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هدف کلی درس  :آشنایی دانشجویان با موضوعات مرتبط با رشته تخصصی شامل نحوه جستجو در پایگاههای اطالعاتی و مجالت حوزه بهداشتی و پزشکی و
رفرنس نویسی
اهداف کلی جلسات ( :جهت هر جلسه یک هدف)
-1

آشنایی با میکروسافت آفیس ورد

-2

آشنایی با رفرنس نویسی با نرم افزار EndNote

-3

آشنایی با پایگاههای علمی ملی

-4

آشنایی با پایگاههای علمی بین المللی

-5

آشنایی با مجالت حوزه بهداشتی و پزشکی

-6

آشنایی دانشجویان با نحوه انتخاب مجله مناسب جهت ارسال مقاله

-7

آشنایی با نحوه سابمیت مقاله در مجالت

-8

نحوه ایجاد پروفایل در سایتهای علمی-اجتماعی

اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:
هدف کلی جلسه اول :آشنایی با میکروسافت آفیس ورد
اهداف ویژه جلسه اول:
در پایان دانشجو قادر باشد
-1-1
-1-2
-1-3
-1-4

تنظیمات صفحه ورد را انجام دهد.
با تب های نوار ابزار ورد آشنا شود.
تنظیمات پاراگراف را انجام دهد.
فهرست نویسی در ورد را انجام دهد.

هدف کلی جلسه دوم :آشنایی با رفرنس نویسی با نرم افزار EndNote
اهداف ویژه جلسه دوم:
در پایان دانشجو قادر باشد:
-2-1نحوه جستجو در پایگاه اطالعاتی پابمد در نرم افزار EndNoteرا انجام دهد.
-2-2نحوه وارد کردن رفرنس در پایگاههای مختلف به نرم افزار EndNoteرا یاد بگیرد.
-2-3نحوه جستجو پیشرفته در نرم افزار EndNoteرا انجام دهد.
-2-4رفرنس جدیدی را بصورت دستی وارد نرم افزار نماید.
-2-5موارد تکراری را از لیست رفرنسهای موجود در نرم افزار پیدا نماید.
هدف کلی جلسه سوم :آشنایی دانشجویان با پایگاههای علمی ملی
اهداف ویژه جلسه سوم:
در پایان دانشجو قادر باشد:
-3-1نحوه جستجو در پایگاه اطالعاتی جهاد دانشگاهی ( )SIDرا انجام دهد.
-3-2مجالت حوزه بهداشتی داخلی مثل مجله اپیدمیولوژی ایران بشناسد.
-3-3نحوه جستجو در پایگاه اطالعاتی مجالت ،روزنامه ها و نشریات کشور ( )MagIranرا یاد بگیرد.
-3-4پایگاه اطالعاتی استنادی جهان اسالم ( )ISCرا بشناسد.
-3-5نحوه جستجو در پایگاه اطالعات و مدارک علمی ایران ( )IranDocرا انجام دهد.
هدف کلی جلسه چهارم :آشنایی دانشجویان با پایگاههای علمی بین المللی
اهداف ویژه جلسه چهارم:
در پایان دانشجو قادر باشد:
-4-1نحوه جستجو در پایگاه اطالعاتی پزشکی  Pubmedرا انجام دهد.
 -4-2نحوه جستجو در پایگاه اطالعاتی  SCOPUSرا انجام دهد.
-4-3نحوه جستجو در پایگاه استنادی  ISIانجام دهد.
-4-4دیتابیسهای بین المللی بشناسد.
هدف کلی جلسه پنجم :آشنایی با مجالت حوزه بهداشتی و پزشکی

اهداف ویژه جلسه پنجم:
در پایان دانشجو قادر باشد:
-5-1انواع مختلف مجالت با دسترسی آزاد ( )Open accessرا بشناسد.
-5-2انواع مختلف مجالت بدون دسترسی آزاد را بشناسد.
-5-3ضریب تاثیر ( )Impact factorمجالت را تعریف کند.
-5-4اطالعات عمومی مجله مانند نمایه های مجله ،تعدد چاپ هر شماره در سال را یاد بگیرد.
-5-5نمایه های ( )Indexingمجله را بیان کند.
هدف کلی جلسه ششم :آشنایی دانشجویان با نحوه انتخاب مجله مناسب جهت ارسال مقاله (کالس مجازی)
اهداف ویژه جلسه ششم:
در پایان دانشجو قادر باشد:
-6-1مجالت مرتبط با کار خود را پیدا نماید.
-6-2آیتمهای مهم در انتخاب مجله (مثل فراوانی چاپ ،مرتبط بودن ،ضریب تاثیر و فراوانی چاپ در سال  )...را بیان کند.
-6-3جایگاههای مهم در انتخاب مجله را بشناسد.
هدف کلی جلسه هفتم :آشنایی با نحوه سابمیت مقاله در مجالت
اهداف ویژه جلسه هفتم:
در پایان دانشجو قادر باشد:
-7-1در سایت مجله پروفایل ایجاد نماید.
-7-2مراحل متعدد سابمیت مقاله در مجله را انجام دهد.
-7-3نحوه نوشتن  Cover letterرا یاد بگیرد.
-7-4نحوه پاسخدهی به داوران مقاله را یاد بگیرد.
-7-5نحوه مکاتبه با سردبیر مجله را یاد بگیرد.
هدف کلی جلسه هشتم :نحوه ایجاد پروفایل در سایتهای علمی-اجتماعی
اهداف ویژه جلسه هشتم:
در پایان دانشجو قادر باشد:
-8-1سایت های علمی-اجتماعی را بشناسد.
-8-2پروفایل شخصی در سایت  Researchgateایجاد نماید.
-8-3پروفایل شخصی در سایت  LinkedInایجاد نماید.
-8-4پروفایل شخصی در سایت  GoogleSchoolarایجاد نماید.
-8-5پروفایل شخصی در سایت  Mendelyایجاد نماید.
منابع:
.1

مرور متون پزشکی در اینترنت :راهنمای کامل جستجو در  ،PubMedمحمدرضا هدایتی مقدم ،انتشارات سخن گستر1386 ،

.2

آموزش استفاده از نرم افزار  ،EndNoteمرتضی همت و زهرا کشتکار ،فایل الکترونیکی1392 ،

روش تدریس :روش تدریس تلفیقی از مفاهیم نظری و عملی میباشد بطوریکه با ارائه مفاهیم نظری در خصوص هدف جلسه مورد نظر همزمان با مدرس دانشجویان نیز
مطالب مورد نظر را بصورت عملی با کامپوتر اختصاصی خود انجام خواهند داد .ولی با توجه به شرایط موجود و مجازی بودن کالس این اقدام بصورت تکالیف بعد از هر جلسه
به دانشجو ارائه خواهد شد.
وسایل آموزشی  :کامپیوتر ،پاورپوینت و ویدئو پروژکتور
سنجش و ارزشیابی
آزمون

سهم از نمره کل(بر حسب درصد)

روش

کوئیز

-

آزمون میان ترم

-

آزمون پایان ترم

عملی

80%

حضور فعال در کالس

تکلیف

20%

تاریخ

ساعت

///////////////////////////

////////////////////////

مقررات کالس و انتظارات از دانشجو :با توجه به شرایط اپیدمی کرونا دانشجو موظف است فایل مطالب را از سامانه دریافت نموده و تکالیف را در زمان مناسب به مدرس
تحویل دهد و همزمان سواالت مربوطه را در سامانه بارگزاری نماید.

نام و امضای مدرس :دکتر شهاب رضائیان

نام و امضای مدیر گروه:

دکتر سلیمی

نام و امضای مسئول EDOدانشکده :دکتر رویا صفری
تاریخ تحویل:

تاریخ ارسال:

تاریخ ارسال :

جدول زمانبندی درس سیستم های اطالع رسانی پزشکی
روز و ساعت جلسه  :مجازی
جلسه

تاریخ

موضوع هر جلسه

مدرس

1

آشنایی با میکروسافت آفیس ورد

دکتر شهاب رضائیان

2

آشنایی با رفرنس نویسی با نرم افزار EndNote

دکتر شهاب رضائیان

3

آشنایی با پایگاههای علمی ملی

دکتر شهاب رضائیان

4

آشنایی با پایگاههای علمی بین المللی

دکتر شهاب رضائیان

5

آشنایی با مجالت حوزه بهداشتی و پزشکی

دکتر شهاب رضائیان

6

آشنایی دانشجویان با نحوه انتخاب مجله مناسب جهت ارسال مقاله

دکتر شهاب رضائیان

7

آشنایی با نحوه سابمیت مقاله در مجالت

دکتر شهاب رضائیان

8

نحوه ایجاد پروفایل در سایتهای علمی-اجتماعی

دکتر شهاب رضائیان

