
 
 دانشکده

 ترمی قالب نگارش طرح درس
 

 مدیریت فناوری در حوزه سالمتعنوان درس :  
 فناوری اطاعات سالمت 5دانشجویان ترم  مخاطبان:

 نظری  2تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد(   
 02-01سه شنبه ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:

 59-55نیمسال اول سال  05/01تا 05/8سه شنبه ، زمان ارائه درس:   )روز،ساعت و نیمسال تحصیلی(   
 نسیم اصالنیمدرس: 

 ندارد.درس و پیش نیاز:

 

 
 هدف کلی درس :

 به عنوان یک پارادایم آکادمیک آشنایی سیستمی با مدیریت فناوری

 
 هداف کلی جلسات : ا

 را بیان کند. مفاهیم ، نظریه ها و مدل ها -1

 را شرح دهد. یمفاهیم استراتژ -2

 را شرح دهد. مفاهیم کلیدی مدیریت استراتژی -3

 )ادامه(را شرح دهد . مفاهیم کلیدی مدیریت استراتژی -4

 را بیان کند. رویکرد استراتژ ی-5

 راشرح دهد. کنترل استراتژی  -6

 را شرح دهد. اندازه گیری در کنترل استراتژی -7

 )ادامه(را شرح دهد. اندازه گیری در کنترل استراتژی -8

 را بیان کند. اهمیت مدیریت استراتژی-9

 را شرح دهد. دیدگاه های استراتژی-11

 را شرح دهد. پیکربندی ارزش -11

 را شرح دهد.)ادامه( پیکربندی ارزش -12

 را شرح دهد. ادامه( پیکربندی ارزش -13

 شرح دهد.استراتژی بازار -14

  را بیان کند. ارزیابی فناوری سالمت -15

 را شرح دهد. یت دانشمفاهیم مدیر -16

 پرسش و پاسخ-17
 

 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:
 مفاهیم ، نظریه ها و مدل ها را بیان کند. -1

  شرح دهد.را تجارت الکترونیک 

 شرح دهد. را اقتصاد دیجیتال 

 شرح دهد.را  سازمان مجاز 

 مفاهیم استراتژی را شرح دهد. -2

 شرح دهد. را مدیریت استراتژی 

   شرح دهد.راروش تدوین استراتژی 

 شرح دهد. را نقشه استراتژی 

 مفاهیم کلیدی مدیریت استراتژی را شرح دهد. -3

  شرح دهد. را رسالت 

 شرح دهد. را پشم انداز 

  شرح دهد. راارزش 

 را بیان کند فرصت و تهدید. 

 مفاهیم کلیدی مدیریت استراتژی شرح دهد)ادامه( -4



 قوت وضعف را بیان کند 
 اهداف بلند مدت را بیان کند. 

  اهداف کوتاه مدت را بیان کند 

 شرح دهد. را سیاست ها 

 رویکرد استراتژ ی را بیان کند.-5

 شرح دهد. را نگاه به آینده 

 .هماهنگی سازمان با محیط کار را بیان کند 

 را بیان کند. تاکید برحوزه های بیرونی 

 کنترل استراتژی را شرح دهد. -6

  شرح دهد.کنترل مالی 

 .کنترل خروجی شرح دهد 

 شرح دهد. را کنترل رفتاری 

 اندازه گیری در کنترل استراتژی را شرح دهد. -7

 .کیفیت در کنترل را بیان کند 

 .سرعت عمل را شرح دهد 
 شرح دهد. را پاسخگویی به مشتریان-

 اندازه گیری در کنترل استراتژی را شرح دهد.)ادامه( -8

 دهد.شرح  تاثیر گذار بودن 

 اهمیت مدیریت استراتژی را بیان کند.-9

 شرح دهد. را سرعت تغییر فناوری 

 شرح دهد. را  بازار رقابت 

 دیدگاه های استراتژی را بیان کند.-11

 شرح دهد. را استراتژی سازمانی 

  شرح دهد. را استراتژی فناوری 

 شرح دهد. را استراتژی رشته کاری 

 پیکربندی ارزش شرح دهد. -11

  شرح دهد. را ارزشکارگاه 

 پیکربندی ارزش شرح دهد. -12
 شرح دهد. را شبکه ارزش

 پیکربندی ارزش شرح دهد. -13

 شرح دهد. را زنجیره ارزش 

 استراتژی بازار شرح دهد. -14

 .استراتژی رهبری را شرح دهد 

 ستراتژی تمایز را شرح دهد.ا 

   بیان کند. استراتِژی متمرکز بر گروه خاص 

 فناوری سالمت  بیان کندارزیابی  -15

 .مراحل رزیابی فناوری سالمت بیان کند 

 بیان کند هدف ازارزیابی فناوری سالمت 

 مفاهیم مدیریت دانش شرح دهد.. -16

 .مدیریت دانش را بیان کند 

  انواع دانش بیان کند 

  شرح دهد. را سازمان دانش محور 

 پرسش و پاسخ-17
 
 

 در پایان دانشجو قادر باشد
 با دانش مدیریت اطالعات سالمت و کاربردهای آن در حوزه سالمت .آشنایی -1
 
 



 
 
 

 منابع:
 آخرین ویرایش مدیریت اطالعات سالمت )هوفمن(

 مدیریت تکنولوژی : کلید مقایسه و ارزش ایجاد شده
 

 روش تدریس:
 کنفرانس و سخنرانی

 
 وسایل آموزشی :

 پاورپوینت،  وایت برد ، ویدیو پروژکتو
 

 سنجش و ارزشیابی 
سهم از نمره کل)بر حسب  روش       آزمون

 درصد(
 ساعت تاریخ 

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

آزمون میان 
 ترم 

در طی ترم مشخص    درصد 01 
 می شود.

 

آزمون پایان 
 ترم

 01/01-01/8 4/00/55 درصد 91 

حضور فعال در 
 کالس

مشارکت و 
حضور 
 کالسی

  طی ترم درصد 01

 
 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

 کالس در موقع به حضور
 آموزشی قوانین رعایت

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

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

 تاریخ تحویل:                          تاریخ ارسال:                                   تاریخ ارسال :
 



 مدیریت فناوری در حوزه سالمت جدول زمانبندی درس                           

 05/01تا 05/8سه شنبه ،  ساعت جلسه : روز و                                    

 

 مدرس موضوع هر جلسه              تاریخ جلسه

 خانم اصالنی آشنایی با مفاهیم ، نظریه ها و مدل ها 23/6/95 1

 خانم اصالنی آشنایی با مفاهیم استراتزی 31/6/95 2

 خانم اصالنی آشنایی با مفاهیم کلیدی مدیریت استراتژی 6/7/95 3

 خانم اصالنی  آشنایی با مفاهیم کلیدی مدیریت استراتژی)ادامه( 13/6/95 4

 خانم اصالنی رویکرد استراتژ ی 21/6/95 5

 خانم اصالنی آشنایی با کنترل استراتژی  27/6/95 6

 خانم اصالنی آشنایی با اندازه گیری در کنترل استراتژی 4/8/95 7

 خانم اصالنی کنترل استراتژی)ادامه(آشنایی با اندازه گیری در  11/8/95 8

 خانم اصالنی اهمیت مدیریت استراتژی 18/8/95 9

 خانم اصالنی دیدگاه های استراتژی 25/8/95 11

 خانم اصالنی آشنایی با پیکربندی ارزش 2/9/95 11

 خانم اصالنی آشنایی با پیکربندی ارزش 9/9/95 12

 خانم اصالنی آشنایی با پیکربندی ارزش 16/9/95 13

 خانم اصالنی آشنایی با استراتژی بازار 23/9/95 14

15 
 

 خانم اصالنی آشنایی با ارزیابی فناوری سالمت  31/9/95

 خانم اصالنی آشنایی با مفاهیم مدیریت دانش 7/11/95 16

 خانم اصالنی پرسش و پاسخ 14/11/95 17

 
 


