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  کارشناسی ارشد آمار زیستی تحصیلی: يو رشته مقطع آمار زیستی گروه آموزشی:       بهداشت دانشکده:
      عملی -نظرينوع واحد:   1 تعداد واحد:  سیستمهاي اطالع رسانی پزشکی نام درس:

 نداردیش نیاز: پ
  دانشکده بهداشتمکان برگزاري:                  30/8 -10 :ساعت       یکشنبه  :روز زمان برگزاري کالس: 

  دکتر لیال جانانی مدرسین (به ترتیب حروف الفبا):        دکتر لیال جانانیمسئول درس:  5 تعداد دانشجویان:
    (لطفاً شرح دهید) :رسشرح د

فنی و حل  و لمیپیشرفت سریع تکنولوژي و فن آوري اطالعات روز به روز چشم اندازها و افق هاي روشنتري را جهت تسخیر قلل ع
مشکالت و مسایل بشر ارایه می کند و تک تک افراد و آحاد جامعه را به تالش مضاعف در کسب مهارتهاي رایانه اي و کاربرد آنها در 

از  بی سواد تلقی می کنند. را در بکارگیري فن آوري هاي جدید رایانه ايتوان وزه افراد نامرامی سازد به نحوي که ملزم سایر علوم 
وي دیگر گسترش و توسعه کتابخانه هاي الکترونیکی بر همه افراد به ویژه دانشجویان این ضرورت را ایجاب نموده که با آخرین س

  پیشرفتها در زمینه کامپیوتر و اطالع رسانی آشنا شوند.
و شیوه علمی  يیط وب؛ استراتژو انواع ابزارهاي جستجوي در مح نترنتیا هیپا میدوره، با مفاه انیدر پا رانیفراگانتظار می رود 

 یمجموعه مجالت و کتب الکترونیک تخصص ،یبین المللی و داخلی در حوزه علوم پزشک معتبر یاطالعات يجستجو، انواع بانک ها
و در  آشنا شدهکه مشتمل بر گایدالینهاي گزارش نویسی استاندارد در انواع مطالعات پزشکی است  Equatorشبکه  تیرشته، و در نها

  خود به کاربرند. یرشته تخصص در آموزش و پژوهش نهیدرس را در زم نیبتوانند اطالعات کسب شده در انهایت 
براساس مصوبه ي وزارت بهداشت، بخشی از محتواي این درس مشتمل بر آشنایی با کامپیوتر، کار با سیستم عامل ویندوز، روشهاي 

نایی دانشجویان با این مفاهیم و استفاده روزمره ي آنها از این امکانات، این بخش از اتصال به اینترنت و...می باشد که با توجه به آش
که پایگاهی مناسب براي دستیابی به انواع راهنماهاي استاندارد گزارش نویسی در  Equatorمحتواي این درس با آشنایی با شبکه ٍ

  حوزه ي مطالعات مختلف پزشکی است، جایگزین شده است.
  

  )است  همان هدف بینابینی طرح دوره( :یهدف کل
هدف از این دوره آشنایی با مفاهیم اساسی در حوزه ي فناوري اطالعات و کسب مهارت و توانایی در استفاده از انواع موتورهاي 

  می باشد. Equatorالکترونیک و شبکه ي  و کتب جستجوگر، پایگاههاي اطالعاتی معتبر داخلی و خارجی ، مجالت
  :توانایی هاي زیر را دارا باشنددر پایان دوره  فراگیرانانتظار می رود صاصی به طور اخت

  اطالعات يدر فناور یاساس میمفاه و کلیات کار با کامپیوتر .1
  استفاده از موتورهاي جستجوگر .2
 معتبر داخلی یاطالعات يدر پایگاه ها يجستجو .3
 معتبر خارجی یاطالعات يدر پایگاه ها يجستجو .4
 و تخصصی رشته آمار زیستی حوزه ي علوم پزشکی کیت الکتروندر مجال يجستجو .5
 در یافتن راهنماي مناسب گزارش نوبسی براي انواع مطالعات Equatorاستفاده از شبکه ي  .6
  استفاده از انواع راهنماهاي گزارش استاندارد نویسی در مطالعات حوزه علوم پزشکی .7
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  اهداف رفتاري جلسه اول:
  انتظار می رود:از فراگیر  رسدر پایان د

 شناختی)هدف (  را ذکر نماید.اهداف دوره و روشهاي ارزیابی دوره  -
 . (هدف شناختی)پایگاهها و منابع اطالعاتی معتبر داخلی را فهرست کند -
 . (هدف شناختی)و روشهاي جستجو در هر یک را توضیح دهد SIDو  Irandocپایگاههاي محتوا ي  -
 جستجو نماید. (هدف شناختی) SIDو  Irandocدر پایگاههاي قادر باشد اسناد مورد نظر خودر ا  -

  
  ي مطالببندي ارائهجدول زمان

  1جلسه
  مدت زمان(دقیقه)

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

معرفی مدرس، اهداف دوره، منابع   دقیقه 30
  دوره و روشهاي ارزشیابی دوره

در طی بحث در مورد مطالبی که 
شش داده می شود و این دوره پو

ارایه ي توضیحات در مورد نحوه 
  ي ارزشیابی فراگیران

سخنرانی و پرسش 
  و پاسخ

-  

پایگاهها و منابع اطالعاتی معتبر   دقیقه 60
 )1( داخلی

 ( نترنتیکاوش در ا يابزارها
 يراهنماها - جستجو يموتورها
  -جستجو يبر موتورهاا -یموضوع
 ی)تخصص يجستجو يموتورها
 يشگاه علوم و فناورپژوه یمعرف

  ؛ (Irandoc) رانیاطالعات ا
جهاد  یاطالعات علم مرکز

  (SID) یدانشگاه
  

کار  - سخنرانی
  عملی گام به گام

-  
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  اهداف رفتاري جلسه دوم:
  از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د

 را توضیح دهد. (هدف شناختی) و روشهاي جستجو در هر یک Iranmedexو  Magiran ،Medlibمحتوا ي پایگاههاي  -
 جستجو نماید. (هدف شناختی) Iranmedexو  Magiran ،Medlibقادر باشد اسناد مورد نظر خودر ا در پایگاههاي  -

  
  ي مطالببندي ارائهجدول زمان

  1جلسه
  مدت زمان(دقیقه)

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

پایگاهها و منابع اطالعاتی معتبر   مرور مطالب جلسه ي قبل   دقیقه 30
  )Irandoc-SIDداخلی (

پرسش و پاسخ و 
  رفع اشکالت

-  

پایگاهها و منابع اطالعاتی معتبر   دقیقه 60
 )2( داخلی

 کشور اتیبانک اطالعات نشر
(Magiran) ؛  

 یجامع مقاالت پزشک بانک
)Medlib ؛ (Iranmedex  

کار  - سخنرانی
  عملی گام به گام

-  

  
  

  :سومري جلسه اهداف رفتا
  از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د

 شناختی)هدف (  ذکر نماید. آشنایی با پایگاههاي اطالعاتی معتبر خارجی  رااهمیت  -
 را فهرست کند. (هدف شناختی)  Pubmedروشهاي جستجوي موجود در پایگاه انواع  -
 نماید. (هدف شناختی)جستجو  Pubmedقادر باشد اسناد مورد نظر خودر ا در در پایگاه  -

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  2جلسه

  مدت زمان(دقیقه)
  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

پایگاهها و منابع اطالعاتی   مرور مطالب جلسه ي قبل   دقیقه 30
  معتبر داخلی

و رفع  پرسش و پاسخ
  اشکالت

-  

 یاطالعات ايههگایبا پا ییآشنا  دقیقه 60
  )1( ر خارجیمعتب

 یاطالعات گاهیبا پا ییآشنا
Pubmed  يو روش ها 

 يجستجو(جستجو در آن
  يها لدیآزاد با ف
  )کننده محدود

 گام آموزش - سخنرانی
 عملی کار و گام به
  

-  
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  اهداف رفتاري جلسه چهارم:
  از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د

 شناختی)هدف (  د.ذکر نمای را Mesh يبا اصطالح نامه اهمیت آشنایی  -
 را فهرست نماید. (هدف شناختی) Mesh ياصطالح نامه کاربردهاي  -
 . (هدف شناختی)قادر باشد یک استراتژي جستجوي استاندارد براساس این اصطالح نامه تهیه نماید -

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  2جلسه

  مدت زمان(دقیقه)
  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

 یاطالعات گاهیبا پا ییآشنا  مرور مطالب جلسه ي قبل   دقیقه 30
Pubmed  

پرسش و پاسخ و رفع 
  اشکالت

-  

نحوه ي نوشتن با  ییآشنا  دقیقه 60
  استراتژي جستجوي استاندارد

 يبا اصطالح نامه  ییآشنا
Mesh آن يو کار برد ها  

 گام آموزش - سخنرانی
 عملی کار و گام به
  

-  

  
  

  :پنجم لسهاهداف رفتاري ج
  از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د

 شناختی)هدف (  ذکر نماید. را Science Directعاتیاهمیت آشنایی با پایگاه اطال -
 را فهرست کند. (هدف شناختی) Science Directانواع روشهاي جستجوي موجود در پایگاه  -
 جستجو نماید. (هدف شناختی) Science Directقادر باشد اسناد مورد نظر خودر ا در در پایگاه  -

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  3جلسه

  مدت زمان(دقیقه)
  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

 يبا اصطالح نامه  ییآشنا  مرور مطالب جلسه قبل  30
Mesh آن يو کار برد ها  

پرسش و پاسخ و رفع 
  اشکاالت

-  

 ايههگایبا پا ییآشنا  60
  )2( معتبر خارجی یاطالعات

 Science اطالعاتی پایگاه
Direct  

  

 گام آموزش –سخنرانی 
 عملی و کار گام به
  

-  
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  :ششماهداف رفتاري جلسه 
  از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د

 شناختی)هدف (  ذکر نماید. را Proquestاهمیت آشنایی با پایگاه اطالعاتی  -
 را فهرست کند. (هدف شناختی) Proquestیگاه انواع روشهاي جستجوي موجود در پا -
  جستجو نماید. (هدف شناختی) Proquestقادر باشد اسناد مورد نظر خودر ا در در پایگاه  -

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  4جلسه

  مدت زمان(دقیقه)
  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

 Science اطالعاتی پایگاه  مرور مطالب جلسه قبل  30

Direct   
پرسش و پاسخ و 
  رفع اشکاالت

-  

 یاطالعات ايههگایبا پا ییآشنا  دقیقه 60
  )3( معتبر خارجی

 Proquest اطالعاتی پایگاه

 پیشرفته، و ساده جستجوي(
 پایان جستجوي اصطالحنامه و 

  ) ها نامه

 –سخنرانی 
 گام به گام آموزش

 عملی کار و
  

-  

  
  

  :هفتماهداف رفتاري جلسه 
  از فراگیر انتظار می رود: رسپایان ددر 

 شناختی)هدف (  ذکر نماید. را Scopusاطالعاتی  آشنایی با پایگاهاهمیت  -
 را فهرست کند. (هدف شناختی) Scopusانواع کاربردها و روشهاي جستجوي موجود در پایگاه  -
  . (هدف شناختی)جستجو نماید Scopusقادر باشد اسناد مورد نظر خودر ا در در پایگاه  -

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  5جلسه

  مدت زمان(دقیقه)
  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

پرسش و پاسخ و   Proquestاطالعاتی  پایگاه  مرور مطالب جلسه قبل  دقیقه 30
  رفع اشکاالت

-  

 یاطالعات ايههگایبا پا ییآشنا  دقیقه 60
  )4( معتبر خارجی

ژه یبا نگاه و ياستناد ياه گاهیپا
علوم  و یکزشبه اطالعات پ

  Scopus وابسته
  

 –سخنرانی 
 گام به گام آموزش

 عملی کار و
  

-  
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  :هشتماهداف رفتاري جلسه 
  از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د

 شناختی)هدف (  ذکر نماید. را Google Scholarاهمیت آشنایی با پایگاههاي اطالعاتی  -
 را فهرست کند. (هدف شناختی) Google Scholarبردها و روشهاي جستجوي موجود در پایگاه انواع کار -
  جستجو نماید. (هدف شناختی) Google Scholarقادر باشد اسناد مورد نظر خودر ا در در پایگاه  -

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  6جلسه

  مدت زمان(دقیقه)
  یابیارزش  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

پرسش و پاسخ و   Scopusاطالعاتی  پایگاه  مرور مطالب جلسه قبل  دقیقه 30
  رفع اشکاالت

-  

 یاطالعات ايههگایبا پا ییآشنا  دقیقه 60
  )5( معتبر خارجی

ژه یبا نگاه و ياستناد يها گاهیپا
علوم  و یکزشبه اطالعات پ

   Google scholar       وابسته
  

 –سخنرانی 
 به گام آموزش
 عملی کار و گام

  

-  

  
  

  :نهم اهداف رفتاري جلسه
  از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د

 شناختی)هدف (  ذکر نماید. اهمیت آشنایی با پایگاههاي دیجیتالی دسترس آزاد را -
  انواع کاربردها و روشهاي جستجوي موجود در پایگاه هاي دسترس آزاد را فهرست کند. (هدف شناختی) -

  ي مطالبائهبندي ارجدول زمان
  7جلسه

  مدت زمان(دقیقه)
  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

 Googleاطالعاتی  پایگاه  مرور مطالب جلسه قبل  دقیقه 30
scholar  

پرسش و پاسخ و 
  رفع اشکاالت

-  

 یاطالعات ايههگایبا پا ییآشنا  دقیقه 60
  )6( معتبر خارجی

آزاد  دسترس دیجیتالی منابع
(Open Access)   :Free 

medical Journals ،DOAJ  
  

 –سخنرانی 
 گام به گام آموزش

 عملی کار و
  

-  
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 ٧

  :دهم اهداف رفتاري جلسه
  از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د

 شناختی)هدف (  ذکر نماید. را )Cochraneشبکه  کاکرین (اهمیت آشنایی با  -
 ت کند. (هدف شناختی)را فهرس Cochrane شبکهموجود در  امکاناتانواع  -
  جستجو نماید. (هدف شناختی) Cochraneقادر باشد اسناد مورد نظر خودر ا در در پایگاه  -

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  8جلسه

  مدت زمان(دقیقه)
  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

و پاسخ و پرسش   آزاد دسترس دیجیتالی منابع  مرور مطالب جلسه قبل  دقیقه 30
  رفع اشکاالت

-  

 یاطالعات ايههگایبا پا ییآشنا  دقیقه 60
  معتبر خارجی

 ( کاکرین آشنایی با شبکه
Cochrane( 

  

 –سخنرانی 
 به گام آموزش
 عملی کار و گام

  

-  

  
  

  :دهمیازاهداف رفتاري جلسه 
  از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د

 شناختی)هدف (  ید.ذکر نما را Equatorاهمیت آشنایی با شبکه  -
 جستجو نماید. (هدف شناختی) Equatorقادر باشد گایدالینهاي مورد نظر خودر ا در در پایگاه  -
 (هدف شناختی) را فهرست نماید. CONSORTاهمیت و ویژگی هاي گایدالین  -
  را توضیح دهد. (هدف شناختی) CONSORTقادر باشد هر یک از آیتمهاي ذکر شده در گایدالین  -

  ي مطالببندي ارائهانجدول زم
  10جلسه

  مدت زمان(دقیقه)
  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

 Cochraneپایگاه کاکرین   مرور مطالب جلسه قبل  دقیقه 30
  

پرسش و پاسخ و 
  رفع اشکاالت

-  

نحوه ي دسترسی به  با ییآشنا  دقیقه 60
  گایدالین هاي معتبر گزارش نویسی

 )Equator )1شبکه 

آشنایی با محیط شبکه ي 
Equator  و معرفی گایدالین
  )CONSORTکانسورت (

 –سخنرانی 
 گام به گام آموزش

 عملی کار و
  

-  

  



  آفـرین به نام خـداوند جـان

  
  ایراندانشگاه علوم پزشکی 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
  ریزي آموزشیواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 ٨

  دهم:دوازاهداف رفتاري جلسه 
  از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د

 را فهرست نماید. (هدف شناختی) STROBEاهمیت و ویژگی هاي گایدالین  -
  را توضیح دهد. (هدف شناختی) STROBEیتمهاي ذکر شده در گایدالین قادر باشد هر یک از آ -

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  11جلسه

  مدت زمان(دقیقه)
  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

  و گایدالین Equator شبکه   مرور مطالب جلسه قبل  دقیقه 30
  کانسورت

  

پرسش و پاسخ و 
  رفع اشکاالت

-  

نحوه ي دسترسی به  با ییآشنا  قهدقی 60
گایدالین هاي معتبر گزارش 

 )Equator )2نویسی شبکه 

  STROBEمعرفی گایدالین 
و بحث در مورد تک تک 

  آیتمهاي آن

 آموزش –سخنرانی 
 کار و گام به گام
 عملی

  

-  

  
  دهم:سیزاهداف رفتاري جلسه 

  از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د
 را فهرست نماید. (هدف شناختی) PRISMAگایدالین اهمیت و ویژگی هاي  -
  را توضیح دهد. (هدف شناختی) PRISMAقادر باشد هر یک از آیتمهاي ذکر شده در گایدالین  -

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  12جلسه

  مدت زمان(دقیقه)
  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

  STROBEالین گاید  مرور مطالب جلسه قبل  دقیقه 30
  

پرسش و پاسخ و 
  رفع اشکاالت

-  

نحوه ي دسترسی به  با ییآشنا  دقیقه 60
گایدالین هاي معتبر گزارش 

 )Equator )3نویسی شبکه 

و  PRISMAمعرفی گایدالین 
  بحث در مورد تک تک آیتمهاي آن

 –سخنرانی 
 گام به گام آموزش

 عملی کار و
  

-  

  
  
  
  



  آفـرین به نام خـداوند جـان

  
  ایراندانشگاه علوم پزشکی 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
  ریزي آموزشیواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 ٩

  :چهاردهماهداف رفتاري جلسه 
  از فراگیر انتظار می رود: رسایان ددر پ

 را فهرست نماید. (هدف شناختی) MOOSEاهمیت و ویژگی هاي گایدالین  -
  را توضیح دهد. (هدف شناختی) MOOSEقادر باشد هر یک از آیتمهاي ذکر شده در گایدالین  -

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  13جلسه

  مدت زمان(دقیقه)
  ارزشیابی  تدریس ي شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

پرسش و پاسخ و   PRISMAگایدالین   مرور مطالب جلسه قبل  دقیقه 30
  رفع اشکاالت

-  

نحوه ي دسترسی به  با ییآشنا  دقیقه 60
گایدالین هاي معتبر گزارش 

 )Equator )4نویسی شبکه 

 –سخنرانی   MOOSEمعرفی گایدالین 
 گام به گام آموزش

 عملی کار و
  

-  

  
  

  :پانزدهمه اهداف رفتاري جلس
  از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د

 را فهرست نماید. (هدف شناختی) SPIRITاهمیت و ویژگی هاي گایدالین  -
  را توضیح دهد. (هدف شناختی) SPIRITقادر باشد هر یک از آیتمهاي ذکر شده در گایدالین  -

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  14جلسه

  مدت زمان(دقیقه)
  ارزشیابی  ي تدریس شیوه ئوس مطالبر  موضوع درس

پرسش و پاسخ و   MOOSEگایدالین معرفی   مرور مطالب جلسه قبل  دقیقه 30
  رفع اشکاالت

-  

نحوه ي دسترسی به  با ییآشنا  دقیقه 60
گایدالین هاي معتبر گزارش 

 )Equator )5نویسی شبکه 

 –سخنرانی   SPIRITمعرفی گایدالین 
 به گام آموزش
 عملی کار و گام

  

-  

  
  
  
  



  آفـرین به نام خـداوند جـان

  
  ایراندانشگاه علوم پزشکی 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
  ریزي آموزشیواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 ١٠

  :شانزدهماهداف رفتاري جلسه 
  از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د

 شناختی)هدف (  .مجالت معتبر و تخصصی رشته آمار زیستی را فهرست نماید -
 . (هدف شناختی)مقاالت موردنظر خود را در مجالت معتبر نام برده شده جستجو نماید -

 
  ي مطالببندي ارائهجدول زمان

  15جلسه 
  ت زمان(دقیقه)مد

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

پرسش و پاسخ و رفع   MOOSEگایدالین   مرور مطالب جلسه قبل  دقیقه 30
  اشکاالت

-  

آشنایی با مجالت معتبر و   دقیقه 60
 تخصصی رشته آمار زیستی

 Statisticsآشنایی با مجالت 
in Medicine ،
Biostatistics ،
Biometrics ،Statistical  

 methods in medical 
research ،Journal of 

the Royal Statistical 
Society  

 آموزش –سخنرانی 
 عملی کار و گام به گام

  

-  

  
  

  :هفدهماهداف رفتاري جلسه 
  

  مرور مطالب بیان شده و رفع اشکاالت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  آفـرین به نام خـداوند جـان

  
  ایراندانشگاه علوم پزشکی 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
  ریزي آموزشیواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 ١١

  
  منابع اصلی درس:

  .و سالمت. تهران :نشر کتابدار یعلوم پزشک يدر حوزه  یمنابع اطالعات. )1390. (،فيدیحسن زاده، م. نو -
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  :مورد استفاده یکمک آموزش لیوسا

  متصل به اینترنت به تعداد دانشجویان پیوترکام -
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