بسمه تعالي

طرح درس) آموزش آنالین و مجازی)
بخش الف:
نام و نام خانوادگي مدرس :سعید امیني آخرين مدرك تحصیلي :دکترای تخصصي
نام دانشكده :علوم پزشكي خمین

گروه آموزشي :علوم بالیني

عنوان واحد درسي به طور کامل :فن آوری اطالعات در اتاق عمل

رشته تحصیلي :مديريت خدمات بهداشتي و درماني
رشته تحصیلي فراگیران :اتاق عمل

مرتبه علمي :استاديار

مقطع :کارشناسي
تعداد جلسه8 :

تعداد واحد 1 :واحد ( 0/5نظری 0/5 -عملي)

محل تدريس :مجازی

عنوان درس پیش نیاز- :

بخش ب:

1

1

با ایميل هاي
سازمانی آشنا
شوند.

 -1اهميت برقراري ارتباط با ایميل

 .1سخنرانی (آموزش
آنالین و آفالین)
 .2پرسش و پاسخ در
قسمت گفتگو (سامانه
نوید)
.3نقد مقاله در بخش
گفتگو (سامانه نوید)
 .4نقد تصویر(سامانه
نوید)
 .5بحث و گفتگو در
آموزش آنالین همزمان
 .6حل مسئله

2

2

با استفاده از

 -1با قابليتهاي نرم افزارهاي آفيس آشنا

نرم افزارهاي

شوند.

ورد،

 -2در پاورپوینت اسالید درست کند

پاورپوینت و

(حيطه روانی حرکتی).

ردیف

جلسه

هدف کلی
جلسه

اهداف ویژه رفتاري(بر اساس سه حيطه
اهداف آموزشی :شناختی ،عاطفی ،روان
حرکتی)

روش هاي یاددهی

سازمانی را بيان کند (حيطه شناختی).
 -2در مورد موضوعات مطرح شده اظهار
نظر کند (حيطه عاطفی).
 -3ایميل سازمانی ایجاد کند (حيطه
روان حرکتی).
 -4تکاليف را با ایميل سازمانی ارسال
کند(حيطه روان حرکتی).

رفتار ورودي

وسایل
آموزشی

فعاليت هاي
یادگيري

آشنایی با:
روش ارزشيابی:
 پرسش درگفتگو
سوال در ابتدايکالس
 -آموزش همزمان

 .1سامانه
نوید
 .2سما الیو
 .3نرم افزار
کامتازیا
 .4نرم افزار
ایکس
ریکوردر

 .1بحث
 .2انجام
تکليف
.3جستجوي
اینترنتی و
مقاالت
 .4نقد
 .5حل
مسئله

 .1شرکت در
بحث 20
درصد
 .2انجام
تکاليف 30
درصد
 .3آزمون کتبی
پایان ترم 50
درصد
(چهارگزینه
اي )

 .1سامانه
نوید
 .2سما الیو

 .1بحث
 .2انجام
تکليف

 .1شرکت در
بحث 20
درصد

ارزشيابی

 .1سخنرانی (آموزش
آنالین و آفالین)

آشنایی با:
روش ارزشيابی:
 پرسش درگفتگو

شيوه ارزشيابی
متد

منابع تدریس

درصد
 اینترنت براي پرستار و ماما .یداهللجنتی .انتشارات سالم .تهران
 فناوري اطالعات در علوم پزشکی.احسان سبحانی و امير طباطبایی
 مهارت هاي کاربردي کامپيوتر.مهدي کوهستانی .1396 .موسسه
فرهنگی هنري دیباگران تهران

 -1راهنماي استفاده از آفيس

3

3و4

4

5

5

6

اکسل آشنا

 -3در اکسل نمودار ایجاد کند (حيطه

شوند.

روانی حرکتی).

 .2پرسش و پاسخ در
قسمت گفتگو (سامانه
نوید)
.3نقد مقاله در بخش
گفتگو (سامانه نوید)
 .4نقد تصویر(سامانه
نوید)
 .5بحث و گفتگو در
آموزش آنالین همزمان
 .6حل مسئله

سوال در ابتدايکالس
 -آموزش همزمان

 .3نرم افزار
کامتازیا
 .4نرم افزار
ایکس
ریکوردر

.3جستجوي
اینترنتی و
مقاالت
 .4نقد
 .5حل
مسئله

 .2انجام
تکاليف 30
درصد
 .3آزمون کتبی
پایان ترم 50
درصد
(چهارگزینه
اي )

با نحوه

 -1با پایگاه هاي علمی  ،SIDمگيران و

استفاده از

 Scopusو سایر پایگاه هاي علمی آشنا

پایگاه هاي

شوند (حيطه شناختی).

علمی ،SID

 -2مقاالت و موضوعات مورد نظر را از

مگيران،

این پایگاه ها مورد جستجو قرار دهد

،PubMed

(روانی حرکتی).

Scopus
آشنا شوند.

 -3در خصوص موضوعات مطرح شده
اظهارنظر کند (حيطه عاطفی).

 .1سخنرانی (آموزش
آنالین و آفالین)
 .2پرسش و پاسخ در
قسمت گفتگو (سامانه
نوید)
.3نقد مقاله در بخش
گفتگو (سامانه نوید)
 .4نقد تصویر(سامانه
نوید)
 .5بحث و گفتگو در
آموزش آنالین همزمان
 .6حل مسئله

آشنایی با:
روش ارزشيابی:
 پرسش درگفتگو
سوال در ابتدايکالس
 -آموزش همزمان

 .1سامانه
نوید
 .2سما الیو
 .3نرم افزار
کامتازیا
 .4نرم افزار
ایکس
ریکوردر

 .1بحث
 .2انجام
تکليف
.3جستجوي
اینترنتی و
مقاالت
 .4نقد
 .5حل
مسئله

 .1شرکت در
بحث 20
درصد
 .2انجام
تکاليف 30
درصد
 .3آزمون کتبی
پایان ترم 50
درصد
(چهارگزینه
اي )

با نحوه

 -1با پایگاه هاي علمی  UpToDateو

استفاده از

 ScienceDirectآشنا شوند (حيطه

پایگاه هاي

شناختی).

علمی

 -2مقاالت و موضوعات مورد نظر را از

UpToDat
،e

این پایگاه ها مورد جستجو قرار دهد

 .1سخنرانی (آموزش
آنالین و آفالین)
 .2پرسش و پاسخ در
قسمت گفتگو (سامانه
نوید)
.3نقد مقاله در بخش
گفتگو (سامانه نوید)
 .4نقد تصویر(سامانه
نوید)
 .5بحث و گفتگو در
آموزش آنالین همزمان
 .6حل مسئله

 .1سامانه
نوید
 .2سما الیو
 .3نرم افزار
کامتازیا
 .4نرم افزار
ایکس
ریکوردر

 .1بحث
 .2انجام
تکليف
.3جستجوي
اینترنتی و
مقاالت
 .4نقد
 .5حل
مسئله

 .1شرکت در
بحث 20
درصد
 .2انجام
تکاليف 30
درصد
 .3آزمون کتبی
پایان ترم 50
درصد
(چهارگزینه
اي )

با سایت هاي

 -1تعدادي از سایت هاي مرتبط با

مهم جهت

گایدالین هاي اتاق عمل را نام ببرد.

 .1سخنرانی (آموزش
آنالین و آفالین)

 .1سامانه
نوید
 .2سما الیو

 .1بحث
 .2انجام
تکليف

 .1شرکت در
بحث 20
درصد

ScienceDi
rect

دسترسی به

(روانی حرکتی).
 -3در خصوص موضوعات مطرح شده
اظهارنظر کند (حيطه عاطفی).

آشنایی با:
روش ارزشيابی:
 پرسش درگفتگو
سوال در ابتدايکالس
 -آموزش همزمان

آشنایی با:
روش ارزشيابی:
 پرسش درگفتگو

 -1راهنماي استفاده از پایگاه هاي
علمی

 -1راهنماي استفاده از پایگاه هاي
علمی

 -1راهنماي استفاده از پایگاه هاي
علمی

آخرین

 -2نحوه استفاده و استخراج اطالعات از

گایدالین

این سایت ها را شرح دهد.

هاي اتاق

 -3در مورد موضوعات مطرح شده اظهار

عمل آشنا

نظر کند (حيطه عاطفی).

شوند.

6

7

7

8

با سيستم

 -1خصوصيات سيستم اطالعات

HIS
بيمارستان

بيمارستان را شرح دهند (حيطه
شناختی).

آشنا شوند.

 -2نقاط قوت و ضعف سيستم هاي
اطالعات بيمارستانی را شرح دهند
(حيطه شناختی).
 -3در مورد موضوعات مطرح شده اظهار
نظر کند (حيطه عاطفی).

با کاربردهاي

 -1تله مدیسين و اهميت آن را در

تله مدیسين

پزشکی شرح دهند (حيطه شناختی).

در جراحی

 -2با کاربردهاي تله مدیسين آشنا شوند.

آشنا شوند.

 -3در مورد موضوعات مطرح شده اظهار
نظر کند (حيطه عاطفی).

 .2پرسش و پاسخ در
قسمت گفتگو (سامانه
نوید)
.3نقد مقاله در بخش
گفتگو (سامانه نوید)
 .4نقد تصویر(سامانه
نوید)
 .5بحث و گفتگو در
آموزش آنالین همزمان
 .6حل مسئله
 .1سخنرانی (آموزش
آنالین و آفالین)
 .2پرسش و پاسخ در
قسمت گفتگو (سامانه
نوید)
.3نقد مقاله در بخش
گفتگو (سامانه نوید)
 .4نقد تصویر(سامانه
نوید)
 .5بحث و گفتگو در
آموزش آنالین همزمان
 .6حل مسئله
 .1سخنرانی (آموزش
آنالین و آفالین)
 .2پرسش و پاسخ در
قسمت گفتگو (سامانه
نوید)
.3نقد مقاله در بخش
گفتگو (سامانه نوید)
 .4نقد تصویر(سامانه
نوید)
 .5بحث و گفتگو در
آموزش آنالین همزمان
 .6حل مسئله

قوانین آموزشی مورد نظر استاد وفق مقررات آموزشی:
(هرقانونی مایلید بنویسید مانند):

سوال در ابتدايکالس
 -آموزش همزمان

 .3نرم افزار
کامتازیا
 .4نرم افزار
ایکس
ریکوردر

.3جستجوي
اینترنتی و
مقاالت
 .4نقد
 .5حل
مسئله

 .2انجام
تکاليف 30
درصد
 .3آزمون کتبی
پایان ترم 50
درصد
(چهارگزینه
اي )

آشنایی با:

 .1سامانه
نوید
 .2سما الیو
 .3نرم افزار
کامتازیا
 .4نرم افزار
ایکس
ریکوردر

 .1بحث
 .2انجام
تکليف
.3جستجوي
اینترنتی و
مقاالت
 .4نقد
 .5حل
مسئله

 .1شرکت در
بحث 20
درصد
 .2انجام
تکاليف 30
درصد
 .3آزمون کتبی
پایان ترم 50
درصد
(چهارگزینه
اي )

 .1سامانه
نوید
 .2سما الیو
 .3نرم افزار
کامتازیا
 .4نرم افزار
ایکس
ریکوردر

 .1بحث
 .2انجام
تکليف
.3جستجوي
اینترنتی و
مقاالت
 .4نقد
 .5حل
مسئله

 .1شرکت در
بحث 20
درصد
 .2انجام
تکاليف 30
درصد
 .3آزمون کتبی
پایان ترم 50
درصد
(چهارگزینه
اي )

روش ارزشيابی:
 پرسش درگفتگو
سوال در ابتدايکالس
 -آموزش همزمان

آشنایی با:
روش ارزشيابی:
 پرسش درگفتگو
سوال در ابتدايکالس
 -آموزش همزمان

 -1منابع موجود در خصوص سيستم
اطالعات بيمارستانی

 -1منابع موجود در خصوص
کاربردهاي تله مدیسين در جراحی

 -1هر يكشنبه منتظر محتوای جديد در سامانه نويد باشید.
 -2در گفتگوها شرکت کنید.
 -3تكالیف را در مهلت تعیین شده پاسخ دهید.
 -4اجازه داريد سواالت خود را در پیام يا گفتگو بپرسید.
موفق باشید

