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  و فیزيوتراپی ورزشی فیزيوتراپی گروه آموزشی:                         علوم توانبخشی دانشکده:

 ارشدکارشناسی  تحصیلی: یرشتهمقطع و 

 سیستم های اطالع رسانی پزشکینام درس: 

 ندارد نیاز: پیش       عملی/نظری نوع واحد:                                        1 تعداد واحد:
  مکان برگزاری:               ساعت: شنبهزمان برگزاری كالس: روز:

 مدرس:دكترشبنم شاه علی دكترشبنم شاه علی مسئول درس:  تعداد دانشجویان:

 شرح دوره: )لطفا شرح دهید(

 عالعات وسیافت اطمنجر به توسعه ارتباطات و دانسته های به روز و دری ات و تکنولوژیعلوم پزشکی، اطالع لفیقت

ی ارتقا وجبمو می شود ها و نحوه مراقبت و نتایج جدیدترین پژوهش ها در سراسر دنیا  خصوص بیماری تری در

یجاد اجر به در عصر حاضر منITاز آنجا كه توسعه بهره مندی از  .كیفیت مراقبت و سطح سالمت می گردد

تم یم سیساین درس دانشجویان با مفاه اصطالحات جدید مانند سیستم های اطالع رسانی پزشکی شده است؛ در

اوری كاربردی فن های اطالع رسانی پزشکی و فناوری اطالعات در پزشکی آشنا شده و در خصوص حیطه های

 .اطالعات كسب می كنند فیزیوتراپیاطالعات درعلوم پزشکی و خصوصا 

 هدف کلی: 

انواع  ستفاده ازدر ا هدف از این دوره آشنایی با مفاهیم اساسی در حوزه ی فناوری اطالعات و كسب مهارت و توانایی

 .اشدجستجوگر، پایگاههای اطالعاتی معتبر داخلی و خارجی ، مجالت و كتب الکترونیک می ب موتورهای

 

 است(اهداف بینابینی:)در واقع همان اهداف کلی طرح درس 

 كلیات كار با كامپیوتر و مفاهیم اساسی در فناوری اطالعات 

 استفاده از موتورهای جستجوگر 

  سرعنوان موضوعی پزشکینحوه استفاده از (MESH) 

  یادگیری نوشتن سینتاكس با استفاده ازPICO 

 جستجوی در پایگاه های اطالعاتی معتبر داخلی 

 جستجوی در پایگاه های اطالعاتی معتبر خارجی 

  فیزیوتراپیجستجو در مجالت الکترونیک حوزه ی تخصصی رشته 

  نحوه استفاده از سیستم رفرنس نویسیEndnote 

 نکات مهم و كاربردی كار با نرم افزار Word 
 

 

 های تدريس:شیوه

 پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ریزی شده   سخنرانی

یری مبتنااای بااار یاااادگ  (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله)  بحث گروهی

 (TBLتیم)

 -----------------سایر موارد )لطفاً نام ببرید( 
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 ظايف و تکالیف دانشجو: )لطفا شرح دهید(و

 توجه كافی به مطالب درسی در هر جلسه داشته باشند.

 در بحث های كالسی مشاركت فعال داشته باشد. 

 سؤاالت را به نحو صحیح پاسخ دهند

 
 

 وسايل کمک آموزشی:  

 کامپیوتر و اينترنت :سایر موارد  )لطفاً نام ببرید(    پروژكتور اسالید تخته و گچ ایت بردو

 نحوه ارزشیابی و درصد نمره: )از نمره کل(

                      درصد نمره70آزمون پایان ترم

 درصد نمره30 و حضور به موقع، شركت فعال در كالس

 

 نوع آزمون

  طغل -صحیح جور كردنی          یاچندگزینه       هپاسخ كوتا   تشریحی 

تای ناابع اینترنتکلیف به صورت كار با نرم افزارهاای آماوزد داده شاده و جساتجو در مسایر موارد )لطفا نام ببرید( 

 خواهد بود

  

 

 منابع پیشنهادی برای مطالعه: 

 .م پزشکی و سالمت. تهران :نشر كتابدارمنابع اطالعاتی در حوزه ی علو( 1390) حسن زاده، م. نویدی،ف -

 .دستیابی به اطالعات در محیط دیجیتال: از تئوری تا عمل. تهران :نشر كتابدار( 1389)عاصمی، ع. بهارلو،غ.  -

  .گایدالین استفاده از هر پایگاه كه در راهنمای هر پایگاه موجود می باشد- 
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  ه: شبنم شاه علی(تاد مربوطاس) ی درسجدول هفتگی کلیات  ارائه

 عنوان مطالب جلسه

وری ، فناتعریف سیستم های اطالع رسانی پزشکی،معرفی درس، نحوه ارزیابی و انتظارات از دانشجویان 1

 STROBE check list فرمت های نگارد مقاله و توضیحمعرفیی، انفورماتیک پزشکاطالعات و مفاهیم 

 Word كاربردی یها شنایی با قابلیتها و ویژگیآ 2

 Powerpointو Word كاربردی های شنایی با قابلیتها و ویژگیآ 3

 Endnoteآموزد استفاده از نرم افزار رفرنس نویسی  4

موتورهای -بر موتورهای جستجوا -موضوعی اهایراهنم -موتورهای جستجو( ابزارهای كاود در اینترنت 5

  و ...( (SID)دانشگاهی  جهادرسی)فا كز اطالعات علمیامعرفی مر )جستجوی تخصصی

آشنایی ،  Scopusآشنایی با پایگاه اطالعاتی در آن، و نحوه جستجوی مقاالت Google Scholar آشنایی با 6

 و نحوه ارزد گذاری مقاالت H-indexمقاالت،   Impact factorبا مفاهیم 

صه و جو، مشاهده و دریافت خالمحدود كردن حوزه جست،  PubMedمعرفی و نحوه جستجوی مقاالت در  7

 MeSHنحوه استفاده كاربردی از  ،متن مقاالت تمام

فت محدود كردن حوزه جستجو، مشاهده و دریا،  OVIDو Sciencedirect نحوه جستجوی مقاالت در  8

 Cochrane library، آشنایی با شبکه متن مقاالت خالصه و تمام

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 


