
  دفتر توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علی آباد کتول دانشکده علوم پزشکی   
  دانشکده علوم پزشکی واحد علی آباد کتول 

  طرح درس نظري 

              واحد عملی 1 -واحدنظري1تعداد واحد:      پیوستهمقطع: کارشناسی هوشبري            رشته:    سیستم اطالع رسانی پزشکی             عنوان درس:
                28/3/99پایان کالس: تاریخ            23/11/98 شروع کالس:تاریخ                        11کد درس:                     ندارد پیش نیاز:         98-99دوم نیمسال: 

 وش تدریس: سخنرانی/بحث گروهی      ر     10- 13ساعت کالس:              چهارشنبه     روزکالس:            9/4/99تاریخ آزمون: 

  / دکتر دلبازه/دکترمظفري نیالیجانیخانم حوریه ع مدرس:   نفر 28 تعداد:    محل اجرا: دانشکده علوم پزشکی     رسانه آموزشی: اسالید/ پروژکتور    
  شرح درس:

در این درس دانشجو با اجزاي مختلف رایانه ي شخصی، سیستم عامل ویندوز، اینترنت، سایت هاي مهم، پست الکترونیکی و بانک هاي اطالعاتی 
  خود استفاده کند.آشنا می شود تا بتواند به طور عملی از رایانه و امکانات آن براي مطالعه و تحقیق در رشته ي 

   :کلی هدف

 هاي مهارت براساس جستجو علمی شیوه و استراتژي وب؛ محیط در جستجوي ابزارهاي انواع و اینترنت پایه مفاهیم با دوره، پایان در فراگیران
 و رشته، تخصصی الکترونیک کتب و مجالت مجموعه پزشکی، علوم حوزه در داخلی و المللی معتبربین اطالعاتی هاي بانک انواع  اطالعاتی، سواد

 دررشته تحقیقات زمینه در را درس این در شده کسب اطالعات بتوانند تا شد خواهند آشنا EndNote افزار نرم طریق از منابع مدیریت نهایت در
  کاربرند. به خود تخصصی

  :اهداف رفتاري

 شود آشنا هرکدام اهمیت و افزار افزاروسخت نرم اجزاي و شخصی رایانه با فراگیر

 .شود آشنا آن کاربردي هاي برنامه و ویندوز عامل تاریخچه با

 .شود آشنا اطالعاتی هاي شبکه و اینترنت با

 .نماید کسب جستجوي ابزارهاي بولی، عملگرهاي منطق(  اطالعاتی سواد هاي مهارت

 گردد ویندوز تعویض به قادر فوق هاي مهارت کسب ضمن دانشجو

 .شود اشنا اکسل و پاورپوینت با کار بانحوه

 .گردد آشنا جیمیل و ایمیل ساخت نحوه و گوگل و یاهو در جستجو با

 .شود آشنا ایران علمی فناوري آمار مرکز و فارسی علمی مقاالت جستجوي هاي پایگاه با

 .شود اشناISI/ISC/PUBMED اطالعاتی پایگاه

 شود آشنا ScienceDirect / Ovid/ Proquest پایگاه با

 .نماید کسب را التین مقاالت اطالعاتی هاي پایگاه در جستجو  در را الزم دانشجومهارت

 شود آشنا یسنج علم هاي شاخص و مجالت انواع با
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 بیاموزد را مجالت به مقاله ارسال و نام ثبت نحوه

 گردد آشناSPSS آماري افزار نرم با

  گردد آشنا ENDNOTE افزار نرم با

  تدریس:  روش

ویدیو پروژکتور و کامپیوتر بر  - اورهد –کتور  این درس با استفاده از  روش هاي سخنرانی، پیش سازمان دهنده و گروه کوچک و با استفاده از پرو
  حسب نیاز تدریس خواهد شد.

اشته باشند و همچنین در رابطه در هر جلسه از دانشجویان انتظار می رود که مبحث همان جلسه را از قبل مطالعه نموده و شرکت فعال در بحث د
  با موضوع درس، مقاالت جدیدي را نیز در کالس ارایه نمایند.

  روش ارزشیابی دانشجو:

  نمره15نمره                       پایان ترم 5آزمون عملی   

  نماید.روز پس از اعمال نمره در سایت، دانشجو می تواند اعتراض خود را نسبت به نمره وارد  5حداکثر 

ی تجزیه و تحلیل سواالت آزمون توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی در هر ترم انجام می شود و نتایج آن در اختیار مسئول درس قرار م
  کیرد.

  سیاست ها و قوانین درس:

  رعایت اصول اخالق اسالمی، حرفه اي و حضور به موقع در کالس درس، الزامیست.

  منابع:

 پزشکی. انتشارات جامعه نگر رسانی اطالع هاي سیستم با آشنایی در پزشکی علوم اطالعات طباطبائی، حامد فناوريسبحاتی، احسان. 
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  تاریخ برگزاري جلسات:

  مدرس  اهداف رفتاري  ساعت  تاریخ  جلسه
1  16/11/98  ١٢-١٣   دکتر دلبازه سیتسم فناوري اطالعات  
2  23/11/98  

  
13 -12   دکتر دلبازه  افزاروسخت افزار و اهمیت هرکدامرایانه شخصی و اجزاي نرم  

3  30/11/98  
  

13 -12   دکتر دلبازه تاریخچه عامل ویندوز و برنامه هاي کاربردي آن  

4  7/12/98  
  

13 -10   دکتر دلبازه اینترنت و شبکه هاي اطالعاتی 

5  14/12/98  
  

13 -10   خانم علیجانی اطالعاتی سواد هاي مهارت 

6  21/12/98  
  

13 -10   خانم علیجانی  گردد.دانشجو ضمن کسب مهارت هاي فوق قادر به تعویض ویندوز  

7  27/1/99  
  

13 -10 و نحوه ساخت جستجو در یاهو و گوگل  ،حوه کار با پاورپوینت و اکسلن 
 ایمیل و جیمیل

  خانم علیجانی

8  3/2/99  
  

13 -10 پایگاه هاي جستجوي مقاالت علمی فارسی و مرکز آمار فناوري علمی  
  ایران

  خانم علیجانی

9  10/2/99  
  

13 -10   خانم علیجانی  ISI/ISC/PUBMEDپایگاه اطالعاتی  

10  17/2/99  
  

13 -10   خانم علیجانی ScienceDirect / Ovid/ Proquest پایگاه 

11  24/2/99  
  

13 -10 دانشجومهارت الزم را در  جستجو در پایگاه هاي اطالعاتی مقاالت التین  
  .را کسب نماید

  علیجانیخانم 

12  31/2/99  
  

13 -10 نحوه ثبت نام و ارسال مقاله به  و یانواع مجالت و شاخص هاي علم سنج 
  مجالت

  خانم دکتر مظفري نیا

  خانم دکتر مظفري نیا  نحوه ثبت مقاله در مجالت فارسی و همایش ها   10- 13  31/2/99  13
13  7/3/99  

  
13 -10   نیاخانم دکتر مظفري   SPSS نرم افزار آماري  

15  21/3/99  
  

13 -10   خانم دکتر مظفري نیا  ENDNOTEنرم افزار  

 


