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 سرفصل های درس:

برنامه هاا و   -طالعات علمی در وبمهارت بازیابی ا- سواد اطالعاتی -نیاز اطالعاتی – وب پنهانی –اینترنت -پزشکی  اطالع رسانی مفاهیم سیستم های

-دنیاا   و علوم پزشاکی  تخصصی پرستاری معرفی پایگاه های  -نکات کلیدی جستجوی تخصصی در  پایگاه های اطالعات فارسی -گوگل  علمیخدمات 

پایگااه  کار با - PMCسرویس و معرفی  پابمدمدیریت جستجو در  -اطالع رسانی پزشکی  وب سایت های مفید معرفی -قالب بندی محتوا نکات کلیدی 

 و نحوه مشاهده رتبه ژورنال هاا   - Google Scholarو قابلیت های پایگاه های استنادی معرفی  -MeSHاصطالحات استاندارد علوم پزشکی و درخت 

IF  – محاسبه  معرفی روشIF ،دساته   –و اناواع آن    آزادمعرفی مجالت دسترسای   -– نحوه دسترسی به لیست سمینارها و همایش های ایران و دنیا

 آشنایی با مجالت رشته تحصیلی -بندی مجالت از نظر رایگان بودن

 

 :اهداف 

 انتظار می رود. از دانشجویانکسب توانایی های زیر 
    

  آشنایی با مفاهیم و تعاریف سیستم های اطالع رسانی پزشکی، کاربردها و چالش ها 

 طالعاتی و مهارت اطالع یابیآشنایی با تعاریف نیاز اطالعاتی، سواد ا 

  آشنایی با فرآیند و مراحل مدل اطالع یابی 

 و بازیابی اطالعات علمی کسب مهارت جستجو در وب 

 آشنایی با مجالت دسترسی آزاد و دسته بندی آن ها 

 نحوه ایجاد  کسب مهارتalert در گوگل 

 علمی ایران ی مجله ها جستجو در و کسب مهارت جستجو در پایگاه های اطالعات فارسی  

 و قالب بندی محتوای متن علمی کسب مهارت مدیریت پست الکترونیک 

 و علوم پزشکی ایگاه های اطالعات تخصصی پرستاریآشنایی با پ 

   کسب مهارت جستجو درPubmed  وPMC آشنایی با ،MeSH 

  آشنایی با پایگاه های استنادی و مجله هایISI  در حوزه رشته تحصیلی 

 محاسبه ی فراگیری نحوه IF لیست عناوین مجالت و رتبه مجالت مشاهده یو راه های   مجالت 

 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

 مدل اطالع یابی -مهارت اطالع یابی -عاتیتعریف سواد اطالعاتی و نیاز اطال

 با فرآیند کاری  Literacy Informatics تلفیق
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 معرفی مجالت دسترسی آزاد  و دسته بندی رایگان بودن  جلسه دوم

 تمرین گروهی  و جستجوی هدفمند

  Invisible Webرفی مع -در گوگل و جستجو و بازیابی مطالب علمی در گوگل  alertایجاد  جلسه سوم

 معرفی سرویس های جستجوی مقاله و کتاب در گوگل و وب سایت های مفید 

 تمرین گروهی

 Iranmedex- Magiran-  SIDنکات کلیدی جستجوی تخصصی در  پایگاه های اطالعات فارسی   جلسه چهارم

 ( و دسترسی به لیست و رتبه مجالت ایرانی IFنحوه محاسبه رتبه ژورنال ها )

 تمرین گروهی            

 (شماره گذاری صفحات - footnote –نحوه ایجاد فهرست مطالب خودکار )از قبیل  wordنکات کلیدی جلسه پنجم

 تمرین عملی گروهی

 و علوم پزشکی ، ماماییمعرفی پایگاه های تخصصی پرستاری جلسه ششم

 کترونیکمدیریت پست ال

 تمرین عملی گروهی

 جستجوی تخصصی پایگاه های اطالعات علوم پزشکی جلسه هفتم

  (Web of science – Scopus - Google scholar - ISCآشنایی با پایگاه های استنادی )  

 رتبه ژورنال های خارجی لیست موضوعی و نحوه دسترسی به 

 تمرین عملی گروهی

 و قابلیت های آن   Pubmedو در مدیریت جستج  جلسه هشتم

 تمرین عملی گروهی

 MeSHنحوه بهره مندی از سرویس 
 

 انتظارات از دانشجویان:

دانشجو موظف است با مطالعه و ممارست مطالب تدریس شده در زمینه نارم افازار هاا و نحاوه جساتجو در مناابر الکترونیکای، کتابخاناه          -1

هاای   های مفید را بصورت عملی فراگیارد و تمارین   ی آماری، بانک های اطالعات علوم پزشکی و سایتدیجیتال دانشگاه، اینترنت، پایگاه ها

 ارائه شده در این خصوص را انجام داده و تحویل نماید.  

و بصورت فعاال در  ارائه سمینار و انجام تکالیف: از دانشجویان انتظار می رود که با مطالعه قبلی و انجام بموقر تکالیف در کالس حضور یابند  -2

 کار گروهی و ارائه سمینار مشارکت نمایند.

 دانشجویان موظفند در  کوئیز کالسی و آزمون پایان ترم شرکت نمایند و تکالیف کالسی را به موقر ارائه نمایند. -2 
 

 نحوه ارزشیابی

 نمره  4  سمینار کالسی

 نمره  2 حضور فعال در کالس 

 نمره  4 ائه بموقرتکالیف و تمرینات کالسی و ار

 نمره  10 امتحان پایان ترم

 نمره  20 مجموع

 منابر :
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 اسالید ها و فایل های کالسی و جزوات کالسی -1

 1393کتاب فناوری اطالعات در علوم پزشکی، آسیه درویش، انتشارت آناطب،  -2
 منابر مطالعه بیشتر:

1- Parry DT, Parry E, Global I. Medical Informatics in Obstetrics and Gynecology: Medical Information Science 
Reference; 2009. 

2- Tan JK, Global I. Healthcare Information Systems and Informatics: Research and Practices: Medical Information 
Science Reference; 2008. 

3- Fong B, Fong A, Li CK. Telemedicine technologies: Information technologies in medicine and telehealth: John 
Wiley & Sons; 2011. 

4- Toni hebda  & Patricia Czar, Handbook of informatics for nurses  & healthcare professionals, 2009.  
 


