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 بسمه تعالي

 دانشكده پرستاري و مامايي 

 کرمانشاه دانشگاه علوم پزشكي 

 

 
  : رایانه و سیستم های اطالع رسانی پزشکیعنوان درس

 ویژه پرستاری ارشد کارشناسی ترم اول دانشجویان مخاطبان:

             جلسه 11)نظری و عملی(   واحد 1: واحد تعداد

 4-6شنبه دو زمان ارائه درس:

 دکتر علیرضا خاتونیس: مدر

 ندارددرس پیش نیاز: 
  : کتابخانه مكان كالس

  12-2: دوشنبه زمان پاسخگويی به سواالت فراگیران

...................................................................................................................... 

 شرح درس 

،  آشهنایی دانشهجویان بهه روا ههای دسترسهی بهه منهاب  جدیهد روزافزون مقولهه ههای علمهی پیشرفت با توجه به

نظور آشنا كردن دانشجویان با اصول و مفهاهیم فنهاوری مه این درس ب ، ضرورتی انکارناپذیر است.اطالعاتی 

نههاب  ، دانشههجویان مرههارت جزم جرههت برههره میههری از مدر طههی ایههن واحههد درسههی اطالعههات تنظههیم شههده اسههت .

 اطالعاتی را کسب خواهند نمود . 

 دوره هدف كلي

 ، روا های کاربرد نرم افزار و کسب مرارت در استفاده از آنآشنایی فرامیران با اصول، مفاهیم

 کلی جلسات اهداف 

 در پایان این درس دانشجو قادر خواهد بود:

 د.شنا شونرم افزار( آ -با کلیات رایانه و اینترنت)سخت افزار  .1

 یستم کتابخانه آشنا شود.با س .2

 آشنا شود.  8با ویندوز  .1

 را فرا بگیرد.  2111PowerPoint طریقه کار با نرم افزار .4

 کند.   ایجادمحتوای آموزشی  PowerPoint 2111با استفاده از نرم افزار .5

 را فرا بگیرد.  word 2111طریقه کار با نرم افزار .6

 . کند  ایجاد wordمحتوای آموزشی را استفاده از نرم افزار  .7

 .  ایجاد نموده و با آن کار کند یاهو تواند یک پست الکترونیکی درب .8

 بتواند یک پست الکترونیکی در مومل ایجاد نموده و با آن کار کند.  .9
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 با  اصول جستجوی در اینترنت آشنا شود. .11

 آشنا شود. با کتابخانه دیژیتال دانشگاه .11

 Ovid, PubMed( و خهارجی)Irandocو  Iranmedex  ، SIDبها  پایگهاه ههای اطالعهاتی داخلهی) .12

clinical key, Scopus, science direct, ProQuest,.مرتبط با علوم پزشکی آشنا شود ) 

 آشنا شوند. Windows 8 با  نحوه شناسایی و برطرف کردن اشکاجت ایجاد شده  در .11

 اهداف ويژه رفتاری به تفکیک اهداف کلی هر جلسه

 آشنا بشوند. نرم افزار( -رایانه و اینترنت)سخت افزار کلیات جویان با دانش هدف کلی جلسه اول:

 اهداف ويژه رفتاری جلسه اول

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 اجزای سخت افزاری رایانه را نام برده و وظایف آنرا را بیان کند.  .1

 انواع نرم افزارهای کاربردی در رشته پرستاری را نام ببرد.  .2

 

 آشنا شوند.   7سیستم کتابخانه، و ویندوز دانشجویان با   وم:هدف کلی جلسه د

 اهداف ويژه رفتاری جلسه دوم

 در پایان دانشجو قادر باشد: 

 اجزای مختلف کتابخانه دانشگاهی را نام ببرد. .1

 های مختلف کتابخانه دانشگاهی را نام ببرد. وظایف بخش .2

 را شخصی سازی کند.    8محیط کاربری ویندوز  .1

 کار بکند.  8های مختلف ویندوزبا بخش  .4

 

 .)ادامه(آشنا شوند 7با ویندوز دانشجویان با  هدف کلی جلسه سوم:

 اهداف ويژه رفتاری جلسه سوم

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 را شخصی سازی کند.  8محیط کاربری ویندوز  .1

 کار بکند.    8با بخش های مختلف ویندوز  .2

 آشنا شوند. PowerPoint   2111نرم افزار  دانشجویان با هدف کلی جلسه چهارم:

 اهداف ويژه رفتاری جلسه چهارم

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 را شخصی سازی کند.  PowerPointمحیط کاربری  .1

 کار بکند.  PowerPoint 2111نرم افزاربا بخش های مختلف  .2

 کند.   تولیدمحتوای آموزشی یک بتواند  PowerPointبا استفاده از نرم افزار  .1

 .)ادامه(آشنا شوند PowerPoint  2111دانشجویان با  نرم افزار هدف کلی جلسه پنجم:

 اهداف ويژه رفتاری جلسه پنجم
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 در پایان دانشجو قادر باشد:

 را شخصی سازی کند.  PowerPoint 2111بتواند محیط کاربری .1

 کار بکند.  PowerPoint 2111بتواند با بخش های مختلف نرم افزار .2

 کند.   تولیدیک محتوای آموزشی  PowerPoint 2111ستفاده از نرم افزاربا ا .1

 آشنا شوند. word 2111نرم افزار دانشجویان با هدف کلی جلسه ششم:  -

 اهداف ويژه رفتاری جلسه ششم

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 را شخصی سازی کند.  word 2111محیط کاربری  .1

 کار بکند.  word 2111با بخش های مختلف نرم افزار .2

 کند.   تولیدیک محتوای آموزشی  word 2111با استفاده از نرم افزار  .1

 آشنا شوند. wordنرم افزار  با دانشجویان هدف کلی جلسه هفتم : -

 اهداف ويژه رفتاری جلسه هفتم

 کار بکند.  word 2111با بخش های مختلف نرم افزار .1

 را شخصی سازی کند.  word 2111محیط کاربری  .2

 کند.   تولید word 2111ای آموزشی را با استفاده از نرم افزار محتو .1

 آشنا شوند. پست الکترونیکی موکلدانشجویان با  هدف کلی جلسه هشتم:

 اهداف ويژه رفتاری جلسه هشتم

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 کند.  تکالیف درسی را ارسالیک پست الکترونیکی به نام خود در مومل ایجاد نموده و با آن  .1

 آشنا شوند.  پست الکترونیکی یاهودانشجویان با  هدف کلی جلسه نهم:

 نهماهداف ويژه رفتاری جلسه 

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 یک پست الکترونیکی به نام خود در یاهو ایجاد نموده و با آن کار کند.  .1

 

 نا شوند.آش اصول جستجوی اطالعات در اینترنتدانشجویان با   هدف کلی جلسه دهم:

 دهماهداف ويژه رفتاری جلسه 

 در پایان دانشجو قادر باشد:

  .انواع موتورهای جستجو را برشمرده و نحوه کار با آنرا را توضیح دهد .1

 نحوه کار با عملگرها را بیان کند.  .2

 را بیان نماید. ستجو در اینترنت محدود کردن نتایج جروشرای  .1

 را بیان نماید. نترنتجستجوی اطالعات در ای و استراتژی اصول .4
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کتابخانه دیژیتال دانشگاه، آشنایی با  پایگاه های اطالعاتی  دانشجویان با هدف کلی جلسه يازدهم:

( مرتبط با علوم Prequestو  Ovid, Pubmed( و خارجی )Irandocو  ,Iranmedex   SIDداخلی)

 آشنا شوند. پزشکی

 يازدهماهداف ويژه رفتاری جلسه 

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 بخش های مختلف کتابخانه دیژیتال دانشگاه را توضیح دهند.  .1

کلید واژه خود را به  ( Irandocو  ,Iranmedex   SIDداخلی) پایگاه های اطالعاتی در داخل .2

 .کنددرستی جستجو 

را به کلید واژه خود ( Prequestو  Ovid, Pubmedخارجی )در داخل پایگاه های اطالعاتی  .1

 درستی جستجو کند.

کتابخانه دیژیتال دانشگاه، آشنایی با  پایگاه های اطالعاتی دانشجویان با   :دوازدهم هدف کلی جلسه

( مرتبط با علوم Prequest و  Ovid, Pubmed( و خارجی )Irandocو  ,Iranmedex   SIDداخلی)

 آشنا شوند. پزشکی

 دوازدهماهداف ويژه رفتاری جلسه 

 دانشجو قادر باشد:در پایان 

 بخش های مختلف کتابخانه دیژیتال دانشگاه را توضیح دهند.  .1

پایگاه های اطالعاتی داخلی و خارجی مرتبط با علوم پزشکی را برشهمرده و خصوصهیات آنرها را بها  .2

 هم مقایسه کند.

 (  کلید واژه خود را بهIrandocو  ,Iranmedex   SIDدر داخل پایگاه های اطالعاتی داخلی) .1

 .کنددرستی جستجو 

( کلید واژه خود را به Prequestو  Ovid, Pubmedدر داخل پایگاه های اطالعاتی خارجی ) .4

 درستی جستجو کند .

 

 Windowsنحوه شناسایی و برطرف کردن اشکاجت ایجاد شده  در دانشجویان با   :سیزدهم هدف کلی جلسه

 آشنا شوند.

 سیزدهماهداف ويژه رفتاری جلسه 

 ن دانشجو قادر باشد:در پایا

را نهام ببهرد و علهل وقهوع آنرها را توضهیح  Windows 8 بتواند انواع شای   اشهکاجت ایجهاد شهده  در .1

 دهد. 

 را شناسایی و برطرف کند .  Windows 8اشکاجت ایجاد شده  در .2
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 سخنرانی، پرسش و پاسخ روش تدریس:

 رایانه، پروژکتور زشی :رسانه های کمک آمو

 

 سنجش و ارزشیابی
 

 ساعت تاریخ نمره روش آژمون آزمون

ارائه تکالیف 
عملی در قالب 

و  لوح فشرده
 پاورپوینت 

 5 مشاهده و ارزیابی
در  ابتدای هر 

 جلسه
 دقیقه 15به مدت

 15 عملی آزمون  آزمون پایان ترم
طبق تاریخ 

اعالمی از سوی 
 آموزش

- 

 

 نتظارات از دانشجومقررات درس و ا

 حضور به موقع در کالس .1
 و ارائه آن در جلسه بعد نجام تکالیف مربوط  به هر جلسه ا .2
 عدم استفاده از تلفن همراه و تبلت در كالس .3
 مشارکت فعال در بحث های گروهی .4

http://www.nm.umsu.ac.ir/uploads/pubmed.doc
http://www.nm.umsu.ac.ir/uploads/pubmed.doc
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=0CGcQFjAJahUKEwjejrmjhJPIAhUD_nIKHe_OCc8&url=http%3A%2F%2Fwww.downloadpaper.ir%2F%25D8%25A2%25D8%25B4%25D9%2586%25D8%25A7%25DB%258C%25DB%258C-%25D8%25A8%25D8%25A7-%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25AA%25D9%2588%25D8%25B1-%25D8%25AC%25D8%25B3%25D8%25AA%25D8%25AC%25D9%2588%25DB%258C-pubmed-%25D8%25A8%25D8%25B1%25D8%25A7%25DB%258C-%25D8%25AC%25D8%25B3%25D8%25AA%25D8%25AC%25D9%2588-%25D8%25AF%25D8%25B1-%25D9%2585%25D9%2582%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D9%25BE%25D8%25B2%25D8%25B4%25DA%25A9%25DB%258C.aspx&usg=AFQjCNHdpNnSlwZrj8XXpHCZ4PejOAk-9w&sig2=scfyMynPhZUzvKOZ48Q-WQ&bvm=bv.103627116,d.bGQ
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 فهرست رئوس مطالب و جلسات

 موضوع هجلس

 اول
کلیههههاتی در مههههورد رایانههههه و  ؛معرفههههي درس و اهههههداف برنامههههه

 نرم افزار( -)سخت افزار اینترنت

 8با سیستم کتابخانه، آشنایی با ویندوز  آشنایي دوم

 8آشنایی با ویندوز  سوم

  PowerPoint نرم افزار  چرارم

 PowerPointنرم افزار  پنجم

 wordنرم افزار  ششم

 wordنرم افزار  هفتم

 پست الکترونیکی موکل هشتم

 پست الکترونیکی یاهو  نرم

 جستجوی اطالعات در اینترنت  اصول دهم

 یازدهم
ی با  پایگاه های اطالعاتی داخلهی کتابخانه دیژیتال دانشگاه، آشنای

 مرتبط با علوم پزشکیو خارجی 

 دوازدهم
 کتابخانه دیژیتال دانشگاه، آشنایی با  پایگاه های اطالعاتی داخلهی

 مرتبط با علوم پزشکیو خارجی 

 سیزدهم
 8Sاشهههههکاجت ایجهههههاد شهههههده  درکهههههردن رف شناسهههههایی و برطههههه

Windows 

 

 دکتر امیر جاللی :EDOمسوول آقای خشای            مدير گروه:دکتر علیرضا خاتونی        نام مدرس:

 


