
 

 دانشکده

 ترمی قالب نگارش طرح درس

 

 دانشجویان کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی مخاطبان:                 یپزشک یاطالع رسان های ستمیسعنوان درس : 

 ی قبلیهنگبا هما در طول هفته ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:                            یک واحدتعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد(    

 دکتر شهاب رضائیان مدرس:             (          98-99تحصیلیاول و نیمسال  16-14،شنبهزمان ارائه درس:   )

 ندارد درس و پیش نیاز:

 

و  یزشکپو  یو مجالت حوزه بهداشت یاطالعات یگاههاینحوه جستجو در پاموضوعات مرتبط با رشته تخصصی شامل با  انیدانشجو ییآشنا هدف کلی درس :

 رفرنس نویسی

 

 هداف کلی جلسات : )جهت هر جلسه یک هدف(ا

 آشنایی با میکروسافت آفیس ورد -1

 EndNoteآشنایی با رفرنس نویسی با نرم افزار  -2

 ملی یعلم یگاههایبا پا ییآشنا -3

 بین المللی یعلم یگاههایبا پا ییآشنا -4

 یو پزشک یبا مجالت حوزه بهداشت ییآشنا -5

 نحوه انتخاب مجله مناسب جهت ارسال مقاله آشنایی دانشجویان با -6

 آشنایی با نحوه سابمیت مقاله در مجالت -7

 اجتماعی-نحوه ایجاد پروفایل در سایتهای علمی -8

 

 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:

 

 آشنایی با میکروسافت آفیس ورد هدف کلی جلسه اول:

 اهداف ویژه جلسه اول:

 در پایان دانشجو قادر باشد

 نظیمات صفحه ورد را انجام دهد.ت -1-1

 با تب های نوار ابزار ورد آشنا شود. -2-1

 تنظیمات پاراگراف را انجام دهد. -3-1

 فهرست نویسی در ورد را انجام دهد. -4-1

 EndNoteبا نرم افزار  یسیبا رفرنس نو ییآشنا :دومهدف کلی جلسه 

 :دوماهداف ویژه جلسه 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 را انجام دهد. EndNoteپابمد در نرم افزار یاطالعات گاهیپانحوه جستجو در -2-1

 را یاد بگیرد. EndNoteمختلف به نرم افزار یگاههاینحوه وارد کردن رفرنس در پا-2-2

 را انجام دهد. EndNoteدر نرم افزار شرفتهینحوه جستجو پ-2-3

 رفرنس جدیدی را بصورت دستی وارد نرم افزار نماید.-2-4

 اری را از لیست رفرنسهای موجود در نرم افزار پیدا نماید.موارد تکر-2-5

 یمل یعلم یگاههایبا پا دانشجویان ییآشنا :سومهدف کلی جلسه 

 :سوماهداف ویژه جلسه 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 را انجام دهد. (SID) یجهاد دانشگاه یاطالعات گاهینحوه جستجو در پا-3-1

 بشناسد. رانیا یولوژیدمیمثل مجله اپ یداخل یمجالت حوزه بهداشت-3-2

 را یاد بگیرد. (MagIranکشور ) اتیمجالت، روزنامه ها و نشر یاطالعات گاهینحوه جستجو در پا-3-3

 را بشناسد. (ISCجهان اسالم ) یاستناد یاطالعات گاهیپا-3-4

 .را انجام دهد (IranDoc) رانیا یاطالعات و مدارک علم گاهینحوه جستجو در پا-3-5

 یلملبین ال یعلم یگاههایبا پا دانشجویان ییآشنا :چهارمهدف کلی جلسه 

 :چهارماهداف ویژه جلسه 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 را انجام دهد. Pubmed یپزشک یاطالعات گاهینحوه جستجو در پا-4-1

 را انجام دهد. SCOPUS یاطالعات گاهینحوه جستجو در پا -4-2

 انجام دهد. ISI یاستناد گاهینحوه جستجو در پا-4-3

 دیتابیسهای بین المللی بشناسد.-4-4

 یو پزشک یبا مجالت حوزه بهداشت ییآشنا :پنجمهدف کلی جلسه 



          دکتر رضائیاننام و امضای مدیر گروه:                   دکتر شهاب رضائیاننام و امضای مدرس:   

 دکتر رویا صفری دانشکده: EDOنام و امضای مسئول 

 تاریخ ارسال :                                                             تاریخ ارسال:                                                         تاریخ تحویل:                     

 :پنجماهداف ویژه جلسه 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 ( را بشناسد.Open access) آزاد یانواع مختلف مجالت با دسترس-5-1

 را بشناسد. آزاد یسترسانواع مختلف مجالت بدون د-5-2

 را تعریف کند. مجالت( Impact factor) ریتاث بیضر-5-3

 را یاد بگیرد. مجله، تعدد چاپ هر شماره در سال یها هیمجله مانند نما یاطالعات عموم-5-4

 ( مجله را بیان کند.Indexingنمایه های )-5-5

 )کالس مجازی( نحوه انتخاب مجله مناسب جهت ارسال مقالهآشنایی دانشجویان با  :ششمهدف کلی جلسه 

 :ششماهداف ویژه جلسه 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 مجالت مرتبط با کار خود را پیدا نماید.-6-1

 تاثیر و فراوانی چاپ در سال ...( را بیان کند. بآیتمهای مهم در انتخاب مجله )مثل فراوانی چاپ، مرتبط بودن، ضری-6-2

 جایگاههای مهم در انتخاب مجله را بشناسد.-6-3

 مقاله در مجالت تیبا نحوه سابم ییآشنا :هفتمهدف کلی جلسه 

 :هفتماهداف ویژه جلسه 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 در سایت مجله پروفایل ایجاد نماید.-7-1

 در مجله را انجام دهد. مقاله تیمراحل متعدد سابم-7-2

 را یاد بگیرد. Cover letterنحوه نوشتن -7-3

 را یاد بگیرد. به داوران مقاله ینحوه پاسخده-7-4

 را یاد بگیرد. مجله رینحوه مکاتبه با سردب-7-5

 یاجتماع-یعلم یتهایدر سا لیپروفا جادینحوه ا :هشتمهدف کلی جلسه 

 :هشتماهداف ویژه جلسه 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 اسد.اجتماعی را بشن-سایت های علمی-8-1

 ایجاد نماید. Researchgateپروفایل شخصی در سایت -8-2

 ایجاد نماید. LinkedInپروفایل شخصی در سایت -8-3

 ایجاد نماید. GoogleSchoolarپروفایل شخصی در سایت -8-4

 ایجاد نماید. Mendelyپروفایل شخصی در سایت -8-5

 

  منابع:

 1386مقدم، انتشارات سخن گستر،  یتی، محمدرضا هداPubMedستجو در کامل ج ی: راهنمانترنتیدر ا یمرور متون پزشک .1

 1392 ،یکیالکترون لیهمت و زهرا کشتکار، فا ی، مرتضEndNoteآموزش استفاده از نرم افزار  .2

 

 زین انینظر همزمان با مدرس دانشجودر خصوص هدف جلسه مورد  ینظر میبا ارائه مفاه کهیبطور باشدیم یو عمل ینظر میاز مفاه یقیتلف سیروش تدر روش تدریس:

 خود انجام خواهند داد. یبا کامپوتر اختصاص یمطالب مورد نظر را بصورت عمل
 

 پروژکتور دئویو و نتیپاورپو وتر،یکامپ وسایل آموزشی :

 سنجش و ارزشیابی 

 ساعت تاریخ  سهم از نمره کل)بر حسب درصد( روش       آزمون

 //////////////////////// ///////////////////////////  - کوئیز

    - ترم آزمون میان 

   %80 عملی آزمون پایان ترم

   %20 تکلیف حضور فعال در کالس

 

 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

 

 

 

 

 



 یپزشک یطالع رسانا های ستمیس جدول زمانبندی درس

 14-16شنبه،  روز و ساعت جلسه :

 

 مدرس موضوع هر جلسه              تاریخ جلسه

 دکتر شهاب رضائیان ورد سیآف کروسافتیبا م ییآشنا مهر 6 1

 مهر 13 2
 

 دکتر شهاب رضائیان EndNoteبا نرم افزار  یسیبا رفرنس نو ییآشنا

 رضائیاندکتر شهاب  ملی یعلم یگاههایبا پا ییآشنا مهر 20 3

 دکتر شهاب رضائیان بین المللی یعلم یگاههایبا پا ییآشنا مهر  27 4

 دکتر شهاب رضائیان یو پزشک یبا مجالت حوزه بهداشت ییآشنا آبان 4 5

 دکتر شهاب رضائیان آشنایی دانشجویان با نحوه انتخاب مجله مناسب جهت ارسال مقاله کالس مجازیآبان  11 6

 دکتر شهاب رضائیان ا نحوه سابمیت مقاله در مجالتآشنایی ب آبان 18 7

 اجتماعی-نحوه ایجاد پروفایل در سایتهای علمی آبان 25 8

 

 دکتر شهاب رضائیان

 


