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 شرح درس 

،  آشهاای  ااششهیویان بهه روا اهاع ای ریه  بهه ماهاب  ج یه          پیشرفت روزافزون مقولهه اهاع میمه     با توجه به

فهاای  فاهاورع   اظور آشاا كران ااششیویان با اصول و ممه این ارس ب ، ضرورت  اشکارشاپذیر ایت.اطالمات  

، ااششههیویان مرههارت جزت جرههت برههر. میههرع از ماههاب   ار طهه  ایههن وارهه  اریهه   اطالمههات تاظههی  شهه . ایههت . 

 اطالمات  را کسب خوااا  شموا . 

 دوره هدف كلي

 ، روا ااع کاربرا شرت افزار و کسب مرارت ار ای فاا. از آنآشاای  فرامیران با اصول، مفاای 

 کلی جلسات  اهداف 

 ان این ارس ااششیو قاار خواا  بوا:ار پای

  ا.شاا شوشرت افزار( آ -)یخت افزار کییات رایاشه با  .1

 با تاریخچه ییس   مامیراع پیشرف ه به ویژ. ویا وز، آشاا شوا. .2

 شاا شوا.آ 7با قابیی را و ویژمیراع ویا وز  .3

 ویا وز را فرا بگیرا.  HELPشحو. ای فاا. از  .4

 مومل اییاا شموا. و با آن کار کا .  ب واش  یک پست الک روشیک  ار .5

 را فرا بگیرا.  2113PowerPoint طریقه کار با شرت افزار .6

 کا .   مح واع آموزش  اییاا PowerPoint 2113ای فاا. از شرت افزاربا  .7

 دکتر علیرضا خاتونیمدرس:                     ییس   ااع اطالع ریاش  پزشک : عنوان درس

 2-4شنبه یک زمان ارائه درس:                  پرستاری ارشد دانشجویان کارشناسی مخاطبان:

 ک ابخاشه : مكان                                   (شظرع و ممی )واحد 1: واحد تعداد

 نداردپیش نیاز: 
                                                               

 

 



 را فرا بگیرا.  word 2113طریقه کار با شرت افزار .8

 . کا   اییاا word 2013مح واع آموزش  را ای فاا. از شرت افزار .9

 روشراع جس یو ار مومل را فرا بگیرا.  .11

 با ک ابخاشه ایژی ال ااششگا. آشاا شوا. .11

 ,MedLine( و خههارج  )Irandocو  Iranmedex,…   ،SIDبهها  پایگهها. اههاع اطالمههات  ااخیهه ) .12

Pubmed,…  و  Prequest )  آشاا شوا.مرتبط با میوت پزشک 

 روشراع جس یو ار پابم  را فرا بگیرا.  .13

 ک پست الک روشیک  ار مومل اییاا شموا. و با آن کار کا . ب واش  ی .14

 . آشاا شوا با یای راع مر  ار رش ه پری ارع .15

 آشاا شوا.  و روشراع جس یو ار آشرا  CDموجوا بر روع   fulltextآشاای  با میالت الک روشیک   .16

 

 تاری به تفکیک اهداف کلی هر جلسهاهداف ویژه رف

 

 جلسه اول 

 هدف کلی -

 آشاا بشوش . شرت افزار( -)یخت افزار رایاشه و ایا رشتکییات ان با ااششیوی

 اهداف رفتاری  -

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 اجزاع یخت افزارع رایاشه را شات برا. و وظایف آشرا را بیان کا .  .1

 اشواع شرت افزارااع کاربراع ار رش ه پری ارع را شات ببرا.  .2

 

 جلسه دوم  

 هدف کلی  -

 : نشجو قادر باشددر پایان دا

 با تاریخچه ییس   مامیراع پیشرف ه به ویژ. ویا وز، آشاا شوا. .1

 شاا شوا.آ 7با قابیی را و ویژمیراع ویا وز  .2

 ویا وز را فرا بگیرا.  HELPشحو. ای فاا. از  .3



 اهداف رفتاری  -

 : ار پایان ااششیو قاار باش 

 کا . تاریخچه ییس   مامیراع پیشرف ه به ویژ. ویا وز، را بیان .1

 را بیان کا . 7ب واش  قابیی را و ویژمیراع ویا وز  .2

 را شخص  یازع کا .    7محیط کاربرع ویا وز  .3

 کار بکا .  7با بخش ااع مخ یف ویا وز  .4

 ویا وز را بیان کا . HELPشحو. ای فاا. از  .5

 

 جلسه سوم 

 هدف کلی -

 پست الک روشیک  موکل آشاا شوش . با ااششیویان

 اهداف رفتاری  -

 یان ااششیو قاار باش :ار پا

 کا .  تکالیف اری  را اریالار مومل اییاا شموا. و با آن  به شات خوا یک پست الک روشیک  .1

 جلسه چهارم 

  هدف کلی -

 آشاا شوش . PowerPoint   2113شرت افزارااششیویان با           

 اهداف رفتاری  -

 ار پایان ااششیو قاار باش :

 ص  یازع کا . را شخ PowerPointمحیط کاربرع  .1

 کار بکا .  PowerPoint 2113شرت افزاربا بخش ااع مخ یف  .2

 کا .   تولی مح واع آموزش  یک ب واش   PowerPointای فاا. از شرت افزار با  .3

 جلسه پنجم  

  هدف کلی -

 .)ادامه(آشنا شوند PowerPoint  2112نرم افزاردانشجویان با  

 اهداف رفتاری  -

 :ار پایان ااششیو قاار باش 

 را شخص  یازع کا .  PowerPoint 2113ب واش  محیط کاربرع .1

 کار بکا .  PowerPoint 2113ب واش  با بخش ااع مخ یف شرت افزار .2

 کا .   تولی مح واع آموزش  یک  PowerPoint 2113ای فاا. از شرت افزاربا  .3



 جلسه ششم 

 هدف کلی  -

 آشاا شوش . word 2113شرت افزار ااششیویان با 

 ریاهداف رفتا -

 ار پایان ااششیو قاار باش :

 را شخص  یازع کا .  word 2113محیط کاربرع  .1

 کار بکا .  word 2113با بخش ااع مخ یف شرت افزار .2

 کا .   تولی یک مح واع آموزش   word 2113با ای فاا. از شرت افزار  .3

 هفتم  جلسه 

 هدف کلی  -

 .قبل()ادامه جلسه آشنا شوند word 2013 نرم افزار با دانشجویان

 اهداف رفتاری  -

 ار پایان ااششیو قاار باش :

 کار بکا .  word 2113با بخش ااع مخ یف شرت افزار .1

 را شخص  یازع کا .  word 2113محیط کاربرع  .2

 کا .   تولی  word 2113مح واع آموزش  را با ای فاا. از شرت افزار  .3

 

 هشتم جلسه 

 هدف کلی

 ایا رشت آشاا شوش اصول جس یوع اطالمات ار   با ااششیویان 

 اهداف رفتاری 

 ار پایان ااششیو قاار باش :

  .اشواع موتورااع جس یو را برشمرا. و شحو. کار با آشرا را توضیح اا  .1

 شحو. کار با ممیگراا را بیان کا .   .2

 روشراع مح وا کران ش ایج جس یو ار ایا رشت را بیان شمای .   .3

 ا بیان شمای .جس یوع اطالمات ار مومل ر ای راتژعاصول و  .4

 

 همن جلسه 

 هدف کلی  -



آشاا  مرتبط با میوت پزشک ، و خارج پایگا. ااع اطالمات  ااخی  با ک ابخاشه ایژی ال ااششگا.،  ااششیویان

 شوش .

 اهداف رفتاری  -

 ار پایان ااششیو قاار باش :

 بخش ااع مخ یف ک ابخاشه ایژی ال ااششگا. را توضیح ااا .  .1

(  کیی  واژ. خوا را به Irandocو  ,Iranmedex   SIDااخی ) مات پایگا. ااع اطالار ااخل  .2

 کا .اری   جس یو 

کیی  واژ. خوا را به  (Prequestو  MedLine, Pubmedخارج  ) پایگا. ااع اطالمات ار ااخل  .3

 کا .اری   جس یو 

 

 دهم جلسه 

  هدف کلی -

 . را فرا بگیرا PubMedااششیو روا ای فاا. از 

 اهداف رفتاری  -

 ر پایان ااششیو قاار باش :ا

 اصول جس یو ار پابم  را بیان کا .  -

 ب واش  مقاجت مورا شیاز خوا را به رار   ار پابم  بیاب .  -

 دهمیاز جلسه 

  هدف کلی -

 . را فرا بگیرا)ااامه( PubMedااششیو روا ای فاا. از 

 اهداف رفتاری  -

 ار پایان ااششیو قاار باش :

 اصول جس یو ار پابم  را بیان کا .  -

 ب واش  مقاجت مورا شیاز خوا را به رار   ار پابم  بیاب .  -

 

 ازدهمدو جلسه 

 هدف کلی -

 آشاا شوا.  با یای راع مر  ار رش ه پری ارع ااششیو  -

 اهداف رفتاری  -

  ار پایان ااششیو قاار باش :

  یایت ااع مر  و کاربراع ار رش ه پری ارع را شات ببرا. .1

 قابییت ااع یایت ااع مر  و کاربراع ار رش ه پری ارع را بیان کا . .2



 

 زدهمسی جلسه  

 هدف کلی -

 شوا.  ار لوح فشرا. آشاا و روشراع جس یوع آشرا fulltextااششیو با میالت الک روشیک  

 اهداف رفتاری  -

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 را بیان کا . fulltextروشیک  روشراع جس یو ار لوح ااع فشرا.  راوع  میالت الک  .1

 ار رایاشه و رافظه ااع جاشب  را بیان کا . شحو. ذخیر. یازع و کپ  م ن مقاجت  .2
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 ، نقد و بررسی تکالیفسخنرانی، پرسش و پاسخ روش تدریس:

 رایانه، پروژکتور رسانه های کمک آموزشی :

 

 سنجش و ارزشیابی
 

 ساعت تاریخ نمره مونزروش آ آزمون

حضور منظم و 
 فعال 

 لیست حضور و
 غیاب

1   

ارائه تکالیف 
عملی در قالب 

و  لوح فشرده
 پاورپوینت 

 4 مشاهده و ارزیابی
در  ابتدای هر 

 جلسه
 دقیقه 11به مدت

 1جلسه  2 تشریحی  ترم میان آزمون 
ابتدای جلسه به 

 دقیقه 11مدت 

تاریخ اعالمی از  12 تشریحی و عملی آزمون پایان ترم
 سوی آموزش

- 

 

 ارات از دانشجومقررات درس و انتظ

 رضور به موق  ار کالس .1

 و ارائه آن ار جیسه بع  شیات تکالیف مربوط  به ار جیسه ا .2

 م ت ای فاا. از تیفن امرا. و تبیت ار كالس .3

 مشارکت فعال ار بحث ااع مروا  .4

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=0CGcQFjAJahUKEwjejrmjhJPIAhUD_nIKHe_OCc8&url=http%3A%2F%2Fwww.downloadpaper.ir%2F%25D8%25A2%25D8%25B4%25D9%2586%25D8%25A7%25DB%258C%25DB%258C-%25D8%25A8%25D8%25A7-%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25AA%25D9%2588%25D8%25B1-%25D8%25AC%25D8%25B3%25D8%25AA%25D8%25AC%25D9%2588%25DB%258C-pubmed-%25D8%25A8%25D8%25B1%25D8%25A7%25DB%258C-%25D8%25AC%25D8%25B3%25D8%25AA%25D8%25AC%25D9%2588-%25D8%25AF%25D8%25B1-%25D9%2585%25D9%2582%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D9%25BE%25D8%25B2%25D8%25B4%25DA%25A9%25DB%258C.aspx&usg=AFQjCNHdpNnSlwZrj8XXpHCZ4PejOAk-9w&sig2=scfyMynPhZUzvKOZ48Q-WQ&bvm=bv.103627116,d.bGQ


 فهرست رئوس مطالب و جلسات

 وسیله کمک آموزشی موضوع تاريخ

21/6/95 
  کییههات ؛معرفههي ارس و ااهه ان برشامههه

 ار مورا رایاشه
 رایانه، پروژکتور

 رایانه، پروژکتور 7آشاای  با ویا وز  28/6/95

  7آشاای  با ویا وز  4/7/95

 رایانه، پروژکتور Gmailآشاای  با  11/7/95

 رایانه، پروژکتور  PowerPoint شرت افزار  18/7/95

 رایانه، پروژکتور PowerPointشرت افزار  25/7/95

 رایانه، پروژکتور wordافزار  شرت 2/8/95

 رایانه، پروژکتور wordشرت افزار  9/8/95

16/8/95 
جسهههههههه یوع اطالمههههههههات ار  اصههههههههول

 )با تاکی  بر مومل(ایا رشت
 رایانه، پروژکتور

23/8/95 
ک ابخاشههه ایژی ههال ااششههگا.، آشههاای  بههها      

 و خارج   پایگا. ااع اطالمات  ااخی 
 رایانه، پروژکتور

 رایانه، پروژکتور PubMedی فاا. از روا ا 31/8/95

 رایانه، پروژکتور PubMedروا ای فاا. از  7/9/9

14/9/95 
آشههههاای  بهههها یههههای راع مرهههه  ار رشهههه ه    

 پری ارع
 رایانه، پروژکتور

21/9/95 
آشههههههاای  بهههههها میههههههالت الک روشیکهههههه     

fulltext و روشراع جس یوع آشرا 
 رایانه، پروژکتور
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