
 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 ايراندانشگاه علوم پزشکي 

 زش علوم پزشکيمرکز مطالعات و توسعه آمو

 ريزی آموزشيواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 1 

 

 کالس درس در يک هفته( ساعت از 2)برای يک جلسه از درس، برای مثال 

 

 کارشناسي ارشد آمارزيستي تحصیلي: یو رشته مقطع  آمارزيستي گروه آموزشي:  بهداشتدانشکده:

 نداردیش نیاز: پواحدنظری 5.0-واحدعملي5.0نوع واحد:   1 تعداد واحد:   سیستمهای اطالع رساني  نام درس:

 دانشکده بهداشتمکان برگزاری:                   15-8 :ساعت      : سه شنبهرگزاری کالس: روززمان ب

 دکترفاطمه سادات حسیني بهارانچيمسئول درس:   6 تعداد دانشجويان:

 فاطمه سادات حسیني بهارانچي دکتر مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(:

 )لطفاً شرح دهید( :رسشرح د

ان با مفاهیم اساسی جستجو از جمله ابزارهای جستجو، شیوه جستجوی علمی در وب آشنا می شوند. به عالوه با در این درس فراگیر

نحوه دسترسی به خارج از کشور در حوزه علمی به ویژه حیطه پزشکی آشنا شوند. بانک های اطالعاتی معتبر داخل کشور و نیز 

همچنین فراگیران با راهنماهای نگارش گزارش های را فراخواهند گرفت.  مقاالت، مجالت و کتب مورد نیاز در رشته تخصصی خود

  آشنایی پیدا خواهند کرد.  Equator Networkعلمی استاندارد در مطالعات پزشکی با عنوان 

 

 (است  همان هدف بینابیني طرح دوره) :يهدف کل

ی مقاالت، کتب و مجالت و ه تنظیم استراتژی جستجوآشنایی با مفهوم جستجو، موتورهای جستجو، ابر جستجوگرها و آموزش نحو

و نیز آموزش استفاده از راهنماهای تهیه  داخلی و خارجیمعتبر در هر یک از پایگاه های اطالعاتی علمی  پایان نامه های انتشار یافته

 هدف کلی این درس می باشد.گزارشات استاندارد علمی در حوزه تحقیقات بالینی 

 

 سه اول:اهداف رفتاری جل

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  را ذکر نماید.هدف های متصور از دوره  -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. )ابرجستجو و پایگاه داده  تفاوت موتور جستجوگر، -

 شناختی(هدف . )تنظیم کندرا به درستی یک استراتژی جستجو  -

 شناختی(هدف . )بردپایگاه های داده علمی داخلی را نام ب -

 شناختی(هدف فهرست کند. ) را SIDو   Magiran  ،Medlib Irandocمحتواهای  -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. )نحوه جستجوی منابع در این پایگاه ها  -

 را جستجو کند. )هدف شناختی( بتواند منابع مورد نیاز خود در این پایگاه ها -
 

 ی مطالببندی ارائهنزماجدول 

 1جلسه

دت م         

 زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس
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ارائه سرفصل هایی که  دوره روش ارزشیابی بیان اهداف دوره، دقیقه 51

در این دوره ارایه م ی 

روش هایی ک ه  -شود

دانش  جویان در پای  ان 

دوره ارزش   یابی م   ی 

 شوند

 - سخنرانی

وت موت      ور تف      ا مفاهیم و ابزارهای جستجو در وب دقیقه 51

 جس      تجوگر،

، پایگ  اه گرابرجس  تجو

، Gatewayداده، 

 ابرجستجوگر، 

 - سخنرانی

نحوه تنظیم استراتژی  مفاهیم و ابزارهای جستجو در وب دقیقه 51

جس   تجوی س   اده و 

، نح     وه ترکیب     ی

جستجوی پیشرفته در 

گوگ    ل، معای    ب و 

 مزایای آن

 - سخنرانی

بیان لیست پایگاه های  معرفی پایگاه های داده علمی داخلی دقیقه 06

 -داخلی معتبر داده

معرف  ی و بی  ان نح  وه 

جستجو در پژوهش گاه 

عل     وم و فن     اوری 

اطالع     ات ای     ران 

(Irandoc) مرک     ز ،

اطالعات علم ی جه اد 

(، SIDدانش    گاهی )

بان  ک ج  امع مق  االت 

(، Medlibپزش   کی )
Magiran 

 - کار عملی

 

 

 :اهداف رفتاری جلسه دوم
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نتظار می رود:از فراگیر ا رسدر پایان د  

 شناختی(هدف فهرست کند. )ی را پایگاه های داده علمی خارج -

 را بیان کند. )هدف شناختی( google scholarمعایب و مزایای استفاده از  -

 شناختی(هدف فهرست کند. ) را Pubmed ،MeSH  ،NLM catalogueمحتواهای  -

 ی(شناختهدف را توضیح دهد. )در این پایگاه نحوه جستجوی منابع  -

 کند. )هدف شناختی(جستجو  منابع مورد نیاز خود در این پایگاهبتواند  -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 2جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

من   ابع جس   تجو در  مرور مطالب جلسات گذشته دقیقه 51

 داخلیمعتبر 

 و پاسخ پرسش رفع اشکال

عرف  ی و بی  ان لیس  ت پایگ  اه م دقیقه 51

 خارجی معتبر های داده

معرفی و بی ان لیس ت 

معتبر پایگاه های داده 

، نح     وه خ     ارجی

جس   تجوی س   اده و 

 googleپیشرفته در 

scholar معای    ب و ،

 مزایای آن

 - کار عملی 

 Pubmedنحوه جستجو در  دقیقه 06

 

، Pubmedمعرف    ی 

بیان نح وه جس تجوی 

پیشرفته و اس تفاده از 

ها، معرفی و بی ان فیلد

اهمیت و نحوه استفاده 

 NLMو  MeSHاز 

catalogue 

 - کار عملی 

 

 

 

 اهداف رفتاری جلسه سوم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ) Scopusنحوه جستجوی منابع در  -

 ی(بتواند منابع مورد نیاز خود در این پایگاه جستجو کند. )هدف شناخت -
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 شناختی(هدف )  را ذکر نماید. شاخص های مقایسه منابع علمیلیست  -

 شناختی(هدف کند. )مقایسه با هم را  منبع علمیدو یا چند  -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 3جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 پرسش و پاسخ رفع اشکال ر پابمدنحوه جستو د مرور مطالب جلسات گذشته دقیقه 51

، Scopusمعرف     ی  Scopusنحوه جستجو در  دقیقه 51

ه جس تجوی بیان نح و

 در آن پیشرفته

 - کار عملی 

معرفی ش اخص ه ای مقایس ه  دقیقه 51

 منابع علمی

-hبیان شاخص ه ای 

index ،SNIP ،

SJR  وCiteScore ، 

 - کار عملی

آموزش نحوه مقایس ه  بیان نحوه مقایسه مجالت دقیقه 51

مج     الت توس       

 شاخصهای باال

 - کار عملی

 
 

 اهداف رفتاری جلسه چهارم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ) Proquestو  ISI Web of Science و Direct Scienceنحوه جستجوی منابع در  -

 جستجو کند. )هدف شناختی(ا هبتواند منابع مورد نیاز خود در این پایگاه  -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 4جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 پرسش و پاسخ رفع اشکال Scopus جستجو در مرور مطالب جلسات گذشته دقیقه 51

 Directمعرف        ی Direct Scienceمعرفی دقیقه 06

Science  بیان نحوه ،

تجوی پیشرفته در جس

 آن

 - کار عملی

 و بیان پیشینه  معرفی ISI Web of Scienceمعرفی  دقیقه 06
ISI Web of 

Science بیان نحوه ،

 - کار عملی
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جستجوی پیشرفته در 

 آن

، Proquestمعرف   ی  Proquestمعرفی  دقیقه 06

بیان نح وه جس تجوی 

 پیشرفته در آن

 - کار عملی

 
 

 :اهداف رفتاری جلسه پنجم

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ) DOAJ نحوه جستجوی منابع در -

 بتواند منابع مورد نیاز خود در این پایگاه جستجو کند. )هدف شناختی( -

 شناختی(هدف ) د.بیاب منابع مورد نیاز خود را در سامانه منبع یاب -

 (شناختی)هدف مجالت معتبر آمارزیستی را فهرست کند.  -
 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 0جلسه

م            دت 

 زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 Direct Scienceجس  تجو در  مرور مطالب جلسات گذشته دقیقه 51

و  ISI Web of Scienceو 
Proquest 

 پرسش و پاسخ رفع اشکال

وه جس تجوی و بی ان نح معرفی  DOAJمعرفی  دقیقه 06

 DOAJ( ،Open  مجل  ه در

access medical journals ) 

 - کار عملی

 معرف  ی س  امانه منب  ع ی  اب دقیقه 06

 وزارت بهداشت کشور

معرفی سامانه منب ع ی اب، بی ان 

 نحوه جستجوی مجالت در آن

 - کار عملی

معرف   ی مج   الت معتب   ر  دقیقه 06

 آمارزیستی

معرف    ی مجالت    ی همچ    ون 

Statistics in Medicine  و

Biometrika  وBistatistics 

 - سخنرانی

 
 

 

 اهداف رفتاری جلسه ششم:



 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 ايراندانشگاه علوم پزشکي 

 زش علوم پزشکيمرکز مطالعات و توسعه آمو

 ريزی آموزشيواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 6 

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ) نحوه جستجوی منابع در کتابخانه کاکرین -

 شناختی(هدف ) د.بیاب منابع مورد نیاز خود را در کتابخانه کاکرین -

 شناختی(هدف د. )بیاب equator networkدر گزارش موردنظر خود را نوع ا بتواند راهنمای مرتب  ب -

 د. )هدف شناختی(را توضیح ده PRISMAبتواند هر یک از آیتم های چک لیست  -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 6جلسه

م            دت 

 زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

، س  امانه DOAJجس  تجو در  گذشتهمرور مطالب جلسات  دقیقه 51

 منبع یاب

 پرسش و پاسخ رفع اشکال

معرف   ی کتابخان   ه ک   اکرین  دقیقه 51

(Cochrane) 

ک اکرین، بی ان کتابخانه معرفی 

 نحوه جستجوی پیشرفته در آن

 - کار عملی

آشنایی ب ا نح وه دس تیابی ب ه  دقیقه 51

راهنماه   ای معتب   ر گ   زارش 

 نویسی

 equatorآش    نایی ب    ا 

network ، آش  نایی ب  ا آی  تم

 PRISMAهای چک لیست 

 - و کار عملی سخنرانی

 

 

 اهداف رفتاری جلسه هفتم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 را توضیح دهد. )هدف شناختی( CONSORTبتواند هر یک از آیتم های چک لیست  -

 را توضیح دهد. )هدف شناختی( STROBEبتواند هر یک از آیتم های چک لیست  -

 را توضیح دهد. )هدف شناختی( SPIRITبتواند هر یک از آیتم های چک لیست  -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 7جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

کتابخان  ه م  روری ب  ر  مرور مطالب جلسات گذشته دقیقه 51

و چک لیس ت  کاکرین
PRISMA 

 پاسخپرسش و  رفع اشکال

 equatorآش    نایی ب    ا  دقیقه 06

network 

 - سخنرانی آی تم ه ای آشنایی ب ا
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چ      ک لیس      ت 
CONSORT 

 equatorآشنایی با  دقیقه 06

network 

آی تم ه ای آشنایی ب ا 

چ      ک لیس      ت 
STROBE 

 - سخنرانی

 equatorآشنایی با  دقیقه 06

network 

 آی تم ه ای آشنایی ب ا

 SPIRIT چک لیست

 - سخنرانی

 

 

 منابع:

 .استفاده از پایگاه های داده که در هر پایگاه داده وجود داردراهنمای  -5

 .، عاصمی غ، بهارلو، غ، تهران، نشر کتابدار5030دستیابی به اطالعات در محی  دیجیتال: از تئوری تا عمل،  -2

 

 

 وسايل کمک آموزشي:

 داشته باشند. هریک از دانشجویان و نیز مدرس هریک، یک رایانه متصل به اینترنت در اختیار

 

 

 :فراگیران ارزشیابينحوه 

 نمره 56آزمون پایان ترم -5 

 نمره 1 کار عملی تعیین شده به هنگام حضور دانشجو در کالس -2

 نمره 1 تحویل پروژه عملی در پایان دوره -0


