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 بسمه تعالی

 کرمانشاهو خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی 

 دانشکده بهداشت

 اپیدمیولوژیگروه 

 سیستم های اطالع رسانی پزشکی طرح درس
 

 سیستم های اطالع رسانی پزشکی            :  عنوان درس

 ارشدکارشناسی  اول بین الملل: دانشجويان ترم  مخاطبان

 ندارد: درس پیش نیاز         تئوری 5/0عملی  5/0 :تعداد و نوع واحد

 0000-0000اول نیمسال                                     00-8ساعت ها  شنبه يک: زمان ارائه درس

                                                                            :مدرس

  یدکتر فاطمه رجعت

                                                                                                                                                                                       

 

 : درس شرح

بازيابی اطالعات تخصصی و ابزارهای جستجو ، انووا  بانوک   استفاده ازموتورهای جستجو و کتابخانه های الکترونیک و برای کلیات و چگونگی با  يیآشنا

  ت و کت  الکترونیک تخصصی رشته های اطالعاتی معتبر درحوزه علوم پزشکی مجموعه مجال

 

 کلیات کار با کامپیوتر و مفاهیم اساسی در فناوری اطالعات .0

 استفاده از موتورهای جستجو و کلیات سرچ تخصصی .2

 اتی معتبر ایران  جستجو در پایگاه های اطالع .3

 PubMed جستجو در پایگاه های اطالعاتی معتبر تحقیقاتی .4

 Scopus های اطالعاتی معتبرتحقیقاتی جستجو در پایگاه .5

   ScienceDirect ،ProQuest جستجو در پایگاه های اطالعاتی معتبرتحقیقاتی .6

 Cochraneو  Whileyو Embase جستجو در پایگاه های اطالعاتی معتبرتحقیقاتی .7

 Equatorاز شبکه  و چک لیست های گزارش دهی مجالت تخصصی رشتهبا شنایی آ .8

 

 به تفکیک هر جلسه جلساتاهداف 

 :کلیات کار با کامپیوتر و مفاهیم اساسی در فناوری اطالعات جلسه اول 

 .کار با کامپیوتر را به شکل ابتدايی شرح دهد .0

 مقدمات اتصال به اينترنت را بداند   .2

 .دانشگاه را بشناسد نحوه اتصال به شبکه .3

 استفاده از موتورهای جستجو و کلیات سرچ تخصصیدوم:  جلسه

 

 عالئم و نشانه های موتورهای جستجو را بداند.  .0

 نحوه بازيابی اطالعات در پايگاه های علمی را شرح دهد   .2

 ا در شبکه های مختلف هدايت نمايديک سرچ تخصصی ر .3
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   معتبر ایران جستجو در پایگاه های اطالعاتی :سوم جلسه

 

 درپایان دانشجو باید قادر باشد

 .را شرح دهد SIDمحتوای پايگاه  .0

 .را شرح دهد  Irandocمحتوای پايگاه  .2

 .را انجام دهد  SIDجستجو در پايگاه  .3

 .پايگاه کاکرين ايران را بشناسد و اطالعات الزم را از آن استخراج نمايد .0

 

 PubMedتحقیقاتی معتبر جستجو در پایگاه های اطالعاتی  :چهارم جلسه

 

 در پایان دانشجو باید قادر باشد

 را بشناسد.   MeSHاهمیت اصالح نامه  .0

 را هدايت نمايد. MesHپیدا کردن کلید واژه های  .2

 .را بشناسد و اهمیت آن را ذکر نمايد PubMedپايگاه  .3

 .را شرح دهد PMCآشنا شود و پايگاه  Medlineبا  .0

 بازيابی نمايد. PubMedاز  بتواند اسناد مورد نیاز خود را .5

 را بداند PubMedنحوه جستجو در پايگاه  .6

 

 Scopus تحقیقاتیجستجو در پایگاه های اطالعاتی معتبر  :پنجم جلسه

 درپایان دانشجو باید قادر باشد

 .را بشناسد و اهمیت آن را ذکر نمايد Scopusپايگاه  .0

 آشنا باشد.   h-indexمفاهیم علم سنجی مانند با  .2

 بازيابی نمايد. Scopusاسناد مورد نیاز خود را از  بتواند .3

 را بداند Scopusنحوه جستجو در پايگاه  .0

 

 ScienceDirect ،ProQuest جستجو در پایگاه های اطالعاتی معتبرتحقیقاتی :ششم جلسه

 درپایان دانشجو باید قادر باشد

 .را بشناسد و اهمیت آن را ذکر نمايد ScienceDirectپايگاه  .0

 را بشناسد و اهمیت آن را ذکر نمايد.   ProQuest پايگاه .2

 بازيابی نمايد ProQuest بتواند اسناد مورد نیاز خود را از .3

 بازيابی نمايد. ScienceDirectبتواند اسناد مورد نیاز خود را از  .0

 را بداند ScienceDirectنحوه جستجو در پايگاه  .5

. 

 Cochraneو  Whileyو Embase جستجو در پایگاه های اطالعاتی معتبرتحقیقاتی :هفتم جلسه

 در پایان دانشجو باید قادر باشد

 .را بشناسد و اهمیت آن را ذکر نمايد Cochraneپايگاه  .0

 را بشناسد و اهمیت آن را ذکر نمايد.   Whileyپايگاه  .2

 را بشناسد و اهمیت آن را ذکر نمايد.  Embaseپايگاه  .3

 بازيابی نمايد Cochrane اسناد مورد نیاز خود را از بتواند .0
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 بازيابی نمايد. Whileyبتواند اسناد مورد نیاز خود را از  .5

 را بداندرا Embaseنحوه جستجو در پايگاه  .6

 

 آشنایی با نحوه جستجو در مجالت تخصصی رشته آموزش بهداشت و ارتباطات :هشتم جلسه

 

 در پایان دانشجو باید قادر باشد

 را بشناسد  google scholarگاه پاي .0

 منابع دسترسی آزاد را بشناسد  .2

 .مجالت معتبر رشته تخصصی خود را نام ببرد .3

   PRISMA، و CONSORTR STROBچک لیست های گزارش دهی مقاالت مانند  Equatorآشنايی با شبکه  .0

 

 سنجش و ارزشیابی 

 

 ساعت تاریخ نمره روش آزمون  آزمون

الیف ک، انجام تو پاسخپرسش    تکالیف کالسی

 محوله و کويز

 شنبه هايک 06-00  هر جلسه کالس 8

 شنبه يک 06-00 3/9/97  تبیکآزمون  آزمون میان دوره

   00 یآزمون کتب آزمون پايان دوره

 

 :مقررات درس و انتظارات از دانشجو

  :رود از دانشجویان محترم انتظار می

 .ندداشته باشجلسات   حضور منظم و دقیق در -0

 .شرکت نمايد و فعالیت های يادگیری کالسیدر فعالیت های  -2

 .پاسخ گويی به کويز های تعیین شده را داشته باشددر هر جلسه آمادگی  -3

 .استفاده نمايندبرای پاسخ گويی به سئواالت طول جلسات و سايت های معتبر علمی  از منابع  -0
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 بسمه تعالی

 جدول زمانبندی درس

 سامانه نوید (01-8شنبه ها ساعت )یک : روز و ساعت جلسه
 

 وسیله کمک آموزشی روش تدریس مدرس موضوع درس جلسه

0 
م کلیات کار باا کاامپیوتر و مفااهی   

 اساسی در فناوری اطالعات
 فاطمه رجعتیدکتر 

  تعاملی سخنرانی
  ،کامپیوتر

2 
اسااتفاده از موتورهااای جسااتجو و 

یدکتر فاطمه رجعت کلیات سرچ تخصصی  

یو سخنرانی تعاملبحث گروهی  ويديو پروژکتور  ،کامپیوتر 

توسط نرم افزار های آفیس و 

 پرزی

3 
جستجو در پایگاه هاای اطالعااتی   

 معتبر ایران 
یدکتر فاطمه رجعت  

 يادگیری مشارکتی
 نرم افزار های آفیس و پرزی

4 
جستجو در پایگاه هاای اطالعااتی   

 PubMedمعتبر تحقیقاتی 
یدکتر فاطمه رجعت  ويديو پروژکتور  ،کامپیوتر تعاملیسخنرانی  

5 
هاای اطالعااتی    جستجو در پایگاه

 Scopus معتبرتحقیقاتی
یدکتر فاطمه رجعت  ويديو پروژکتور  ،کامپیوتر يادگیری مشارکتی 

6 
جستجو در پایگاه هاای اطالعااتی   

، ScienceDirect معتبرتحقیقاتی
ProQuest  

یدکتر فاطمه رجعت  نرم افزار های آفیس و پرزی ملیبحث گروهی و سخنرانی تعا 

7 

جستجو در پایگاه هاای اطالعااتی   

 Embase معتبرتحقیقااااااااتی

Whileyو و   Cochrane 

یدکتر فاطمه رجعت  ويديو پروژکتور ،کامپیوتر سخنرانی تعاملی و بحث گروهی 

8 

ه آشنایی با مجالت تخصصای رشات  

و چووک لیسووت هووای   اپیاادمیولوژی

 گزارش دهی

یدکتر فاطمه رجعت دگیری مشارکتیيا   

 برگه های يادگیری

 

 منابع اصلی درس 

 ( منابع اطالعاتی در حوزه علوم پزشکی و سالمت، تهران نشر کتابدار0390نويدی حسن زاده ، )

 ( دستیابی به اطالعات در محیط ديجیتال : از تئوری تا عمل تهران نشر کتابدار0389عاصمی   بهارلو )

 .ه که در راهنمای هر پايگاه بازگذاری شده استگايدالين  استفاده از هر پايگا

   Equatorشبکه 
 


