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 دانشکده داروسازی

  PhDتخصصی/ دکتریدوره 

 

 درس:اطالعات 

  سیستم های اطالع رسانی پزشکی درس: عنوان

  کد درس:

 ( ساعت 9) واحد 5.0: نظری 1:واحد ارزش :1واحدو تعداد نوع 

 (ساعت 11) واحد 5.0: عملی

 فر نیک شکوفهنام مسؤول درس: 

      فر نیک شکوفهمدرسان:  مدرس/ 

 ندارد: زمان/ همنیازپیش

 1-1051-1055 نیمسال تحصیلی:

 

 

 :درس مسؤول اطالعات

 استاد رتبه علمی:

 دانشکده داروسازی محل کار:

 59117111155 تلفن تماس:

 nikfar_sh@tums.ac.ir الکترونیک:پست نشانی 

                                                           

 واحد عملی( 1واحد نظری،  1عملی به تفکیک تعداد واحدهای مصوب. )مثال:  -نظرینظری، عملی و یا مشتمل بر: 1 
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 :درس یکل فیتوص

 ( ندک فیتوص بند، دو ای کیدرس را در قالب های مختلف محتوایی بخش ،یکل یحاتیرود مسؤول درس ضمن ارائه توضیم)انتظار  
 در این درس دانشجو می آموزد:

( اطالعاتی انکب) دیتابیس( کننده بایگانی) سرایندک( خزنده) کرول( عنکبوت) اسپایدر افزار نرم چ پن نقش و جستجوگر های موتور با

 گر چستجو موتور چند در را افزارها نرم این توانایی و تفاوت بتواند شوند آشنا آنها در( کننده تبه بندیر) رنکر و

Bine.Yahoo.google جستجوگر موتور چند با آشنایی ضمن همچنین کند مقایسه وباهم شناخته...  و Meta 
Search  engine بولین سیستم پیشرفته جستجوی آن، بر موثر عوامل و جستجو  ها، روش با بتواند Boolean 

operators  کلیدی کلمات کوتاهی در موجود خطاهای (Truncation  )مانند asterisk  و پرانتزها کاربرد 

 نتانتر با مرتبط افزارهای نرم در موجود امکانات به باید دانشجو. شود آشنا  جستجو، نتایج بر کلیدی کلمات متقابل تاثیر

Explorer.Mozila    firefox.Google chrom  با دانشجو شدن آشنا درس این اهداف دیگر از. شود آشنا 

 و تیبهداش علوم با مرتبط ناشرین و اطالعاتی های بانک به دانشجو آگاهی. باشد می تحصیل محل دانشگاه ی کتابخانه سرویس

 مانند) مقاالت سنجش معیارهای PubMed.Coehrane بخصوص پزشکی و بهداشتی علوم در مهم های سایت پزشکی،

Citations)، مجالت (Impactfactor) نویسندگان و (H- index )منابع مدیریت افزارهای نرم از یکی و 

Reference manager است الزامی. 

 

 آشنایی با منابع اطالعاتی در حوزه پزشکی :مندیتوان محورهای/ یکل فاهدا

 :مندیتوانمحورهای هر / زیریاختصاص اهداف

 :ریفراگ که رودیم انتظار درس نیا انیپا از پس

روش های جستجو، منابع معتبر و منابع مرتبط به رشته را بشناسد و مطلع باشد که برای یافتن پاسخ سواالت خود به کدام منبع 

 اطالعاتی مراجعه کند.  
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 :یادگیری -یاددهی هایروش

 ،سخنرانی تعاملی )پرسش و پاسخ

 کوئیز، بحث گروهی و ...(

 های کوچک بحث در گروه   ایفای نقش 

 

 یاکتشاف یریادگی 

 شده تیهدا

          (PBL)مسئله  حل بر مبتنی یادگیری  (TBL)تیم  بر مبتنی یادگیری  

 

یادگیری مبتنی بر   

 سناریو

 کالس وارونه 

استفاده از دانشجویان در تدریس   آموزش مجازی 

 )تدریس توسط همتایان(

 نام لطفاً) موارد سایر بازی 

 -------( ببرید

 :درس میتقو

 نام درس

 مسئول درس

کالس 

 آنالین

 جلسه مبحث عنوان نام استاد تاریخ ارائه سیتدر روش یادگیری  یهاتیفعال

 خود

 آزمون

اتاق 

بحث 

 )فروم(

محتوای  فیلم تکلیف

چند 

 رسانه ای

جزوه و 

فایل 

 متنی

 پادکست اسالید

       
 

 
 

 
 

 توراهیمو با آشنایی نیک فر 
 ی،عموم  جستجوگر
 و آنها تفاوت
 تورمو چند مقایسه
 نظر از باهم جستجوگر
 کار) انیکس جستجوی

 فرادیان  انجام عملی
 پیشرفته، جستجوی

_Notجستجو
Or_An

d جستجوگر رد    

1 
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PubMe
d کالس رد ) 

 پنچ شنق  با آشنایی فر نیک          
 یدراسپا افزار رنم 

  ،( عنکبوت)
 ،( خزنده)  کرول
 گانیبای )  ایندکسر
  یس،دیتاب ( کننده

( یاطالعات  بانک)
 ندیب  رتبه)  رنکر و

 ورموت  ره رد(  کننده
 جستجوگر

1 

 مرورگراه با آشنایی فر نیک          
Intern

t 
Explor

er- 
Mozila 
firefox. 

Google 
chrome 

کاانت و  کار) آنها ام
 ردنک  مرتب عملی
 ذخیره و

7 
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Favori
te فالش رد 

 ( دیسک
 رویسس  با آشنایی فر نیک          

 خاهنکتاب  رد موجود اهی
  حصیلت  محل دااگشنه
 هب دسترسی شامل

 و داخلی  مجالت
 ارافز رنم  و خارجی
  جامع

0 

 شرینان با آشنایی فر نیک          
 مانند

Spring
er 

Elsevie
r _ 

 ٍBSCO 
_Wiley_ 

0 

 و اه انکب با آشنایی فر نیک          
 یاطالعات  منابع

Web of 
Science

. 
Scopus.

6 
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proQue
st.Biolo

gical 
Abstra

ct و....  
گاهپ با آشنایی فر نیک            اهی ای

 استنادی
1 

 انکب با آشنایی فر نیک          
 مقاالت جامع
    زپشکی

Mdlib.I
ranme

dex.Ira
ndoc  و.... 

8 

 زا جستجو اهی روش فر نیک          
  عنوان س طریق

 زپشکی موضوعی
(MeSH ) 

9 

 یاراهیمع  با آشنایی فر نیک          
 ) مقاالت سنجش
 مانند

Citatio
n  )تمجال سنجش 
 (

15 
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Impact 
factor                    )

 ) نویسندگان سنجش و
H-

index  )رد 
 اهی بانک

 ذریبط اطالعات
 کارربد با آشنایی فر نیک          

DOI 
11 

 با آشنایی فر نیک          
PubMe

d از ای مجموهع و 
 بانک مقاالت
 ین،مدال اطالعاتی
 رنم  ژن، بانک

 نآنالی  افزاراهی
 آن رد موجود

11 

 افزار رنم  با آشنایی فر نیک          
EndNo

te یک ایجاد و 
 از صیشخ  کتابخاهن
 ملیع  بطور منابع

17 

            10 

            10 
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            16 

            11 

 

 توضیحات:

 لطفا روش تدریس، فعالیت های یادگیری و کالس آنالین با عالمت * مشخص گردد.

 وضیحات بیشتر در این قسمت درج گردد.تدر صورت نیاز به 

 کالس ها حضوری است و در صورت بوجود آمدن وضعیت اضطراری آنالین خواهد  بود.

 

 

  دانشجو:  یابیارز روش

 

 نام درس

 . نمرهزمآ

 مسئول درسنام 

فعالیت های 

 یادگیری

)تکالیف، 

فروم، 

 خودآزمون(

  کوئیز میان ترم پایان ترم پروژه
سامانه 

 آزمون

شفاهی 

 آنالین

سامانه  حضوری

 آزمون

شفاهی 

 آنالین

سامانه  حضوری

 آزمون

شفاهی 

 آنالین

 حضوری

سهم  02      02   02 02

 نمره

زمان            

 برگزاری
            نوع

 برگزاری 

 توضیحات:
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، ینآنال، حضور و غیاب در کالسهای )مواردی چون نمره آزمون .شیابی نهایی دانشجو را ذکر نماییدبندی دقیق ارزها و بارممالكلطفا 

  تکالیف و سایر فعالیتهای پیش بینی شده(

 با عالمت * مشخص گردد. نوع برگزاری آزمون )حضوری، شفاهی آنالین، سامانه آزمون(

 درج گردد که سهم نمره فعالیت های مختلف یادگیری مربوط به کدام یک از اساتید است. وضیحاتت قسمتدر 

  :منابع

 .باشدیم مرتبط یهاتیساوب ینشان و هامقاله ،یتخصص یهاهینشر ،یدرس یهاکتاب شامل منابع

 :کتب( الف      

 

 :مقاالت( ب      

 :شتریب مطالعه یبرا منابع( ج      

www.medlib.ir 

www.Proquest.com 

www.ncbi.nlm.nih.gov 

 

 

http://www.medlib.ir/
http://www.proquest.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/

