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 پرستاری و مامایی دانشکده

 مامایی  گروه آموزشی:

  Course Plan مجازی-کارآموزی بالینی دورهطرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

سیستم های اطالع رسانی پزشکی )فن آوری اطالعات در  عنوان واحد درسی:

 مامایی(
 ماماییرشته تحصیلی: 

 پیوسته رشناسیکا مقطع تحصیلی:  عملی-نظری نوع واحد درسی: 

 واحد
نظری: 

5.0 

  عملی:

5.0 
 1 ترم تحصیلی:  کارورزی: کارآموزی:  مجازی

 ساعت،

 ماه روزیا
 بخش: سال: کارآموز    ساعت 62 ساعت11 ساعت 11

 کد درس:

05 

 پیشنیاز: 

 ندارد

برنامه آموزشی  جدیدترین تاریخ تصویب

 55/55/1131 توسط وزارت بهداشت:

 بخش: سال: کارورز 

 بخش: سال: دستیار

 سایر: سایر:

 مشخصات مسؤل درس

 مامایی رشته تحصیلی:  ساناز فیاضی نام و نام خانوادگی: 

 مربیرتبه علمی:  کارشناس ارشد  مقطع تحصیلی: 

 37300133020شماره تماس: 
     .ac.irsanazfaiiazi@zumsپست الکترونیک:

sanazfaiiazi@gmail.com                             
 

 گروه مامایی -دانشکده پرستاری و مامایی -پردیس دانشگاه علوم پزشکی –انتهای شهرک کارمندان  –زنجان    آدرس محل کار:

 ساناز فیاضینام و نام خانوادگی سایر مدرسان:  

 :ستاریخ تدوین طرح در :روش برگزاری برنامه

 16/52/1133 
 بازنگری بر اساس نیاز جامعه:

 ترکیبی مجازی حضوری

 تصویب تاریخ

 :EDCتوسط شورای  

55/55/1133 

 

 

 شماره جلسات

 بازنگری شده:
 تاریخ تأیید 

 :EDOتوسط شورای 

55/55/1133 

 اهداف آموزشی

mailto:sanazfaiiazi@zums.ac.ir
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   هدف کلی:

 جستجو در بانک های اطالعاتی عمومی و تخصصی با استفاده از موتورهای جستجوگر می باشدیی و کسب تواناآشنایی با مفاهیم اساسی در فناوری اطالعات، 

 

 در پایان برنامه آموزشی، انتظار می رود فراگیران قادر باشند: اهداف اختصاصی )رفتاری(:

 :حیطه شناختی 

 .مفاهیم فناوری اطالعات در علوم پزشکی را تعریف کنند 

  رسانی آشنا شوند.با ارتباط و مفاهیم اطالع 

 م اطالعاتی علوم پزشکی آشنا شوند.با ابزارهای اطالع رسانی علوم پزشکی و نمایه نامه ها و پایگاههای مه 

 .مشخصات کتابخانه های پزشکی را شناخته و نحوه استفاده از منابع را فراگیرند 

 ح نامه تزارو  را فراگیرند. نظام رده بندی کتابخانه ملی پزشکی را بیان کنند و نحوه استفاده از اصطال  

  .با کاربرد کامپیوتر در علوم پزشکی، پرستاری و مامایی آشنا شوند 

 .کلیات کار با کامپیوتر ، اینترنت و موتور های جستجو را فراگیرند 

 .مهارت جستجو در منابع اطالعاتی چاپی و الکترونیکی را کسب نمایند 

 تجزیه و تحلیل قراردهند.  آموزش از طریق کامپیوتر را مورد بررسی و 

  .سبا سایت ها مفید و نحوه استفاده  و کاربرد آنها آشنا شوند 

  

 :حیطه روانی حرکتی 

 .از ابزارهای اطالع رسانی علوم پزشکی و نمایه نامه ها و پایگاههای مهم اطالعاتی علوم پزشکی استفاده کنند 

 .تهیه و ثبت گزارش کامپیوتری و مزایای آن را فراگیرند 
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  .یستم های اطالعات کامپیوتری  علوم پزشکی و مامایی را مورد نقد و بررسی قرار دهند 

  .با کاربرد کامپیوتر در علوم پزشکی، پرستاری و مامایی آشنا شوند 

 .کلیات کار با کامپیوتر ، اینترنت و موتور های جستجو را فراگیرند 

 ا کسب نمایند.مهارت جستجو در منابع اطالعاتی چاپی و الکترونیکی ر 

  .آموزش از طریق کامپیوتر را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قراردهند 

 

  عاطفیحیطه: 

  .کسب عالقمندی به به روز نگهداشتن اطالعات خود در زمینه پزشکی و مامایی 

 .کسب انگیزه ی مثبت در جهت استفاده از جدیدترین فناوری ها در عرصه مامایی و پزشکی 

 

 روش های تدریس

 ایفای نقش بحث گروهی پرسش و پاسخ سخنرانی

 پانل PBL نمایش عملی کارگاه آموزشی 

 گروه کوچک              جورنال کالب                گزارش صبحگاهی                    گردش علمی

Bedside teaching Grand Round 
Case Based  

Discussion 
 بیمار شبیه سازی شده

 سایر تکلیف محور سامانه های آموزشی غیررسمی سامانه های آموزشی رسمی

 سایر روش های تدریس:

 )مجازی/حضوری(مواد و وسایل آموزشی
 نمودار/ چارت بروشور کاتالوگ/ تصویر/ عکس وایت بورد پاورپوینت جزوهکتاب /  الکترونیکمنابع 

 بیمار واقعی بیمار استاندارد شده وازم واقعیاشیاء و ل ماکت نرم افزار فیلم آموزشی فایل صوتی

 انواع پروژکتورهای اورهد، اوپک و اسالید، پوستر و پمفلت بهداشتی  سایر مواد و وسایل آموزشی:

 (حضوری/مجازی)مکان برگزاری آموزش
 جامعه آزمایشگاهی بالینی مجازی

   :مکان های آموزشیسایر 

 تجارب یادگیری )مرتبط با استاد(
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 تکالیف یادگیری) مرتبط با فراگیر(
 رونیکی( ، آشنایی و تمرین در زمینه ی استفاده از کتابخانه های پزشکی، ابزار های اطالع رسانی، بانکهای اطالعاتی پزشکی و مامایی )چاپی یا الکت

 دبرد ها و چالشهای فناوری اطالعات در پزشکیدسترسی و تهیه منابع، گزارش نویسی و آموزش از طریق کامپیوتر،سایت های مفید، زیرساختها و کار

 ضوابط آموزشی و سیاست های مدرس
حضور به موقع در کالس، شرکت فعال در پرسش و پاسخ، مطالعه کامل مطالب نظری و حضور با آمادگی کامل جهت یادگیری دروس انتظارات: 

 عملی، انجام تکالیف محوله به دانشجویان

 های نظری چهار هفدم می باشد.غیبت موجه در کالس: مجازها

 محدودیتی مورد انتظار نیست محدودیتها:

  

 از قبیل: مواجهات شغلی، تجهیزات بیمارستانی، مواد شیمیایی،  حفاظت فردی و...های ایمنی توصیه

1-  

2-  

... 

 

 فهرست منابع درسی

  

 روش ارزشیابی

 سا  چک لیست ارزشیابی تخصصی بر ا ارزشیابی عمومی بر اسا  چک لیست 

 سایر روش های ارزشیابی:

 ( نمره11:  تخصصینمره،    2 عمومینمره:  65) از بارم بندی نمره 

 و .... زمان صحیح ارائه مطالب، مطالعه مناسب مطالب، و موثر حضور به موقعارزشیابی عمومی: 

 و ... آزمون بالینی، آزمون مجازی، تکالیف:ارزشیابی تخصصی

 سایر موارد:
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 آموزشی برنامه ترتیب و توالی عناوین جدول 

شماره 

 جلسه
 مالحظات عنوان جلسه 

  مفاهیم فناوری اطالعات در مامایی + مقدمات کار با رایانه 1

  معرفی ابزارهای اطالع رسانی و نمایه ها و پایگاههای اطالعاتی  7

  تعریف و معرفی انواع سیستم ها ی اطالعات کامپیوتری 0

  ه تهیه گزارش کامپیوترینحو 3

  رده بندی کتابخانه ملی پزشکی  تعریف  نظام  5

6 
فایل پی دی اف مقاله با   1تهیه  SID , PubMedجستجوی در پایگاه 

 عناوین پیشنهادی 

2 
فایل پی دی اف مقاله با   1تهیه   science direct جستجو دراصول 

 عناوین پیشنهادی

3 
مقاله با فایل پی دی اف   1تهیه  google scholar  جستجو دراصول 

 عناوین پیشنهادی 

  تهیه و تنظیم پاورپوینت 9

13 
تهیه پاورپوینت با موضوعات تعیین  تهیه و تنظیم پاورپوینت 

 شده برای هر شخص 

11 

با موضوعات تعیین   Wordتهیه فایل  رسم جدول و نمودار در وورد WORDآشنایی با نرم افزار 

با ویژگی    هر شخص شده برای

های متفاوت )فونت و سایز و 

Header ) ...و 

17 

تهیه یک نمونه جدول اکسل بر   Excelآشنایی با نرم افزار 

اساس داده هایی که در اختیار 

دانشجویان قرار خواهد گرفت و 

 تهیه نمودار مناسب 

10 

ا فایل های پیوست ارسال ایمیل ب و اصول مکاتبه رسمی و علمی در آن   , Gmailساخت 

متفاوت و تنظیم یک متن آکادمیک 

جهت درخواست یک پرسشنامه یا 

 کتاب 
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13 
تهیه پمفلت آموزش در زمینه  و تهیه پمفلت آموزشی   Publisherآشنایی با نرم افزار  

 آنفلوآنزا 

  جلسه آنالین رفع اشکال 15

  ارزشیابی آنالین 16

توسط مسؤول درس/ کارشناس آموزش، به اطالع  ن آغاز برنامه آموزشی،پایان، در زماتاریخ شروع و *توجه: 

 فراگیران رسانیده خواهد شد.

 

 

 

 


