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واحدی( 2ساعتی برای یک درس  2جلسه ی  71)برای یک دوره درس کامل، برای مثال:       

 

 حصیلی:ت یرشتهو مقطع   بهداشت حرفه ایگروه آموزشی:          بهداشتدانشکده:

 کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای
 ندارد یش نیاز:پ   عملی-تئوری د:نوع واح 1 تعداد واحد: نام درس: 

 سایت دانشکده مکان برگزاری:   -------- :ساعت  -------:زمان برگزاری کالس: روز

مدرسین )به ترتیب حروف   دکتر اشتری نژاد مسئول درس:  تعداد دانشجویان:

 یاراحمدیدکتر  -دکتر اشتری نژاد -دکتر ابراهیمیالفبا(:

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

 تحقیقاتی و پایان نامه های پروژه انجام هدف با اینترنت در جستجو های روش با آشنایی

 

 

 

 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

اسجججتفاده از الاوهای کتابهانه ای و روش های مهتلس جسجججتجودر بان  های             توانایی دانشججججو در پایان دوره باید     

 تحصیلی خود را داشته باشد و با سرویس های کتابهانه ای دانشااه خود آشنا شود.اطالعاتی مهم در رشته 

 

 

 

 

 بینابینی:)در واقع همان اهداف کلی طرح درس است(اهداف 
نسبت به اهداف کلی روشن تر و شفاف تر است و محورهای اصلی برنامه را نشان می  که است هدف کلی به اجزای تهصصی شکستن)منظور

 (.است که در واقع همان اهداف رفتاری اند ویژه تری به نام اهدافقابل تقسیم شدن به اجزای اختصاصی دهد. اهداف بینابینی

 آشنایی با بان  های اطالعاتی مهتلس -1

 جستجو در بان  های اطالعاتی مهتلس -2

 پیدا کردن ژورنال مناسب جهت ارسال مقاله -3

 و ... DOIاشنایی با ایمپکت فاکتور،  -4

 

 

 

 

 های تدريس:شیوه

 پرسش و پاسخ   سهنرانی برنامه ریزی شده   سهنرانی
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 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم)  (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله)  بحث گروهی

 ----------------- )لطفاً نام ببرید( سایر موارد
 

 
 

 )لطفا شرح دهید( وظايف و تکالیف دانشجو:

 انجام تکالیس کالسی

 

 وسايل کمک آموزشی:   

   پروژکتور اسالید  هته و گچت  وایت برد

 -------کامپیوترببرید(  سایر موارد  )لطفاً نام

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد ------پایان ترم آزمون   درصد نمره ------آزمون میان ترم 

 نمره درصد -----فعال در کالس  شرکت   نمره  درصد -----تکالیس  انجام

 ----------ببرید(  ناماً سایر موارد )لطف

 

 نوع آزمون

  غلط -صحیح جور کردنی              ایچندگزینه         پاسخ کوتاه     تشریحی

 کار عملی با کامپیوتر )لطفا نام ببرید( سایر موارد

  

 :)لطفا نام ببريد(منابع پیشنهادی برای مطالعه: 

 :منابع انگلیسی -

 چاپی 

 

 اينترنتی 

 
 

 منابع فارسی:

 چاپی 

 
 

 اينترنتی 
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 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

 دکتر آزاده اشتری نژاد ISIو غیر  ISI، مجالت DOI فاکتور، ایمپکت با آشنایی 1

 دکتر آزاده اشتری نژاد Scopusآشنایی با   2

 دکتر آزاده اشتری نژاد Journal Elsevier Finderآشنایی با  3

 ابراهیمیدکتر  Elsevierشنایی با آ 4

 دکتر ابراهیمی Google Scholarآشنایی با  5

 ابراهیمیکتر د ProQuestآشنایی با  ...

 دکتر یاراحمدی Pubmedآشنایی با  ....

 دکتر یاراحمدی NIOSHآشنایی با سایت  ....

 دکتر یاراحمدی ILOآشنایی با سایت  ...

....   

....   

....   

....   
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