
  

 
 

 

  ترکیجی یب هجبزی( COURSE PLAN)ٍرُ طرح د

 

 

 کارشىاسی بُداشت محیط :مقطع ي رشتٍ تحصیلی             بُداشت محیط:   گريٌ آمًزشی                                        بُداشت :داوشکدٌ 

 ٍاحذ 2 :  تؼذاد ٍاحذ سیستن ّبی اطالع رسبًی پسضکی :  ًبم درس

 ًظری :ًَع ٍاحذ 

 12تب  10 ضٌجِ:  رٍز ٍ سبػت ثرگساری کالس ًذارد :پیص ًیبز

 داًطکذُ ثْذاضت :هکبى ثرگساری

                                             دکتر زارع :  هسئَل ثرًبهِ 

 zaremohammad1363@yahoo.com :آدرس پست الکترًٍیکی                              52519273:        داًطکذُ ضوبرُ توبس

                دکتر زارع      (:ثِ ترتیت حرٍف الفجب) هذرسیي

 داًطکذُ ػلَم پسضکی ٍ خذهبت ثْذاضتی درهبًی الرستبى

 هرکس هطبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَزش ػلَم پسضکی

 ٍاحذ ثرًبهِ ریسی درسی ٍ آهَزضی

 
گرٍُ اتبق ػول     

 



 

 :معرفی درس
اطالػاتی ٍ  رٍش طحیح استفادُ از آى  ًیازهٌذ شٌاخت پایگاُ ّایجستجَ در هٌاتغ هختلف ٍ وارترد هٌاتغ اطالػاتی 

 .آشٌا هی شًَذسیستن ّای اطالع رساًی پسشىی در ایي درس داًشجَیاى تا  . ّاست
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :عىاييه کلی ايه درس شامل مًارد زير می باشد 
 

  یسیستن ّبی اطالع رسبًی پسضکآضٌبیی ثب درس 

  رایبًِ ضخصیآضٌبیی ثب 

سیستن ػبهل ٍیٌذٍز آضٌبیی ثب 

 ثبًک ّبی اطالػبتی هْنآضٌبیی ثب 

ایٌترًت آضٌبیی ثب 

ضبخص ّبی ػلن سٌجی اًَاع آضٌبیی ثب 
 

 

 ف کلیاَدا 

 

  سیستن ّبی اطالع رسبًی پسضکیآضٌبیی ثب درس 

 

  اَداف اختصاصی 

 

 :پبیبى دٍرُ ثبیذ ثتَاًذداًطجَ  در 

  سیستن ّای اطالع رساًی پسشىیتا سرفظل ٍ اّذاف آشٌایی  

  اًَاع سیستن ّای اطالع رساًیشٌاخت 

  سیستن ّای اطالع رساًی پسشىیوارتردّای هختلف تَاًایی تفىیه 

 

 

 َدف کلی 

 zaremohammad1363@yahoo.com :آدرس پست الکترًٍیکی                              52519273   :   ضوبرُ توبس داًطکذُ 

 دکتر زارع : تْیِ ٍ تٌظین 

 99/ 06/  16 :ثبزًگری /تذٍیي تبریخ



 

رایبًِ ضخصی آضٌبیی ثب 

 

  اَداف اختصاصی 

 

 :داًطجَ  در پبیبى دٍرُ ثبیذ ثتَاًذ

 ًِشٌاخت اجسای هختلف رایا 

 وارورد ٍ اّویت سخت افساری 

  سخت افساریاجسا تَاًایی تفىیه 

 

 َدف کلی 

 

سیستن ػبهل ٍیٌذٍز آضٌبیی ثب 
 

  اَداف اختصاصی 

 

 :داًطجَ  در پبیبى دٍرُ ثبیذ ثتَاًذ

  تا لاتلیت ّای سیستن ػاهل ٍیٌذٍزآشٌایی  

  پٌجرُ ّا ٍ ًرم افسارّای ٍیٌذٍزشٌاخت 

  تِ وارگیری ًرم افسارّاتَاًایی 
 

 َدف کلی 

 

ثبًک ّبی اطالػبتی هْن آضٌبیی ثب 
 

  اَداف اختصاصی 

 

 :داًطجَ  در پبیبى دٍرُ ثبیذ ثتَاًذ

  تا وتة ٍ هرجغ تخظظی رشتِآشٌایی 

  اتیتاًه ّای اطالعاًَاع شٌاخت 

  استفادُ از تاًه ّای اطالػاتی تْذاشت ٍ پسشىیتَاًایی 

  

 َدف کلی 

 

ایٌترًت آضٌبیی ثب 
 

  اَداف اختصاصی 

 

 :داًطجَ  در پبیبى دٍرُ ثبیذ ثتَاًذ

  تا جستجَ در طفحات ایٌترًتیآشٌایی  

 ترفٌذّای جستجَ شٌاخت 



  جستجَ در ایٌترًت ٍ تحلیل خرٍجیتَاًایی 

 

 َدف کلی 

 

ضبخص ّبی ػلن سٌجی اًَاع آضٌبیی ثب 
 

  اَداف اختصاصی 

 

 :داًطجَ  در پبیبى دٍرُ ثبیذ ثتَاًذ

  تا هذل ّای هختلف تحمیكآشٌایی  

  حمیكتفاٍت ّای رٍش ّای تشٌاخت 

 

 ريش آمًزش 
 

 حضًری                   مجازی                                                       *ترکیبی      

 شرايط اجراء

 

 امکاوات آمًزشی:  
  تا استفادُ از ًرم افسارّایی شاهل ساهاًِ ًَیذ ٍ واهپیَتر ٍیذٍئَ پرٍشوتَر ،اسالیذ پرٍشوتَر ٍ 

 

 

 

  مىابع درسی:  

 خیر ثلی   در ًظر داریذ؟  درسی خبصی ثرای هؼرفی ثِ داًطجَیبى ثِ ػٌَاى هٌجغهقبلِ /آیب کتبة 

 در طَرت ٍجَد جذٍل زیر را تىویل وٌیذ: 

 هطخصبت کتبة ضبهل ػٌَاى، ًَیسٌذگبى،هترجویي، اًتطبرات، سبل ٍ ًَثت چبح
ّبی هطخص  صفحبت ٍ  فصل

 هطبلؼِضذُ ثرای 

 سیستن ّای اطالع رساًی پسشىی: ًام وتاب

 دوتر آسیِ درٍیشی: هؤلف

 :ٍیراستار

 آًاطة: اًتشارات

 

 توام فظَل

 

 

 

 هطخصبت هقبلِ ضبهل ػٌَاى، ًَیسٌذگبى، هجلِ، سبل ٍ ضوبرُ اًتطبر ٍ صفحبت
ًحَُ دسترسی داًطجَیبى ثِ 

 هقبلِ



 

 

 

 

 

 

 

 

  ػالٍُ تر ...( هاًٌذ فیلن، هجوَػِ اسالیذ ٍ )در طَرتی وِ در ًظر داریذ جسٍُ یا ّر ًَع هحتَای دیگری

، هشخظات آى را رور وٌیذ ٍ  تِ داًشجَیاى هؼرفی وٌیذ هٌجغ درسیوتاب فَق یا تِ تٌْایی تِ ػٌَاى 

 :آى را ضویوِ ًواییذ فبیل

 
 .است... ٍ  ّبی دیگر داًطگبُرٍی سبهبًِثر اری ضذُ رهحتَای ثبرگ، جسٍُ، فیلن آهَزشیاسالیذ پاٍر پَیٌت، هٌظَر  *

 

  هٌجغ را تِ ػٌَاى ...( هاًٌذ وتاب، هجوَػِ اسالیذ، جسٍُ ٍ )در طَرتی وِ در ًظر داریذ هحتَای دیگری

در ساهاًِ لسوتی جذاگاًِ ترای . )وٌیذ ، هشخظات واهل آى را رور تِ داًشجَیاى هؼرفی وٌیذ هطبلؼِ ثیطتر

 .(ایي هَارد در ًظر گرفتِ شذُ است

.  
1 ....................................................................................................................................................................................................................... 

2 ....................................................................................................................................................................................................................... 

3 ....................................................................................................................................................................................................................... 

4........................................................................................................................................................................................................ 

 *ًَع هحتَا
 /هطخصبت ضبهل ػٌَاى ٍ هؤلفیي

 کٌٌذگبى تْیِ
 تَضیحبت

آهبدُ ثَدى فبیل ثرای 

 ** اریرثبرگ

    

    

    

    

    



 

 

 

 

 آزمًن َای خًد ارزيابی 

 خیر * تلی   ایذ؟ ًظر گرفتِ آزهَى در آیا ترای درس خَد. 1

 ّا را رور وٌیذدر طَرت ٍجَد تؼذاد ٍ ًَع خَدآزهَى. 

 هْلت ارائِ ثبزخَرد ثِ تکبلیف هْلت پبسخ دادى داًطجَیبى ًَع آزهَى ػٌَاى آزهَى ضوبرُ

     
 

1 

 

 

اًَاع هثحث 

 هطالؼات
20/02/1400تا  16/02/1400از  تشریحی 25/02/1400تا تاریخ    

 

2 

 

 

هتَى  هثحث

آشٌایی تا 

pubmed 

30/02/1400تا  25/02/1400از  تشریحی 05/03/1400تا تاریخ    

 

  



 

 ٌَای داوشجًيان  تکالیف ي پريژ

 طَل ترم فیتکبل 

 

 

 پرٍشُ درسی 

 *خیر تلی    ایذ؟ در ًظر گرفتِهیاى ترم /آیا ترای درس خَد پرٍشُ پایاى ترم . 1

 :در طَرت پاسخ هثثت شرح هختظر ٍ ّذف از ارائِ آى را تٌَیسیذ           

..........................................................................................................................................................................................................  

................... ......................................................................................................................................................................................................  

 یریادگی یَا تیفعال ریسا 

 ضوبرُ
ػٌَاى 

 تکلیف
 ضرح تکلیف

هْلت پبسخ 

دادى 

 داًطجَیبى

هْلت فیذثک 

 دادى هذرس
ّذف از ارائِ 

 تکلیف

 

1 

تىلیف 

 هثاًی اٍلیِ
 درخظَص هفاّین اطالع رساًی پسشىی تحمیك ًوایذ ٍ گسارش ارائِ وٌذ

تا  12/12/99از 

14/12/99  

تا تاریخ 

20/12/99  

هرٍر فظل 

هرتَطِ از هٌثغ 

درسی ٍ درن 

 هفاّین هرتَطِ

2 
تىلیف 

شاخض 

ّای ػلن 

 سٌجی

 شاخض ّای هرتثط را ترای یه فرد یا هجلِ خاص تیاتذ

 16/01/1400از 

25/01/1400تا   

تا تاریخ 

5/02/1400  

هرٍر فظل 

هرتَطِ از هٌثغ 

درسی ٍ درن 

 هفاّین هرتَطِ
 

 

 

   

 

 

 

   



هثاحثِ دلت  تیٍ ّذا یاگر در طراح. ، ٍجَد دارد(رّوسهاىیؽ)اتاق تحث  یساهاًِ اهىاى فؼال سازدر 

تِ  لیدر طَرت توا. دیًوا یادیووه ز اىیدر داًشجَ یتَاًذ تِ پرٍرش تفىر اًتماد-یاًجام شَد م یواف

: دییًوا لیرا تىن ریاهىاى هَارد ز ىیاستفادُ از ا

  ( فَرم)اتاق تحث

: تحث هَضَع

.................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................... ...........

................................................................................................................................................................................................ 

 ارزشیابی داوشجًيان 

 بارم ومرٌ مًارد ارزشیابی

 8 آزهَى هیبى ترم

 5 آزهَى پبیبى ترم

 2 ضرکت فؼبل در کالس ٍ حضَر ٍ غیبة

 5 تکبلیف ٍ سبیر فؼبلیت ّب

 

 

 

 

 

 مقررات 

                                        حداقل نمره قبولي 

 تعداددفعات مجاز غيبت در كالس                      

 

 ...... درس زمانبندي جدول

 ساعت ارائه تبریخ ارائِ
موضوع 

 جلسه
 نحوه ارائه مدرس

امكانات 

 مورد نياز

روش 

 ارزشيابي

11/11/99 2 

آشٌایی تا 

سیستن درس 

ّای اطالع 

 رساًی پسشىی

 سخٌراًی دوتر زارع

 اسالیذ آهَزشی
اًجام تىالیف 

ٍ  هرتَطِ

آزهَى پایاى 

 ترم



سرفظل ٍ 

 درس

18/11/99 2 
رایاًِ آشٌایی تا 

  شخظی

 دوتر زارع

 سخٌراًی

اًجام تىالیف  اسالیذ آهَزشی

هرتَطِ ٍ 

آزهَى پایاى 

 ترم

25/11/99 2 
سیستن آشٌایی تا 

 ػاهل ٍیٌذٍز

 دوتر زارع

 سخٌراًی

اًجام تىالیف  آهَزشیاسالیذ 

هرتَطِ ٍ 

آزهَى پایاى 

 ترم

02/12/99 2 

تاًه آشٌایی تا 

ّای اطالػاتی 

 هْن

 دوتر زارع

 سخٌراًی

اًجام تىالیف  اسالیذ آهَزشی

هرتَطِ ٍ 

آزهَى پایاى 

 ترم

 ایٌترًتآشٌایی تا  2 09/12/99

 دوتر زارع

 سخٌراًی

تىالیف اًجام  اسالیذ آهَزشی

هرتَطِ ٍ 

آزهَى پایاى 

 ترم

16/12/99 

2 

اًَاع آشٌایی تا 

شاخض ّای ػلن 

 سٌجی

 دوتر زارع

 سخٌراًی

اًجام تىالیف  اسالیذ آهَزشی

هرتَطِ ٍ 

آزهَى پایاى 

 ترم

23/12/99 

 
2 

اًَاع آشٌایی تا 

شاخض ّای ػلن 

 سٌجی

 دوتر زارع

 سخٌراًی

 

اًجام تىالیف  آهَزشیاسالیذ 

هرتَطِ ٍ 

آزهَى پایاى 

 ترم

29/12/99 

 اهتحاى پایاى ترم 2

 دوتر زارع

 سخٌراًی

اًجام تىالیف  اسالیذ آهَزشی

هرتَطِ ٍ 

آزهَى پایاى 

 ترم

 


