
 

 
 (یست هیداتیدک ثبت  ربانهم )   بیماری اه و ایپدماهی سالمتثبت 

 16/11/1397مورخ   روز اول 
 

 

 

 

 

تخصص –سخنران  نزما موضوع ربانهم   

متالوت رقان ركي   
15:8-8  

 

15:8-30:8 کارگاه  و معرفی اهدافمقدمه  اطالعات سالمتکارشناس ارشد فناوری  – مرضیه صارمیان   

کلیات ثبت بیماری ها و انواع مختلف برنامه های ثبت و  کارشناس ارشد فناوری اطالعات سالمت  – مرضیه صارمیان 

 ویژگی های هر کدام 

9-30:8  

9-30:9 کلیات و مراحل پیاده سازی یک برنامه ثبت  کارشناس ارشد فناوری اطالعات سالمت – مرضیه صارمیان   

 

 ()شیوه تدوین پروپوزال راه اندازی ثبت بیماری ها کار عملی گروه مدرسین

 

30:11-30:9  

پذریایی    و     استراحت  
12-30:11  

از اجرای ف و انتظارات کیست هیداتید)اهدابرنامه ثبت    مدیریت اطالعات سالمت دکتری  -مهناز صمدبیکدکتر 

 ثبت کیست هیداتید(  برنامه

30:12-12  

 ثبت کیست هیداتید فرآیند اجرای برنامه  دکتری مدیریت اطالعات سالمت    -مهناز صمدبیک دکتر 

تعهدات فی مابین مرکز تحقیقات کیست هیداتید دانشگاه 

 علوم پزشکی کرمان و لرستان

13-30:12  

جمع   بندی   و رپسش   و  اپسخ 
 

30:13-13  



 

 

 

 

 

 

 

 (ربانهم  ثبت کیست هیداتید)   ثبت بیماری اه و ایپدماهی سالمت

 17/11/1397روز    دوم 
 

 

تخصص  –سخنران  وع ربانهم   وض  م
 

 زمان
 

 تالوت رقان ركيم
8-8:15 

 

ثبت کیست هیداتیدو تدوین  حداقل داده های برنامه ه فرایند تهی دکتری تخصصی انگل شناسی  -دکتر حسین محمودوند    

 

8:15-8:45 

روش های مختلف بیماریابی و گرد آوری داده های کیست - دکتری تخصصی انگل شناسی  -دکتر حسین محمودوند

 هیداتید و معرفی بیمار

 ثبت کیست هیداتید قی و قانونی حاکم بر  بر نامه اصول اخال  -

 

8:45-9:15 

 9:45-9:15 ثبت کیست هیداتید قی و قانونی حاکم بر  بر نامهاصول اخال دکتری تخصصی انگل شناسی  -دکتر حسین محمودوند

 

و ساختار  یمنابع داده ا ،یعناصر اطالعات یی)شناسا کار عملی  گروه مدرسین

 (نامه کیست هیداتیدبر یتیریمد

9:45-11:45 

پذریایی    و     استراحت  
11:45-12:15 

 12:45-12:15 ثبت کیست هیداتید ه های برنامه بررسی کنترل کیفی داد دکتری تخصصی انگل شناسی  -دکتر حسین محمودوند

معرفی فرم ها و ابزارهای ثبت کیست هیداتید)پایگاه الکترونیک  دکتری تخصصی انگل شناسی  -دکتر حسین محمودوند

 فرآیند ثبتورود اطالعات جمع آوری شده( و 

12:45-13:15 

جمع   بندی    و   رپسش    و   اپسخ  
 

45:13-15:13  


