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 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:
IT in health care (1 

 و درک مفهوم آنها  العات سالمتمتون تخصصی فناوری اط خواندن -

 بهداشتی  طالعاتو مدیریت ا اطالعاتآشنایی با واژه های تخصصی فناوری  -

 آشنایی با مترادف های انگلیسی لغات موجود در متن  -

 ه سازی متون تخصصیاصول ترجمه و خالص -

 
Types of healthcare information technology  (2 

 و درک مفهوم آنها  العات سالمتخواندن متون تخصصی فناوری اط -

 بهداشتی  طالعاتو مدیریت ا اطالعاتآشنایی با واژه های تخصصی فناوری  -

Alireza94
Typewriter
زبان IT1

Alireza94
Textbox



 آشنایی با مترادف های انگلیسی لغات موجود در متن  -

 و خالصه سازی متون تخصصیاصول ترجمه  -
 

Electronic medical record (3 

 و درک مفهوم آنها  العات سالمتخواندن متون تخصصی فناوری اط -

 بهداشتی  طالعاتو مدیریت ا اطالعاتآشنایی با واژه های تخصصی فناوری  -

 آشنایی با مترادف های انگلیسی لغات موجود در متن  -

 متون تخصصی اصول ترجمه و خالصه سازی -
 

Clinical decision support (4 

 و درک مفهوم آنها  العات سالمتخواندن متون تخصصی فناوری اط -

 بهداشتی  طالعاتو مدیریت ا اطالعاتآشنایی با واژه های تخصصی فناوری  -

 آشنایی با مترادف های انگلیسی لغات موجود در متن  -

 اصول ترجمه و خالصه سازی متون تخصصی -
 

computerized physician order entry (5 

 و درک مفهوم آنها  العات سالمتخواندن متون تخصصی فناوری اط -

 بهداشتی  طالعاتو مدیریت ا اطالعاتآشنایی با واژه های تخصصی فناوری  -

 آشنایی با مترادف های انگلیسی لغات موجود در متن  -

 اصول ترجمه و خالصه سازی متون تخصصی -
 

6( coding at medication dispensing-rba 

 و درک مفهوم آنها  العات سالمتخواندن متون تخصصی فناوری اط -

 بهداشتی  طالعاتو مدیریت ا اطالعاتآشنایی با واژه های تخصصی فناوری  -

 آشنایی با مترادف های انگلیسی لغات موجود در متن  -

 اصول ترجمه و خالصه سازی متون تخصصی -
 

7( t for medication dispensingrobo 

 و درک مفهوم آنها  العات سالمتخواندن متون تخصصی فناوری اط -

 بهداشتی  طالعاتو مدیریت ا اطالعاتآشنایی با واژه های تخصصی فناوری  -

 آشنایی با مترادف های انگلیسی لغات موجود در متن  -

 اصول ترجمه و خالصه سازی متون تخصصی -
 

automated dispensing machines (8 

 و درک مفهوم آنها  العات سالمتخواندن متون تخصصی فناوری اط -

 بهداشتی  طالعاتو مدیریت ا اطالعاتآشنایی با واژه های تخصصی فناوری  -

 آشنایی با مترادف های انگلیسی لغات موجود در متن  -

 اصول ترجمه و خالصه سازی متون تخصصی -
 

9( ce line technologySurgical and servi 



 و درک مفهوم آنها  العات سالمتخواندن متون تخصصی فناوری اط -

 بهداشتی  طالعاتو مدیریت ا اطالعاتآشنایی با واژه های تخصصی فناوری  -

 آشنایی با مترادف های انگلیسی لغات موجود در متن  -

 اصول ترجمه و خالصه سازی متون تخصصی -
 

10( s and applicationsSmartphones, tablet 

 و درک مفهوم آنها  العات سالمتخواندن متون تخصصی فناوری اط -

 بهداشتی  طالعاتو مدیریت ا اطالعاتآشنایی با واژه های تخصصی فناوری  -

 آشنایی با مترادف های انگلیسی لغات موجود در متن  -

 اصول ترجمه و خالصه سازی متون تخصصی -
 

11( roomsHybrid operating   

 و درک مفهوم آنها  العات سالمتخواندن متون تخصصی فناوری اط -

 بهداشتی  طالعاتو مدیریت ا اطالعاتآشنایی با واژه های تخصصی فناوری  -

 آشنایی با مترادف های انگلیسی لغات موجود در متن  -

 اصول ترجمه و خالصه سازی متون تخصصی -
 

 

IT solution in healthcare (12 

 و درک مفهوم آنها  العات سالمتخواندن متون تخصصی فناوری اط -

 بهداشتی  طالعاتو مدیریت ا اطالعاتآشنایی با واژه های تخصصی فناوری  -

 آشنایی با مترادف های انگلیسی لغات موجود در متن  -

 اصول ترجمه و خالصه سازی متون تخصصی -
 

IT system in healthcare (13 

 و درک مفهوم آنها  العات سالمتتخصصی فناوری اط خواندن متون -

 بهداشتی  طالعاتو مدیریت ا اطالعاتآشنایی با واژه های تخصصی فناوری  -

 آشنایی با مترادف های انگلیسی لغات موجود در متن  -

 اصول ترجمه و خالصه سازی متون تخصصی -
 

types of health information technology (14 

 و درک مفهوم آنها  العات سالمتون تخصصی فناوری اطخواندن مت -

 بهداشتی  طالعاتو مدیریت ا اطالعاتآشنایی با واژه های تخصصی فناوری  -

 آشنایی با مترادف های انگلیسی لغات موجود در متن  -

 اصول ترجمه و خالصه سازی متون تخصصی -
 

15(  Electronic medical record systems 

 و درک مفهوم آنها  العات سالمتتخصصی فناوری اط خواندن متون -

 بهداشتی  طالعاتو مدیریت ا اطالعاتآشنایی با واژه های تخصصی فناوری  -

 آشنایی با مترادف های انگلیسی لغات موجود در متن  -



 اصول ترجمه و خالصه سازی متون تخصصی -
 

16( Electronic prescribing 

 و درک مفهوم آنها  العات سالمتی اطخواندن متون تخصصی فناور -

 بهداشتی  طالعاتو مدیریت ا اطالعاتآشنایی با واژه های تخصصی فناوری  -

 آشنایی با مترادف های انگلیسی لغات موجود در متن  -

 اصول ترجمه و خالصه سازی متون تخصصی -
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 برنامه نویسیدرس جدول زمانبندی 
 18-16 ساعت شنبهروز وساعت کالس:  

  

 جلسه 

 

 
 روش تدریس مدرس موضوع هر جلسه

1 23/06/1398 IT in health care سخنرانی ، بحث  و تمرین باسیع 

2 30/06/1398 Types of healthcare information technology سخنرانی ، بحث  و تمرین عباسی 

3 06/07/1398 Electronic medical record سخنرانی ، بحث  و تمرین عباسی 

4 13/07/1398 Clinical decision support سخنرانی ، بحث  و تمرین عباسی 

5 20/07/1398 der entrycomputerized physician or سخنرانی ، بحث  و تمرین عباسی 

 اربعین حسینی -عطیل رسمیت 27/07/1398 6

7 04/08/1398  coding at medication dispensing-bar سخنرانی ، بحث  و تمرین عباسی 

8 11/08/1398 robot for medication dispensing سخنرانی ، بحث  و تمرین عباسی 

9 18/08/1398 automated dispensing machines سخنرانی ، بحث  و تمرین عباسی 

10 25/08/1398  Surgical and service line technology و تمرین سخنرانی ، بحث  عباسی 

11 02/09/1398  Smartphones, tablets and applications سخنرانی ، بحث  و تمرین عباسی 

12 09/09/1398  Hybrid operating rooms سخنرانی ، بحث  و تمرین عباسی 

13 16/09/1398  IT solution in healthcare سخنرانی ، بحث  و تمرین عباسی 

14 23/09/1398  IT system in healthcare سخنرانی ، بحث  و تمرین عباسی 

15 30/09/1398  types of health information technology سخنرانی ، بحث  و تمرین عباسی 

16 07/10/1398  Electronic medical record systems سخنرانی ، بحث  و تمرین عباسی 

17 14/10/1398   Electronic prescribing  سخنرانی ، بحث  و تمرین عباسی 

 

 



 IT (2)زبان اختصاصی  جدول زمانبندی درس                                         

 10:15 -8:15شنبه ساعت  روز و ساعت جلسه :

 

 مدرس لسهموضوع هر ج تاریخ جلسه

1 21/11/96 
 

IT in health care  

 
 خانم کریمی 
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Types of healthcare information technology   

 
 خانم کریمی 
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Electronic medical record  

 
 خانم کریمی 
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Clinical decision support  

 
 خانم کریمی 
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computerized physician order entry  

 
 خانم کریمی 
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 coding at medication dispensing-bar 

 
 خانم کریمی 
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 robot for medication dispensing 

 
 خانم کریمی 

8 1/2/97 
 

automated dispensing machines  

 
 خانم کریمی 

9 8/2/97 
 

 ogySurgical and service line technol 

 
 خانم کریمی 

10 15/2/97 
 

 Smartphones, tablets and applications 

 
 خانم کریمی 

11 22/2/97 
 

 Hybrid operating rooms  

 
 خانم کریمی 

12 29/2/97 
 

IT solution in healthcare  

 
 خانم کریمی 

13 6/3/97 
 

IT system in healthcare  

 
 خانم کریمی 

14 13/3/97 
 

types of health information technology  

 
 خانم کریمی 

15 
 

20/3/97 
 

  Electronic medical record systems 

 
 خانم کریمی 

16 27/3/97 
 

 Electronic prescribing 

 
 خانم کریمی 

 




