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دانشكده پيرا پزشكي-کرمانشاهدانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني   

 گروه فناوری اطالعات سالمت

               (سومترم ) فناوری اطالعات سالمتدانشجويان کارشناسی :  مخاطبان         2 فناوری اطالعات سالمت: درس عنوان

 8فناوری اطالعات سالمت  : پيش نياز  )تئوری( 2تعداد واحد:        61086: شماره درس

 88 : کالس           82-80: ساعت     شنبهروز:                 8315-8316 اولنیم سال زمان ارائه درس: 

 دکتر محمدیمدرس: 

 همگی شوند می ايجاد پاراکلینكی و کلینیكی واحدهای و مراکز در که مختلفی هایسیستم شرح مختصری از درس:

 يكپارچگی که زيرا کنند حرکت بیمارستانی هایبخش و مختلف مراکز در شده اطالعات تولید يكپارچگی جهت رد بايد

 با بايد دانشجويان .شودمی مراکز در مديريت بهبود و هزينه خدمات،کاهش کیفیت افزايش به منجر اطالعات

 اين اعمال از بتوانند خود کاری درمحیط عمالً و آشنا باشند درمانی و بهداشتی اطالعات هایسیستم استانداردهای

 .دفاع نمايد عملی و علمی بصورت استفاده مورد هایسیستم در استانداردها

های اطالعات بهداشتی درمانی شناخت و ارزش هر يک آشنايی دانشجو با ساختار و عملكرد انواع سیستم هدف کلي:

 ی نرم افزارهاسازی و ارزيابهای يكپارچه طراحی و پیادهاز سیستم

 اهداف رفتاری)اهداف ويژه عيني(:

 پس از اتمام برنامه دانشجو بايد قادر باشد به طور صحیحی:

 را توضیح دهد. Identifierاستانداردهای  -

 را توصیف کند. استانداردهای محرمانگی -

 را شرح دهد. ASTMوHIPAA  سازمان  -

 ,technical ,physicalل محرمانگی در حوزه ها از طريق طراحی اصواصول محرمانگی و يكپارچگی داده -

administrative .را توصیف کند 
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 patient-centered access, role-based, to secure systemتعیین و کنترل دسترسی به شیوه  -

online(PICASSO), audit trail را تشريح نمايد.امضا الكترونیک  و 

- Public health information system  دهد.را توضیح 

-  DBMS وانواعdata base modeling .را بیان کند 

 را تشريح نمايد. data structure& designانواع  -

- DSS  .را توصیف کند 

- OLTP  .را توضیح دهد 

- Data warehouse شرح دهد. را 

- Data mining .را توصیف کند 

- Text mining  وOLAP  کند.را تعريف 

- Meta data .را شرح دهد 

 اهداف اختصاصی:

 روددر پایان هر دوره از دانشجو انتظار می

 را توضیح دهد. Identifierاستانداردهای  .8

8.8. Identifier را تعريف نمايد 

  تشريح نمايدرا  Identifierانواع  .8.2

 ها را توضیح دهد  Identifierکاربردهای  .8.3

 را توصیف کند. استانداردهای محرمانگی .2

 استانداردهای محرمانگی را شرح دهد .2.8

 ستانداردهای مختلف محرمانگی را شرح دهدکاربردهای ا .2.2

 را شرح دهد. ASTMوHIPAA  سازمان  .3

 ها، قوانین، عملكرد و استانداردهای آن را شرح دهد، مسئولیت HIPAAاجزای  .3.8

 ها، قوانین، عملكرد و استانداردهای آن را شرح دهد، مسئولیتASTMجزای  .3.2
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 ,technical ,physicalول محرمانگی در حوزه ها از طريق طراحی اصاصول محرمانگی و يكپارچگی داده .4

administrative .را توصیف کند 

 را شرح دهد  technicalهای آن را در حوزه استانداردهای محرمانگی و حیطه .4.8

 را شرح دهد  physicalهای آن را در حوزه استانداردهای محرمانگی و حیطه .4.2

 را شرح دهد administrativeهای آن را در حوزه استانداردهای محرمانگی و حیطه .4.3

 patient-centered access, role-based, to secure systemتعیین و کنترل دسترسی به شیوه  .5

online(PICASSO), audit trail را تشريح نمايد.امضا الكترونیک  و 

 های اطالعاتی را شرح دهدکنترل دسترسی و انواع آن در سیستم  .5.8

 معايب و مزايای آن را شرح دهد PICASSOکنترل دسترسی به شیوه  .5.2

 را تشريح نمايد. HISهای اطالعاتی و و اهمیت آن در سیستم Audit trail کاربرد .5.3

 های اطالعات سالمت را تشريح نمايد. امضاء ديجیتال، اهمیت و کاربرد آن در سیستم .5.4

6. Public health information system .را شرح دهد 

 ه سالمت را تعريف کندهای اطالعاتی در حوزانواع سیستم .6.8

 های اطالعات در سالمت را شرح دهدکاربردهای سیستم .6.2

7. DBMS  وانواعdata base modeling .را بیان کند 

 ی سلسله مراتبی را شرح دهدپايگاه داده .7.8

 ای را شرح دهد، اجزای و ساختار آن را توضیح دهدی رابطهپايگاه داده .7.2

1. DBMS  وانواعdata base modeling  کند.را بیان 

 شیء گرا را توضیح دهد، اجزا و ساختار آن را توضیح دهد  پايگاه داده .1.8

 ای و انواع آن در پايگاه داده را تشريح نمايدهای دادهمدل .1.2

 را تشريح نمايد. data structure& designانواع  .1

 ساختار داده را توضیح دهد .1.8

 های اطالعات سالمت را تشريح نمايدانواع ساختار داده در سیستم .1.2
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 های اطالعات سالمت را تشريح نمايدطراحی ساختار داده برای سیستم .1.3

80. DSS  .را توصیف کند 

 را شرح دهد DSSانواع  .80.8

 را تشريح نمايد DSSاجزای  .80.2

 را توضیح دهد DSSساختار  .80.3

 را بیان کند DSSکاربرد و اهمیت  .80.4

88. OLTP  دهد. را توضیح 

88.8. OLTP و عملكرد آن را شرح دهد 

 و عملكرد آن را شرح دهدکاربردها  .88.2

 را تشريح کند OLTPساختار  .88.3

82. Operating system  را شرح دهد 

 را تشريح کند Operating systemانواع  .82.8

 های مختلف را توضیح دهد Operating systemعملكرد  .82.2

83. Data warehouse    وData mart را شرح دهد 

83.8. Data warehouse و اهمیت آن را تشريح نمايد 

 را توضیح دهد Data warehouseساختار  .83.2

 در فناوری اطالعات سالمت را تشريح نمايد Data warehouseکاربردهای  .83.3

83.4.  Data mart را تعريف و کاربرد آن را توضیح دهد 

 را توضیح دهد Data martساختار و اجزای   .83.5

 را تشريح نمايد Data martمراحل طراحی  .83.6

84. Data mining .را توصیف کند  

 را شرح دهد   Data miningاهمیت و کاربردهای  .84.8
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 های سالمت را تشريح نمايددر استفاده از داده  Data miningکاربردهای  .84.2

85. Text mining  وOLAP توصیف کند.  را 

 را شرح دهد Text mining  اهمیت و کاربردهای .85.8

 را تشريح نمايد های سالمتدر استفاده از داده  Text miningکاربردهای  .85.2

85.3. OLAP و عملكرد آن را شرح دهد 

 را تشريح کند OLTPساختار  .85.4

86. Meta data را شرح دهد 

86.8. Meta data را تعريف نمايد 

 را شرح دهد Meta dataاجزای  .86.2

 را بیان کند  Meta dataکاربردهای  .86.3

 را توضیح دهد Meta dataاهیمت  .86.4

 های اطالعاتی شرح دهد.در سیستم Meta dataکاربردهای  .86.5

 نابع: م

1- Health care informatics, Engelbrdt  

2- Informatics for health care professionals, Kathleen M .young, Davis Company  

Understanding medical information, Theresa j. jordan  

3- Health information, management of a strategic Resource, Abdelhak  

4- Mattison R.Data warehousing: Strategies and Techniques MC Grow – Hill: Willey, 

Last edition  

5- Giudici P.Applied data mining: a tistical method for business & industry, west Sussex: 

wiley ; Latest edition  



 

 بسمه تعالي
6- Ponniah P. Data warehousing fundamentals New York: john wiley & Sons: 2001 

7- Turban E, Mclean E, We herb j. Information Technology for management: making 

Connections for strategic advantage, 1999 New York, Willey & Sons  

8 – Information Technology for the health profession, Lillian Burke, Barbara weill 

Managing health care information system. Karen wager, Frances Lce , john Glaster  

9- Information for health care professionals, Kathleen M young, Philadelphia Latest 

edition, F.A Davis Company 

 

 :های ارائهشيوه

  با بهره گیری از وسايل کمک آموزشی سخنرانی 

 : های آموزشيرسانه

 و کامپیوتر های الكترونیكی تخصصی، کتاباساليد ، کتاب های تخصصی 

 نشجو:اارزيابي د  

 نمره 8و حضور فعال در کالس:  یپرسش کالس 

  نمره 2: ترمانیمآزمون 

  :نمره 87آزمون کتبی 

 مقررات کالس:

 .حضور و غیاب : دانشجو موظف است در کلیه جلسات حاضر باشد 

  کالسیهای : ارائه سمینار و تمرينارائه تكلیف 

  کالسیمراجعه به منابع آموزشی ، مطالعه و حضور در کالس با آمادگی و جواب به سواالت 

 

 



 

 بسمه تعالي

 

  

2: فناوری اطالعات سالمت زمان بندی و موضوعات جلسات درس  

 عناوین تاریخ ساعتروز و  جلسه

8  

 

 

 

 شنبه 

80-82  

  Identifierاستاندارد های  20/06/8315

 استاندارد های محرمانگی  27/06/8315 2

  ASTMوHIPAA  آشنايی با سازمان  03/07/8315 3

اصول محرمانگی و يكپارچگی داده ها از طريق طراحی اصول محرمانگی  80/07/8315 4

  technical ,physical, administrativeدر حوزه 

 , patient-centered accessتعیین و کنترل دسترسی به شیوه  87/07/8315 5

role-based, to secure system online(PICASSO), audit 

trail وامضا الكترونیک 

6 24/07/8315 Public health information system 

  data base modelingوانواع DBMS آشنايی با  08/01/8315 7

 data base modelingوانواع DBMS آشنايی با  01/01/8315 1

 data structure& designآشنايی با انواع  85/01/8315 1

 DSSآشنايی با  22/01/8315 80

88 21/01/8315 OLTP  

82 06/01/8315 Operating system 

83 83/01/8315 Data warehouse, Data mart 

84 20/01/8315 Data mining  

85 04/80/8315 Text mining. OLAP    

86 88/80/8315 Meta data 

 معاونت آموزشي:    مدير گروه:     مدرس: 


