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شنا اجزاء مختلف یک رایانه شخصی را بشناسد و عملکرد هر یک را بداند، با سیستم عامل ویندوز آ دانشجو باید در پایان این درس بتواند  

کار با برنامه هاي کاربردي مهم را فرا گیرد. همچنین توانایی استفاده از الگوهاي کتابخانه اي و  باشد، بتواند آنرا نصب و رفع ایراد بکند و  

روش هاي مختلف جستجو در بانک هاي اطالعاتی مهم در رشته تحصیلی خود را داشته باشد و با سرویسهاي کتابخانه اي دانشگاه محل 

این درس آشتحصی اهداف دیگر  از جمله  آشنا شود.  با  ل خود  بتواند  به گونه اي که دانشجو  است.  اینترنت  با مرورگرهاي معروف  نایی 

موتورهاي جستجو کار کند و با سایت هاي معروف و مفید اطالعاتی رشته خود آشنا شود. در پایان دانشجو باید توانایی ایجاد و استفاده  

  ت ارسال و دریافت نامه و فایل را داشته باشد.  از پست الکترونیکی جه

 کارگاه/دوره: /اهداف کلی درس

اجزاي مختلف رایانه شخصی، سیستم عامل ویندوز، اینترنت، سایتهاي مهم، پست الکترونیکی و بانک آشنایی با 

  هاي اطالعاتی  

  

  قادر باشد:   راگیررود ف در پایان برنامه  آموزشی، انتظار می کارگاه/دوره:/اهداف اختصاصی درس

 در حیطه شناختی: 

  

 مراحل نصب آن را شرح دهد. و   آشنا شده  مل ویندوزبا سیستم عا 

 افزارهاي راهنماي عملکردي کار با مجموعه نرمOffice 2007-2019 - ) روش کار با فضاي ابريCloud storage  و استفاده از آن در (

 را بداند.   نگهداري اطالعات

 رهاي افزاروش کار با نرمSpreadsheets  و نحوه نگارشDigital Lab-book - را توضیح   جستجو و... يبا مرورگرها، موتورها ییآشنا

 دهد.  

 فناوري را نام برده و شیوه  افزارهاي کتب مرجع رشته زیستها و نرموبسایت -کاربردي  -افزارهاي علمیهاي اطالعاتی مهم و نرمبانک

 .  صحیح استفاده از آنها را بداند

 افزارهاي نحوه کار با نرمReference managers مانند ،Mendeley  وEndNote  .را توضیح دهد 

  افزارهاي کمکی در زمینه نگارش (مانند ها و نرموبسایتGrammarly ،(Plagiarism )Authenticate و اعتبارسنجی مقاالت را نام (

 ببرد. 

  و نحوه استفاده از آنها را توضیح دهد.  هامجالت الکترونیکی مختلف را نام برده و شاخص 

 هاي معتبر علمی را نام ببرد. رسانی و پایگاه ي اطالعهاشبکه  

 هاي اطالعاتی بانکBiological Abstract ،  EMBASE  ،Medline ،Scopus ،ScienceDirect ،NCBI ،Springer   و ... را نام

 ها را شرح دهد.  برده و نحوه جستجو در آن

   ارهاي آنالیز آماري، مانند افزبا نرمنحوه کارGraphPad Prism 8     .را شرح دهد  

 افزارهاي کاربردي ویراستیار، نرمAdobe Photoshop   .و ... را بشناسد 
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  تاریخ  مدرس  موضوع  جلسه

1  

آشنایی با سیستم عامل ویندوز و راهنماي عملکردي کار با مجموعه 

روش کار با فضاي ابري   - Office 2007-2019افزارهاي نرم

)Cloud storage و استفاده از آن در نگهداري اطالعات ( 

  05/08/1400  عقیل اسماعیلی دکتر 

2  
 Digitalو نحوه نگارش  Spreadsheetsافزارهاي روش کار با نرم

Lab-book  - جستجو و...  يبا مرورگرها، موتورها یی آشنا 
  12/08/1400  دکتر محمّد رحمتی

3  
  - کاربردي -ارهاي علمیافزهاي اطالعاتی مهم و نرمآشنایی با بانک

  فناوريافزارهاي کتب مرجع رشته زیست ها و نرموبسایت
  19/08/1400  عقیل اسماعیلی دکتر 

4  
، مانند  Reference managersافزارهاي نحوه کار با نرم

Mendeley  وEndNote  
  26/08/1400 دکتر محمّد رحمتی

5  

گارش (مانند  افزارهاي کمکی در زمینه نها و نرموبسایتی با آشنای

Grammarly ،(Plagiarism  )Authenticate  و اعتبارسنجی (

  مقاالت 

  03/09/1400  عقیل اسماعیلی دکتر 

6  
  ها و نحوه استفاده آشنایی با مجالت الکترونیکی مختلف، شاخص

  هاي معتبر علمی رسانی و پایگاههاي اطالعآشنایی با شبکه
  10/09/1400  دکتر محمّد رحمتی

7  

   ،Biological Abstractطالعاتی هاي اآشنایی با بانک

EMBASE ،Medline ،Scopus ،ScienceDirect  ،NCBI  ،

Springer  ها و ... و نحوه جستجو در آن  

  17/09/1400  عقیل اسماعیلی دکتر 

8  

 GraphPad Prism 8افزارهاي آنالیز آماري، مانند کار با نرم نحوه

و   Adobe Photoshopدي ویراستیار، افزارهاي کاربرآشنایی با نرم

 ها نامهجهت نگارش بهتر مقاالت و پایان

  24/09/1400  دکتر محمّد رحمتی

  سمینار دانشجویان

    امتحان پایان ترم
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  نحوه تدریس: 

  

  انتخاب

  

  ها ماژول

  استاد  وظایف  شرکت کنندگان/دانشجو وظایف  توضیح  خیر  لیب

  در اختیار قرار دادن اسالیدها  مطالعه مکرر   ربوط به هر درس اسالیدهاي م      و منابع اصلی محتواي 

 نابع معرفی به روزترین م مطالعه منابع معرفی شده   هاي مرجع و در دسترس (کتابخانه دانشکده)معرفی کتاب       بیشتر  مطالعه منابع

          تمرین ها

          تاالر گفتگو 

          طرح سوال 

          سواالت متداول 

تشریحی از محتواي ارائه شده طراحی  -ون بصورت تستی آزم      آزمون 

  شودمی 
سواالت استاندارد و منطبق با   

 مطالب ارائه شده باشد 

           اتاق گفتگو

          کالس آنالین

          اخبار

          نظرسنجی 

رسانی قبلی،  پس از اتمام مباحث اصلی با هماهنگی و اطالع       آزمون  خود

  گیرد صورت می پیش از شروع مبحث بعدي  

آمادگی دانشجویان براي برگزاري  

خودآزمون از مطالبی که در جلسات 

 قبل ارائه شده است. 

ارزیابی با دقت باال و عادالنه  

 صورت گیرد 
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تکلیف یا موضوع مرتبط با مطالب درسی سپرده  براي دانشجویان       ها تکالیف و پروژه

  شودمی 

تکالیف را مطابق انتظار انجام داده و  

 موقع ارائه دهند  به

تکالیف مطابق با توانایی  

دانشجویان باشد و مهلت  

 کافی داده شود. 

  

 ًاز طریق    روش برگزاري در خصوص کالس آنالین لطفا)Adobe connect-Sky room-Skype-Zoom,….اریخ و روز و ساعت شروع و پایان  برگزاري را قید نمایید. ) و ت  

  جلسه برگزار خواهند شد.   3با هماهنگی قبلی با دانشجویان و واحد آموزش بصورت وبیناري در طی  Roomبودن  کالسهاي آنالین با توجه به محدود
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  : منابع اصلی درس

در صورتی  - شماره فصول یا صفحات مورد نظردر این درس   ( عنوان کتاب، نام نویسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر،

 عنوان منبع ضروري نباشد) ت آن به که مطالعه همه کتاب یا همه مجال

 

1) Finding Information in Science, Technology and Medicine. Lambert, Jill, 
Peter A. Routledge; 2004 Nov 23. 

2) Information technology solutions for healthcare.  Zielinski, Krzysztof, 
Mariusz Duplaga, and David Ingram. Springer Science & Business Media, 
2007. 

 

  : بیشتر مطالعه منابع

1-    

2 -  

3 - 

  نوع محتوا 

  فیلم   اتوران اسکورم انیمیشن  پاورپوینت تصویر Word, Pdf( (متن  پاورپوینت همراه با صوت

  (توضیح دهید.....)   د سایر موار صوتی

  غیر قابل دانلود قابل دانلود

  

  تکالیف و پروژه ها:  

 م  تکالیف طول تر 

براي تنظیم تکالیف توجه کنید لطفا به تقویم تحصیلی نیمسال توجه کرده و زمانبندي مناسبی در تکالیف درس خود  

  لحاظ نمایید.

  شماره 
عنوان  

  تکلیف 
  شرح تکلیف 

مهلت پاسخ  

  دانشجویان

ک  فیدب

  مدرس 
  هدف از ارائه تکلیف 

1  

سمینار  

  کالسی

دانشجویان موظف هستند در رابطه با موضوعی 

شود، پاورپوینت به همراه ها محول میه آنکه ب

  صوت ارائه دهند

 10حداکثر تا 

روز پیش از 

  نهایی آزمون  

پس از 

بررسی، 

 2حداکثر  

نمره تعلق 

  گیردمی

یادگیري نحوه 

تحقیق، مطالعه و 

  ارائه

یش دانش و افزا

  توانایی دانشجویان 

2            

3            

4            

5            
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  نمره مربوط به هر ارزشیابی: نحوه ارزشیابی دانشجو و 

  ب)  پایان دوره                    الف)  در طول ترم 

  تاریخ  درصد  /نمره  ارزشیابی روش 

  -  -  میان ترم 

  ترم انقبل از امتحان پایروز  10تا   نمره  2  ارائه تکلیف 

    نمره  18  پایان ترم 

  : یان/شرکت کنندگان مقررات و انتظارات از دانشجو

  طی دوره ملزم به رعایت مقررات آموزشی  به شرح  زیر است: رکت کننده ش  / هر دانشجو

  رعایت حسن اخالق و شئونات اسالمی  

 الکترونیکی آدرس  به  روزانه  مراجعه .ac.irnavid.vumsgums://shttp  

  درس  محتواي و  درسی موضوعات اخذ   

  شی آموز محتواي  مطالعه 

 شده   محول  تکالیف   موقع به   رائها  

  شرکت فعال در تاالر گفتگو  و فضاهاي مشارکتی حضور و  

  شرکت در آزمون آنالین  (در صورت لزوم) و یا حضوري میان ترم و پایان ترم  


