
 

 طراحي پيشگام تدريس  (( جدول) ) 
                                                                          

                     اتاق عمل 2ی ترم دانشجویان کارشناسگروه فراگير :                                         فنآوری اطالعات                    : عنوان درس 

                

نام استاد :                                                                    96-97 دوم نيمسال :

   تعداد واحد :     طبق برنامه اعالم شده آموزش روز برگزاري كالس  :
 

 اهداف  جلسات موضوع جلسه

 تعیین اهداف  _جایابی  _برقراری ارتباط اطمینان از داشتن پیشنیازها  تبيين انتظارات _ارزشيابي آغازين   _معارفهاول  

 در پايان هر جلسه از فراگير انتظار ميرود كه : )ارزشيابي تشخيصي ( دوم

 کار ببرد. بیان نماید و به ،مطالب ارائه شده را بتواند درک نماید

 مفهوم تکنولوژی اطالعات و اطالع رسانیسوم
 

مفهوم تکنولوژی را تعریف نموده و وجوه تمایز آنهاا را ا  یکاگی ر   
 افتراق دهگ .

چهارم

 منابع چاپی و غیر چاپی 

مفهوم منابع را بیان نموده و ویژگی های هر کگام را به تفکیک شرح 
 گ . کاربرد منابع مختلف را بیان نمای دهگ.

منابع غیر چاایی را لیتان نماوده و آنهاا را تودای  دهاگ و ن اوه        
 استفاده ا  منابع را بیان نمایگ.

پنجم
 مبانی رایانه و اهمیت آن 

 و مربوطه های الزمسخت افزار و نرم افزار 

 مبانی رایانه را تعریف نموده و لزوم بکارگیری آن را تبیین نمایگ .
ی را تعریف نموده و ا  ها  افتاراق   اجزاء سخن افزاری و نرم افزار

 دهگ .
 اینترنت وپایگاههای اطالعات ششم

 (Data Bases ) 
های هر کگام  مفهوم یای اه های اطالعات را تعریف نموده و ویژگی

 .را شرح دهگ
 مقگمات اصول شبکه و تویولوژی مربوطه را بیان نمایگ. شبکه و انواع آن هفتم
مطالب ارائه شگه در کالس را درک نموده و بتوانگ بیان نمایاگ و باه    )ارزشيابي تکويني (هشتم

 کار ببرد.
 Onlineبانک و پایگاه اطالعاتی نهم

 ) ارزشیابی تکوینی (
مفاهی  بانک اطالعاتی و یای اه را بیان نموده و ن وه استفاده ا  آنها 

 را شرح دهگ.
 موتورهای جستجو گر )کاوش (دهم

 بیو رفتارهای اطالع یا
مفهوم موتورهای جتتجو گر و عمل ر ها را بگاناگ و ن اوه کااربرد    

 آنها را شرح دهگ.
يازدهم

 سایتهای عمومی وپزشکی 
مفهوم ساین را بیان نموده و ویژگی های ساین های عمومی و 

 یزشکی را افتراق دهگ.
 نمایگ.وارد سایتهای مربوطه شگه و اطالعات ال م را جتتجو  1کار عملی شبکه دوازدهم
 وارد سایتهای مربوطه شگه و اطالعات ال م را جتتجو و نقگ نمایگ. 2کار عملی شبکه سيزدهم

 مفهوم یتن الکترونیکی را بیان نموده و اهمین آنرا شرح دهگ. و ساخت آن E.mailچهاردهم
 هگ.یک یتن الکترونیکی شخصی بتا د و ن وه کاربرد آنرا شرح د E.mailکار عملی با پانزدهم



 

شانزدهم
 آشنایی با سایت های مهم رشته تحصیلی 

بعضی ا  ساین های رشته خود را بیان نمایگ و ا  آنها استفاده 
 نمایگ. 

 بانکهای اطالعاتی خاص یزشکی را بیان نموده و ن وه کاربرد آنرا شرح دهگ. Embase.medline, ovidآشنایی با  هفدهم
 ت تحصيلي دانشجوتشخيص پيشرف ارزشيابي تراكمي هجدهم

 

 

 طرح جامع تدریس 

  (Course Plan)  
 

2اتاق عمل  گروه فراگير :                                    فناوری اطالعات   عنوان درس :

نام استاد :                                                                          دوم   نيمسال :

 ندارد :  پيشنياز                                                                           تعداد واحد :

جهت کشف نیازهای  پزشکی در علوم آشنایی با فنآوری اطالعات و سیستم های اطالع رسانی هدف كلي درس : 

 در دانشگاه و فرهنگی پژوهشی ،ی و رفع نیاز های آموزشیعاتاطال

 :اهداف ويژه 

 ها  مفهوم تکنولوژی و وجوه تمایز آنتعریف  -1

 مفهوم اطالعات و اطالع رسانی تعریف -2

   اطالعاتی انواع رده بنگی و منابع ،یزشکی علوم کتابخانه هایتعریف و شناخن -3

   ده ا  آن هاو استفاکاربرد منابع مختلف تعیین  -4

 منابع چایی و غیر چایی شناخن وتعیین  -5

 رفتارهای اطالع یابی تعیین نیا های اطالعاتی در رشته خود و شناخن  -6

 لزوم بکارگیری آن  ومبانی رایانه تبیین شناخن و  -7

 در فناوری اطالعاتاجزاء سخن افزاری و نرم افزاری شناخن  -8

 ی و ویژگی های هر کگامی اه های اطالعاتیابانک ها و  شناخن و تعیین -9

 مربوطه  ال م و مقگمات اصول شبکه و نرم افزار هایشناخن  -10

    ها و ن وه کاربرد آنی جتتجو موتورهای جتتجو گر و عمل ر ها شناخن و تعیین -11

 شناخن روش های جتتجو جهن رفع نیا های اطالعاتی  -12

  اربرد و اهمین آنو ن وه ک یتن الکترونیکی شناخن -13



 

 و ویژگی های ساین های عمومی و یزشکی  ساینشناخن  -14

 یزشکی  علوممرتبط های در رشته خاص های اطالعاتی ساین های رشته خود و بانکشناخن و تعیین  -15

 

  روش تدريس 

 سخنرانی ،روش ب ث گروهی ، یرسش و یاسخ و کار عملی

 

 

 استقرایی تفکر،ییش سا مانگهنگه الگوي تدريس :

 

 

 

 : وظابف و تکاليف دانشجو

 

 

    دانشجویان می بایتن بطور منظ  و راس ساعن مقرر در کالس حادر باشنگ. -1

دانشجویان با مطالعه منابع معرفی شگه و با آمادگی قبلی در کالس حادر شگه و مکلف به شارکن فعاال در مباحاث     -2

 درسی می باشنگ.  

 حق غیبن ا  کالس را دارد.ر طول ترم د یک جلتههر دانشجو حگاقل  -3

 می باشگ.   فعالین های کالسی و غیر کالسی ارائه شگه،دانشجو موظف به شرکن در  -4

 را با مجو  مگیر گروه و یا استاد راهنما انتخاب نموده باشگ. فناوری اطالعاتدانشجو می بایتن درس  -5

 

 

 

  : روش ارزشيابي دانشجو

 

 

 نمره د درص شروع فعالیت  ردیف

 1 
 2 %10 حضور منظ  و شرکن فعال در مباحث درسی

 3 %15  و آ مون های تکوینی ارائه شگه انجام تکالیف 2 

 15 %75 آ مون تراکمی  3

 20  %100 جمع 

 

 

 



 

 

 منابع مطالعه : 

                                                                                                                                                                                           به بعد.1393 . تهران: نشر......،فناوری اطالعات و کاربرد کامپیوتردر علوم پزشکیعطاردی علیرضا و همکاران.  -1

   .های کتابداری و اطالع رسانی دانشگاه کتابخانه مرکزی دانشکده . بخش کتاب -2

 طالعاتی ارائه شده در طول ترم.)اینترنت(. سایت ها و بانک های ا شبکه جهانی اطالعات -3

 یادداشت برداری از مطالب ارائه شده در کالس درس و سئواالت ارائه شده. -4

 مطالعه آزاد -5

. 


