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 دانشکده پرستاری و مامايی 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد 

 99-1400سال تحصيلی      اولسال   نيم

    مقدمه

روز به روز چشم اندازها و افق های روشن تری را جهت تسخير قلل    فن آوری اطالعات ) پيشرفت سريع تکنولوژی به ويژه 

اعف در  ر ارائه می كند و تك تك افراد و آحاد جامعه را به تالش مضعلمی فنی و صنعتی و حل مشکالت و مسائل بش 

كسب مهارت های رايانه ای و كاربرد آن ها در ساير علوم ملزم می سازد. با عنايت به اهميت خاص اطالع رسانی در گروه  

در اين زمينه ضرورت    پزشکی و افزايش فعاليت های تحقيقاتی مرتبط با آن، آشنايی با اصطالحات و منابع آگاهی دهنده

 می يابد. 

 هدف كلی 

آشنايی با مفاهيم اساسی در فناوری اطالعات، كار با ويندوز، نرم افزارهای كاربردی هدف از اين دوره   WORD و   

PowerPoint  ،SPSS ،END Note و    كسب توانايی  جستجو در بانك های تخصصی با استفاده از موتورهای   

می باشد.  جستجوگر و مجالت الکترونيك   

روش كارگاهی روش تدريس:  

 سيستم های اطالع رسانی پزشکی  نام درس:  

 كد مشخصه درس:

 واحد 1تعداد واحد: 

 عملی -نظری نوع واحد: 

 پرستاری ارشد كارشناسی مقطع و رشته تحصيلی: 

 -دروس پيشنياز :  

 2205تلفن داخلی دفتر: 

 .دوشنبه.سه شنبه هيکشنب ساعات حضور در دفتر:

 11/ 30الی  10يکشنبه ها ساعت حضور در دفتر مجازی:

 جوزی -امينی :مدرس 

Email    :,raziyehamini90@gmail.com 

minajouzi@gmail.com                                                 

 دانشکده پرستاری  سايتمکان كالس :  

 شنبه دوروز كالس : 

 14-12/ 30س:ساعت كال

 -اريخ امتحان ميان ترم:ت

 -ترم:  تاريخ امتحان پايان

 كد مشخصه درس:

 

  

 



اهداف رفتاری  :      

 نشجويان عزيز انتظار می رود دا

 : ندباشتوانايی های زير را كسب نموده انتظار می رود در پايان دوره ازفراگيران  

 كار با كامپيوتر، مفاهيم اساسی در فناوری اطالعات  -1

 ی سيستم عامل ويندوز ز، قابليت و ويژگی هاچگونگی استفاده از  ويندو -2

ها و  ،  قابليت Word ،PowerPoint ،EndNoteافزار  نرم ويندوز مانند  آشنايی با برنامه های كاربردی مهم  -3

 ها های آنويژگی 

 و مرورگرهای مهم اينترنتی  گراستفاده از موتورهای جستجو  -4

 خالصه مقاالت  زة جستجو، ديدنمحدود كردن حو با موتورهای جستجوی مهم علمی، جستجوی مقاالت  مهارت  -5

 موجود در پايگاههای اطالعاتی داده های فارسی و انگليسی Full-Textنحوه استخراج مقاالت  -6

 علوم پزشکی و مجالت الکترونيك پايگاه های اطالعاتی مدالين و ساير   جستجو در -7

 اسالمی  آزاد  دانشگاه سايت  و ديجيتال كتابخانه آشنايی با  -8

 

 ران ای فراگيفعاليت ه

 الب مطرح شده. مطارائه شركت فعال در كالس ومشاركت مستمر در 

 حضور مداوم ومنظم و بدون غيبت در كالس های درس. 

 ارائه تکاليف 

 :تکاليف 

 ارائه تکاليف مربوط به كار با نرم افزارها در حين دوره -

 ارائه پروژه نهايی -

 ارايه يکی از عناوين درسی به صورت كنفرانس -

 زشيابی:روش ار

 %50وره                                      تکاليف حين د ارائه كالسی و  



 % 20                                                         حضور فعال در كالس

 % 30                                                         امتحان پايانی عملی

 
رس:منابع اصلی د   

.انتشارات علوم پزشکی قزوين گيری از مراجع پزشکی  شيوه بهره. 1378.يزدان فر،سيمين . 1  

.اينترنت برای پرستار و ماما.نشر سالم 1381.جنتی يداهلل. 2  

  شييزدانوه بهره گيری از مراجع پزشکی تشارات توسعه قلم.فناوری اطالعات در پرستاری.ان1391.درويش ا. 3

 (.راهنمای اينترنت برای پرستاران .ويرايش سوم: نشر سالمی  1381طباطبايی ، امير. طباطبايی حميد.). 4 

م  دانپزشکی،دارو سازی،يراپزشکی و علو (.اينترنت در خدمت رشته های پزشکی،دن1381بد)رادپور،رامين ببرزاده،فر 

 م پزشکی.تهران:حيا

نابع جهت مطالعه بيشتر: م  

(. آموزش گام به گام اينترنت.تهران:صفار 1385موسوی،سيد علی.سبز علی،مجيد،)  

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

م. انتشارات سخن گستر. (.مرور متون پزشکی در اينترنت. جلد دو1386.)هدايتی مقدم، محمد رضا  

(.فن آوری اطالعات در علوم پزشکی.نشر جامعه نگر 1386مير ،سبحانی احسان.)باطبايی ا ط6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


1399-1400سال تحصيلی   اولنيم سال سيستم های اطالع رسانی در پزشکی بندی درس   جدول زمان  

الب رئوس مط تاريخ  رديف   ارائه دهنده  

ليف و وظايف  تکا-ت و معرفی طرح درس آشنايی با درس فناوری اطالعا 31/6/99 1

 فناوری اطالعات ،مقدمه ای از تاريخچه دانشجويان و بيان

ی نيدكتر ام  

آشنايی با انواع متون.كتابخانه های سنتی و ديجيتال.مروری بر اهداف  7/7/99 2

 بازنگری متون 

 امينی  دكتر

 ,end note, power pointآشنايی با نرم افزارهای پركاربرد:  14/7/99 3

word,… 

جوزی دكتر   

 دكتر جوزی  ادامه ی مبحث جلسه قبل  21/7/99 4

 دانشجو مروری بر پرستاری انفورماتيك  28/7/99 5

 دانشجو E LEARNING  مروری بر يادگيری الکترونيك  5/8/99 6

 دانشجو E RESEARCH ك نيرومروری بر تحقيق الکت  12/8/99 7

نشجودا HISآشنايی با پرونده های الکترونيك سالمت و  19/8/99 8  

آشنايی با موتور جستجوی گوگل و نحوه استفاده از عملگرها و  مروری  26/8/99 9

 برمباحث عنوان شده و رفع اشکال  تمرين 

 ی نيدكتر ام

د و تمرين تال و سايت دانشگاه آزاآشنايی با كتابخانه ديجي 3/9/99 10 ی نيدكتر ام   

و تمرين  آشنايی با سايت پاب مد و نحوه جستجو در سايت 10/9/99 11 ی نيدكتر ام   

ی نيدكتر ام medlib.sid.magiran. irandoc. آشنايی با سايت  17/9/99 12  

 وزی امينی.جتر دك و تئوری  امتحان از مباحث عنوان شده به صورت عملی 24/9/99 13

 


