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اهداف اختصاصی
رود در پایان جلسه دانشجو بتواند:انتظار می

د.موتورهاي جستجو و بانکهاي اطالعاتی اصلی مرتبط با پزشکی، سالمت و مامایی را نام ببر.1
دانشگاه را بیان نماید.اي هکتابخانهاز طریق ابل دسترس قونیکی الکترع مناب.2
قابلیتها و ویژگیهاي عمومی موتورهاي جستجو و بانکهاي اطالعاتی را توضیح دهد..3
را بیان نماید.PubMedو MEDLINEمیزان پوشش منابع توسط  .4
. بدرستی استفاده نماید.Pubmedاز جستجوي سریع بانک اطالعاتی .5
6.Boolean Operators(AND, OR, NOT).را در جستجو بدرستی بکار گیرد
7.Truncations or wild cards.را در جستجو بدرستی بکار گیرد
8.(NEAR, NEXT and ADJ) Proximity operators.را در جستجو بدرستی بکار گیرد

و نحوه مدیریت نتایج جستجو Pubmedدر MeSHکسب توانمندي در استفاده از روش جستجوي پیشرفته و کاربرد  :دوم تا سومهدف کلی جلسه 
اهداف اختصاصی

رود در پایان جلسه دانشجو بتواند:انتظار می
را توضیح دهد.doi, PMIDمقاالت مثل Codingمفاهیم مختلف مربوط به .1
ستی استفاده نماید.بدرSpecies)، تاریخ نشر، گونه ((text availability)هاي مختلف از جمله نوع مقاله، قابلیت دسترسی از فیلتر کردن نتایج جستجو بر اساس گزینه.2
استفاده نماید.Pubmedدر بدرستی در جستجوي منابع limit toوexcludeاز .3
4.Sortingهاي مختلف را بدرستی انجام دهد.نتایج جستجو بر اساس گزینه
5.Format.نتایج جستجو را بدرستی بر اساس نیاز انتخاب نماید
و جستجو بر اساس نام ژورنال، تاریخ انتشار مقاله، نام مولف و ... انجام دهد.وده بدرستی استفاده نمPubmedاز جستجوي پیشرفته .6
در استراتژي جستجو را توضیح دهد.PICOSیا PICOمفهوم  .7
در استراتژي جستجو بدرستی استفاده نماید.PICOاز .8
بدرستی کلمات کلیدي را استخراج نماید.MeSHاز .9

لمات کلیدي جستجو را انجام دهدا ترکیب درست کبو MeSHبا استفاده از .10
و ارزش آن را توضیح دهد.CSVمفهوم .11
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بدرستی استفاده نماید.NLM catalogueاز .12
را توضیح دهد.open access articleمفهوم .13
14.Full text را بدرستی قابل دستیابی مقاالت مختلفdownload .نماید
را بدرستی توضیح دهد.PMC articlesمفهوم .15
ذخیره نماید.NCBIدر بدرستی نتایج جستجو را قادر باشد .16
ارسال نماید.Endnoteافزار هاي مختلف از جمله نرم distinationرا به PubMedدرقادر باشد بدرستی نتایج جستجو .17
بدرستی استفاده نماید.RSS (Really Simple Syndication) feedsاز .18
مرتبط با موضوع را بدرستی استخراج نماید.Systematic Reviewsو Clinical Study Categoriesت مطالعاUsing Clinical Queriesبا استفاده از .19
بدرستی استفاده نماید.PubMed Single Citation Matcherاز .20
یدا کرده و آنها بدرستی تفسیر نماید.پJournals in NCBI Databasesمشخصات ژورنالها را .21

Scopusهدف کلی جلسه چهارم: کسب توانمندي در استفاده صحیح از بانک اطالعاتی 

اهداف اختصاصی
رود در پایان جلسه دانشجو بتواند:انتظار می

را توضیح دهد.Scopusمنابع تحت پوشش .9
بدرستی استفاده نماید.)Scopus)Basic search ،Advanced search ،Quick search  ،Author searchاز روشهاي مختلف جستجو در .10
بدرستی استفاده نماید.RSS (Really Simple Syndication) feedsاز .11
را بدرستی توضیح دهد.H-indexو IFمفهوم .12
) را بدرستی استخراج نماید.H-indexاطالعات مربوط به هر مولف (مقاالت، .13
ارسال نماید.Endnoteافزار هاي مختلف از جمله نرم distinationرا به Scopusدرایج جستجو قادر باشد بدرستی نت.14
استفاده نماید.Scopusبدرستی در جستجوي منابع در limit toو excludeاز .15
16.Sortingهاي مختلف از جمله نتایج جستجو بر اساس گزینهcitation.را بدرستی انجام دهد
17.Full textرا بدرستی قابل دستیابی مختلف مقاالتdownload .نماید
به مقاالت بدرستی دسترسی پیدا کند.citationبه جزئیات .18
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Cochraneهدف کلی جلسه پنجم: کسب توانمندي در استفاده صحیح از بانک اطالعاتی 

اهداف اختصاصی
رود در پایان جلسه دانشجو بتواند:انتظار می

را توضیح دهد.Cochraneبانک اطالعاتی تحت پوشش 6ه از جملمنابع تحت پوشش .1
(طبقه بندي موضوعی، الفبایی و ...) به منابع به سهولت دست یابد.Browseهاي مختلف با استفاده صحیح از گزینه.2
بدرستی استفاده نماید.)Cochrane)Quick search ،Advanced searchاز روشهاي مختلف جستجو در .3
ارسال نماید.Endnoteافزار هاي مختلف از جمله نرم distinationرا به Cochraneدر ستی نتایج جستجو قادر باشد بدر.4

وعه هاي الکترونیکی موجود در کتابخانه مرکزي دانشگاهمسایر مجو المللیبیناطالعاتی يهاهدف کلی جلسه ششم و هفتم: کسب توانمندي در استفاده صحیح از سایر بانک
اهداف اختصاصی

رود در پایان جلسه دانشجو بتواند:انتظار می
را بدرستی استخراج نماید.ISIهاي ژورنالIFمنابع مورد نیاز از جمله Web of Scienceاز .5
Mosby'sاز .6 Nursing Index را بدرستی استخراج نماید.منابع مورد نیاز
Accessاز .7 Medicine را بدرستی استخراج نماید.منابع مورد نیاز
را بدرستی استخراج نماید.منابع مورد نیاز EBSCO's databasesاز .8
را بدرستی استخراج نماید.منابع مورد نیاز Science directتمام متن و کتابهاي الکترونیکیپایگاه مجالتاز .9

را بدرستی استخراج نماید.منابع مورد نیاز Wiley interScienceام متنپایگاه مجالت الکترنیکی تماز .10
را بدرستی استخراج نماید.منابع مورد نیاز journalsBMJالکترونیکی تمام متن تمجالاز .11
را بدرستی استخراج نماید.منابع مورد نیاز MD Consultراهنماها و اطالعات پزشکی و دارویی، کیب الکترونیکت، التمجاز .12
را بدرستی استخراج نماید.منابع مورد نیاز OvidSPالکترونیکی پزشکی تمام متنتمجالاز .13
را بدرستی استخراج نماید.منابع مورد نیاز Oxford journalsاز .14
را بدرستی استخراج نماید.منابع مورد نیاز ProQuestالکترونیکیهايو پایاننامهتمجالاز .15
را بدرستی استخراج نماید.منابع مورد نیاز Springerالکترونیکیتمجالاز .16
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و اسالمیایرانیشتم: کسب توانمندي در استفاده صحیح از بانک اطالعاتی هدف کلی جلسه ه
1.

اهداف اختصاصی
رود در پایان جلسه دانشجو بتواند:انتظار می

منابع مورد نیاز را بدرستی استخراج نماید.SIDاز .1
منابع مورد نیاز را بدرستی استخراج نماید.Medlibاز .2
منابع مورد نیاز را بدرستی استخراج نماید.Magiranاز .3
منابع مورد نیاز را بدرستی استخراج نماید.Irandocز ا.4
منابع مورد نیاز را بدرستی استخراج نماید.ISCاز .5

و برخی سایتهاي آموزش الکترونیکی رایگانMedlinePlus ،Google Scholar،پایگاههاي مهم مبتنی بر شواهداز استفاده صحیح هدف کلی جلسه نهم: کسب توانمندي 

اهداف اختصاصی
رود در پایان جلسه دانشجو بتواند:انتظار می

هاي مورد نظر را استخراج نماید.شواهد مورد نیاز در زمینهtripdatabaseو UptoDateبا استفاده از پایگاههاي مهم مبتنی بر شواهد مثل .1
بدرستی استفاده نماید.MedlinePlusاز منابع مختلف در .2
را بدرستی استخراج به مقاالت citationجزئیات و) H-index(مقاالت، ینمولفاطالعات مربوط به ،منابع علمی مورد نیاز،Google Scholarروشهاي مختلف جستجو در گیري ازبهرهبا .3

نماید.
آشنا شده و حداقل Global health learning ،Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health OpenCourseWareمثل رایگان مرتبط با رشته E-Learningا پایگاههاي ب.4

کی از این پایگاهها گذرانده و گواهی مربوطه را ارائه دهد.یک درس را در ی

: کسب توانمندي دسترسی به ژورنالهاي رایگان  دهمدف کلی جلسه ه

اهداف اختصاصی
د.یاز منابع زیر بدرستی منابع مورد نظر را استخراج نمارود در پایان جلسه دانشجو بتواندانتظار می

Full-text journal sources available worldwide without charge
1. BioMed Central (www.biomedcentral.com/browse/journals/)
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2. Public Library of Science (PLoS): (www.plos.org/journals/)
3. PubMed Central (PMC): (www.pubmedcentral.nih.gov/)

Web sites listing journals offering free full-text access include:
4. Free Medical Journals (freemedicaljournals.com/)
5. HighWire Press (highwire.stanford.edu/lists/freeart.dtl)
6. http://www.gfmer.ch/Medical_journals/Free_medical.php

استفاده صحیح از وبسایتهاي  ارائه دهنده گایدالینهاي مبتنی بر شواهدتوانمندي در : کسب یازدهمهدف کلی جلسه 

اهداف اختصاصی
رود در پایان جلسه دانشجو بتواند از وبسایتهاي ارائه دهنده گایدالینهاي مبتنی بر شواهد اطالعات مورد نیاز را استخراج نماید.انتظار می

Examples of evidence-based guidelines
1. Australian National Health and Medical Research Council: Clinical Practice Guidelines (nhmrc.gov.au/publications/subjects/clinical.htm)
2. Canadian Medical Association – Infobase: Clinical Practice Guidelines (mdm.ca/cpgsnew/cpgs/index.asp)
3. National Guideline Clearinghouse (US): (www.guideline.gov/)
4. National Library of Guidelines (UK): (www.library.nhs.uk/guidelinesFinder/)
5. New Zealand Guidelines Group (www.nzgg.org.nz)
6. NICE Clinical Guidelines (UK): (www.nice.org.uk/aboutnice/whatwedo/aboutclinicalguidelines/about_clinical_guidelines.jsp)
7. Obstetrics, gynecology and reproductive medicine Guidelines, reviews, position statements, recommendations, standards

(http://www.gfmer.ch/Guidelines/Obstetrics_gynecology_guidelines.php)

اطالعاتی مرتبط با رشته هاياز پایگاهاستفاده صحیح توانمندي در : کسب زدهمدواهدف کلی جلسه 
اهداف اختصاصی

رود در پایان جلسه دانشجو بتواند از وبسایتهاي ارائه دهنده گایدالینهاي مبتنی بر شواهد اطالعات مورد نیاز را استخراج نماید.انتظار می
بدست آورد.بدرستی مورد نظر را اطالعات WHO.intاز .1
بدست آورد.بدرستی مورد نظر را اطالعات Reproductive Health Libraryاز .2
اطالعات مورد نظر را بدست آورد.Geneva Foundation for Medical Education and Researchاز .3
اطالعات مورد نظر را بدست آورد.UNFPAاز .4
) اطالعات مورد نظر را بدست آورد.POPLINE)wpd/popweb/-db.jhuccp.org/icsاز .5
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مرتبط با رشته بسایتهايواز استفاده صحیح توانمندي در : کسب زدهمدواهدف کلی جلسه 
اهداف اختصاصی

اطالعات مورد نیاز را استخراج نماید.مرتبط با رشته بسایتهايورود در پایان جلسه دانشجو بتواند از انتظار می
بدست آورد.بدرستی مورد نظر را اطالعات WHO.intاز .1
بدست آورد.بدرستی مورد نظر را اطالعات Reproductive Health Libraryاز .2
اطالعات مورد نظر را بدست آورد.Geneva Foundation for Medical Education and Researchاز .3
اطالعات مورد نظر را بدست آورد.UNFPAاز .4
) اطالعات مورد نظر را بدست آورد.POPLINE)wpd/popweb/-db.jhuccp.org/icsاز .5
اطالعات مورد نظر را بدست آورد.Global Health)(www.cabi.org/datapage.asp?iDocID=169از .6

از پایگاههاي اطالعاتی مرتبط با رشته دهم: کسب توانمندي در استفاده صحیح سیزکلی جلسه هدف 
اهداف اختصاصی

:رود در پایان جلسه دانشجو بتواندانتظار می
استخراج نماید.ز منابع معتبراکارآزماییهاي بالینی را اطالعات زا.1

Sources of Trial Information:
1. Iranian Clinical Trial Registry: http://www.irct.ir/fa/
2. Canadian Trials: http://www.canadatrials.com/
3. FDA site search: www.fda.gov/cder/
4. USA clinical trials: www.clinicaltrials.gov
5. UK clinical trials: www.controlled-trials.com/mrct/
6. WHO Listing: http://www.who.int/ictrp/en/

greyز ارا نظرورد ماطالعات  literature.استخراج نماید
Finding grey literature

1. Grey Matters: a practical search tool for evidence based searching. Canadian Agencies for Drugs and Technologies in Health (CADTH)
http://cadth.ca/media/pdf/Grey-Matters_A-Practical-Search-Tool-for-Evidence-Based-Medicine.doc

2. New York Academy of Medicine Grey Literature Database (www.nyam.org/library/pages/grey_literature_report)
3. Practical guide  to searching grey literature (UBC): http://toby.library.ubc.ca/subjects/subjpage2.cfm?id=877
4. OpenSIGLE (http://opensigle.inist.fr/)
5. European database indexes grey literature
6. Databases such as which index conference proceedings & theses (CINAHL)
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:روش آموزش

.شجو محور بوده و کالس درس با استفاده از منابع و سرفصل هاي تعیین شده و اینترنت به صورت مشارکتی و پرسش و پاسخ اداره خواهد شدشیوه آموزش دان

:انتظارات از دانشجویان محترم

ث ها مشارکت فعال داشته باشند، چرا که آمادگی قبلی منجر به یادگیري انتظار میرود دانشجویان عزیز مطابق طرح درس ارائه شده قبل از حضور در کالس مطالب درسی را مرور کرده و در بح
.عمیق تر و مشارکت بهتر دانشجویان در کالس خواهد گردید

برخورد با غیبت و تاخیر دانشجو در کالس درس: گزارش به اداره آموزشدر مورد درسسیاست م
ابی:ینحوه ارزشیابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزش
(تکالیفالف) نمره10بارم:امتحان میان ترم..........)انجام شده در منزل از طریق پست الکترونیکی، تکالیفارسال منظم و بموقع ،انجام شده در کالسدر طول دوره
                                                                                             :نمره10بارم: ب) پایان دوره
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