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 کالس درس در یک هفته( ساعت از 2)برای یک جلسه از درس، برای مثال 

 

 آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت گروه آموزشی:  بهداشت                                                     دانشکده: 

 کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سالمتتحصیلی:  یرشتهمقطع و 

 

 ندارد یش نیاز:پعملی          نوع واحد:        1 تعداد واحد: های اطالع رسانی بهداشتی سیستم نام درس:
 سایت کامپیوتر دانشکده بهداشت مکان برگزاری:                 8-11 ساعت:یکشنبه   روز:   زمان برگزاري كالس:

 دکتر طاهره دهداری مدرس:                     دکتر طاهره دهداری مسئول درس:               نفر 9  تعداد دانشجویان:

 

 

 

 شرح دوره: )لطفا شرح دهید(
با توجه به گسترش روز افزون علوم بهداشتی و نقش موثری که رایانه در گسترش آن ایفا می کند، آشنا شدن دانشجو با نحوه 

یش توان علمی و حرفه ای او در جستجو و استفاده از رایانه به عنوان ابزاری مهم در سیستم های اطالع رسانی سبب افزا

 استفاده از مطالب علمی و محتویات بانک های اطالعاتی داخلی و خارجی خواهد شد.

 

 (است  همان هدف بینابینی طرح دوره) :يهدف کل

 . آشنایی دانشجویان با تاریخچه رایانه و سیستم های اطالع رسانی1

 نه و پردازش اطالعات توسط آن. آشنایی دانشجویان با اجزاء مختلف رایا2

 PowerPointو  Wordخصوصا  Office. آشنایی دانشجویان با بسته نرم افزاری 3

 . آشنایی دانشجویان با تاریخچه و مفاهیم کلی مربوط به شبکه اینترنت4

، Cochrane ، Elsevier. َآشنایی دانشجویان با انواع پایگاه های اطالع رسانی خارجی در زمینه علوم بهداشتی شامل 5

ProQuest ،Scopus ،Pubmed ،ISI ،MD Consult ،Google Scholar و جستجو در آنها 

 Iranmedex ،SID ،Irandoc. آشنایی دانشجویان با انواع پایگاه اطالع رسانی داخلی در زمینه علوم بهداشتی شامل 6

 CDCو  WHOد . آشنایی دانشجویان با سایت های مهم در زمینه علوم بهداشتی مانن7

. آشنایی دانشجویان با برخی از مجالت معتبر در زمینه آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت و ذکر کلیات یدر مورد ضریب 8

 تاثیر و ... مجالت

 . آشنایی دانشجویان با طراحی و استفاده از وبالگ در شبکه اینترنت.9

 

 

 اهداف رفتاری جلسه اول:

می رود:در پایان درس از فراگیر انتظار   

 .را ذکر نماید ) هدف شناختی(تاریخچه استفاده از رایانه  -

 .)هدف شناختی( شرح دهدرا اهمیت آشنایی با نحوه عملکرد پایگاه های اطالع رسانی  -

 .)هدف شناختی( اجزاء مختلف رایانه را فهرست کند -

 .تجزیه و تحلیل کند )هدف شناختی(نحوه پردازش اطالعات توسط رایانه را  -
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 ی مطالببندی ارائهنزماجدول 

 1جلسه

 مدت زمان)دقیقه(
 ارزشیابی ی تدریس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

تاریخچه رایانه و سیستم هاای  دقیقه 111

اطااااالع رسااااانی، بااااا اجاااازاء 

مختلاااااف رایاناااااه و پاااااردازش 

 اطالعات توسط آن

تاریخچااااه رایانااااه در 

جهاان و ایاران، لازوم 

یااادگیری سیسااتم هااای 

انی و اطاااااااالع رسااااااا

کاااااااااربرد آنااااااااان در 

 فضای وب

سخنرانی و پرسش و 

 پاسخ

درخواساااااااااااااااااااات از 

دانشاااااااجویان بااااااارای 

جمااااد بناااادی مطالااااب 

گفتاااااه شاااااده در ایااااا  

 جلسه

 

 

 :اهداف رفتاری جلسه دوم

 در پایان درس از فراگیر انتظار می رود:

 .)هدف شناختی( فهرست نمایدرا  Wordاجزاء  -

 .اختی()هدف شنرا فهرست نماید  PowerPointاجزاء  -

 -، عملیاااتی ماننااد تایاا ، رساام جاادوا، صاافحه گااشاری، تنراایم حاشاایه و )یااره را انجااام دهااد )هاادف رواناایWordدر  -

 حرکتی(.

بتواند عملیاتی مانند ساخت اسالید، نحوه ذخیره، رنگ آمیزی زمیناه، رسام جادوا و نماودار و )یارا  PowerPointدر  -

 حرکتی(. -را انجام دهد ) هدف روانی

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 2جلسه

 مدت زمان)دقیقه(
 ارزشیابی ی تدریس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

اجزاء مختلف  Word دقیقه 61

Word 

سخنرانی همراه با 

نشان دادن پاورپیینت 

 و آموزش عملی

دادن یک تکلیف به 

همه دانشجویان و 

آزمون عملی در 

 پایان جلسه

ف اجزاء مختل PowerPoint دقیقه 61

Powerpoint 

سخنرانی همراه با 

نشان دادن پاورپیینت 

 و آموزش عملی

دادن یک تکلیف به 

همه دانشجویان و 

آزمون عملی در 

 پایان جلسه

     

 

 

 اهداف رفتاری جلسه سوم:

 در پایان درس از فراگیر انتظار می رود:

 .را ذکر نماید ) هدف شناختی( تاریخچه اینرنت -

 .فهرست کند )هدف شناختی(را  اجزاء شبکه اینترنت -

را توضااید دهااد )هاادف انااواع پایگاااه هااای اطالعاااتی خااارجی و داخلاای و نحااوه دسترساای بااه آنهااا در فضااای اینترناات  -

 .شناختی(
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 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 3جلسه

 مدت زمان)دقیقه(
 ارزشیابی ی تدریس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

تاریخچه و  آشنایی دانشجویان با دقیقه 61

مفاهیم کلی مربوط به شبکه 

اینترنت و انواع پایگاه های 

اطالع رسانی خارجی در زمینه 

 علوم بهداشتی

تاریخچاااااه اینترنااااات، اناااااواع 

موتورهاااای سااارا خصوصاااا 

گوگل و نحوه کار با آن، ذکار 

انااااواع پایگاااااه هااااای اطااااالع 

 رسانی خارجی و داخلی

 پرسش و پاسخ سخنرانی

     

     

 

 فتاری جلسه چهارم:اهداف ر

 در پایان درس از فراگیر انتظار می رود:

 .نماید ) هدف شناختی( تعریفرا  مرور سیتماتیک -

 .را فهرست کند )هدف شناختی( فرایند انجام مرور سیستماتیک -

 (حرکتی -روانی)هدف  جستجو و ذخیره کند یک مرور سیتماتیک در زمینه موضوعی خاص در ککران -

 .)هدف شناختی( نام ببردرا اجزاء مختلف ککران  -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 4جلسه

 مدت زمان)دقیقه(
 ارزشیابی ی تدریس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

آشنایی دانشجویان با مرور  دقیقه 21

 سیستماتیک

تعریف، اجازاء و کااربرد 

 مرور سیتماتیک

 پرسش و پاسخ سخنرانی

نحوه جستجوی اطالعات در  دقیقه 61

Cochrane 

اجااااازاء ککاااااران، نحاااااوه 

جساااااتجو باااااه خصاااااوص 

جسااااااااااااتجوی ماااااااااااارور 

 سیتماتیک و متا آنالیز

دادن یااااک تکلیااااف بااااه  آموزش عملی

همااااااااه دانشااااااااجویان و 

آزمااون عملاای در پایااان 

 جلسه

     

 اهداف رفتاری جلسه پنجم:

 در پایان درس از فراگیر انتظار می رود:

 شناختی(.را نام ببرد )هدف  Science directاجزاء مختلف  -

 حرکتی(. –جستجو کند )هدف روانی  Science directیک مقاله با زمینه موضوعی خاص در  -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 5جلسه

 مدت زمان)دقیقه(
 ارزشیابی ی تدریس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 نحوه جستجوی اطالعات در  دقیقه 91

Elsevier 

اجاااااااااازاء الزویاااااااااار 

(Science direct )

و نحاااااوه جساااااتجو  و 

 ذخیره اطالعات

دادن یااک تکلیااف بااه  آموزش عملی

هماااااه دانشاااااجویان و 

آزماااااااون عملااااااای در 

 پایان جلسه
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 اهداف رفتاری جلسه ششم:

 در پایان درس از فراگیر انتظار می رود:

 را نام ببرد )هدف شناختی(. ProQuestاجزاء مختلف  -

جساتجو کناد )هادف   ProQuestیاا دکتاری باا زمیناه موضاوعی خااص در یاک پایاان ناماه در ساطد کارشناسای ارشاد  -

 حرکتی(. –روانی 

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 6جلسه

 مدت زمان)دقیقه(
 ارزشیابی ی تدریس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 در  پایان نامهنحوه جستجوی  

ProQuest 

 ProQuest اجاازاء 

و نحاااااوه جساااااتجو  و 

 ذخیره اطالعات

دادن یااک تکلیااف بااه  زش عملیآمو

هماااااه دانشاااااجویان و 

آزماااااااون عملااااااای در 

 پایان جلسه

     

     

 

 

 اهداف رفتاری جلسه هفتم:

 در پایان درس از فراگیر انتظار می رود:

 را نام ببرد )هدف شناختی(.  Scopusاجزاء مختلف  -

 (.حرکتی –جستجو کند )هدف روانی  Scopusیک مقاله با زمینه موضوعی خاص در  -

- H-index حرکتی(.  -یک محقق را پیدا کند )هدف روانی 

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 7جلسه

 مدت زمان)دقیقه(
 ارزشیابی ی تدریس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 نحوه جستجوی اطالعات در  دقیقه 91

Scopus 

و  Scopus اجاازاء 

نحاااااااوه جساااااااتجو  و 

 Hذخیره اطالعاات، 

index و )یره 

دادن یااک تکلیااف بااه  آموزش عملی

هماااااه دانشاااااجویان و 

آزماااااااون عملااااااای در 

 پایان جلسه

     

     

 

 اهداف رفتاری جلسه هشتم:

 در پایان درس از فراگیر انتظار می رود:

 را نام ببرد )هدف شناختی(.  Pubmedاجزاء مختلف  -

 تی(.حرک –جستجو کند )هدف روانی  Pubmedیک مقاله با زمینه موضوعی خاص در  -

 حرکتی(.–، کلمه خاصی را جستجو کند )هدف روانی  Mesh Databaseبا استفاده از  -

 را بیان کند )هدف شناختی(. Meshموارد استفاده از  -

 حرکتی(.-فهرست مجالت نمایه شده در پاب مد را جستجو کند )هدف روانی -
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 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 8جلسه

 مدت زمان)دقیقه(
 ارزشیابی ی تدریس شیوه وس مطالبرئ موضوع درس

 نحوه جستجوی اطالعات در  دقیقه 91

Pubmed 

و نحاوه  Pubmed اجازاء 

جسااااااااااااتجو  و ذخیااااااااااااره 

 و )یره Meshاطالعات، 

دادن یااک تکلیااف بااه  آموزش عملی

هماااااه دانشاااااجویان و 

آزماااااااون عملااااااای در 

 پایان جلسه

     

 :نهماهداف رفتاری جلسه 

ار می رود:در پایان درس از فراگیر انتظ  

 را نام ببرد )هدف شناختی(.  ISIاجزاء مختلف  -

 حرکتی(. –جستجو کند )هدف روانی  ISIیک مقاله با زمینه موضوعی خاص در  -

 حرکتی(. -را جستجو کند )هدف روانی ISIفهرست مقاالت نمایه شده در  -

- Impact factor .)و نحوه محاسبه آن را توضید دهد )هدف شناختی 

  

 

 ی مطالبندی ارائهبجدول زمان

 8جلسه

 مدت زمان)دقیقه(
 ارزشیابی ی تدریس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 نحوه جستجوی اطالعات در  دقیقه 71

 ISI در 

و نحااااوه  ISI اجاااازاء 

جسااااااااااااتجو  و ذخیااااااااااااره 

 Impactاطالعااااااات، 

factor و )یره 

دادن یااک تکلیااف بااه  آموزش عملی

هماااااه دانشاااااجویان و 

آزماااااااون عملااااااای در 

 هپایان جلس

     

     

 

 هم:داهداف رفتاری جلسه 

 در پایان درس از فراگیر انتظار می رود:

 را نام ببرد )هدف شناختی(.  MD Consultاجزاء مختلف  -

 حرکتی(. -اطالعات داروی خاصی را جستجو نماید )عوارض جانبی و )یره( )هدف روانی -

 حرکتی(. -اید )هدف روانیراهنماهای آموزش بیمار را در زمینه بیماری خاصی جستجو نم -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 9جلسه

 مدت زمان)دقیقه(
 ارزشیابی ی تدریس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 نحوه جستجوی اطالعات در  دقیقه 71

MD Consult 

و نحااوه  ISI اجازاء 

جسااااااتجو  و ذخیااااااره 

دارویاااای،  اطالعااااات

 آموزش بیمار و )یره

ف بااه دادن یااک تکلیاا آموزش عملی

هماااااه دانشاااااجویان و 

آزماااااااون عملااااااای در 

 پایان جلسه
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 هم:یازداهداف رفتاری جلسه 

 در پایان درس از فراگیر انتظار می رود:

 را نام ببرد )هدف شناختی(.  Google scholarاجزاء مختلف  -

 حرکتی(. –جستجو کند )هدف روانی  Google scholarیک مقاله با زمینه موضوعی خاص در  -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 11جلسه

 مدت زمان)دقیقه(
 ارزشیابی ی تدریس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 نحوه جستجوی اطالعات در دقیقه 91

Google scholar 

 Google اجاازاء 

scholar  و نحاااااااااااوه

جسااااااتجوی مقالااااااه و 

patent   و )یره 

دادن یااک تکلیااف بااه  آموزش عملی

هماااااه دانشاااااجویان و 

آزماااااااون عملااااااای در 

 ان جلسهپای

     

     

 

 

 هم:دوازداهداف رفتاری جلسه 

 در پایان درس از فراگیر انتظار می رود:

 را نام ببرد )هدف شناختی(.  Iranmedexاجزاء مختلف  -

 حرکتی(. –جستجو کند )هدف روانی  Iranmedexیک مقاله با زمینه موضوعی خاص در   -

 حرکتی(. –د )هدف روانی مقاالت منتشره از یک نویسنده خاص را جستجو نمای -

 

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 11جلسه

 مدت زمان)دقیقه(
 ارزشیابی ی تدریس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 نحوه جستجوی اطالعات در دقیقه 61

 Iranmedex ر 

 Iranmedex  اجازاء 

و نحااااااوه جسااااااتجوی 

 اطالعات و )یره  

دادن یااک تکلیااف بااه  آموزش عملی

ن و هماااااه دانشاااااجویا

آزماااااااون عملااااااای در 

 پایان جلسه

     

     

 

 هم:سیزداهداف رفتاری جلسه 

 در پایان درس از فراگیر انترار می رود:

 را نام ببرد )هدف شناختی(.  SIDاجزاء مختلف  -

 حرکتی(. –جستجو کند )هدف روانی  SIDیک مقاله با زمینه موضوعی خاص در   -

 حرکتی(. –جستجو نماید )هدف روانی   SIDمقاالت منتشره از یک نویسنده خاص را در  -
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 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 12جلسه

 مدت زمان)دقیقه(
 ارزشیابی ی تدریس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

  نحوه جستجوی اطالعات در دقیقه 70
 SID 

و نحاوه  SID اجازاء 

جستجوی اطالعات و 

 )یره  

دادن یااک تکلیااف بااه  آموزش عملی

جویان و هماااااه دانشااااا

آزماااااااون عملااااااای در 

 پایان جلسه

     

     

 

 

 م:هچهارداهداف رفتاری جلسه 

 در پایان درس از فراگیر انترار می رود:

 را نام ببرد )هدف شناختی(.  Irandocاجزاء مختلف  -

 حرکتی(. –جستجو کند )هدف روانی  Irandocیک پایان نامه با زمینه موضوعی خاص در   -

 

 ی مطالبئهبندی اراجدول زمان

 13جلسه

 مدت زمان)دقیقه(
 ارزشیابی ی تدریس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

  نحوه جستجوی اطالعات در دقیقه 70
 Irandoc 

و   Irandoc اجاازاء 

نحااااااااوه جساااااااااتجوی 

 اطالعات و )یره  

دادن یااک تکلیااف بااه  آموزش عملی

هماااااه دانشاااااجویان و 

آزماااااااون عملااااااای در 

 پایان جلسه
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 :مپانزدهه اهداف رفتاری جلس

 در پایان درس از فراگیر انتظار می رود:

 اجزاء سایت سازمان جهانی بهداشت را نام ببرد )هدف شناختی(. -

 را نام ببرد )اطالعات مسافران، کتاب زرد، آمارها و راهنماها( )هدف شناختی( CDCاجزاء سایت  -

 حرکتی(.–جستجو کند )هدف روانی  Whoآمارهای بیماری خاص را در سایت  -

 -جساتجو نمایاد )هادف روانای CDCاطالعات مربوط به شیوع بیماری خااص در یاک منطقاه جفرافیاایی را در ساایت  -

 حرکتی(.

 حرکتی(. -جستجو کند )هدف روانی CDCراهنمای مربوط به بیماری خاص را در سایت  -

-  

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 14جلسه

 مدت زمان)دقیقه(
 ارزشیابی تدریس  یشیوه رئوس مطالب موضوع درس

   نحوه جستجوی اطالعات در دقیقه 90

 Who و  CDC 

 و Who اجاازاء 

CDC  و نحااااااااااااااااااوه

جستجوی اطالعات و 

 )یره  

دادن یااک تکلیااف بااه  آموزش عملی

هماااااه دانشاااااجویان و 

آزماااااااون عملااااااای در 

 پایان جلسه

 

 م:اهداف رفتاری جلسه شانزده

 در پایان درس از فراگیر انتظار می رود:

 .را ذکر نماید ) هدف شناختی(ی مهم در آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت ژورنالها -

 نحوه جستجو در مقاالت ژورناا ها را توضید ده )هدف شناختی(. -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 15جلسه 

 مدت زمان)دقیقه(
 ارزشیابی ی تدریس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

ر ورنااا هاای مهام دآشنایی با ژ دقیقه 61

حوزه آموزش بهداشات و ارتقااء 

 سالمت

مجاااااااااالت معتبااااااااار در 

آمااااااااوزش بهداشاااااااات و 

 health ارتقاااء سااالمت

 education مانناااد

research 

 و )یره

دادن یااک تکلیااف بااه  آموزش عملی

هماااااه دانشاااااجویان و 

آزماااااااون عملااااااای در 

 پایان جلسه

 

 

 

 :هفدهماهداف رفتاری جلسه 

 در پایان درس از فراگیر انترار می رود:

 .) هدف شناختی( یت وبالگ در آموزش را توضید دهداهم -

 .را فهرست کند )هدف شناختی(اجزاء میز کار وبالگ  -

 حرکتی(. -اطالعات را در وبالگ بارگشاری کند )هدف روانی -

 حرکتی(. -اطالعات را در وبالگ ویرایش کند )هدف روانی -
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 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 16جلسه 

 مدت زمان)دقیقه(
 ارزشیابی ی تدریس شیوه رئوس مطالب ع درسموضو

آشاانایی دانشااجویان بااا مااوارد  دقیقه 91

طراحاااااای و اسااااااتفاده، نحااااااوه 

اساااتفاده از وباااالگ در آماااوزش 

 بهداشت

اجااااازاء وباااااالگ، نحاااااوه سااااااخت 

اسااااتفاده از وبااااالگ در وبااااالگ، 

 آموزش بیمار

 

 پرسش و پاسخ سخنرانی

     

     

 


