
 دانشگاه علوم پزشكي زنجان

 ه پرستاری و مامایي زنجان دانشكد

 جامع طرح دوره
 

 فناوري و پزشكي رساني اطالع هاي سيستم :درس نام

 پزشكي در اطالعات

واحد  1     میزان واحد: تئوري  نوع درس:

  )تئوري و عملي(

 میزان واحد: عملي   

 میزان واحد:  بالیني  

 عداد جلسات تئوری:ت

   21 تعداد جلسات عملي:

 دوشنبه    روزهاي کارآموزي:

كارشناسي ارشد رشته پرستاري   نام رشته تحصيلي:

 )گرایش هاي مختلف(

 نفر 7-21 تعداد دانشجویان:

 -     نياز: دروس پيش كارشناسي ارشد رشته پرستاري گروه  آموزشي:

 سال تحصيلي        دوم    اول        نيمسال

 79-79 ولا نيمسال

 19/9/79 :شروع كالستاریخ 

  تاریخ شروع كارآموزی:

 :    پایان كالستاریخ 

       ی:كارآموز پایانتاریخ 

    محل برگزاری كالس:

 ي:محل برگزاری كار عمل
 طبق برنامه آموزش تاریخ و ساعت امتحان:

طبق  محل برگزاری امتحان:

 برنامه آموزش

 دین محمديدكتر محمدرضا   اسامي مدرسين:

 mdinmohammadi558@gmail.com نحوه ی تماس با مدرسين

 شرح درس:

 اطالعات دریافت و روز به هاي دانسته و ارتباطات توسعه به منجر هم با تكنولوژي و اطالعات پزشكي، علوم تلفيق:كوریكولومطبق شرح درس 

 .گردد مي سالمت سطح و مراقبت كيفيت ارتقاي به منجر و دنيا سراسر در ها پژوهش جدیدترین نتایج و مراقبت نحوه و ها يبيمار درخصوص

 فناوري هاي كاربردي حيطه خصوص در و شده آشنا پزشكي در اطالعات فناوري و پزشكي رساني اطالع هاي سيستم مفاهيم با دانشجویان درس در این

 سيستم مفاهيم با مرور .شود مي ارائه عملي و تئوري بصورت درس این .كنند مي كسب اطالعات رشته تحصيلي مرتبط  خصوصا و كيپزش درعلوم اطالعات

 مانند جستجو هاي مهارت .شوند مي آن آشنا ي ها چالش و ها زیرساخت كاربردها، و پزشكي علوم در اطالعات فناوري تعریف و پزشكي رساني اطالع هاي

 هاي پایگاه و انگليسي پزشكي علوم و رشته مرتبط  تخصصي اطالعات هاي پایگاه دانشگاه، دیجيتال كتابخانه در جستجو الكترونيكي، نابعم در جستجو

 در هاي مفيد سایت با ضمنا .شود مي مرور عملي و تئوري بصورت جستجو موتورهاي و اینترنت در جستجو نحوه .گيرند مي فرا را فارسي اطالعات تخصصي

 .شوند مي رشته تحصيلي خودآشنا زمينه

 پزشكي مي علوم در اطالعات فناوري بكارگيري  خصوص در دانشجویان بينش و توانمندي عملي  و دانش ارتقاي درس، این از هدف : اهداف كلي

 .باشد

  نظریاهداف اختصاصي 

 :بود خواهد قادر دانشجو درس پایان در -

 كند یفتعر را مفاهيم پایه فن آوري اطالعات .1

 .فرا گيرد را فراگيرد و  انواع  موتور  هاي جست و جو را در اینترنت و كار با آنها را وب در عمومي جستجوي اصلي نكات .2

  .كند بيان را اینترنت طریق از ارتباط هاي راه .3

 .شود آشنا پزشكي علوم اطالعات مهم هاي بانك با .4

 .فراگيرد را انگليسي و فارسي هاي اطاعاتي  پایگاه و دیجيتال كتابخانه و وب در تخصصي جستجوي اصلي نكات .5

 با نرم افزارهاي آفيس آشنا شده و مهارت استفاده از آنها را كسب نماید. .9
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 شيوه تدریس: 

 و به شكل كارگاه آموزشي ارائه خواهد شد. این واحد درسي با استفاده از روش سخنراني همراه با پرسش و پاسخ   نظري:      

از كامپيوتر و ویدئو پروژكتور ارائه خواهد شد. همچنين در صورت لزوم از سایر وسایل كمك آموزشي در  هاین واحد درسي با استفاد :وزشيابزار آم

 استفاده خواهد گردید.  دسترس 

 نوظایف دانشجویا  : 

  درس در كالس حضور منظم (1

 زم پس از تدریس هر مهارت انجام تمرینات ال (2

  ارائه تكاليف توسط فراگيران   (3

 ارزشيابي 

 و عملي واحد نظري

o در محيط  هاي تهيه شدهبا استفاده از اسالید معرفي یك بانك اطالعاتي داخلي یا خارجيPowerPoint  

o  تكليف فوق با استفاده از پست الكترونيكي شخصي خود به آدرس سهارسال                   mdinmohammadi558@gmail.com 

o فعاليت در كالس 

o                                                                                    )امتحان پيش آزمون )تئوري( و پس آزمون )عملي                       

 مقرارت دوره:  

o  و مستمر در كالسحضور به موقع 

o  ارائه پروژه هاي  كالسي در زمان مقرر 

o   همكاري با سایر دانشجویان 

 منابع 

 آزاد 

 فایل ها و سایت هاي معرفي شده در كالس 

 

 

 تنظيم جلسات بر عهده استاد مسول مي باشد. :واحد نظري جدول زمانبندي 

 مدرسین جلسه موضوع ساعت تاریخ روز جلسات

1.  
معارفه، ارائه طرح درس، ارزیابي دانش و مهارت هاي اوليه دانشجویان و نياز سنجي  11-12 19/9/79 دوشنبه

 آموزشي، ارائه منابع و تكاليف دوره

دكتر محمدرضا 

 محمدي دین

2.  
       1،  آشنایي با نرم افزار هاي افيسمفاهيم پایه فن آوري اطالعاتپيش آزمون 

 2 آشنایي با نرم افزار هاي افيس

  

3.         آشنایي با نرم افزارPowerpoint   

4.  
       موتور هاي جستجوي عمومي و اختصاصي )جستجو درGoogle   و

Google scholar )... و 

  

5.  
      ( منایع الكترونيك و پایگاه هاي اطالعاتي فارسي زبان در اینترنتSID, 

IRANDOC, Iranmedx, Medlib, …) 

  

9.  
      پزشكي  جستجو در  پایگاههاي اطالعاتي گروه–  Pub Med ،Science 

Direct،Proquest  ،Scopus ،CINAHL 

  

9.  
       ارائه كنفرانس هاي دانشجویي، معرفي سایت هاي مفيد در حوزهIT   و مرتبط با

 و پرستاري علوم پزشكي

  

8.            

7.            
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11.            

11.        امتحان عملي  و ارائه تكاليف   

12.        امتحان عملي  و ارائه تكاليف   

 :الزم توضيحات

 


