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  مقدمه)شرح درس(:

در این درس دانشجو با شیوه استفاده از رایانه و نیز اینترنت و با بانکهای اطالعاتی 

 مهم در ایران و جهان و آشنا میشود. همچنین

ابخانهای و سرویسهای کتابخانهای دانشگاهها و سازمانها آشنا دانشجو با الگوهای کت

 میشود تا بتواند بهطور عملی از آنها برای

مطالعه و تحقیق در رشته خود استفاده کند. در این درس فراگیر با شیوه دستیابی به 

 روشهای مختلف جستجو در بانکهای اطالعاتی

طریق جستجو در وبسایتهای معتبر مهم در رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت از 

 علمی داخلی و خارجی نیز آشنا میشود

 :انشجو بايد در پايان اين درس بتواند هدف کلی:

انتقال و , دريافت , مفاهيم و چگونگي استفاده از سيستمهاي اطالعرساني براي جستجو , آشنايي فراگير با اصول

 به اشتراک

 گذاشتن مطالب مرتبط با علوم سالمت

آشنايي فراگير با شبكه اطالعرساني جهاني ) اينترنت( بانكهاي اطالعاتي مهم در جهان و ايران شيوه استفاده از  -

 آنها

 : )به تعداد سرفصلها و جلسات هدف نوشته شود(اهداف اختصاصی درس 

 بتوانند:  دوره يانرود پس از پا یاز دانشجويان انتظار م          

 موردآنهاا مدارک  ازه درند و با استفايار بگکرا به  ينترنتيا يو اختصاص يعموم يانواع جستجوگرها

 .يندمناسب جستجو نما و حيحرا به نحو ص شانزاين

 .ينده نمادفااست ترسدن به طور مناسب و يبول ياپراتورها از 

 هند.درار قح يه صح داستفا درا مور يو خارج يداخل يپزشكالعاتي اط يبانک ها 

 .يندنما يابيزرا ارلمي ع مقاالت ياختصاص معيارهاي ده ازبا استفا 

 .يندنما ابيزيرا ار يملت عالمج ياختصاص ارهاييعمده از با استفا 

 .يندنما بيزيامقاالت را ار يسندگاننو ياختصاص ارهاييعم ده ازبا استفا 

 سیستم های اطالع رسانی در سالمت نام درس:

 0.5 -واحد تئووری 1.5 تعداد و نوع واحد:

 عملی

                                                               نداردروس پیش نیاز:          د 02شماره درس:

ارشود آمووزش  رشته و مقطو  تحصویلی:

 بهداشت

 آموزش بهداشت شی:گروه آموز بهداشت دانشکده:

 99-400نیمسال دوم سال تحصیلی: اول ترم تحصیلی: حمید جوینی نام مدرس:

 تاریخ امتحان وز و ساعت برگزاری کالس :ر 8 تعداد جلسات:
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 .يندنما تيريو مد يبند تبه طور صحهح فهرس نرم افزار اندنوت ره ادرا با استفا دخو يملمنابع ع 

 يندنما تيريو مد يبند تح فهرسيمنابع به طور صح تيرينرم افزار مد ازه دخو را با استفا يملمنابع ع 

 ند.کنرم افزار اندنوت را نصب  

 .کند زتابخانه نرم افزار را باک 

 ند.کمنابع را مرتب  يستل 

 . زدبسا يتابخانه شخصک يک 

 د.کنتابخانه ک دوار يستدمنابع رابه طور  

 .فايلي  را به منابع متصل کند 

 

. 

 .يد(تههه نما MeSHبراساس اصطالح نامه ( داستاندار يجستجو ياستراتژ يک 

 

 :)استراتژی آموزشی)روشهای تدریس 
            بحث در گروههای كوچک    □                یگروه بحث□            كنفرانس □          سخنرانی □ 
                  Round □           PBL □                         □ Case Report      كارگاه آموزشی□

Morning Report □                        □ غيره 
 

 پاورپوينت-استوری الين-نرم افزار كمتازيا-كامپيوتر: وسایل کمک آموزشی 
                

 :وظایف و تکالیف دانشجو  

 مشاركت فعال در مباجث
 ارای تکاليف كالسی
 حضوور در جلسات 

 

 

 

 

 

 

 

 :امتحان عملی نحوه ارزشیابی دانشجو 
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  □پايانی                   □مرحله ای                       :مراحل ارزشیابی

 

 .درصد از نمره نهايی 10.بحضور و غيا
 درصد از نمره نهايی 10انجام تکاليف كالسی و فعاليت

 درصد از نمره نهايی. امتحان ميان ترم..
 درصد از نمره نهايی 80 امتحان پايان ترم

  جور كردنی □            صحيح و غلط □         چند گزينه ای    □        تشريحی   □        شفاهی  □    :نوع امتحان میان ترم

   جور كردنی □           صحيح و غلط  □        چند گزينه ای     □       تشريحی    □     شفاهی     □   :نوع امتحان پایان ترم

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


