
 1 

 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم

 

 

 

Course plan           
 

 

  

 

 

 

 تهيه کنندگان:

 دکتر حجت

0011مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکيکميته طرح درس با همکاری    

 

 

 پرستاری و پيراپزشکيدانشکده 

 نيم واحد عملي -نظری  نيم واحد تعداد واحد : پزشکي رساني اطالع های سيستم نام درس :

 ترم 0 مدت زمان ارائه درس :  کارشناسي ارشد  پرستاری  رشته و مقطع تحصيلي :

 )مسول درس(دکتر حجت : مسئول درس و اساتيد همكار

 دکتر بادیه پيما و دکتر مصلي نژاد )همکار(

 01/01-20/6 زمان شروع و پايان :

 دانشکده پرستاریمحل آموزش:  - پيشنياز :

 

 کاربردی ، جستجوگر افزارهای نرم ویندوز، با کار اطالعات، فناوری در اساسي مفاهيم با آشنایي دوره این از هدفهدف نهايي دوره: 

 .باشد مي الکترونيک مجالت و
 

 دوره : اختصاصي اهداف 

 اطالعات را بيان نماید. فناوری در اساسي مفاهيم کامپيوتر، با کار کليات  -1

 ویندوز را عمال نشان دهد. از هاستفاد چگونگي  -2

 ( را بصورت عملي شرح دهد.Word- PowerPoint- Publisherویژگيهای نرم افزارهایي چون ) و قابليتها  -3

 ویژگيهای نرم افزارهای رفرنس نویس چون اندنوت و رفرنس منيجررا بصورت عملي شرح دهد. و قابليتها  -4

-google scholor-researchgate-chochranچون) قابليت های موجود در پایگاههای اطالعاتي  -5

pubmed- SID-.را بداند و استفاده کند ) 
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 جدول زمانبندي دروس

 مدرسين محتوا جلسه

 - عملي(-)تئوری Word-(PowerPoint) ویژگيهای نرم افزارهای و قابليتها اول

 آشنایي با امکانات وب سایت دانشگاه و کتابخانه مرکزی

 حجتدکتر

 بادیه پيما دکتر ISC،  منبع یاب، ژورنال فایندر استفاده از عملگرها وه شيو مدو

 دکتر بادیه پيما Google scholarو  Google جستجوی علمي در 

 حجت دکتر عملي(-)تئوری ORCIDنام نویسي در  SID , پایگاه اطالعاتيمعرفي و جستجو در  سوم

روش های جستجو از طریق سر عنوان های  - PUBMEDپایگاه اطالعاتي  چهارم

 )عملي(  (MeSHموضوعي پزشکي )

 بادیه پيما دکتر

 دکتر بادیه پيما )عملي( Proquest -)عملي( Scopusپایگاه اطالعاتي معرفي و جستجو در  پنجم

 دکتر حجت )عملي(web of science پایگاه اطالعاتي معرفي و جستجو در  ششم

 حجتدکتر MD Consult , Nursing Consultبانک اطالعاتي  معرفي و جستجو در هفتم

 حجت دکتر )عملي(  research gate پایگاه اطالعاتيمعرفي و جستجو در  هشتم

 حجت دکتر آشنایي با مجالت الکترونيکي پرستاری و کتاب های الکترونيکي مرتبط با رشته نهم

 حجت دکتر (HISآشنایي با سيستم اطالعات بيمارستاني) دهم

( و Impact factor(، مجالت )Citationآشنایي با معيارهای سنجش مقاالت ) یازدهم

 (H-indexنویسندگان )

 حجت دکتر

آشنایي با  سایت های مرتبط با ژورنال ها ، کنفرانس ، نحوه پذیرش مقاله و کنفرانس  دوازدهم

 عملي(-)تئوری های بين المللي

 دکتر مصلي نژاد
 

 دکتر حجت عملي(-ویژگيهای نرم افزار اندنوت )تئوری و قابليتها سيزدهم

 دکتر حجت عملي(-ویژگيهای نرم افزار اندنوت )تئوری و قابليتها چهاردهم

دکتر  - دکتر حجت رفع اشکال پانزدهم

 بادیه پيما

   شانزدهم

 راهبردهاي تدريس:

 آموزش عملي -PBL-پرسش و پاسخ -کارگاه -تکنيک بحث گروهي

 ي : منابع درس
Finding information in science, technology and medicine. Jill L 

Information technology solution for healthcare. kryzysztof 

 نحوه ارزشيابي :

 %01 امتحان کتبي پایان ترم

 %01 حضور فعال سر کالس

 %01 کنفرانس کالسي 

 %01 و پورتفليو پروژه

 


