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 آموزش پزشکی یدکترا ی تحصیلی:رشتهو مقطع   پزشکی آموزش گروه آموزشی:  پزشکی دانشکده:

          ندارد یش نیاز:پ               عملی-نظری د:نوع واح    1تعداد واحد:سیستم های اطالع رسانی  نام درس:

 حمید رضا برادران عطار مقدمدکتر  مسئول درس:

  شرح دوره:

مستندات علمی و انتشار آنها  داشتن رویکرد های مناسب جهت جستجو های هدفمند  ه افزایش روز افزون با توجه ب 

و یافتن مستندات علمی و دقیق از منابع معتبر از  ملزومات توانمندی آموزش می باشد  لذا این دوره با اهداف 

 توضیح داده شده طراحی گردیده است

  

 

 هدف کلی: 

 یابزارهای جستجوی در محیط وب؛ استترات  بانک های اطالعاتی  و انواع نترنتیا هیپاا مفاهیم ب دانشجویان آشنایی

معتبربین المللتی و داللتی در  یاطالعات یو شیوه علمی جستجو براساس مهارت های سواد اطالعاتی،  انواع بانک ها

 EndNoteار نرم افز قیمنابع از طر تیریمدو همچنین  مجموعه مجالت  ،یحوزه علوم پزشک

 اختصاصی:اهداف 

 در پايان اين درس دانشجو قادر خواهد بود:

 اصول و مفاهیم کارکرد اینترنت را فرا گیرد

 با انواع بانک های اطالعاتی در علوم پزشکی آشنا شود

 استرات ی جستجو های هدفمند را فرا گیرد و بکار ببرد

 را فراگیرد  Reference Manager و EndNoteکا با نرم افزار های مدیریت منابع همانند 

 های تدريس:شیوه

   و تمرین کالسی  سخنرانی

 
 

  وظايف و تکالیف دانشجو:

 شرکت فعال در کالس

 بحث گروهی
 

 وسايل کمک آموزشی:  

  پروژکتور اسالید  

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

 نمره 8 درصد( 40کالسی )و تکالیف فعالیت 

 نمره 12 درصد( 60) آزمون 
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 نوع آزمون

 

 بصورت عملی نحوه جستجو در منابع  در اينترنت آزمون می شوند

  

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه

 
PubMed Tutorial 
 
https://www.nlm.nih.gov/bsd/disted/pubmedtutorial/cover.html  
 
 Teaching information mastery: creating informed consumers of medical 

information; J Am Board Fam Pract. 1111 Nov-Dec;12(6): 444-1 Slawson DC1, 

Shaughnessy AF. 

 

 

ی درسارائه کلیات  جدول هفتگی  

 استاد  عنوان مطالب جلسه

  حمید برادراندکتر  Indexingو  نايی با انواع موتورهای جستجو  گرآش 1

  PubMedاستراتژی های جستجو در  2

  SCOPUS and  ISIاستراژی های جستجو  3

  and ERIC Cochrane در   استراتژی های جستجو 4

     ,SID, IranDocاستراتژی های جستجو 5

   ProQuesاستراتژی های جستجو 6

   EndNoteل کار با اصو 7

  کار گروهی 8

  آزمون 9

11   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

 

https://www.nlm.nih.gov/bsd/disted/pubmedtutorial/cover.html

