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 آشٌایی تا هثاًی فٌاٍسی اطالػات

 جَ تتَاًذ،اًتظاس هی سٍد داًش

 الف( در حیطه شناختی:

 کاستشدّای فٌاٍسی اطالػات سا رکش ًوایذ.-

 سخت افضاس ساتؼشیف ًوایذ.-

  ًشم افضاس تؼشیف ًوایذ.-

 قطؼات سخت افضاس سا تَضیح دّذ. -

 قطؼات ٍسٍدی ٍ خشٍجی کاهپیَتش سا رکش ًوایذ. -

 حرکتی:-روانیب( در حیطه 
 .سخت افضاسّا سا هشاّذُ ٍ لوس کٌذ -

قطؼات ٍسٍدی ٍ خشٍجی سا تشٌاسذ ٍ اًْا سا هشاّذُ  -
 کٌذ.

 -شٌاختی
سٍاًی 
 حشکتی

 سخٌشاًی،
 پاسخ، پشسش ٍ

 گشٍّی تحث

، ٍایت تشد
 هاطیک

 ،ٍیذئَ پشٍطکتَس
کتاب، ًشم افضاس 
Power point 

 دقیقِ 021
آهادگی تشای 
 جلسِ آیٌذُ

 آغاصیي آصهَى

 جَ تتَاًذ،اًتظاس هی سٍد داًش آشٌایی تا سخت افضاس  2
 -شٌاختی
سٍاًی 

 سخٌشاًی،
 پاسخ، پشسش ٍ

، ٍایت تشد
 هاطیک

 دقیقِ 021
پشسش ٍ پاسخ 

 کالساتتذای دس 
 تکَیٌی

                                                 

 ش علمی، آزمبیطی گرد –پرسص و پبسخ  –حل مسئله  –گروهی کوچک، نمبیطی  –ای توانذ ضبمل: سخنرانی، مببحثهیبدگیری می –روش یبددهی   


لط یب تراکمی )پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تس نیای یب تکوینی )در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن( و آزمون پبیبتواننذ به صورت آزمون ورودی )آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن( مرحلههب بر اسبس اهذاف میآزمون  

 دانطجویبن( برگسار گردد.
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 الف( در حیطه شناختی:

 هادستَسد سا تِ صَست کاهل تَضیح دّذ.-

 کاست گشافیک سا ششح دّذ.-

 اًَاع حاقظِ کاهپیَتش سا تیاى ًوایذ.-

 ساختاس چاپگشّا سا تَضیح دّذ.-

 حرکتی:-روانیب( در حیطه 
 هادس تَسد سا هشاّذُ ًوایذ. -

دستَسد تثیٌذ جایگاُ کاست گشافیک، صذا ٍ شثکِ سا دس ها -
 ٍ لوس ًوایذ.

اًَاع کاست حافظِ سا اص ًضدیک تثیٌذ ٍ آًْا سا تخاطش  -
 تسپاسد.

 ،ٍیذئَ پشٍطکتَس گشٍّی تحث حشکتی
کتاب، ًشم افضاس 
Power point 

 

 ا ًشم افضاس ٍ سیستن ػاهلآشٌایی ت  3

 اًتظاس هی سٍد داًشجَ تتَاًذ،

 الف( در حیطه شناختی:
 اًَاع ًشم افضاس سا تَضیح دّذ.-

 سیستن ػاهل سا تَضیح دّذ.-

 اًَاع سیستن ػاهل سا تِ صَست هختصش تَضیح دّذ.-

 سًٍذ ساُ اًذاصی کاهپیَتش سا ششح دّذ.-

 ششح دّذ. اصَل کاس ٍ هفاّین اٍلیِ کاس تا ٍیٌذٍص سا

 پیکشتٌذی هحیط ٍیٌذٍص سا ششح دّذ.-

 هذیشیت دیسک ّا ٍ فایل ّا سا تَضیح دّذ.-
 هحیط کٌتشل پٌل سا تَضیح دّذ.-
 

 حرکتی:-روانیب( در حیطه 
 تا اًَاع ًشم افضاسّا کاس کٌذ. -

 سیستن ػاهل ٍیٌذٍص سا هشاّذُ کٌذ ٍ آشٌا شَد. -

 ی کاس کٌذ.سًٍذ ساُ اًذاصی کاهپیَتش سا تصَست ػول -

 -شٌاختی
سٍاًی 
 حشکتی

 سخٌشاًی،
 پاسخ، پشسش ٍ

 گشٍّی تحث

، ٍایت تشد
 هاطیک

 ،ٍیذئَ پشٍطکتَس
کتاب، ًشم افضاس 
Power point 

 دقیقِ 021
پشسش ٍ پاسخ 

 کالساتتذای دس 
 تکَیٌی

 اًتظاس هی سٍد داًشجَ تتَاًذ،   wordآشٌایی تا تشًاهِ   4
 -شٌاختی
سٍاًی 

 تکَیٌیپشسش ٍ پاسخ  دقیقِ 021، ٍایت تشد سخٌشاًی،
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 الف( در حیطه شناختی:

سا تِ صَست پیششفتِ   wordس دس هحیط تشًاهِ تَاًایی کا-

 فشا گیشد.

 

 حرکتی:-روانیب( در حیطه 
 سا اًجام دّذ. Wordتٌظیوات اٍلیِ هشتَط تِ تشًاهِ  -
 کاس کٌذ. Wordتا هٌَّای اٍلیِ ٍ پشکاستشد تشًاهِ  -
تٌظیوات هشتَط تِ هتي ٍ پاساگشاف سا تصَست ػولی تا  -

 کاس ًوایذ. Wordتشًاهِ 

 ظیوات هشتَط تِ تصاٍیش سا تصَست ػولی کاس کٌذ.تٌ -
 اًجام دّذ. wordتشسین جذٍل سا دس تشًاهِ  -

 پاسخ، پشسش ٍ حشکتی

 گشٍّی تحث
 هاطیک

 ،ٍیذئَ پشٍطکتَس
کتاب، ًشم افضاس 
Power point 

 کالس اتتذایدس 

 

 Power pointا تشًاهِ آشٌایی ت  5

 اًتظاس هی سٍد داًشجَ تتَاًذ،

 الف( در حیطه شناختی:

سا تِ  Power pointتَاًایی کاس دس هحیط تشًاهِ - 

 صَست پیششفتِ فشا گیشد.

 

 :عملیب( در حیطه 
 تصَست ػولی آشٌا شَد. PowerPointتا هحیط تشًاهِ  -
 سا اًجام دّذ. PowerPointتٌظیوات اٍلیِ تشًاهِ  -

 تا هٌَّای پشکاتشد تصَست ػولی کاس کٌذ. -
تتَاًذ یک سخٌشاًی استاًذاسد سا تا تشًاهِ  -

PowerPoint .طشاحی ًوایذ 

 -شٌاختی
سٍاًی 
 حشکتی

 سخٌشاًی،
 پاسخ، پشسش ٍ

 گشٍّی تحث

، ٍایت تشد
 هاطیک

 ،ٍیذئَ پشٍطکتَس
کتاب، ًشم افضاس 
Power point 

 دقیقِ 021

پشسش ٍ پاسخ 

 کالس اتتذای دس 

 

 تکَیٌی

 Excelآشٌایی تا تشًاهِ   6

 اًتظاس هی سٍد داًشجَ تتَاًذ،

 الف( در حیطه شناختی:

 سا فشا گیشد. Excelتَاًایی کاس دس هحیط تشًاهِ -

 

 حرکتی:-روانیب( در حیطه 

 -شٌاختی
سٍاًی 
 حشکتی

 سخٌشاًی،
 پاسخ، پشسش ٍ

 گشٍّی تحث

، ٍایت تشد
 هاطیک

 ،ٍیذئَ پشٍطکتَس
کتاب، ًشم افضاس 
Power point 

 دقیقِ 021

پشسش ٍ پاسخ 

 کالس اتتذایدس 

 

 تکَیٌی
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 تصَست ػولی آشٌا شَد. Excelتا هحیط کاس تشًاهِ  -

 سا تصَست ػولی کاس ًوایذ. Excelهفاّین اٍلیِ  -

 سا اًجام دّذ. Excelظیوات اٍلیِ تشًاهِ تٌ -

ًحَُ ٍسٍد اطالػات ٍ چگًَگی ٍیشایش اًْا سا تصَست  -
 ػولی اًجام دّذ.

تٌظیوات هشتَط تِ صفحِ کاسی سا تصَست ػولی کاس  -
 کٌذ.

تصَست ػولی کاس  Excelفشهَل ًَیسی سا دس هحیط  -

 کٌذ. 

 آدسس دّی ًسثی ٍ ػولی سا توشیي کٌذ. -

 سا اجشا ًوایذ ٍ تصَست ػولی کاس کٌذ. Excelخطاّای  -

ًحَُ ششط گزاسی تش سٍی اطالػات سا تصَست ػولی کاس  -
 ًوایذ.

7  
آشٌایی تا ایٌتشًت ٍ پایگاُ ّای 

 اطالػاتی هشتثط تا ػلَم پضشکی

 اًتظاس هی سٍد داًشجَ تتَاًذ،

 الف( در حیطه شناختی:

 کاس ًوایذ. تا تاًک ّای اطالػاتی دس ایٌتشًت -

 آشٌا شَد. ًحَُ جستجَی اطالػات دس ایٌتشًتتا  -

 سا تشٌاسذ. searchاصَل  -

 .آشٌایی پیذا کٌذ تا هذالیي -

 حرکتی:-روانیب( در حیطه 
کاس تا تاًک ّای اطالػاتی دس ایٌتشًت سا تصَست ػولی  -

 کاس ًوایذ.

ًحَُ جستجَی اطالػات دس ایٌتشًت سا تصَست ػولی  -

 اًجام دّذ.

 -شٌاختی
سٍاًی 
 حشکتی

 سخٌشاًی،
 پاسخ، پشسش ٍ

 گشٍّی تحث

، ٍایت تشد
 هاطیک

 ،ٍیذئَ پشٍطکتَس
کتاب، ًشم افضاس 
Power point 

 دقیقِ 021
پشسش ٍ پاسخ 

 سکال اتتذایدس 
 تکَیٌی
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آشٌایی تا ایٌتشًت ٍ پایگاُ ّای 

 اطالػاتی هشتثط تا ػلَم پضشکی

 اًتظاس هی سٍد داًشجَ تتَاًذ،

 الف( در حیطه شناختی:

 آشٌا شَد. CINAHLLتا سیستن اطالػات  -

 -شٌاختی
سٍاًی 
 حشکتی

 سخٌشاًی،
 پاسخ، پشسش ٍ

 گشٍّی تحث

، ٍایت تشد
 هاطیک

 ،ٍیذئَ پشٍطکتَس
 دقیقِ 021

پشسش ٍ پاسخ 

 کالساتتذای دس 

 

 تکَیٌی
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 آشٌا گشدد. دس کتاتخاًِ NLMتا تضاسٍس ٍ ًظام  -

 آشٌایی پیذا کٌذ. PubMedدادُ تا پایگاُ  -

 حرکتی:-روانیب( در حیطه 
 سا هشاّذُ کٌذ CINAHLLهحیط پایگاُ دادُ  -
 کاس کٌذ. CINAHLLپایگاُ دادُ تصَست ػولی تا  - 
سا تصَست ػولی هشاّذُ کٌذ ٍ  PubMedپایگاُ دادُ  -

 تتَاًذ اًَاع جستجَ سا دس اى اًجام دّذ.

کتاب، ًشم افضاس 
Power point 

 جوغ تٌذی هطالة کالسی  9

 اًتظاس هی سٍد داًشجَ تتَاًذ،
ّذف اص اسائِ ایي ٍاحذ دسسی سا تِ خَتی دسک کشدُ  -

 تاشذ.

 ق دس اهتحاى پایاى تشم ششکت کٌذ.تا اًگیضُ ٍ اشتیا -

-شٌاختی
-ػاطفی
سٍاًی 
 حشکتی

حل مسئله و 

 عملی
- 121 

حل مسبئل داده 

 شده و عملی
 آصهَى پایاًی
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