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  تعالی بسمه
  رستاريپدانشکده  -لرستان شکیزپدانشگاه علوم 

  (Course Plan)طرح درس 
  رسانی پزشکیهاي اطالعرایانه و سیستم        نام درس:

   عملی -  نظريواحد  یک    :تعداد واحد
                                  پرستاريرشتۀ کارشناسی ارشد  اولدانشجویان ترم       : مخاطبان
   ندارد       :پیش نیاز
  14-16شنبه ساعت دو 95- 96 اولنیم سال   تحصیلی): لسانیماري (ززمان برگ

  شیخیان   علی دکتر   :نام استاد یا هماهنگ کننده درس
  09166616974: تلفن    : گروه ایمونولوژيمکان    12تا  10 :ساعت  شنبه سه : مشاوره

  :عات اساسی، اهمیت درس، چگونگی چارچوب مباحث)(موضوع یا موضو شرح مختصري از درس
هاي هاي چشمگیر و گسترده در علوم کامپیوتر و ارتباطات، منجر به دگرگونی زیادي در عرصهگذشته، پیشرفت يطی چند دهه

شود، با رشدي میآوري عالی یاد آوري اطالعات و ارتباطات که از آن به عنوان فندر سالیان اخیر، فنحیات بشر شده است. مختلف 
ریزي، طراحی، ساخت، آزمایش، توزیع و آوري اطالعات را تکنولوژي مورد استفاده براي مطالعه، فهم، برنامهفنتصاعدي همراه بوده است. 

نایی با و پس الزمه آش کنند.ها و اطالعات تعریف میهاي مرتبط با کامپیوتر براي پردازش دادهسیستمافزار و افزار، سختحمایت از نرم
و تغییر در منابع اطالعاتی گذاري اطالعات و نیز ارتباطات است. افزار و نحوه به اشتراكافزار، نرمآوري، شناخت سختاستفاده از این فن

واع جستجو در انآوري، نیاز دیگري براي محققان بوجود آورده است که توانایی آوري و ارائه اطالعات با استفاده از این فننحوه جمع
تر شتاب فزاینده رشد منابع اطالعاتی منجر به پیچیدههایی است که حاوي منابع مختلف اطالعاتی هستند. سایتهاي اطالعاتی و وبپایگاه

فرد را شدن بازیابی اطالعات از اینترنت شده است. از طرفی گسترش روزافزون منابع اطالعات پزشکی و سرعت باالي تولید دانش پزشکی، 
افزار در این درس ابتدا به معرفی سختآوري اطالعات و نحوه بازیابی اطالعات داشته باشد. سازد که آشنایی نسبتًا خوبی با فنمیمجبور 

  اي مهم پزشکی پرداخته خواهد شد.هایی دادهکامپیوتر، سیستم عامل و سپس پایگاه
  هدف کلی درس:

   ت و کسب مهارت در استفاده از آنمفاهیم تکنولوژي اطالعا اصول و بافراگیران آشنایی 
  اهداف رفتاري:

 .آوري اطالعات را تعریف نمایدمفاهیم و اصول پایه فندانشجو باید  )1
 با نحوه صحیح مرو متون در علوم پزشکی به روش ماتریس آشنا باشد. دانشجو باید )2
 .اینترنت و انواع کاربردهاي آن را شرح دهددانشجو باید  )3
 .صوصیات ابزارهاي کسب اطالعات از اینترنت را توضیح دهدانواع و خدانشجو باید  )4
 نحوه جستجوي عمومی اطالعات از اینترنت را شرح دهد و یک مورد آن را اجرا نماید.دانشجو باید  )5
 هریک از آنها را توضیح دهدنحوه کار با اي پزشکی و هاي دادهبانکدانشجو باید  )6
 وه کار با آنها آشنا باشدبا موتورهاي جستجوي علمی و نحدانشجو باید  )7
 با نحوه مدیریت مراجع با استفاده از نرم افزار اندنوت را به طور عملی آشنا باشد. دانشجو باید )8
 سازي و سنتز متون را به طور عملی اجرا نماید.دانشجو باید شیوه خالصه )9

  ، کارگروهی و تمرین عملی، پرسش و پاسخسخنرانی  (هاي) تدریس:شیوه
  ، اینترنتکامپیوتر، ویدیو پروژکتوروایت برد، آموزشی:  )(و یا موادي هارسانه
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  14-16دوشنبه ساعت : درس هارائزمان 
  کالس شماره  برگزاري درس: مکان 
  :ها و زمان سنجش و ارزشیابی دانشجوروش

 نمره روش
  5  کار عملی در طول دوره

 13 آزمون پایان دوره 

 2 و مشارکت در بحث  رعایت فرهنگ کالسی حضور در کالس، 

  مقررات درس و انتظارات از دانشجویان:
دقیقه  1:45دانشجو موظف است حداقل چند دقیقه قبل از شروع کالس در کالس حضور داشته باشد. مدت تشکیل هر کالس 

تماس با دوستان و خانواده و مگر در مواردي که ناگزیر باشد. کارهاي متفرقه مثل  ،است. در این فاصله دانشجو مجاز به ترك کالس نیست
نیز رفتن به بوفه بایستی در زنگ استراحت انجام گیرند. جویدن آدامس و استفاده از سایر تنقالت در کالس درس مطلقاً ممنوع است. 

  . ، در غیر این صورت هزار تومان جریمه خواهد شدموبایل دانشجو در کالس بایستی خاموش باشد
  :استفادهمنابع و مواد آموزشی مورد 

  1392 -شناسیانتشارات خانه زیست تهران، -مترجم دکتر علی شیخیان -مرور متون در علوم پایه و پزشکی به زبان ساده: روش ماتریس .1
 1393 -دانشگاه لرستانانتشارات  ، خرم آباد-علی شیخیانفرهاد نظریان و دکتر مترجم دکتر مبانی مرور متون در علوم پایه و پزشکی،  .2

3) Finding Information in Science, Technology, & Medicine, Routledge Publications; 3 edition, 2003, Jill 
Lambert, Peter A. Lambert 

  بندي و موضوعات درسزمان
  

  موضوع  ساعت تاریخ جلسه 
  اصول و مبانی پایه فناوري اطالعات  14- 16  05/07/95  اول
12/07/95  دوم   ل اطالعات علمی هاي تبادسیستم  14- 16 
19/07/95  سوم    سیمرور متون به روش ماترمبانی   14- 16 

26/07/95  چهارم   هاي عمومی جستجو در اینترنتتدوین سؤال پژوهشی و استراتژي  14- 16 
03/08/95  پنجم   یمنابع دانش در علوم پزشک  14- 16 
10/08/95  ششم   متون يسازو خالصه یسازمانده یچگونگ  14- 16 
17/80/95  هفتم   1 ) متونيبندسنتز (جمع یچگونگ  14- 16 
24/08/95  هشتم   2 ) متونيبندسنتز (جمع یچگونگ  14- 16 

01/09/95  نهم  1 افزار اندنوتنرمنویسی و مرجع  14- 16 
80/09/95  دهم   2 افزار اندنوتنرمنویسی و مرجع  14- 16 

15/09/95  یازدهم   ي علمیموتورهاي جستجو  14- 16 
22/09/59  دوازدهم   یمل ياداده يهاگاهیپا  14- 16 
29/09/95  سیزدهم  Pubmed  بانک اطالعاتی پابمد   14- 16 

06/10/95  چهاردهم   Scopusبانک اطالعاتی اسکوپوس مجموعه الزویر و   14- 16 
13/10/95  پانزدهم  ScienceDirect -آشنایی با مجالت الکترونیک و  14- 16 

20/10/95  شانزدهم  ISIسه اطالعات علمی آشنایی با مؤس  14- 16 
  


