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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گیالن معاونت آموزشی 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی 
 آموزش الکترونیک 

 
 

 آموزش بهداشت و ارتقای سالمتگروه آموزشی:  اطالع رسانی سالمت عنوان درس/کارگاه/دوره: 

 بهداشت  رمانی:دانشکده/ مرکز آموزشی د واحد  1تعداد واحد/ساعت:  

 جلسه حضوری  6+   مجازی جلسه 5مدت زمان ارائه درس/ کارگاه/دوره:  نفر  5تعداد گروه هدف:  

  دوم دانشجویان ترمرشته  و مقطع تحصیلی گروه هدف :  

)ورودی   و ارتقای سالمتبهداشت   ارشد آموزشکارشناسی 

1400) 

 7/12/1400شروع: زمان 

 مشخصات استاد مسؤول:

 آدرس ایمیل  تلفن همراه شماره تماس رتبه  نوادگی نام خا نام 

 Sarisa808@gmail.com  33824664 استادیار بخشی فتانه

 مشخصات استادان/مدرسان همکار:

 آدرس ایمیل  تلفن همراه شماره تماس رتبه  نام خانوادگی  نام 
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 معرفي و اهداف درس 

 كلمه در مورد درس بنویسید.   300تا  250معرفي مختصري در حدود   .1

 
 می شود و آشنا جهان  و ايران در مهم اطالعاتی بانکهای و اينترنت  نیز و رايانه از استفاده شیوه با دانشجو درس اين در

 عملی به طور  بتواند تا شود  می  آشنا سازمان ها و دانشگاه ها کتابخانه ای سرويس های و الگوهای با دانشجو همچنین ؛

مختلف  روشهای به دستیابی شیوه  با فراگیر درس اين کند. در استفاده خود رشته در تحقیق و مطالعه برای آنها زا

 های وبسايت در جستجو طريق  از  سالمت ارتقاء و بهداشت آموزش  رشته در  مهم اطالعاتی های بانک در  جستجو

 . شود  می آشنا نیز خارجی  و علمی داخلی معتبر

 

 

  كارگاه/دوره:/اهداف كلي درس
 به و انتقال دريافت،  جستجو،  برای اطالع رسانی سیستم های از  استفاده چگونگی و مفاهیم, اصول با فراگیر آشنايی-  

 سالمت علوم با مرتبط مطالب گذاشتن اشتراک

 از استفاده هو شیو ايران و جهان در مهم اطالعاتی بانک های ) اينترنت  ( جهانی رسانی اطالع شبکه با فراگیر آشنايی-

 آنها

 دانشجویان در پایان دوره با:آشنایی  كارگاه/دوره:/اهداف اختصاصي درس

o  آنها های سرویس و اینترنت مهم  مرورگرهایبا  

o بهداشت  آموزش رشته کاربردی عملی  نرم افزارهای و مهم  اطالعاتی بانك های از روش استفاده 

o رسانی   اطالع معرفی ترمینولوژی 

o  نظیر سالمت حیطه با مرتبط اختصاصی و  عمومی علمی  اطالعات های نمایه و بانکها : ISI, SCOPUS, ERIC, 

CINAHL, Ovid,  ، Medline, EBASE و PubMed و ...  

o  بانکهای اطالعاتی آموخته جستجوی پیشرفته نحوه ی 

o الکترونیکی مجالت با Full-Text آنها در جستجو روش های و شبکه در موجود  

o دانشگاه ها   و نویسندگان مقاالت، مجالت، ابیارزشی شاخص های 

o همچون علمی مطالعات ثبت سیستم های با IRCT  و Cochrane ثبت و WHO   

o دهی رفرنس Endnote  و Manager REF • 
 

 

 1400-1401 دومنیمسال  -تقویم درسي الکترونیکي

 مدرس عنوان جلسه
 بازه زمانی 

 )روز( 

 نوع

 ای() صوتی/ چند رسانه

تاريخ 

 شروع

تاريخ 

 پايان 

 آشنایی با درس و معرفی دوره 1

 کلیات جستجوهای علمی و

 ای   رسانه چند   مدوهفته دکتر 
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 اسفند بخشی آشنایی با پایگاه های اطالعاتی 

2 
اطالعاتی   پایگاههای  با  آشنایی 

 دانشگاه 
   vpnنحوه استفاده از 

دکتر 

 بخشی

سوم هفته 

 فروردین

 ای   رسانه چند 

 

7/12/1400 16/4/1401 

3 
جستجوی علمی بر اساس کلیدواژه 

 های تخصصی 

دکتر 

 بخشی

هفته چهارم 

 فروردین

 ای   رسانه چند 

 

7/12/1400 16/4/1401 

4 
ترمینولوژی مرتبط با اطالع رسانی  

 سالمت
دکتر 

 بخشی

 اولهفته 

 اردیبهشت 

 ای   رسانه چند 

 

7/12/1400 16/4/1401 

5 

آشنایی با مهم ترین بانکهای  
 اختصاصی سالمت

نحوه جستجو در بانکهای  
 اختصاصی سالمت و کار عملی

دکتر 

 بخشی

  دومهفته 

 اردیبهشت 

 ای   رسانه چند 

 

7/12/1400 16/4/1401 

6 

آشنایی با مجالت علمی مرتبط با  
نحوه جستجوی فول   سالمت 

تکست مقاالت در این مجالت و 
 کار عملی 

دکتر 

 بخشی

هفته سوم 

 اردیبهشت 

 ای   رسانه چند 

 

7/12/1400 16/4/1401 

7 
 ارزشیابیآشنایی با شاخص های 

 و نویسندگان مقاالت، مجالت،

 و کار عملی  دانشگاه ها

دکتر 

 بخشی

هفته چهارم 

 اردیبهشت 

 ای   رسانه چند 

 

7/12/1400 16/4/1401 

8 
 ارزشیابیآشنایی با شاخص های 

 و نویسندگان مقاالت، مجالت،
 و کار عملی  دانشگاه ها

دکتر 

 بخشی

هفته اول 

 خرداد 

 ای   رسانه چند 

 

7/12/1400 16/4/1401 

9 
 ثبت سیستم هایآشنایی با  

 و IRCT همچون علمی مطالعات
Cochrane ثبت و WHO 

دکتر 

 بخشی

هفته دوم  

 خرداد 

 ای   رسانه چند 

 

7/12/1400 16/4/1401 

10 
تمرین عملی دانشجویان و رفع 

 اشکال 
دکتر 

 بخشی

هفته سوم 

 خرداد 

 ای   رسانه چند 

 

7/12/1400 16/4/1401 

11 
تمرین عملی دانشجویان و رفع 

 اشکال 

دکتر 

 بخشی

هفته سوم 

 خرداد 

 ای   رسانه چند 

 

7/12/1400 16/4/1401 
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 نحوه تدریس: 

 انتخاب 

 

 ماژول ها 

 استاد  وظایف  دانشجو/شرکت کنندگان  وظایف  توضیح  خیر  بلی

 ارائه  مطالعه و حضور فعال  در سامانه نوید   * محتوای درس 

 لعه بیشتر  معرفی منابع برای مطا فعال مطالعه و حضور   در سامانه نوید   * محتوای تکمیلی

 طراحی تمرین و ارائه بازخورد  رر انجام و ارائه به موقع و در زمان مق  در سامانه نوید   * تمرین ها

  حضور فعال جهت مباحثه و پرسش و پاسخ  در سامانه نوید   * تاالر گفتگو

 طرح سوال و ارائه پاسخ  حضور فعال جهت مباحثه و پرسش و پاسخ  مط در سامانه نوید   * طرح سوال 

 در صورت لزوم  مطالعه   در صورت لزوم   * سواالت متداول 

 طراحی، اجرا و تحلیل آزمون فعال حضور   ه نوید و یا فرادید در سامان  * آزمون 

 ارائه  فعال حضور   در سامانه نوید   * کالس آنالین 

ارتقای  استفاده از بازخوردها جهت   تکمیل فرم ارزشیابی دوره    * نظرسنجی

 کیفیت آموزش 

 عه بیشتر  لمعرفی منابع برای مطا فعال مطالعه و حضور   در سامانه نوید   * محتوای تکمیلی

 طراحی تمرین و ارائه بازخورد  انجام و ارائه به موقع و در زمان مقرر  در سامانه نوید   * تمرین ها

  حضور فعال جهت مباحثه و پرسش و پاسخ  در سامانه نوید   * تاالر گفتگو

 خ طرح سوال و ارائه پاس حضور فعال جهت مباحثه و پرسش و پاسخ  مط در سامانه نوید   * طرح سوال 

      

      

   از طریق  روش برگزاری  در خصوص کالس آنالین لطفا(Adobe connect-Sky room-Skype-Zoom,…. .و تاریخ و روز و ساعت شروع و پایان  برگزاری را قید نمایید ) 

................................................................................................................................................................ ............................. 
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      : منابع اصلي درس
 نگر  جامعه انتشارات سبحانی احسان ،  طباطبائی  امیر پزشکی علوم در اطالعات .فنآوری1

 چاپ  آخرین طب آنا انتشارات درویش آسیه پزشکی علوم در اطالعات فنآوری .2
3. Finding Information in Science, Technology and Medicine Jill Lambert, Taylor & Francis, last 

edition 

• 4. Information Technology Solutions for Healthcare Krzysztof Zieli´nski et al.,Last Edition 

 

    :بیشتر مطالعه منابع

1- pubmed 

 

 رد سایر موا   -صوتی  -اسالید  -پاورپوینت  -( word- pdfمتن )  -پاورپوینت همراه با صوت: نوع محتوا
 غیر قابل دانلود قابل دانلود

 تکالیف و پروژه ها:  

ره
ما

ش
 

 شرح تکلیف  عنوان تکلیف 
مهلت پاسخ 

 دانشجويان 

فیدبک  

 مدرس
 هدف از ارائه تکلیف 

1 

 های  تمرین به پاسخ

 زمان  در جلسات پایان

 مقرر 

 مطالب تحلیل و تجزیه- 

 جستجوی با شده سئوال

 به تمقاال یافتن و سیتماتیك

 موضوع با مناسب بمطال و روز

 شده مشخص

در مدت  

 تعیین شده 

 بهینه سازی روند یادگیری در سامانه نوید 

 پیرامون دانشجویان بیشتر مطالعهبا 

 و  شده تدریس مطالب

سالمت روانی و   مسائل با بیشتر آشنایی

 اعتیاد

2 

 جلسه هر منابع مطالعه

 مطالعه تایید تیك و

 دانشجو  توسط

  لعهمطا نوید، سامانه بهورود 

 استاد  توسط شده ارائه منابع

در مدت  

 تعیین شده 

 آشنایی و دانشجو روند یادگیری تکمیل در سامانه نوید 

 مسائل  با

 سالمت روانی و اعتیاد 

3 
در زمان تعیین شده در پایان    تکلیف 

 ماه ارائه می شود اسفند

 بهینه سازی روند یادگیری اعالم می شود دو هفته

 نحوه ارزشیابي دانشجو و نمره مربوط به هر ارزشیابي: 

 ب(  پایان دوره                         الف(  در طول ترم 

 ارزشیابی روش 
  /نمره

 صد در
 تاریخ

 کل دوره  6 و انجام به موقع تکالیف  مطالعه محتوای دوره

 ابتدا تا انتهای ترم 4 فعالیتهای گروهی شرکت در و در محدوده زمانی تدریس در کالس  فعال  حضور 

 طبق برنامه دانشکده  10 آزمون پایان ترم 

 

 : یان/شركت كنندگان مقررات و انتظارات از دانشجو
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 طی دوره ملزم به رعایت مقررات آموزشی  به شرح  زیر است:  ندهشرکت کن /هر دانشجو

 رعایت حسن اخالق و شئونات اسالمی  ✓

 http:// gumsnavid.vums.ac.ir  الکترونیکی آدرس  به   روزانه مراجعه ✓

  درس محتوای و  درسی موضوعات اخذ ✓

 آموزشی  محتوای  مطالعه ✓

 شده   محول  تکالیف  موقع به   رائها ✓

 عال در تاالر گفتگو  و فضاهای مشارکتی حضور و شرکت ف ✓

 شرکت در آزمون آنالین  )در صورت لزوم( و یا حضوری میان ترم و پایان ترم ✓

  


