معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
فرم اولیه طرح درس

اطالعات مربوط به استاد:
 نام استاد :زهرا بهشتیگروه آموزشی :پرستاری

آخرین مدرک تحصیلی :کارشناسی ارشد
سابقه تدریس درس مورد نظر17 :

اطالعات مربوط به فراگیران:
مقطع تحصیلی :کارشناسی
رشته تحصیلی :پرستاری

رشته تحصیلی :پرستاری

سابقه آموزشی25 :سال

شرکت در کارگاه های آموزشی :طرح درس □ روش ارزشیابی دانشجو □ طراحی سواالت امتحانی □ روش تدریس □

نیم سال تحصیلی :اول 97-98

دانشکده:

پرستاری آمل

تعداد فراگیران44 :

اطالعات مربوط به درس:
نام درس:

فن آوری اطالعات در پرستاری

تأیید محتوایی و اجرایی طرح درس:
امضای مدیر گروه

نوع درس :تئوری □ عملی □ کارآموزی □

تعداد واحد 0/5 :واحد تئوری 0/5 ،واحد عملی

ارزشیابی تکوینی :دارد □ ندارد □

هدف کلی :آشنایی با :روش های جستجو در كتابخانه و نظام NLM
شماره

رفتارهای ویژه عینی )(SOB

رئوس مطالب

حیطه و سطح یادگیری

جلسه

1

 بیان طرح درس و طرح دوره روشهای استفاده از كتابخانه فهرست نویسی دیوئی و كنگره سیستم NLM استفاده از  MESHدركتابخانه

 .1روش استفاده از كتابخانه بر اساس سیستم  NLMو
روش های دیگر فهرست نویسی كتابخانه را با هم
مقایسه و توضیح دهد
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

شناختی(ادراک)

Must learn
Better to learn
Nice to learn

Must learn

روش تدریس-

شیوه ارزشیابی پایان

وسایل آموزشی

ترم

 -انجام پره تست

 -امتحان پایان ترم

 سخنرانی -پرسش و پاسخ

تئوری و عملی
 -ارائه تمرینات كالسی

با استفاده از:
 لپ تاپ اسالید های Power pointاز
محتوای دروس
 ویدیو پروژكتور ماژیک و تختهسفید

هدف کلی :آشنایی با روش های جستجو در كتابخانه و نظام NLM
شماره

رفتارهای ویژه عینی )(SOB

رئوس مطالب

حیطه و سطح یادگیری

جلسه

 - .1روش استفاده از كتابخانه بر اساس سیستم  NLMو
روش های دیگر فهرست نویسی و منابع اطالعاتی دیگر را
بطور عملی در كتابخانه اجرا و نشان دهد.
.2

 كار عملی در كتابخانه وشناسایی رده بندی موضوعی
.4
كتابها

.3

2و3

.5
.6
.7
.8

مهارتی(تقلید)

Must learn
Better to learn
Nice to learn

Must learn

روش تدریس-

شیوه ارزشیابی پایان

وسایل آموزشی

ترم

 -تمرین و پرسش و

امتحان عملی

پاسخ با استفاده از :
نرم افزار كتابخانه-
ایندكس مدیکوس

هدف کلی :آشنایی با مفاهیم اساسی در فناوری اطالعات و كامپیوتر و نرم افزارها
شماره

رفتارهای ویژه عینی )(SOB

رئوس مطالب

حیطه و سطح یادگیری

جلسه

 .1كار با كامپیوتر و استفاده از مفاهیم اساسی در فناوری
اطالعات و انواع نرم افزارها را توضیح داده و روی كامپیوتر
نشان دهد

3

 كلیات كار با كامپیوتر و ویندوز مفاهیم اساسی در فناوریاطالعات
 -انواع نرم افزارها (كاربردی و )...

شناختی(ادراک)

Must learn
Better to learn
Nice to learn

Must learn

روش تدریس-

شیوه ارزشیابی پایان

وسایل آموزشی

ترم

 سخنرانی پرسش و پاسخ -كار عملی و انجام

امتحان كتبی

.2

تمرین

.3

با استفاده از:

.4
.5
.6
.7
.8

رایانه برای هر
دانشجو  ،پاورپوینت،
ماژیک و وایت
بورد،ویدیو پروژكتور

هدف کلی :آشنایی با نرم افزارهای كاربردی:
WORD
شماره

رفتارهای ویژه عینی )(SOB

رئوس مطالب

حیطه و سطح یادگیری

جلسه

شناختی(ادراک)
 .1استفاده از نرم افزار  Wordو قابلیتهای آنرا توضیح دهد
 .2یک نمونه كار را بطور عملی نشان دهد

4

 استفاده از نرم افزار  WORDوقابلیتهای آن

.3
.4
.5
.6
.7
.8

مهارتی(تقلید)

Must learn
Better to learn
Nice to learn

Must learn
Must learn

روش تدریس-

شیوه ارزشیابی پایان

وسایل آموزشی

ترم

 سخنرانی پرسش و پاسخ كار عملی و انجامتمرین
با استفاده از:
رایانه برای هر دانشجو
 ،پاورپوینت ،ماژیک و
وایت بورد،ویدیو
پروژكتور

امتحان عملی و كتبی و
انجام یک نمونه كار در
پروژه

هدف کلی :آشنایی با نرم افزارهای كاربردیPOWER POINT :
شماره

رفتارهای ویژه عینی )(SOB

رئوس مطالب

حیطه و سطح یادگیری

جلسه

 .1كار با نرم افزار كاربردی POWER POINT
را توضیح دهد
 .2یک نمونه كار را بطور عملی نشان دهد

5و6

 استفاده از نرم افزار Power Pointو قابلیتهای آن در ارائه

.3
.4
.5
.6
.7
.8

شناختی(ادراک)
مهارتی(تقلید)

Must learn
Better to learn
Nice to learn

Must learn
Must learn

روش تدریس-

شیوه ارزشیابی پایان

وسایل آموزشی

ترم

 سخنرانی پرسش و پاسخ -كار عملی و انجام

امتحان عملی و كتبی و

تمرین
با استفاده از:
رایانه برای هر دانشجو
 ،پاورپوینت ،ماژیک و
وایت بورد،ویدیو
پروژكتور

انجام یک نمونه كار در
پروژه

هدف کلی :آشنایی با :اینترنت و انواع مرورگرها و موتورهای جستجو
شماره

رفتارهای ویژه عینی )(SOB

رئوس مطالب

حیطه و سطح یادگیری

جلسه

 .1استفاده از نرم افزارهای مرورگر صفحات وب و جستجو در
وب با استفاه از موتورهای جستجوی عمومی را توضیح دهد
 .2یک نمونه جستجو از مباحث پرستاری را بطور عملی نشان
دهد

7و8

 استفاده از نرم افزارهای مرورگرصفحات وب ( … ) IE,و جستجو
.3
در وب با استفاده از موتورهای
جستجوی عمومی( ….4 )Google,
 تکلیف كالسی.5
.6
.7
.8

شناختی(ادراک)
مهارتی(تقلید)

Must learn
Better to learn
Nice to learn

Must learn
Must learn

روش تدریس-

شیوه ارزشیابی پایان

وسایل آموزشی

ترم

 سخنرانی پرسش و پاسخ كار عملی و انجامتمرین
با استفاده از:
رایانه برای هر دانشجو
 ،پاورپوینت ،ماژیک و
وایت بورد،ویدیو
پروژكتور

امتحان عملی و كتبی

هدف کلی :آشنایی با پست الکترونیکی
شماره

رفتارهای ویژه عینی )(SOB

رئوس مطالب

حیطه و سطح یادگیری

جلسه

 .1چگونگی ساخت  Emailو استفاده از آن را توضیح دهد
 .2یک  Emailشخصی ایجاد نماید .

9و10

 ایجاد آدرس ایمیل درموتورهای جستجو
 ارسال و دریافت نامهالکترونیکی

 .3ارسال و دریافت نامه الکترونیکی را توضیح دهد
 .4یک نمونه نامه الکترونیکی را ارسال نماید
.5
.6
.7
.8

شناختی(ادراک)
مهارتی(تقلید)
شناختی(ادراک)
مهارتی(تقلید)

Must learn
Better to learn
Nice to learn

Must learn
Must learn
Must learn
Must learn

روش تدریس-

شیوه ارزشیابی پایان

وسایل آموزشی

ترم

 سخنرانی پرسش و پاسخ -كار عملی و انجام

انجام یک نمونه كار و
ارسال فایل انتخابی به
ایمیل استاد

تمرین
با استفاده از:
رایانه برای هر
دانشجو  ،پاورپوینت،
ماژیک و وایت
بورد،ویدیو پروژكتور

هدف کلی :استفاده از عملگرها در جستجوی تخصصی و سایتهای دانشگاهی جهت جستجوی منابع اطالعاتی تخصصی
شماره

رفتارهای ویژه عینی )(SOB

رئوس مطالب

حیطه و سطح یادگیری

جلسه

 .1نحوه جستجوی مقاالت تخصصی در مجالت الکترونیکی

شناختی(ادراک)

Must learn
Better to learn
Nice to learn

Must learn

دانشگاههای علوم پزشکی را توضیح دهد

11و
12

استفاده از عملگرها ( and, or,
 )notدر جستجوی مقاالت
 جستجو مقاالت و پایان نامه هادر سایتهای دانشگاهی

 .2یک نمونه جستجو از مباحث پرستاری را بطور عملی
نشان دهد
.3
.4
.5
.6
.7
.8

مهارتی(تقلید)

Must learn

روش تدریس-

شیوه ارزشیابی پایان

وسایل آموزشی

ترم

 سخنرانی پرسش و پاسخ -كار عملی و انجام

امتحان عملی و كتبی

تمرین
با استفاده از:
رایانه برای هر
دانشجو  ،پاورپوینت،
ماژیک و وایت
بورد،ویدیو پروژكتور

هدف کلی :استفاده از بانک های اطالعاتی عمومی و تخصصی فارسی زبان جهت جستجوی منابع اطالعاتی تخصصی

شماره

رفتارهای ویژه عینی )(SOB

رئوس مطالب

حیطه و سطح یادگیری

جلسه

 .1نحوه جستجوی مقاالت تخصصی در مجالت الکترونیکی

شناختی(ادراک)

Must learn

مهارتی(تقلید)

Must learn

سایت های فارسی را توضیح دهد
 .2یک نمونه جستجو از مباحث پرستاری را بطور عملی
نشان دهد
13و
14

 جستجو مقاالت و پایان نامه هادر سایت های فارسی زبان

.3
.4
.5
.6
.7
.8

Must learn
Better to learn
Nice to learn

روش تدریس-

شیوه ارزشیابی پایان

وسایل آموزشی

ترم

 سخنرانی پرسش و پاسخ -كار عملی و انجام

امتحان عملی و كتبی

تمرین
با استفاده از:
رایانه برای هر
دانشجو  ،پاورپوینت،
ماژیک و وایت
بورد،ویدیو پروژكتور

هدف کلی :جستجوی مجالت ایندكس شده در  ISIو  IFمجالت و انواع فرمت مقاالت چاپی

شماره

رئوس مطالب

حیطه و سطح یادگیری

رفتارهای ویژه عینی )(SOB

جلسه
 .1نحوه جستجوی مجالت ایندكس شدده در  ISIوتشدخی

IF

شناختی(ادراک)

Must learn
Better to learn
Nice to learn

Must learn

مجالت را توضیح دهد

 15و
16

 جستجوی مجالت ایندكس شدهدر ISI
  IFمجالت -مقاالت  PDFو Html

 .2یک نمونه جستجو از مجالت پرستاری دارای  IFرا بطور عملی
نشان دهد
 .3تفاوت استفاده از مقاالت  PDFو  Htmlرا در جستجوی
مقاالت نشان دهد
.4
.5
.6
.7
.8

مهارتی(تقلید)
شناختی(ادراک)

روش تدریس-

شیوه ارزشیابی پایان

وسایل آموزشی

ترم

 سخنرانی پرسش و پاسخ -كار عملی و انجام

Must learn

تمرین

Must learn

با استفاده از:
رایانه برای هر دانشجو
 ،پاورپوینت ،ماژیک و
وایت بورد،ویدیو
پروژكتور

امتحان عملی و كتبی

هدف کلی :آشنایی دانشجویان با جستجوی مقاالت در سایت PubMed

شماره

رفتارهای ویژه عینی )(SOB

رئوس مطالب

حیطه و سطح یادگیری

جلسه

 .1نحوه جستجوی مقاالت در  PubMedرا توضیح دهد
 .2یک نمونه جستجو از مباحث پرستاری را بطور عملی نشان
دهد
17و
18و
19و
20

 جستجوی مقاالت درسایتPubMed

.3
.4
.5
.6
.7
.8

شناختی(ادراک)
مهارتی(تقلید)

Must learn
Better to learn
Nice to learn

Must learn
Must learn

روش تدریس-

شیوه ارزشیابی پایان

وسایل آموزشی

ترم

 سخنرانی پرسش و پاسخ كار عملی و انجامتمرین
با استفاده از:
رایانه برای هر دانشجو
 ،پاورپوینت ،ماژیک و
وایت بورد،ویدیو
پروژكتور

امتحان عملی و كتبی

هدف کلی :آشنایی دانشجویان با شبکه VPNو منابع الکترونیکی و كتابخانه دیجیتال دانشگاه
شماره

رفتارهای ویژه عینی )(SOB

رئوس مطالب

حیطه و سطح یادگیری

جلسه
 .1با استفاده از شبکه  VPNدانشگاه به مقاالت آبونمان

شناختی(ادراک)

Must learn
Better to learn
Nice to learn

Must learn

دسترسی داشته باشد
 نحوه استفاده از شبکه  .2 VPNجستجوی مقاالت دیگر منابع الکترونیکی و كتابخانهدیجیتال دانشگاه
دانشگاه
جلسات
 21تا
26

 جستجوی مقاالت در دیگرمنابع الکترونیکی و كتابخانه
دیجیتال دانشگاه
 ( Science Direct,… )Scopus,

 )Science Direct, Scopus, …( .3را توضیح دهد
 .4یک نمونه جستجو از مباحث پرستاری را بطور عملی
نشان دهد
.5
.6
.7
.8

مهارتی(تقلید)
شناختی(ادراک)

مهارتی(تقلید)

روش تدریس-

شیوه ارزشیابی

وسایل آموزشی

پایان ترم

 سخنرانی پرسش و پاسخ -كار عملی و انجام

امتحان عملی و كتبی

Must learn

تمرین

Must learn

با استفاده از:

Must learn

رایانه برای هر
دانشجو  ،پاورپوینت،
ماژیک و وایت
بورد،ویدیو پروژكتور

هدف کلی :آشنایی با اهداف  ITدر سیستم های مختلف
شماره

رفتارهای ویژه عینی )(SOB

رئوس مطالب

حیطه و سطح یادگیری

جلسه

 .1كاربرد  ITدر علوم پزشکی و پرستاری و مزایای استفاده
از نرم افزار  HISدر نظام بیمارستانی را توضیح دهد و
لیست نماید

27

كاربرد  ITدر علوم پزشکی و
پرستاری و معرفی سیستم HIS
در نظام بیمارستانی

شناختی(ادراک)

Must learn
Better to learn
Nice to learn

Must learn

روش تدریس-

شیوه ارزشیابی

وسایل آموزشی

پایان ترم

 سخنرانی پرسش و پاسخ -كار عملی و انجام

.2

تمرین

.3

با استفاده از:
رایانه برای هر
دانشجو  ،پاورپوینت،
ماژیک و وایت
بورد،ویدیو پروژكتور

.4
.5
.6
.7
.8

امتحان كتبی

