
 

   اصول و مفاهيم  اطالع در حوزه سالمت رسانی هدف کلی این جلسه: 

 زمان

 نحوه ارزشیابی )دقیقه(

یف و وظا

 یتهايفعال

 تکمیلی دانشجویان

ایل کمک وسمواد و 

 یآموزش

شیوه  

 تدریس

 سطح

 (طبقه)

 یادگیري یطهح

)شناختی،عاطفی

 (نی حرکتی،روا

 اهداف رفتاري

 :درس قادرخواهد بود یاندانشجو پس از پا
 رئوس مطالب

 

120 

در  عالحضورف

کالس های 

انجام  ،انالین

تکاليف و 

گفتگوهای 

 سامانه نوید و

 پایان زمونآ

 دوره

در  فعال مشارکت

تکاليف و 

های سامانه گفتگو

 نوید

افزار  نرم -سالیدا

 کمتزیا

 سخنرانی

 

 دانش .1

 درک .2

 درک .3

 

 شناختی

 

 

مفهوم جامعی از نظام اطالع  .1

رسانی در حوزه سالمت ارائه 

 نماید

الع رسانی و تفاوت بين نظام اط .2

ی اطالعات را با جمالت فناور

 خودساخته بيان کند

اهميت نواوری در فرایند های  .3

اطالع رسانی نظام های ارائه 

 خدمت را تبيين نمایيد.

 

  اصول و  مفاهيم  اطالع در 

 حوزه سالمت رسانی 

 

 

 

   اشنایی با موتورهای جستجو گرهدف کلی این جلسه: 

 زمان

 ارزشیابی وهنح )دقیقه(

یف و وظا

 یتهايفعال

 تکمیلی دانشجویان

ایل کمک وسمواد و 

 یآموزش

شیوه  

 تدریس

 سطح

 (طبقه)

 یادگیري یطهح

)شناختی،عاطفی،ر

 (وانی حرکتی

 اهداف رفتاري

درس  یانانشجو پس از پاد

 :قادرخواهد بود

 رئوس مطالب

 

120 

در  حضورفعال

 ،کالس های انالین

انجام تکاليف و 

امانه گفتگوهای س

 نوید و

 دوره پایان زمونآ

در  فعال مشارکت

تکاليف و 

های سامانه گفتگو

 نوید

افزار  نرم -سالیدا

 کمتزیا

 سخنرانی

 

 درک .1

 درک .2

 تحليل .3

 درک .4

 

 شناختی

 

 مروگرهای  با .1

Internet Explorer 
Mozila Firefax 

Google chrome 

 اشنا شود

 : با ناشرین 2

Elsevier, EBSCO, Wiley, 
Springer 

 نا شودشا

 

 

 مقدمه: 

اشنایی با موتورهای جستجوگر 

، تفاوت و ناشرین مروگرها ، عمومی

انها و مقایسه چند موتور جستجوگر با 

 هم از نظر جستجوی یکسان

 

 

 

 

 

رشته و مقطع تحصیلی:          4تعداد دانشجویان:   پیش نیاز: ندارد    1شماره درس:            واحد تئوری 5/0تعداد و نوع واحد:   پزشکی یاطالع رسان یها یستمسنام درس: 

 یدکتر رضا شهرآبادنام مدرس:                   و ارتقاء سالمت ش بهداشتکارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقا سالمت         دانشکده: بهداشت            گروه آموزشی:   آموز

          شنبه چهاربرگزاری:   روز   سامانه نوید محل تشکیل کالس ها:          99-00تحصیلی:  نیمسال دوم سال           2ترم تحصیلی:    (تئوری 5/0)
 

 

 کمیته تخصصی برنامه ریزی درسی مرکز  مطالعات توسعه آموزش علوم پزشکی سبزوار

(Lesson Plan) فرم طرح درس   



 اشنایی با بانک ها و منابع اطالعاتی :هدف کلی این جلسه

 زمان

 )دقیقه(
 نحوه ارزشیابی

 یتهايفعالیف و وظا

 نتکمیلی دانشجویا

ایل وسمواد و 

 یآموزشکمک 

شیوه  

 تدریس

 سطح

 (طبقه)

 یادگیري یطهح

)شناختی،عاطف

ي،روانی 

 (حرکتی

 اهداف رفتاري

درس  یاندانشجو پس از پا

 :قادرخواهد بود

 رئوس مطالب

 

120 

در  حضورفعال

 ،کالس های انالین

انجام تکاليف و 

گفتگوهای سامانه 

 نوید و

 دوره پایان زمونآ

در  فعال مشارکت

های تکاليف و گفتگو

 سامانه نوید

افزار  نرم -سالیدا

 کمتزیا

 سخنرانی

 

 درک .1

 درک .2

 درک .3

 

 شناختی

اشنایی دانشجویان با بانک ها و 

 منابع اطالعاتی 

Web of science, scopus, 
proquest, biological 

abstract 

اشنایی دانشجویان با بانک 

 جامعه مقاالت پزشکی 

Medlib, iranmedex, 
irandoc 

اشنایی دانشجویان با بانک ها و منابع 

اطالعاتی برای جستجوی منابع معتبر 

 علمی

 

 

 

           نویسندگان و مجالت و مقاالت سنجش معيارهای با دانشجویان اشناییهدف کلی این جلسه: 

 زمان

 )دقیقه(
 نحوه ارزشیابی

 یتهايفعالیف و وظا

 تکمیلی دانشجویان

ایل وسمواد و 

 یآموزشکمک 

یوه ش 

 تدریس

 سطح

 (طبقه)

 یادگیري یطهح

)شناختی،عاطف

ي،روانی 

 (حرکتی

 اهداف رفتاري

درس  یاندانشجو پس از پا

 :قادرخواهد بود

 رئوس مطالب

 

120 

در  حضورفعال

 ،کالس های انالین

انجام تکاليف و 

گفتگوهای سامانه 

 نوید و

 دوره پایان زمونآ

در  فعال مشارکت

های تکاليف و گفتگو

 دسامانه نوی

افزار  نرم -سالیدا

 کمتزیا

 سخنرانی

 

 . دانش1

 . دانش2

 .درک3

 .تحليل4

 .درک5

 

 شناختی

معيار اشنایی دانشجویان با 

 Citationسنجش مقاالت 

اشنایی دانشجویان با معيار 

 Impactسنجش مجالت 

factor 

اشنایی دانشجویان با معيار 

 H-Index    سنجش نویسندگان

 

 هایمعيار با دانشجویان اشنایی

 و مجالت و مقاالت سنجش

           نویسندگان

 

 

 

 و نرم افزارها اطالعاتی های بانک ، ها شاخص   هدف کلی این جلسه: 

 زمان

 نحوه ارزشیابی )دقیقه(
 یتهايفعالیف و وظا

 تکمیلی دانشجویان

ایل کمک وسمواد و 

 یآموزش

شیوه  

 تدریس

 سطح

 (طبقه)

 یادگیري یطهح

،عاطفی،رو)شناختی

 (رکتیانی ح

 اهداف رفتاري

درس  یاندانشجو پس از پا

 :قادرخواهد بود

 رئوس مطالب

 

120 

در  حضورفعال

 ،کالس های انالین

انجام تکاليف و 

گفتگوهای سامانه 

 نوید و

 دوره پایان زمونآ

در  فعال مشارکت

های تکاليف و گفتگو

 سامانه نوید

افزار  نرم -سالیدا

 کمتزیا

 سخنرانی

 

 دانش.1

 

 .تحليل2

 درک. 3

 . درک4

 

 

 

 شناختی

اشنایی دانشجویان با کاربرد 

DIO 

اشنایی با نرم افزار های رفرنس 

 نویسی

 

و  اطالعاتی های بانک ، ها شاخص

 نرم افزارها
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