
 
 

 

  

 (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 جلسه اول
 

                                      پرستاری                 گروه آموزشی:                                                 پرستاری حضرت زینب )س(:  دانشکده
 کارشناسی پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:

 1/7/98 تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلي  :  

 17-19 ساعت:                            شنبه دوروز:   آوری اطالعات فننام درس )واحد(  :  

 45تعداد دانشجويان:  عملي-نظری نوع واحد:

 پور دکتر مقداد عبداله مسئول درس: 1 تعداد واحد:

 خانم عبداله پور مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: دقيقه 100مدت کالس: 

. 

 اطالعات کليات کار با کامپيوتر، مفاهيم اساسي در فناوریعنوان درس : 

 کامپيوتر و اصول فناوری اطالعاتمقدمه آشنايي با هدف کلی درس :  

 
 اهداف جزئی : 

 آوری اطالعات  کار با کامپيتور و استفاده از مفاهيم اساسي در فن 

             سخنراني، پرسش و پاسخروش آموزش :  

 ماژيک، پوينتربورد،  ويديو پروژکتور، کامپيوتر، وايتامکانات آموزشی : 

 انتشارات ديباگران ،(، ترجمه علي اکبر متواضع....گواهي نامه بين اللملي کاربری کامپيوتر ) منبع درس  :

  دقيقه 10      :مدت 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 

 دقيقه 10مدت زمان :      ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 

 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 
 

                                      پرستاری                 گروه آموزشی:                                                 پرستاری حضرت زینب )س(:  دانشکده
 کارشناسی پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:

 8/7/98 تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلي  :  

 17-19شنبه                            ساعت:  دوروز:   آوری اطالعات فننام درس )واحد(  :  

 45تعداد دانشجويان:  عملي-نظری نوع واحد:

 پور دکتر مقداد عبداله مسئول درس: 1 تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: خانم عبداله پور دقيقه 100مدت کالس: 

. 

 ای ويندوز مديريت دانش و مباحث پايهعنوان درس : 

 آشنايايي با ويندوزهدف کلی درس :  

 
 اهداف جزئی : 

 سيستم عامل ويندوز  

  ،دسترسي به کنترل پنل و دسترسي به ابزارهای مديريتيريستارت کردن سرور (Administrative 

Tools)  

             سخنراني، پرسش و پاسخروش آموزش :  

 بورد، ماژيک، پوينتر ويديو پروژکتور، کامپيوتر، وايتامکانات آموزشی : 

 انتشارات ديباگران ،علي اکبر متواضع(، ترجمه ....گواهي نامه بين اللملي کاربری کامپيوتر ) منبع درس  :

  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 

  دقيقه 10مدت زمان :      درسارزشیابی 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 سومجلسه 
 

                                      پرستاری                 گروه آموزشی:                                                 پرستاری حضرت زینب )س(:  دانشکده
 کارشناسی پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:

 15/7/98 تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلي  :  

 17-19شنبه                            ساعت:  دوروز:   آوری اطالعات فننام درس )واحد(  :  

 45تعداد دانشجويان:  عملي-نظری نوع واحد:

 پور دکتر مقداد عبداله مسئول درس: 1 تعداد واحد:

 پور ترتيب حروف الفبا(: دکتر مقداد عبداله مدرسين) به دقيقه 100مدت کالس: 

. 

 و قابليت آن wordافزار  آموزش نرمعنوان درس : 

 Wordنرم افزار آموزش هدف کلی درس :  

 
 اهداف جزئی : 

  استفاده از نرم افزارWord  قابليت آنفراگيری و 

 افزار نرم عملي فراگيری 

             سخنراني، پرسش و پاسخروش آموزش :  

 بورد، ماژيک، پوينتر ويديو پروژکتور، کامپيوتر، وايتامکانات آموزشی : 

  انتشارات ديباگران ،(، ترجمه علي اکبر متواضع....گواهي نامه بين اللملي کاربری کامپيوتر ) منبع درس  :

  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 

 دقيقه 10مدت زمان :      ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 جهارمجلسه 
 

                                      پرستاری                 گروه آموزشی:                                                 پرستاری حضرت زینب )س(:  دانشکده
 کارشناسی پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:

 22/7/98 تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلي  :  

 17-19شنبه                            ساعت:  دوروز:   آوری اطالعات فننام درس )واحد(  :  

 45تعداد دانشجويان:  عملي-نظری نوع واحد:

 پور دکتر مقداد عبداله مسئول درس: 1 تعداد واحد:

 پور مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: دکتر مقداد عبداله دقيقه 100مدت کالس: 

. 

 قابليت آنو  Powerpointافزار  آموزش نرمعنوان درس : 

 Powerpointافزار  آموزش نرمهدف کلی درس :  

 
 اهداف جزئی : 

  کار با نرم افزارPowerpoint  

 افزار عملي نرم فراگيری 

             سخنراني، پرسش و پاسخروش آموزش :  

 بورد، ماژيک، پوينتر ويديو پروژکتور، کامپيوتر، وايتامکانات آموزشی : 

 انتشارات ديباگران ،(، ترجمه علي اکبر متواضع....نامه بين اللملي کاربری کامپيوتر )گواهي  منبع درس  :

  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 

 دقيقه 10مدت زمان :      ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 پنجمجلسه 
 

                                      پرستاری                 گروه آموزشی:                                                 پرستاری حضرت زینب )س(:  دانشکده
 کارشناسی پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:

 29/7/98 تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلي  :  

 17-19شنبه                            ساعت:  دوروز:   آوری اطالعات فننام درس )واحد(  :  

 45تعداد دانشجويان:  عملي-نظری نوع واحد:

 پور دکتر مقداد عبداله مسئول درس: 1 تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: خانم عبداله پور دقيقه 100مدت کالس: 

. 

 ها، ارسال فايل(  )ارسال و دريافت پيغام، پاسخ به پيغامهای مرتبط  آشنايي با ايميل و سرويسعنوان درس : 

 ايميلهدف کلی درس :  

 
 اهداف جزئی : 

  ايجاد ايميل و استفاده از آن 

 ارسال و دريافت نامه الکترونيکي 

 افزار فراگيری عملي نرم 

             سخنراني، پرسش و پاسخروش آموزش :  

 بورد، ماژيک، پوينتر ويديو پروژکتور، کامپيوتر، وايتامکانات آموزشی : 

 انتشارات ديباگران ،(، ترجمه علي اکبر متواضع....گواهي نامه بين اللملي کاربری کامپيوتر ) منبع درس  :

  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 

 دقيقه 10مدت زمان :      ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 ششمجلسه 
 

                                      پرستاری                 گروه آموزشی:                                                 پرستاری حضرت زینب )س(:  دانشکده
 کارشناسی پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:

 13/8/98 تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلي  :  

 17-19شنبه                            ساعت:  دوروز:   آوری اطالعات فننام درس )واحد(  :  

 45تعداد دانشجويان:  عملي-نظری نوع واحد:

 پور دکتر مقداد عبداله مسئول درس: 1 تعداد واحد:

 پور ترتيب حروف الفبا(: دکتر مقداد عبداله مدرسين) به دقيقه 100مدت کالس: 

. 

 های اطالعات بيمارستاني آشنايي با پايگاه -تله نرسينگ و تله مدسينعنوان درس : 

 تله نرسينگ و تله مدسينهدف کلی درس :  

 
 اهداف جزئی : 

  نگيو تله نرس نيسيتله مدتوضيح 

  نگيو تله نرس نيسيتله مداهداف  

             سخنراني، پرسش و پاسخروش آموزش :  

 بورد، ماژيک، پوينتر ويديو پروژکتور، کامپيوتر، وايتامکانات آموزشی : 

 جنتي يداله. اينترنت برای پرستار و ماما . ).....(. ناشر سالم. تهران منبع درس  :

 هدايتي مقدم محمد رضا. مرور متون پزشکي در اينترنت. ).....(. شاهين. تهران

 کتابنامه فناوری اطالعات. دانشگاه علوم پزشکي مشهد.   ).....( مشهد

  شيدرو هيآس فيتال ياطالعات در پزشک 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 

 دقيقه 10مدت زمان :      ارزشیابی درس 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 هفتمجلسه 
 

                                      پرستاری                 گروه آموزشی:                                                 پرستاری حضرت زینب )س(:  دانشکده
 کارشناسی پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:

 20/8/98 تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلي  :  

 17-19شنبه                            ساعت:  دوروز:   آوری اطالعات فننام درس )واحد(  :  

 45تعداد دانشجويان:  عملي-نظری نوع واحد:

 پور دکتر مقداد عبداله مسئول درس: 1 تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: خانم عبداله پور دقيقه 100مدت کالس: 

. 

 گرو کار با موتور جستجو Internet Explorer از قبيل کاوشگر اينترنتهای استفاده از برنامة عنوان درس : 

Google 

 آشنايي با اينترنتهدف کلی درس :  

 
 اهداف جزئی : 

 افزارهای مرورگر صفحات وب  استفاده از نرم 

 عملي  فراگيری 

             سخنراني، پرسش و پاسخروش آموزش :  

 بورد، ماژيک، پوينتر ويديو پروژکتور، کامپيوتر، وايتامکانات آموزشی : 

 سالم. تهرانجنتي يداله. اينترنت برای پرستار و ماما . ).....(. ناشر  منبع درس  :

 هدايتي مقدم محمد رضا. مرور متون پزشکي در اينترنت. ).....(. شاهين. تهران

 کتابنامه فناوری اطالعات. دانشگاه علوم پزشکي مشهد.   ).....( مشهد

 شيدرو هيآس فيتال ياطالعات در پزشک 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 

 دقيقه 10مدت زمان :      ارزشیابی درس 

 
 
 
 



 
 
 

 

 هشتمجلسه 
 

                                      پرستاری                 گروه آموزشی:                                                 پرستاری حضرت زینب )س(:  دانشکده
 کارشناسی پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:

 27/8/98 تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلي  :  

 17-19شنبه                            ساعت:  دوروز:   آوری اطالعات فننام درس )واحد(  :  

 45تعداد دانشجويان:  عملي-نظری نوع واحد:

 پور دکتر مقداد عبداله مسئول درس: 1 تعداد واحد:

 پور مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: دکتر مقداد عبداله دقيقه 100مدت کالس: 

. 

( در notو  and ،orو استفاده از عملگرها )جستجوی مقاالت در منابع الکترونيکي عنوان درس :  (1

 جستجوی مقاالت

 های جستحوی مقاالت فراگيری راههدف کلی درس :  

 
 اهداف جزئی : 

 نحوه جستجوی مقاالت تخصصي در مجالت الکترونيکي دانشگاههای علوم پزشکي 

 کاربرد محددگرها 

             سخنراني، پرسش و پاسخروش آموزش :  

 بورد، ماژيک، پوينتر ويديو پروژکتور، کامپيوتر، وايتامکانات آموزشی : 

 جنتي يداله. اينترنت برای پرستار و ماما . ).....(. ناشر سالم. تهران منبع درس  :

 هدايتي مقدم محمد رضا. مرور متون پزشکي در اينترنت. ).....(. شاهين. تهران

 علوم پزشکي مشهد.   ).....( مشهدکتابنامه فناوری اطالعات. دانشگاه 

 شيدرو هيآس فيتال ياطالعات در پزشک 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 

 دقيقه 10مدت زمان :      ارزشیابی درس 

 


