
به نام خـداوند جـان آفـرین

ایراندانشگاه علوم پزشکی 
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

درسی و آموزشیریزيواحد برنامه
(Course Plan) دوره  حطر

1

واحدي)2ساعتی براي یک درس 2جلسه ي 17(براي یک دوره درس کامل، براي مثال:  

کارشناسی ارشد حصیلی:تيرشتهو مقطع بیوتکنولوژي گروه آموزشی:پیرا پزشکی دانشکده:
هماتولوژي

اردندیش نیاز:پعملی نظريد:نوع واح1:تعداد واحدسیستم هاي اطالع رسانی پزشکینام درس:
سایت دانشکدهمکان برگزاري:3تا 1:ساعتشنبهیک :روززمان برگزاري کالس:
دکتر حسینی و :)(به ترتیب حروف الفبامدرسینحسینی دکتر :مسئول درس6تعداد دانشجویان:

مهندس ندرلو
(لطفا شرح دهید)شرح دوره:

انـواع ابزارھـاي جسـتجوي در محـیط وب؛ اسـتراتژی و فراگیران در پایان دوره، بـا مفـاھیم پایـه اینترنـت و 
انـواع بانـک ھـای اطالعـاتی معتبـربین شیوه علمي جسـتجو براسـاس مھـارت ھـاي سـواد اطالعـاتي،

كتب الكترونیك تخصصی رشته آشنا خواھند شـد وپزشکی، مجموعه مجالتالمللي و داخلي در حوزه علوم
ا در زمینه تحقیقات دررشته تخصصی خود به کاربرند.تا بتوانند اطالعات کسب شده در این درس ر

(لطفا شرح دهید)هدف کلی: 
افزایش توانایی دانشجو در استفاده بهینه از رایانه به منظور کسب اطالعات تخصصی و بکار 

گیري نرم افزارهاي تخصصی

بینابینی:(در واقع همان اهداف کلی طرح درس است)اهداف 
نسبت به اهداف کلی روشن تر و شفاف تر است و محورهاي اصلی برنامه را نشان می کهاستاجزاي تخصصیهدف کلی بهشکستن(منظور

).است که در واقع همان اهداف رفتاري اندویژهتري به نام اهدافقابل تقسیم شدن به اجزاي اختصاصیدهد. اهداف بینابینی
افزایش توانایی دانشجویان در 

ایانه شخصی با توجه به عملکرد آنها شناسایی اجزاء مختلف ر
جستجوي موضوع تخصصی در بانکهاي اطالعاتی تخصصی و نرم افزارهاي کاربردي
 کسب توانایی استفاده از نرم افزارهاي کاربردي در رشته خود
 کسب توانایی جستجوي موضوع تحقیقاتی در زمینه رشته تخصصی خود در بانکهاي

اطالعاتی مرتبط  
لویت بندي پایگاههاي اطالعاتی مناسب بر اساس موضوع تحقیقاتی خودتوانایی او

هاي تدریس:شیوه
پرسش و پاسخسخنرانی برنامه ریزي شدهسخنرانی

)TBLیادگیري مبتنی بر تیم()PBLیادگیري مبتنی بر حل مسئله(بحث گروهی
-----------------(لطفاً نام ببرید)سایر موارد
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(لطفا شرح دهید)ف و تکالیف دانشجو:وظای
پیش از کالسمشارکت در بحث کالسی و آمادگی

وسایل کمک آموزشی:   
پروژکتور اسالیدخته و گچتوایت برد

--------------ببرید)لطفاً نام(سایر موارد

(از نمره کل):درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 
نمرهدرصد٨٠آزمون پایان ترمنمرهدرصد------آزمون میان ترم 

نمرهدرصد٢٠شرکت فعال در کالس نمرهدرصد-----انجام تکالیف 
----------ببرید) ناماً لطفسایر موارد (

نوع آزمون
غلط-صحیحجور کردنیايچندگزینهپاسخ کوتاهتشریحی

-----------)(لطفا نام ببریدسایر موارد

:(لطفا نام ببرید): منابع پیشنهادي براي مطالعه
:منابع انگلیسی-

چاپی

اینترنتی

منابع فارسی:
چاپی

اینترنتی
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ارائهي درس کلیات  جدول هفتگی
استاد مربوطعنوان مطالبجلسه

1o آشنایی با تعریف کلّی یک سیستم رایانه اي(سخت افزار و نرم
داده)شبکه ور وافزا

o آشنایی با اجزاي تشکیل دهنده ي سخت افزار رایانه و شناخت
وظایف اجزاي تشکیل دهنده ي آن

o آشنایی با مفاهیم و تعاریف اولیه و ساختار سیستم عامل و
وظایف و انواع آن 

o روري بر تاریخچه شکل گیري سیستم عامل خانواده ي ویندوزم
از ابتدا تاکنون

وه ي نصب و راه اندازي سیستم عامل(خانواده ي آشنایی با نح
ویندوز)

مهندس ندر لو

2o دانستنی هاي رایانه اي(مرور برخی ترفندها و اصطالحات و
راهکارهاي مفید رایانه اي)

o)مقدمه اي بر رایانش ابريCloud Computing(
o)مقدمه اي بر مجازي سازيVirtualization(

مهندس ندر لو

3oها و اصطالحات در مباحث مربوط به انواع آشنایی با واژه
مقاالت(ژورنال، کنفرانس و...)

o بررسی فرآیندها و استراتژي هاي پیش رو در پذیرش یا رد
مقاالت 

o)روش هاي به دست آوردن متن کاملFull Textمقاالت (
o معرفی و آموزش و کار با نرم افزارهاي جستجوي پایگاه هاي

استنادي

مهندس ندر لو

دکتر حسینیشبکه، اینترنت و بانکهاي اطالعاتیانی و مفاهیممب4
دکتر حسینیابزارها و روش هاي جستجو در اینترنت و پایگاههاي اطالعاتی5

,Magiran, SIDجستجو در پایگاههاي اطالعاتی داخلی6

Irandoc...و
دکتر حسینی

دکتر حسینیجستجو در سایر پایگاههاي اطالعاتی7
8Citation Indexingدکتر حسینی
9NCBIدکتر حسینی


