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 عاسی آى ادُیعالهت ٍ پ کیپزًٍذُ الکتزًٍ با يیآؽٌا درس :هذف کلي 

 

 اهذاف کلي جلسات : 

 عالهت را ؽزح دّذ الکتزًٍیک پزًٍذُ تغییز ًمؼ پزًٍذُ پشؽکی بیوار ٍ هفاّین .1

 ّای کاغذی در همابل الکتزًٍیکی ؽزح دّذ هشايا ٍ هعايب پزًٍذُ .2

 را بیاى کٌذ CPR, EMR, EPR, EHRتفاٍت بیي  .3

 را ؽزح دّذ EHR ابلیتل ٍ ٍيضگی .4

 را تَضیح دّذ EHRّا در  اهٌیت دادُ .5

 ّا در پزًٍذُ ا لکتزًٍیک عالهت را ؽزح دّذ اًَاع دادُ .6

 را ؽزح دّذ Input Devices اًَاع  .7

 ّای هَفك پزًٍذُ الکتزًٍیک عالهت ٍ هَاًع هزبَط در اجزای آًْا را ؽزح دّذ عیغتن .8

 ک عالهت را تَضیح دّذگز در پزًٍذُ الکتزًٍی اعتاًذاردّای ؽٌاعِ .9

 اعتاًذاردّای هحتَا ٍ عاختار در پزًٍذُ الکتزًٍیک عالهت را ؽزح دّذ .10

 اعتاًذاردّای تبادل دادُ در پزًٍذُ الکتزًٍیک عالهت را ؽزح دّذ .11

 اعتاًذاردّای عوَهی تبادل اطالعات در پزًٍذُ الکتزًٍیک عالهت را بیاى کٌذ .12

 تزًٍیک عالهت را ؽزح دّذّا ٍ ًمؼ آًْا در پزًٍذُ الک تزهیٌَلَصی .13

 را ؽزح دّذ EHRافشارّای هتي باس  ًزم .14

 را ؽزح دّذ EHR  ٍPHRدعتزعی بیوار بِ پزًٍذُ الکتزًٍیک عالهت ٍ ارتباط بیي  .15

 را ؽزح دّذ.  EHRّا در طزاحی  بٌذی دادُ ًمؼ تحلیل فزايٌذ هزالبت ٍ هذل .16

 
 

 اهذاف ویژه به تفكيک اهذاف کلي هر جلسه:

 دّذ ؽزح را عالهت الکتزًٍیک پزًٍذُ هفاّین ٍ بیوار پشؽکی ًذُپزٍ ًمؼ تغییز .1

a) ؽزح دّذ را عالهت  الکتزًٍیکی پزًٍذُ هفَْم 

b) با اى توايش ٍ بیوارعتاًی اطالعات عیغتن هفَْم EHR دّذ تَضیح را 

c) ًمؼ جذيذ پزًٍذُ پشؽکی بیوار را تَضیح دّذ 

 دّذ زحؽ الکتزًٍیکی همابل در کاغذی ّای پزًٍذُ هعايب ٍ هشايا .2

a) ُّای کاغذی را ؽزح دّذ هشايا ٍ هعايب پزًٍذ 



b) هشايا ٍ هعايب پزًٍذُ الکتزًٍیکی را ؽزح دّذ 

 کٌذ بیاى را CPR, EMR, EPR, EHR بیي تفاٍت .3

a) ّای  ّای ّز کذام اس عیغتن ٍيضگیCPR, EMR, EPR, EHR را بیاى کٌذ 

b) ّای  تفاٍت ٍ رًٍذ عیغتنCPR, EMR, EPR, EHR را تَضیح دّذ 

 دّذ ؽزح را EHR لابلیت ٍ ٍيضگی .4

a) ًوايذ تَصیف را عالهت الکتزٍهٌیک پزًٍذُ هشايای ٍ ّای لابلیت 

b) دّذ ؽزح را اى اطالعاتی عختار 

 را تَضیح دّذ EHRّا در  اهٌیت دادُ .5

a) با هفَم رهش ًگاری آؽٌا ؽَد 

b) با هفَم اهضای ديجیتالی آؽٌا گزدد 

c) زدرٍػ ٍ فزايٌذ رهش ًگاری ٍ اهضای ديجیتالی را فزا بگی 

 دّذ ؽزح را عالهت لکتزًٍیک ا پزًٍذُ در ّا دادُ اًَاع .6

a) ُای در  ّای هتٌی، صَتی، تصَيزی ٍ چٌذ رعاًِ دادEHR را ؽزح دّذ 

b) ُّا در  عاختار دادEHR را بیاى کٌذ 

c) ّای خَدکار را ؽزح دّذ ٍرٍدی 

 دّذ ؽزح را input devices  اًَاع .7

a)  هفَْمTemplate  کار کزد آى در ٍEHR را ؽزح دّذ 

b) هفَْم Archetype کار کزد آى در ٍ EHR را بیاى کٌذ 

c)  ،ٍرٍد اطالعات بصَرت بارکذRFID ,smartcard, VRT,CPOE, را تَصیف ًوايذ 

 دّذ ؽزح را آًْا اجزای در هزبَط هَاًع ٍ عالهت الکتزًٍیک پزًٍذُ هَفك ّای عیغتن .8

a) چٌذ عیغتن پزًٍذُ الکتزًٍیک عالهت را ؽزح دّذ 

b) ی پزًٍذُ الکتزًٍیک عالهت را بیاى کٌذهَاًع هزبَط در اجزا 

 دّذ تَضیح را عالهت الکتزًٍیک پزًٍذُ در گز ؽٌاعِ اعتاًذاردّای .9

a) ِگزد در  اعتاًذاردّای ؽٌاعEHR را تَضیح دّذ 

b) ِگزّای )بیوار، ارائِ دٌّذُ ٍ تجْیشات( در  ؽٌاعEHR را تَضیح دّذ 

 دّذ ؽزح را عالهت یکالکتزًٍ پزًٍذُ در عاختار ٍ هحتَا اعتاًذاردّای .10

a)  هفاّین، اجشا ٍ ٍيضگی ّای اعتاًذاردCDA را بؾٌاعذ 

b) ّاعتاًذارد یّا یضگياجشا ٍ ٍ ن،یهفا CDD را بؾٌاعذ 

c) ّاعتاًذارد یّا یضگياجشا ٍ ٍ ن،یهفا CCD را بؾٌاعذ 

 دّذ ؽزح را عالهت الکتزًٍیک پزًٍذُ در دادُ تبادل اعتاًذاردّای .11

a) ّاعتاًذارد یّا یضگياجشا ٍ ٍ ن،یهفا HL7  ؽزح دّذرا 

b) ّاعتاًذارد یّا یضگياجشا ٍ ٍ ن،یهفا X12  ؽزح دّذرا 



 کٌذ بیاى را عالهت الکتزًٍیک پزًٍذُ در اطالعات تبادل عوَهی اعتاًذاردّای .12

a) XML  ٍHTML را ؽزح دّذ 

b)  تفاٍتXML   باHTML را بیاى کٌذ 

 دّذ ؽزح را هتعال الکتزًٍیک پزًٍذُ در آًْا ًمؼ ٍ ّا تزهیٌَلَصی .13

a) ّا در پزًٍذُ الکتزًٍیک عالهت را بیاى کٌذ ًمؼ تزهیٌَلَصی 

b) SNOMED  را ؽزح دّذ 

 دّذ ؽزح را EHR باس هتي افشارّای ًزم .14

a) ٍيضگی ّای ًزم افشار ّای هتي باس را تَصیف ًوايذ 

b)  ٍيضگی ًزم افشارOpen EMR را تَصیف ًوايذ 

c)  ًزم افشارOpen EMR  اى را فزا بگیزد را ًصب ٍ کار عولی با 

 دّذ ؽزح را EHR ٍ PHR بیي ارتباط ٍ عالهت الکتزًٍیک پزًٍذُ بِ بیوار دعتزعی .15

a)  عطَح دعتزعی بیوار درEHR را ؽزح دّذ 

b) PHR را ؽزح دّذ 

c)  تفاٍت بیيEHR   ٍPHR  را بیاى کٌذ 

 .دّذ ؽزح را EHR طزاحی در ّا دادُ بٌذی هذل ٍ هزالبت فزايٌذ تحلیل ًمؼ .16

a) فزايٌذ هزالبت در  تحلیلEHR را ؽزح دّذ 

b) ُّا در  هذل دادEHR را بیاى کٌذ 

..........  
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 سنجص و ارزضيابي 
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