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 بسمه تعالی

 دانشگاه علوم پزشکی گلستان  

 پزشکی علوم مرکز مطالعات و توسعه آموزش

 حضوری طرح درس 
            سالمتفناوری اطالعات گروه آموزشی: *                         دانشکده پیراپزشکی                                                                                   * 

                                           زیست فناوری پزشکیته تحصیلی : رش *                                کارشناسی ارشد مقطع :*                         اطالع رسانی پزشکیعنوان درس: *

     دانشکده فناوری های نوین :برگزاری محل* 

                          نظری-عملینوع واحد:   *                                                     1:  تعداد واحد* 

   ندارد*پیش نیاز یا هم نیاز:   
 دکتر مرتضی اخوتمدرس: نام 

 14:00لی ا 08:00چهارشنبه -شنبهروزهای تماس با مسئول درس:  

                      طبقه همکف -دانشکده پیراپزشکیآدرس دفتر: 

  m-okhovat@goums.ac.ir :پست الکترونیک

 : هدف کلی درس
 در حوزه پزشکی ی هوشمندژیهای جستجوتاستراشناخت بانک های اطالعاتی مرتبط و نحوه ، مفاهیم ضروری فناوری اطالعات فراگیری

 :)رفتاری(داف اختصاصیاه
 از فراگیران انتظار می رود در پایان دوره قادر باشند:

 آشنا شوند.و انواع سیستم عامل ها  با رایانه شخصی .1

 .بدانند زیست فناوری پزشکیقابلیت های سیستم عامل ها بویژه ویندوز و لینوکس جهت بهره مندی در حوزه  .2

 وز کار کنند.های کاربردی مهم ویندآشنا شود و با برنامه لینوکس /سیستم عامل ویندوز رفندهایتبا قابلیت ها و  .3

 رسانی و مرورگرها آشنا شوند.های اطالعبا اینترنت وشبکه .4

 کاربردی رشته تحصیلی خود را بدانند و بکار گیرند.-افزارهای عملیهای اطالعاتی مهم و نرمبانکشبکه های اطالع رسانی، مرورگرها،  .5

 را بدانند. زیست فناوری پزشکیخصصی حوزه فزارهای تنصب و راه اندازی نرم انحوه  .6
توضیی  ، نار برنامه حضوریکارتباط و جایگاه سیستم یادگیری الکترونیکی در ، با رشته یا دورهکاربرد و ارتباط درس شامل  کلمه 300تا  250حدود )مورد درس معرفی مختصری در 

 ارات شما از دانشجویان) مواردی مانند به موقع پاسخ دادن به تکالیف، شرکت فعال در تعامالت و ....(انتظ، و کلی شیوه کار و روند درس
جاد توانمندی درس سیستم های اطالع رسانی پزشکی، یکی از درس های مشترک برای تمامی رشته های وابسته به علوم پزشکی می باشد و هدف اصلی آن ای

برای  طهمربوای اطالعاتی عاتی در بانک همنابع اطالهوشمند و پیشرفته ه و اجزای مختلف آن، استفاده از اینترنت و جستجوی در دانشجویان برای کار با رایان

 میباشد.  انجام امور آموزشی، پژوهشی و حرفه ای

 شیوه ارائه درس:

  قسمتی به شیوه غیرحضوری   حضوری 

 نحوه ارزشیابی دانشجو:

 (... ، حضور و غیاب،ل دوره ) کوئیز، تکالیف، امتحان میان ترمالف( در طو

 ب( پایان ترم  

 
 وظایف دانشجو 

 رعایت نظم، انجام تمارین حضور به موقع، مشارکت در مباحث درس، 

 :درسی دانشجویان منابع

 .. تبریز، انتشارات پژواک البرزسیستم های اطالع رسانی پزشکی. خدا، محمدهیوا عبد -1

 دریس شده در کالسمطالب ت -2

 فایلها و منابع آموزشی که در طول ترم ارائه می گردد. -3

 

 

 


