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1  

آضٌبیی ثب سیستن ّبی 

اطالعبتی ثیوبرستبًی ٍ 

Telemedicine  ٍ
telecare 

 اًتظبر هی رٍد داًطجَ ثتَاًذ، 

 الف( در حیطه شناختی:
 پسضکی از راُ دٍر را ضرح دّذ. -

 سیستن ّبی کوک تطخیصی را ضرح دّذ. -

 دّذ. را تَضیح جراحی از راُ دٍر-

 هراقجت از راُ دٍر ضرح دّذ.-

-point of care systems   .را ضرح دّذ 
 

 ب( در حیطه عاطفی:
 درس گَش کٌذ.ٍ عالقِ ثِ  سُیاًگثب  -

 .داضتِ ثبضذ فعبل هطبرکت کالسیهجبحث  در -

 را پیگیری کٌذ.هجبحث درسی  حَاس داًطجَ ثب تورکس -

-ضٌبختی

 عبطفی

 سخٌراًی،
 پبسخ، پرسص ٍ

 گرٍّی ثحث

، ٍایت ثرد
 هبشیک

 ،ٍیذئَ پرٍشکتَر
کتبة، ًرم افسار 
Power point 

 دقیقِ 021
پرسص ٍ پبسخ 

 کالسای اثتذدر 
 تکَیٌی

                                                 

 آزهبیطی گردش علوی،  –پرسص و پبسخ  –حل هسئله  –گروهی کوچک، نوبیطی  –ای توانذ ضبهل: سخنرانی، هببحثهیبدگیری هی –روش یبددهی   


یب تراکوی )پبیبى یک دوره یب هقطع آهوزضی بب هذف قضبوت در هورد تسلط  نیای یب تکوینی )در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبى( و آزهوى پبیبتواننذ به صورت آزهوى ورودی )آگبهی از سطح آهبدگی دانطجویبى( هرحلههب بر اسبس اهذاف هیآزهوى  

 ویبى( برگسار گردد.دانطج
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2  

اًفَرهبتیک پرستبری ٍ 

سیستن ّبی سالهت 

 ّوراُ

 اًتظبر هی رٍد داًطجَ ثتَاًذ،

 الف( در حیطه شناختی:

 پرستبری از راُ دٍر را ثِ صَرت کبهل ضرح دّذ.-

 سالهت ّوراُ را ثِ صَرت کبهل ضرح دّذ.-

 

 ب( در حیطه عاطفی:
 درس گَش کٌذ.ٍ عالقِ ثِ  سُیثب اًگ -

 .داضتِ ثبضذ فعبل هطبرکت کالسیجبحث ه در -

 را پیگیری کٌذ.هجبحث درسی  حَاس داًطجَ ثب تورکس -

-ضٌبختی

 عبطفی

 سخٌراًی،
 پبسخ، پرسص ٍ

 گرٍّی ثحث

، ٍایت ثرد
 هبشیک

 ،ٍیذئَ پرٍشکتَر
کتبة، ًرم افسار 
Power point 

 دقیقِ 021
پرسص ٍ پبسخ 

 کالس اثتذایدر 
 تکَیٌی

3  
وبر ٍ پرًٍذُ الکترًٍیک ثی

 پرًٍذُ الکترًٍیک سالهت

 اًتظبر هی رٍد داًطجَ ثتَاًذ،

 الف( در حیطه شناختی:
 آشنایی با نحوه نوشتن گزارشات  الکترونیک پرستاری-

 آشنایی با ساختار پرونده الکترونیک سالمت -
 

 ب( در حیطه عاطفی:
 درس گَش کٌذ.ٍ عالقِ ثِ  سُیثب اًگ -

 .داضتِ ثبضذ فعبل هطبرکت کالسیهجبحث  در -

 را پیگیری کٌذ.هجبحث درسی  حَاس داًطجَ ثب تورکس -

-ضٌبختی

 عبطفی

 سخٌراًی،
 پبسخ، پرسص ٍ

 گرٍّی ثحث

، ٍایت ثرد
 هبشیک

 ،ٍیذئَ پرٍشکتَر
کتبة، ًرم افسار 
Power point 

 دقیقِ 021
پرسص ٍ پبسخ 

 کالساثتذای در 
 تکَیٌی

4  
اهٌیت اطالعبت ٍ سیستن 

 ّب

 
 اًطجَ ثتَاًذ،اًتظبر هی رٍد د

 الف( در حیطه شناختی:
 هکبًیسم ّبی اهٌیت اطالعبت را ضرح دّذ.-
 عَاهل تْذیذ کٌٌذُ اهٌیت اطالعبت ٍ سیستن را ضرح دّذ.-
 

 ب( در حیطه عاطفی:
 درس گَش کٌذ.ٍ عالقِ ثِ  سُیثب اًگ -

 .داضتِ ثبضذ فعبل هطبرکت کالسیهجبحث  در -

-ضٌبختی

 عبطفی

 سخٌراًی،
 پبسخ، پرسص ٍ

 گرٍّی ثحث

، ٍایت ثرد
 هبشیک

 ،ٍیذئَ پرٍشکتَر
کتبة، ًرم افسار 
Power point 

 دقیقِ 021
پرسص ٍ پبسخ 

 کالساثتذای در 
 تکَیٌی
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 را پیگیری کٌذ. هجبحث درسی حَاس داًطجَ ثب تورکس -

5  
جوع ثٌذی هطبلت 

 کالسی

 اًتظبر هی رٍد داًطجَ ثتَاًذ،
 .فرا گرفتِ ثبضذ ثخَثیهطبلت ارائِ ضذُ در طَل ترم را  -
 ّذف از ارائِ ایي ٍاحذ درسی را ثِ خَثی درک کردُ ثبضذ. -

 ثب اًگیسُ ٍ اضتیبق در اهتحبى پبیبى ترم ضرکت کٌذ. -

-ضٌبختی
 عبطفی

 021 - حل هسئلِ
حل هسبئل دادُ 

 ضذُ
 آزهَى پبیبًی

 نحوه ارزشیابی:

 گردد. هبنذه در اهتحبى پبیبى ترم هحبسبه هی% ببقی02 % کل نوره بب استفبده از کوئیس و02ارزضیببی به صورت کتبی که 
 نحوه محاسبه نمره کل:

 % کل نوره02   آزهوى پبیبى ترم
 % کل نوره02 کوئیس و تکبلیف درسی 

 منابع:
 (. اینترنت برای پرستبر و هبهب: نطر سبلن1801جنتی، یذاله.) -

-International nursing index. The national library of medicine, Lippincott. 

-Kumar S, Snock H. telenursing, spring publishing, 1th ed,2011. 
-Computers in nursing/linda. Lippicncott, New York. 

 


