
 
 دانشکده

 ترمی قالب نگارش طرح درس
 

 HIM(1)زبان اختصاصی عنوان درس :  
 فناوری اطالعات سالمت 1دانشجویان ترم مخاطبان:

ساعت پاسخگویی                             واحد نظری 1واحد عملی و  1تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد(   
 دوشنبه 11-11به سواالت فراگیر:

نیمسال  11/11-11/1و چهارشنبه  11-11یکشنبه ، رس:   )روز،ساعت و نیمسال تحصیلی(  زمان ارائه د
 نسیم اصالنی مدرس:         51-51اول 

 ندارددرس و پیش نیاز:

 
 هدف کلی درس :

 
 ارتقا مهارتهای استفاده از فرهنگ لغات ، خواندن و درک مطلب در دانشجویان در متون مدیریت اطالعات بهداشتی

 
 
 هداف کلی جلسات : ا

1-Health information technology(HIT) 

2- Health information technology(HIT) 

3-Health information management (HIM) 

4-Health information management (HIM) 

5-Health informatics 

6- Health informatics 

7- electronic health record (EHR) 

8- electronic health record (EHR) 

9-Prsonal  health record(PHR)  

01- Prsonal  health record(PHR) 

00- Health information System 

02- Health information System 

03- electronic medical record (EMR) 

41-- electronic medical record (EMR) 

05-qustion and answr 

06- qustion and answr 

 
 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:

1-Health information technology(HIT) 
a) –reading 
b) Vocab- 
c) translation 

2- Health information technology(HIT) 
a) comprhention- 

3-Health information management (HIM) 
a) reading 
b) Vocab- 
c) translation 

 

4-Health information management (HIM) 
a) comprhention- 

 

5-Health informatics 
a) reading 
b) Vocab- 



c) translation 
 

6- Health informatics 
a) comprhention- 

 

7- electronic health record (EHR) 

 
a) reading 
b) Vocab- 
c) translation 

8- electronic health record (EHR) 

a) comprhention- 
 

9-Prsonal  health record(PHR)  
a) reading 
b) Vocab- 
c) translation 

 

01- Prsonal  health record(PHR) 
a) comprhention- 

 

00- Health information System 
a) reading 
b) Vocab- 
c) translation 

 

02- Health information System 
a) comprhention- 

 

03- electronic medical record (EMR) 
a) reading 
b) Vocab- 
c) translation 

 

electronic medical record (EMR)14- 
a) comprhention- 

 

05-qustion and answr 
a) reading 
b) Vocab- 
c) translation 

 

06- qustion and answr 
 
 
 
 

 در پایان دانشجو قادر باشد
 از مهارت استفاده از فرهنگ لغت، خواندن و درک مطلب متون مدیریت اطالعات سالمت برخوردار باشد-0
 

  منابع:
 مقاالت مرتبط

 اطالعات سالمت  کتب درسی مدیریت



 
 سخنرانی ، پرسش و پاسخروش تدریس:

 
  جزوه ، وایت بردوسایل آموزشی :

 
 سنجش و ارزشیابی 

سهم از نمره کل)بر حسب  روش       آزمون
 درصد(

 ساعت تاریخ 

 //////////////////////// ///////////////////////////   کوئیز

آزمون میان 
 ترم 

ص در طی ترم مشخ درصد 01 
 می شود.

 

آزمون پایان 
 ترم

 31/01-31/8 2/11/59 درصد 61 

حضور فعال در 
 کالس

 در حضور
 و کالس

در  شرکت
 مباحث

  در طی ترم درصد 31

 
 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

 کالس در موقع به حضور
 آموزشی قوانین رعایت

 آموزشی رفتار خواهد شد. در صورت غیبت بیش از حد مجاز با دانشجو مطابق با آئین نامه
 
 
 
 
 

 دانشکده: EDOنام و امضای مدرس:             نام و امضای مدیر گروه:                نام و امضای مسئول

 تاریخ تحویل:                          تاریخ ارسال:                                   تاریخ ارسال :

 



 HIM (1)زبان اختصاصی  جدول زمانبندی درس                           

 11/11-11/1و چهارشنبه  11-11یکشنبه ،  روز و ساعت جلسه :                                    

 

 مدرس موضوع هر جلسه              تاریخ جلسه

1  

92/6/29 

Health informatio technology(HIT) 

 )ت(
 خانم اصالنی

9 11/6/29 
 

Health informatio technology(HIT) 

 )ع(
 خانم اصالنی

1 9/7/29 
 

Health information management 

(HIM) )ت( 

 

 خانم اصالنی

4 7/7/29 
 

Health information management 

(HIM) )ع( 

 

 خانم اصالنی

9 19/7/29 
 

Health informatics)خانم اصالنی )ت 

6 14/7/29 
 

Health informatics)صالنیخانم ا )ع 

7 12/7/29 
 

electronic health record (EHR )خانم اصالنی )ت 

8 98/7/29 
 

electronic health record (EHR)خانم اصالنی )ع 

2 96/7/29 
 

Prsonal  health record(PHR)  

 )ت(
 خانم اصالنی

11 12/8/29 
 

Prsonal  health record(PHR) )ع( 

 

 خانم اصالنی

11 17/8/29 
 

Health information System)خانم اصالنی )ت 

19 96/8/29 
 

Health information System)خانم اصالنی )ع 

11 94/8/29 
 

 
( electronic medical record (EMR)ت( 

 خانم اصالنی

14 1/2/29 
 

electronic medical record (EMR) )خانم اصالنی )ع 

19 
 

19/2/29 qustion and answr)ت( 

 
 خانم اصالنی

16 17/2/29 
 

- qustion and answr)خانم اصالنی )ع 

17    



 

 


