
Aگروه 
دانشگاه علوم پزشکی ایران

گروه پزشکی اجتماعی- دانشکده پزشکی 
1398–1399اولنیمسال - )IT(آشنایی با مبانی کامپیوتر: نام درس

دکتري حرفه اي                           : مقطعپزشکی عمومی                                          : رشته
15-13دوشنبه ها: زمان کالسسالن هاشمی نژاد:تشکیل کالسمحل 

دکترپورنیک: مسئول درسواحد نظري و عملی2: نوع درس

استاد موضوعتاریخ
پورنیکدکتر و مفاهیم فناوري اطالعات و ارتباطات در سالمتکلیات25/6/98

پورنیکدکتر )1) (مایکروسافت ورد(مهارتهاي پایه فناوري در دنیاي امروز 1/7/98

پورنیکدکتر )2) (مایکروسافت اکسل(مهارتهاي پایه فناوري در دنیاي امروز 8/7/98

پورنیکدکتر )3) (مایکروسافت پاورپوینت(مهارتهاي پایه فناوري در دنیاي امروز 15/7/98

پورنیکدکتر منابع اطالعاتی عمومی در محیط اینترنتجستجو در 22/7/98

پورنیکدکتر جستجو در منابع اطالعاتی تخصصی سالمت در محیط اینترنت29/7/98

پورنیکدکتر )اندنوت(مرجع نویسی و نرم افزارهاي مدیریت منابع 6/8/98

پورنیکدکتر سامانه هاي اطالعاتی در سالمت13/8/98

پورنیکدکتر الکترونیک و رجیستري هاي سالمتپرونده 20/8/98

پورنیکدکتر داده کاوي در سالمت27/8/98

پورنیکدکتر هوش مصنوعی در سالمت4/9/98

پورنیکدکتر سامانه هاي مکان یابی و تحلیل مکانی11/9/98

پورنیکدکتر اینترنت اشیا در سالمت18/9/98

پورنیکدکتر بزرگیادگیري ماشینی و داده هاي 25/9/98

پورنیکدکتر پزشکی از راه دور و روباتیک در سالمت2/10/98

پورنیکدکتر واقعیت مجازي و بازي در سالمت9/10/98

-- آزمون پایان ترم28/10/98



منابع-
o کتاب مهارت هاي هفت گانهICDL

oمترجم مصطفی لنگري زاده–کتاب انفورماتیک زیست پزشکی

مطالعه بیشترمنابع براي -

o Introduction to Healthcare Information Technology by Mark Ciampa and Mark Revels
o Medical Informatics: Computer Applications in Health Care and Biomedicine edited by

Edward H. Shortliffe, Leslie E. Perreault

.درس می شودجلسه منجر به حذف4غیبت بیش از 



Bگروه 

دانشگاه علوم پزشکی ایران
گروه پزشکی اجتماعی- دانشکده پزشکی 

1398–1399اولنیمسال - )IT(آشنایی با مبانی کامپیوتر: نام درس

دکتري حرفه اي                           : مقطعپزشکی عمومی                                          : رشته
15- 13شنبه هاسه : زمان کالسسالن هاشمی نژاد:تشکیل کالسمحل 

دکترپورنیک: مسئول درسواحد نظري و عملی2: نوع درس

استاد موضوعتاریخ
پورنیکدکتر و مفاهیم فناوري اطالعات و ارتباطات در سالمتکلیات26/6/98

پورنیکدکتر )1) (مایکروسافت ورد(مهارتهاي پایه فناوري در دنیاي امروز 2/7/98

پورنیکدکتر )2) (مایکروسافت اکسل(مهارتهاي پایه فناوري در دنیاي امروز 9/7/98

پورنیکدکتر )3) (مایکروسافت پاورپوینت(مهارتهاي پایه فناوري در دنیاي امروز 16/7/98

پورنیکدکتر منابع اطالعاتی عمومی در محیط اینترنتجستجو در 23/7/98

پورنیکدکتر جستجو در منابع اطالعاتی تخصصی سالمت در محیط اینترنت30/7/98

پورنیکدکتر )اندنوت(مرجع نویسی و نرم افزارهاي مدیریت منابع 14/8/98

پورنیکدکتر سامانه هاي اطالعاتی در سالمت21/8/98

پورنیکدکتر الکترونیک و رجیستري هاي سالمتپرونده28/8/98

پورنیکدکتر داده کاوي در سالمت5/9/98

پورنیکدکتر هوش مصنوعی در سالمت12/9/98

پورنیکدکتر سامانه هاي مکان یابی و تحلیل مکانی19/9/98

پورنیکدکتر اینترنت اشیا در سالمت26/9/98

پورنیکدکتر بزرگیادگیري ماشینی و داده هاي3/10/98

پورنیکدکتر پزشکی از راه دور و روباتیک در سالمت10/10/98



پورنیکدکتر واقعیت مجازي و بازي در سالمت17/10/98

-- آزمون پایان ترم28/10/98

منابع-
o کتاب مهارت هاي هفت گانهICDL

oمترجم مصطفی لنگري زاده–کتاب انفورماتیک زیست پزشکی

مطالعه بیشترمنابع براي-

o Introduction to Healthcare Information Technology by Mark Ciampa and Mark Revels
o Medical Informatics: Computer Applications in Health Care and Biomedicine edited by

Edward H. Shortliffe, Leslie E. Perreault

.ف درس می شودجلسه منجر به حذ4غیبت بیش از 


