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

دکتر رضا نام مدرس:                   و ارتقاء سالمت کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقا سالمت         دانشکده: بهداشت            گروه آموزشی:   آموزش بهداشت

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

فاتفادا از را یم یفادر گسترش آن ا یانهکه را یو نقش موثر یبا توجه به گسترش روزافزون علوم بهداشت  مقدمه)شرح درس(:  واوا ا باا ن ناهکند، آشنا شدن دانشجو  ناوان  یا باه ع
 خواهد شد. یو خارج یداخل یاطالعات هایبانک  یاتو موتو یاو در جستجو و افتفادا از مطالب علم یو حرفه ا یتوان عموم یشفبب افزا یاطالع رفان یها یستممهم در ف یابزار

  هدف کلی: 
 ی انتقال و به اشتراک گذاشتن مطالب مرتبط با علوم بهداشت یافت،جستجو، در یبرا یاطالع رفان یها یستمافتفادا از ف یو چگونگ یمدانشجو با اصول، مفاه ییآشنا ❑

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

 بتوانند:  دورا یانرود پس از پا یاز دانشجویان انتظار م          

 بداند رفانی اطالع های فسیستم و رایانه از مختوصری تاریخچه: 1
 بیان نماید ایانهر طتوف اطالعات پردازش دربارا کلیاتی: 2
 و عملکرد فخت افزار رایانه را بداند مختلف اجزای : 3
 اشنا باشدOffice زاریفا نرم بسته با: 4
 بداند اینترنت شبکه به مربوط کلی مفاهیم و تاریخچه : 5

 را بداند (Databases)اطالعاتی های بانک کار با: 6
 بداند اینترنت شبکه در یلیمای های گروا از افتفادا و فاخت: 7 
 .را بداند در شبکه اینترنت ها وبالگ از افتفادا و فاخت : 8
 رشته را بداند: کار با موتورهای جستجو گر پیشرفته مرتبط با 9

 : نووا کار با فایت ها آموزشی و پژوهشی معتبر را بداند10
 : نووا کار با فایت های بین المللی مرتبط با رشته را بداند11
 : نووا کار با ایجاد وبالگ ها و نرم افزارهای آموزشی را بداند12
 تفاوت انها و مقایسه چند موتور جستجوگر با هم از نظر جستجوی یکسان: اشنایی با موتورهای جستجوگر عمومی ، مروگرها و ناشرین، 14
 : اشنایی دانشجویان با بانک ها و منابع اطالعاتی برای جستجوی منابع معتبر علمی15
           (Citation, Impactfactor & H-index) نویسندگان و مجالت و مقاالت فنجش معیارهای با دانشجویان : اشنایی16
 

 :استراتژی آموزشی)روشهای تدریس( ❑
   □ Round □  PBL □  □ Case Report  Morning Report کارگاا آموزشیبوث در گروههای کوچک  □ یگروه بوث●   کنفرانس  فخنرانی ● 

    ینتپاورپو-ینال یافتور-یانرم افزار کمتاز-یوترکامپ: وسایل کمک آموزشی ❑

 ینحضور فعال در جلسات آنال یددر فامانه نو یکالف یفتکال یهفعال در مباحث و گفتگو ها ارامشارکت  وظایف و تکالیف دانشجو: ❑

 نحوه ارزشیابی دانشجو: ❑

  ●تکوینی                   ●مرحله ای              :مراحل ارزشیابی

 .....درصد از نمرا نهایی.............5...........حضور و غیاب
 درصد از نمرا نهایی 35و شرکت در گفتگوها:   یفکالفی و انجام تکال یتفعال

 درصد از نمرا نهایی...............60امتوان پایان ترم.............
  جور کردنی □            صویح و غلط □         چند گزینه ای    □        تشریوی   □        شفاهی □   نوع امتحان میان ترم:

   جور کردنی □           صویح و غلط  □        چند گزینه ای      □      تشریوی    ●     شفاهی     □   امتحان پایان ترم:نوع 
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