
 

 طراحي پيشگام تدريس  (( جدول) ) 
                                                                          

 دانشجویان ارشد اموزش بهداشت و ارتقا سالمت گروه فراگير :                                سیستم اطالع رسانی در سالمت : عنوان درس 

 خانم دکتر دوگونچی نام استاد :                                                                                       دوم  نيمسال :

 واحد عملی 52/0واحد نظری و  52/0تعداد واحد :                                                                       شنبهیک روز برگزاري كالس  :
 

 اهداف  جلسات موضوع حوه برگزاري كالس *ن جلسه

 برقراری ارتباط اطمینان از داشتن پیشنیازها  تبيين انتظارات _ارزشيابي آغازين   _معارفه آنالين اول  

 تعیین اهداف  _جایابی  

را  استراتژی جستجو در پایگاه های علمی آنالين دوم

 یاد گیرد.

 

 

 : يرود كهدر پايان هر جلسه از فراگير انتظار م

 مقاالت مدنظر را در اینترنت جستجو کند دانشجو بتواند

فرا  را  Endnotکار با نرم افزار های  آنالين سوم

 گیرد.

 نحوه کار با نرم افزار مورد نظر را بداند دانشجو بتواند

 

 مقاالت را در سایت مورد نظر جستجو کند دانشجو بتواند pubmedآموزش  آنالين چهارم

 دانشجو بتواند مقاالت را در سایت مورد نظر جستجو کند Web of knowledgeآموزش  الينآن مپنج

 

 بتواند مقاالت را در سایت مورد نظر جستجو کنددانشجو   science directآموزش  آنالين مشش

 

ارائه کار عملی در کالس از کل مباحث  آنالين تمفه

 تدریس شده

 دهدتکالیف ارائه شده را انجام  دانشجو بتواند

 تشخيص پيشرفت تحصيلي دانشجو ارزشيابي تراكمي  

 

 آنالين / آفالين / حضوري 



 

 طرح جامع تدريس 

  (Course Plan)  
 

 سالمت دانشجویان ارشد آمورش بهداشت و ارتقا گروه فراگير :                            سیستم اطالع رسانی در سالمت   عنوان درس :

 خانم دکتر دوگونچی نام استاد :دوم                                                            نيمسال :

 ندارد :  پيشنياز                                 واحد عملي( 55/0واحد نظري و  55/0واحد ) 5/0   تعداد واحد :

  هدف كلي درس : 

 شکی را بشناسد.سیستم های اطالع رسانی پز

 

 :بخش نظري اهداف ويژه 

 کامپیوتر  را بداند. جستجو در اینترنتمهارت های  .1

 را یاد گیرد. استراتژی جستجو در پایگاه های علمی .5

 بشناسد. انواع پایگاه های اطالع رسانی پزشکی راانواع  .3

 را فرا گیرد.  Endnotکار با نرم افزار های . .4

 

 آنالين : روش تدريس 

 

 

 

 : و تکاليف دانشجو فوظاي

 انجام تمرین کالسی در هر جلسه کالسی 

 مشارکت فعال در کالس 

 

  : روش ارزشيابي دانشجو

 نمره از بيست فعاليت رديف

  انجام تکاليف در زمان مقرر 1

 1 انجام كار عملي 5

 1 حضور در كالس هاي مجازي 3

  امتحان ميان ترم 4

 11 امتحان پايان ترم 5

 

 العه : منابع مط

 

 توضيحات:

  کالسی اعالم شده از طرف امور کالس ها و امتحانات برگزار خواهد گردید. برنامه همان روز کالس های آفالین در 

  برگزار خواهد شد. همان روز و همان ساعتکالس های آنالین طبق برنامه کالسی اعالم شده از طرف امور کالس ها و امتحانات در 


