دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي
دانشكده پيراپزشكي-معاونت آموزشی

فرم خالصه تدوين طرح درس استاد در نيمسال اول 69-69
ػىًان درس :

رخیرُ ٍ بازیابی اطالػات

تؼداد کل ياحد 2 :

ػملی0/5 

تئًری 1/5 

َدف کلی درس  : :آؼٌایی با ًظام ّای رخیرُ ٍ بازیابی اطالػات ،هذل ّا ٍ فرایٌذ ّای بازیابی ،اظتاًذارد ّا ،

گريٌ آمًزضی :کتببداری ي اطالع رسبوی پسضکی
پیص ویبز :ومبیٍ سبزی ي چکیدٌ وًیسی

ؼٌاخت ٍ ٍیصگیْای پایگاّْای رخیرُ اطالػات ٍ ارزیابی آى ّا
ّذف ّای ٍیصُ :داًؽجَ در پایي ًیوعال بایذ بتَاًذ:
 -1تفاٍت هفاّین  IRS,IS,DBMSرا تؽخیص دّذ.
 -2اجسای تؽکیل دٌّذُ ًظام رخیرُ بازیابی اطالػات ٍ اظتاًذارد ّای هربَط بِ آى را بؽٌاظذ.
 -3اًَاع هذل ّای بازیابی اطالػات را ارزیابی کٌیذ.
ٍ -4یصگی ّای اصلی ًظام ّای رخیرُ ٍ بازیابی اطالػات را بیاى کٌذ.
 -5ارزیابی ًظام ّای رخیرُ ٍ بازیابی اطالػات را اًجام دّذ.

رضتٍ ي مقطغ تحصیلی داوطجًیبن :کتببداری ي اطالع رسبوی پسضکی – کبرضىبسی ارضد
جلسٍ

رئًس مطبلب

1

تاریخچِ بازیابی اطالػات -ؼوای کلی فرایٌذ بازیابی اطالػات  -ظیعتن ّای رخیرُ ٍ بازیابی
اطالػات ( :)IRSهفاّین – ػٌاصر -اًَاع – ٍیصگی ّا – ظاختار -تفاٍت  IRSبا ٍ IS

2

DBMS
هذل ّای بازیابی اطالػات هذرى ٍ ظٌتی :بَلی– برداری– احتوالی

وبم مدرس/مدرسیه :دکتر کبزراوی – دکتر ضکفتٍ
ريش تدریس
سخٌراًی – شرکت در بحث
هشترک –بارش افکار

يسبیل کمک آمًزضی مًرد استفبدٌ
پرٍشکتَر-کاهپیَتر–ٍایت برد-ایٌترًت

مالحظبت

"
3

فرادادُ -هفَْم –اظتاًذارد ّا -ضرٍرت-زهیٌِ ّای هَرد ًیاز-پرٍفایل کاربردی  :اّویت ٍ ضرٍرت

4

اظتاًذاردّای ظازهاًذّی اطالػات RDA- FRBR-XML- DOBLIN CORE:

5

اظتاًذاردّای ظازهاًذّی اطالػاتMADS –MODS: :

6

ّعتی ؼٌاظی ّا ٍ کاربرد آى ّا در رخیرُ ٍ بازیابی

7

هتاتسارٍض ٍ UMLS ،کاربردّای آى در ذخیرُ ٍ بازیابی اطالعات پسشکی

8

آزهَى هیاى ترم

9

بازًوَى اطالػات :تؼریف  ،تاریخچِ  -اًَاع رٍغ ّای بازًوَى

11

اًَاع ٍ ٍیصگی ّای بازًوَى -بازًوَى توام هتي – تحلیل ٍاشُ ای ٍ تحلیل ًحَی

11

بازیابی چٌذ رظاًِ ای ّا (صذا -تصَیر ٍ فایل صَتی)

12

بازیابی هبتٌی بر هکاى

"

سخٌراًی – شرکت در بحث
هشترک –بارش افکار -ارائِ ٍ

"

بررسی پرٍشُ داًشجَیاى

هفَْم ربط– رتبِ بٌذی -بازخَردRSV -
13

ظیعتن ّای تَصیِ گر – صافی ظازی
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ارزیابی ًظام ّای بازیابی اطالػات
14

هفَْم دادُ ّای کَچک ٍ بسرگ در رخیرُ ٍ بازیابی اطالػات
رابط کاربر در ًظام بازیابی اطالعاتً -کات هْن در طراحی ٍ ارزیابی رابط کاربری

15

ارزیابی ًظام ّای بازیابی اطالػات

16

رفغ اؼکال

17

اهتحاى پایاى ترم
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:موضوعات مورد بحث دانشجويان در درس ذخيره و بازيابی اطالعات
رایانش ابری
داده کاوی
سیستم های خبره
فولکسونومی ها و تکسونومی ها
GIS
مصورسازی اطالعات
نظام های خبره در ذخیره و بازیابی اطالعات
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