
 

 

 بسن اهلل الرحوي الرحین

 ضبّرٍدداًطگبُ ػلَم پسضکی 

 پرستبری هبهبیی  داًطکذُ

 ترهی طرح درس

 

 کاهپیَتر ٍ اضٌایی تا سیستن ّای اطالع رساًیػٌَاى درس : 
 دکتری تْذاضت تارٍری اٍلداًطجَیاى ترم  هخبطببى:

 11-11 ضٌثِ سبػت پبسخگَیی بِ سَاالت فراگیر:                                           ٍاحذ ًظری 1  تؼذادٍاحذ:

 1111-1111سال تحصیلی  ًیوسال اٍل /                        11-11ساػت  ضٌثِزهبى ارائِ درس: 

 -- پیص ًیبز:                               اًِ هحوذ غراٍیدکتر هذرس:

 

 ّذف کلی درس :
 

 اضٌا ضًَذجستجَی اطالػات هفَْم سیستن ّای اطالع رساًی پسضکی ٍ کارتری سیستن ّا ٍ استاًذاردّای تؼریف ضذُ ی فراگیراى تا اصَل  -

 اضٌا ضًَذ ٍ هَتَرّای جستجَگر ػوَهی Search Strategy هفَْمفراگیراى تا اصَل  -

 اضٌا ضًَذ اًک ّای اطالػاتی ایراًی ٍ هٌطقِ ایفراگیراى تا اصَل ت -

 اضٌا ضًَذ ػلن سٌجی )هثاًی ػلن سٌجی ٍ اػتثار سٌجی هقاالت ٍ هجالت(تا  فراگیراى -

 

 
 

 
 

 اّذاف ٍیژُ بِ تفکیک اّذاف کلی ّر جلسِ:

 هفَْم سیستن ّای اطالع رساًی پسضکیآضٌایی تا  -1

 Search Strategyآضٌایی تا -1

 اسکَپَس اًک اطالػاتیتآضٌایی تا -3

 پاتوذ اًک اطالػاتیت آضٌایی تا -1

  ISI اًک اطالػاتیآضٌایی تا  ت -5

 هثاًی ػلن سٌجی ٍ اػتثار سٌجی هقاالتآضٌایی تا -6

 ِ ّاهپایاى ًاهرتَط تِ اًک ّای اطالػاتی تتا  آضٌایی-7

 اًک ّای اطالػاتی ایراًیتا ت آضٌایی-8

 

 هفَْم سیستن ّای اطالع رساًی پسضکیآضٌایی تا : ّذف کلی جلسِ اٍل

 اٍل: اّذاف ٍیژُ جلسِ

 در پبیبى داًطجَ قبدر ببضذ
 را تَضیح دّذ. هفَْم اطالع رساًی پسضکی 1-1           

 ذ.را تثییي ًوایاّویت ًَاٍری در فرایٌذ ّای اطالع رساًی  1-1          

 را ضرح دّذ. اطالع رساًی پسضکیرٍش ّای اًَاع  3-1          

           
 

 Search Strategyآضٌایی تا ِ دٍم: ّذف کلی جلس

 :دٍماّذاف ٍیژُ جلسِ 

 در پبیبى داًطجَ قبدر ببضذ

 را تَضیح دّذ. Search Strategyاًَاع  1-1        

 را تَضیح دّذ.در تاًک ّای اطالػاتی  Search Strategyاًَاع  1-1        



 را تَضیح دّذ. Search Strategyاصَل  3-1        

         

 

 اسکَپَس اًک اطالػاتیآضٌایی تا تِ سَم: ّذف کلی جلس

 :سَماّذاف ٍیژُ جلسِ 

 در پبیبى داًطجَ قبدر ببضذ

 اضٌا گردد اسکَپَس اًک اطالػاتیتا ت 1-3         

 تَضیح دّذ.اسکَپَس را  اًک اطالػاتیتجستجَی در رٍضْای  1-3         

 اسکَپَس اضٌا گردد اًک اطالػاتیدر تتا جستجَی سادُ  3-3         

 اسکَپَس اضٌا گردد اًک اطالػاتیدر تتا جستجَی پیطرفتِ  1-3         

 اسکَپَس اضٌا گردد اًک اطالػاتیدر تتا جستجَی ًَیسٌذُ  5-3         

          

          

 پاتوذ اًک اطالػاتیآضٌایی تا  تِ چْبرم: ّذف کلی جلس

 چْبرم:اّذاف ٍیژُ جلسِ 

 در پبیبى داًطجَ قبدر ببضذ

 پاتوذ اضٌا گردد اًک اطالػاتیتا ت 1-1       

 پاتوذ اضٌا گردد اًک اطالػاتیدر تتا جستجَی سادُ  1-1       

 پاتوذ اضٌا گردد اًک اطالػاتیدر تتا جستجَی پیطرفتِ  3-1       

 پاتوذ اضٌا گردد اًک اطالػاتیدر تتا جستجَی ًَیسٌذُ  1-1       

 پاتوذ اضٌا گردد اًک اطالػاتیتدر  Meshتا جستجَی  5-1       

        

     

 ISI اًک اطالػاتیآضٌایی تا  تِ پٌجن: ّذف کلی جلس

  :پٌجناّذاف ٍیژُ جلسِ 

 در پبیبى داًطجَ قبدر ببضذ

 اضٌا گردد ISI اًک اطالػاتیتتا  1-5          

 اضٌا گردد ISI اًک اطالػاتیدر تتا جستجَی سادُ  1-5          

 اضٌا گردد .ISI اطالػاتی درتا جستجَی پیطرفتِ  3-5          

 .اضٌا گردد .ISI اطالػاتی اًکدر ت JCRتا  1-5          

 ..اضٌا گردد .ISI اطالػاتی اًکدر ت ESIتا  5-5          

           
 

 هثاًی ػلن سٌجی ٍ اػتثار سٌجی هقاالتآضٌایی تا ِ ضطن: ّذف کلی جلس

  :ضطناّذاف ٍیژُ جلسِ 

 در پبیبى داًطجَ قبدر ببضذ

 اضٌا گردد هثاًی ػلن سٌجی ٍ اػتثار سٌجی هقاالتتا  1-6          

 اضٌا گردد ػلن سٌجی ٍ اػتثار سٌجی هقاالت تا ضاخص ّای 1-6         

 تا رتثِ تٌذی هجالت ػلوی اضٌا گردد 3-6         

 

 هرتَط تِ پایاى ًاهِ ّااًک ّای اطالػاتی آضٌایی تا ت  :ّفتنّذف کلی جلسِ 

 :ّفتناّذاف ٍیژُ جلسِ 

 در پبیبى داًطجَ قبدر ببضذ

 هرتَط تِ پایاى ًاهِ ّا اضٌا گردداًک ّای اطالػاتی تا ت -1-7

 اضٌا گردد ISI اًک اطالػاتیدر تتا جستجَی سادُ ٍ پیطرفتِ  -1-7



. 

 

 اطالػاتی ایراًیاًک ّای آضٌایی تا ت : ّطتن ّذف کلی جلسِ

 :ّطتن اّذاف ٍیژُ جلسِ

 :در پبیبى داًطجَ قبدر ببضذ

 تا ساهاًِ ًَپا اضٌا گردد -1-9

 تا ساهاًِ هٌثغ یاب اضٌا گردد -1-9

 تا ساهاًِ هجالت ًاهؼثر اضٌا گردد -3-9
 

 هٌببغ:

1- https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic  

2- https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/ 

3- https://www.wosgs.ir/ 

4- https://research.ac.ir/ 
 

 ٍسبیل آهَزضی:                                                                                                                  ترکیبی آهَزش   رٍش تذریس:

 آهَزش هجازی -

 کاهپیَتر ٍ پرٍشکتَر-                                                                                                                               سخٌراًی -

 ٍایت ترد ٍ هاشیک-                                                                                                                          تحث گرٍّی  -

 

 

 سٌجص ٍ ارزضیببی 

 

 سبػت تبریخ ًورُ رٍش تذریس آزهَى

حضَر هٌظن ٍ ضرکت 

 فؼال در هثاحث درسی
 در ساػت کالس در ّر جلسِ کالس 1 پرسص ٍ پاسخ ٍ تحث

 آزهَى هیاى دٍرُ
 

تطریحی ) پاسخ  –چٌذ گسیٌِ ای 

 2 کَتاُ(
 در ساػت کالس جلسِ سَم کالس تؼذ از

طثق ترًاهِ هصَب  پایاى ترم 16 تطریحی  -تستی آزهَى پایاى دٍرُ

 آهَزش داًطکذُ
ارائِ تحقیق، ترجوِ ٍ سویٌار  فؼالیتْای آهَزضی

 در زهیٌِ هَضَع درس داًطجَیی

1 - - 

 

 

 هقررات کالس ٍ اًتظبرات از داًطجَ:
 

 هطارکت در تکالیف ٍ تحث ّای گرٍّی اًجام تِ هَقغ تکالیف فردی ٍ گرٍّی -

 رػایت قَاًیي آهَزضی حضَر در کالس -

 ّوراّی تا هذرس در ترگساری یک دٍرُ آهَزضی هَفق ٍ هتٌاسة تا ًیازّای داًطجَیاى -

 در ارزضیاتی پایاًی هَثر است کالسغیثت در ّر یک از جلسات  -
      

 

              تبریخ ارسبل:                                   ًبم ٍ اهضبی هذیر گرٍُ:                                               دکتر اًِ هحوذ غراٍیًبم ٍ اهضبی هذرس: 

 تبریخ ارسبل :                 داًطکذُ: EDOًبم ٍ اهضبی هسئَل  

                                             20/6/0000تبریخ تحَیل:   

 



 کاهپیَتر ٍ اضٌایی تا سیستن ّای اطالع رساًی   جذٍل زهبًبٌذی درس

 10-12ساػت   ضٌثِ رٍز ٍ سبػت جلسِ :

 

 هذرس هَضَع ّر جلسِ تبریخ جلسِ

                 غراٍی دکتر اًِ هحوذ هفَْم سیستن ّای اطالع رساًی پسضکیآضٌایی تا  24/7/1411 1

 غراٍی دکتر اًِ هحوذ Search Strategyآضٌایی تا  1/8/1411 2

 غراٍی دکتر اًِ هحوذ اسکَپَس اًک اطالػاتیآضٌایی تا ت 8/8/1411 3

 غراٍی دکتر اًِ هحوذ پاتوذ اًک اطالػاتیآضٌایی تا  ت 15/8/1411 4

5 22/8/1411  غراٍی دکتر اًِ هحوذ ISI اًک اطالػاتیآضٌایی تا  ت 

 غراٍی دکتر اًِ هحوذ هثاًی ػلن سٌجی ٍ اػتثار سٌجی هقاالتآضٌایی تا  29/8/1411 6

 غراٍی دکتر اًِ هحوذ هرتَط تِ پایاى ًاهِ ّااًک ّای اطالػاتی آضٌایی تا ت 6/9/1411 7

 غراٍی دکتر اًِ هحوذ اًک ّای اطالػاتی ایراًیآضٌایی تا ت 13/9/1411 8

 

 

 
 


