
١دانشکده پرستاری و مامایی تبریزدکتر سکینھ محمدعلیزاده

اولترم :کارشناسی ارشد-ماماییرشته و مقطع تحصیلی:  ) 05کاربرد رایانه در علوم پزشکی (کد :نام و کد درس

ندارد/همزمان : پیش نیازحد عملی وا1و نظريواحد1تعداد و نوع واحد:  ماماییو دانشکده پرستاريکالس کامپیوتر/ سالن کنفرانس جدید محل برگزاري:

محمدعلیزادهدکتر :مسئول درسو مدرس

بطور کامل توضیح داده شده است.Course planنحوه ارزشیابی و منابع در هدف کلی درس، توجه: 

شماره 
طبقه هر اهداف میانی (رئوس مطالب)جلسه

مواد و وسایل یادگیري/روش یاددهیحیطه
آموزشی

مدت 
سهجل

(دقیقه)
نحوه تکالیف دانشجو

ارزشیابی

بودجه بندي
تعداد 
سوال

نمره

1

توضیح اهمیت درس و طرح دوره و درس

افزاري افزاري و سختآشنایی با مفاهیم پایه نرم
کامپیوتر، قابلیتهاي و ویژگیهاي سیستم عامل 

ویندوز و کار با پست الکترونیکی
شناختی،

- روانی
حرکتی

کار عملی با نی، سخنرا
پرسش و کامپیوتر و 

پاسخ

ویدئو ،وایت بورد
پروژکتور،

کامپیوتر (به تعداد 
دانشجویان و 

- برگهمدرس)، و 
هاي تمرین مطالب 

240
دقیقه

و مشارکت در بحث کالسی
شرکت ، پاسخ به سئواالت

فعال در کالس و کار عملی 
با کامپیوتر در کالس 
بالفاصله بعد از توضیح 

و انجام تکالیف مدرس 
مشخص شده در ساعات 
خارج از کالس و ارسال 

ارزشیابی 
تکوینی

21

2-3افزار کسب توانمندي کامل در استفاده از نرم
Word تا حدي که قادر باشد کلیه امور تایپی

سه 
9-47-3جلسه 

بسمه تعالی

دانشکده پرستاري و مامایی

Lesson(درسطرح  plan(
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شماره 
طبقه هر اهداف میانی (رئوس مطالب)جلسه

مواد و وسایل یادگیري/روش یاددهیحیطه
آموزشی

مدت 
سهجل

(دقیقه)
نحوه تکالیف دانشجو

ارزشیابی

بودجه بندي
تعداد 
سوال

نمره

و مقالهنامهپایان،پروپوزال تحقیقاتیشاملخویش 
و فورمولهاياز جمله جداول و نمودارهاخویش

هاي الزم را شخصا با رعایت کلیه مربوطه و طراحی
اصول مربوطه آماده سازد.

240
يدقیقه

به مدرس از بموقع آنها 
الکترونیکیطریق پست 

4افزار کسب توانمندي کامل در استفاده از نرم
PowerPoint تا حدي که قادر باشد کلیه

کالسها، در اسالیدهاي مربوط به ارائه مطالب در 
کنفرانسهاي علمی و نیز تهیه پوستر را شخصا با 

رعایت کلیه اصول مربوطه آماده سازد.

شناختی،
- روانی

حرکتی

سخنرانی، کار عملی با 
کامپیوتر و پرسش و 

پاسخ

ویدئو ،وایت بورد
پروژکتور،

کامپیوتر (به تعداد 
دانشجویان و 

- برگهمدرس)، و 
هاي تمرین مطالب

240

و مشارکت در بحث کالسی
شرکت ، پاسخ به سئواالت

فعال در کالس و کار عملی 
با کامپیوتر در کالس 
بالفاصله بعد از توضیح 
مدرس و انجام تکالیف 

مشخص شده در ساعات 
خارج از کالس و ارسال 

به مدرس از بموقع آنها 
الکترونیکیطریق پست 

ارزشیابی 
تکوینی

3-41-2

5افزار م در استفاده از نرمکسب توانمندي الزExcel ،
Paint وCalculator و توانمندي تعریف کلیه

فرمولها و انجام محاسبات مربوطه و رسم نمودارها از 
Excelافزار جمله نمودار هرم سنی جنسی با نرم

2403-42-3

6تمرین و رفع اشکاالت دروس قبلی

4-2403امتحان عملی میان ترم با کامپیوتر ---

7 کسب توانمندي اولیه در استفاده از موتورهاي
المللی و جستجو و بانکهاي اطالعاتی مهم بین

داخلی
2403-41
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شماره 
طبقه هر اهداف میانی (رئوس مطالب)جلسه

مواد و وسایل یادگیري/روش یاددهیحیطه
آموزشی

مدت 
سهجل

(دقیقه)
نحوه تکالیف دانشجو

ارزشیابی

بودجه بندي
تعداد 
سوال

نمره

8-9افزار کسب توانمندي الزم در استفاده از نرم
Endnote4-43-2403براي مدیریت منابع

از SPSSر افزاکسب توانمندي الزم در استفاده از نرم10-11
جمله: 

 ،ورودComputing وRecodingهاداده

Cleaningهاي کمیها، بررسی نرمالیته دادهداده

ها با استفاده از فراوانی، میانگین توصیف داده
(انحراف معیار) و/یا میانه (صدکها)

 استفاده مناسب از برخی آزمونهاي آماري از جمله
-ویتنی، مکمستقل و وابسته، منtکاي اسکوئر، 

والیسنیمار، آنالیز واریانس یکطرفه و کروسکال

 ترسیم جدول و تفسیر نتایج حاصل از آنالیزهاي
فوق

شناختی،
- روانی

حرکتی

سخنرانی، کار عملی با 
کامپیوتر و پرسش و 

پاسخ

ویدئو ،وایت بورد
پروژکتور،

کامپیوتر (به تعداد 
دانشجویان و 

- برگهمدرس)، و 
هاي تمرین مطالب

240

و مشارکت در بحث کالسی
شرکت ، پاسخ به سئواالت

فعال در کالس و کار عملی 
با کامپیوتر در کالس 
بالفاصله بعد از توضیح 
مدرس و انجام تکالیف 

مشخص شده در ساعات 
خارج از کالس و ارسال 

به مدرس از بموقع آنها 
الکترونیکیطریق پست 

ارزشیابی 
تکوینی

3-43-4

12تمرین و رفع اشکاالت دروس تدریس بندي،جمع
--- --- 240شده


