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 کالس درس در يک هفته( ساعت از 2)برای يک جلسه از درس، برای مثال 

 

 کارشناسی ارشد علوم تغذیه تحصیلي: یو رشته مقطع      تغذیه گروه آموزشي:      بهداشت دانشکده:

 نداردیش نیاز: پ  تئوری عملينوع واحد:   1تعداد واحد:  سیستم های اطالع رساني پزشکي نام درس:

 دانشکده بهداشتمکان برگزاری:                   51-51:ساعت     شنبه 2:زاری کالس: روززمان برگ

 –دکتر فاطمه سادات امیری مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(:               میترا زراتي :دکترسئول درس 9 تعداد دانشجويان:

 دکتر میترا زراتي

 )لطفاً شرح دهید( :رسشرح د

 

 ای جستجو در اينترنت به هدف انجام پروژه های تحقیقاتيآشنايي با روش ه

 

 

 اهداف رفتاری جلسه اول:

از فراگیر انتظار می رود رسدر پایان د  

   ذکر نماید.اجزا مختلف کامپیوتر را  -

 را فهرست کند.  دستگاههای ورودی کامپیوتر  -

 را فهرست کند. دستگاههای خروجی کامپیوتر  -

 را توضیح دهد. انواع شبکه -

 

 ی مطالببندی ارائهنزمادول ج

 5جلسه
 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

  سخنرانی و بحث گروهی تاریخچه کامپیوتر سخت افزار –کامپیوتر  03

  سخنرانی و بحث گروهی انواع کامپیوتر، ساختار و اجزاء آن سخت افزار –کامپیوتر  03

  سخنرانی و بحث گروهی شبکه و انواع آن افزارسخت  –کامپیوتر  03

  سخنرانی و بحث گروهی ویروسها سخت افزار –کامپیوتر  03

 

 

 :اهداف رفتاری جلسه دوم

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 .توضیح دهدرا  اهمیت سیستم عامل و عملکرد آن در کامپیوتر -

 .توضیح دهدرا  startکار با منوی  -
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 را توضیح دهد.   دیریت فایلهاچگونگی م -

 بسته های نرم افزاری کاربردی را فهرست کند. -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 2جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

  سخنرانی و بحث گروهی سیستم عامل نرم افزار –کامپیوتر  03

نرم افزار –کامپیوتر  03 سخنرانی و بحث گروهی،  و انواع پنجره startنوی کار با م 

 تمرین عملی

 

نرم افزار –کامپیوتر  03 مدددیرت فایددل )ذخیددره، چددا ،    

ZIPو فولدر ) 

سخنرانی و بحث گروهی، 

 تمرین عملی

 

نرم افزار –کامپیوتر  03   سخنرانی و بحث گروهی بسته های نرم افزاری کاربردی 

 اهداف رفتاری جلسه سوم:

از فراگیر انتظار می رود: رسان ددر پای  

 را ذکر نماید.چگونگی ساخت ایمیل  -

 را توضیح دهد.  اصول جستجو در اینترنت -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 1جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

بحددددث  سددددخنرانی و نحوه ساختن ایمیل، کار با آن آشنایی با اینترنت 03

 ، تمرین عملیگروهی

 

سخنرانی و بحث  چگونگی جستجو در اینترنت آشنایی با اینترنت 03

 گروهی، تمرین عملی

 

سخنرانی و بحث  Searchاصول  آشنایی با اینترنت 03

 گروهی، تمرین عملی

 

 

 

 اهداف رفتاری جلسه چهارم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 را فهرست کند.   Scopusقسمتهای مختلف سایت  -

 را توضیح دهد.  Scopusچگونگی انجام جستجو در  -
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 تجزیه و تحلیل کند.  نتایج حاصل از یک جستجو با کلید واژه مشخص را  -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 4جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

فی قسدمتهای مختلدف در   معر Scopusپایگاه  آشنایی با 03

  Scopusسایت 

سخنرانی و بحث گروهی، 

 تمرین عملی

 

چگددونگی انجددام جسددتجو در   Scopusآشنایی با پایگاه  54
Scopus 

سخنرانی و بحث گروهی، 

 تمرین عملی

 

تحلیددل نتددایج از جسددتجو در   Scopusآشنایی با پایگاه  54

Scopus با کلید واژه خاص 

سخنرانی و بحث گروهی، 

 ین عملیتمر

 

 

 اهداف رفتاری جلسه پنجم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

   را ذکر نماید. Scopusچگونگی ساختن اکانت در  -

 را توضیح دهد.   Scopusدر  Alertچگونگی فعال کردن سرویس  -

 را تجزیه و تحلیل کند.  Scopusنتایج یک جستجوی تخصصی در  -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 1جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

چگدددونگی سددداختن اکاندددت در  Scopusآشنایی با پایگاه  03
Scopus 

سخنرانی و بحث 

 گروهی، تمرین عملی

 

چگونگی فعدال کدردن سدرویس     Scopusآشنایی با پایگاه  54

Alert  درScopus 

سخنرانی و بحث 

 گروهی، تمرین عملی

 

انجددام جسددتجوی تخصصددی در  Scopusآشنایی با پایگاه  54
Scopus 

سخنرانی و بحث 

 گروهی، تمرین عملی

 

 

 اهداف رفتاری جلسه ششم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 را توضیح دهد. Elsevier Journal Finderقسمتهای مختلف  -

 را تجزیه تحلیل کند. Elsevier Journal Finderژورنالهای منتخب حاصل از جستجوی  -
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 برای مقاله نمونه ژورنال مناسب پیدا کند. -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 6جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

انتخاب ژورنال مناسب با  03

 Elsevierاستفاده از 

Journal Finder 

 Elsevier Journalمعرفدی  

Finder 
، نی و بحث گروهیسخنرا

  تمرین عملی

انتخاب ژورنال مناسب با  54

 Elsevierاستفاده از 

Journal Finder 

ورود عنددوان و خهصدده مقالدده   

 Elsevier Journalنمونه در 

Finder 

، سخنرانی و بحث گروهی

  تمرین عملی

انتخاب ژورنال مناسب با  54

 Elsevierاستفاده از 

Journal Finder 

ای منتخدددب بررسدددی ژورنالهددد

 Elsevierحاصل از جستجوی 

Journal Finder 

، سخنرانی و بحث گروهی

  تمرین عملی

 اهداف رفتاری جلسه هفتم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 اصول مورد مهحظه نویسندگان در یک ژورنال نمونه را توضیح دهد. -

 مراحل ساختن اکانت در سایت یک ژورنال را ذکر نماید. -

 احل مختلف سابمیت مقاله در یک ژورنال نمونه را نام ببرد.مر -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 7جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

مراحل سابمیت مقاله در یک  03

 ژورنال

آشنایی با اصدول مدورد مهحظده    

 نویسندگان در هر ژورنال

سخنرانی و بحث 

، تمرین عملیگروهی  
 

مراحل سابمیت مقاله در یک  54

 ژورنال

آشنایی با چگونگی ساختن اکانت 

 در سایت یک ژورنال

سخنرانی و بحث 

 گروهی، تمرین عملی
 

مراحل سابمیت مقاله در یک  54

 ژورنال

آشدددنایی بدددا مراحدددل مختلدددف 

 سابمیت مقاله

سخنرانی و بحث 

 گروهی، تمرین عملی
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 :هشتمه اهداف رفتاری جلس

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 را فهرست کند.  Science directقسمتهای مختلف سایت  -

 را توضیح دهد.  Science directچگونگی انجام جستجو در  -

 نتایج حاصل از یک جستجو با کلید واژه مشخص را تجزیه و تحلیل کند.   -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 4جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 Scienceپایگاه  آشنایی با 03

direct 
معرفی قسدمتهای مختلدف در   

 Science directسایت 

سخنرانی و بحث گروهی، 

 تمرین عملی

 

 Scienceآشنایی با پایگاه  54

direct 

چگددونگی انجددام جسددتجو در  
Science direct 

حث گروهی، سخنرانی و ب

 تمرین عملی

 

 Scienceآشنایی با پایگاه  54

direct 

تحلیددل نتددایج از جسددتجو در  

Science direct با کلید واژه

 خاص

سخنرانی و بحث گروهی، 

 تمرین عملی

 

 

 :نهماهداف رفتاری جلسه 

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

   د.را ذکر نمایScience directچگونگی ساختن اکانت در  -

 را توضیح دهد.  Science directدر  Alertچگونگی فعال کردن سرویس  -

 را تجزیه و تحلیل کند.  Science directنتایج یک جستجوی تخصصی در  -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 1جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 Scienceآشنایی با پایگاه  03

direct 

چگدددونگی سددداختن اکاندددت در 
Science direct 

سخنرانی و بحث 

 گروهی، تمرین عملی

 

 Scienceآشنایی با پایگاه  54

direct 

چگونگی فعدال کدردن سدرویس    

Alert  درScience direct 

سخنرانی و بحث 

 گروهی، تمرین عملی

 

 Scienceآشنایی با پایگاه  54

direct 

انجددام جسددتجوی تخصصددی در 
Science direct 

سخنرانی و بحث 

 گروهی، تمرین عملی
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 :دهماهداف رفتاری جلسه 

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 را توضیح دهد. Journal Finder سایت های قسمتهای مختلف -

 را تجزیه تحلیل کند. Journal Finderژورنالهای منتخب حاصل از جستجوی  -

 د.برای مقاله نمونه ژورنال مناسب پیدا کن -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 6جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

انتخاب ژورنال مناسب با  03

 سایت هایاستفاده از 

Journal Finder 

، سخنرانی و بحث گروهی Journal Finderمعرفی 

  تمرین عملی

انتخاب ژورنال مناسب با  54

 های ز سایتاستفاده ا

Journal Finder 

ورود عنددوان و خهصدده مقالدده   

 Journal Finderنمونه در 

، سخنرانی و بحث گروهی

  تمرین عملی

انتخاب ژورنال مناسب با  54

 سایت هایاستفاده از 

Journal Finder 

بررسدددی ژورنالهدددای منتخدددب  

 Journalحاصل از جسدتجوی  

Finder 

، سخنرانی و بحث گروهی

  تمرین عملی

 

 :يازدهمرفتاری جلسه  اهداف

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 را فهرست کند.   pubmedقسمتهای مختلف سایت  -

 توضیح دهد.   را pubmedچگونگی انجام جستجو در  -

 نتایج حاصل از یک جستجو با کلید واژه مشخص را تجزیه و تحلیل کند.   -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 4جلسه

 قه(مدت زمان)دقی

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

معرفی قسدمتهای مختلدف در    pubmedپایگاه  آشنایی با 03

 pubmedسایت 

سخنرانی و بحث گروهی، 

 تمرین عملی

 

چگددونگی انجددام جسددتجو در   pubmedآشنایی با پایگاه  54
pubmed 

سخنرانی و بحث گروهی، 

 تمرین عملی

 

تحلیددل نتددایج از جسددتجو در   pubmedآشنایی با پایگاه  54

pubmed با کلید واژه خاص 

سخنرانی و بحث گروهی، 

 تمرین عملی
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 :دوازدهماهداف رفتاری جلسه 

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 را فهرست کند.   ovidقسمتهای مختلف سایت  -

 توضیح دهد.  را ovidچگونگی انجام جستجو در  -

 با کلید واژه مشخص را تجزیه و تحلیل کند.   نتایج حاصل از یک جستجو -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 4جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

معرفی قسدمتهای مختلدف در    ovidپایگاه  آشنایی با 03

 ovidسایت 

سخنرانی و بحث گروهی، 

 تمرین عملی

 

چگددونگی انجددام جسددتجو در   ovidآشنایی با پایگاه  54
ovid 

سخنرانی و بحث گروهی، 

 تمرین عملی

 

تحلیددل نتددایج از جسددتجو در   ovidآشنایی با پایگاه  54

ovid با کلید واژه خاص 

سخنرانی و بحث گروهی، 

 تمرین عملی

 

 

 :سیزدهماهداف رفتاری جلسه 

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 نه را توضیح دهد.نحوه انتخاب یک ژورنال نمو -

 مراحل جستجوی یک یک ژورنال مورد نظر در یک حیطه را ذکر نماید. -

 در یک ژورنال نمونه را نام ببرد. دسترسی به متن کامل مقالهمراحل مختلف  -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 7جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

انتخدداب یددک آشددنایی بددا اصددول  ب یک ژورنالنحوه انتخا 03

 ژورنال

سخنرانی و بحث 

 گروهی، تمرین عملی
 

مراحل جستجوی یک یک  54

 ژورنال مورد نظر در یک حیطه

مراحل جستجوی یدک  آشنایی با 

یددک ژورنددال مددورد نظددر در یددک 

 حیطه

سخنرانی و بحث 

  گروهی، تمرین عملی

مراحل مختلف دسترسی به  54

لدر یک ژورنا متن کامل مقاله  

ن مراحل مختلف دسترسی به مت

 کامل مقاله در یک ژورنال

سخنرانی و بحث 

 گروهی، تمرین عملی
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 :چهاردهماهداف رفتاری جلسه 

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 را توضیح دهد. ایمپکت فاکتور  -

 را ذکر نماید. انتخاب ژورنال مناسب بر اساس ایمپکت فاکتور -

 را نام ببرد.ISI  مرتبط با لیست ژورنال های مناسب جهت ارسال مقاالت سایت های -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 7جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

سخنرانی و بحث  آشنایی با ایمپکت فاکتور،  آشنایی با ایمپکت فاکتور،  03

 گروهی، تمرین عملی
 

ط با شنایی با سایت های مرتبآ 54

لیست ژورنال های مناسب 

 ISIجهت ارسال مقاالت 

ا آشنایی با سایت های مرتبط ب

لیست ژورنال های مناسب جهت 

 ISIارسال مقاالت 

سخنرانی و بحث 

  گروهی، تمرین عملی

 

 :پانزدهماهداف رفتاری جلسه 

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 سایت های مهم مرتبط با تغذیه  را توضیح دهد. نحوه استفاده از -

 را ذکر نماید. هلیست انواع سایت های مرتبط با تغذی -

 نام ببرد. انواع کاربرد سایت های مرتبط با تغذیه  -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 7جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

سخنرانی و بحث  WHOسایت  آشنایی با WHOسایت  آشنایی با 03

 گروهی، تمرین عملی
 

سخنرانی و بحث   FDA آشنایی با سایت  FDA آشنایی با سایت 54

 گروهی، تمرین عملی
 

سخنرانی و بحث  آشنایی با گایدالین آشنایی با گایدالین 54

 گروهی، تمرین عملی
 

 

 


