داًطکذُ علَم پسضکی ٍ خذهبت بْذاضتی درهبًی الرستبى
هرکس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علٍم پسضکی
ٍاحذ برًبهِ ريسی درسی ٍ آهَزضی
گرٍُ اتبق عول
طرح درس رٍزاًِ ( )lesson Planترکیبی
جلسِ اٍل
داًشکد :بْداشت

هقطع  /رشتِ تحصیلی :کارشٌاسی بْداشت هحیط

گرٍُ آهَزشی  :بْداشت هحیط

سبل تحصیلی 1400-99 :

تبريخ ارائِ درس 1400/01/15 :

ًبم درس (ٍاحذ)  :سیستن ّبی اطالع رسبًی پسضکی

رٍز :دٍضٌبِ

ًَع ٍاحذً :ظری/عولی

سبعت10-12 :

تعذاد داًطجَيبى 17 :

تعذاد ٍاحذ1 :

هسئَل درس :دکتر زارع

هذت کالس 2 :سبعت

هذرس :دکتر زارع

تبريخ تذٍيي  /ببزًگری1400/01/30 :
عٌَاى جلسِ  :جلسِ اٍل

ّدف کلی جلسِ  :آشنایی تا سیستن های اطالع رسانی پسشکی
اّداف اختصاصی :





آشنایی سرفصل و اهذاف تا سیستن های اطالع رسانی پسشکی
شناخت انواع سیستن های اطالع رسانی
توانایی تفکیک کارتردهای هختلف سیستن های اطالع رسانی پسشکی

رٍش آهَزش  :ترکیبی
اهکاًات آهَزشی  :سیستن کاهپیَتریٍ ،ایت بردٍ ،یدئَ پرٍژکتَر
فعالیت آهَزشی  :تکلیف

/

پرٍژُ

/

تاالر گفتگَ

عٌَاى ٍ ًَع آزهَى ً :دارد
هٌبع درس :

نام کتاب :سیستن های اطالع رسانی پسشکی
هؤلف :دکتر آسیه درویشی
ویراستار:
انتشارات :آناطة


هقدهِ ( :ایي قسوت صرفا جْت کالس ّای حضَری تکنیل گردد).



کلیات درس

هذت زهبى 10 :دلیمِ





بخص اٍل درس

هذت زهبى  45 :دلیمِ



پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت

هذت زهبى  5 :دلیمِ



بخص دٍم درس

هذت زهبى 45 :دلیمِ
هذت زهبى  10 :دلیمِ

جوع بٌدی ٍ ًتیجِ گیری

جلسِ دٍم
داًشکد :بْداشت

هقطع  /رشتِ تحصیلی :کارشٌاسی بْداشت هحیط

گرٍُ آهَزشی  :بْداشت هحیط

سبل تحصیلی 1400-99 :

تبريخ ارائِ درس 1400/01/15 :

ًبم درس (ٍاحذ)  :سیستن ّبی اطالع رسبًی پسضکی

رٍز :دٍضٌبِ

ًَع ٍاحذً :ظری/عولی

سبعت10-12 :

تعذاد داًطجَيبى 17 :

تعذاد ٍاحذ1 :

هسئَل درس :دکتر زارع

هذت کالس 2 :سبعت

هذرس :دکتر زارع

تبريخ تذٍيي  /ببزًگری1400/01/30 :
عٌَاى جلسِ  :جلسِ دٍم

ّدف کلی جلسِ  :آشنایی تا رایانه شخصی
اّداف اختصاصی :





شناخت اجسای هختلف رایانه
کارکرد و اهویت سخت افساری
توانایی تفکیک اجسا سخت افساری

رٍش آهَزش  :ترکیبی
اهکاًات آهَزشی  :سیستن کاهپیَتریٍ ،ایت بردٍ ،یدئَ پرٍژکتَر
فعالیت آهَزشی  :تکلیف

/

پرٍژُ

/

تاالر گفتگَ

عٌَاى ٍ ًَع آزهَى ً :دارد
هٌبع درس :

نام کتاب :سیستن های اطالع رسانی پسشکی
هؤلف :دکتر آسیه درویشی
ویراستار:
انتشارات :آناطة


هقدهِ ( :ایي قسوت صرفا جْت کالس ّای حضَری تکنیل گردد).



کلیات درس





بخص اٍل درس

هذت زهبى  45 :دلیمِ



پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت

هذت زهبى  5 :دلیمِ



بخص دٍم درس

هذت زهبى 45 :دلیمِ

جوع بٌدی ٍ ًتیجِ گیری

جلسِ سَم

هذت زهبى 10 :دلیمِ

هذت زهبى  10 :دلیمِ

داًشکد :بْداشت

هقطع  /رشتِ تحصیلی :کارشٌاسی بْداشت هحیط

گرٍُ آهَزشی  :بْداشت هحیط

سبل تحصیلی 1400-99 :

تبريخ ارائِ درس 1400/01/15 :

ًبم درس (ٍاحذ)  :سیستن ّبی اطالع رسبًی پسضکی

رٍز :دٍضٌبِ

ًَع ٍاحذً :ظری/عولی

سبعت10-12 :

تعذاد داًطجَيبى 17 :

تعذاد ٍاحذ1 :

هسئَل درس :دکتر زارع

هذت کالس 2 :سبعت

هذرس :دکتر زارع

تبريخ تذٍيي  /ببزًگری1400/01/30 :
عٌَاى جلسِ  :جلسِ سَم

ّدف کلی جلسِ  :آشنایی تا سیستن عاهل وینذوز
اّداف اختصاصی :





آشنایی تا قاتلیت های سیستن عاهل وینذوز
شناخت پنجره ها و نرم افسارهای وینذوز
توانایی ته کارگیری نرم افسارها

رٍش آهَزش  :ترکیبی
اهکاًات آهَزشی  :سیستن کاهپیَتریٍ ،ایت بردٍ ،یدئَ پرٍژکتَر
فعالیت آهَزشی  :تکلیف

/

پرٍژُ

/

تاالر گفتگَ

عٌَاى ٍ ًَع آزهَى ً :دارد
هٌبع درس :

نام کتاب :سیستن های اطالع رسانی پسشکی
هؤلف :دکتر آسیه درویشی
ویراستار:
انتشارات :آناطة


هقدهِ ( :ایي قسوت صرفا جْت کالس ّای حضَری تکنیل گردد).



کلیات درس



هذت زهبى 10 :دلیمِ



بخص اٍل درس

هذت زهبى  45 :دلیمِ



پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت

هذت زهبى  5 :دلیمِ



بخص دٍم درس

هذت زهبى 45 :دلیمِ
هذت زهبى  10 :دلیمِ

جوع بٌدی ٍ ًتیجِ گیری

جلسِ چْبرم
داًشکد :بْداشت

گرٍُ آهَزشی  :بْداشت هحیط

هقطع  /رشتِ تحصیلی :کارشٌاسی بْداشت هحیط

سبل تحصیلی 1400-99 :

تبريخ ارائِ درس 1400/01/15 :

ًبم درس (ٍاحذ)  :سیستن ّبی اطالع رسبًی پسضکی

رٍز :دٍضٌبِ

ًَع ٍاحذً :ظری/عولی

تعذاد داًطجَيبى 17 :

سبعت10-12 :

تعذاد ٍاحذ1 :

هسئَل درس :دکتر زارع

هذت کالس 2 :سبعت

هذرس :دکتر زارع

تبريخ تذٍيي  /ببزًگری1400/01/30 :
عٌَاى جلسِ  :جلسِ چْارم

ّدف کلی جلسِ  :آشنایی تا تانک های اطالعاتی ههن
اّداف اختصاصی :





آشنایی تا کتة و هرجع تخصصی رشته
شناخت انواع تانک های اطالعاتی
توانایی استفاده از تانک های اطالعاتی تهذاشت و پسشکی

رٍش آهَزش  :ترکیبی
اهکاًات آهَزشی  :سیستن کاهپیَتریٍ ،ایت بردٍ ،یدئَ پرٍژکتَر
فعالیت آهَزشی  :تکلیف

/

پرٍژُ

/

تاالر گفتگَ

عٌَاى ٍ ًَع آزهَى ً :دارد
هٌبع درس :

نام کتاب :سیستن های اطالع رسانی پسشکی
هؤلف :دکتر آسیه درویشی
ویراستار:
انتشارات :آناطة


هقدهِ ( :ایي قسوت صرفا جْت کالس ّای حضَری تکنیل گردد).



کلیات درس



هذت زهبى 10 :دلیمِ



بخص اٍل درس

هذت زهبى  45 :دلیمِ



پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت

هذت زهبى  5 :دلیمِ



بخص دٍم درس

هذت زهبى 45 :دلیمِ
هذت زهبى  10 :دلیمِ

جوع بٌدی ٍ ًتیجِ گیری

جلسِ پٌجن
داًشکد :بْداشت

گرٍُ آهَزشی  :بْداشت هحیط

هقطع  /رشتِ تحصیلی :کارشٌاسی بْداشت هحیط

سبل تحصیلی 1400-99 :

تبريخ ارائِ درس 1400/01/15 :

ًبم درس (ٍاحذ)  :سیستن ّبی اطالع رسبًی پسضکی

رٍز :دٍضٌبِ

ًَع ٍاحذً :ظری/عولی

تعذاد داًطجَيبى 17 :

تعذاد ٍاحذ1 :

هسئَل درس :دکتر زارع

هذت کالس 2 :سبعت

هذرس :دکتر زارع

تبريخ تذٍيي  /ببزًگری1400/01/30 :
عٌَاى جلسِ  :جلسِ پٌجن

سبعت10-12 :

ّدف کلی جلسِ  :آشنایی تا اینترنت
اّداف اختصاصی :





آشنایی تا جستجو در صفحات اینترنتی
شناخت ترفنذهای جستجو
توانایی جستجو در اینترنت و تحلیل خروجی

رٍش آهَزش  :ترکیبی
اهکاًات آهَزشی  :سیستن کاهپیَتریٍ ،ایت بردٍ ،یدئَ پرٍژکتَر
فعالیت آهَزشی  :تکلیف

/

پرٍژُ

/

تاالر گفتگَ

عٌَاى ٍ ًَع آزهَى ً :دارد
هٌبع درس :

نام کتاب :سیستن های اطالع رسانی پسشکی
هؤلف :دکتر آسیه درویشی
ویراستار:
انتشارات :آناطة


هقدهِ ( :ایي قسوت صرفا جْت کالس ّای حضَری تکنیل گردد).



کلیات درس



هذت زهبى 10 :دلیمِ



بخص اٍل درس

هذت زهبى  45 :دلیمِ



پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت

هذت زهبى  5 :دلیمِ



بخص دٍم درس

هذت زهبى 45 :دلیمِ
هذت زهبى  10 :دلیمِ

جوع بٌدی ٍ ًتیجِ گیری

جلسِ ضطن
داًشکد :بْداشت

گرٍُ آهَزشی  :بْداشت هحیط

هقطع  /رشتِ تحصیلی :کارشٌاسی بْداشت هحیط

سبل تحصیلی 1400-99 :

تبريخ ارائِ درس 1400/01/15 :

ًبم درس (ٍاحذ)  :سیستن ّبی اطالع رسبًی پسضکی

رٍز :دٍضٌبِ

ًَع ٍاحذً :ظری/عولی

تعذاد داًطجَيبى 17 :

تعذاد ٍاحذ1 :

هسئَل درس :دکتر زارع

هذت کالس 2 :سبعت

هذرس :دکتر زارع

تبريخ تذٍيي  /ببزًگری1400/01/30 :
عٌَاى جلسِ  :جلسِ ششن

ّدف کلی جلسِ  :آشنایی تا سیستن های اطالع رسانی پسشکی
اّداف اختصاصی :





آشنایی تا سایت Pubmed
جستجو در Pubmed
توانایی استفاده از اطالعات در pubmed

سبعت10-12 :

رٍش آهَزش  :ترکیبی
اهکاًات آهَزشی  :سیستن کاهپیَتریٍ ،ایت بردٍ ،یدئَ پرٍژکتَر
فعالیت آهَزشی  :تکلیف

/

پرٍژُ

/

تاالر گفتگَ

عٌَاى ٍ ًَع آزهَى ً :دارد
هٌبع درس :

نام کتاب :سیستن های اطالع رسانی پسشکی
هؤلف :دکتر آسیه درویشی
ویراستار:
انتشارات :آناطة


هقدهِ ( :ایي قسوت صرفا جْت کالس ّای حضَری تکنیل گردد).



کلیات درس



هذت زهبى 10 :دلیمِ



بخص اٍل درس

هذت زهبى  45 :دلیمِ



پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت

هذت زهبى  5 :دلیمِ



بخص دٍم درس

هذت زهبى 45 :دلیمِ
هذت زهبى  10 :دلیمِ

جوع بٌدی ٍ ًتیجِ گیری

جلسِ ّفتن
داًشکد :بْداشت

هقطع  /رشتِ تحصیلی :کارشٌاسی بْداشت هحیط

گرٍُ آهَزشی  :بْداشت هحیط

سبل تحصیلی 1400-99 :

تبريخ ارائِ درس 1400/01/15 :

ًبم درس (ٍاحذ)  :سیستن ّبی اطالع رسبًی پسضکی

رٍز :دٍضٌبِ

ًَع ٍاحذً :ظری/عولی

تعذاد داًطجَيبى 17 :

تعذاد ٍاحذ1 :

هسئَل درس :دکتر زارع

هذت کالس 2 :سبعت

هذرس :دکتر زارع

تبريخ تذٍيي  /ببزًگری1400/01/30 :
عٌَاى جلسِ  :جلسِ ّفتن

ّدف کلی جلسِ  :آشنایی تا انواع روش های تحقیق
اّداف اختصاصی :





آشنایی تا هذل های هختلف تحقیق
شناخت تفاوت های روش های تحقیق

رٍش آهَزش  :ترکیبی
اهکاًات آهَزشی  :سیستن کاهپیَتریٍ ،ایت بردٍ ،یدئَ پرٍژکتَر
فعالیت آهَزشی  :تکلیف
عٌَاى ٍ ًَع آزهَى ً :دارد

/

پرٍژُ

/

تاالر گفتگَ

سبعت10-12 :

هٌبع درس :

نام کتاب :سیستن های اطالع رسانی پسشکی
هؤلف :دکتر آسیه درویشی
ویراستار:
انتشارات :آناطة


هقدهِ ( :ایي قسوت صرفا جْت کالس ّای حضَری تکنیل گردد).



کلیات درس



هذت زهبى 10 :دلیمِ



بخص اٍل درس

هذت زهبى  45 :دلیمِ



پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت

هذت زهبى  5 :دلیمِ



بخص دٍم درس

هذت زهبى 45 :دلیمِ
هذت زهبى  10 :دلیمِ

جوع بٌدی ٍ ًتیجِ گیری

جلسِ ّطتن
داًشکد :بْداشت

گرٍُ آهَزشی  :بْداشت هحیط

هقطع  /رشتِ تحصیلی :کارشٌاسی بْداشت هحیط

سبل تحصیلی 1400-99 :

تبريخ ارائِ درس  :طبك تمَين اهتحبًی

ًبم درس (ٍاحذ)  :سیستن ّبی اطالع رسبًی پسضکی

رٍز :طبك تمَين اهتحبًبت

ًَع ٍاحذً :ظری/عولی

تعذاد داًطجَيبى 17 :

تعذاد ٍاحذ1 :

هسئَل درس :دکتر زارع

هذت کالس 2 :سبعت

هذرس :دکتر زارع

تبريخ تذٍيي  /ببزًگری1400/01/30 :
عٌَاى جلسِ  :جلسِ ّشتن

ّدف کلی جلسِ  :اهتحاى پایاى ترم
اّداف اختصاصی :



ارزشیاتی پایانی اهتحاى پایاى ترم

رٍش آهَزش  :ترکیبی
اهکاًات آهَزشی :
فعالیت آهَزشی  :ارزشیابی
عٌَاى ٍ ًَع آزهَى  :اهتحاى پایاى ترم
هٌبع درس :

نام کتاب :سیستن های اطالع رسانی پسشکی
هؤلف :دکتر آسیه درویشی
ویراستار:
انتشارات :آناطة


هقدهِ ( :ایي قسوت صرفا جْت کالس ّای حضَری تکنیل گردد).

هذت زهبى 10 :دلیمِ

سبعت



کلیات درس




اهتحبى پبيبى ترم

جوع بٌدی ٍ ًتیجِ گیری

هذت زهبى  :بر اسبس برًبهِ اهتحبًی
هذت زهبى :

