
 
 

 

  

 
 

 

 (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 جلسه اول
 

 کارشناسی /بهداشت محیطمقطع / رشته تحصیلی:            مهندسی بهداشت محیط گروه آموزشی:     بهداشت اوز :دانشکده

 12/11/98تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصیلی  :  

 16-18ساعت:                   شنبهروز:            سیستم های اطالع رسانی پزشکی نام درس )واحد(  :  

 عملی/تئوری  نوع واحد:
 

 نفر 19تعداد دانشجويان  :

 دکتر محمد رضا زارعدرس:مسئول  1تعداد واحد:

 دکتر محمد رضا زارع:مدرس دقیقه 90مدت کالس: 

 3/11/98تاريخ تدوين/بازنگری:

. 

 سیستم های اطالع رسانی پزشکی عنوان درس : 

 هدف کلی درس :  

 آشنایی با رایانه شخصی 

 اهداف جزئی : 
  شناخت اجزای مختلف سخت افزاری رايانه شخصی و لوازم جانبی 
  کارکرد و اهمیت هريک از اجزای سخت افزاری و اوازم جانبی 

           سخنرانی روش آموزش :    

 امکانات آموزشی :کامپیوتر،ویدیوپروژکتور،وایت برد،ماژیک
 

 :Jill Lamber,Lambert peter A(2003), Finding Information in Science, Technology and Medicine, Routledgeمنبع درس  :

3edition 
Zieli nski Krzysztof, Duplaga Mariusz, Ingram David (2005). Information Technoligy Solutions for Healthcare, Springer; 
2006 editing 

 

  دقیقه     15 :مدت زمان مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه   20مدت زمان : 

 دقیقه  15مدت زمان : 

 دقیقه    20مدت زمان:  

  دقیقه  10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه 10مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 



 
 
 

 دومجلسه 
 

 گروه آموزشی:مهندسی بهداشت محیط             مقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی /بهداشت محیط   بهداشت اوز   :دانشکده

 19/11/98تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصیلی  :  

 16-18روز:           شنبه                   ساعت: نام درس )واحد(  :  سیستم های اطالع رسانی پزشکی 

 عملی /نوع واحد: تئوری 
 

 نفر 19تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس:دکتر محمد رضا زارع  1تعداد واحد:

 دکتر محمد رضا زارع:مدرس دقیقه 90مدت کالس: 

 3/11/98تاريخ تدوين/بازنگری:

. 

 عنوان درس : سیستم های اطالع رسانی پزشکی 

 هدف کلی درس :  

  آشنایی باسیستم عامل ویندوز 

 اهداف جزئی : 
  آشنايی با تاريخچه سیستم عامل های پیشرفته خصوصا ويندوز 
  قابلیت و ويژگی های سیستم عامل ويندوز 

 

 روش آموزش :    سخنرانی           

 امکانات آموزشی :کامپیوتر،ویدیوپروژکتور،وایت برد،ماژیک
 

 :Jill Lamber,Lambert peter A(2003), Finding Information in Science, Technology and Medicine, Routledgeمنبع درس  :

3edition 
Zieli nski Krzysztof, Duplaga Mariusz, Ingram David (2005). Information Technoligy Solutions for Healthcare, Springer; 
2006 editing 

 

  دقیقه     15مدت زمان:  مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه   20مدت زمان : 

 دقیقه  15مدت زمان : 

 دقیقه    20مدت زمان:  

  دقیقه  10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه 10مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 سومجلسه 
 

 گروه آموزشی:مهندسی بهداشت محیط             مقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی /بهداشت محیط   بهداشت اوز   :دانشکده

 26/11/98تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصیلی  :  

 16-18روز:           شنبه                   ساعت: نام درس )واحد(  :  سیستم های اطالع رسانی پزشکی 

 عملی /نوع واحد: تئوری 
 

 نفر 19تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس:دکتر محمد رضا زارع 1تعداد واحد:

 دکتر محمد رضا زارع:مدرس دقیقه 90مدت کالس: 

 3/11/98تاريخ تدوين/بازنگری:

. 

 عنوان درس : سیستم های اطالع رسانی پزشکی 

 هدف کلی درس :  

  اشنایی با سیستم عامل ویندوز 

 اهداف جزئی : 
  نحوه ی استفاده ازHelp  ويندوز 
  آشنايی با برنامه های کاربردی مهم ويندوز 

 روش آموزش :    سخنرانی           

 امکانات آموزشی :کامپیوتر،ویدیوپروژکتور،وایت برد،ماژیک
 

 :Jill Lamber,Lambert peter A(2003), Finding Information in Science, Technology and Medicine, Routledgeمنبع درس  :

3edition 
Zieli nski Krzysztof, Duplaga Mariusz, Ingram David (2005). Information Technoligy Solutions for Healthcare, Springer; 
2006 editing 

 

  دقیقه     15مدت زمان:  مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه   20مدت زمان : 

 دقیقه  15مدت زمان : 

 دقیقه    20مدت زمان:  

  دقیقه  10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه 10مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 چهارمجلسه 
 

 گروه آموزشی:مهندسی بهداشت محیط             مقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی /بهداشت محیط   بهداشت اوز   :دانشکده

 3/12/98تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصیلی  :  

 مجازی روز:            نام درس )واحد(  :  سیستم های اطالع رسانی پزشکی 

 عملی /نوع واحد: تئوری 
 

 نفر 19تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس:دکتر محمد رضا زارع 1تعداد واحد:

 دکتر محمد رضا زارع:مدرس دقیقه 90مدت کالس: 

 3/11/98تاريخ تدوين/بازنگری:

. 

 عنوان درس : سیستم های اطالع رسانی پزشکی 

 هدف کلی درس : 

 آشنایی با بانک های اطالعاتی مهم 

 اهداف جزئی : 
 معرفی و ترمینولوژی اطالع رسانی 
 آشنايی با نرم افزارهای کتب مرجع رشته تحصیلی 

      مجازی روش آموزش :    

 اینترنتامکانات آموزشی :کامپیوتر،
 

 :Jill Lamber,Lambert peter A(2003), Finding Information in Science, Technology and Medicine, Routledgeمنبع درس  :

3edition 
Zieli nski Krzysztof, Duplaga Mariusz, Ingram David (2005). Information Technoligy Solutions for Healthcare, Springer; 
2006 editing 

 

  دقیقه     15مدت زمان:  مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه   20مدت زمان : 

 دقیقه  15مدت زمان : 

 دقیقه    20  مدت زمان:

  دقیقه  10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه 10مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 پنجمجلسه 
 

 گروه آموزشی:مهندسی بهداشت محیط             مقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی /بهداشت محیط   بهداشت اوز   :دانشکده

 10/12/98تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصیلی  :  

 16-18روز:           شنبه                   ساعت: نام درس )واحد(  :  سیستم های اطالع رسانی پزشکی 

 عملی /نوع واحد: تئوری 
 

 نفر 19تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس:دکتر محمد رضا زارع 1تعداد واحد:

 زارعدکتر محمد رضا :مدرس دقیقه 90مدت کالس: 

 3/11/98تاريخ تدوين/بازنگری:

. 

 عنوان درس : سیستم های اطالع رسانی پزشکی 

 هدف کلی درس :  

  راه اندازی سیستم عامل ویندوز 

 اهداف جزئی : 
  نحوه نصب سیستم عامل ويندوز 
  رفع ايراد سیستم عامل ويندوز 

 روش آموزش :    سخنرانی           

 :کامپیوتر،ویدیوپروژکتور،وایت برد،ماژیکامکانات آموزشی 
 

 :Jill Lamber,Lambert peter A(2003), Finding Information in Science, Technology and Medicine, Routledgeمنبع درس  :

3edition 
Zieli nski Krzysztof, Duplaga Mariusz, Ingram David (2005). Information Technoligy Solutions for Healthcare, Springer; 
2006 editing 

 

  دقیقه     15مدت زمان:  مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه   20مدت زمان : 

 دقیقه  15مدت زمان : 

 دقیقه    20مدت زمان:  

  دقیقه  10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

  دقیقه 10مدت زمان :     درسارزشیابی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ششمجلسه 
 

 گروه آموزشی:مهندسی بهداشت محیط             مقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی /بهداشت محیط   بهداشت اوز   :دانشکده

 17/12/98تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصیلی  :  

 16-18روز:           شنبه                   ساعت: نام درس )واحد(  :  سیستم های اطالع رسانی پزشکی 

 عملی/نوع واحد: تئوری 
 

 نفر 19تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس:دکتر محمد رضا زارع 1تعداد واحد:

 دکتر محمد رضا زارع:مدرس دقیقه 90مدت کالس: 

 3/11/98تدوين/بازنگری:تاريخ 

. 

 عنوان درس : سیستم های اطالع رسانی پزشکی 

 هدف کلی درس :  

 یکاربردی رشته تحصیل -زارهای عملیآشنایی با بانک های اطالعاتی مهم و نرم اف 

 اهداف جزئی : 
 نظیر:  و نحوه جست و جوی آن ها آشنايی با بانک های اطالعاتیScopus, Science Direct 

 روش آموزش :    سخنرانی           

 امکانات آموزشی :کامپیوتر،ویدیوپروژکتور،وایت برد،ماژیک
 

 :Jill Lamber,Lambert peter A(2003), Finding Information in Science, Technology and Medicine, Routledgeمنبع درس  :

3edition 
Zieli nski Krzysztof, Duplaga Mariusz, Ingram David (2005). Information Technoligy Solutions for Healthcare, Springer; 
2006 editing 

 

  دقیقه     15مدت زمان:  مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه   20مدت زمان : 

 دقیقه  15مدت زمان : 

 دقیقه    20مدت زمان:  

  دقیقه  10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه 10مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 هفتمجلسه 
 

 گروه آموزشی:مهندسی بهداشت محیط             مقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی /بهداشت محیط   بهداشت اوز   :دانشکده

 24/12/98ارائه درس :تاريخ  98-99سال تحصیلی  :  

 16-18روز:           شنبه                   ساعت: نام درس )واحد(  :  سیستم های اطالع رسانی پزشکی 

 عملی /نوع واحد: تئوری 
 

 نفر 19تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس:دکتر محمد رضا زارع 1تعداد واحد:

 دکتر محمد رضا زارع:مدرس دقیقه 90مدت کالس: 

 3/11/98تاريخ تدوين/بازنگری:

. 

 عنوان درس : سیستم های اطالع رسانی پزشکی 

 هدف کلی درس :  

 یکاربردی رشته تحصیل -آشنایی با بانک های اطالعاتی مهم و نرم افزارهای عملی 

 هداف جزئی : ا
 نظیر:  و نحوه جست و جوی آن ها آشنايی با بانک های اطالعاتیBiological Abstrac, Embase, Pubmed  

 روش آموزش :    سخنرانی           

 امکانات آموزشی :کامپیوتر،ویدیوپروژکتور،وایت برد،ماژیک
 

 :Jill Lamber,Lambert peter A(2003), Finding Information in Science, Technology and Medicine, Routledgeمنبع درس  :

3edition 
Zieli nski Krzysztof, Duplaga Mariusz, Ingram David (2005). Information Technoligy Solutions for Healthcare, Springer; 
2006 editing 

 

  دقیقه     15مدت زمان:  مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه   20مدت زمان : 

 دقیقه  15مدت زمان : 

 دقیقه    20مدت زمان:  

  دقیقه  10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه 10مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 هشتمجلسه 
 

 گروه آموزشی:مهندسی بهداشت محیط             مقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی /بهداشت محیط   بهداشت اوز   :دانشکده

 16/1/99تاريخ ارائه درس : 98-99تحصیلی  :  سال 

 16-18روز:           شنبه                   ساعت: نام درس )واحد(  :  سیستم های اطالع رسانی پزشکی 

 عملی/نوع واحد: تئوری 
 

 نفر 19تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس:دکتر محمد رضا زارع  1تعداد واحد:

 دکتر محمد رضا زارع:مدرس دقیقه 90مدت کالس: 

 3/11/98تاريخ تدوين/بازنگری:

. 

 عنوان درس : سیستم های اطالع رسانی پزشکی 

 هدف کلی درس :  

 یکاربردی رشته تحصیل -آشنایی با بانک های اطالعاتی مهم و نرم افزارهای عملی 

 اهداف جزئی : 
  آشنايی با مجالت الکترونیکیFull-Text    و روش های جست و جوی آن ها 

 روش آموزش :    سخنرانی           

 امکانات آموزشی :کامپیوتر،ویدیوپروژکتور،وایت برد،ماژیک
 

 :Jill Lamber,Lambert peter A(2003), Finding Information in Science, Technology and Medicine, Routledgeمنبع درس  :

3edition 
Zieli nski Krzysztof, Duplaga Mariusz, Ingram David (2005). Information Technoligy Solutions for Healthcare, Springer; 
2006 editing 

 

  دقیقه     15مدت زمان:  مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه   20مدت زمان : 

 دقیقه  15مدت زمان : 

 دقیقه    20مدت زمان:  

  دقیقه  10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه 10مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 نهم جلسه
 

 گروه آموزشی:مهندسی بهداشت محیط             مقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی /بهداشت محیط   بهداشت اوز   :دانشکده

 23/1/99تاريخ ارائه درس : 98-99تحصیلی  :  سال 

 16-18روز:           شنبه                   ساعت: نام درس )واحد(  :  سیستم های اطالع رسانی پزشکی 

 عملی /نوع واحد: تئوری 
 

 نفر 19تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس:دکتر محمد رضا زارع  1تعداد واحد:

 دکتر محمد رضا زارع:مدرس دقیقه 90مدت کالس: 

 3/11/98تاريخ تدوين/بازنگری:

. 

 عنوان درس : سیستم های اطالع رسانی پزشکی 

 هدف کلی درس :  

 آشنایی با اینترنت 

 اهداف جزئی : 
  آشنايی با شبکه های اطالع رسانی 
 آشنايی با مرور گر های مهم اينترنت و فراگیری ابعاد مختلف آن 

 روش آموزش :    سخنرانی           

 امکانات آموزشی :کامپیوتر،ویدیوپروژکتور،وایت برد،ماژیک
 

 :Jill Lamber,Lambert peter A(2003), Finding Information in Science, Technology and Medicine, Routledgeمنبع درس  :

3edition 
Zieli nski Krzysztof, Duplaga Mariusz, Ingram David (2005). Information Technoligy Solutions for Healthcare, Springer; 
2006 editing 

 

  دقیقه     15مدت زمان:  مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه   20مدت زمان : 

 دقیقه  15مدت زمان : 

 دقیقه    20مدت زمان:  

  دقیقه  10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه 10مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 دهمجلسه 
 

 گروه آموزشی:مهندسی بهداشت محیط             مقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی /بهداشت محیط   بهداشت اوز   :دانشکده

 30/1/98درس : تاريخ ارائه 98-99سال تحصیلی  :  

 16-18روز:           شنبه                   ساعت: نام درس )واحد(  :  سیستم های اطالع رسانی پزشکی 

 نوع واحد: تئوری 
 

 نفر 19تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس:دکتر محمد رضا زارع /5تعداد واحد:

 دکتر محمد رضا زارع:مدرس دقیقه 90مدت کالس: 

 3/11/98تدوين/بازنگری:تاريخ 

. 

 عنوان درس : سیستم های اطالع رسانی پزشکی 

 هدف کلی درس :  

 آشنایی با اینترنت 

 اهداف جزئی : 
 فراگیری نحوه ی تنظیم مرورگر اينترنت برای اتصال به شبکه 
 نحوه ی کار و جستجو با موتور های جستجوی مهم 

 روش آموزش :    سخنرانی           

 امکانات آموزشی :کامپیوتر،ویدیوپروژکتور،وایت برد،ماژیک
 

 :Jill Lamber,Lambert peter A(2003), Finding Information in Science, Technology and Medicine, Routledgeمنبع درس  :

3edition 
Zieli nski Krzysztof, Duplaga Mariusz, Ingram David (2005). Information Technoligy Solutions for Healthcare, Springer; 
2006 editing 

 

  دقیقه     15مدت زمان:  مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه   20مدت زمان : 

 دقیقه  15مدت زمان : 

 دقیقه    20مدت زمان:  

  دقیقه  10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه 10مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 يازدهمجلسه 
 

 گروه آموزشی:مهندسی بهداشت محیط             مقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی /بهداشت محیط   بهداشت اوز   :دانشکده

 6/2/99تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصیلی  :  

 16-18روز:           شنبه                   ساعت: نام درس )واحد(  :  سیستم های اطالع رسانی پزشکی 

 نوع واحد: تئوری 
 

 نفر 19تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس:دکتر محمد رضا زارع /5تعداد واحد:

 دکتر محمد رضا زارع:مدرس دقیقه 90مدت کالس: 

 3/11/98تدوين/بازنگری:تاريخ 

. 

 عنوان درس : سیستم های اطالع رسانی پزشکی 

 هدف کلی درس :  

 آشنایی با اینترنت 

 اهداف جزئی : 
  آشنايی با چند سايت معروف و مهم رشته ی تحصیلی 

 روش آموزش :    سخنرانی           

 امکانات آموزشی :کامپیوتر،ویدیوپروژکتور،وایت برد،ماژیک
 

 :Jill Lamber,Lambert peter A(2003), Finding Information in Science, Technology and Medicine, Routledgeمنبع درس  :

3edition 
Zieli nski Krzysztof, Duplaga Mariusz, Ingram David (2005). Information Technoligy Solutions for Healthcare, Springer; 
2006 editing 

 

  دقیقه     15مدت زمان:  مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه   20مدت زمان : 

 دقیقه  15مدت زمان : 

 دقیقه    20مدت زمان:  

  دقیقه  10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه 10مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 دوازدهمجلسه 
 

 گروه آموزشی:مهندسی بهداشت محیط             مقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی /بهداشت محیط   بهداشت اوز   :دانشکده

 13/2/99تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصیلی  :  

 16-18ساعت:       روز:           شنبه             نام درس )واحد(  :  سیستم های اطالع رسانی پزشکی 

 عملی /نوع واحد: تئوری 
 

 نفر 19تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس:دکتر محمد رضا زارع  1تعداد واحد:

 دکتر محمد رضا زارع:مدرس دقیقه 90مدت کالس: 

 3/11/98تاريخ تدوين/بازنگری:

. 

 عنوان درس : سیستم های اطالع رسانی پزشکی 

 هدف کلی درس :  

  آشنایی با پست الکترونیکی 

 اهداف جزئی : 
 نحوه ايجاد پست الکترونیکی و استفاده از آن 

 روش آموزش :    سخنرانی           

 امکانات آموزشی :کامپیوتر،ویدیوپروژکتور،وایت برد،ماژیک
 

 :Jill Lamber,Lambert peter A(2003), Finding Information in Science, Technology and Medicine, Routledgeمنبع درس  :

3edition 
Zieli nski Krzysztof, Duplaga Mariusz, Ingram David (2005). Information Technoligy Solutions for Healthcare, Springer; 
2006 editing 

 

  دقیقه     15مدت زمان:  مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه   20مدت زمان : 

 دقیقه  15مدت زمان : 

 دقیقه    20مدت زمان:  

  دقیقه  10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه 10مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 


