
 
 

 

  

 
 

 

  آنالین (lesson Plan)روزانه طرح درس 

 جلسه اول
 

                                                    تکنولوژی اتاق عمل :  پرستاری حضرت زینب )س(         گروه آموزشی:  دانشکد
    تکنولوژی اتاق عمل  کارشناسی  مقطع / رشته تحصیلی:

 11/7/1044تاریخ ارائه درس:  1044-1041سال تحصيلي:  

 8-14 ساعت:                             چهارشنبهروز:    نام درس )واحد(: فناوری اطالعات  در اتاق عمل

 تعداد دانشجویان: عملي-نظری نوع واحد:

 پورآقای دکتر مقداد عبداله مسئول درس: 1 تعداد واحد:

 دقيقه 04مدت کالس: 
  :مدرس

 پورآقای دکتر مقداد عبداله
 پورعبدالهسرکار خانم 

 1044شهریور  اریخ تدوین / بازنگری:ت
 

 یاطالعات و سامانه كتابخوان یدر فناور یاساس ميكليات كار با كامپيوتر، مفاه:  جلسهعنوان 

 کامپیوتر و سامانه کتابخوانیآشنایی با :   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند:

 دهد. حیاطالعات را توض یآوردر فن یاساس میو استفاده از مفاه توریکار با کامپ 

 کند. یابیرا باز دیها جهت امانت، رزرو، و خررده کتاب شماره 

 امانت را چک کند. باکس 

          آنالینروش آموزش :  

 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکیامکانات آموزشی :  

 فعالیت آموزشی :   تکلیف   

 متعاقبا اعالم خواهد شدعنوان و نوع آزمون : 

 استفاده از کتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود.در صورت  منبع درس :

 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 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ریزی درسي و آموزشي

 
 گروه اتاق عمل

 



 مدت زمان:      دقيقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقيقه

 زمان :    دقيقهمدت 

 مدت زمان:      دقيقه

  مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 دومجلسه 
 

                                                    تکنولوژی اتاق عمل :  پرستاری حضرت زینب )س(         گروه آموزشی:  دانشکد
    تکنولوژی اتاق عمل  کارشناسی  مقطع / رشته تحصیلی:

 18/7/1044تاریخ ارائه درس:  1044-1041سال تحصيلي:  

 8-14 ساعت:                             چهارشنبهروز:    نام درس )واحد(: فناوری اطالعات  در اتاق عمل

 تعداد دانشجویان: عملي-نظری نوع واحد:

 پورآقای دکتر مقداد عبداله مسئول درس: 1 تعداد واحد:

 دقيقه 04مدت کالس: 
  :مدرس

 پورآقای دکتر مقداد عبداله
 پورسرکار خانم عبداله

 1044شهریور  اریخ تدوین / بازنگری:ت
 

 ها، ارسال فایل(مرتبط )ارسال و دریافت پيغام، پاسخ به پيغام یهاسیو سرو ليمیبا ا ییآشناعنوان جلسه : 

 های سازمانیایمیلآشنایی با :   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند:

 بسازد. لیمیا 

 ارسال کند. یسازمان لیمیرا به ا فیتکال 

 روش آموزش :  آنالین         

 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکیامکانات آموزشی :  

 فعالیت آموزشی :   تکلیف   

 متعاقبا اعالم خواهد شدعنوان و نوع آزمون : 

 در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود. منبع درس :

 پرستار و ماما . ).....(. ناشر سالم. تهران یبرا نترنتیا. دالهی 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 

 مدت زمان:      دقيقه فا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.()این قسمت صر:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان:      دقيقه

  مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 



 
 

 سومجلسه 
 

                                                    تکنولوژی اتاق عمل :  پرستاری حضرت زینب )س(         گروه آموزشی:  دانشکد
    تکنولوژی اتاق عمل  کارشناسی  مقطع / رشته تحصیلی:

 5/8/1044تاریخ ارائه درس:  1044-1041سال تحصيلي:  

 8-14 ساعت:                             چهارشنبهروز:    نام درس )واحد(: فناوری اطالعات  در اتاق عمل

 تعداد دانشجویان: عملي-نظری نوع واحد:

 پورآقای دکتر مقداد عبداله مسئول درس: 1 تعداد واحد:

 دقيقه 04مدت کالس: 
  :مدرس

 پورآقای دکتر مقداد عبداله
 پورسرکار خانم عبداله

 1044شهریور  اریخ تدوین / بازنگری:ت
 

 آن تيو قابل wordافزار آموزش نرمعنوان جلسه : 

 Wordنرم افزار آشنایی با :   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند:

  استفاده از نرم افزارWord .و قابلیت آن را توضیح دهد 

 .کار با آن را عملی انجام دهد 

 روش آموزش :  آنالین         

 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکیامکانات آموزشی :  

 فعالیت آموزشی :   تکلیف   

 متعاقبا اعالم خواهد شدعنوان و نوع آزمون : 

 در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود. منبع درس :

 پرستار و ماما . ).....(. ناشر سالم. تهران یبرا نترنتیا. دالهی 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 

 مدت زمان:      دقيقه صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.()این قسمت :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان:      دقيقه

  مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 چهارمجلسه 
 

                                                    تکنولوژی اتاق عمل :  پرستاری حضرت زینب )س(         گروه آموزشی:  دانشکد
    تکنولوژی اتاق عمل  کارشناسی  مقطع / رشته تحصیلی:

 11/8/1044تاریخ ارائه درس:  1044-1041سال تحصيلي:  

 8-14 ساعت:                             چهارشنبهروز:    نام درس )واحد(: فناوری اطالعات  در اتاق عمل

 تعداد دانشجویان: عملي-نظری نوع واحد:

 پورآقای دکتر مقداد عبداله مسئول درس: 1 تعداد واحد:

 دقيقه 04مدت کالس: 
  :مدرس

 پورآقای دکتر مقداد عبداله
 پورسرکار خانم عبداله

 1044شهریور  اریخ تدوین / بازنگری:ت
 

 آن تيو قابل Powerpointافزار آموزش نرمعنوان جلسه : 

 Powerpointافزار رمنآشنایی با :   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند:

  کار با نرم افزارPowerpoint را توضیح دهد 

 .کار با آن را به طور عملی انجام دهد 

 روش آموزش :  آنالین         

 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکیامکانات آموزشی :  

 فعالیت آموزشی :   تکلیف   

 متعاقبا اعالم خواهد شدعنوان و نوع آزمون : 

 ترکیبی نوشته شود.در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره  منبع درس :

 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 

 مدت زمان:      دقيقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان:      دقيقه

  مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 



 
 

 پنجمجلسه 
 

                                                    تکنولوژی اتاق عمل :  پرستاری حضرت زینب )س(         گروه آموزشی:  دانشکد
    تکنولوژی اتاق عمل  کارشناسی  مقطع / رشته تحصیلی:

 11/8/1044تاریخ ارائه درس:  1044-1041سال تحصيلي:  

 8-14 ساعت:                             چهارشنبهروز:    نام درس )واحد(: فناوری اطالعات  در اتاق عمل

 تعداد دانشجویان: عملي-نظری نوع واحد:

 پورآقای دکتر مقداد عبداله مسئول درس: 1 تعداد واحد:

 دقيقه 04مدت کالس: 
  :مدرس

 پورآقای دکتر مقداد عبداله
 پورسرکار خانم عبداله

 1011شهریور  بازنگری:اریخ تدوین / ت
 

 آن تيو قابل Excelافزار آموزش نرمعنوان جلسه : 

 Excelنرم افزار آشنایی با :   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند:

  کار با نرم افزارExcel  را توضیح دهد 

 .کار با آن را به طور عملی انجام دهد 

 روش آموزش :  آنالین         

 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکیامکانات آموزشی :  

 فعالیت آموزشی :   تکلیف   

 متعاقبا اعالم خواهد شدعنوان و نوع آزمون : 

 ترکیبی نوشته شود.در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره  منبع درس :

 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 

 مدت زمان:      دقيقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان:      دقيقه

  مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 ششمجلسه 
 

                                                    تکنولوژی اتاق عمل :  پرستاری حضرت زینب )س(         گروه آموزشی:  دانشکد
    تکنولوژی اتاق عمل  کارشناسی  مقطع / رشته تحصیلی:

 12/8/1044تاریخ ارائه درس:  1044-1041سال تحصيلي:  

 8-14 ساعت:                             چهارشنبهروز:    نام درس )واحد(: فناوری اطالعات  در اتاق عمل

 تعداد دانشجویان: عملي-نظری نوع واحد:

 پورآقای دکتر مقداد عبداله مسئول درس: 1 تعداد واحد:

 دقيقه 04مدت کالس: 
  :مدرس

 پورآقای دکتر مقداد عبداله
 پورسرکار خانم عبداله

 1044شهریور  تدوین / بازنگری:اریخ ت
 

 Uptodateو  Science Directاطالعات  یهاگاهیبا پا ییآشناعنوان جلسه : 

 Uptodateو  Science Directاطالعات  یهاگاهیپاآشنایی با :   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 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 

 روش آموزش :  آنالین         

 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکیامکانات آموزشی :  

 فعالیت آموزشی :   تکلیف   

 خواهد شد متعاقبا اعالمعنوان و نوع آزمون : 

 در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود. منبع درس :

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

 تهراننیشاه. ).....(. نترنتیدر ا یمقدم محمد رضا. مرور متون پزشک یتیهدا . 

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

 شیدرو هیآس فیتال یاطالعات در پزشک یفناور 

 مدت زمان:      دقيقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان:      دقيقه

  مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 



 
 

 هفتمجلسه 
 

                                                    تکنولوژی اتاق عمل :  پرستاری حضرت زینب )س(         گروه آموزشی:  دانشکد
    تکنولوژی اتاق عمل  کارشناسی  مقطع / رشته تحصیلی:

 0/1/1044تاریخ ارائه درس:  1044-1041سال تحصيلي:  

 8-14 ساعت:                             چهارشنبهروز:    نام درس )واحد(: فناوری اطالعات  در اتاق عمل

 تعداد دانشجویان: عملي-نظری نوع واحد:

 پورآقای دکتر مقداد عبداله مسئول درس: 1 تعداد واحد:

 دقيقه 04مدت کالس: 
  :مدرس

 پورآقای دکتر مقداد عبداله
 پورسرکار خانم عبداله

 1044شهریور  اریخ تدوین / بازنگری:ت
 

 Irandocو  SIDاطالعات  یهاگاهیبا پا ییآشناعنوان جلسه : 

 Irandocو  SIDاطالعات  یهاگاهیپاآشنایی با :   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند:

 های اطالعاتیکار با پایگاهSID   وIrandoc .را یاد بگیرد 

 های اطالعاتیمقاالت را از پایگاهSID   وIrandoc .دریافت کند 

 روش آموزش :  آنالین         

 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکیامکانات آموزشی :  

 فعالیت آموزشی :   تکلیف   

 متعاقبا اعالم خواهد شدعنوان و نوع آزمون : 

 در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود. منبع درس :

 پرستار و ماما . ).....(. ناشر سالم. تهران یبرا نترنتیا. دالهی 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 

 مدت زمان:      دقيقه صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.()این قسمت :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان:      دقيقه

  مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 هشتمجلسه 
 

                                                    تکنولوژی اتاق عمل :  پرستاری حضرت زینب )س(         گروه آموزشی:  دانشکد
    تکنولوژی اتاق عمل  کارشناسی  مقطع / رشته تحصیلی:

 14/1/1044تاریخ ارائه درس:  1044-1041سال تحصيلي:  

 8-14 ساعت:                             چهارشنبهروز:    نام درس )واحد(: فناوری اطالعات  در اتاق عمل

 تعداد دانشجویان: عملي-نظری نوع واحد:

 پورآقای دکتر مقداد عبداله مسئول درس: 1 تعداد واحد:

 دقيقه 04مدت کالس: 
  :مدرس

 پورآقای دکتر مقداد عبداله
 پورسرکار خانم عبداله

 1044شهریور  اریخ تدوین / بازنگری:ت
 

 یدر جستجو  notو  and ،orو استفاده از عملگرها  یکيمقاالت در منابع الکترون یجستجو:  جلسهعنوان 

 مقاالت

 دریافت مقاالتآشنایی با :   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند:

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

 .کاربرد محددگرها را شرح دهد 

 .به طور عملی انجام دهد 

 روش آموزش :  آنالین         

 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکیامکانات آموزشی :  

 فعالیت آموزشی :   تکلیف   

 متعاقبا اعالم خواهد شدعنوان و نوع آزمون : 

 کتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود. در صورت استفاده از منبع درس :

 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 

 مدت زمان:      دقيقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقيقه

 زمان :    دقيقهمدت 

 مدت زمان:      دقيقه

  مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 


