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 سرفصل های درس:

-ی اطالعاات عمیای در و    مهارت بازیااب  -سواد اطالعاتی -نیاز اطالعاتی  -و چالش ها ، کاربردهاپزشکی اطالع رسانی مفاهیم سیستم های

دساته بنادی مجاالت از ن ار      –و اناواع آن   معرفی مجالت دسترسای آزاد  -و امکان جستجوی خودکار alertایجاد  -مدل بازیابی اطالعات

نحاوه  –و دسترسای باه مناابل عمیای منتدار شاده        میدی جستجو در پایگاه های اطالعات ایران و عموم پزشکی دنیانکات ک –رایگان بودن 

معرفای پایگااه    -MeSHپایگاه اصطالحات استاندارد عماوم پزشاکی و درخا     کار با - PMCپابید و معرفی سرویس در  ی هدفیندتجوجس

، IFمحاساطه   معرفای رو   – آن هاا  IF ورتطاه  مارتط  و  مجاالت  لیس   نحوه دسترسی به -Google Scholarهای استنادی و  امکانات 

معرفی نکات کمیادی برقاراری ارتطاا      -دسترسی به لیس  سیینارها و هیایش های ایران و دنیا   -مدیری  رفرنس ها و قالب بندی محتوا

 اطالع رسانی پزشکی معرفی و  سای  های مفید -و اشنایی با شطکه های ارتطاطات عمیی پس  الکترونیک عمیی با

 

 :اهداف 

 انتظار می رود. از دانشجویانکسب توانایی های زیر 

 
 کاربردها و چالش هایم و تعاریف سیستم های اطالع رسانی پزشکیآشنایی با مفاه ،  

 تعاریف نیاز اطالعاتی، سواد اطالعاتی و مهارت اطالع یابی 

  آشنایی با فرآیند و مراحل مدل اطالع یابی 

  ایجاد  ، بازیابی اطالعات عمیی وکسب مهارت جستجو در وalert در گوگل 

 ه بندی آن هاآشنایی با مجالت دسترسی آزاد و دست 

 مجمه های  ایران و دنیا، اطالعات ایگاه های آشنایی با پISI حوزه رشته تحصیمی 

   کسب مهارت جستجو درPubmed  وPMC آشنایی با ،MeSH 

  و  امکانات آشنایی با پایگاه های استنادیGoogle Scholar 

 آشنایی با رو  محاسطه ی IF جالت و رتطه مجالتلیس  عناوین م مداهده یو راه های   مجالت 

 مدیری  رفرنس ها و قالب بندی محتوای عمیی 

 و اشنایی با شطکه های ارتطاطات عمیی  پس  الکترونیک معرفی نکات کمیدی برقراری ارتطا  عمیی با 

 سیستم های اطالع رسانی پزشکی  

 معرفی اهداف و طرح درس و نحوه ارزشیابی جلسه اول

 ، کاربردها و چالش ها ITپزشکی  و  اطالع رسانی سیستم های معرفی و ترمینولوژی

 مهارت اطالع یابی و  مدل اطالع یابی - تعریف سواد اطالعاتی و نیاز اطالعاتی

 با فرآیند کاری Literacy Informaticsتمفیق مهارت  
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  یابی مطالب عمیی در گوگلو باز برای جستجوی خودکار alertایجاد  جلسه دوم

 تیرین گروهی 

 معرفی مجالت دسترسی آزاد  و دسته بندی رایگان بودن جلسه سوم

 تیرین گروهی و جستجوی هدفیند

 دنیا ایران و معرفی پایگاه های عمیی جلسه چهارم

 تیرین گروهی

 MeSHنحوه بهره مندی از سرویس و     PMC -و قابمی  های آن  Pubmedجستجو در  جلسه پنجم

 تیرین گروهی

معرفای    -(Web of science – Scopus - Google scholar - ISCپایگاه های استنادی )  آشنایی با جلسه ششم

 گوگل اسکالرامکانات 

 ترسی به لیس  و رتطه مجالت ( و دسIFنحوه محاسطه رتطه ژورنال ها )

 تیرین عیمی گروهی

 مدیری  رفرنس و قالب بندی محتوای عمیی جلسه هفتم

 تیرین عیمی گروهی

 و اشنایی با شطکه های ارتطاطات عمیی رفی نحوه برقراری ارتطا  عمیی مع  - ی  پس  الکترونیکمدیر جلسه هشتم

 تیرین عیمی گروهی

 
 

 انتظارات از دانشجویان:

نحاوه جساتجو در مناابل الکترونیکای،     مطالب تدریس شده در زمینه نرم افزار هاا و  با مطالعه و میارس   داندجو موظف اس  -1

هاای مفیاد را بصاورت عیمای      بانک های اطالعات عموم پزشکی و سای پایگاه های آماری، داندگاه، اینترن ،  کتابخانه دیجیتال

 های ارائه شده در این خصوص را انجام داده و تحویل نیاید.   فراگیرد و تیرین

ل تکاالیف در کاالس حراور یابناد و     از داندجویان انت ار می رود که با مطالعه قطمی و انجاام بیوقا   ارائه سیینار و انجام تکالیف: -2

 بصورت فعال در کار گروهی و ارائه سیینار مدارک  نیایند.

 و تکالیف کالسی را به موقل ارائه نیایند. پایان ترم شرک  نیایند کوئیز کالسی و آزمون در  داندجویان موظفند -3 

 نحوه ارزشیابی

 نیره  4  کالسیکوییز های 

  نیره 2 حرور فعال در کالس 

 نیره  4 و ارائه بیوقل تیرینات کالسیتکالیف و 

 نیره  10 امتحان پایان ترم

 نیره  20 مجیوع

 منابع :

 و جزوات کالسی اسالید ها و فایل های کالسی -1

 1393، انتدارت آناطب، ، آسیه درویشعموم پزشکی کتا  فناوری اطالعات در -2

 منابع مطالعه بیشتر:
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