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َذف کلی ي ضرح درس درس:
در ایي درس داًطجَیبى ثب ٍیژگیْبی کتبثخبًِ ّبی پشضکی ٍ ،اًَاع ردُ ثٌذی هٌبثغ ٍ ٍ رٍش استفبدُ اس کتبثخبًِ ّبی پشضکی ،اثشار ّبی
اطالع رسبًی ،پبیگبُ ّب ٍ ثبًک ّبی اطالػبتی پشضکی ٍ پزستبری ثِ ضکل رایبًِ ای ٍ دستی ،گشارش ًَیسی ٍ آهَسش اس طزیق کبهپیَتز
آضٌب ضذ ٍ توزیي خَاٌّذ کزد

اَذاف رفتاری درس:
ػٌَاى

ردیف
1

کتبثخبًِ ّبی پشضکی هْن را ًبم ثجز د ٍ رٍش استفبدُ اس اًْب را ثبسگَ ًوبیذ

2

اًَاع ردُ ثٌذی هٌبثغ را ًبم ثجزد

3

هزاجغ هٌبست رضتِ پزستبری ،تشارٍس ٍ  ٍ NLMرٍش استفبدُ اس اًْب را ثبسگَ ًوبیذ

4

سیستن ػبهل ٍیٌذٍس ٍ تجْیشات سخت افشاری ٍ ًزم افشاری هَرد ًیبس ثزای کبر ثب کبهپیَتز را ثطٌبسذ.

5

هَتَر جستجَگز ّبی هْن را ضٌبختِ ٍ ًحَُ جستجَی هطبلت ػلوی را در آًْب ػوال اًجبم دّذ.

6

ًوبیِ ًبهِ ّبی هْن پزستبری ،هذالیي ،پبثوذ ،سیٌبل را ثطٌبسذ ٍ رٍش استفبدُ اس اًْب را ثبسگَ ًوبیذ.

7

ضیَُ جستجَی هقبالت را در پبیگبُ ّبی اطالػبتی هْن ثیي الوللی پزستبری ٍ پشضکی را ضٌبختِ ٍ ػوال ثکبر ثزد.
ضیَُ جستجَی هقبالت را در پبیگبُ ّبی اطالػبتی هْن داخلی پزستبری ٍ پشضکی را ضٌبختِ ٍ ػوال ثکبر ثزد.

8

ًزم افشارّبی کبرثزدی هْن هثل  ٍ power point ، wordکبر ثب اًْب را ثطٌبسذ ٍ ثکبر ثزد.

9

ًحَُ سبخت ٍ کبرثزد پست الکتزًٍیک را ضٌبختِ ٍ در هجبدالت ػلوی ثکبر ثزد.

11

یک پبیگبُ ػلوی اطالػبتی را ًقذ ًوبیذ.

12

کبرثزد کبهپیَتز در گشارش ٍ ثجت دادُ ّبی پزستبری را ثطٌبسذ
1
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ضيًٌ تذریس :
ثصَرت تئَری ٍ ػولی ٍ ثحث گزٍّی خَاّذ ثَد

يظایف داوطجً در طًل ترم:
اس داًطجَیبى ػشیش اًتظبر هی رٍد ثب هطبلؼِ قجلی ٍ اًجبم تکبلیف در کیالس حبضز ضذُ ٍ در ثحث ّب ٍ توزیٌبت گزٍّی
هطبرکت فؼبل داضتِ ثبضٌذّ .وچٌیي اس داًطجَیبى گزاهی اًتظبر هی رٍد:





ثِ حضَر هزتت ٍ هٌظن ّوزاُ ثب آهبدگی در توبم جلسبت درس اّویت دّیذ.
غیجت تب سقف سِ ّفذّن در صَرتی کِ غیز هَجِ ثبضذ در ارسضیبثی دخبلت دادُ هی ضَد.
ثِ هٌبثغ هؼزفی ضذُ هزاجؼِ ٍ هطبلت تکویلی ثحث ّب را هطبلؼِ فزهبییذ.
تلفي ّوزاُ را در توبم هذت کالس خبهَش ًگِ داریذ ٍ اس آهذ ٍ رفت ّبی غیز ضزٍری در کالس جذا ثپزّیشیذ.

 آهذى ضوب در کالس درس پس اس استبد ثِ هؼٌی غیجت در آى جلسِ خَاّذ ثَد .لذا جْت حفظ ًظن ٍ تزتیت
کالس لطفب پس اس استبد ٍارد کالس درس ًطَیذ .
اس صحجت ّبی اضبفی ثب دٍستبى خَد کِ هٌجز ثِ ثزّن سدى ًظن کالس هی گزدد جذا خَدداری ًوبییذ .در غیز ایي صَرت ثب داًطجَ

ثزخَرد جذی خَاّذ ضذ ،لذا اس پذیزفتي ٍی تب اًتْبی دٍرُ درسی هؼذٍر خَاّین ثَد.
وحًٌ ارزضيابی داوطجً ي بارم مربًط بٍ َر ارزضيابی:
حضَر ٍ غیبة

ً 1وزُ

تمریىات ػملی در کالس

ً 7وزُ

امتحان پایان ترم

ً 12وزُ

سياست مسًيل ديرٌ در مًرد برخًرد با غيبت ي تاخير داوطجً در کالس درس :
تأخیز ثب تذکز ّوزاُ است ٍ در صَرت ػذم تَجِ ٍ تکزار ثب جلَگیزی اس حضَر در کالس ّوزاُ خَاّذ ضذ .طجق هقزرات اهَسضی غیجت
ثیص اس  4جلسِ هَجت هحزٍهیت اس درس ٍ اهتحبى پبیبى تزم هیطَد.
مىابغ اصلی درس:







فٌبٍری اطالػبت در ػلَم پشضکی ،اهیز طجبطجبیی ٍ احسبى سجحبًی ً ،طز جبهؼِ ًگز ،آخزیي چبح
فٌبٍری اطالػبت در پزستبری ،درٍیص آ ،اًتطبرات فزاگفت ٍ تَسؼِ قلن ،اخزیي چبح
ًظبم ّبی ثبسیبثی اطالػبتٍ ،یلفزد الًکستز تزجوِ جؼفز هْزداد  ،ضیزاس ًطز ًَیذ ،اخزیي چبح
ضیَُ ثْزُ گیزی اس هزاجغ پشضکی ،سیویي یشداى فز ،اًتطبرات داًطگبُ ػلَم پشضکی قشٍیي ،آخزیي چبح
ایٌتزًت ثزای پزستبر ٍ هبهب ،یذالِ جٌتی ،تْزاى ًطز سبلن ،آخزیي چبح
ضیَُ ثْزُ گیزی اس کتبثخبًِ ّبی پشضکی ،هَرتي لسلی ،تزجوِ ساّذ ثیگذلی ،اًتطبرات داًطگبُ ػلَم پشضکی ایزاى،
آخزیي چبح
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ػىايیه ي جذيل زمان بىذی ارایٍ درس

جلسٍ

1

تاریخ

97/6/26

ػىًان (ػىايیه) درسی

آمادگی الزم داوطجًیان قبل از ضريع
کالس

هؼزفی درس ،آضٌبیی ثب اّذاف ،تکبلیف ٍ ضیَُ تذریس
آضٌبیی کلی ثب یک سیستن کبهپیَتز

2

97/7/2

آضٌبیی ثب ًزم افشار کبرثزدی word

هطبلؼِ کلی ٍ هقذهبتی هجبحث

3

97/7/9

آضٌبیی ثب ًزم افشار کبرثزدی power point

هطبلؼِ کلی ٍ هقذهبتی هجبحث
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97/7/16

کبر ػولی ٍ توزیي هجبحث قجلی

هطبلؼِ کلی ٍ هقذهبتی هجبحث

5

97/7/23

آضٌبیی ٍ کبر ثب پست الکتزًٍیک

هطبلؼِ کلی ٍ هقذهبتی هجبحث

6

97/7/30

آضٌبیی ٍ کبر ثب هَتَر جستجَگزّبی ػوَهی هْن ٍ google
yahoo

هطبلؼِ کلی ٍ هقذهبتی هجبحث
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97/8/7

کبر ػولی ٍ توزیي هجبحث قجل

هطبلؼِ کلی ٍ هقذهبتی فصل
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97/8/14

آضٌبیی ٍ کبر ثب scholar

هطبلؼِ کلی ٍ هقذهبتی فصل
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97/8/21

کبر ػولی ٍ توزیي هجبحث قجل

هطبلؼِ کلی ٍ هقذهبتی فصل

10

97/8/28

آضٌبیی ٍ کبر ثبکتبثخبًِ ّبی الکتزًٍیک ٍ medline ، NLM
pubmed

هطبلؼِ کلی ٍ هقذهبتی فصل
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97/9/5

کبر ػولی ٍ توزیي هجبحث قجل

هطبلؼِ کلی ٍ هقذهبتی فصل
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97/9/12

آضٌبیی ٍ کبر ثب  ٍ science directاسکبپَس

هطبلؼِ کلی ٍ هقذهبتی فصل
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97/9/19

کبر ػولی ٍ توزیي هجبحث قجل

هطبلؼِ کلی ٍ هقذهبتی فصل

14

97/9/26

آضٌبیی ٍ کبر ثب پبیگبُ دادُ فبرسی iranmedex ٍ magiran

هطبلؼِ کلی ٍ هقذهبتی فصل
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97/10/3

آضٌبیی ٍ کبر ثب پبیگبُ دادُ ّبی فبرسی sid ٍ irandoc

هطبلؼِ کلی ٍ هقذهبتی فصل
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97/10/10

کبر ػولی ٍ توزیي هجبحث قجل

هطبلؼِ کلی ٍ هقذهبتی فصل
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آسهَى پبیبى تزم
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