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1400-1401م سال دونیم  

 اپتومتری  شی:گروه آموز                                                      علوم توانبخشی دانشکده:

   

 رشته اپتومتری -ارشد کارشناسی تحصیلی: یرشتهو مقطع 
 کامپیوتر نیاز: پیش عملی -نظری  د:نوع واح  1  تعداد واحد: سیستم های اطالع رسانی پزشکینام درس: 

 دانشکده توانبخشیمکان برگزاری:   8-10 :ساعت شنبه   :زمان برگزاری کالس: روز
 دکتر عبداله فرزانه :مدرس دکتر عبداله فرزانه مسئول درس:    6 تعداد دانشجویان:

 

  )لطفا شرح دهید( شرح دوره:
کلینیکی بر اساس جمع آوری اطالعات مربوط به بیمار،  پزشکی علمی است مبتنی بر اطالعات بخش اعظم اقدامات

می گیرد. بدیهی است که یك سیستم درمانی  اطالعات جمع آوری شده و سرانجام اقدام بر مبنای آن صورت پردازش
باشد، ( Evidence-Based) شواهد و مبتنی بر (Patient-Centered، بیمار مدار )Safe ) مطمئن سیستمیباید 

و افزایش هزینه های  در مورد اشتباهات پزشکی، به خطر افتادن جان بیماران گزارشاتی در حالی که ما همچنان شاهد
وجود داشته و  ر حیطه علوم پزشکی هموارهمی باشیم. از دیگر مسائلی که د مربوط به خدمات بهداشتی و درمانی

حالی  در این حیطه هرگز بطور کامل مورد استفاده قرار نگرفته، در مانده، آن است که اطالعات یهمچنان الینحل باق
بهداشتی و درمانی و حل مسائل موجود را دارند . به این  که کاربردهای مختلف فناوری اطالعات توان بهبود وضعیت

اطالعات در حیطه علوم پزشکی، به استفاده از  بسیاری از روش های مورد نیاز برای حل مسائل مربوط به ترتیب،
منتهی می شود. ( Medical Informatics) به عبارتی، به اطالع رسانی پزشکی و یافناوری های وابسته،  کامپیوتر و

اطالع رسانی پزشکی به عنوان یك  اصلی معرفیپیشرفت ها و تحوالت سریع در فناوری اطالعات، عامل  در هر حال، 
 رشته علمی شده است.  

شن عیسر شرفتیپ شم اندازها و افق های رو سخ تکنولوژی و فن آوری اطالعات روز به روز چ قلل  ریتری را جهت ت
سب کند و تك تك افراد و آحاد جامعه را به تالش مضاعف در ک یم هیبشر ارا لیو حل مشکالت و مسا یو فن یعلم

سا انهیمهارتهای را فن آوری  ریینحوی که امروزه افراد ناتوان در بکارگ هسازد ب یعلوم ملزم م ریای و کاربرد آنها در 
سوی د یم یسواد تلق یای را ب انهیرا دیهای جد سعه کتابخانه های الکترون گریکنند. از  سترش و تو بر همه  یکیگ
شجو ژهیافراد به و سان وتریکامپ نهیدر زم شرفتهایپ نینموده که با آخر جابیضرورت را ا نیا انیدان شن یو اطالع ر  اآ

وب؛  طیو انواع ابزارهای جسوووتجوی در مح نترنتیا هیپا میدوره، با مفاه انیدر پا رانیفراگ .رود یشووووند. انتظار م
 ،یدر حوزه علوم پزشوووک یو داخل یالملل نیمعتبر ب یجسوووتجو، انواع بانك های اطالعات یعلم وهیاسوووتراتژی و شووو

ص كیمجموعه مجالت و کتب الکترون ص شتمل بر گا یتخ ستاندارد در انواع مطالعات  یسیگزارش نو نهاییدالیکه م ا
آموزش و پژوهش در رشته  نهیدرس را در زم نیبتوانند اطالعات کسب شده در ا تیاست آشنا شده و در نها یپزشک

 برند.  به کارو علوم بینایی  اپتومتری
 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 
در استفاده از انواع  ییدر حوزه ی فناوری اطالعات و کسب مهارت و توانا یاساس میبا مفاه ییدوره آشنا نیهدف از ا
و  Equator ی شووبکه ،كی، مجالت و کتب الکترونیو خارج یمعتبر داخل یاطالعات گاههایی، پاجسووتجو موتورهای

 می باشد. SPSS و  Endnoteنرم افزارهای 
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 )در واقع همان اهداف کلی طرح درس است( بینابینی:اهداف 
 

 باشند: دارا را زیر های توانایی دوره پایان در فراگیران رود می انتظار
 

 اطالعات فناوری در اساسی مفاهیم و کامپیوتر با کار کلیات 
 جستجوگر موتورهای از استفاده 
 آشنایی با رروش های جستجو 
 های رتبه بندی مجالت و مقاالت آشنایی با شاخص 
 روش بررسی مجالت ایندکس شده در  ISI 
 داخلی معتبر اطالعاتی های پایگاه در جستجوی 

 خارجی معتبر اطالعاتی های پایگاه در جستجوی 

 اپتومتری رشته تخصصی و پزشکی علوم ی حوزه الکترونیك مجالت در جستجوی 
  داوران پیگیری نظراتنحوه ارسال مقاالت به مجالت و 

 ( توانایی استفاده از نرم افزار اندنوتEndnote) 

  توانایی آنالیز داده ها با استفاده از نرم افزارSPSS 

 ی  شبکه از استفاده Equator 

  آشنایی با پایگاه هایConsort ،STROBE  وPRIZMA 

 
 های تدريس:شیوه

 ☒پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ریزی شده   ☒سخنرانی
 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم)  ☒PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله)  ☒گروهیبحث 

 ----------------- )لطفاً نام ببرید( سایر موارد
 

 
 

 )لطفا شرح دهید( وظايف و تکالیف دانشجو:
 
 

 وسايل کمک آموزشی:  
   ☒پروژکتور اسالید  خته و گچت  ☒وایت برد

 -------------- ببرید(لطفاً نام )  سایر موارد
 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 
   نمره درصد 40آزمون پایان ترم☒   نمره درصد 30آزمون میان ترم☒
 نمره درصد 10شرکت فعال در کالس☒    نمره درصد 20انجام تکالیف☒
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 ----------ببرید(  ناملطفاً سایر موارد )
 

 نوع آزمون
  غلط -صحیح جور کردنی          ☒ایچندگزینه       ☒پاسخ کوتاه     ☒تشریحی

 ----------- )لطفا نام ببرید( سایر موارد
  

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه
 :منابع انگلیسی -

1- Shortliffe EH, Perreault LE, Wiederhold G, Fagan LM. Medical informatics: 

computer applications in health care: Addison-Wesley Longman Publishing Co., Inc.; 

1990. 
 

   :فارسیمنابع 
 .کتابدار نشر: تهران .سالمت و پزشکی علوم ی حوزه در اطالعاتی منابع (1390) ف.نویدی، .م زاده، حسن -

 .باشد می موجود یگاهپا راهنمای در که پایگاه هر از استفاده گایدالین -
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 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه
 دکتر عبداله فرزانه تاریخچه، مبانی، مفاهیم و کاربردهای اطالع رسانی پزشکی 1

آشنایی با شاخص های رتبه بندی مجالت و  -آشنایی با استراتژی های جستجو 2
  ISI  روش بررسی مجالت ایندکس شده در –مقاالت علمی 

 دکتر عبداله فرزانه

(، SIDسید )، (Irandoc) جستجو در پایگاه های اطالعاتی فارسی مانند ایرانداک 3
 دکتر عبداله فرزانه (Iranmedex( و ایرانمدکس )Medlib(، مدلیب )Magiranماگیران )

 دکتر عبداله فرزانه جستجو علمی در موتورهای جستجوی عمومی 4
 دکتر عبداله فرزانه (Google scholar)  جستجو در پایگاه اطالعاتی گوگل اسکالر 5
 دکتر عبداله فرزانه (Cochrane) جستجو در پایگاه اطالعاتی کاکرین 6
 دکتر عبداله فرزانه (Scopus) جستجو در پایگاه اطالعاتی اسکوپوس 7
 فرزانهدکتر عبداله  (Pubmed) جستجو در پایگاه اطالعاتی پابمد 8
 دکتر عبداله فرزانه MeSHروش جستجو در سرویس درخت واره  9
 دکتر عبداله فرزانه نحوه ارسال مقاالت به مجالت معتبر و پیگیری نظر داوران 10
 دکتر عبداله فرزانه (Endnoteآشنایی با نرم افزار اندنوت ) 11
 دکتر عبداله فرزانه (Endnoteآشنایی با نرم افزار اندنوت ) 12
 دکتر عبداله فرزانه SPSSتجزیه و تحلیل داده ها  آشنایی با نرم افزار 13
 دکتر عبداله فرزانه جستجوی مقاالت در آن ی و نحوه (Equatorپایگاه اطالعاتی اکوآتور ) آشنایی با 14
 دکتر عبداله فرزانه جستجوی مقاالت در آنه ی و نحو Consort آشنایی با پایگاه اطالعاتی 15
 دکتر عبداله فرزانه جستجوی مقاالت در آنی و نحوه  STROBEآشنایی با پایگاه اطالعاتی 16
 دکتر عبداله فرزانه جستجوی مقاالت در آنی و نحوه   PRISMAآشنایی با پایگاه اطالعاتی 17
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