
دانشگاه علوم پزشكي زنجان 
دانشكده پزشكي 

COURSE PLAN 
 17تعداد ساعت:  5/0 تعداد  واحد: عملي سيستمهاي اطالع رساني نام درس: 

)1كارشناسي ارشد ژنتيك ترم ( 92 -93  سال تحصيلي اولنيمسال   

پزشكي مولكولي و ژنتيكگروه آموزشي:   دانشكده پزشكيمحل برگزاري كالس:  

مسئول درس : دكتر مبين 

 
مدرس موضوع ساعت تاريخ روز جلسه 

 13 - 15 4/8/92شنبه   1
روش هاي جستجو در اينترنت، موتورهاي جستجو گر و 

 1روشهاي استفاده از آن 
 دكتر احمدرضا مبين

2 
 شنبه

11/8/92 15 - 13 
روش هاي جستجو در اينترنت، موتورهاي جستجو گر و 

 2روشهاي استفاده از آن 
 دكتر احمدرضا مبين

 شنبه 3
آشنايي  با انواع مقاالت و اطالعات ارائه شده در  13 - 15 18/8/92

Databases 
 دكتر احمدرضا مبين

 شنبه 4
جستجو در منابع الكترونيك پزشكي  13 - 15 25/8/92

PubMed-MD consult 
 دكتر احمدرضا مبين

 شنبه 5
جستجو در منابع الكترونيك پزشكي  13 - 15 2/9/92

Best practice- EBSCO- Thomson Reuters 
دكتر احمدرضا مبين 

 شنبه 6
جستجو در منابع الكترونيك پزشكي  13 - 15 9/9/92

Procedures consults-Cochrane Library 
دكتر احمدرضا مبين 

 شنبه 7
 جستجو در منابع الكترونيك پزشكي 13 - 15 16/9/92

Springer 
دكتر احمدرضا مبين 

دكتر احمدرضا مبين  آشنايي با مجالت موجوددر كتابخانه ملي ديجيتال 13 - 15 23/9/92 شنبه 8

 
                معاون آموزشي دانشكده: مدير گروه:



دانشگاه علوم پزشكي زنجان 
دانشكده پزشكي 

COURSE PLAN 
 9تعداد ساعت:  5/0تعداد  واحد: تئوري سيستمهاي اطالع رساني نام درس: 

)1كارشناسي ارشد ژنتيك ترم ( 92 -93 سال تحصيلي اولنيمسال  

پزشكي مولكولي و ژنتيكگروه آموزشي:   دانشكده پزشكيمحل برگزاري كالس:  

مسئول درس : دكتر مبين 

 
مدرس موضوع ساعت تاريخ روز جلسه 

آشنايي  با انواع مقاالت و اطالعات ارائه شده در  13- 15 6/7/92 شنبه 1
Databases 

دكتر احمدرضا مبين 

دكتر احمدرضا مبين  Databasesآشنايي با چگونگي پيدايش و انواع   13- 15 13/7/92 شنبه 2

جستجو در منابع الكترونيك پزشكي  13- 15 20/7/92 شنبه 3
PubMed-MD consult 

دكتر احمدرضا مبين 

 13- 15 27/7/92 شنبه 4
جستجو در منابع الكترونيك پزشكي 

Best practice- EBSCO- Thomson Reuters- 
Procedures consults-Cochrane Library- 

Springer 

دكتر احمدرضا مبين 

 
                معاون آموزشي دانشكده: مدير گروه:


	IT-practical
	IT-theory

