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 بسمه تعالی

 آزاد اسالمی واحد بندرعباسدانشگاه 

 Course Plan /  دورهطرح 
 1401-1400اول  : نیمسال *.                         نام درس: فناوری اطالعات در پرستاری                      

 پرستاری*.گروه آموزشی:              (عملیو  یک واحد )تئوری * تعداد واحد:              ترم یک ،پرستاری رشته و مقطع تحصیلی: .*

 16 -18شنبه سه  * روز و ساعت برگزاری:  

  فضای وادانا مجازی  محل برگزاری: .*

  شیالن عزیزیول درس: ئنام مس

 حضور: شنبه و یکشنبه             روزهای 

E-mail:  azizi.sh23@yahoo.com 

و  WORDکاار باا وینادوز، نارم افزارهاای کااربردی فااهی  اساسای در فنااوری ااالعاا ، ا مهدف از این دوره آشنایی ب: هدف کلی درس

PowerPoint   ساخت آدرس الکترونیکی و ارسال نامه و ضمائ  از اریق آن و کسب توانایی  جساتجو در باناک هاای ااالعااتی عماومی و ،

 تخصصی با استفاده از موتورهای جستجوگر می باشد

 : ساهداف اختصاصی در

 انتظار می رود در پایان این دوره به توانایی های زیر قادر باشید:از شما 

 ، مفاهی  اساسی در فناوری ااالعا کلیا  کار با کامپیوتر -1

 زویندو چگونگی استفاده از  -2

 هایها و ویژگی، قابلیتWordافزار نرم -3

 های آنها و ویژگی،  قابلیتPowerPointافزار نرم  -4

ا، ارساال هادر موتورهای جستجو، بویژه سایت یاهو. کار با پست الکترونیک )ارسال و دریافت پیغام، پاسا  باه پیغام Emailگرفتن آدرس  . 5

  (فایل

 از قبیل فایرفاکس و کروم کاوشگر اینترنتهای استفاده از برنامة  . 6

 Google گرو کار با موتور جستجو گر.  استفاده از موتورهای جستجو7

 دیدن خالصه مقاال  محدود کردن حوزة جستجو، مدالین، جستجوی مقاال  در. 8

 علوم پزشکیپایگاه های ااالعاتی جستجوی در . 9

 منبع اصلی آنچه است که در کالس برای کار عملی ارائه می شود. از کتب زیر برای بخش نظری درس می توانید استفاده کنید. منابع اصلی درس
 انتشارا  دیباگران ،(، ترجمه علی اکبر متواضع....اللملی کاربری کامپیوتر )گواهی نامه بین 

 . ناشر سال . تهران).....(جنتی یداله. اینترنت برای پرستار و ماما . 

 . شاهین. تهران).....(هدایتی مقدم محمد رضا. مرور متون پزشکی در اینترنت. 

 مشهد ).....( شهد.  کتابنامه فناوری ااالعا . دانشگاه علوم پزشکی م

 مجازی شیوه تدریس: 

 در جدول به تفصیل آمده است. نحوه ارزشیابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشیابی:

   .ارائه پروژه های کالسی در زمان مقرر ،رعایت نظ  و حضور به موقع: نحوه برخورد با غیبت و تاخیر دانشجومقررات و 
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 فناوری اطالعاتواحد درسی  جدول زمان بندی

 نحوه تدریس عنوان ساعت تاریخ ردیف

کلیا  کار با کامپیوتر، مفاهی  اساسی معرفی درس،  6-4 سه شنبه 1

 در فناوری ااالعا 
 مجازی بر پایه تئوری

 مجازی بر پایه عملی از  آناستفاده  الکترونیک وآدرس ساخت  6-4 سه شنبه 2
 مجازی بر پایه عملی های آنها و ویژگی،  قابلیتWord  افزارنرم 6-4 سه شنبه 3
 مجازی بر پایه عملی های آنها و ویژگی،  قابلیتWord  افزارنرم 6-4 سه شنبه 4
 مجازی بر پایه عملی های آنها و ویژگی،  قابلیتPowerPointافزار نرم 6-4 سه شنبه 5
 بر پایه عملی مجازی گوگلگر جستجو موتوراستفاده از  6-4 سه شنبه 6
 مجازی بر پایه عملی تمرین و رفع اشکال  6-4 سه شنبه 7
پایگاه های ااالعااتی فارسای جستجوی مقاال  در  6-4 سه شنبه 8

 زبان
 مجازی بر پایه عملی

 مجازی بر پایه عملی خارجیپایگاه های ااالعاتی جستجوی مقاال  در  6-4 سه شنبه 9
 مجازی بر پایه عملی خارجیپایگاه های ااالعاتی در جستجوی مقاال   6-4 سه شنبه 10
 مجازی بر پایه عملی  آشنایی با مجال  الکترونیک 6-4 سه شنبه 11
 مجازی بر پایه عملی ارائه تمرینا  و رفع اشکال  6-4 سه شنبه 12

 

  * تاریخ امتحان پایان ترم:

 .مطابق تقوی  دانشگاهیآزمون تئوری  

 .می شود  در اتاق کارگاه برگزارآزمون کتبی بعد از م پایان ترآزمون عملی  

آزمون های عملی حین دوره، پایان دوره و کتبی کالس، حضور در  * سایر تذکرهای مهم برای دانشجویان:

 ضروری است.

با به همراه صفحه آخر ارح درس  12جلسه لطفا پروژه های کالسی خود را روی لوح فشرده ذخیره نمایید و 

 فقط یک نوبت و به صور  انفرادی برگزار می شود.  . آزمون عملیمراه داشته باشیدخود به ه

می باشد.  ICDLآزمون کتبی در باره مفاهی  آموخته شده ای دوره می باشد و منبع آزمون نیز از کتاب های 

 .سواال  از نوع چهار گزینه ای، کوتاه پاس  و صحیح غلط است
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 شماره دانشجویی        نام و نام خانوادگی 

 

 :بخشو بارم مربوط به هر   نحوه ارزشیابی

نمره  موضوع مورد ارزیابی

 ارزشیابی

 امضای استاد و  زمان ارزشیابی

 نمره اخذ شده

 -متوسط  – خوب 12جلسه  نمره  1 آزمون عملی مهارت های مقدماتی

 ضعیف

 

طبق اصول گفته شده در کالس و ارسال  ساخت ایمیل

 تا جلسه دوازدهماز طریق ایمیل  تکالیف کالسی

 تعداد: 12تا  3 جلسه نمره  1

Word مطابق آموزش ارائه یا پمفلت  : تهیه یک کتابچه

  در کالس شده

 -متوسط  – خوب 12جلسه  نمره 3

 ضعیف

PowerPoint مطابق یا پوستر : تهیه یک مولتی مدیا

 کالسآموزش ارائه شده در 

 -متوسط  – خوب 12جلسه  نمره 3

 عیفض

های جستجو در بانکاستفاده از موتورهای جستجوگر، 

 . ارسال ایمیلاطالعاتی فارسی و انگلیسی

 -متوسط  – خوب پایان ترم نمره 6

 ضعیف

 نمره: پایان ترم  نمره  6  امتحان کتبی پایان ترم

نظم، اخالق و همکاری در یاددهی به همکالسی ها، حضور 

 فعال

 – خوب -لی عا در طول ترم نمره 2تا  1

 ضعیف -متوسط 

 

 این برگه را به هنگام آزمون عملی  همراه خود بیاورید و در پایان آزمون آن را تحویل دهید.
 


