
 بسمه تعالی

 گروه آموزشی اخالق پزشکی

 های اطالع رسانی پزشکی سیستم: (Course plan)طرح درس 

 

 اخالق پزشکی  رشته / گرایش 

 ( PhDدکترای تخصصی ) مقطع تحصیلی 

 عملی5/0واحد نظری و  5/0  *نوع و تعداد واحد 

 ندارد  پیش نیاز / همزمان 

 ، دانشکده بهداشتپاتوبیولوژیگروه  گروه آموزشی ارائه دهنده 

 محمدرضا پورمنددکتر  مسؤول درس 

 محمدرضا پورمنددکتر  مدرس/ مدرسین 

رسانی پزشکی، منابع اینترنتیی،  های اطالعبه معرفی سیستم این درس توصیف درس 

های بازیابی و واکاوی اطالعات پزشکی از منابع اینترنتیی  کسب مهارت

 .پردازدمی

 تسلط به جستجوی منابع علمی  -1 پیامدهای یادگیری 

 گیری از اینترنت مهارت بهره -2

 های رفرانس نویسیمهارت -3

 آشنایی با چگونگی بازیابی اطالعات اهداف اختصاصی درس 

 روش آموزش: 

ی )در صورت وجود( غالیب  سه شیوه

 1ارائییه اییین درس را بییه ترتیییب بییا  

تیرین  )کیم  3تیرین زمیا ( تیا    )بیش

 زما (، مشخص نمایید. 

  سیییخنرانی و تیییدریس

 توسط مدرس 

  سییییخنرانی توسییییط

 دانشجویا  

  پرسش و

 پاسخ  

  یادگیری مبتنی بر تیم
(TBL)  

  یییادگیری مبتنییی بییر

  (PBL)حل مسأله 

   بحییییی

 گروهی 

  سایر موارد )لطفا نام ببرید( ....  آموزش مجازی 

 

 های کالسی، آزمو  پایا  ترمشرکت فعال در کالس درس، آزمو  روش ارزشیابی دانشجو

 بازخورد دانشجویا  روش ارزشیابی درس 

، Pub-Med ،MeSH ،ISI ،Scopusهای اطالعاتی در اینترنتبانک منابع اصلی درس 

EMBASE.......... ، 

 

واحید   1واحید نظیری،    2عملی، کارآموزی یا کارورزی به تفکیک تعداد واحدهای مصوب )مثیال   -مشتمل بر نظری، عملی، نظری  *

 عملی(



(Lesson / session subjects)

شماره 

 جلسه

 عناوین کلی در جلسه نام مدرس / مدرسین

 رسانی )سخت افزار و نرم افزار(های اطالعسیستممبانی  دکتر محمدرضا پورمند  .1

 موتورهای جستجو دکتر محمدرضا پورمند  .2

 های مهم اطالعاتی پزشکیبانک دکتر محمدرضا پورمند  .3

 1بانک اطالعاتی پزشکی  دکتر محمدرضا پورمند  .4

 2بانک اطالعاتی پزشکی  دکتر محمدرضا پورمند  .5

 پزشکیترمینولوژی  دکتر محمدرضا پورمند  .6

 Scopus دکتر محمدرضا پورمند  .7

 Web of Science دکتر محمدرضا پورمند  .8

 های اطالعاتی فارسیبانک دکتر محمدرضا پورمند  .9

 Microsoft Office 1 دکتر محمدرضا پورمند  .10

 Endnote 1 دکتر محمدرضا پورمند  .11

 Endnote 2 دکتر محمدرضا پورمند  .12

 Microsoft Office 2 دکتر محمدرضا پورمند  .13

 های اجتماعی، وبالگشبکه دکتر محمدرضا پورمند  .14

 مدیریت ایمیل و آموزش مجازی دکتر محمدرضا پورمند  .15

 Tutorials دکتر محمدرضا پورمند  .16

 


