دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي
دانشكده پيراپزشكي-معاونت آموزشی

فرم خالصه تدوين طرح درس استاد در نيمسال اول ...69-69
تؼذاد کل ٍاحذ 1 :

ػٌَاى درس  :سیستن ّبی اطالػبت پسضکی

تئَری 

ػولی 

ّذف کلی درس  :آضٌب سبختي داًطجَيبى بب راّکبرّبی ببزيببی اطالػبت تخصصی از ايٌترًت
رضتِ ٍ هقطغ تحصیلی داًطجَيبى  :کبرضٌبسی ارضذ
جلسِ

گرٍُ آهَزضی  :گرٍُ کتببذاری ٍ اطالع رسبًی پسضکی
پیص ًیبز :

ًبم هذرس/هذرسیي  :اػظن ضبّبذاغی
رٍش تذريس

رئَس هطبلب

ٍسبيل کوک آهَزضی هَرد استفبدُ

هذرس

سخنرانی بب تبکیذ بر بؼذ مسئله

 Power pointویذیو پروشکتور وایت

محوری

بورد
Power pointویدیو پروژکتور وایت
بورد

خانم شاهبداغی

اینترنت ،وایت بورد ،ویذیو پروشکتور

خبنم شبهبذاغی

1

مؼرفی طرح درض -سواد اطالػبتی  -رفتبر اطالع یببی -

2

شنبخت و تحلیل نیبز اطالػبتی -آشنبیی بب دسته بنذی هبی منببغ اطالػبتی

سخنرانی با تاکید بر بعد مسئله
محوری

3

آشنبیی و کبر ػملی بب ابسارهبی کبووش ػمومی و تخصصی به منظور استخراج اطالػبت تخصصی

سخنرانی بب تبکیذ بر بؼذ مسئله

4

مؼرفی پبیگبه هبی اطالػبتی داخلی

5

مؼرفی منببغ دسترسی آزاد

6

آشنبیی و کبرػملی بب پبیگبه هبی-NLM : PubMed - Pubmed Central- Medline- Mesh

سخنرانی بب تبکیذ بر بؼذ مسئله اینترنت ،وایت بورد ،ویذیو پروشکتور

ارسبل اطالػبت به END Note

محوری

خبنم شبهبذاغی

محوری
سخنرانی بب تبکیذ بر بؼذ مسئله

اینترنت ،وایت بورد ،ویدیو پروژکتور

خانم شاهبداغی

محوری
کبر ػملی بب گروه هبی کوچک کبری
سخنرانی با تاکید بر بعد مسئله اینترنت ،وایت بورد ،ویدیو پروژکتور
محوری

خانم شاهبداغی

کار عملی با گروه های کوچک
کاری
خبنم شبهبذاغی

کبر ػملی بب گروه هبی کوچک کبری
7

آشنبیی بب پبیگبه هبی -Pubmed Central- Medline- Mesh NLM : PubMed -ارسبل

سخنرانی بب تبکیذ بر بؼذ مسئله اینترنت ،وایت بورد ،ویذیو پروشکتور

اطالػبت به END Note

محوری
کبر ػملی بب گروه هبی کوچک کبری

خبنم شبهبذاغی

خبنم شبهبذاغی

 ویذیو پروشکتور، وایت بورد،سخنرانی بب تبکیذ بر بؼذ مسئله اینترنت

Web Of Science(ISI), آشنبیی بب پبیگبه هبی گسارش استنبدی

8

, Scopusآشنبیی بب پبیگبه هبی گسارش استنبدی

9

آشنبیی بب پبیگبه هبی اشتراکی

11

امتحبن

11

محوری
کبر ػملی بب گروه هبی کوچک کبری
خبنم شبهبذاغی

 ویذیو پروشکتور، وایت بورد،سخنرانی بب تبکیذ بر بؼذ مسئله اینترنت
محوری
کبر ػملی بب گروه هبی کوچک کبری

خبنم شبهبذاغی

 ویذیو پروشکتور، وایت بورد،سخنرانی بب تبکیذ بر بؼذ مسئله اینترنت
محوری
کبر ػملی بب گروه هبی کوچک کبری

خبنم شبهبذاغی

)REFRENCE( هٌبغ اصلی درس
1. Lambert J, Lambert PA. Finding information in science, technology and medicine: Psychology Press; 2003.
2. UNESCO Information for All Programme .“Understanding Information Literacy: A Primer” .Edited by the Information Society Division,
Communication and Information .Sector Paris: UNESCO, 2007.
3. Lau J. Guidelines on information literacy for lifelong learning. IFLA, Veracruz. 2006 Aug.
4. Muller J. A librarian's guide to the Internet: searching and evaluating information: Elsevier; 2003.
5. Bruce H, Jones W, Dumais S. Keeping and re‐finding information on the web: What do people do and what do they need? Proceedings of
the American Society for Information Science and Technology. 2004;41(1):129-37.
6. Hock R. The extreme searcher's Internet handbook: a guide for the serious searcher: Information Today, Inc.; 2010.
7. Case DO. Looking for information: A survey of research on information seeking, needs and behavior: Emerald Group Publishing; 2012.
8. Ortega JL. Academic search engines: A quantitative outlook: Elsevier; 2014.
9. Jones W, Wenning A, Bruce H. How Do People Re-find Files, Emails and Web Pages? Conference 2014 Proceedings. 2014.

10. PubMed
11. Scopus
12. Web Of Science
13. Other scientific databases
چبپبر1387 ،

 .13داورپنبه ،محمذرضب .جستجوی اطالػبت ػلمی و پصوهشی در منببغ چبپی و الکترونیکی تهران :دبیسش:
 .14دایره المؼبرف کتببذاری و اطالع رسبنی

هٌببغ ٍابستِ برای هطبلؼِ ()BIBLIOGRAPHY

رٍش ارزضیببی:
پرٍشُ ّبی کالسی -اهتحبى کتبی

* رٍش ّبی تذريس :
سخٌراًی بب جلب هطبرکت کالس -بِ فراخَر هطلب گرٍُ ّبی کَجک

