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واحدي) 2ساعتی براي یک درس  2جلسه ي  17(براي یک دوره درس کامل، براي مثال:       

 
  آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت  گروه آموزشی:                                                     بهداشت  دانشکده:

  آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت دکتري حصیلی:ت يرشتهو قطع م
 ندارد یش نیاز:پ    عملی- نظري د:نوع واح       1 تعداد واحد:  سیستم هاي اطالع رسانی بهداشتی نام درس:

  سایت کامپیوتر دانشکده بهداشت مکان برگزاري:           8-10 :ساعتیکشنبه   :روز   زمان برگزاري کالس:
  ه دهداريدکتر طاهر :مدرس  دکتر طاهره دهداري مسئول درس:  نفر 9   تعداد دانشجویان:

  (لطفا شرح دهید) شرح دوره:
با توجه به گسترش روز افزون علوم بهداشتی و نقش موثري که رایانه در گسترش آن ایفا می کند، آشنا شدن 
دانشجو با نحوه استفاده از رایانه به عنوان ابزاري مهم در سیستم هاي اطالع رسانی سبب افزایش توان علمی و حرفه 

  ستفاده از مطالب علمی و محتویات بانک هاي اطالعاتی داخلی و خارجی خواهد شد.اي او در جستجو و ا
  

  (لطفا شرح دهید)هدف کلی: 
آشنایی دانشجویان با اصول، مفاهیم و چگونگی استفاده از سیستم هاي اطالع رسانی براي جستجو، دریافت، انتقال و 

  به اشتراك گذاشتن مطالب مرتبط با علوم بهداشتی
  
  

  (در واقع همان اهداف کلی طرح درس است)بینابینی:اهداف 
و محورهاي اصلی برنامه را نشان می است نسبت به اهداف کلی روشن تر و شفاف تر  که است هدف کلی به اجزاي تخصصی شکستنمنظور(

  ).اندهداف رفتاري که در واقع همان ااست  ویژه تري به نام اهدافقابل تقسیم شدن به اجزاي اختصاصی اهداف بینابینی دهد.
  
  . آشنایی دانشجویان با تاریخچه رایانه و سیستم های اطالع رسانی١
  . آشنایی دانشجویان با اجزاء مختلف رایانه و پردازش اطالعات توسط آن٢
 PowerPointو  Wordخصوصا  Officeآشنایی دانشجویان با بسته نرم افزاری . ٣
  م کلی مربوط به شبکه اینترنت. آشنایی دانشجویان با تاریخچه و مفاهی٤
 ، Cochraneشامل  در زمینه علوم بهداشتیخارجی . َآشنایی دانشجویان با انواع پایگاه های اطالع رسانی ٥

Elsevier ،ProQuest ،Scopus ،Pubmed ،ISI ،MD Consult ،Google Scholar و جستجو در آنها 
، Iranmedex ،SIDداخلی در زمینه علوم بهداشتی شامل  . آشنایی دانشجویان با انواع پایگاه اطالع رسانی٦

Irandoc 
 CDCو  WHO. آشنایی دانشجویان با سایت های مهم در زمینه علوم بهداشتی مانند ٧
. آشنایی دانشجویان با برخی از مجالت معتبر در زمینه آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت و ذکر کلیات یدر ٨

  مورد ضریب تاثیر و ... مجالت
  . آشنایی دانشجویان با طراحی و استفاده از وبالگ در شبکه اینترنت.٩
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  هاي تدریس:شیوه

  پرسش و پاسخ      سخنرانی برنامه ریزي شده      سخنرانی
 TBL(یادگیري مبتنی بر تیمPBL(  )یادگیري مبتنی بر حل مسئله(    بحث گروهی
  تفاده و جستجو در پایگاه هاي اطالعاتی آموزش عملی نحوه اس : (لطفاً نام ببرید) سایر موارد

  
  

  (لطفا شرح دهید) وظایف و تکالیف دانشجو:
  . حضور به موقع در کالس1
  . تمرین مطالب آموزش داده شده در جلسات قبل2
  . تمرین عملی موارد آموزش داده شده و تکرار مهارت 3
  . شرکت فعال در پرسش و پاسخ کالسی4
  

  وسایل کمک آموزشی:  
      پروژکتور اسالید    خته و گچت    وایت برد

  کامپیوتر ، جزوه :لطفاً نام ببرید)(  سایر موارد
  

  (از نمره کل) :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 
نمره درصد ------ :آزمون میان ترم    نمره درصد ٥٠ :آزمون پایان ترم      
نمره درصد ٢٥ انجام تکالیف       نمره درصد ٢٥ :شرکت فعال در کالس  

  ----------ببرید)  ناملطفا  سایر موارد (
  

  نوع آزمون
  غلط -صحیح      جور کردنی  ايچندگزینه        پاسخ کوتاه     تشریحی

  عملی :(لطفا نام ببرید) سایر موارد
    

  :(لطفا نام ببرید): منابع پیشنهادي براي مطالعه
  :منابع انگلیسی -

  
 

  منابع فارسی:
  
  
  
  
  



  ه نام خـداوند جـان آفـرینب

  
  ایراندانشگاه علوم پزشکی 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
 درسی و آموزشی ریزيواحد برنامه

(Course Plan) دوره   حطر   

 3

  
 جدول هفتگی کلیات  ارائهي درس

  استاد مربوط  عنوان مطالب  جلسه
زاء و اج آشنایی دانشجویان با تاریخچه رایانه و سیستم های اطالع رسانی  1

  رایانهمختلف رایانه و پردازش اطالعات توسط 
  دکتر طاهره دهداري

و  Wordخصوصا  Officeآشنایی دانشجویان با بسته نرم افزاری   2
PowerPoint  

  ره دهداريدکتر طاه

انواع و  آشنایی دانشجویان با تاریخچه و مفاهیم کلی مربوط به شبکه اینترنت  3
  پایگاه های اطالع رسانی خارجی در زمینه علوم بهداشتی

 دکتر طاهره دهداري

آشنایی دانشجویان با مرور سیستماتیک و نحوه جستجوی اطالعات در   4
Cochrane  

 دکتر طاهره دهداري

 دکتر طاهره دهداري   Elsevier  شجویان با نحوه جستجوی اطالعات درآشنایی دان  5
 دکتر طاهره دهداري ProQuest  آشنایی دانشجویان با نحوه جستجوی اطالعات در  6
 دکتر طاهره دهداري  Scopus  آشنایی دانشجویان با نحوه جستجوی اطالعات در  7
 دکتر طاهره دهداري  Pubmed  آشنایی دانشجویان با نحوه جستجوی اطالعات در  8
 دکتر طاهره دهداري  ISI  آشنایی دانشجویان با نحوه جستجوی اطالعات در  9

 دکتر طاهره دهداري  MD Consult  آشنایی دانشجویان با نحوه جستجوی اطالعات در  10
 دکتر طاهره دهداري  Google scholar آشنایی دانشجویان با نحوه جستجوی اطالعات در  11
 دکتر طاهره دهداري  Iranmedex  نایی دانشجویان با نحوه جستجوی اطالعات درآش  12
 دکتر طاهره دهداري    SID  آشنایی دانشجویان با نحوه جستجوی اطالعات در  13
 دکتر طاهره دهداري    Irandoc  آشنایی دانشجویان با نحوه جستجوی اطالعات در  14
 دکتر طاهره دهداري CDCو  WHO ستجوی اطالعات درآشنایی دانشجویان با محتوی و نحوه ج  15
 دکتر طاهره دهداري  ورنال هاي مهم در حوزه آموزش بهداشت و ارتقاء سالمتآشنایی دانشجویان با ژ  16
در آموزش  طراحی و استفاده از وبالگنحوه موارد استفاده، آشنایی دانشجویان با   17

  بهداشت
 دکتر طاهره دهداري

 


