بسمه تعالی

دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

* .نیمسال :اول 95-96

نام درس :فناوری اطالعات در پرستاری

رشته و مقطع تحصیلی :پرستاري ،ترم يک

دانشکده :پرستاري و مامايی
تعداد واحد :يک واحد (تئوري و عملی)

*.گروه آموزشی- :

* روز و ساعت برگزاری :سه شنبه 16 -18
* .محل برگزاری :اتاق کامپیوتر دانشکده
نام مسئول درس :حیدر قلی عالیپور
روزهای تماس :چهارشنبه

آدرس دفتر :دانشکده پرستاري ،طبقه دوم ،اتاق مدير گروه پرستاري

تلفن:
هدف کلی درس :هدف از اين دوره آشنايی با مفااهی اساسای در انااوري اطتعاا  ،کاار باا وينادوز ،نارم اااارهااي کااربردي  WORDو
 ، PowerPointساخت آدرس الکترونیکی و ارسال نامه و ضمائ از طريق آن و کسب توانايی جساتوو در باناک هااي اطتعااتی عماومی و
تخصصی با استفاده از موتورهاي جستووگر می باشد
اهداف اختصاصی درس:
از شما انتظار می رود در پایان این دوره به توانایی های زیر قادر باشید:
 -1کلیا کار با کامپیوتر ،مفاهی اساسی در اناوري اطتعا
 -2چگونگی استفاده از ويندوز
 -3نرماااار  ،Wordقابلیتها و ويژگیهاي
 -4نرماااار  ،PowerPointقابلیتها و ويژگیهاي آن
 .5گراتن آدرس  Emailدر موتورهاي جستوو ،بويژه سايت ياهو .کار با پست الکترونیک (ارسال و درياات پیغام ،پاسا باه پیغاامهاا ،ارساال
اايل)
 .6استفاده از برنامة هاي کاوشگر اينترنت از قبیل Internet Explorer
 .7استفاده از موتورهاي جستووگر و کار با موتور جستووگر Google
 .8جستووي مقاال در مدالين ،محدود کردن حوزة جستوو ،ديدن ختصه مقاال
 .9جستووي در پايگاه هاي اطتعاتی علوم پاشکی
منابع اصلی درس .منبع اصلی آنچه است که در کتس براي کار عملی ارائه می شود .از کتب زير براي بخش نظري درس می توانید استفاده کنید
گواهی نامه بین اللملی کاربري کامپیوتر ( ،)....ترجمه علی اکبر متواضع ،انتشارا ديباگران
جنتی يداله .اينترنت براي پرستار و ماما  .).....( .ناشر سال  .تهران
هدايتی مقدم محمد رضا .مرور متون پاشکی در اينترنت .).....( .شاهین .تهران
کتابنامه اناوري اطتعا  .دانشگاه علوم پاشکی مشهد ).....( .مشهد

شیوه تدریس :کارگاهی ،نمايش ،پروژه
نحوه ارزشیابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشیابی :در جدول به تفصیل آمده است.
مقررات و نحوه برخورد با غیبت و تاخیر دانشجو :رعايت نظ و حضور به موقع ،ارائه پروژه هاي کتسی در زمان مقرر .تلفن همراه خاود را در
طول کتس سايلنت نگه داريد.
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جدول زمان بندی واحد درسی فناوری اطالعات

شروع کتس 23 :شهريور 95
الزم دانشجویان قبل از
ردیف

تاریخ

ساعت

مدرس

عنوان

شروع کالس /انتظارات در
کالس
در اين جلسه مباحث تئوري
ارائه می شود.

1

سه شنبه

6-4

کلیاا کاار باا کاامپیوتر ،مفااهی اساسای در انااوري عالیپور
اطتعا

2

سه شنبه

6-4

چگونگی استفاده از ويندوز :مهار هاي پايه

عالیپور

تمرين و پرسش و پاس

3

سه شنبه

6-4

ساخت آدرس الکترونیک و استفاده از آن

عالیپور

ضروري است که با هماهنگی با
مسئول سايت در اين جلسه از
اکانت شخصی برخوردار باشید.

4

سه شنبه

6-4

نرماااار  ، Wordقابلیتها و ويژگیهاي آن

عالیپور

تمرين و پرسش و پاس

5

سه شنبه

6-4

نرماااار  ، Wordقابلیتها و ويژگیهاي آن

عالیپور

تمرين و پرسش و پاس

6

سه شنبه

6-4

استفاده از برنامة هاي کاوشگر  browserصافحا و
و موتور جستووگر گوگل

عالیپور

تمرين و پرسش و پاس

7

سه شنبه

6-4

نرماااار  ،PowerPointقابلیتها و ويژگیهاي آن

عالیپور

تمرين و پرسش و پاس

8

سه شنبه

6-4

جستووي مقاال در پايگاه هاي اطتعاتی اارسی زبان

عالیپور

تمرين و پرسش و پاس

9

سه شنبه

6-4

جستووي مقاال در مدالين

عالیپور

تمرين و پرسش و پاس

10

سه شنبه

6-4

جستووي مقاال در مدالين

عالیپور

تمرين و پرسش و پاس

11

سه شنبه

6-4

آشنايی با موت الکترونیک
Nursing consult
و پايگاه هاي اطتعاتی معتبر

عالیپور

تمرين و پرسش و پاس

12

سه شنبه

6-4

آزمون عملی مهار هاي پايه و تحويل تکالیف کتسی

عالیپور

شرکت در آزمون الاامی
است.

در برخی از جلسا از همکاري دکتر ثناگو و دانشوويان کمیته تحقیقا دانشوويی استفاده خواهد شد.

* تاریخ تحویل تکالیف :جلسه  12در روز امتحان عملی مهار هاي پايه.
* تاریخ امتحان پایان ترم :مطابق تقوي دانشگاهی .آزمون عملی پايان ترم بعد از آزمون کتبی در اتاق کارگاه
برگاار می شود.
* سایر تذکرهای مهم برای دانشجویان :حضور در کتس ،آزمون هاي عملی حین دوره ،پايان دوره و کتبی
ضروري است.
لطفا پروژه هاي کتسی خود را روي لوح اشرده ذخیره نمايید و جلسه  12به همراه صفحه آخر طرح درس با
خود به همراه داشته باشید .آزمون عملی اقط يک نوبت و به صور انفرادي برگاار می شود.
آزمون کتبی در باره مفاهی آموخته شده طی دوره می باشد و منبع آزمون نیا از کتا هاي  ICDLمی باشد.
سواال

از نوع چهار گاينه اي ،کوتاه پاس و صحیح غلط است.
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شماره دانشوويی

نام و نام خانوادگی
نحوه ارزشیابی و بارم مربوط به هر بخش:
موضوع مورد ارزیابی

نمره

زمان ارزشیابی

ارزشیابی
آزمون عملی مهارت های مقدماتی

ساخت ایمیل طبق اصول گفته شده در کالس و ارسال 10

 1نمره

 1نمره

امضای استاد و
نمره اخذ شده

جلسه 12

خو
ضعیف

جلسه  3تا 12

تعداد:

– متوسط -

نوبت ایمیل تا جلسه دوازدهم
– متوسط -

جلسه 12

خو
ضعیف

جلسه 12

خو
ضعیف

پایان ترم

خو
ضعیف

امتحان کتبی پایان ترم

 6نمره

پایان ترم

نمره:

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

 1تا  2نمره

در طول ترم

عالی  -خو –
متوسط  -ضعیف

 :Wordتهیه یک کتابچه یا پمفلت مطابق آموزش ارائه

 3نمره

شده در کالس
 :PowerPointتهیه یک مولتی مدیا یا پوستر مطابق

 3نمره

آموزش ارائه شده در کالس
استفاده از موتورهای جستجوگر ،جستجو در بانکهای

 6نمره

اطالعاتی فارسی و انگلیسی .ارسال ایمیل

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

– متوسط -
– متوسط -
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