
 تعالیباسمه

 (1401-1402نام درس: کارورزی )نیمسال اول 

 ساعت( 136واحد کارورزی ) 2تعداد واحد: 

 رئوس مطالب مورد انتظار از دانشجویان در درس کارورزی:

 افزارهای تولید محتوا از قبیل تولید محتوای آموزشی با استفاده از نرمCamtasia ،Snagit ...و 

 )برگزاری کارگاه آموزشی )ویژه دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد  

 ( برگزاری ژورنال کالبJournal Clubبا هدایت استاد راهنمای پروپوزال ) 

 پروپوزال ارائه یک مقاله مروری مرتبط با موضوع 

 افزارهای تولید محتوا. تولید محتوای آموزشی با استفاده از نرم1

، به تولید محتواهای ویدئویی همراه Camtasiaافزارهای تولید محتوا مانند در این بخش دانشجویان باید با استفاده از نرم

های اطالعاتی بپردازند. محتواهای تولیدشده پس از تأیید استادان گروه و مدیریت با صداگذاری در رابطه با یکی از پایگاه

 وبسایت دانشکده بارگذاری خواهد شد.کتابخانه مرکزی در وبسایت کتابخانه و همچنین بخش محتواهای آموزشی 

. به عنوان مثال، اگر قرار باشد در رابطه با پایگاه دقیقه باشد 10ت زمان هر محتوای آموزشی نباید بیشتر از مد: نکته مهم

های مختلف آن را شرح دهیم، نحوه جستجو در آن را توضیح دهیم اطالعاتی اسکوپوس به تولید محتوا بپردازیم، بخش

ای دقیقه 10کلیپ  3تواند در قالب شنا سازیم این توضیحات میهای گوناگون پایگاه آو گام به گام مخاطب را با ویژگی

دقیقه نخست )آشنایی اجمالی با پایگاه، ناشر پایگاه، انواع محتواهای موجود در آن،  10دقیقه( ارائه شود.  30)جمعاً 

ع جستجو در پایگاه دقیقه دوم )آشنایی با انوا 10های شاخص پایگاه، تعداد رکوردهای موجود در پایگاه و...(، ویژگی

دقیقه سوم )انجام عملی یک یا چند جستجو جهت آشنایی مخاطب با نحوه  10اطالعاتی مذکور، راهبردهای جستجو و...(، 

 جستجوی صحیح در پایگاه(

محتوای  1401 ماهدی 03حداکثر تا تواند : در این بخش محدودیت زمانی وجود ندارد و هر دانشجو میبندی ارائهزمان

 شی تولیدشده خود را در سامانه نوید بارگذاری نماید. آموز

 نام پایگاه اطالعاتی نام و نام خانوادگی ردیف

 Clarivate Analytics (ISI) صدف جمالی 1

 Pubmed نژادسمانه حسین 3

 Scopus فرکیاندخت سعادتی 4

 

 دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد()ویژه . برگزاری کارگاه آموزشی 2



کارگاه آموزشی مربوط به خود را به صورت آنالین و از طریق پلتفرم بیگ هر دانشجو باید در موعد مقرر  در این بخش

 ( برای مخاطبان در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد ارائه نماید.  Big Blue Buttonبلو باتن )

 ساعت باشد. 1دقیقه تا  45کارگاه بین : مدت زمان هر نکته مهم

 تاریخ ارائه عنوان کارگاه نام و نام خانوادگی ردیف

 Excel 19/8/1401 آشنایی با صدف جمالی 1

 Endnote 26/8/1401 آشنایی با نژادسمانه حسین 2

 Mendely 3/9/1401 آشنایی با فرکیاندخت سعادتی 3

 ( با هدایت استاد راهنمای پروپوزالJournal Clubبرگزاری ژورنال کالب ). 3 

هر دانشجو موظف است با راهنمایی استاد راهنمای پروپوزال خود، به صورت آنالین و از طریق پلتفرم بیگ  در این بخش

 برگزار نماید. در پیند با موضوع پروپوزال خویش مخاطبان یک ژورنال کالب ( برایBig Blue Buttonبلو باتن )

 نکات مهم:

  و به همین دلیل انتخاب شده باشد. بوده حاوی نوآوریمقاله انتخابی باید 

 باشد. 2022انتخابی باید مربوط به سال  مقاله 

 .مقاله انتخابی باید مورد تأیید استاد راهنما قرار گرفته باشد 

  ه خواهد بود که در این مدت زمانی دانشجو باید تأکید عمده را بر سواالت یا دقیق 20مدت زمان ارائه حداکثر

های پژوهش قرار دهد. در پایان نیز دانشجو موظف است های پژوهش، روش انجام پژوهش، و یافتهفرضیه

ای مرتبط های مخاطبان )استادان، دانشجویان و...( درباره محتوای مقاله و پیوند آن با سایر کارهپاسخگوی پرسش

 باشد.

 تاریخ ارائه نام و نام خانوادگی ردیف

 24/9/1401 صدف جمالی 1

 1/10/1401 نژادسمانه حسین 2

 8/10/1401 فرکیاندخت سعادتی 3

 ارائه یک مقاله مروری مرتبط با پروپوزال.  4

مروری مرتبط با موضوع پروپوزال خود، تحت   یک مقاله 1401 ماهبهمن 02 حداکثر تادر این بخش دانشجو موظف است 

 نظارت استاد راهنمای خویش، ارائه نماید.

، حاصل جمع نظرات و نمرات همه استادان، و در 3تا  1های الزم به یادآوری است که نمره نهایی کارورزی در بخش

 نمره خواهد بود. 5هر بخش دارای باشد. حاصل نظر نهایی استاد راهنمای مربوطه می 4بخش 


