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 معرفی درس:

بزرگترین اختراع بشر در قرن بیستم به شمار می رود که توانائی آنها در زمینه ذخیره اشتراک  کامپیوتر به عنوان

هدف  .و انتقال اطالعات چند رسانه ای در شاخه های بازرگانی، سرگرمی و بهداشت و پزشکی بکار گرفته می شود

و  WORDرم افزارهای کاربردی از این دوره آشنایی با مفاهیم اساسی در فناوری اطالعات، کار با ویندوز، ن

PowerPoint  ، ساخت آدرس الکترونیکی و ارسال نامه و ضمائم از طریق آن و کسب توانایی  جستجو در بانک

 .های اطالعاتی عمومی و تخصصی با استفاده از موتورهای جستجوگر می باشد

 

 

 

 ناپیوسته هوشبریکارشناسی  تحصیلی:مقطع و رشته     هوشبریگروه آموزشی:     پرستاری حضرت زینب )س(دانشکده : 

 2 :  عداد واحدت کاربرد رایانه  :  نام درس

 عملی -نظری نوع واحد :

 91-91شنبه چهار روز و ساعت برگزاری کالس:   ----- پیش نیاز:

 )س( دانشکده پرستاری حضرت زینب مکان برگزاری:

                                              پورآقای دکتر مقداد عبدالهمسئول برنامه :  

 Abdollahpour1983@yahoo.com  آدرس پست الکترونیکی:                                     :                        دانشکده شماره تماس

                    سرکار خانم عبداله پور -پورآقای دکتر مقداد عبداله  مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:

 Abdollahpour1983@yahoo.com آدرس پست الکترونیکی:                                      شماره تماس دانشکده:                        

 پورآقای دکتر مقداد عبداله تهیه و تنظیم : 

 9011شهریور  بازنگری: تدوین/ تاریخ

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 
گروه اتاق عمل     

 



 عناوین کلی این درس شامل موارد زیر می باشد :

 و سامانه کتابخوانی ر، مفاهیم اساسی در فناوری اطالعاتکلیات کار با کامپیوت

 ها، ارسال فایل()ارسال و دریافت پیغام، پاسخ به پیغامهای مرتبط آشنایی با ایمیل و سرویس

 و قابلیت آن wordافزار آموزش نرم

 و قابلیت آن Powerpointافزار آموزش نرم

 و قابلیت آن Excelافزار آموزش نرم

 Uptodateو  Science Directهای اطالعات آشنایی با پایگاه

 Irandocو  SIDهای اطالعات آشنایی با پایگاه

 ( در جستجوی مقاالتnotو  and ،orجستجوی مقاالت در منابع الکترونیکی و استفاده از عملگرها )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 هدف کلی 

 ی اطالعات و سامانه کتابخوان یدر فناور یاساس میکلیات کار با کامپیوتر، مفاه

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند:

 آوری اطالعات را توضیح دهد.کار با کامپیتور و استفاده از مفاهیم اساسی در فن 

 و خرید را بازیابی کند.ها جهت امانت، رزرو، شماره رده کتاب 

 .باکس امانت را چک کند 

 

 هدف کلی 

 ها، ارسال فایل(مرتبط )ارسال و دریافت پیغام، پاسخ به پیغام یهاسیو سرو لیمیبا ا ییآشنا

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند:

 .ایمیل بسازد 

 .تکالیف را به ایمیل سازمانی ارسال کند 

 

 هدف کلی 

 و قابلیت آن wordافزار آموزش نرم

 اهداف اختصاصی  

 پایان دوره باید بتواند:دانشجو در 

  استفاده از نرم افزارWord .و قابلیت آن را توضیح دهد 

 .کار با آن را عملی انجام دهد 

 

 هدف کلی 

 و قابلیت آن Powerpointافزار آموزش نرم

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند:

  کار با نرم افزارPowerpoint را توضیح دهد 

  به طور عملی انجام دهد.کار با آن را 

 

 هدف کلی 

 و قابلیت آن Excelافزار آموزش نرم

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

  کار با نرم افزارExcel  را توضیح دهد 



 .کار با آن را به طور عملی انجام دهد 

 

 هدف کلی 

 Uptodateو  Science Directاطالعات  یهاگاهیبا پا ییآشنا

 اهداف اختصاصی  

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند:

 های اطالعاتی کار با پایگاهScience Direct  وUptodate .را یاد بگیرد 

 های اطالعاتی مقاالت را از پایگاهScience Direct  وUptodate .دریافت کند 

 

 هدف کلی 

 Irandocو  SIDاطالعات  یهاگاهیبا پا ییآشنا

 اهداف اختصاصی  

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند:

 های اطالعاتیکار با پایگاهSID   وIrandoc .را یاد بگیرد 

 های اطالعاتیمقاالت را از پایگاهSID   وIrandoc .دریافت کند 

 

 هدف کلی 

 ( در جستجوی مقاالتnotو  and ،orجستجوی مقاالت در منابع الکترونیکی و استفاده از عملگرها )

  اختصاصیاهداف  

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند:

 .نحوه جستجوی مقاالت تخصصی در مجالت الکترونیکی دانشگاههای علوم پزشکی را توضیح دهد 

 .کاربرد محددگرها را شرح دهد 

 .به طور عملی انجام دهد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 روش آموزش 
 

 حضوری                   مجازی                                 ترکیبی                            

 شرایط اجراء

 

 امکانات آموزشی:  
  و با استفاده از نرم افزارهایی شامل سامانه نوید و کامپیوتر ویدوئو پروژکتور ،اسالید پروژکتور 

 

 

 

  منابع درسی:  

 خیر   بلی  در نظر دارید؟ درسی خاصی برای معرفی به دانشجویان به عنوان منبع/مقاله آیا کتاب 

 :در صورت وجود جدول زیر را تکمیل کنید 

 مشخصات کتاب شامل عنوان، نویسندگان،مترجمین، انتشارات، سال و نوبت چاپ
های مشخص صفحات و  فصل

 مطالعهشده برای 

 پرستار و ماما . ).....(. ناشر سالم. تهران یبرا نترنتی. ادالهی یجنت 

 تهراننی. ).....(. شاهنترنتیدر ا یمقدم محمد رضا. مرور متون پزشک یتیهدا . 

 مشهد.   ).....( مشهد یاطالعات. دانشگاه علوم پزشک یفناور کتابنامه 

 شیدرو هیآس فیتال یاطالعات در پزشک یفناور 

 

 

 

 

 

 

 

 مشخصات مقاله شامل عنوان، نویسندگان، مجله، سال و شماره انتشار و صفحات
دسترسی دانشجویان به نحوه 

 مقاله

 

 

 

 

 

 

 

 



  در صورتی که در نظر دارید جزوه یا هر نوع محتوای دیگری )مانند فیلم، مجموعه اسالید و ...( عالوه بر کتاب

آن  ایلف، مشخصات آن را ذکر کنید و به دانشجویان معرفی کنید منبع درسیفوق یا به تنهایی به عنوان 

 را ضمیمه نمایید:

 
 و ... است. های دیگر دانشگاهروی سامانهبر اری شده ذمحتوای بارگ، آموزشیجزوه، فیلم اسالید پاور پوینت، منظور  *

 

  ه منبع مطالعدر صورتی که در نظر دارید محتوای دیگری )مانند کتاب، مجموعه اسالید، جزوه و ...( را به عنوان

، مشخصات کامل آن را ذکر کنید. )در سامانه قسمتی جداگانه برای این موارد به دانشجویان معرفی کنید بیشتر

 در نظر گرفته شده است.(

.  
1 .........................................................................................................................................................................................................  

2 .........................................................................................................................................................................................................  

3 .........................................................................................................................................................................................................  

4........................................................................................................................................................................................................ 

 

 

 

 آزمون های خود ارزیابی 

 *نوع محتوا
 مشخصات شامل عنوان و مؤلفین/

 کنندگانتهیه
 توضیحات

آماده بودن فایل برای 

 ** اریذبارگ

    

    

    

    

    



 خیر   بلی   اید؟آزمون در نظر گرفته . آیا برای درس خود1

 ها را ذکر کنید.در صورت وجود تعداد و نوع خودآزمون 

دانشجویانمهلت پاسخ دادن  نوع آزمون عنوان آزمون شماره  مهلت ارائه بازخورد به تکالیف 

  

مشخصات آن 

متعاقبا اعالم 

 خواهد شد
  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 های دانشجویانتکالیف و پروژه 

 طول ترم فیتکال 

 

 

 پروژه درسی 

 شماره
عنوان 

 تکلیف
 شرح تکلیف

مهلت پاسخ 

دادن 

 دانشجویان

مهلت فیدبک 

 دادن مدرس

هدف از ارائه 

 تکلیف

 

 

دوم تکلیف 

 کالسی
 صورت تشریحی و تستی ،بارگذاری در ماجول تکلیف در سامانه نویدارائه سواالت به 

در اسرع وقت در سامانه 

 اعالم خواهد شد

حداکثر یک هفته 

 پس از ارائه تکلیف

حداکثر یک هفته پس 

 از پاسخ دانشجو

 

 

     



 خیر   بلی   اید؟گرفتهدر نظر /میان ترم . آیا برای درس خود پروژه پایان ترم 1

 در صورت پاسخ مثبت شرح مختصر و هدف از ارائه آن را بنویسید:           

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

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

 یریادگی یها تیفعال ریسا 

مباحثه دقت  تیو هدا ی(، وجود دارد. اگر در طراحرهمزمانیاتاق بحث )غ یدر سامانه امکان فعال ساز

به  لیصورت تما. در دینما یادیکمک ز انیدر دانشجو یتواند به پرورش تفکر انتقاد-یانجام شود م یکاف

 :دیینما لیرا تکم ریامکان موارد ز نیاستفاده از ا

 )اتاق بحث )فورم 

بحث:  موضوع

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

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

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

 ارزشیابی دانشجویان 

 بارم نمره موارد ارزشیابی

 ------ آزمون میان ترم

 13 آزمون پایان ترم

 1 در کالس و حضور و غیابشرکت فعال 

 6 تکالیف و سایر فعالیت ها

 

 

 مقررات 

  

                    



 

 

 تاریخ ارائه

12/7/2011 21-21 
 میکلیات کار با کامپیوتر، مفاه

اطالعات و  یدر فناور یاساس
 یسامانه کتابخوان

 سرکار خانم
 پورعبداله

 آنالین مجازی
 تکلیف

 پایانی آزمون

12/7/2011 21-21 
 یهاسیو سرو لیمیبا ا ییآشنا

مرتبط )ارسال و دریافت پیغام، 
 ها، ارسال فایل(پاسخ به پیغام

 سرکار خانم
 پورعبداله

 آنالین مجازی
 تکلیف

 پایانی آزمون

1/2/2011 21-21 
و  wordافزار نرم آموزش

 آن تیقابل
دکتر آقای 

 پورعبداله
 آنالین مجازی

 تکلیف
 پایانی آزمون

21/2/2011 21-21 
افزار نرم آموزش

Powerpoint آن تیو قابل 
دکتر آقای 

 پورعبداله
 آنالین مجازی

 تکلیف
 پایانی آزمون

21/2/2011 21-21 
و  Excelافزار آموزش نرم
 آن تیقابل

دکتر آقای 
 پورعبداله

 آنالین مجازی
 تکلیف

 پایانی آزمون

12/2/2011 21-21 
اطالعات  یهاگاهیبا پا ییآشنا

Science Direct  و
Uptodate 

 سرکار خانم
 پورعبداله

 آنالین مجازی
 تکلیف

 پایانی آزمون

3/1/2011 21-21 
اطالعات  یهاگاهیبا پا ییآشنا

SID  وIrandoc 
 سرکار خانم

 پورعبداله
 آنالین مجازی

 تکلیف
 پایانی آزمون

21/1/2011 21-21 

مقاالت در منابع  یجستجو
و استفاده از  یکیالکترون
در  (notو  and ،orعملگرها )

 مقاالت یجستجو

دکتر آقای 
 پورعبداله

 آنالین مجازی
 تکلیف

 پایانی آزمون

 

 


