
 بسمه تعالي

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان بوشهر

  مركز توسعه آموزش پزشكي

  دفتر نظارت و ارزشيابي

  درس فرم طرح

  

                                                     رسانيكتابداري و اطالع:  رشته تحصيلي  دكتري   :آخرين مدرك تحصيلي     علي حميدي:  نام و نام خانوادگي مدرس

                         رساني پزشكيكتابداري و اطالع:  گروه آموزشي                                                  استاديار:  رتبه دانشگاهي

 

                                                كارشناسي ارشد: مقطع                                                          ميكروبيولوژي: رشته تحصيلي فراگيران

 6 :تعداد فراگيران                       951:              ترم

  

  رساني پزشكيهاي اطالعسيستم: عنوان درس به طور كامل

  2 :تعداد واحد                            □كار آموزي   �             عملي                ■تئوري :                 نوع درس

 ماهدي :پايان ترمهفته اول آذرماه     :   تاريخ امتحان ميان ترم     ماهدي: زمان خاتمه كالس    مهرماه:  زمان شروع كالس

 

  □تكويني                   □مراحل ارزشيابي                     مرحله اي  

ف
ردي

 

 مالحظات نمره عنوان

1 
هاي عملي شامل حل تمرين و ارايه انجام فعاليت

 تكاليف ارايه شده
7  

  آذرماههفته اول : تاريخ امتحان 5 امتحان ميان ترم 2

ماهبهمن 8 امتحان پايان ترم 3  

4    

5    
 

           

   :شرحي از درس

هاي گيري مؤثر از رايانه و سيستم عامل ويندوز، اينترنت، ابزارهاي جستجو در وب، استراتژي جستجو، پايگاهتعاريف، شيوه بهره

  ...اطالعاتي، مجموعه آفيس و 

 

  



  :منابع اصلي تدريس درس مورد نظر

 .ديباگران: تهران. ICTشناخت مفاهيم بنيادي ( ). قرباني، مهدي •

 .ديباگران: تهران. هاكارگيري كامپيوتر و مديريت پروندهبه( ). قرباني، مهدي •

 .ديباگران: تهران.  Word  2007پردازكار با واژه( ). قرباني، مهدي •

 .ديباگران: تهران. Excel  2007گسترده كار با صفحه( ). قرباني، مهدي •

 )رايگان و اشتراكي(عاتيهاي اطالموتورهاي جستجو و پايگاه Helpفايل  •

 EndNoteافزار مديريت استنادهاي نرم  Helpفايل  •

 

  

 

 

  : اهداف كلي درس

  : طي اين درس، دانشجو

 با قطعات و اجزاي رايانه آشنا خواهد شد؛ )1

نحوه استفاده از سيستم عامل ويندوز به همراه نكات كليدي و اصلي آن را بسته به ميزان آشنايي و مهارتي كه  )2

 فرا خواهد گرفت؛دارد، 

 با اينترنت و تاريخچه آن آشنا خواهد شد؛ )3

 وب و ابزارهاي جستجو در آن را خواهد شناخت؛ )4

 ها آشنا خواهد شد؛هاي اطالعاتي رايگان و اشتراكي و نيز نحوه جستجو در آنبا پايگاه )5

 .آشنا خواهد شد) EndNote( با نرم افزار مديريت استنادها )6

  

   جلسه اول و دوم*

  لي حميديع: نام مدرس

  معارفه و آشنايي با قطعات رايانه به همراه سيستم عامل: عنوان مبحث

  : اهداف اختصاصي

  :سال بايد قادر باشددانشجو در پايان نيم

 قطعات رايانه را بشناسد؛ - 1

 عملكرد هر قطعه را شرح دهد؛ - 2

 هاي عامل و كاركرد هر يك را بشناسد؛سيستم - 3

افزار، ايجاد فولدر، جستجو در رايانه و افزار، حذف نرمكند و اعمالي مثل نصب نرم با سيستم عامل ويندوز كار - 4

 .مانند آن را انجام دهد

  □رواني حركتي                       □عاطفي                       ■شناختي :   حيطه 

  كار عملي -پرسش و پاسخ -سخنراني : روش آموزشي

  اساليد: آموزشيوسيله كمك 

  



  جلسه سوم و چهارم*

  يعلي حميد: نام مدرس

  )Word( مجموعه آفيس: عنوان مبحث

  :اهداف اختصاصي

  :سال بايد قادر باشددانشجو در پايان نيم

  هاي مشخص ايجاد كند؛يك فايل در محيط واژه پرداز با ويژگي - 1

  آرايي كند؛افزار ورد اقدام به صفحهبه كمك نرم - 2

  .افزار ورد استفاده كنددر نرم... صويري و از امكانات ويرايشي، ت - 3

  □رواني حركتي                       □عاطفي                       ■شناختي :   حيطه 

  كار عملي -پرسش و پاسخ -سخنراني : روش آموزشي

  اساليد: آموزشيوسيله كمك 

  

  جلسه پنجم و ششم*

  يعلي حميد: نام مدرس

  )PowerPoint( مجموعه آفيس: عنوان مبحث

  :اهداف اختصاصي

 :سال بايد قادر باشددانشجو در پايان نيم

 افزار پاورپوينت يك ارايه مناسب ايجاد كند؛به كمك نرم - 1

 افزار پاورپوينت براي ايجاد و نيز ويرايش يك مجموعه اساليد استفاده كند؛از امكانات ارايه شده در نرم - 2

 

  □رواني حركتي                       □عاطفي                       ■شناختي :   حيطه 

  كار عملي -پرسش و پاسخ -سخنراني : روش آموزشي

  اساليد: آموزشيوسيله كمك 

  

  هفتمجلسه *

  يعلي حميد: نام مدرس

  )Excel( مجموعه آفيس: عنوان مبحث

  :اهداف اختصاصي

  :سال بايد قادر باشددانشجو در پايان نيم

 هاي ثابت ايجاد كند؛استفاده از اكسل فرمولبا  - 1

 .به كمك اكسل اقدام به ورود اطالعات و ترسيم نمودار كند - 2

  □رواني حركتي                       □عاطفي                       ■شناختي :   حيطه 

  كار عملي -پرسش و پاسخ -سخنراني : روش آموزشي

  اساليد: آموزشيوسيله كمك 

  

  هشتمجلسه *



  علي حميدي: نام مدرس

  اينترنت: عنوان مبحث

  :اهداف اختصاصي

  :سال بايد قادر باشددانشجو در پايان نيم

 هاي اتصال به اينترنت را بشناسد؛شيوه - 1

 مرورگرهاي مختلف را بشناسد و بتواند مورد استفاده قرار دهد؛ - 2

 .وب و امكانات آن را بشناسد - 3

  □رواني حركتي                       □عاطفي                       ■شناختي :   حيطه 

  كار عملي -پرسش و پاسخ -سخنراني : روش آموزشي

  اساليد: آموزشيوسيله كمك 

  

  نهم، دهم و يازدهمجلسه *

  علي حميدي: نام مدرس

جستجو در وب : نوان مبحثع  

  :اهداف اختصاصي

  :باشدسال بايد قادر دانشجو در پايان نيم

 ابزارهاي جستجو در وب و امكانات هريك را مورد استفاده قرار دهد؛ - 1

 .براي جستجو اقدام به تدوين استراتژي جستجو نمايد - 2

  □رواني حركتي                       □عاطفي                       ■شناختي :   حيطه 

  كار عملي -پرسش و پاسخ -سخنراني : روش آموزشي

  اساليد: شيآموزوسيله كمك 

 

  جلسه دوازدهم و سيزدهم*

  علي حميدي: نام مدرس

  هاي اطالعاتيپايگاه: عنوان مبحث

  : اهداف اختصاصي

  :سال بايد قادر باشددانشجو در پايان نيم

 هاي اطالعاتي رايگان را بشناسد و مورد استفاده قرار دهد؛چند مورد از پايگاه .1

 هريك را بشناسد و مورد استفاده قرار دهد؛ هايهاي اطالعاتي اشتراكي و ويژگيپايگاه .2

 .هاي هر پايگاه اطالعاتي بتواند استفاده كنداز امكانات و قابليت .3

 

  □رواني حركتي                       □عاطفي                       ■شناختي :   حيطه 

  كار عملي -پرسش و پاسخ -سخنراني : روش آموزشي

  اساليد: آموزشيوسيله كمك 

 

  جلسه چهاردهم، پانزدهم و شانزدهم*



  علي حميدي: نام مدرس

  )EndNote(افزار مديريت استناداتنرم :عنوان مبحث

  :اهداف اختصاصي

 افزارهاي مديريت استنادات را بشناسد؛نرم .1

 افزار اندنوت ايجاد كند؛يك كتابخانه كامل در نرم .2

 اي خود نمايد؛هبا استفاده از اندنوت اقدام به جستجو و تكميل پيشينه .3

  .استنادات را در متن وارد كند .4

  □رواني حركتي                       □عاطفي                       ■شناختي :   حيطه 

  كار عملي -پرسش و پاسخ -سخنراني : روش آموزشي

  اساليد: آموزشيوسيله كمك 

  

   

  هفدهمجلسه *

  آزمون نهايي

 

 


