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 دانشکده علوم پزشکی واحد علی آباد کتول

 طرح درس نظری

    88 -89نیمسال اول:               (عملیواحد  5/0واحد تئوری و  5/0)تعداد واحد:     مقطع: کارشناسی          پرستاری رشته:      فناوری اطالعات در پرستاریعنوان درس: 

       5/00/89تاریخ امتحان :     01/00/89پایان کالس:     62/2/89تاریخ شروع کالس:   01-05:50شنبه      ساعت کالس:  سه روزکالس:        08 کددرس:        -یش نیاز: پ

 آلوستانی خانمنفر    روش تدریس: سخنرانی/بحث گروهی    رسانه آموزشی: اسالید/ پروژکتور   محل اجرا: دانشکده علوم پزشکی    مدرس:  60تعداد:    01:00ساعت امتحان: 

واع رده بندی منابع و روش استفاده از کتابخانه های پزشکی، ابزارهای اطالع رسانی شرح درس: در این کارگاه دانشجویان با ویژگی های کتابخانه های پزشکی و ان

 مین خواهند کرد.و پایگاه ها و بانک های اطالعاتی پرستاری و مامایی و به شکل دستی و رایانه ای، گزارش نویسی و آموزش از طریق کامپیوتر آشنا شده و ت

های پزشکی، ابزارهای اطالع رسانی و پایگاه بندی منابع و روش استفاده از کتابخانههای پزشکی و انواع ردهویژگیهای کتابخانههدف کلی: در این کارگاه دانشجویان با ا

 ای، گزارش نویسی و آموزش از طریق کامپیوتر آشنا شده و تمرین خواهند کرد.ها و بانکهای اطالعاتی پرستاری و مامایی به شکل دستی و رایانه

 رفتاری:اهداف 

 دانشجو با فناوری اطالعات و کاربرد آن در پرستاری، آشنا شود

 کار کند Word ،PowerPointدانشجو بتواند با نرم افزار 

 آشنا شوداینترنت و کابردهای آن در علوم پزشکی دانشجو با  

 آنها آشنا شودپایگاه های اطالعاتی علوم پزشکی انگلیسی  و جستجوی انواع مقاالت و ساختار دانشجو با  

 آشنا گردد HISو سیستم دانشجو با مرورگرها 

یس رتدز کامپیوتر بر حسب نیار و کتووژیدئوپرو -هداور -رکتووژپرده از ستفاابا ه و هندن دمازپیش سا، نیاسخنری هاده از روش ستفاابا درس ین روش تدریس: ا

 و ارائه تکالیف به دانشجویان تدریس خواهدشد  و واحد عملی این درس در کارگاه کامپیوتر با آموزش هد شد. اخو

 فعالیت ها وتکالیف دانشجویان: 

 wordتمرین و تایپ یک متن گزارش پرستاری در 

 ارسال یک برنامه آموزشی از طریق ایمیل 

 های تعیین شدهبا کلیدواژه  abstractجستجو و بازیابی یک 

 های تعیین شدهبا کلیدواژه  full-textجستجو و بازیابی یک مقاله 

 ارائه نقد یک پایگاه اطالعات پزشکی )داخلی یا خارجی( یا مدیریت نظام اطالعات یک بیمارستان

 نمره(00نمره(                                       ارزشیابی پایانی ) 5نمره(                                          ارائه تکالیف )  5امتحان عملی  )   روش ارزشیابی دانشجو:

 د.می گیرر اقرل درس  مسئور ختیاآن در انتایج د و می شوم نجام اهر تردر پزشکی زش موآتوسعه ت و توسط مرکز مطالعان موت آزالااتحلیل سووتجزیه 

 ست امی الزس اکالدر به موقع ر حضوای و حرفه رعایت اصول اخالق اسالمی، درس: نین اقوو سیاست ها  
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وسایل  روش تدریس اهداف رفتاری تاریخ جلسه

 موردنیاز

 تکالیف حیطه  ارزیابی

0 62/2/89  مطالعه بحث گروهی شناختی پرسش پاسخ رایانه پروژکتور/ سخنرانی و بحث کلیات کار با کامپیوترمعرفی طرح درس،  

6 6/1/89 تعریف فناوری اطالعات و کاربرد آن در پرستاری، آشنایی با انواع  

 جستجو

 مطالعه بحث گروهی شناختی پرسش پاسخ رایانه پروژکتور/ سخنرانی و بحث

5  8/1/89  سایت در کارگاهی آشنایی و کار با بخش های مهم و کاربردی تر آن ، Word افزار نرم 

 کامپیوتر

 مطالعه بحث گروهی شناختی پرسش،تمرین رایانه پروژکتور/

1 02/1/89  سایت در کارگاهی تهیه پمفلت و لیفلت آموزشی -ادامه مبحث  

 کامپیوتر

 بحث گروهیمطالعه  شناختی ،تمرینپرسش رایانه پروژکتور/

5 65/1/89 آشنایی و کار با بخش های مهم و کاربردی تر ، PowerPointافزار  نرم 

 تهیه مولتی مدیا و پوستر آموزشی –آن 

 سایت در کارگاهی

 کامپیوتر

 مطالعه بحث گروهی شناختی ،تمرینپرسش رایانه پروژکتور/

2 50/1/89 برقراری ارتباط از اینترنت و کابردهای آن در علوم پزشکی )از جمله  

 .، بازیابی اطالعات، آموزش و...(E-MAILطریق

 سایت در کارگاهی

 کامپیوتر

 مطالعه بحث گروهی شناختی ،تمرینپرسش رایانه پروژکتور/

1 1/9/89  سایت در کارگاهی نمایه نامه های پرستاری  -مفاهیم مربوط به اطالع رسانی پرستاری  

 کامپیوتر

 مطالعه بحث گروهی شناختی ،تمرینپرسش رایانه پروژکتور/

9 01/9/89 های موتورصفحات وب و   browserکاوشگر های استفاده از برنامة  

 گر گوگل و ...جستجو

 سایت در کارگاهی

 کامپیوتر

 مطالعه بحث گروهی شناختی ،تمرینپرسش رایانه پروژکتور/

8 60/9/89 آشنایی با پایگاه های اطالعاتی علوم پزشکی فارسی  و جستجوی انواع  

 مقاالت 

 سایت در کارگاهی

 کامپیوتر

 مطالعه بحث گروهی شناختی ،تمرینپرسش رایانه پروژکتور/

00 69/9/89  سایت در کارگاهی ادامه  مباحث 

 کامپیوتر

 مطالعه بحث گروهی شناختی ،تمرینپرسش رایانه پروژکتور/

00 5/8/89 آشنایی با پایگاه های اطالعاتی علوم پزشکی انگلیسی  و جستجوی    

 PubMed  ،CINHAL ،Medline جستجوی مقاالت در انواع مقاالت

 و نقد یک پایگاه اطالعاتی

 سایت در کارگاهی

 کامپیوتر

 مطالعه بحث گروهی شناختی ،تمرینپرسش رایانه پروژکتور/

06 06/8/89  
 ادامه  مباحث

 سایت در کارگاهی

 کامپیوتر

 مطالعه بحث گروهی شناختی ،تمرینپرسش رایانه پروژکتور/

05 08/8/89 آشنایی با ساختار مقاله علمی )فارسی و انگلیسی( معرفی سایت های  

 quick searchو ... ،   ,Medlineمربوطه و نمایه های پرستاری

 سایت در کارگاهی

 کامپیوتر

 مطالعه بحث گروهی شناختی ،تمرینپرسش رایانه پروژکتور/

01 62/8/89  Advanced search سایت در کارگاهی 

 کامپیوتر

 مطالعه بحث گروهی شناختی ،تمرینپرسش رایانه پروژکتور/

05 5/00/89  سایت در کارگاهی  HISبحث گروهی درباره ویژگیهای یک پایگاه اطالعاتی و سیستم   

 کامپیوتر

 مطالعه بحث گروهی شناختی ،تمرینپرسش رایانه پروژکتور/

02 00/00/89  سایت در کارگاهی تمرین و رفع اشکال 

 کامپیوتر

 مطالعه بحث گروهی شناختی پرسش پاسخ رایانه پروژکتور/

01 01/00/89 

     

 - - - - - امتحان عملی

 


