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 بسمه تعالی

 دانشکده پرستاری و مامایی

 (course plan) نظري دوره طرح

 98-97  تحصيلي اول نيمسال پرستاريروان   ارشد كارشناسي
 

 

 

 

 

 

 شرح درس:

. باشد یم یپزشک علوم در یاطالعات یها بانک با کار ییتوانا ،یپزشک یها ستمیس مورد در یآگاه شیافزا و  یابیدست جهت در درس نیا

 اطالعات تیریمد ستمیس با  ها، بانک نیا در جستجو ییتوانا و یاطالعات یها ستمیس با ییآشنا ضمن انیدانشجو درس نیا در

 .  شد خواهند آشنا زین سالمت کیالکترون پرونده و یمارستانیب

 هدف كلي: 

 آگاهی و کسب دانش در مورد سیستم های اطالعات پزشکی، بانک های اطالعاتی می باشد.   

  جلسات كلي اهداف

 ICDLآشنایی با 

 آشنایی با اینترنت و موتورهای جستجوگر

  Endnoteآشنایی با نرم افزار  

 PubMedو   Medlineآشنایی با بانک های اطالعاتی 

 ,CINAHL, SCOPUSآشنایی با بانک های اطالعاتی 

 Embase, Biological Abstractآشنایی با بانک های اطالعاتی 

 
 رفتاري به تفکيک اهداف كلي هر جلسه :اهداف ویژه 

 جلسه اول 

 ICDLآشنایی با  هدف كلي :

 اهداف ویژه :
 در پایان دانشجو قادر باشد :

 و اجزای آن آشنا شود Wordبا محیط  1-1

 را داشته باشد.   Wordدر محیط  Tableتوانایی کار با ابزار  1-2

 را داشته باشد. Page layoutتوانایی کار با ابزار  1-3

 

 دومجلسه 

  ICDLآشنایی با  : هدف كلي

 اهداف ویژه :
 در پایان دانشجو قادر باشد :

  . را داشته باشد Header & Footerتوانایی مار با ابزار  -1-2
  را داشته باشد.  insert Footnoteتوانایی کار با ابزار -2-2

 را داشته باشد.  Reviewتوانایی کار با ابزار  -3-2
 

 ترم اول و پرستاری سالمندی  دانشجویان کارشناسی ارشد روان پرستاریمخاطبان :                        ی پزشک یرسان اطالع یها ستمیسعنوان درس: 

 ندارد :و یا همزمان درس پيش نياز                                 عملیواحد  5/0واحد نظری ،  5/0تعداد و نوع واحد: 

                     12-13سه شنبه ها  ساعت مشاوره :                                                14-16شنبه ها     زمان ارائه درس :

 مسئول درس: دكتر امير جاللي                                                              دكتر پروین عباسي -دكتر امير جالليمدرس : 
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 جلسه سوم

  ICDLآشنایی با  هدف كلي :

 اهداف ویژه :
 در پایان دانشجو قادر باشد :

 را داشته باشد.  PowerPointتوانایی کار با نرم افزار    -1-3
 را داشته باشد.  power pointدر محیط  Reviewتوانایی کار با ابزار  -2-3

 

 جلسه چهارم

 آشنایی با اینترنت و موتورهای جستجوگرهدف كلي: 

 اهداف ویژه 
  Googleآشنایی با موتور جستجو پر   1-4

 Googleمعیارها مهم در جستجوی مقاالت در  2-4

  Google Scholarآشنایی با  3-4

 

 جلسه پنجم

 را داشته باشد.  End noteكار با نرم افزار  توانایي هدف كلي :

 اهداف ویژه

 End noteجستجوی مقاالت با نرم افزار توانایی    -1-5

 .را داشته باشد Wordدر محیط  Citationاستفاده از  توانایی  -2-5
 

 م : جلسه شش

  Endnoteتوانایي كار با نرم افزار  هدف كلي :

 اهداف ویژه :
 تمرین و ارائه تکالیف

 

 م تفهجلسه 

 PubMedو   Medlineبا بانک های اطالعاتی  با یيآشنا هدف كلي :

 اهداف ویژه :
 در پایان دانشجو قادر باشد: 

 PubMedبانک اظالعاتی  آشنایی با  1-7

 PubMedآشنایی با معیارهای جستجوی اختصاصی در   2-7

 را شرح دهد.  Medlineو  PubMedتفاوت بانک اظالعاتی   3-7

 مشتهجلسه 

 PubMedجستجوی مقاالت در بانک اطالعاتي توانایي  هدف كلي :

 ارائه تکالیف دانشجویی

 

 م هنجلسه 

 ,CINAHL, SCOPUS ياطالعات يها بانک با یيآشنا هدف كلي :

 اهداف ویژه :
 در پایان دانشجو قادر باشد: 

  Scopusآشنایی با بانک اطالعاتی   1-9

  Scopusمعیارهای اختصاصی جستجوی مقاالت در  اشنایی با  2-9

 CINAHLآشنایی با بانک اطالعاتی  3-9

  CINAHL در مقاالت یجستجو یاختصاص یارهایمع با ییاشنا  4-9
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  جلسه دهم

 CINAHL, SCOPUS ياطالعات يها بانکتوانایي جستجوي مقاالت در  هدف كلي :
 ارائه تکالیف د انشجویی 

 

 دهمیازجلسه 

 ارائه تکاليف دانشجویي

 Embase, Biological Abstract ياطالعات يها بانک با یيآشنا هدف كلي :

 اهداف ویژه :
 در پایان دانشجو قادر باشد: 

 Biological Abstractآشنایی با بانک اطالعاتی    1-11

 Biological Abstractاشنایی با معیارهای اختصاصی جستجوی مقاالت در  2-11

 Embaseآشنایی با بانک اطالعاتی  3-11

 Embaseاشنایی با معیارهای اختصاصی جستجوی مقاالت در    4-11

 

  دوازدهمجلسه 

  Embase, Biological Abstract ياطالعات يها بانک توانایي جستجوي مقاالت در هدف كلي :
 قادر باشد:

 ارائه تکالبف دانشجویی

 

 وسایل كمک آموزشي:

 کامپیوتر  -دیتا پروژكتور

 

 وظایف فراگير:

 حضور فعال و ارائه تکالیف 

 

 یادگيری: -روشهای آموزش

 آموزش گروهی و چهره به چهره در محل سایت 

 

  امتحان كتبي پایان ترم:

 داردن

 شيوه ارزشيابي واحد نظری

    تکاليف در منزل  - ر جلسههتکاليف در  ارائه  در صد50

 حضور مداوم در جلسات درصد 10
                  پایان دوره حضوری امتحان درصد40

  

 



4 
 

 

 تقویم درس

 مدرسين مباحث درس جلسه

 دكتر امير جاللي ICDL اول

 " ICDL دوم

 " ICDL سوم

 " آشنایی با اینترنت و موتورهای جستجوگر چهارم

 " End noteكار با نرم افزار  پنجم

 " End noteكار با نرم افزار  ششم

 دکتر پروین عباسی   Searchی  استراتژی کل هفتم

 " PubMedو   Medlineبانک های اطالعاتی  هشتم

 " UpToDate -  clinical key يتاطالعا يها بانک نهم

 " CINAHL, SCOPUS ياطالعات يها بانک دهم

 " ISI- Science direct ياطالعات يها بانک یازدهم

 " Embase, Biological Abstract ياطالعات يها بانک دوازدهم

 . ت تکليف در منزل مي باشدتکليف در هر جلسه بصور 

 

 EDoامضاء مسئول                                             ء مدرس                                                                                      امضاء مدیرگروه                   امضا
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