
 

 طراحي پيشگام تذريس  (( جذٍل) ) 
                                                                          

                  کارشناسی داًشجَیبىگرٍُ فراگير :                                                  اطالعبت( فٌآٍری)   IT : ػٌَاى درس 

 دکتر علیرضب عطبردیًام استاد :                                                      7981-89 اول    ًيوسال :
 ٍاحذ تئَری ٍ عولی 1 تؼذاد ٍاحذ :                     طبق برًبهِ ارائِ شذُ آهَزش داًشگبُ  رٍز برگساري كالس  :

 

 اّذاف  جلسات هَضَع جلسِ

 تعییه اهداف  _جایابی  _برقراری ارتباط اطمینان از داشته پیشنیازها  تبييي اًتظارات _ي  ارزشيابي آغازي _هؼارفِ اٍل  

 )ارزشيابي تشخيصي (  دٍم

ٍ  اطالع رسبًی ،تکٌَلَشی اطالعبت هفَْم

  کبهپیَتر

 در پاياى ّر جلسِ از فراگير اًتظار هيرٍد كِ :

 از یکذیگر افتراق دّذ.ّا را هفَْم تکٌَلَشی را تؼریف ًوَدُ ٍ ٍجَُ توایس آى

 دّذ.ّا راتَضیح ٍ کاهپیَتر را بیاى ًوَدُ ٍ آى اطالع رساًی ،هفَْم اطالػات

اطالعبت ٍ هٌببع  اّویت، هفَْم اطالعبت سَم
 اطالعبتی

 ّا را از یکذیگر افتراق دّذ.را تؼریف ًوَدُ ٍ ٍجَُ توایس آى اطالػاتهفَْم 
 دّذ.اتَضیح ّا راطالػات را بیاى ًوَدُ ٍ آى اّویت

  چْارم

 اطالعبتی هٌببع ٍ ّب کتببخبًِاًَاع 

را بیاى ًوَدُ ٍ ٍیصگی ّاای ّار کاذام را باِ      اطالػاتی هٌابغّا ٍ کتابخاًِ اًَاع

 کاربرد هٌابغ هختلف را بیاى ًوایذ. ٍ  تفکیک ضرح دّذ
 

 ًوایذ. ٍ کار ػولی ریف ًوَدُ ٍ لسٍم بکارگیری آى را تبییيتؼبطٌاسذ، رایاًِ را  سخت افسار ٍ ًرم افسارّای هربَطِ ، رایاًِ هباًی پٌجن

  را تؼریف ًوَدُ ٍ از ّن افتراق دّذ. کاربردی یّاسخت افسار ٍ ًرم افسار

  ششن
  یّبی اطالعبتپبیگبُ ایٌترًت ٍشبکِ، 

 

رسااًی بطٌاساذ ٍ   گستر را بِ ػٌَاى ضاّراُ باسر  اطاالع  ایٌترًت ٍ  ٍب جْاى

ّاای  ّاا ٍ اطالػاات یایگااُ   آى جْات بساتر اًتلااا دادُ    تؼریف ًوایذ ٍ لاسٍم 

 ٍ با آى کاربردی ٍ ػولی کار ًوایذ. اطالػاتی را تبییي ًوایذ

 .ٍ کاربرد آى را بذاًذ را بیاى ًوایذکار با یست الکترًٍیکی هلذهات  یب پست الکترًٍیکی E-Mail ّفتن

 )ارزشيابي تکَيٌي ( ّشتن

 یّبی اطالعبتّب ٍ پبیگبُببًک

ّا را ٍ ًحَُ استفادُ از آى ، بطٌاسذهفاّین باًک اطالػاتی ٍ یایگاُ را بیاى ًوَدُ

 .ٍ بِ طَر کاربردی استفادُ ًوایذ ضرح دّذ

 هربَطِ رشتِ گر )کبٍش(هَتَرّبی جستجَ ًْن
 

ّاا  بذاًذ ٍ ًحَُ کاربرد ٍ استفادُ آىّا را هفَْم هَتَرّای جستجَگر ٍ ػولگر

 .ًوایذ جْت اطالػات الزم رضتِ خَد کاربردیٍ استفادُ  را ضرح دّذ

 پسشکی عوَهی ٍ ّبی اطالعبتیّب ٍ ببًکسبیت دّن

 فبرسی ٍ التیي

ّای ػوَهی ٍ یسضکی را افتراق ّای سایتهفَْم سایت را بیاى ًوَدُ ٍ ٍیصگی

 .ًوایذ جْت دریافت اطالػات ٍ از آى استفادُ هفیذ ٍ ػولی دّذ

زادآ (1کبر عولی صرف ) يازدّن ّای هَرد ًظر جْت استخراج اطالػاات الزم در ّار ضاکلی هبتٌای بار      با باًک 

 رفتارّای اطالع یابی ٍ کٌترا ٍاشگاى کار ػولی ًوایذ.

آزاد (2کبر عولی صرف ) دٍازدّن ّای هَرد ًظر جْت استخراج اطالػاات الزم در ّار ضاکلی هبتٌای بار      با باًک 

 ػولی ًوایذ. رفتارّای اطالع یابی ٍ کٌترا ٍاشگاى کار

 تشخيص پيشرفت تحصيلي داًشجَ ارزشيابي تراكوي سيسدّن

 گیری ًوایذ.کار ٍ برًاهِ ارائِ ضذُ را جوغ بٌذی ًوَدُ ٍ ًتیجِ

 



 

 طرح جاهغ تذريس 

  (Course Plan)  

 

 ویبن کبرشنبسی دانشج گرٍُ فراگير:                                                  فنبوری اطالعبت  ػٌَاى درس:

 دکتر علیرضب عطبردی  ًام استاد:                                                          7981-89اول    ًيوسال:

  پيشٌياز:                                   واحد تئوری و عملی  7 تؼذاد ٍاحذ:

 

  

 رسبًی علَم پسشکیّبی اطالعتکٌَلَشی )فٌآٍری( اطالعبت ٍ سیستنآشٌبیی بب  ّذف كلي درس:

 

 :اّذاف ٍيژُ

 ّا را از یکذیگر افتراق دّذ.هفَْم تکٌَلَشی را تؼریف ًوَدُ ٍ ٍجَُ توایس آى  -1

 رساًی را بیاى ًوَدُ ٍ آًْا راتَضیح دّذ.هفَْم اطالػات ٍ اطالع -2

 ًَاع ردُ بٌذی ٍ هٌابغ را از یکذیگر افتراق دّذ.کتابخاًِ ّای یسضکی را تؼریف ًوَدُ ٍ ا-3

 اًَاع هٌابغ اطالػاتی را بیاى ًوَدُ ٍ ٍیصگی ّای ّر کذام را بِ تفکیک ضرح دّذ.-4

 ّا استفادُ ًوایذ. ًیاز اطالػاتی ٍ کاربرد هٌابغ هختلف را بیاى ًوایذ ٍ از آى -5

 ضیح دّذ. ّا را تَهٌابغ چایی ٍ غیر چایی را لیست ًوَدُ ٍ آى -6

 هباًی رایاًِ را تؼریف ًوَدُ ٍ لسٍم بکارگیری آى را تبییي ًوایذ.  -7

 اجساء سخت افساری ٍ ًرم افساری را تؼریف ًوَدُ ٍ از ّن افتراق دّذ. -8

 هفَْم یایگاُ ّای اطالػات را تؼریف ًوَدُ ٍ ٍیصگی ّای ّر کذام را ضرح دّذ. -9

 ّا را ضرح دّذ.بیاى ًوَدُ ٍ ًحَُ استفادُ از آى هفاّین باًک اطالػاتی ٍ یایگاُ را -01

 ّا را ضرح دّذ.هفَْم هَتَرّای جستجَگر ٍ ػولگرّا را بذاًذ ٍ ًحَُ کاربرد آى -00

 ّای هربَطِ ضذُ ٍ اطالػات الزم را جستجَ ًوایذ.ٍارد سایت -02

 دّذ.هفَْم یست الکترًٍیکی را بیاى ًوَدُ ٍ ًحَُ کاربرد ٍ اّویت آًرا ضرح  -03

 ّای سایت ّای ػوَهی ٍ یسضکی را افتراق دّذ.فَْم سایت را بیاى ًوَدُ ٍ ٍیصگیه -04

 از ّن افتراق دّذ. ّای اطالػاتی خاظ یسضکی را بیاى ًوَدُ  ٍباًک ّای اطالػاتی رضتِ خَد ٍ باًک -05

 ستفادُ کٌذ.ا بیي الوللی را بطٌاسذ ٍ سایت ّای هلاالت ػلوی ٍ کتابخاًِ دیجیتاا یسضکی ٍ -06

 

 



 

 ٍ کار ػولی رٍش بحث گرٍّی، یرسص ٍ یاسخ سخٌراًی،  : رٍش تذريس

 

 دٌّذُییص سازهاى الگَي تذريس:

 

 

 : ٍظابف ٍ تکاليف داًشجَ

 

    بایست بطَر هٌظن ٍ راض ساػت هلرر در کالض حاضر باضٌذ.داًطجَیاى هی -0

       لی در کاالض حاضار ضاذُ ٍ هکلاف باِ ضارکت فؼااا در هباحاث درسای          داًطجَیاى با هطالؼِ هٌابغ هؼرفی ضذُ ٍ با آهادگی قب -2

 باضٌذ.  هی

 ّای ییطرفت تحصیلی ٍ یا ییص دٍرُ هی باضذ. داًطجَ هَظف بِ ضرکت در آزهَى  -3
 

 

  : رٍش ارزشيابي داًشجَ

 

 ًورُ  درصذ  شرٍع فعبلیت  ردیف

 2 %01 حضَر هٌظن ٍ ضرکت فؼاا در هباحث درسی 0 

 4 %25 َى ّای تکَیٌی آزه 2 

 2 %01 یایص هستور کالسی  3 

 12 %61 آزهَى تراکوی  4 

 21 %111 جوع 

 

 

 هٌابغ هطالؼِ: 

 

داًطگاُ ػلَم یسضاکی   ػطاردی ٍ ّوکاراى. فٌاٍری اطالػات ٍ کاربرد کاهپیَتر برای داًطجَیاى ػلَم یسضکی. تْراى: ًاضر: .0

 .0393 ،گٌاباد

ّای اطالػاتی ػلوای. تْاراى: جاهؼاِ ًگار،     کاربردی جستجَی تخصصی اطالػات در یایگاُ اطلسی رضا. راٌّوای ػولی ٍ .2

0396. 

 .0394سبحاًی احساى، طباطبایی اهیر. فٌاٍری اطالػات در ػلَم یسضکی. تْراى: جاهؼِ ًگر،  .3

 0397سْرابی زّرُ، کَّستاًی حویذرضا. یصٍّص در آهَزش ػلَم یسضکی. تْراى: جاهؼِ ًگر،  .4

 ّای اخیر.ساا ّای کتابذاری ٍ اطالع رساًی.هرکسی داًطگاُ، بخص کتابکتابخاًِ  .5

 ّای اخیر.ساا .ٍ ػوَهی جْت آهَزش فٌاٍری اطالػات ّای هختلف هَجَدایٌترًت ٍ سایت .6

 ّای هختلف اطالػاتی. گسیٌِ یا قسوت آهَزضی ٍ یا راٌّوای استفادُ از سایت یا باًک اطالػاتی هَرد ًظر.باًک .7

رساًاى ضااغ  در کتابخاًاِ ّاا ٍ هراکاس     داًطجَیاى ساا ّای باالتر ٍ کتایخاًِ هرکسی داًطگاُ ٍ کتابذاراى ٍ اطالعاساتیذ ٍ  .8

 اطالع رساًی در دسترض.


