
 

 طراحي پيشگام تذريس  (( جذٍل) ) 
                                                                          

                  ارشد کارشناسی داًطجَیبىگرٍُ فراگير :                                                  اطالعبت( فٌآٍری)   IT : ػٌَاى درس 

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

 

 اّذاف  جلسات هَضَع جلسِ

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

 )ارزشيابي تشخيصي (  دٍم

ٍ  اطالع رسبًی ،تکٌَلَشی اطالعبت هفَْم

 تَسعِ فراگیرپصٍّص ٍ ٍ ًقص آى در  کبهپیَتر

 در پاياى ّر جلسِ از فراگير اًتظار هيرٍد كِ :

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

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

 رظاًی را در پصٍّػ ٍ تَظؼِ فراگیر تَضیح دّذ.ًقػ اطالػات ٍ اطالع

گیری اطالعبت ، چگًَگی ضکلهفَْم اطالعبت سَم
 ٍ هٌببع اطالعبتی

 ّا را از یکذیگر افتراق دّذ.را تؼریف ًوَدُ ٍ ٍجَُ توایس آى اطالػاتهفَْم 
 دّذ.ّا راتَضیح گیری اطالػات تا خرد را بیاى ًوَدُ ٍ آىؼکل

 بستربِ عٌَاى ّب ٍ ایٌترًت کتببخبًِ چْارم

 چبپی ٍ غیر چبپیاطالعبتی هٌببع 

کذام را بهِ تفکیهش ؼهر      را بیاى ًوَدُ ٍ ٍیصگی ّای ّر اطالػاتی هٌابغ اًَاع

 با اًَاع هٌابغ کاربردی کار ًوایذ.کاربرد هٌابغ هختلف را بیاى ًوایذ. ٍ  دّذ

ّا را تَضیح دّذ ٍ ًحَُ غیر چاپی را لیعت ًوَدُ ٍ آى اطالػاتی چاپی ٍ هٌابغ

 با اًَاع هٌابغ کاربردی کار ًوایذ. اظتفادُ از هٌابغ را بیاى ًوایذ.

ظهخت افهسار ٍ ًهرم    ، اّویهت آى رایاًِ ٍ ؼٌاخت  پٌجن

 کاربردی داًؽگاّیافسارّای الزم ٍ هربَطِ 

 ًوایذ. ٍ کار ػولی تؼریف ًوَدُ ٍ لسٍم بکارگیری آى را تبییيبؽٌاظذ، رایاًِ را 

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

  یّبی اطالعبتپبیگبُ ایٌترًت ٍ ششن

(Data Bases) 

رظهاًی بؽٌاظهذ ٍ   گعتر را بِ ػٌَاى ؼاّراُ بهسر  اطهالع  ایٌترًت ٍ  ٍب جْاى

ّهای  ّها ٍ اطالػهات پایگهاُ   تؼریف ًوایذ ٍ لهسٍم آى جْهت بعهتر اًتقهاد دادُ    

 ٍ با آى کاربردی ٍ ػولی کار ًوایذ. اطالػاتی را تبییي ًوایذ

 را بیاى ًوایذ. ّای اطالػاتیؼبکِ هربَطِ هقذهات اصَد ؼبکِ ٍ تَپَلَشی ضبکِ اطالعبتی ٍ اًَاع آى ّفتن

 )ارزشيابي تکَيٌي ( ّشتن

 ّبی اطالعبتیّب ٍ پبیگبُببًک

ّا را ٍ ًحَُ اظتفادُ از آى ، بؽٌاظذهفاّین باًش اطالػاتی ٍ پایگاُ را بیاى ًوَدُ

 .ٍ بِ طَر کاربردی اظتفادُ ًوایذ ؼر  دّذ

 گر )کبٍش(هَتَرّبی جستجَ ًْن

 یببیطالعٍ رفتبرّبی ا

ّها  بذاًذ ٍ ًحَُ کاربرد ٍ اظتفادُ آىّا را هفَْم هَتَرّای جعتجَگر ٍ ػولگر

 .ٍ اظتفادُ کاربردی ًوایذ را ؼر  دّذ

 پسضکی عوَهی ٍ ّبی اطالعبتیّب ٍ ببًکسبیت دّن

 فبرسی ٍ التیي

ّای ػوَهی ٍ پسؼکی را افتراق ّای ظایتهفَْم ظایت را بیاى ًوَدُ ٍ ٍیصگی

 .ًوایذ جْت دریافت اطالػات ز آى اظتفادُ هفیذ ٍ ػولیٍ ا دّذ

باًش اطالػاتی ظهایٌط دایرکهت را بؽٌاظهذ ٍ از آى هقالهِ، کتهاب ٍ ّهر ًهَع         Sciencedirectببًک اطالعبتی  يازدّن

 اطالػات الزم را دریافت ًوایذ.

هقالِ، کتاب ٍ ّر ًَع اطالػهات الزم  را بؽٌاظذ ٍ از آى  پاب هذباًش اطالػاتی  Pubmed.orgببًک اطالعبتی  دٍازدّن

 را دریافت ًوایذ.

را بؽٌاظذ ٍ از آى هقالِ، کتهاب ٍ ّهر    ظاهاًِ هٌبغ یاب فارظی ٍزارت بْذاؼت ٍزارت بْذاضت سبهبًِ هٌبع یبة فبرسی سيسدّن

 ًَع اطالػات الزم را دریافت ًوایذ.



 

آزاد (1کبر عولی صرف ) چْاردّن تخراج اطالػهات الزم در ّهر ؼهکلی هبتٌهی بهر      ّای هَرد ًظر جْت اظبا باًش 

 رفتارّای اطالع یابی ٍ کٌترد ٍاشگاى کار ػولی ًوایذ.

آزاد (2کبر عولی صرف ) پاًسدّن ّای هَرد ًظر جْت اظتخراج اطالػهات الزم در ّهر ؼهکلی هبتٌهی بهر      با باًش 

 رفتارّای اطالع یابی ٍ کٌترد ٍاشگاى کار ػولی ًوایذ.

ّای هَرد ًظر جْت اظتخراج اطالػهات الزم در ّهر ؼهکلی هبتٌهی بهر      با باًش آزاد (3صرف )کبر عولی  شاًسدّن

 رفتارّای اطالع یابی ٍ کٌترد ٍاشگاى کار ػولی ًوایذ.

ّای هَرد ًظر جْت اظتخراج اطالػهات الزم در ّهر ؼهکلی هبتٌهی بهر      با باًش آزاد (4کبر عولی صرف ) ّفذّن

 رفتارّای اطالع یابی ٍ کٌترد ٍاشگاى کار ػولی ًوایذ.

 تشخيص پيشرفت تحصيلي داًشجَ ارزشيابي تراكوي ّجذّن

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

   ًَزدّن

 

 



 

 

 طرح جاهغ تذريس 

  (Course Plan)  

 

 دانشجویبن کبرشنبسی ارشد گرٍُ فراگير:                                                  فنبوری اطالعبت  ػٌَاى درس:

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

  پيشٌياز:                                   تئوری و عملی  واحد 7 تؼذاد ٍاحذ:

 

 رسبًی علَم پسضکیّبی اطالعتکٌَلَشی )فٌآٍری( اطالعبت ٍ سیستنآضٌبیی بب  ّذف كلي درس: 

 

 :اّذاف ٍيژُ

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

 رظاًی را بیاى ًوَدُ ٍ آًْا راتَضیح دّذ.طالعهفَْم اطالػات ٍ ا -2

 کتابخاًِ ّای پسؼکی را تؼریف ًوَدُ ٍ اًَاع ردُ بٌذی ٍ هٌابغ را از یکذیگر افتراق دّذ.-3

 اًَاع هٌابغ اطالػاتی را بیاى ًوَدُ ٍ ٍیصگی ّای ّر کذام را بِ تفکیش ؼر  دّذ.-4

 ّا اظتفادُ ًوایذ. وایذ ٍ از آىًیاز اطالػاتی ٍ کاربرد هٌابغ هختلف را بیاى ً -5

 ّا را تَضیح دّذ. هٌابغ چاپی ٍ غیر چاپی را لیعت ًوَدُ ٍ آى -6

 رفتارّای اطالع یابی را بؽٌاظذ ٍ بیاى ًوایذ. -7

 رایاًِ را تؼریف ًوَدُ ٍ لسٍم بکارگیری آى را تبییي ًوایذ.  اّویت -8

 ٍ از ّن افتراق دّذ.اجساء ظخت افساری ٍ ًرم افساری را تؼریف ًوَدُ  -9

 هفَْم پایگاُ ّای اطالػات را تؼریف ًوَدُ ٍ ٍیصگی ّای ّر کذام را ؼر  دّذ. -01

 هقذهات اصَد ؼبکِ ٍ ًرم افسار ّای هربَطِ خَد را بیاى ًوایذ. -00

 ّا را ؼر  دّذ.هفاّین باًش اطالػاتی ٍ پایگاُ را بیاى ًوَدُ ٍ ًحَُ اظتفادُ از آى -02

 ّا را ؼر  دّذ.َرّای جعتجَگر ٍ ػولگرّا را بذاًذ ٍ ًحَُ کاربرد آىهفَْم هَت -03

 ّای ظایت ّای ػوَهی ٍ پسؼکی را افتراق دّذ.فَْم ظایت را بیاى ًوَدُ ٍ ٍیصگیه -04

 از ّن افتراق دّذ. ّای اطالػاتی خاؾ پسؼکی را بیاى ًوَدُ  ٍباًش ّای اطالػاتی رؼتِ خَد ٍ باًش -05

 اظتفادُ کٌذ. بیي الوللی را بؽٌاظذ ٍ ظایت ّای هقاالت ػلوی ٍ یتاد پسؼکی ٍکتابخاًِ دیج -06

 



 

 ٍ کار ػولی رٍغ بحث گرٍّی، پرظػ ٍ پاظخ ظخٌراًی،  : رٍش تذريس

 

 دٌّذُپیػ ظازهاى الگَي تذريس:

 

 

 : ٍظابف ٍ تکاليف داًشجَ

 

    ذ.بایعت بطَر هٌظن ٍ راض ظاػت هقرر در کالض حاضر باؼٌداًؽجَیاى هی -0

       داًؽجَیاى با هطالؼِ هٌابغ هؼرفی ؼذُ ٍ با آهادگی قبلی در کهالض حاضهر ؼهذُ ٍ هکلهف بهِ ؼهرکت فؼهاد در هباحهث درظهی           -2

 باؼٌذ.  هی

 ّای پیؽرفت تحصیلی ٍ یا پیػ دٍرُ هی باؼذ. داًؽجَ هَظف بِ ؼرکت در آزهَى  -3
 

 

  : رٍش ارزشيابي داًشجَ

 

 ًورُ  درصذ  ضرٍع فعبلیت  ردیف

 2 %01 حضَر هٌظن ٍ ؼرکت فؼاد در هباحث درظی 0 

 4 %25 آزهَى ّای تکَیٌی  2 

 2 %01 پایػ هعتور کالظی  3 

 12 %61 آزهَى تراکوی  4 

 21 %111 جوع 

 

 

 هٌابغ هطالؼِ: 

 

داًؽگاُ ػلَم پسؼهکی   ػطاردی ٍ ّوکاراى. فٌاٍری اطالػات ٍ کاربرد کاهپیَتر برای داًؽجَیاى ػلَم پسؼکی. تْراى: ًاؼر: .0

 .0393 ،گٌاباد

ّای اطالػاتی ػلوهی. تْهراى: جاهؼهِ ًگهر،     اطلعی رؼا. راٌّوای ػولی ٍ کاربردی جعتجَی تخصصی اطالػات در پایگاُ .2

0396. 

 .0394ظبحاًی احعاى، طباطبایی اهیر. فٌاٍری اطالػات در ػلَم پسؼکی. تْراى: جاهؼِ ًگر،  .3

 0397پصٍّػ در آهَزغ ػلَم پسؼکی. تْراى: جاهؼِ ًگر، ظْرابی زّرُ، کَّعتاًی حویذرضا.  .4

 ّای اخیر.ظاد ّای کتابذاری ٍ اطالع رظاًی.کتابخاًِ هرکسی داًؽگاُ، بخػ کتاب .5

 ّای اخیر.ظاد .ٍ ػوَهی جْت آهَزغ فٌاٍری اطالػات ّای هختلف هَجَدایٌترًت ٍ ظایت .6

 اٌّوای اظتفادُ از ظایت یا باًش اطالػاتی هَرد ًظر.ّای هختلف اطالػاتی. گسیٌِ یا قعوت آهَزؼی ٍ یا رباًش .7

رظاًاى ؼهاغل در کتابخاًهِ ّها ٍ هراکهس     اظاتیذ ٍ داًؽجَیاى ظاد ّای باالتر ٍ کتایخاًِ هرکسی داًؽگاُ ٍ کتابذاراى ٍ اطالع .8

 اطالع رظاًی در دظترض.


