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 بسمه تعالی 
 

 (  Course Plan)طرح درس ترمی  

 69-69مامائی      نیمسال اول  : گروه آموزشی

 ارشد  كارشناسی:مقطع                                                                سیستم های اطالع رسانی پزشکی: عنوان درس

 هساعت 2 ی جلسه 8 :تعداد جلسات                                                            یلمع واحد 0/5  و یروئت واحد 0/5 :تعداد واحد 

    ندارد: پیشنیاز                                                                   مامائی                مشاوره در : رشته تحصیلی 

 (یلمع واحد 0/5و  یروئت واحد 0/25 مدرس) دكتر فاطمه باكوئی :مدرس

 بر  اصول و مبانی جستجوی اطالعات پزشکی و پایگاه های اطالعاتی تخصصی حوزه پزشکی با تاکیدآشنائی دانشجو با   :هدف کلی درس

  باروری بهداشت و مامایی پزشکی، علوم تخصصی طالعاتیا پایگاههای و عمومی جستجوی افزارهای نرم

 اهداف اختصاصی درس

 موتورهای جستجو و کاربرد آنها شبکه و انواع آشنایی با .1

 آشنایی با اصول و مبانی جستجوی اطالعات علمی و پژوهشی .2

 و تزاروس ها (MESH)آشنایی با ابزارهای جستجوی معنایی  .3

 PubMedآشنایی با پایگاه اطالعاتی  .4

 Web of Scienceآشنایی با پایگاه اطالعاتی  .9

 Scopusآشنایی با پایگاه اطالعاتی .9

 Proquestآشنایی با پایگاه اطالعاتی .7

 (یناریا) یلم اطالعاتی یاه آشنایی با پایگاه .8

 ……Office: Word- Power point یاه همانرب اب ییانشآ .9

 PICO اب ییانشآ .01

 یجنس ملع یاهرازبا اب ییانشآ .00

 

 

منابع 

اصلی 

 درس

 ییابطابط ریما رتكد و یناحبس ناسحا ،یکشزپ یناسر عالطا یاه متسیس اب ییانشآ ،یکشزپ مولع رد تاعالطا یروانف .1

دوست، نجمه السادات نوربخش،  زدانیمیمر د،یتمج هیسم ،یآذر اسالمتالیف  یاطالعات یها گاهیجستجو در پا یكاربرد یراهنما .2

 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی ایران . یخان قهیصد ،یمحبوبه شعبان

 انتشارات دبیزش. محمدرضا داورپناه. یکیو الکترون یدر منابع چاپ یو پژوهش یاطالعات علم یجستجو .3

 انتشارات سمت. آتش جعفرنژاد. یاطالعات یبا بانک ها ییآشنا .4

 هنرهای زیبا نشر  ،فتانه وهابی،ISIآشنایی با پایگاه اطالعات علمی  .9

Medical Information on the Internet: A Guide for Health Professionals, 2e. Robert Kiley. Publisher: 

Churchill Livingstone 
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 جلسات

 

 اهداف ویژه رفتاری رئوس مطالب
 روش ارائه درس

آمادگی الزم دانشجویان قبل از  مواد و وسایل کمک آموزشی

 شروع کالس

 شبکه و انواع آشنایی با جلسه اول 

موتورهای جستجو و 

 کاربرد آنها

 

 شبکه و انواع آن را بیان کند . 

 انواع موتورهای جستجو و کاربرد آنها را بیان کند . 

  چگونگی جستجو و بازیابی در اینترنت برای دریافت اطالعات مورد

  .نیاز را شرح دهد

 ابزارهای مختلف برای جستجو در اینترنت را بیان کند. 

 ب برای جستجو اطالعات مورد نظر را بیان کندابزار مناس. 

 استراتژی مناسب و منطقی برای جستجو اطالعات را شرح دهد.. 

 سخنرانی

 پرسش و پاسخ

 

-  ویدیوپروژکتور

آشنایی با اصول و مبانی  جلسه دوم

جستجوی اطالعات علمی 

 و پژوهشی

 

 دنک نایب ار وجتسج یارب یملع عبانم عاونا. 

 دهد حرش ار سطوح دستیابی به منابع. 

 دنک نایب ار دوجوم تاعالطا و شناد عاونا. 

 دنک نایب ار ناریا و ناهج رد دوجوم تاعالطا یاه هاگیاپ. 

 دهد حرش ار نیاز یک فرد آکادمیک به جستجو. 

 دهد حرش ران توم بر یرورم فادها. 

 دنک نایب ار های یک مرور متون خوب گام. 

 سخنرانی

 پرسش و پاسخ

 

 مطالعه مباحث قبلی ویدیوپروژکتور

 آمادگی کوئیز
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 جلسات

 

 اهداف ویژه رفتاری رئوس مطالب
 روش ارائه درس

مواد و وسایل 

 کمک آموزشی

دانشجویان قبل از آمادگی الزم 

 شروع کالس

آشنایی با ابزارهای جستجوی معنایی  موسجلسه  

(MESH) و تزاروس 
 

 PubMedآشنایی با پایگاه اطالعاتی 

 

  رد عمده ترین منابع نمایه شده  PubMed ندک انیب ار. 

 اصول جستجو در  Pub Med را شرح دهد. 

 هدد رحش ار نیلوب یاهدرکلمع و روتارپا دربراک. 

 رد هتفرشیپ و هداس یوجتسج ی هوحن و لوصا  PubMed   

 .دهد حرش ار

 دنک نایب ار نآ یازجا و دروکیر. 

 ندن کایب ار گرفتن خروجی از نتایج جستجوی  وهنح. 

 دقیق را انجام های ارایه شده، جستجوی کامل و  در مورد مثال

  .دهد

 سیستم  ردربکاAlert دهد حرش ار نآ رد مان تبث هوحن و. 

 رداربک  MESH دهد حرش ار نآ رد وجتسج ی هوحن و. 

کاروکالسدرفعالشرکت
کالسدرکامپیوترباعملی

توضیحازبعدبالفاصله
تکالیفانجام ومدرس

ساعات درشدهمشخص
به ارسالوکالسازخارج

پستطریقازآنهامدرس
  الکترونیکی

تعداد به) کامپیوتر

،(مدرسو دانشجویان

 ،پروژکتور ویدیو

 بورد وایت

کالس،دردانشجویان عملیکارمشاهده
الکترونیکی،پست طریقازارسالیتکالیف

 جلساتدرپرسش

 Web ofآشنایی با پایگاه اطالعاتی  مراهچجلسه 

Science 

 Scopusآشنایی با پایگاه اطالعاتی

 Proquestآشنایی با پایگاه اطالعاتی

  یلم اطالعاتی یاه آشنایی با پایگاه

 دنک نایب ار های اطالعاتی مورد اشتراك دانشگاه پایگاه. 

 رالی ملالن یب ربتعم های اطالعاتی پایگاه  ردو جتسج ی هوحن 

 .دده شرح

 ار اهنآ ردو جتسج ی هوحن  و های اطالعاتی ملی پایگاه عاونا  

 .دده شرح

 را بیان کند اهنآ عاونا و اهمیت مجالت الکترونیکی. 

 دده رحش ار تقسیم بندی مجالت برحسب سطوح دسترسی. 

کاروکالسدرفعالشرکت
کالسدرکامپیوترباعملی

توضیحازبعدبالفاصله
تکالیفانجام ومدرس

ساعات درشدهمشخص
به ارسالوکالسازخارج

پستطریقازآنهامدرس
  الکترونیکی

تعداد به) کامپیوتر

،(مدرسو دانشجویان

 ،پروژکتور ویدیو

 بورد وایت

کالس،دردانشجویان عملیکارمشاهده
الکترونیکی،پست طریقازارسالیتکالیف

  جلساتدرپرسش

  ددعتم یاه لثام اب یلمع ثحابم نیرمت مجنپ جلسه
 سخپاو  شسرپ
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 جلسات

 

 اهداف ویژه رفتاری رئوس مطالب
 روش ارائه درس

مواد و وسایل کمک 

 آموزشی

آمادگی الزم دانشجویان قبل از 

 شروع کالس

 در كامل توانمندی كسب مششجلسه 

  افزار نرم از استفاده

PowerPoint 

 کالس در مطالب ارائه برای مناسب اسالیدهای تهیه اصول 
 .دهد توضیح را علمی همایشهای در و درسی

 .به مربوط دستورات  Designبرد بکار بدرستی را  

 به مربوط دستورات Transitionsبرد بکار بدرستی را. 

  به مربوط دستورات. Animations برد بکار بدرستی را.  

 به بوطمر دستورات Slide show  برد بکار بدرستی را.  
 دستورات صحیح بستن بکار و علمی اصول کلیه بکارگیری با 

 درسی کالس در مطالب ارائه برای مناسب اسالیدهای
PowerPointنماید آماده را علمی همایشهای در و 

کاروکالسدرفعالشرکت
کالسدرکامپیوترباعملی

مدرستوضیحازبعدبالفاصله
شدهمشخصتکالیفانجام و

وکالسازخارجساعات در
طریقازآنهامدرسبه ارسال
  یکینورتکلا پست

و دانشجویانتعداد به) کامپیوتر
 ،پروژکتور ویدیو،(مدرس

 بورد وایت

 
کالس،دردانشجویان عملیکارمشاهده
الکترونیکی،پست طریقازارسالیتکالیف

 جلساتدرپرسش

 PICO اب ییانشآ متفه جلسه

 یاهرازبا اب ییانشآ

 یجنس ملع

 شاخص علم سنجی محققین را توضیح دهد. 
 شاخص علم سنجی مجالت را بیان کند. 
  مشخصات طراحی یک سوال بالینی خوب را شرح دهد

(PICO.)  
 

 سخنرانی
 پاسخپرسش و 

کاروکالسدرفعالشرکت
 اب کالسدرکامپیوترباعملی

 ددعتم یاه لاثم هیارا

 

 

و دانشجویانتعداد به) کامپیوتر
 ،پروژکتور ویدیو،(مدرس

 بورد وایت

کالس،دردانشجویان عملیکارمشاهده
الکترونیکی،پست طریقازارسالیتکالیف

 جلساتدرپرسش

  ددعتم یاه لثام اب (ثحابم زا یمین)  یلمع ثحابم نیرمت متشه جلسه
 سخپاو  شسرپ

  ددعتم یاه لثام اب (ثحابم هیقب)  یلمع ثحابم نیرمت مهن جلسه
 سخپاو  شسرپ
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 :نحوه ارزشیابی دانشجو 

 فعال در کالس  حضور

 محوله فیانجام تکال یچگونگ

 ترم انیپا یدر امتحان کتب شرکت

 ترم انیپا یلمع در امتحان شرکت

 مرت نایاپ رد هژورپانجام  یچگونگ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


