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 طرح دوره 

 

 معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

 کلی: مشخصات  
 فناوری اطالعات سالمت : گروه آموزشی پیراپزشکی بندرعباس   : نام دانشکده

 1401فناوری اطالعات سالمت کارشناسی ارشد  : رشته تحصیلی های اطالع رسانی پزشکیسیستم : نام درس

 

 مشخصات درس: 
 - پیش نیاز: عملی(-)تئوری 1 تعداد واحد: های اطالع رسانی پزشکیسیستم نام درس:

 10-12 یکشنبهروزهای  ؛1401-2سال تحصیلی اولزمان برگزاری :     نیمسال 

  نام مدرس: دکتر نادر عالیشان کرمی

 نام مدرس مسوول درس: دکتر نادر عالیشان کرمی 

 00987633666367 شماره تماس و آدرس پست الکترونیکی:

nalishan [at] hums.ac.ir 

 اهداف درس: 
  گاههاییاز انواع پا بازیابی اطالعاتدر   ییدر حوزه ی فناوری اطالعات و کسب مهارت و توانا یاساس  میبا مفاه ییآشناهدف کلی: 

   کی، مجالت و کتب الکترونیو خارج یمعتبر داخل ی اطالعات

 : 1اهداف اختصاصی 
 در فناوری اطالعات یاساس میو مفاه وتریکار با کامپ اتیکلآشنایی با  •

 ی ابیاطالع  یکردهایروآشنایی با  •

 یمعتبر داخل یهای اطالعات گاهیپا از بازیابی اطالعات •

 یمعتبر خارج یهای اطالعات گاهیپا از بازیابی اطالعات •

 استفاده از برنامه های کاربردی مدیریت رفرنس ها  •

 : پیشنهادی برای مطالعهمنابع 
 1شماره  1388سال اول بهار و تابستان  یتیترب یاسالم و پژوهش های. و مصرف علم در نظام آموزش دیچرخة تول. نی حسی، اسکندر

 .10-3((: 34 یاپی)پ  2)شماره 9 ;1385, یرسانو اطالع  یکتاب. کتابدار  یمحتوا تیفی. کنی , محمدحسیانید

 
 ی کوچکتر تقسیم شده است . ن اهداف اصلی می باشد که به اجزا منظور از اهداف اختصاصی ، هما 1
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/guide/training-tutorials/ 
https://clarivate.libguides.com/endnote_training/home 
https://clarivate.libguides.com/home 
https://www.elsevier.com/solutions/scopus/support 

 http://www.research.ac.ir                                                                                        نظام نوین اطالعات پژوهش های علوم پزشکی کشور
 https://irandoc.ac.ir                                                                                                                    رانیا  اطالعات پژوهشگاه علوم و فناوری

 http://sid.ir                                                                                                                                         یدانشگاه  جهاد  یاطالعات علم  مرکز

  https://isc.ac/fa                                                                                                                                      پایگاه استنادی علوم جهان اسالم

 http://www.nlai.ir                                                                                                                               رانیا  یکتابخانه مل سازمان اسناد و 

 http://ensani.ir/fa                                                                                                                                           پورتال جامع علوم انسانی

   http://www.magiran.com                                                                                                                      کشور اتیبانک اطالعات نشر

 http://www.noormags.ir                                                                                                                           پایگاه مجالت تخصصی نور

 
  ساده زبان به —دارد؟   یو چه کاربرد ستیداده چ  گاهیپا

https://blog.faradars.org/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-

%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/ 
 
Kvikne, Birgit, and Gerd Berget. "" My words were completely gone." A qualitative study of the 

information seeking behaviour of people with aphasia." (2022). 

 
Sayers EW, Beck J, Bolton EE, Bourexis D, Brister JR, Canese K, Comeau DC, Funk K, Kim S, Klimke 

W, Marchler-Bauer A, Landrum M, Lathrop S, Lu Z, Madden TL, O'Leary N, Phan L, Rangwala SH, 

Schneider VA, Skripchenko Y, Wang J, Ye J, Trawick BW, Pruitt KD, Sherry ST. Database resources of 

the National Center for Biotechnology Information. Nucleic Acids Res. 2021 Jan 8;49(D1):D10-D17. doi: 

10.1093/nar/gkaa892. PMID: 33095870; PMCID: PMC7778943. 

 

 

 جدول زمان بندی دروس: 
 نام مدرس روش تدریس  عنوان مطلب ساعت  تاریخ شماره جلسه 

  معرفی درس، منابع و نحوه ارائه درس 10-12  1جلسه 
 )مقاله دکتر حسین اسکندری( چرخه تولید و مصرف اطالعات علمی 

 ی ابیاطالع  یکردهایبا رو آشنایی

 دکتر نادر عالیشان کرمی  سخنرانی 

 انواع منابع ردیف اول و ردیف دوم)مستقیم و ارجاعی(    2جلسه
 های موجودیت و ... )مقاله پایگاه داده( موجودیت، مشخصه–مروری بر پایگاه داده  

 دکتر نادر عالیشان کرمی  بحث و گفتگو 

مبانی کامپیوتر و فناوری اطالعات، سخت افزار و نرم افزار کامپیوتری، )سخنرانی    3جلسه 
 دانشجو( 

ورد، اکسل، پاورپوینت، اکسس )سخنرانی   –نرم افزارهای کاربردی مایکروسافت 
 دانشجو( 

سخنرانی  
 دانشجویان

 

 اطالعات پژوهش های علوم پزشکی کشور معرفی نظام نوین    4جلسه 
 http://www.research.ac.ir 

)سامانه های علم سنجی، پایان  نظام نوین اطالعات پژوهش های علوم پزشکی کشور
 نامه ها، ...( 

سخنرانی و  
 کار عملی 

 دکتر نادر عالیشان کرمی 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/guide/training-tutorials/
https://clarivate.libguides.com/endnote_training/home
https://clarivate.libguides.com/home
https://www.elsevier.com/solutions/scopus/support
http://www.research.ac.ir/
https://irandoc.ac.ir/
http://sid.ir/
https://isc.ac/fa
http://www.nlai.ir/
http://ensani.ir/fa
http://www.magiran.com/
http://www.noormags.ir/
https://blog.faradars.org/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/
https://blog.faradars.org/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/
http://www.research.ac.ir/
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رفع اشکال  -هاپایگاههای علمی در ایران )خود آموز از طریق مراجعه به وب سایت معرفی  10-12  5جلسه 

 کالسی( 
ادامه )سامانه منبع یاب و  – نظام نوین اطالعات پژوهش های علوم پزشکی کشور

 سامانه های علم سنجی( 
   ؛  https://irandoc.ac.ir رانیا  اطالعات پژوهشگاه علوم و فناوری

 ،  http://sid.ir ی دانشگاه  جهاد  یاطالعات علم  مرکز
 ،  https://isc.ac/faپایگاه استنادی علوم جهان اسالم 

 ،  http://www.nlai.ir رانیا  یکتابخانه مل سازمان اسناد و 
 ، http://ensani.ir/faپورتال جامع علوم انسانی 

 ،  http://www.magiran.com کشور اتیبانک اطالعات نشر
 (http://www.noormags.ir الت تخصصی نور پایگاه مج

 گوگل اسکوالر 

سخنرانی و  
 کار عملی 

 دکتر نادر عالیشان کرمی 

 Pubmedجستجوی اطالعات علمی زیست پزشکی در    6جلسه 
A roadmap for searching literature in PubMed 
(https://libguides.vu.nl/PMroadmap) 

• Research question: formulate your research question 
and divide it into elements 

• Logbook: develop and document your search strategy 

• Collecting MeSH terms: find controlled search terms in 
PubMed 

• Collecting free-text terms: collect terms and search in 
the title and abstract [tiab] of the record 

• Truncation and Phrase searching: learn to use two 
search techniques  

• Combining: use Boolean operators  

• Filters: apply clinical queries and other search filters to 
refine your results 

• Evaluating: evaluate your search results and modify your 
search strategy if necessary 

• References: manage references and insert citations into 
a document 

Other resources: use other relevant literature databases to find 
more references 

سخنرانی و  
 کار عملی 

 

 10-12  7جلسه 
EndNote part 1 

سخنرانی و  
 کار عملی 

 دکتر نادر عالیشان کرمی 

 10-12  8جلسه 
Endnote part 2 

سخنرانی و  
 کار عملی 

 دکتر نادر عالیشان کرمی 

 10-12  9جلسه 
Scopus-1 

سخنرانی و  
 کار عملی 

 دکتر نادر عالیشان کرمی 

 10-12  10جلسه 
Scopus-2 

سخنرانی و  
 کار عملی 

 دکتر نادر عالیشان کرمی 

 10-12  11جلسه 
Web of Science-1 

سخنرانی و  
 عملی کار 

 دکتر نادر عالیشان کرمی 

 10-12  12جلسه 
Web of Science-2 

سخنرانی و  
 کار عملی 

 دکتر نادر عالیشان کرمی 

 10-12  13جلسه 
Bibliometrics, Scientometrics, Webometrics 

سخنرانی و  
 کار عملی 

 دکتر نادر عالیشان کرمی 

https://irandoc.ac.ir/
http://sid.ir/
https://isc.ac/fa
http://www.nlai.ir/
http://ensani.ir/fa
http://www.magiran.com/
http://www.noormags.ir/
https://libguides.vu.nl/PMroadmap
http://libguides.vu.nl/PMroadmap/aspects
http://libguides.vu.nl/PMroadmap/logbook
http://libguides.vu.nl/PMroadmap/MeSH
http://libguides.vu.nl/PMroadmap/tiab
http://libguides.vu.nl/PMroadmap/tools
http://libguides.vu.nl/PMroadmap/combining
http://libguides.vu.nl/PMroadmap/filters
http://libguides.vu.nl/PMroadmap/evaluating
http://libguides.vu.nl/PMroadmap/references
http://libguides.vu.nl/PMroadmap/databases
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 10-12  14جلسه 

Search Strategy for Systematic Reviews-1 
سخنرانی و  

 کار عملی 
 دکتر نادر عالیشان کرمی 

 10-12  15جلسه 
Search Strategy for Systematic Reviews-1 

سخنرانی و  
 کار عملی 

 دکتر نادر عالیشان کرمی 

 10-12  16جلسه 
Student Presentation 

 دکتر نادر عالیشان کرمی  

 10-12  17جلسه 
Student Presentation 

 دکتر نادر عالیشان کرمی  

 

 جلسات در طی ترم نحوه برگزاری  
  با   باالکالسها به ترتیب مندرج در  جدول    این.  گرددمی  تشکیل(  ایدقیقه  10تا    5اه  کوت  استراحت  با)  ایدقیقه  120تا    90  آنالین  یجلسه  17  ترم  طول  در

. شد  خواهد  تشکیلهماهنگ شده    ساعات   طبق  hit-http://webconf.hums.ac.ir/english   اختصاصی  لینک  و   کنفرانس  وب  سامانه  از  استفاده

  افزارهای  نرم. نمایند مهیا  را  کالس  در حضور برای(  مناسب، سرعت با اینترنت  به متصل تبلت/هوشمند همراه تلفن/کامپیوتر)  الزم شرایط  موظفند دانشجویان

  .شود نصب آنالین کالس به  دسترسی برای استفاده  مورد  ابزار روی بر باید نیز ضروری

 

 ارزشیابی دانشجو:  
 )%( درصد از نمره کل نمره مبنای ارزشیابی

 تئوری
 3 فعالیت کالسی

35 
 4 آزمون پایانی

 عملی
 8 ها انجام تکالیف و پروژه

65 

 3 معرفی منابع سخنرانی 

 

 

http://webconf.hums.ac.ir/english-hit

