
 
 

 

بعوِ تؼبلٖ 

  بببلداًشگبُ ػلَم پسشکٖ 

 دانشکده طب سنتی

  دکتری تخصصی طب سنتی رایانه و سیستم های اطالع رسانی پسشکی، دانشجویان، (Course Plan) دورهطرح 

     95-96 ظبل تحص٘لٖ دٍم ً٘وعبل *.                                                                                                                  ٕپسشک ٕاطالع رظبى ّٕب ظتنٍٕ ض إًِرا: ًبم درض

 طب ظٌتٖ: اًشکذُد*.                                                                                                                                    (ػولٖتئَرٕ ٍ )ٗک ٍاحذ  : تؼذاد ٍاحذ*  

 طب ظٌتٖ: گرٍُ آهَزشٖ*.    دکترای تخصصی طب سنتی ایرانی                                                                                                   :رشتِ ٍ هقطغ تحص٘لٖ .*

 ظبٗت کبهپَ٘تر داًشکذُ طب ظٌتٖ: هحل برگسارٕ *.                                                                                                 12-10 دٍشٌبِ :  رٍز ٍ ظبػت برگسارٕ* 

 

 : ّذف کلٖ درض

کعب تَاًبٖٗ  جعتجَ در ببًک ّبٕ تخصصٖ بب اظتفبدُ از   ٍ WORD  ٍPowerPoint  ،END Noteکبر بب ٌٍٗذٍز، ًرم افسارّبٕ کبربردٕ فبّ٘ن اظبظٖ در فٌبٍرٕ اطالػبت، ّذف از اٗي دٍرُ آشٌبٖٗ بب م

. هٖ ببشذ ٍ هجالت الکترًٍ٘ک هَتَرّبٕ جعتجَگر

 : اّذاف اختصبصٖ درض

: اًتظبر هٖ رٍد در پبٗبى اٗي دٍرُ بِ تَاًبٖٗ ّبٕ زٗر قبدر ببش٘ذ داًشجَاز 

، هفبّ٘ن اظبظٖ در فٌبٍرٕ اطالػبت کل٘بت کبر بب کبهپَ٘تر -1

 زٌٍٗذٍ ٕ اظتفبدُ از چگًَگ -2

ّبٕ  ّب ٍ ٍٗصگٖ ، قببل٘تWordافسار  ًرم -3

 ّبٕ آى ّب ٍ ٍٗصگٖ ،  قببل٘تPowerPointافسار  ًرم  -4

 ّبٕ آى ّب ٍ ٍٗصگٖ ،  قببل٘تPublisherافسار  ًرم -5

ّبٕ آى  ّب ٍ ٍٗصگٖ ،  قببل٘تENDNoteافسار  ًرم. 7

  گراظتفبدُ از هَتَرّبٕ جعتجَ.  8

دٗذى خالصِ هقبالت  هحذٍد کردى حَزٓ جعتجَ، هذالٗي، قبالت درجعتجَٕ م. 9

 ٍ هجالت الکترًٍ٘ک ػلَم پسشکٖپبٗگبُ ّبٕ اطالػبتٖ جعتجَٕ در . 10

 . هٌبغ اصلٖ آًچِ اظت کِ در کالض برإ کبر ػولٖ ارائِ هٖ شَد. هٌببغ اصلٖ درض

، پرٍشُ کبرگبّٖ : شَُ٘ تذرٗط



 
 

 

 .خَد را در طَل کالض ظبٗلٌت ًگِ دارٗذ تلفي ّوراُ  .ارائِ پرٍشُ ّبٕ کالظٖ در زهبى هقرر ،رػبٗت ًظن ٍ حضَر بِ هَقغ: ًحَُ برخَرد بب غ٘بت ٍ تبخ٘ر داًشجَهقررات ٍ 

 



 
 

 

                                                                                                                   یپسشک یاطالع رسان یها ستمیو س انهیراواحذ درسی  جذول زمان بنذی
 ٍظبٗف داًشجَػٌَاى  ردٗف

هطبلؼِ هببحث تئَرٕ هربَط بِ کل٘بت کبر بب کبهپَ٘تر  هرٍرٕ بر هفبّ٘ن پبِٗ در فٌبٍرٕ اطالػبت، هْبرت ّبٕ هقذهبتٖ کبر بب ٌٍٗذٍز،    .1

ٕ تورٗي کالض Word  افسار ًرمکبر بب   .2

تورٗي کالظٖ  Word  افسار ًرماداهِ کبر بب   .3

تورٗي کالظٖ  Word  افسار ًرماداهِ کبر بب   .4

 تورٗي کالظٖ PowerPointافسار  ًرمکبر بب   .5

تورٗي کالظٖ  PowerPointافسار  ًرمکبر بب اداهِ   .6

 تورٗي کالظٖ Publisherاظتفبدُ از ًرم افسار بب  تِْ٘ پوفلتٍ  تِْ٘ پَظتر  .7

،  Metasearch engineگر ٍ هَتَرّبٕ جعتجَ اًَاع هؼرفٖ ٖٗ ٍ آشٌب  .8

 جعتجَٕ هقبالت در، جعتجَٕ هقذهبتٖ ٍ پ٘شرفتِ بب اظتفبدُ از  گَگل، کبٍشگرّبٕ برًبهٔ  

 گَگل اظکبلر   

 هطبلؼِ هببحث تئَرٕ هربَط بِ کبر بب اٌٗترًت

تورٗي کالظٖ  هرٍر هببحث قبلٖ ٍ تورٗي  .9

ٍ پبٗگبُ ّبٕ ٍ  ٍزارت بْذاشتٍ  ٍزارت ػلَمطالػبتٖ ػلَم پسشکٖ فبرظٖ هؼرفٖ پبٗگبُ ّبٕ ا  .10

 Medscape  ٍemedicine  اطالػبتٖ هؼتبر آشٌبٖٗ بب هجالت الکترًٍ٘ک داًشگبُ، هؼرفٖ

 تورٗي کالظٖ

ظبدُ ٍ پ٘شرفتِ ٍ   searchٍ آهَزغ ًحَُ  پببوذ ػلَم پسشکٖبب پبٗگبُ ّبٕ تخصصٖ  آشٌبٖٗ  .11

 Meshآشٌبٖٗ بب 

 تورٗي کالظٖ

تورٗي کالظٖ  ظبدُ ٍ پ٘شرفتِ   searchٍ آهَزغ ًحَُ  scopus بب پبٗگبُ  آشٌبٖٗ  .12

تورٗي کالظٖ  ظبدُ ٍ پ٘شرفتِ   searchٍ آهَزغ ًحَُ  web of sciense بب پبٗگبُ  آشٌبٖٗ  .13

تورٗي کالظٖ ٍ برخٖ هجالت تخصصٖ طب ظٌتٖ  SIDٗگبُ آشٌبٖٗ بب پب  .14

15.  END note  ٖتورٗي کالظ 

16.  END note ٖتورٗي کالظ 

 تورٗي کالظٖ هرٍر هببحث قبلٖ ٍ تورٗي  .17
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