ثبؼذ فؼبل هؽبرکت کالظیهجبحث  در -

 را پیگیری کٌذ.هجبحث درظی  حَاض داًؽدَ ثب تورکس -

5  

 خغبّبی اًَاع ثب آؼٌبیی

 اظتبًذارد ٍ ای دادُ

 ظبزی هعتٌذ ظبزی

 اًتظبر هی رٍد داًؽدَ ثتَاًذ،

 الف( در حیطه شناختی:

 .ثٌَیعذ را ای دادُ خغبی تؼریف -

 ثجرد ًبم را ای دادُ خغبّبی اًَاع -

 را ای دادُ خغبّبی اًَاع از کذام ّر ایدبد ػلل -

 .ثجرد ًبم

 را ظالهت ّبی دادُ ظبزی هعتٌذ اظتبًذاردّبی -

 .دّذ تَضیح

 ب( در حیطه عاطفی:
 درض گَغ کٌذ.ٍ ػالقِ ثِ  سُیثب اًگ -

 .داؼتِ ثبؼذ فؼبل هؽبرکت کالظیهجبحث  در -

 پیگیری کٌذ. راهجبحث درظی  حَاض داًؽدَ ثب تورکس -

، ؼٌبختی

 ػبعفی

 ظخٌراًی،
 پرظػ ٍ

 ثحث پبظخ،

 گرٍّی

 هبشیک، ٍایت ثرد
 ،ٍیذئَ پرٍشکتَر

کتبة، ًرم افسار 
Power point 

021 
 دقیقِ

پرظػ ٍ پبظخ 

 ذایاثتدر 

 کالض

 تکَیٌی

6  
 ّبی ظیعتن ثب آؼٌبیی

 ظالهت اعالػبت

 اًتظبر هی رٍد داًؽدَ ثتَاًذ،

 الف( در حیطه شناختی:
 .ًوبیذ تؼریف را ظالهت اعالػبت تنظیع -

 تَضیح را ظالهت اعالػبت ظیعتن دٌّذُ تؽکیل اخسای -

 .دّذ

 رکر ثب را ظالهت اعالػبت ظیعتن ای دادُ هٌبثغ اًَاع -

 .دّذ تَضیح هثبل

 ب( در حیطه عاطفی:
 درض گَغ کٌذ.ٍ ػالقِ ثِ  سُیثب اًگ -

 .داؼتِ ثبؼذ فؼبل هؽبرکت کالظیهجبحث  در -

 را پیگیری کٌذ.هجبحث درظی  حَاض ؽدَ ثب تورکسداً -

، ؼٌبختی

 ػبعفی

 ظخٌراًی،
 پرظػ ٍ

 ثحث پبظخ،

 گرٍّی

 هبشیک، ٍایت ثرد
 ،ٍیذئَ پرٍشکتَر

کتبة، ًرم افسار 
Power point 

021 
 دقیقِ

پرظػ ٍ پبظخ 

 اثتذای در 

 کالض

 

 تکَیٌی
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 ّبی ظیعتن ثب آؼٌبیی

 هراقجت اعالػبت

 درهبًی ٍی ثْذاؼت

 اًتظبر هی رٍد داًؽدَ ثتَاًذ،

 الف( در حیطه شناختی:
 هراقجت اعالػبت ّبی ظیعتن اصلی ّبی ٍاشُ -

 .ًوبیذ تؼریف را درهبًی ٍ ثْذاؼتی

 ٍ ؼتیثْذا هراقجت اعالػبت ّبی ظیعتن تبریخچِ -

 .دّذ تَضیح را درهبًی

 اعالػبت ّبی ظیعتن تَظؼِ ثِ هرثَط ّبی چبلػ -

 .دّذ تَضیح را درهبًی ٍ ثْذاؼتی هراقجت

 ب( در حیطه عاطفی:
 درض گَغ کٌذ.ٍ ػالقِ ثِ  سُیثب اًگ -

، ؼٌبختی

 ػبعفی

 ظخٌراًی،
 پرظػ ٍ

 ثحث پبظخ،

 گرٍّی

 هبشیک، ٍایت ثرد
 ،ٍیذئَ پرٍشکتَر

کتبة، ًرم افسار 
Power point 

021 
 دقیقِ

پرظػ ٍ پبظخ 

 اثتذایدر 

 کالض

 

 تکَیٌی

8  

 ّبی ظیعتن ثب آؼٌبیی

 هراقجت اعالػبت

 درهبًی ٍی ثْذاؼت

 اًتظبر هی رٍد داًؽدَ ثتَاًذ،

 الف( در حیطه شناختی:
 درهبًی ٍ ثْذاؼتی هراقجت اعالػبت ّبی ظیعتن اًَاع -

 .ثجرد ًبم را

 .دّذ تَضیح را ّب ظیعتن اًَاع تفکیک ًحَُ -

 رهبًید ٍ ثْذاؼتی هراقجت اعالػبت ّبی ظیعتن زیر -

 .دّذ تَضیح را

 ب( در حیطه عاطفی:
 درض گَغ کٌذ.ٍ ػالقِ ثِ  سُیثب اًگ -

 .داؼتِ ثبؼذ فؼبل هؽبرکت کالظیهجبحث  در -

 را پیگیری کٌذ.هجبحث درظی  حَاض داًؽدَ ثب تورکس -

، ؼٌبختی

 ػبعفی

 ظخٌراًی،
 پرظػ ٍ

 ثحث پبظخ،

 گرٍّی

 هبشیک، ٍایت ثرد
 ،ٍیذئَ پرٍشکتَر
ار کتبة، ًرم افس

Power point 

021 
 دقیقِ

پرظػ ٍ پبظخ 

اثتذای در 

 کالض

 

 تکَیٌی

9  

 

 

 ّبی ثرًبهِ ثب آؼٌبیی

 ٍ هذیریتی کبرثردی

(ADT) 

 

 

 

 اًتظبر هی رٍد داًؽدَ ثتَاًذ،

 الف( در حیطه شناختی:

 .ثجرد ًبم را هذیریتی کبرثردی ّبی ثرًبهِ -

 را (ERP) اًعبًی هٌبثغ ریسی ثرًبهِ ّبی ظیعتن -

 .دّذ حتَضی

 .دّذ تَضیح را ADT ظیعتن -

 .ًوبیذ ثیبى را ADT اصلی کبرثردّبی -

، ؼٌبختی

 ػبعفی

 ظخٌراًی،
 پرظػ ٍ

 ثحث پبظخ،

 گرٍّی

 هبشیک، ٍایت ثرد
 ،ٍیذئَ پرٍشکتَر

کتبة، ًرم افسار 
Power point 

021 
 دقیقِ

پرظػ ٍ پبظخ 

اثتذای در 

 ضکال

 تکَیٌی
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 ًبم را HL7 اظتبًذارد هجٌبی ثر ADT اصلی ٍظبیف -

 .ثجرد

 ب( در حیطه عاطفی:
 درض گَغ کٌذ.ٍ ػالقِ ثِ  سُیثب اًگ -

 .داؼتِ ثبؼذ فؼبل هؽبرکت کالظیهجبحث  در -

 را پیگیری کٌذ.هجبحث درظی  حَاض داًؽدَ ثب تورکس -

11  
 ثب آؼٌبیی

EMR 

 اًتظبر هی رٍد داًؽدَ ثتَاًذ،

 الف( در حیطه شناختی:

 کردى کبهپیَتری گبًِ پٌح َحظغ در را EMR خبیگبُ  -

 .دّذ تَضیح پسؼکی هذارک

 .دّذ تَضیح را EMR ّبی ٍیصگی -

 .دّذ تَضیح را EMR اصلی اخسای -

 درهبًی ٍ ثْذاؼتی هراقجت ّبی ظبزهبى ّبی ٍیصگی-

 .دّذ تَضیح EMR اخسای از گیرًذُ ثْرُ کِ

 .دّذ تَضیح را EMR ثکبرگیری هسایبی -

 ب( در حیطه عاطفی:
 درض گَغ کٌذ.ٍ ػالقِ ثِ  سُیاًگثب  -

 .داؼتِ ثبؼذ فؼبل هؽبرکت کالظیهجبحث  در -

 را پیگیری کٌذ.هجبحث درظی  حَاض داًؽدَ ثب تورکس -

، ؼٌبختی

 ػبعفی

 ظخٌراًی،
 پرظػ ٍ

 ثحث پبظخ،

 گرٍّی

 هبشیک، ٍایت ثرد
 ،ٍیذئَ پرٍشکتَر

کتبة، ًرم افسار 
Power point 

021 
 دقیقِ

پرظػ ٍ پبظخ 

 ایاثتذدر 

 کالض

 

 تکَیٌی

11  

 ظیعتوْبی ثب آؼٌبیی

 تصوین از پؽتیجبًی

 (CDSS)ثبلیٌی گیری

 

 اًتظبر هی رٍد داًؽدَ ثتَاًذ،

 الف( در حیطه شناختی:

 .ًوبیذ تؼریف را گیری تصوین از جبىیپؽت ظیعتن -

 ار گیری تصوین در دُباظتف هَرد داًػ هختلف اؼکبل -

 .دّذ تَضیح

 .دّذ تَضیح اظتفبدُ ثراظبض را CDSS ّبی ثٌذی دظتِ -

 ثب فؼبلیت ًَع خْت از را CDSS ّبی ظیعتن اًَاع -

 .دّذ تَضیح کبرثردی ّبی هثبل از اظتفبدُ

 .دّذ تَضیح را ّب CDSS از اظتفبدُ دالیل-

، ؼٌبختی

 ػبعفی

 ظخٌراًی،
 پرظػ ٍ

 ثحث پبظخ،

 گرٍّی

 هبشیک، ٍایت ثرد
 ،ٍیذئَ پرٍشکتَر

کتبة، ًرم افسار 
Power point 

021 
 دقیقِ

پرظػ ٍ پبظخ 

 اثتذایدر 

 ضکال

 تکَیٌی
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 ب( در حیطه عاطفی:
 درض گَغ کٌذ.ٍ ػالقِ ثِ  سُیثب اًگ -

 .داؼتِ ثبؼذ فؼبل هؽبرکت کالظیهجبحث  در -

 را پیگیری کٌذ.هجبحث درظی  حَاض َ ثب تورکسداًؽد -

12  

 

 ظیعتوْبی ثب آؼٌبیی

 اعالػبت

 (PIS)دارٍخبًِ

 ؽدَ ثتَاًذ،اًتظبر هی رٍد داً

 الف( در حیطه شناختی:

 .دّذ تَضیح را دارٍخبًِ فرایٌذّبی اًَاع -

 را ای رایبًِ کبرثردی ّبی ثرًبهِ هختلف ظغَح -

 .دّذ تَضیح را ّب ثیوبرظتبى دارٍخبًِ

 را ّب ثیوبرظتبى دارٍخبًِ اعالػبتی ّبی ظیعتن اًَاع -

 .ثجرد ًبم

 را برظتبىثیو ّبی دارٍخبًِ ّبی ظیعتن اصلی ٍظبیف -

 .دّذ تَضیح

 ب( در حیطه عاطفی:
 درض گَغ کٌذ.ٍ ػالقِ ثِ  سُیثب اًگ -

 .داؼتِ ثبؼذ فؼبل هؽبرکت کالظیهجبحث  در -

 را پیگیری کٌذ.هجبحث درظی  حَاض داًؽدَ ثب تورکس -

، ؼٌبختی

 ػبعفی

 ظخٌراًی،
 پرظػ ٍ

 ثحث پبظخ،

 گرٍّی

 هبشیک، ٍایت ثرد
 ،ٍیذئَ پرٍشکتَر

افسار کتبة، ًرم 
Power point 

021 
 دقیقِ

پرظػ ٍ پبظخ 

اثتذای در 

 کالض

 

 تکَیٌی

13  

 اعالػبت ظیعتن

 (RIS)رادیَلَشی

 

 اًتظبر هی رٍد داًؽدَ ثتَاًذ، 

 الف( در حیطه شناختی:
 .کٌذ تؼریف را( RIS) رادیَلَشی اعالػبت ظیعتن  -

 .دّذ تَضیح را RIS ّبی فؼبلیت -

 را دیدیتبل ٍ ًبلَگآ رٍغ در ثرداری تصَیر تفبٍت -

 .دّذ تَضیح

 .دّذ تَضیح را دیدیتیبل رادیَلَشی از اظتفبدُ هسایبی -

 .دّذ تَضیح را دیدیتبل رادیَگرافی ّبی رٍغ اًَاع -

 .دّذ تَضیح را PACS اهکبًبت -

 از خبرج ّبی ظیعتن ٍ RIS ثب PACS ارتجبط ًحَُ -

 .دّذ تَضیح را ثیوبرظتبى

، ؼٌبختی

 ػبعفی

 ظخٌراًی،
 پرظػ ٍ

 ثحث پبظخ،

 گرٍّی

 هبشیک، ٍایت ثرد
 ،ٍیذئَ پرٍشکتَر

کتبة، ًرم افسار 
Power point 

021 
 دقیقِ

پرظػ ٍ پبظخ 

ی اثتذادر 

 کالض

 تکَیٌی
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 ب( در حیطه عاطفی:
 درض گَغ کٌذ.ٍ ػالقِ ثِ  سُیًگثب ا -

 .داؼتِ ثبؼذ فؼبل هؽبرکت کالظیهجبحث  در -

 را پیگیری کٌذ.هجبحث درظی  حَاض داًؽدَ ثب تورکس -

14  
 اعالػبت ظیعتن

 (LIS)آزهبیؽگبُ

 اًتظبر هی رٍد داًؽدَ ثتَاًذ،

 الف( در حیطه شناختی:

 .کٌذ تؼریف را (LIS) آزهبیؽگبُ اعالػبت ظیعتن -

 .دّذ تَضیح را LIS اصلی ػولکردّبی کبرثردّبٍ -

 .کٌذ ثیبى را LIS گسارؼبت ًوًَِ -

 .ثجرد ًبم را LIS ّبی ظیعتن زیر -

 ( در حیطه عاطفی:ب
 درض گَغ کٌذ.ٍ ػالقِ ثِ  سُیثب اًگ -

 .داؼتِ ثبؼذ فؼبل هؽبرکت کالظیهجبحث  در -

 را پیگیری کٌذ.هجبحث درظی  حَاض داًؽدَ ثب تورکس -

، ؼٌبختی

 ػبعفی

 ظخٌراًی،
 پرظػ ٍ

 ثحث پبظخ،

 گرٍّی

 هبشیک، ٍایت ثرد
 ،ٍیذئَ پرٍشکتَر

کتبة، ًرم افسار 
Power point 

021 
 قِدقی

پرظػ ٍ پبظخ 

 اثتذایدر 

 کالض

 تکَیٌی

15  
 اعالػبت ظیعتن

 (NIS)پرظتبری

 اًتظبر هی رٍد داًؽدَ ثتَاًذ،

 الف( در حیطه شناختی:

 کبرثردی ّبی هثبل رکر ثب را پرظتبری فرایٌذ ػٌبصر -

 .دّذ تَضیح

 ثجت ثیوبر پرًٍذُ در پرظتبراى تَظظ کِ را هَاردی -

 .ثجرد ًبم را ؼَد هی

 پرظتبری فرایٌذ ظبزی هعتٌذ از پؽتیجبًی در NIS ًقػ -

 .دّذ تَضیح را

 .دّذ تَضیح را NIS هسایبی ٍ ٍظبیف -

 ب( در حیطه عاطفی:
 درض گَغ کٌذ.ٍ ػالقِ ثِ  سُیثب اًگ -

 .داؼتِ ثبؼذ فؼبل هؽبرکت کالظیهجبحث  در -

 را پیگیری کٌذ.هجبحث درظی  حَاض داًؽدَ ثب تورکس -

، ؼٌبختی

 ػبعفی

 ًی،ظخٌرا
 پرظػ ٍ

 ثحث پبظخ،

 گرٍّی

 هبشیک، ٍایت ثرد
 ،ٍیذئَ پرٍشکتَر

کتبة، ًرم افسار 
Power point 

021 
 دقیقِ

پرظػ ٍ پبظخ 

اثتذای در 

 کالض

 تکَیٌی

 تکَیٌیپرظػ ٍ پبظخ  021 هبشیک، ٍایت ثرد ظخٌراًی،، ؼٌبختی اًتظبر هی رٍد داًؽدَ ثتَاًذ،   16
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اهٌیت اعالػبت در 

 ظیعتن ّبی کبهپیَتری

 
 

 الف( در حیطه شناختی:
 .اهضب الکترًٍیک را تَضیح دّذ -
 اثسارّبی ؼٌبظبیی افراد را ؼرح دّذ. -
 تْذیذّبی ظیعتن ّبی اعالػبتی کبهپیَتری را ثیبى کٌذ. -
 تَضیح دّذ. audit trailدیَار آتػ ٍ  -

 ب( در حیطه عاطفی:
 درض گَغ کٌذ.ٍ ػالقِ ثِ  سُیثب اًگ -

 .داؼتِ ثبؼذ فؼبل هؽبرکت کالظیهجبحث  در -

 را پیگیری کٌذ.ظی هجبحث در حَاض داًؽدَ ثب تورکس -

 پرظػ ٍ ػبعفی

 ثحث پبظخ،

 گرٍّی

 ،ٍیذئَ پرٍشکتَر
کتبة، ًرم افسار 
Power point 

اثتذای در  دقیقِ

 کالض

17  
خوغ ثٌذی هغبلت 

 کالظی

 اًتظبر هی رٍد داًؽدَ ثتَاًذ،
 .خَثی فرا گرفتِ ثبؼذثهغبلت ارائِ ؼذُ در عَل ترم را  -
 ّذف از ارائِ ایي ٍاحذ درظی را ثِ خَثی درک کردُ ثبؼذ. -
 ثب اًگیسُ ٍ اؼتیبق در اهتحبى پبیبى ترم ؼرکت کٌذ. -

، ؼٌبختی
 ػبعفی

 آزهَى پبیبًی - - - -
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