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 دانشکده پرستاری و مامايی

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد

 99-97سال تحصيلی       اولسال  نيم

   مقدمه

قلل  روز به روز چشم اندازها و افق هاي روشن تري را جهت تسخير اطالعات فن آوري) پيشرفت سريع تكنولوژي به ويژه

ب علمي فني و صنعتي و حل مشكالت و مسائل بشر ارائه مي كند و تك تك افراد و آحاد جامعه را به تالش مضاعف در كس

اطالع رساني در گروه  مهارت هاي رايانه اي و كاربرد آن ها در ساير علوم ملزم مي سازد. با عنايت به اهميت خاص

رورت مي پزشكي و افزايش فعاليت هاي تحقيقاتي مرتبط با آن، آشنايي با اصطالحات و منابع آگاهي دهنده در اين زمينه ض

 يابد.

 هدف کلی

آشنا نمودن دانشجويان پرستاري با مشخصات كتابخانه هاي پزشكي)چاپي و الكترونيكي(   

نگي استفاده از كتابخانه هاي پزشكي)چاپي و الكترونيكي(آشنا نمودن دانشجويان در مورد چگو-  

آشنا نمودن دانشجويان با تكنيك هاي مختلف جستجو در اينترنت-  

 روش کارگاهیروش تدريس:

 

 اهداف رفتاری :    

 دانشجويان عزيز انتظار مي رود

(فناوري اطالعات و مفاهيم مربوطه را تعريف نمايد1  

ه هاي چاپي را تعريف نمايند.(انواع رده بندي كتابخان2  

(با سيستم عامل ويندوز و تجهيزات نرم افزاري و سخت افزاري آشنا شوند.3  

 

 فناوری اطالعات درپرستاری نام درس: 

 واحد 1تعداد واحد: 

 کارگاهینوع واحد: 

 پرستاریکارشناسی مقطع و رشته تحصيلی: 

 -دروس پيشنياز : 

 2205تلفن داخلی دفتر: 

  ساعات حضور در دفتر:

 امينيمدرس : 

Email    :r-

amini@pnu.iaun.ac.ir,raziyehamini90@gmai

l.com 

 و سايت 4كالس مکان کالس :  

 شنبهدوروز کالس : 

 16-13:ساعت کالس 

 -اريخ امتحان ميان ترم:ت

 -تاريخ امتحان پايان ترم:

 

  

 



NLM THESAURUS و  ( را تعريف نمايند.تزاروس و ان ال ام نظام )( مراجع مناسب رشته،4  

(موتورهاي كاوش و پايگاه هاي اطالعاتي پرستاري و مامايي را شناسايي نمايند.5  

هاي پرستاري، مدالين، سينال و روش استفاده از آن را بيان نمايند(نمايه 9  

(اينترنت و شبكه جهان گستر را تعريف نمايند7  

(نحوه اتصال به اينترنت را فرا بگيرند.8  

(با استفاده از موتورهاي جستجوي عمومي)ياهو، گوگل و...(مطالب علمي را جمع آوري نمايند.9  

Word و...( را فرا بگيرند (چگونگي استفاده از نرم افزارهاي كاربردي)01.   

(جستجو در منابع و پايگاه هاي اطالعاتي را فرا بگيرند.11  

(با كتابخانه ديجيتال و سايت دانشگاه آزاد آشنا شوند.12  

 فعاليت های فراگيران

 شركت فعال در كالس ومشاركت مستمر در مطالب مطرح شده.

 الس هاي درس.حضور مداوم ومنظم و بدون غيبت در ك

 ارائه تكاليف

 تكاليف دانشجو در طول دوره:

mailboxدر سايت ياهو يا گوگل  (ايجاد يك1   

(جستجوي مقاله از هر يك از پايگاه هاي معرفي شده در هر جلسه و ارائه يك كپي از آن به مدرس2  

 تكاليف پايان دوره:

ه باشد:ارائه يك پروژه تحقيقي كامل كه موارد زير در آن لحاظ گرديد  

(انتخاب يك موضوع با توافق مدرس1  

(بيان مقدمه و مروري بر مطالعات: از طريق جستجوي كتابخانه اي و مقاالت اينترنتي)با ارائه اصل مقاله(2  

(بيان يافته هاي جديد در زمينه موضوع مورد نظر به كمك مقاالت سرچ شده3  

(نتيجه گيري و بحث4  

(ارائه يك چكيده از كل مطلب5  

 روش ارزشيابی:

                                        10تمرينات عملي و تكاليف حين دوره% 
 50ه پايان ترم                                                                   ژپرو% 
     40حضور فعال در كالس ونداشتن غيبت و امتحان پاياني عملي%     

 

 منابع اصلی درس:

 .انتشارات علوم پزشكي قزوينگيري از مراجع پزشكي شيوه بهره.1378يزدان فر،سيمين ..1

 .اينترنت براي پرستار و ماما.نشر سالم1381.جنتي يدالله.2



طباطبايي ، .4  شييزدانوه بهره گيری از مراجع پزشکی .فناوري اطالعات در پرستاري.انتشارات توسعه قلم1391.درويش ا.3

  (.راهنماي اينترنت براي پرستاران .ويرايش سوم: نشر سالمي1381امير. طباطبايي حميد.)

 م.تهران:حيا(.اينترنت در خدمت رشته هاي پزشكي،دندانپزشكي،دارو سازي،يراپزشكي و علوم پزشكي1381رادپور،رامين ببرزاده،فربد) .1

 نابع جهت مطالعه بيشتر:م

(. آموزش گام به گام اينترنت.تهران:صفار1385موسوي،سيد علي.سبز علي،مجيد،) .2  

 فرزانه،فاطمه.جستجو در اينترنت.تهران:نشر ناقوس .3

 (.مرور متون پزشكي در اينترنت. جلد دوم. انتشارات سخن گستر.1389هدايتي مقدم، محمد رضا.)

(.فن آوري اطالعات در علوم پزشكي.نشر جامعه نگر1389حاني احسان.)باطبايي امير ،سبط9 .4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://elib.sums.ac.ir/cgi-bin/koha/opac-MARCdetail.pl?bib=150100078
http://elib.sums.ac.ir/cgi-bin/koha/opac-MARCdetail.pl?bib=150100078
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 رئوس مطالب تاريخ رديف

مقدمه اي  ف و وظايف دانشجويان و بيانتکالي-آشنايي با درس فناوري اطالعات و معرفي طرح درس 27/9/99 1

 از تاريخچه فناوري اطالعات

خصوص اينترنت و  آشنايي با کتابخانه هاي چاپي و سيستم رده بندي در کتابخانه ها و بيان مقدماتي در 3/7/99 2

 کتابخانه ديجيتال

 رآشنايی با مقدمات ويندوز و نحوه اتصال به اينترنت و شبکه جهان گست 10/7/99 3

 مدالين، سينال و روش استفاده از آن -معرفي نمايه هاي پرستاري،پزشکي 17/7/99 4

 آشنايي با روش هاي جستجو در اينترنت و نحوه استفاده از عملگرها و تمرين 24/7/99 5

 ادامه مبحث جلسه قبل 1/8/99 9

 و تمرينآشنايی با سايت ياهو و نحوه ساختن يک پست الکترونيک در ياهو  8/8/99 7

 آشنايي با موتور جستجوي گوگل و نحوه استفاده از عملگرها و تمرين 15/8/99 8

 پاب مد و نحوه جستجو در سايت و تمرين سايت آشنايي با 22/8/99 9

 و گرفتن مقاله از هر يک از سايت ها.medlib.sid.magiran. irandoc. آشنايي با سايت 29/8/99 10

 تابخانه ديجيتال و سايت دانشگاه آزاد و تمرينآ شنايي با ک 9/9/99 11

 ادامه مبحث جلسه قبل 13/9/99 12

 مروری برمباحث عنوان شده و رفع اشکال 20/9/99 13

 امتحان از مباحث عنوان شده به صورت عملی 96/9/22 14

 




