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 پرستاری و مامایی زنجان/ مرکزدانشکده

 ماماییگروه آموزشی: 

  Course Plan دورهدرس طرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 سیستم های اطالع رسانی پزشکی عنوان واحد درسی:
پرستاری و  / مرکز آموزشی درمانی:دانشکده

 مامایی

 مامایی رشته تحصیلی: و عملی تئوری واحد درسی: نوع

 5.0 نظری: اد واحدتعد
 عملی:

5.0 
 ارشد کارشناسی ع تحصیلی:قطم کارورزی:  کارآموزی:

 سایر کارورز کارآموز ترم تحصیلی کارورزی:  کارآموزی:  عملی:  نظری:        تعداد ساعت

 کد درس:
1333331 

    4 -پیشنیاز: 

 سایر: سایر:

 مشخصات مسؤل درس

 مامایی رشته تحصیلی: انیدکتر رقیه خرق نام و نام خانوادگی:

 استادیار رتبه علمی: دکترای تخصصی مقطع تحصیلی:

 پست الکترونیک: 84233420333 تماس: شماره
r.kharaghani@zums.ac.ir 

    مامایی دانشکده پرستاری و مامایی، گروه گاوازنگ، محل کار:

   :(ان)مدرسنام و نام خانوادگی مدرس

 دکتر رقیه خرقانی
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 بازنگری بر اساس نیاز جامعه: :تاریخ تدوین طرح درس گزاری دوره:نحوه بر

 شماره جلسات بازنگری شده: تاریخ  03/30/89 ترکیبی مجازی حضوری

     44/30/9088  

 اهداف آموزشی

 :از آن آشنایی فراگیران با اصول، مفاهیم و روش های کاربرد نرم افزار و سخت افزار و کسب مهارت در استفاده هدف کلی 

 :)قادر باشند: (ان)، انتظار می رود فراگیربرنامه آموزشی در پایان اهداف اختصاصی )رفتاری 

 :حیطه شناختی  

  آن افزارهای سخت و کامپیوتر با فراگیران آشنایی .1

 آن از استفاده و ایمیل ساختن نحوه با فراگیران آشنایی .2

 منابع جستجوی اولیه اصول با فراگیران آشنایی .3

 پزشکی علوم گروه فارسی دیتابیسهای با راگیرانف آشنایی .4

  انگلیسی دیتابیسهای با فراگیران آشنایی .0

  Word افزار نرم با فراگیران آشنایی .6

  Word افزار نرم با فراگیران آشنایی .7

 Powerpoint افزار نرم با فراگیران آشنایی .8

 Powerpoint افزار نرم با آشنایی ادامه .9

 Excell ارافز نرم با فراگیران آشنایی .15

 SPSS افزار نرم به ها داده ورود .11

 SPSS افزار نرم با تحلیل و تجزیه .12

 

 :حیطه عاطفی 

 فعالیت های محوله را مشتاقانه و مسئوالنه انجام می دهد. .1

 با اساتید خود با احترام برخورد می نماید و در جهت رفع اشکاالت خود سوال می پرسد. .2

 ندی نشان داده و مشارکت فعال دارد.در زمان ارائه مطالب و کار عملی، عالقم .3

 در ارائه تکالیف کالسی و مطالب مازاد بر آن به صورت داوطلبانه پیش قدم می شود.  .4

 

 :حیطه روانی حرکتی 

 یک صفحه با مشخصات مورد نظر استاد تایپ و ارائه می نماید. Word افزار نرمبا استفاده از  .1
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 با مشخصات مورد نظر استاد ارائه می نماید. نتپرزیک  Powerpoint افزار نرمبا استفاده از  .2

 یک نمودار و تحلیل با مشخصات مورد نظر استاد ارائه می نماید. Excell افزار نرمبا استفاده از  .3

 با مشخصات مورد نظر استاد را جستجو، دانلود و ارائه می نماید.در دیتابیسهای فارسی مقاالت مرتبط  .4

 با مشخصات مورد نظر استاد را جستجو، دانلود و ارائه می نماید.مرتبط در دیتابیسهای انگلیسی مقاالت  .0

 می کند. تحلیل و تجزیهوارد نموده و  SPSS افزار نرم به ها داده .6

 

 روش های تدریس:

                                                                                                                                                                        بحث گروهی                                                                                                                                                                        پرسش و پاسخ                                                                                                                                                                                                                               سخنرانی
شبیه سازی شده             بیمار                                                                           کارگاه آموزشی                                                                                   نمایش عملی                                                                                                                                                                                                                        ایفای نقش

                      Bedside teaching                                  

 سایر) بنویسید(:   

 آموزشی:مواد و وسایل 

 ، پرونده بیمارویدئو پروژکتور

 تجارب یادگیری )حین تدریس(:

  

 تکالیف یادگیری) بعد تدریس(:

 درباره موضوعات تعیین شده بحث گروهی  
 

 ضوابط آموزشی و سیاست های مدرس

، رعایت کالسقوانین و نظم در ، رعایت ، تحویل به موقع تکالیف تعیین شدهکالسفعال در  حضور، کالس درسحضور به موقع در انتظارات: 

 پوشش و لباس فرم مصوب دانشگاه

  استادبا هماهنگی  در صورت نیاز کالساز  ورود و خروج: مجازها

  کالس، نداشتن غیبت غیر موجهدر  موبایل عدم استفاده از محدودیتها:

 (:/بالینی/عرصه/آزمایشگاهیعملیهای ایمنی )دروس توصیه
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 فهرست منابع درسی:

  

 روش ارزیابی:

 مشاهده عملکرد

 )چک لیست( 

 مصاحبه 

 ) شفاهی(
 آزمون کتبی

* * 

 عینی تشریحی

گسترده 

  پاسخ
 صحیح / غلط جورکردنی چند گزینه ای ه پاسخاکوت

  نمره(: 02بارم بندی نمره ) از 

 می باشد(. 20، برابر02) نمره قبولی از    

 نمره 4 و پروژه: عملی انجام تکالیف نمره 9:مشارکت کالسی نمره 9حضور و غیاب کالسی: 

 نمره94 امتحان پایان ترم: -امتحان میان ترم: - کوئیز:

 و ارائه تکلیف( کنفرانس)امتحان،  درصد نمره 75درصد نمره و ارزشیابی اختصاصی  35ارزشیابی عمومی  :موارد سایر

 

 :(شکیسیستم های اطالع رسانی پز)واحد  جدول زمانی ارائه برنامه

جلسه
شماره 

 

روش 

 ارائه

 تاریخ

 ارائه 
 مدرس )مدرسان(  عنوان جلسه  مکان ارائه ساعت ارائه 

6/7/99 مجازی 4  16-14  دکتر خرقانی  آن یافزارها سخت و وتریکامپ با رانیفراگ ییآشنا مجازی در اسکایپ 
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13/7/99 مجازی 4  16-14  دکتر خرقانی آن از استفاده و لیمیا ساختن نحوه با رانیفراگ ییآشنا مجازی در اسکایپ 

4/8/99 مجازی 3  16-14  دکتر خرقانی اصول اولیه جستجوی منابع با رانیفراگ ییآشنا مجازی در اسکایپ 

11/8/99 مجازی 2  16-14  دکتر خرقانی یپزشک علوم گروه یفارس یسهایتابید با رانیفراگ ییآشنا مجازی در اسکایپ 

18/8/99 مجازی 5  16-14 زی در اسکایپمجا   دکتر خرقانی  یسیانگل یسهایتابید با رانیفراگ ییآشنا 

20/8/99 مجازی 6  16-14  دکتر خرقانی  Word افزار نرم با رانیفراگ ییآشنا مجازی در اسکایپ 

2/9/99 مجازی 7  16-14  دکتر خرقانی  Word افزار نرم با رانیفراگ ییآشنا مجازی در اسکایپ 

9/9/99 مجازی 0  16-14  دکتر خرقانی Powerpoint افزار نرم با رانیفراگ ییآشنا مجازی در اسکایپ 

16/9/99 مجازی 9  16-14  دکتر خرقانی Powerpoint افزار نرم با ییآشناادامه  مجازی در اسکایپ 

23/9/99 مجازی 48  16-14  دکتر خرقانی Excell افزار نرم با رانیفراگ ییآشنا مجازی در اسکایپ 

53/9/99 مجازی 44  16-14  دکتر خرقانی SPSSورود داده ها به نرم افزار  مجازی در اسکایپ 

7/15/99 مجازی 44  16-14  دکتر خرقانی SPSSتجزیه و تحلیل با نرم افزار  مجازی در اسکایپ 

    تاریخ امتحان پایان ترم:                  تاریخ امتحان میان ترم:  

 

 

 


