هعبًٍت آهَزضی  -هرکس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش پسضکی داًطگبُ آزاد اسالهی ٍاحذضبّرٍد
فرم طرح درض ًیوسبل تحصیلی  :دٍم 95-96

رضته تحصیلی:پرستبری

نام درس:فنبوری اطالعبت

مقطع تحصیلی دانطجویان :کارضناسی

محل برگساری:دانطکذه پرستاری

مذرس :ضکاری

میسان واحذ1:
پیص نیاز :نذارد
هذف کلی درس:آضنایی با انواع کتابخانه ها ،انواع رده بنذی های کتابخانه از جمله رده

(NLMپسضکی) ،نحوه استفاده از منابع(چاپی و الکترونیکی)،روش های جستجو در بانک های اطالعاتی،

نمایه نامه ها ،مهارت جستجو با استفاده از کلیذ واشه ها
منابع اصلی درس :کتابفٌاٍری اطالعات در علَم پسشکی (آشٌایی باسیستن ّای اطالع رساًی پسشکی) تالیف احساى سبحاًی  ،اًتشارات جاهعِ ًگر ٍیرایش دٍم سال  ،1394کتاب تاریخ کتاب ٍ
کتابذاری تالیف علی هسیٌاًی ٍ پایگاُ ّای اطالعاتی آًالیي  :هذالیي ٍ ...
ضوبرُ
جلسِ

تبریخ جلسِ

اّذاف هیبًی (رئَض هطبلت)

اّذاف ٍیصُ (ثر اسبض سِ حیطِ اّذاف آهَزضی
 :ضٌبختی ،عبطفی ،رٍاى حرکتی)

رٍش یبددّی



یبدگیری

هَاد ٍ ٍسبیل

تبریخ جلسِ

آهَزضی

ٍزهبى

تکبلیف داًطجَ

1

95/12/16

2

95/11/23

3

95/11/30

آشٌایی با اًَاع کتابخاًِ ّا ٍ
اّذاف آى

ٍدرصذ آى

پرسص ٍ

ّ -ذف ٍ تبریچِ کتبثخبًِ ّب

پبسخ

 ضٌبخت اًَاع کتبثخبًِ ّب (عوَهی،داًطگبّی ،تخصصی ٍ پسضکی)

ًحَُارزضیبثی

سخٌراًی

اهتحبى پبیبى

کتبة

 -آضٌبیی ثب اّذاف کتبثخبًِ هلی ٍ کبر آى

ترم تئَری ٍ
عولی

آشٌایی با اًَاع هٌابع کتابخاًِ
(چاپی ٍ الکترًٍیکی)
آشٌایی با سر عٌَاى ّای
هَضَعی ٍ فْرست ًَیسیَ
اًَاع ردُ بٌذی ّا

آضٌبیی ثب هٌبثع اطالعبتی -ضٌبخت اجسای سبزهبى کتبثخبًِ

 ضٌبخت سرعٌَاى ّبی هَضَعی ضٌبخت اًَاع ردُ ثٌذی ّبی تخصصی -رٍش جستجَ در هٌبثع کتبثخبًِ ّب

سخٌراًی ٍ

هٌبثع چبپی ٍ

کبر عولی

اکترًٍیکی

سخٌراًی ٍ
کبرعولی

تَضیح
ٍتئَری
عولی

توریي  :تْیِ
کتبثطٌبسی

ارسبل تکلیف

هَضَعی
تْیِ لسیت
کتبة ثِ
صَرت فْرست

ارسبل تکلیف

تَصیفی

 روش یبددهی – یبدگیری میتوانذ ضبمل :سخنرانی ،مببحثهبی – گروهی کوچک ،نمبیطی – حل مسئله – پرسص و پبسخ – گردش علمی ،آزمبیطی
 آزمونهب بر اسبس اهذاف میتواننذ به صورت آزمون ورودی (آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن) مرحلهبی یب تکوینی (در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن) و آزمون پبیبنی یب تراکمی (پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلط
دانطجویبن) برگسار گردد.

 رٍش ایجبد ایویل ٍ رٍش استفبدُ از آى4

96/12/7

هرٍری بر اجسای کاهپیَتر:
سخت افسار ً ،رم افسار ٍ ایٌترًت

 -آضٌبیی ثب ًرم افسارّب

سخٌراًی ٍ
کبرعولی

تَضیح
ٍتئَری
عولی

سخٌراًی ٍ
کبرعولی

ایجبد ایویل
تَسط داًطجَ

ارسبل تکلیف

هقبیسِ آى ثب
ًرم افسار
کتبثخبًِ ای ٍ
ثجت اطالعبت

5

96/12/14

کاربرد فٌاٍری در علَم پسشکی
(اطالعات بیوارستاًی )

 -سیستن ّبی اطالعبت ثیوبرستبًی ،هستٌذ

ثیوبر ّوبًٌذ

سبزی ٍ..

ثجت اطالعبت

جستجَ

ارسبل تکلیف

هٌبثع
کتبثخبًِ،
کبرثردّبی
ایٌترًت
6
7

8

96/1/19

96/1/26

96/2/2

آشٌایی با باًک ّای اطالعاتی

بازدیذ از کتابخاًِ داًشکذُ
پسشکی

جستجَ در باًک ّای اطالعاتی

 رٍش استفبدُ از ثبًک ّبی اطالعبتی ، سرچ هقبلِ ثب کلیذ ٍاشُ ّبی سرعٌَاًی رٍش ّبی صحیح جستجَاز ثبًک اطالعبتیکتبثخبًِ (ًرم افسار کتبثخبًِ)

 یبدگیری جستجَ ثر اسبض کلیذ ٍاشُ درثبًک ّبی اطالعبتی

سحٌراًی

استفبدُ از
پبیگبُ

سخٌراًی ٍ

استفبدُ از

کبرعولی

پبیگبُ ًرم
افسار کتبثخبًِ

سخٌراًی ٍ استفبدُ عولی
کبرعولی

جستجَ هقبلِ
جستجَ هٌبثع
کتبثخبًِ
جستجَ آًالیي

از ثبًک ّبی

در ثبًک

اطالعبتی

اطالعبتی

ارسبل تکلیف

ارسبل تکلیف

سبیت
داًطگبُ

