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 دروس کامل شناسنامه معرفی
های یاددهی یادگیری، نحوه یادگیری )توانمندی های مورد انتظار از فراگیران(، راهبردها و روش کلیشناسنامه کامل درس حاوی اهداف 

 ارائه دهنده درستوسط گروه )های( بایستی  سدرشناسنامه کامل ارزیابی دانشجو، منابع درس، و سایر مقررات مربوط به ارائه درس می باشد. 

از سوی وزارت توانند عالوه بر منابع تعیین شده گروه های مسئول ارائه دروس می . برسددرسی ریزی کمیته برنامه  طراحی شود و به تأیید

 منابع دیگری را نیز برای یادگیری دانشجویان در طول دوره تعیین نمایند.ریزی درسی یید کمیته برنامه تأ ، بابهداشت

 درساطالعات  (1

 171501 شماره درس: های اطالع رسانی پزشکیسیستم نام درس:

  :رشته و دوره

 □کارورزی       □کارآموزی       ▀ ملیع      ▀ نظریدرس: ارائه نوع 

 ساعت عملی 17ساعت نظری،  9مدت زمان ارائه درس:  واحد  1 تعداد واحد:

 ندارد: پیش نیاز 1400 -1401 سال تحصیلی:

 

 درس یتمدیر (2

 بهداشت و ایمنی مواد غذایی گروه )های( ارائه دهنده:

 علوم و صنایع غذایی گرایش کنترل کیفی رشته تحصیلی: دکتر آمنه نعمت الهی درس: مسئول

 amene.nematollahi@gmail.com :ایمیل استادیار مرتبه علمی:

 

 درسادگیری ی کلیهداف ا (3

 (: دانشحیطه ) شناختیتوانمندی های الف( 

 انواع پایگاه های استنادی بین المللی آشنایی دانشجویان با 

  جست و جوراهبردهای  آشنایی دانشجویان با (search در )بانک های اطالعاتی مختلف 

 نرم افزار  رفرنس زنی توسط آشنایی دانشجویان باEndNote 

 : (مهارتحیطه )حرکتی روان توانمندی های ب( 

  توانایی انجامsearch در بانک های اطالعاتی 

 شرکت در بحث های کالسی 

 مهارت پیدا کردن در تعریف سوال پژوهشی 

 توانایی انجام رفرنس زنی 

  توانایی یافتنfull text مقاالت 

 : (نگرشحیطه ) عاطفیتوانمندی های ج( 

  اقف باشد. سیستم های اطالع رسانی پزشکی وبه اهمیت مبحث 

mailto:amene.nematollahi@gmail.com
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  نسبت به کسب دانش و توانمندی مرتبط باsearch توجه کند. و رفرنس زنی 
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 محتوای آموزشی (1

 و عملی مباحث نظریالف( 

زمان الزم  عنوان مبحث درسی تاریخ ارائه ردیف

جهت 

 تدریس

 ارائه دهنده

دکتر نعمت  ساعت Google 2( ساده در searchجست و جو ) 25/07/1400 1

 الهی

 دکتر نعمت الهی ساعت search 2برای  Googleامکانات مختلف  02/08/1400 2

3 09/08/1400 search  درGoogle Scholar 2 دکتر نعمت الهی ساعت 

4 16/08/1400 search  درScience Direct 2 دکتر نعمت الهی ساعت 

5 23/08/1400 search  درPubMed 4 دکتر نعمت الهی ساعت 

6 30/08/1400 search  درScopus 4 دکتر نعمت الهی ساعت 

7 07/09/1400 search در  Web of Science 4 دکتر نعمت الهی ساعت 

 دکتر نعمت الهی ساعت EndNote 2نرم افزار  14/09/1400 8

 دکتر نعمت الهی ساعت EndNote 2امکانات مختلف نرم افزار  21/09/1400 9

م افزار با نر wordرفرنس زنی در  28/09/1400 10
EndNote 

 دکتر نعمت الهی ساعت 2

 

 راهبردهای آموزشی (2

 استاد محوری 

 فراگیر محوری 

 جمع آوری اطالعات 

 یاددهی های روش (3

 سخنرانی فعال 

 طراحی پرسش و پاسخ 

 بارش افکار 

 طراحی پروژه 

 آموزش الکترونیکی 
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 )یادگیری( مسئولیت های دانشجو (4

 مطالعه متون 

 از طریق شنیدن یادگیری شفاهی و انتقال اطالعات 

 نکته برداری 

 انجام پروژه 

 مشاهده اطالعات، تصاویر و نمودارها 

 یادگیری الکترونیکی 

 رسانه ها و وسائل آموزشی مورد نیاز (5

 کامپیوتر 

 سالن مجازی 

 میزان مشارکت مدرسان )%( (6

 ( 100دکتر نعمت الهی%) 

 منابع اصلی درس  (7

 بایی، دکتر سبحانیهای اطالع رسانی پزشکی، دکتر طباطآشنایی با سیستم 

 راهنمای استفاده از EndNote ،سپیده علی بیک، محمدرضا علی بیک 

 روش های ارزیابی  (8

 ترم پایان امتحان 

 حضور فعال در فعالیت های کالس 

  انجام تمرین های عملی 

 نحوه محاسبه نمره کل  (9

 نمره 10 ترم پایان امتحان 

  نمره 5انجام تمرین های عملی 

 نمره 5 مشارکت فعال در جلسات 

 درس مقررات (10

  8/2 :در جلسات نظری دفعات مجاز غیبت موجه تعداد 

 8/1دفعات مجاز غیبت موجه در جلسات عملی: تعداد 
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  :12حداقل نمره قبولی 

 

 توضیحات

  دی ماه خواهیم داشت. لینک  1آبان و  22جلسه، یک جلسه آنالین رفع اشکال و کوییز در تاریخ های  4بعد از هر

 http://vc.fums.ac.ir/nematolahiا نرم افزار آدوب کانکت شرکت در جلسه ب

 

 


