
 
 

 

  

 

  (lesson Plan)روزانه طرح درس 

 جلسه اول
 

                                                       بیهوشی:   یگروه آموزش                                                                )س( نبیحضرت ز یدانشکده:  پرستار
 بیهوشی ی: کارشناسیلیمقطع / رشته تحص

 18/11/1401 تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي  :  

 13-15 ساعت:                            شنبهسهروز:  (2)ي پزشک ياطالع رسان یهاستميس:  نام درس )واحد(

 11 تعداد دانشجويان: عملي-نطری نوع واحد:

 تپهعلي پوردکتر مقداد عبداله مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دقيقه 90مدت کالس: 
 پوردکتر مقداد عبدالهبه ترتيب حروف الفبا(: مدرسين )

 پورخانم زيور عبداله-تپهعلي

 1401بهمن  بازنگری:تدوين /  تاريخ
 

 هااز آن کيهر تيو کارکرد و اهم یافزارمختلف سخت یشناخت اجزا ،يشخص انهيبا را ييآشناعنوان درس : 

 يشخص انهيبا را ييآشناهدف کلی درس :  

  : اختصاصیاهداف 
 را بشناسد. انهیافزار و سخت افزار رانرم 

 را بشناسد. انهیقطعات را یها و مشخصات فن یژگیو 

 را بداند. یشخص انهیبا را کار 

             پرسش و پاسخکار عملي و سخنراني، روش آموزش :  

 بورد، ماژيک، پوينترويديو پروژکتور، کامپيوتر، وايت امکانات آموزشی : 

 پروژه              /عالیت آموزشی :   تکلیف ف

 پرسش و پاسخ و نوع آزمون: عنوان

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در طبق فرمت مشخصات آن  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :

 یعلوم پزشک انیدانشجو یبرا وتریاطالعات و کاربرد کامپ یفناور

 دقيقه 10مدت زمان:      :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 40مدت زمان :    

 دقيقه 10مدت زمان :    

 دقيقه 20مدت زمان:     

  دقيقه  10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 
 گروه اتاق عمل

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 دومجلسه 
 

                                                       بیهوشی:   یگروه آموزش                                                                )س( نبیحضرت ز یدانشکده:  پرستار
 بیهوشی ی: کارشناسیلیمقطع / رشته تحص

 19/11/1401 تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي  :  

 8-10 ساعت:                         شنبهروز: چهار (2)ي پزشک ياطالع رسان یهاستميس:  نام درس )واحد(

 11 تعداد دانشجويان: عملي-نطری نوع واحد:

 تپهپور عليدکتر مقداد عبداله مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دقيقه 90مدت کالس: 
 پوردکتر مقداد عبدالهمدرسين )به ترتيب حروف الفبا(: 

 پورخانم زيور عبداله-تپهعلي

 1401بهمن  تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 هااز آن کيهر تيو کارکرد و اهم یافزارمختلف سخت یشناخت اجزا ،يشخص انهيبا را ييآشناعنوان درس : 

 کار عملي با رابانه شخصيهدف کلی درس :  

 اختصاصی : اهداف 
 کار عملی با یارانه شخصی 

             پرسش و پاسخکار عملي و سخنراني، روش آموزش :  

 کامپيوتر امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف /پروژه              

 کار عملي با کامپيوترعنوان و نوع آزمون: 

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :

 یعلوم پزشک انیدانشجو یبرا وتریاطالعات و کاربرد کامپ یفناور

 دقيقه 10مدت زمان:      :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 40مدت زمان :    

 دقيقه 10مدت زمان :    

 دقيقه 20مدت زمان:     

  دقيقه  10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سومجلسه 
 

                                                       بیهوشی:   یگروه آموزش                                                                )س( نبیحضرت ز یدانشکده:  پرستار
 بیهوشی ی: کارشناسیلیمقطع / رشته تحص

 25/11/1401 تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي  :  

 13-15 ساعت:                            شنبهروز: سه (2)ي پزشک ياطالع رسان یهاستميس:  نام درس )واحد(

 11 تعداد دانشجويان: عملي-نطری واحد:نوع 

 تپهپور عليدکتر مقداد عبداله مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دقيقه 90مدت کالس: 
 پوردکتر مقداد عبدالهمدرسين )به ترتيب حروف الفبا(: 

 پورخانم زيور عبداله-تپهعلي

 1401بهمن  تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 ندوزيو ژهيبو شرفتهيپ یهاعامل ستميس خچهيبا تار ييآشناعنوان درس : 

 های عاملسيستمآشنايي با هدف کلی درس :  

 اختصاصی : اهداف 
 عامل را بداند. یهاستمیس خچهیتار 

 عامل را بداند. ستمیس انواع 

 داشته باشد. ییآشنا نوکسیو ل ندوزیو رینظ ییهاعامل ستمیس با 

             پرسش و پاسخکار عملي و سخنراني، روش آموزش :  

 بورد، ماژيک، پوينترويديو پروژکتور، کامپيوتر، وايت امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف /پروژه              

 پرسش و پاسخعنوان و نوع آزمون: 

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :

 یعلوم پزشک انیدانشجو یبرا وتریاطالعات و کاربرد کامپ یفناور

 دقيقه 10مدت زمان:      :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 40مدت زمان :    

 دقيقه 10مدت زمان :    

 دقيقه 20مدت زمان:     

  دقيقه  10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 چهارمجلسه 
 

                                                       بیهوشی:   یگروه آموزش                                                                )س( نبیحضرت ز یدانشکده:  پرستار
 بیهوشی ی: کارشناسیلیمقطع / رشته تحص

 26/11/1401 تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي  :  

 8-10 ساعت:                         شنبهروز: چهار (2)ي پزشک ياطالع رسان یهاستميس:  نام درس )واحد(

 11 تعداد دانشجويان: عملي-نطری نوع واحد:

 تپهپور عليدکتر مقداد عبداله مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دقيقه 90مدت کالس: 
 پوردکتر مقداد عبدالهمدرسين )به ترتيب حروف الفبا(: 

 پورخانم زيور عبداله-تپهعلي

 1401بهمن  تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 ندوزيو ژهيبو شرفتهيپ یهاعامل ستميس خچهيبا تار ييآشناعنوان درس : 

 های عاملسيستمآشنايي با هدف کلی درس :  

 اختصاصی : اهداف 
 عامل یهاستمیبا س ییآشنا  کار عملی و 

             پرسش و پاسخکار عملي و سخنراني، روش آموزش :  

 کامپيوتر امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف /پروژه              

 کار عملي با کامپيوترعنوان و نوع آزمون: 

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :

 یعلوم پزشک انیدانشجو یبرا وتریاطالعات و کاربرد کامپ یفناور

 دقيقه 10مدت زمان:      :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 40مدت زمان :    

 دقيقه 10مدت زمان :    

 دقيقه 20مدت زمان:     

  دقيقه  10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پنجمجلسه 

 

                                                       بیهوشی:   یگروه آموزش                                                                )س( نبیحضرت ز یدانشکده:  پرستار
 بیهوشی ی: کارشناسیلیمقطع / رشته تحص

 2/12/1401 تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي  :  

 13-15 ساعت:                            شنبهروز: سه (2)ي پزشک ياطالع رسان یهاستميس:  )واحد(نام درس 

 11 تعداد دانشجويان: عملي-نطری نوع واحد:

 تپهپور عليدکتر مقداد عبداله مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دقيقه 90مدت کالس: 
 پورعبدالهدکتر مقداد مدرسين )به ترتيب حروف الفبا(: 

 پورخانم زيور عبداله-تپهعلي

 1401بهمن  تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 ندوزيمهم و یکاربرد یهابا برنامه ييآشناعنوان درس : 

  یکاربرد یهابا برنامه ييآشناهدف کلی درس :  

 اختصاصی : اهداف 
 نصب شوند را بداند. دیبا ندوزیکه بالفاصله بعد از نصب و وتریکامپ یکاربرد ینرم افزارها ستیل 

 را بداند. یپرکاربرد و ضرور یافزارهانرم 

 را بداند. یها کاربردنصب و حذف برنامه نحوه 

             پرسش و پاسخکار عملي و سخنراني، روش آموزش :  

 بورد، ماژيک، پوينترويديو پروژکتور، کامپيوتر، وايت امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف /پروژه              

 پرسش و پاسخعنوان و نوع آزمون: 

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :

 یعلوم پزشک انیدانشجو یبرا وتریاطالعات و کاربرد کامپ یفناور

 دقيقه 10مدت زمان:      :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 40مدت زمان :    

 دقيقه 10مدت زمان :    

 دقيقه 20مدت زمان:     

  دقيقه  10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ششمجلسه 
 

                                                       بیهوشی:   یگروه آموزش                                                                )س( نبیحضرت ز یدانشکده:  پرستار
 بیهوشی ی: کارشناسیلیمقطع / رشته تحص

 3/12/1401 تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي  :  

 8-10 ساعت:                         شنبهروز: چهار (2)ي پزشک ياطالع رسان یهاستميس:  نام درس )واحد(

 11 تعداد دانشجويان: عملي-نطری نوع واحد:

 تپهپور عليدکتر مقداد عبداله مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دقيقه 90مدت کالس: 
 پوردکتر مقداد عبدالهمدرسين )به ترتيب حروف الفبا(: 

 پورخانم زيور عبداله-تپهعلي

 1401بهمن  تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 ندوزيمهم و یکاربرد یهابا برنامه ييآشناعنوان درس : 

  یکاربرد یهابا برنامه ييآشناهدف کلی درس :  

 اختصاصی : اهداف 
 های کامپیوترکار عملی و کار با برنامه 

             پرسش و پاسخکار عملي و سخنراني، روش آموزش :  

 کامپيوتر امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف /پروژه              

 کار عملي با کامپيوترعنوان و نوع آزمون: 

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :

 یعلوم پزشک انیدانشجو یبرا وتریاطالعات و کاربرد کامپ یفناور

 دقيقه 10مدت زمان:      :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 40مدت زمان :    

 دقيقه 10مدت زمان :    

 دقيقه 20مدت زمان:     

  دقيقه  10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 هفتمجلسه 
 

                                                       بیهوشی:   یگروه آموزش                                                                )س( نبیحضرت ز یدانشکده:  پرستار
 بیهوشی ی: کارشناسیلیمقطع / رشته تحص

 9/12/1401 تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي  :  

 13-15 ساعت:                            شنبهروز: سه (2)ي پزشک ياطالع رسان یهاستميس:  نام درس )واحد(

 11 تعداد دانشجويان: عملي-نطری نوع واحد:

 تپهپور عليدکتر مقداد عبداله مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دقيقه 90کالس:  مدت
 پوردکتر مقداد عبدالهمدرسين )به ترتيب حروف الفبا(: 

 پورخانم زيور عبداله-تپهعلي

 1401بهمن  تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 و مرورگرها يرساناطالع یهاشبکه نترنتيبا ا ييآشناعنوان درس : 

  نترنتيبا ا ييآشناهدف کلی درس :  

 اختصاصی : اهداف 
 را بداند. نترنتیا خچهیتار 

 داشته باشد. ییآشنا ینترنتیا نهیبه ینحوه جستحو با 

 داشته باشد. ییحستحو آشنا یو موتورها ینترنتیا یانواع مرورگرها با 

             پرسش و پاسخکار عملي و سخنراني، روش آموزش :  

 پوينتربورد، ماژيک، ويديو پروژکتور، کامپيوتر، وايت امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف /پروژه              

 پرسش و پاسخعنوان و نوع آزمون: 

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :

 یعلوم پزشک انیدانشجو یبرا وتریاطالعات و کاربرد کامپ یفناور

 دقيقه 10مدت زمان:      :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 40مدت زمان :    

 دقيقه 10مدت زمان :    

 دقيقه 20مدت زمان:     

  دقيقه  10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هشتمجلسه 
 

                                                       بیهوشی:   یگروه آموزش                                                                )س( نبیحضرت ز یدانشکده:  پرستار
 بیهوشی ی: کارشناسیلیمقطع / رشته تحص

 10/12/1401 تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي  :  

 8-10 ساعت:                         شنبهروز: چهار (2)ي پزشک ياطالع رسان یهاستميس:  نام درس )واحد(

 11 تعداد دانشجويان: عملي-نطری نوع واحد:

 تپهپور عليدکتر مقداد عبداله مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دقيقه 90مدت کالس: 
 پوردکتر مقداد عبدالهمدرسين )به ترتيب حروف الفبا(: 

 پورخانم زيور عبداله-تپهعلي

 1401بهمن  تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 و مرورگرها يرساناطالع یهاشبکه نترنتيبا ا ييآشناعنوان درس : 

  نترنتيبا ا کار عمليهدف کلی درس :  

 اختصاصی : اهداف 
 کار عملی با اینترنت 

             پرسش و پاسخکار عملي و سخنراني، روش آموزش :  

 کامپيوتر امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف /پروژه              

 کار عملي با کامپيوترعنوان و نوع آزمون: 

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :

 یعلوم پزشک انیدانشجو یبرا وتریاطالعات و کاربرد کامپ یفناور

 دقيقه 10مدت زمان:      :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 40مدت زمان :    

 دقيقه 10مدت زمان :    

 دقيقه 20مدت زمان:     

  دقيقه  10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نهمجلسه 
 

                                                       بیهوشی:   یگروه آموزش                                                                )س( نبیحضرت ز یدانشکده:  پرستار
 بیهوشی ی: کارشناسیلیمقطع / رشته تحص

 16/12/1401 تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي  :  

 13-15 ساعت:                            شنبهروز: سه (2)ي پزشک ياطالع رسان یهاستميس:  نام درس )واحد(

 11 تعداد دانشجويان: عملي-نطری نوع واحد:

 تپهپور عليدکتر مقداد عبداله مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دقيقه 90مدت کالس: 
 پوردکتر مقداد عبدالهمدرسين )به ترتيب حروف الفبا(: 

 پورخانم زيور عبداله-تپهعلي

 1401بهمن  تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 مهم ياطالعات یهابا بانک ييآشناعنوان درس : 

 مهم ياطالعات یهابا بانک ييآشناهدف کلی درس :  

 اختصاصی : اهداف 
 را بداند. یبانک اطالعات فیتعر 

 های اطالعاتی مهم در علوم پزشکی را نام ببرد.بانک 

 دانلود کند بتواند مقاالت مرتبط را. 

             پرسش و پاسخکار عملي و سخنراني، روش آموزش :  

 بورد، ماژيک، پوينترويديو پروژکتور، کامپيوتر، وايت امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف /پروژه              

 پرسش و پاسخعنوان و نوع آزمون: 

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :

 یعلوم پزشک انیدانشجو یبرا وتریاطالعات و کاربرد کامپ یفناور

 دقيقه 10مدت زمان:      :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 40مدت زمان :    

 دقيقه 10مدت زمان :    

 دقيقه 20مدت زمان:     

  دقيقه  10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دهمجلسه 
 

                                                       بیهوشی:   یگروه آموزش                                                                )س( نبیحضرت ز یدانشکده:  پرستار
 بیهوشی ی: کارشناسیلیمقطع / رشته تحص

 23/12/1401 تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي  :  

 13-15 ساعت:                            شنبهروز: سه (2)ي پزشک ياطالع رسان یهاستميس:  نام درس )واحد(

 11 تعداد دانشجويان: عملي-نطری نوع واحد:

 تپهپور عليدکتر مقداد عبداله مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دقيقه 90مدت کالس: 
 پوردکتر مقداد عبدالهمدرسين )به ترتيب حروف الفبا(: 

 پورخانم زيور عبداله-تپهعلي

 1401بهمن  تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 مهم ياطالعات یهابا بانک ييآشناعنوان درس : 

  ياطالعات یهابا بانک کارهدف کلی درس :  

 اختصاصی : اهداف 
 کار کند. یبانک اطالعات به صورت عملی با 

             پرسش و پاسخکار عملي و سخنراني، روش آموزش :  

 بورد، ماژيک، پوينترويديو پروژکتور، کامپيوتر، وايت امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف /پروژه              

 پرسش و پاسخعنوان و نوع آزمون: 

 (نوشته شود.طرح دوره منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :

 یعلوم پزشک انیدانشجو یبرا وتریاطالعات و کاربرد کامپ یفناور

 دقيقه 10مدت زمان:      :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 40مدت زمان :    

 دقيقه 10مدت زمان :    

 دقيقه 20مدت زمان:     

  دقيقه  10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 يازدهمجلسه 
 

                                                       بیهوشی:   یگروه آموزش                                                                )س( نبیحضرت ز یدانشکده:  پرستار
 بیهوشی ی: کارشناسیلیمقطع / رشته تحص

 24/12/1401 تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي  :  

 8-10 ساعت:                         شنبهروز: چهار (2)ي پزشک ياطالع رسان یهاستميس:  نام درس )واحد(

 11 تعداد دانشجويان: عملي-نطری نوع واحد:

 تپهپور عليدکتر مقداد عبداله مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دقيقه 90مدت کالس: 
 پوردکتر مقداد عبدالهمدرسين )به ترتيب حروف الفبا(: 

 پورخانم زيور عبداله-تپهعلي

 1401بهمن  تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 يليرشته تحص یکاربرد-يعمل یافزارهانرم ييآشناعنوان درس : 

 مهم افزارهاینرمبا  کار عمليهدف کلی درس :  

 اختصاصی : اهداف 
 افزارهای مناسب برای ترسیم را بداند.نرم 

 اندنوت کار کند. -افزارهای کاربردی مانند پریزمبتواند با برخی نرم 

 .نحوه کار با اکسل را بلد باشد 

             پرسش و پاسخکار عملي و سخنراني، روش آموزش :  

 کامپيوتر امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف /پروژه              

 کار عملي با کامپيوترعنوان و نوع آزمون: 

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :

 یعلوم پزشک انیدانشجو یبرا وتریاطالعات و کاربرد کامپ یفناور

 دقيقه 10مدت زمان:      :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 40مدت زمان :    

 دقيقه 10مدت زمان :    

 دقيقه 20مدت زمان:     

  دقيقه  10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 دوازدهم جلسه 
 

                                                       بیهوشی:   یگروه آموزش                                                                )س( نبیحضرت ز یدانشکده:  پرستار
 بیهوشی ی: کارشناسیلیمقطع / رشته تحص

 15/1/1402 تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي  :  

 13-15 ساعت:                            شنبهروز: سه (2)ي پزشک ياطالع رسان یهاستميس:  نام درس )واحد(

 11 تعداد دانشجويان: عملي-نطری نوع واحد:

 تپهپور عليدکتر مقداد عبداله مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دقيقه 90مدت کالس: 
 پوردکتر مقداد عبدالهمدرسين )به ترتيب حروف الفبا(: 

 پورخانم زيور عبداله-تپهعلي

 1401بهمن  تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 يليرشته تحص یکاربرد-يعمل یافزارهانرم ييآشناعنوان درس : 

 مهم افزارهاینرمبا  کار عمليهدف کلی درس :  

 اختصاصی : اهداف 

 افزارهای کاربردی کار کند. بتواند با نرم 

             پرسش و پاسخکار عملي و سخنراني، روش آموزش :  

 کامپيوتر امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف /پروژه              

 کار عملي با کامپيوترعنوان و نوع آزمون: 

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :

 یعلوم پزشک انیدانشجو یبرا وتریاطالعات و کاربرد کامپ یفناور

 دقيقه 10مدت زمان:      :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 40مدت زمان :    

 دقيقه 10مدت زمان :    

 دقيقه 20مدت زمان:     

  دقيقه  10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سيزدهمجلسه 
 

                                                       بیهوشی:   یگروه آموزش                                                                )س( نبیحضرت ز یدانشکده:  پرستار
 بیهوشی ی: کارشناسیلیمقطع / رشته تحص

 16/1/1402 تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي  :  

 8-10 ساعت:                         شنبهروز: چهار (2)ي پزشک ياطالع رسان یهاستميس:  نام درس )واحد(

 11 تعداد دانشجويان: عملي-نطری واحد:نوع 

 تپهپور عليدکتر مقداد عبداله مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دقيقه 90مدت کالس: 
 پوردکتر مقداد عبدالهمدرسين )به ترتيب حروف الفبا(: 

 پورخانم زيور عبداله-تپهعلي

 1401بهمن  تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 يکيبا مجالت الکتر ييآشناعنوان درس : 

 يکيبا مجالت الکتر آشناييهدف کلی درس :  

 اختصاصی : اهداف 
 .منظور از مجله الکتریکی را توضیح دهد 

 را بداند. یکیالکترون تمجال و مثبت یمنف یهایژگیو 

 .مراحل سابمیت کردن مقاله را بداند 

             پرسش و پاسخکار عملي و سخنراني، روش آموزش :  

 بورد، ماژيک، پوينترويديو پروژکتور، کامپيوتر، وايت امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف /پروژه              

 پرسش و پاسخعنوان و نوع آزمون: 

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :

 یعلوم پزشک انیدانشجو یبرا وتریاطالعات و کاربرد کامپ یفناور

 دقيقه 10مدت زمان:      :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 40مدت زمان :    

 دقيقه 10مدت زمان :    

 دقيقه 20مدت زمان:     

  دقيقه  10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 چهاردهمجلسه 
 

                                                       بیهوشی:   یگروه آموزش                                                                )س( نبیحضرت ز یدانشکده:  پرستار
 بیهوشی ی: کارشناسیلیمقطع / رشته تحص

 22/1/1402 تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي  :  

 13-15 ساعت:                            شنبهروز: سه (2)ي پزشک ياطالع رسان یهاستميس:  نام درس )واحد(

 11 تعداد دانشجويان: عملي-نطری نوع واحد:

 تپهپور عليدکتر مقداد عبداله مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دقيقه 90مدت کالس: 
 پوردکتر مقداد عبدالهمدرسين )به ترتيب حروف الفبا(: 

 پورخانم زيور عبداله-تپهعلي

 1401بهمن  تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 يکيبا مجالت الکتر ييآشناعنوان درس : 

 يکيبا مجالت الکتر کار آنالينهدف کلی درس :  

 اختصاصی : اهداف 
 کار با مجالت معتبر 

             پرسش و پاسخکار عملي و سخنراني، روش آموزش :  

 کامپيوتر امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف /پروژه              

 کار عملي با کامپيوترعنوان و نوع آزمون: 

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :

 یعلوم پزشک انیدانشجو یبرا وتریاطالعات و کاربرد کامپ یفناور

 دقيقه 10مدت زمان:      :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 40مدت زمان :    

 دقيقه 10مدت زمان :    

 دقيقه 20مدت زمان:     

  دقيقه  10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پانزدهمجلسه 
 

                                                       بیهوشی:   یگروه آموزش                                                                )س( نبیحضرت ز یدانشکده:  پرستار
 بیهوشی ی: کارشناسیلیمقطع / رشته تحص

 29/1/1402 تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي  :  

 13-15 ساعت:                            شنبهروز: سه (2)ي پزشک ياطالع رسان یهاستميس:  نام درس )واحد(

 11 تعداد دانشجويان: عملي-نطری نوع واحد:

 تپهپور عليدکتر مقداد عبداله مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دقيقه 90مدت کالس: 
 پوردکتر مقداد عبدالهمدرسين )به ترتيب حروف الفبا(: 

 پورخانم زيور عبداله-تپهعلي

 1401بهمن  تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 يليرشته تحص یکاربرد-يعمل یافزارهامهم و نرم ياطالعات یهابا بانک ييآشناعنوان درس : 

 مهم ياطالعات یهابا بانک ييآشناهدف کلی درس :  

 اختصاصی : اهداف 
 را بداند. یبانک اطالعات فیتعر 

 های اطالعاتی مهم در علوم پزشکی را نام ببرد.بانک 

 اندنوت را بداند. -پریزمافزارهای کاربردی مانند آشنایی با برخی نرم 

             پرسش و پاسخکار عملي و سخنراني، روش آموزش :  

 بورد، ماژيک، پوينترويديو پروژکتور، کامپيوتر، وايت امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف /پروژه              

 پرسش و پاسخعنوان و نوع آزمون: 

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :

 یعلوم پزشک انیدانشجو یبرا وتریاطالعات و کاربرد کامپ یفناور

 دقيقه 10مدت زمان:      :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 40مدت زمان :    

 دقيقه 10مدت زمان :    

 دقيقه 20مدت زمان:     

  دقيقه  10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 شانزدهمجلسه 
 

                                                       بیهوشی:   یگروه آموزش                                                                )س( نبیحضرت ز یدانشکده:  پرستار
 بیهوشی ی: کارشناسیلیمقطع / رشته تحص

 30/1/1402 تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي  :  

 8-10 ساعت:                         شنبهروز: چهار (2)ي پزشک ياطالع رسان یهاستميس:  نام درس )واحد(

 11 تعداد دانشجويان: عملي-نطری واحد:نوع 

 تپهپور عليدکتر مقداد عبداله مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دقيقه 90مدت کالس: 
 پوردکتر مقداد عبدالهمدرسين )به ترتيب حروف الفبا(: 

 پورخانم زيور عبداله-تپهعلي

 1401بهمن  تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 يليرشته تحص یکاربرد-يعمل یافزارهامهم و نرم ياطالعات یهابا بانک ييآشناعنوان درس : 

 مهم ياطالعات یهابا بانک کار عمليهدف کلی درس :  

 اختصاصی : اهداف 
 های اطالعاتیکار عملی در بانک 

             پرسش و پاسخکار عملي و سخنراني، روش آموزش :  

 کامپيوتر امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف /پروژه              

 کار عملي با کامپيوترعنوان و نوع آزمون: 

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :

 یعلوم پزشک انیدانشجو یبرا وتریاطالعات و کاربرد کامپ یفناور

 دقيقه 10مدت زمان:      :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 40مدت زمان :    

 دقيقه 10مدت زمان :    

 دقيقه 20مدت زمان:     

  دقيقه  10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 


