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 واحد عملی( 2واحد نظری،  1عملی به تفکیک تعداد واحدهای مصوب. )مثال:  -نظرینظری، عملی و یا مشتمل بر: 1 
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 :درس یکل فیتوص

 و WORD نرم افزارهای کاربردی ندوز،یدر فناوری اطالعات، کار با و یاساس میبا مفاه ییدوره آشنا نیهدف از ا
PowerPoint ، EndNote بـا اسـتفاده از موتورهـای یجستجو در بانـک هـای تخصصـ ییو کسب توانا 

 باشد. یم Reaxysو همچنین پایگاه  کیو مجالت الکترون جستجوگر

 :مندیتوان محورهای/ یکل فاهدا

 :مندیتوانمحورهای هر / زیریاختصاص اهداف

 :ریفراگ که رودیم انتظار درس نیا انیپا از پس

 در فناوری اطالعات یاساس میمفاه وتر،یکار با کامپ اتیکل- 2

 ندوزیاستفاده از و یچگونگ- 1

 هاییژگیو و تهایقابل ، Word افزار نرم- 3

 آن هاییژگیو و تهای،قابل PowerPoint افزار نرم- 0

 آن هاییژگیو و تهای،قابل Publisher افزار نرم- 9

 آن هاییژگیو و تهای،قابل ENDNote افزار نرم. 6

 استفاده از موتورهای جستجوگر. 0

 و سایر موتورهای جستجو نظیر اسکوپوس  نیجستجوی مقاالت در مدال. 8

 یعلوم پزشک یهای اطالعات گاهی.جستجوی در پا 5

 :یادگیری -یاددهی هایروش

سخنرانی تعاملی )پرسش و پاسخ، 

 ...(کوئیز، بحث گروهی و 

 ایفای نقش   های کوچک بحث در گروه 

 

 یاکتشاف یریادگی 

 شده تیهدا

          (PBL)مسئله  حل بر مبتنی یادگیری  (TBL)تیم  بر مبتنی یادگیری  

 

یادگیری مبتنی بر   

 سناریو

 کالس وارونه 
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استفاده از دانشجویان در تدریس   آموزش مجازی ■

 )تدریس توسط همتایان(

 نام لطفاً) موارد سایر بازی 

 -------( ببرید

 

 :درس میتقو

 نام درس

 یعمل یاطالع رسان ستمیس

 مسئول درس

 دکتر مسعود امانلو
کالس 

 آنالین

تاریخ  سیتدر روش یادگیری  یهاتیفعال

 ارائه

نام 

 استاد

 جلسه مبحث عنوان

 خود

 آزمون

اتاق 

بحث 

 )فروم(

محتوای  فیلم تکلیف

چند 

 رسانه ای

جزوه و 

فایل 

 متنی

اسل

 اید

 پادکست

*       

 
 

 
 

 
 51از 

آبان 

 ماه 

روز 

های 

یک 

 شنبه

دکتر 

 امانلو
 در پایه مفاهیم بر مروری

 مهارت اطالعات، فناوری

 ویندوز با کار مقدماتی های

 :ویژه اهداف

 تاریخچه باشد قادر دانشجو

 .دهد توضیح را کامپیوتر
 و کامپیوتر با مرتبط واژگان

 رسانی اطالع های سیستم

 .کند تعریف را

 ار کامپیوتر سیستم عناصر

 .بشناسد

 تعریف را سیستم مفهوم

 برنامه بین بتواند و کند

 عامل سیستم و کاربردی

  .شود قائل تمـایز

 سیستمی ابزارهای با

 کند کار ویندوز

2 

دکتر           *

   Word افزار نرم امانلو

 :ویژه اهداف

1 
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 باشد قادر دانشجو

 نرم مختلف های بخش

 .بشناسد را Word افزار

 با Word فایل یک

 پایان برای الزمه تنظیمات

 .نماید ایجاد نامه
دکتر           *

 امانلو
. PowerPointافزار نرم

دانشجو قادر باشد بخش 

 های مختلف نرم افزار

PowerPoint  را بشناسد  

 PowerPoint یک فایل 

ه ارائ با تنظیمات الزمه برای

های کالسی و دفاع از 

 .پایـان نامـه ایجـاد نماید

3 

دکتر           *

 امانلو
جستجوی در اینترنت 

دانشجو قادر باشد انواع 

 موتورهای جستجوگر و

search engine Meta 
 را توضیح دهد

جستجوی مقدماتی و  

پیشرفته با استفاده از 

مقاالت را  .گوگل انجام دهد

جستجو در گوگل اسکوالر 

 .کند

0 

دکتر           *

 امانلو
دانشجو قادر  :ادامه مباحث

 Pubmed با شد در

 .جستجو کند
9 

دکتر           *

 امانلو
پایگاه های اطالعاتی علوم 

پزشکی فارسی دانشجو قادر 

باشد از سایت وزارت 

  .بهداشت استفاده کند

6 

دکتر           *

 امانلو
در مدلیب )بانک جامع 

مقاالت پزشکی(، هلث 

تیوب )بانک تخصصی 

 Iranویـدئوی سـالمت (، 

doc به جستجو بپردازد 

0 
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دکتر           *

جستجو  ISIDدر پایگاه  امانلو

 نماید.

8 

دکتر           *

 امانلو
دانشجو قادر باشد در 

خصوص رفرنس نویسی 

END note   توضییح

بخش های مختلف  .دهد

 .افزار را توضییح دهد نرم

5 

دکتر           *

 امانلو
 باشد قادر دانشجو

  فایل یک
ENDnote ایجاد 

 .نماید

 ENDnote فایل از
 استفاده Word رد

 .نماید

27 

دکتر           *

  Reaxysاز برنامه  امانلو

 استفاده نماید

22 

 توضیحات:

 با عالمت * مشخص گردد.لطفا روش تدریس، فعالیت های یادگیری و کالس آنالین 

 وضیحات بیشتر در این قسمت درج گردد.تدر صورت نیاز به 

  دانشجو:  یابیارز روش

 

 نام درس

 . نمرهزمآ

 نام مسئول درس

فعالیت های 

 یادگیری

)تکالیف، 

فروم، 

 خودآزمون(

  کوئیز میان ترم پایان ترم پروژه
سامانه 

 آزمون

شفاهی 

 آنالین

سامانه  حضوری

 آزمون

شفاهی 

 آنالین

سامانه  حضوری

 آزمون

شفاهی 

 آنالین

 حضوری
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سهم         % 59  09% 

 نمره

آخر ترم    

 تحصیلی

زمان        

 برگزاری

نوع        *    

 برگزاری 

 توضیحات:

در پایان تدریس به دانشجوی محترم یک پروژه داده خواهد شد تا در پایگاه های اطالع رسانی جستجو نماید. سپس 

نتیج جستجو را در قالب یک گزارش اماده کرده و تحویل دهد. برای اطمینان از یادگیری یک جلسه آزمون حضوری 

 نیز گرفته خواهد شد.


