
  

 
 

 

 

 (COURSE PLANطرح دوره  )

 
 

 

 مقدمه:

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

ذخیره اشتراک و انتقال اطالعات چند رسانه ای در شاخه های بازرگانی، سرگرمی و بهداشت و پزشکی 

هدف از این دوره آشنایی با مفاهیم اساسی در فناوری اطالعات، کار با ویندوز، نرم  .بکار گرفته می شود

الکترونیکی و ارسال نامه و ضمائم از طریق ساخت آدرس ،  PowerPointو  WORDافزارهای کاربردی 

آن و کسب توانایی  جستجو در بانک های اطالعاتی عمومی و تخصصی با استفاده از موتورهای 

 .جستجوگر می باشد

 

 

 

 

 

 

 کارشناسی پرستاری مقطع و رشته تحصیلی:                       پرستاریگروه آموزشی:      پرستاری حضرت زینب )س(              دانشکده :

 1 :  تعداد واحد آوری اطالعات فن :  نام درس

 عملی -نظری نوع واحد :

 17-19ساعت   -شنبه دوروز و ساعت برگزاری کالس:  ------- پیش نیاز:

 )س( دانشکده پرستاری حضرت زینب مکان برگزاری:

 پور  دکتر مقداد عبداله :  مسئول برنامه

 پور مدرسین ) به ترتیب حروف الفبا(: دکتر مقداد عبداله

 پور خانم عبداله -پور دکتر مقداد عبداله تهیه و تنظیم : 

 10/6/1398 ---5/6/1397تاریخ تدوین/ بازنگری: 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 
گروه اتاق عمل     

 



 :عناوين كلي اين درس شامل موارد زير مي باشد 
 

 کلیات کار با کامپیوتر، مفاهیم اساسی در فناوری اطالعات

 ای ویندوز و مباحث پایهمدیریت دانش 

 و قابلیت آن wordافزار  آموزش نرم

 و قابلیت آن Powerpointافزار  آموزش نرم

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

 های اطالعات بیمارستانی آشنایی با پایگاه -تله نرسینگ و تله مدسین

 Google گرو کار با موتور جستجو Internet Explorer از قبیل کاوشگر اینترنتهای استفاده از برنامة 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 هدف كلي 
 

 فناوری اطالعاتکلیات کار با کامپیوتر، مفاهیم اساسی در 

  اهداف اختصاصي 
 

 در پایان دوره باید بتواند: دانشجو

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

 

 هدف كلي 
 

 ای ویندوز مدیریت دانش و مباحث پایه

  اهداف اختصاصي 
 

 در پایان دوره باید بتواند: دانشجو

 را توضیح دهد سیستم عامل ویندوز 

 ریستارت کردن سرور، دسترسی به کنترل پنل و دسترسی به ابزارهای مدیریتی (Administrative Tools)  توضیح را

 دهد.

 

 هدف كلي 
 

 و قابلیت آن wordافزار  آموزش نرم

  اهداف اختصاصي 
 

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند:

  استفاده از نرم افزارWord .و قابلیت آن را توضیح دهد 

 .کار با آن را عملی انجام دهد 

 

 هدف كلي 
 

 و قابلیت آن Powerpointافزار  آموزش نرم

  اهداف اختصاصي 
 

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند:

  کار با نرم افزارPowerpoint را توضیح دهد 

 .کار با آن را به طور عملی انجام دهد 

 



 
 هدف كلي 
 

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

 

  اهداف اختصاصي 
 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 .ایمیل و استفاده از آن را توضیح دهد و یک ایمیل ایجاد نماید 

  طور عملی اجرا نماید.ارسال و دریافت نامه الکترونیکی را توضیح دهد. و آن را به 

 

 
 هدف كلي 
 

 های اطالعات بیمارستانی آشنایی با پایگاه -تله نرسینگ و تله مدسین

  اهداف اختصاصي 
 

 در پایان دوره باید بتواند: دانشجو

 را توضیح دهد. نگیو تله نرس نیسیتله مد 

  را شرح دهد. نگیو تله نرس نیسیتله مداهداف 

 

 هدف كلي 
 

  Google گرو کار با موتور جستجو Internet Explorer از قبیل کاوشگر اینترنتهای استفاده از برنامة 

  اهداف اختصاصي 
 

 در پایان دوره باید بتواند: دانشجو

 افزارهای مرورگر صفحات وب را توضیح دهد. استفاده از نرم 

 .نحوه کار را به صورت عملی انجام دهد 

 
 هدف كلي 
 

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

  اهداف اختصاصي 
 

 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 

 

 

  آموزشروش 
 

 سخنرانی، پرسش و پاسخ 
 

 شرايط اجراء
 

  امكانات آموزشي بخش 

  پوینترو کامپیوتر ویدوئو پروژکتور ،اسالید پروژکتور ، 

 

 

   آموزش دهنده 

   :خانم عبداله پور -پور دکتر عبدالهاساتیدمربوطه 

 

  منابع اصلي درسي: 
 ( ترجمه علی ....گواهی نامه بین اللملی کاربری کامپیوتر ،)انتشارات دیباگران ،اکبر متواضع 

 جنتی یداله. اینترنت برای پرستار و ماما . ).....(. ناشر سالم. تهران 

 هدایتی مقدم محمد رضا. مرور متون پزشکی در اینترنت. ).....(. شاهین. تهران 

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

 شیدرو هیآس فیتال یاطالعات در پزشک یفناور  

 

  ارزشيابي 

 
 نحوه ارزشیابی         

 کار عملی 

 پایان ترم 

 

 

  نحوه محاسبه نمره كل 
 عملی 

 پروژه 

 پایان ترم 

 

 

 مقررات 

 10 :حداقل نمره قبولي                                      

 جلسه 2: تعداددفعات مجاز غيبت در كالس      



 

 

 

 آوري اطالعات در پرستاري فن درس زمانبندي جدول

 ساعت ارائه تاریخ ارائه
 موضوع جلسه

 نحوه ارائه مدرس
امكانات 

 مورد نياز
 روش ارزشيابي

1/7/98 17-19 

کلیات کار با کامپیوتر، 

مفاهیم اساسی در 

 فناوری اطالعات
 پور عبداله خانم

سخخخخخخخخخخخنرانی، 

 پاسخ و پرسش

 بورد، ماژیک وایت

کخخخخخخخخامپیوتر، 

ویخخخخدئوپرژکتور، 

 پوینتر

و شخفاهی،   یسواالت کتبخ 

میزان مشارکت دانشجو در 

 پرسش و پاسخ

8/7/98 17-19  

مدیریت دانش و مباحث 

 ای ویندوز پایه
 پور عبداله خانم

سخخخخخخخخخخخنرانی، 

 پاسخ و پرسش

 بورد، ماژیک وایت

کخخخخخخخخامپیوتر، 

ویخخخخدئوپرژکتور، 

 پوینتر

و شفاهی،  یسواالت کتب

میزان مشارکت دانشجو در 

 ، کار عملیپرسش و پاسخ

15/7/98 17-19  

و  wordافزار  آموزش نرم

 قابلیت آن
 پور دکتر عبداله

سخخخخخخخخخخخنرانی، 

 پاسخ و پرسش

 بورد، ماژیک وایت

کخخخخخخخخامپیوتر، 

ویخخخخدئوپرژکتور، 

 پوینتر

و شفاهی،  یسواالت کتب

میزان مشارکت دانشجو در 

 ، کار عملیپرسش و پاسخ

22/7/98 17-19  

افزار  آموزش نرم

Powerpoint  و قابلیت

 آن

 

 پور دکتر عبداله
سخخخخخخخخخخخنرانی، 

 پاسخ و پرسش

 بورد، ماژیک وایت

کخخخخخخخخامپیوتر، 

ویخخخخدئوپرژکتور، 

 پوینتر

و شفاهی،  یسواالت کتب

میزان مشارکت دانشجو در 

 ، کار عملیپرسش و پاسخ

29/7/98 17-19  

آشنایی با ایمیل و 

های مرتبط  سرویس

)ارسال و دریافت پیغام، 

ها، ارسال   پاسخ به پیغام

 فایل(

 

 پور عبداله خانم
سخخخخخخخخخخخنرانی، 

 پاسخ و پرسش

 بورد، ماژیک وایت

کخخخخخخخخامپیوتر، 

ویخخخخدئوپرژکتور، 

 پوینتر

و شفاهی،  یسواالت کتب

میزان مشارکت دانشجو در 

 ، کار عملیپرسش و پاسخ

13/8/98 17-19  

تله نرسینگ و تله 

آشنایی با  -مدسین

های اطالعات  پایگاه

 بیمارستانی

 پور دکتر عبداله
سخخخخخخخخخخخنرانی، 

 پاسخ و پرسش

 بورد، ماژیک وایت

کخخخخخخخخامپیوتر، 

ویخخخخدئوپرژکتور، 

 پوینتر

و شفاهی،  یسواالت کتب

میزان مشارکت دانشجو در 

 ، کار عملیپرسش و پاسخ

20/8/98 17-19  

های استفاده از برنامة 

 از قبیل کاوشگر اینترنت

Internet Explorer  و

 گرکار با موتور جستجو
Google 

 پور عبداله خانم
سخخخخخخخخخخخنرانی، 

 پاسخ و پرسش

 بورد، ماژیک وایت

کخخخخخخخخامپیوتر، 

ویخخخخدئوپرژکتور، 

 پوینتر

و شفاهی،  یسواالت کتب

میزان مشارکت دانشجو در 

 ، کار عملیپرسش و پاسخ

27/8/98 17-19  

جستجوی مقاالت در 

منابع الکترونیکی و 

عملگرها استفاده از 

(and ،or  وnot در )

 جستجوی مقاالت

 پور دکتر عبداله
سخخخخخخخخخخخنرانی، 

 پاسخ و پرسش

 بورد، ماژیک وایت

کخخخخخخخخامپیوتر، 

ویخخخخدئوپرژکتور، 

 پوینتر

و شفاهی،  یسواالت کتب

میزان مشارکت دانشجو در 

 ، کار عملیپرسش و پاسخ

 

 

 

 

 


