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     سیستم های اطالع رسانی پزشکی :طرح دوره درس

  زیستیو آمار اپيدميولوژي :گروه       بهداشت:دانشکده                       

 

 کارشناسی         :رشته و مقطع تحصیلي    ستم های اطالع رسانی پزشکیسی :نام و شماره درس

        ارشد

    :روز و ساعت برگزاري

  

 سایت :محل برگزاري

 واحد عملی 1 واحد نظري 1 ( :عملي / نظري ) تعداد و نوع واحد 

 ندارد :دروس پیش نیاز

 + 83-8388888701  :تلفن و روزهاي تماس  مسعود اميریدكتر :نام مسئول درس

 دانشگاه علوم پزشكي شهركرد :آدرس دانشکده بهداشت :آدرس دفتر

      کامپیوتر و کاربرد آن در پژوهش های پزشکیآشنائی با :هدف كلي درس 
 

اجددزای کامپیوتریسیسددتم عامددل و ندددوزی ا نترنددت و جسددتتو در ا نترنددت ی و آشددنائی بددا  :اهددداف اصتصا ددي درس 

 رگرهای ا نترنت ی پست الکترونیکیآشنائی با مرو

 

عنوان كتاب ی نام نو سنده ی سال و محل انتشار ی نام ناشر ی شماره فصول  ا  فحات :) منابع ا لي درس 

 .در  ورتي كه مطالعه همه كتاب  ا همه متالت آن به عنوان منابع ضروري نباشد –مورد نظر در ا ن درس 

 

 مطالب تدریس شده در کالس 

 بهای آموزشی در دسترس در زمينه کامپيوترو اینترنتکليه کتا 

 اینترنت 

 :نحوه ارزشیابي دانشتو و بارم مربوط به هر ارزشیابي * 
 نمره 10 بارم :  پایان دوره آزمون نهایي ( الف

 نمره 10بارم : رشته مربوطهدر زمينه  اینترنتیتهيه و تدوین یک پروژه ( پ  

 

 :ورد با غیبت و تاصیر دانشتو در كالس درس سیاست مسئول دوره در مورد برص
 برابر مقررات آموزشی عمل مي گردد 4/ 11بيش از .  نمره كم مي شود 52/0هر غيبت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 دانشگاه علوم پزشكي شهركرد –فرم معرفي دروس نظري و عملي 

 مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي –معاونت آموزشي                  

  سیستم های اطالع رسانی پزشکی جدول زمان بندي ارائه برنامه درس                   

 

                                        
آمادگي الزم دانشتو ان قبل  مدرس عنوان  جلسه رد ف

 شروع كالس زا

 حضور و آمادگی ذهنی مسعود اميریدكتر کامپيوترکلياتی در مورد   اول 0

 حضور و آمادگی ذهنی " (سخت افزار و نرم افزار)امپيوتر اجزای ک  دوم 2

 انجام تکليف خواسته شده "  Windowsو  DOS: سيستم عامل   سوم 8

 انجام تکليف خواسته شده " کلياتی در مورد ویندوز  چهارم 4

 انجام تکليف خواسته شده " نحوه راه اندازی ویندوز و برنامه های مهم مرتبط  پنجم 5

 انجام تکليف خواسته شده " آشنائی با اینترنت  مشش 6

 انجام تکليف خواسته شده " پست الکترونيکی  هفتم 7

 انجام تکليف خواسته شده " آشنائی با بانک های اطالعاتی مهم  هشتم 3

 انجام تکليف خواسته شده " ....و   ، Medline،PubMed  نهم 8

 انجام تکليف خواسته شده " رنتآشنائی با مرورگرهای مهم اینت  دهم 01

 انجام تکليف خواسته شده " نحوه جستجو برای مقاالت   یازدهم 00

 مشارکت در بحث گروهی "  Endnoteآشنائی با   دوازدهم 02

 مشارکت در بحث گروهی " ارائه طرح توسط دانشجویان  سيزدهم 08

 گروهی مشارکت در بحث " ارائه طرح توسط دانشجویان  چهاردهم 04

 مشارکت در بحث گروهی " ارائه طرح توسط دانشجویان  پانزدهم 05

 مشارکت در بحث گروهی " ارائه طرح توسط دانشجویان  شانزدهم 06

  

 :تاریخ امتحان پایان ترم

  

 مي مي باشدتكالیف داده شده جهت آمادگي الزم دانشتو ان قبل از شروع كالس الزا: سا ر تذكرهاي مهم براي دانشتو ان * 

 

 


