دفتر توسعه آموزش ()EDO
طرح دوره ()Course Plan

نام دوره (درس) :سیستم های اطالع رسانی پزشکی
نام گروه آموزشی:سالمت ،ایمنی و محیط زیست
نام مدرس/مدرسان :دکتر شکوه السادات خالو
رشته/مقطع تحصیلی جمعیت هدف :مدیریت سالمت ،ایمنی و محیط زیست /کارشناسی ارشد

نوع و تعداد واحد :تئوری 0/5
نیمسال تحصیلی :

عملی 0/5

اول  99-98مکان اجرا:

هر دو .....

دانشکده بهداشت و ایمنی

روز/ساعت کالس :سه شنبه 12-10 /

هدف کلی دوره :آموزش مفاهیم پایه ای سواد اطالعاتی و نحوه جستجو و بازیابی اطالعات در سیستمهای اطالعرسانی پزشکی ،مطابق با
سرفصل آموزشی این درس در دوره تحصیالت تکمیلی برای گروه سالمت ،ایمنی و محیط زیست

اهداف اختصاصی دوره (رفتاری)

1

از فراگیر انتظار می رود در پایان دوره آموزشی بتواند:

استراتژی و شيوههای علمي جستجو بر اساس اصول انفورماتيک را بکار برد.
محتوای بانک های اطالعاتي معتبر بينالمللي و داخلي در حوزه علوم سالم ،اممیي و محي زمس ،و روشاای جستجو در
هرکدام را توضيح دهد.
قادر باشد اسیاد مورد نياز خود را در پامگاهاای اطالعاتي داخلي و خارجي جستجو کید.
انواع کاربردها و روشاای جستجو در پامگاهاای دسترس آزاد را فارس ،کید.
اهمي ،آشیامي با شبکه  Equatorرا ذکر نمامد و گامدالمیاای موجود در امن پامگاه را جستجو نمامد.

مدمرم ،میابع از طرمق نرم افزارهای رفرنس نومسي را اجرا کید.

1منظور از اهداف رفتاری ،بیان انتظارات اساتید برحسب رفتار قابل مشاهده و اندازه گیری می باشد و با افعال رفتاری همچون تحلیل کردن  ،پیش بینی کردن  ،توضیح
دادن  ،مجزا کردن  ،تقسیم کردن  ،نوشتن ،محاسبه کردن  ،کشیدن و  ...بیان می شود.
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سرفصل های آموزشی دوره
عنوان یا موضوع

شماره جلسه

مدرس/مدرسین

1

آشنایی با ف ناوری اطالعات ،انفورمانیک پزشکی و مفاهیم اولیه سیستمهای اطالعرسانی پزشکی

دکتر خالو

2

معرفی اجمالی سخت افزاری رایانه ،نحوه نصب و راه اندازی سیستم عامل و نرم افزار آفیس و ...

دکتر خالو

3

نکات مهم و کاربردی نرم افزارهای Word- Excel- Powerpoint

دکتر خالو

4

آموزش پوتال جامع کتابخانه

دکتر خالو

5

شیوه علمی جستجو و کسب مهارت های تخصصی الزم در استفاده از عملگرهای بولی ،ابزارهای جستجوی
علمی :موتورهای جستجوی تخصصی داخلی و خارجی از جمله گوگل -گوگل اسکوالر -سیروس و ...

دکتر خالو

معرفی و آشنایی با محتوا و امکانات پایگاه های اطالعات علمی معتبر بین المللی مانند : PubMed-
Scopus- Web of Science- Sciencedirect
معرفی پایگاه ها و منابع اطالعات علمی معتبر داخلی مانند:
Medlib-IranDoc-Margin- SID
معرفی و آشنایی با محتوا و امکانات چند مجموعه از مجالت و کتب الکترونیکی از منابعی مانند :
Sciencedirect- Springer- Taylor and Fransic
معرفی سازمانهای بین المللی مرتبط با HSE

دکتر خالو

10

آشنایی با اصطالح نامه  Meshو کاربردهای آن

دکتر خالو

11

معرفی شبکه  Equatorو نحوه یافتن راهنمای مناسب گزارش نویسی در انواع مطالعات

دکتر خالو

12

معرفی منابع علمی دسترسی آزاد و رایگان Open Accessدر حوزه تخصصی رشته

دکتر خالو

13

آشنایی و آموزش نرم افزار مدیریت منابع از جمله Endnote and Mendely

دکتر خالو

14

معرفی سامانه پژوهان و نحوه ثبت پروپوزال طرح تحقیقاتی و یا پایان نامه

دکتر خالو

15

معرفی اجزای مقاله علمی ،انواع آن و اصول اولیه نگارش مقاله

دکتر خالو

16

نحوه انتخاب مجله مناسب با موضوع مقاله و نحوه ثبت مقاله

دکتر خالو

17

ارائه کالسی و پروژه های محوله در طول ترم

دکتر خالو

6
7
8
9

دکتر خالو
دکتر خالو
دکتر خالو
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شیوه (های) تدریس:

 سخنرانی آموزش گام به گام و کار عملی-

وسایل کمک آموزشی:
-

کامپیوتر و استفاده از منابع آنالین

شیوه (های) ارزشیابی های دوره:
o

حضور مستمر و موثر در کالس و مشارک ،در فعاليتاای آموزشي

o

انجام تمرمیات داده شده در پامان هر جلسه در ارتباط با موضوعات مطرح شده

o

آزمون پامان ترم

منابع مورد استفاده (فارسی و انگلیسی):

-

سيستماای اطالعرساني پزشکي :فیاوری اطالعات در علوم پزشکي .مولف آسيه درومش انتشارات آناطب.

 میبع اطالعاتي در حوزه علوم پزشکي و سالم ،مولف :حسنزاده و نومدی انتشارات نشر کتابدار. -گامدالمیاای موجود در راهیمای هر پامگاه.

