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 دانشکده پرستاری و مامايی

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد

 0010-0011سال تحصيلی    اول سال نيم

   مقدمه

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

علمی فنی و صنعتی و حل مشکالت و مسائل بشر ارائه می كند و تك تك افراد و آحاد جامعه را به تالش مضاعف در 

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

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

 می يابد.

 هدف كلی

الکترونيکی( آشنا نمودن دانشجويان پرستاری با مشخصات كتابخانه های پزشکی)چاپی و   

آشنا نمودن دانشجويان در مورد چگونگی استفاده از كتابخانه های پزشکی)چاپی و الکترونيکی(-  

آشنا نمودن دانشجويان با تکنيك های مختلف جستجو در اينترنت-  

 اتاق عملفناوری اطالعات در نام درس:  

 2010001042كد مشخصه درس:

 واحد 0تعداد واحد: 

 كارگاهینوع واحد: 

 تکنولوژی اتاق عملكارشناسی مقطع و رشته تحصيلی: 

 -دروس پيشنياز : 

 2212تلفن داخلی دفتر: 

 دوشنبه.سه شنبه.يکشنبه ، اعات حضور در دفتر:س

 41/00-01ساعت حضور در دفتر مجازی: يکشنبه 

 امينیمدرس : 

Email :r-

amini@pnu.iaun.ac.ir,raziyehamini01@gmail

.com 

 سايت مکان كالس :

 سه شنبهروز كالس : 

 01الی  2:41: ساعت كالس 

 

  

 



  روش كارگاهیروش تدريس:

 

 اهداف رفتاری :    

 دانشجويان عزيز انتظار می رود

مربوطه را تعريف نمايد (فناوری اطالعات و مفاهيم0  

(انواع رده بندی كتابخانه های چاپی را تعريف نمايند.2  

(با سيستم عامل ويندوز و تجهيزات نرم افزاری و سخت افزاری آشنا شوند.4  

NLM THESAURUS و  ( را تعريف نمايند.تزاروس و ان ال ام نظام )( مراجع مناسب رشته،0  

تی پرستاری و مامايی را شناسايی نمايند.(موتورهای كاوش و پايگاه های اطالعا0  

(نمايه های پرستاری، مدالين، سينال و روش استفاده از آن را بيان نمايند6  

(اينترنت و شبکه جهان گستر را تعريف نمايند7  

(نحوه اتصال به اينترنت را فرا بگيرند.2  

را جمع آوری نمايند.(با استفاده از موتورهای جستجوی عمومی)ياهو، گوگل و...(مطالب علمی 0  

Word و...( را فرا بگيرند (چگونگی استفاده از نرم افزارهای كاربردی)01.   

(جستجو در منابع و پايگاه های اطالعاتی را فرا بگيرند.00  

(با كتابخانه ديجيتال و سايت دانشگاه آزاد آشنا شوند.02  

 فعاليت های فراگيران

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

 حضور مداوم ومنظم و بدون غيبت در كالس های درس.

 ارائه تکاليف

 تکاليف دانشجو در طول دوره:

mailboxدر سايت ياهو يا گوگل  (ايجاد يك0   

(جستجوی مقاله از هر يك از پايگاه های معرفی شده در هر جلسه و ارائه يك كپی از آن به مدرس2  

 تکاليف پايان دوره:



پروژه تحقيقی كامل كه موارد زير در آن لحاظ گرديده باشد:ارائه يك   

(انتخاب يك موضوع با توافق مدرس0  

(بيان مقدمه و مروری بر مطالعات: از طريق جستجوی كتابخانه ای و مقاالت اينترنتی)با ارائه اصل مقاله(2  

(بيان يافته های جديد در زمينه موضوع مورد نظر به كمك مقاالت سرچ شده4  

(نتيجه گيری و بحث0  

(ارائه يك چکيده از كل مطلب0  

 روش ارزشيابی:

                                        01تمرينات عملی و تکاليف حين دوره% 

 01ه پايان ترم                                                                   ژپرو% 

 01تحان پايانی عملی    حضور فعال در كالس ونداشتن غيبت و ام%     

 

 منابع اصلی درس:

 .انتشارات علوم پزشکی قزوينگيری از مراجع پزشکی شيوه بهره.0472.يزدان فر،سيمين .0

 .اينترنت برای پرستار و ماما.نشر سالم0420.جنتی يداهلل.2

 .فناوری اطالعات در پرستاری.انتشارات توسعه قلم0400.درويش ا.4

  (.راهنمای اينترنت برای پرستاران .ويرايش سوم: نشر سالمی0420ير. طباطبايی حميد.)طباطبايی ، ام.4 

(.اينترنت در خدمت رشته های پزشکی،دندانپزشکی،دارو سازی،يراپزشکی و علوم 0420ادپور،رامين ببرزاده،فربد)ر

 مپزشکی.تهران:حيا

 نابع جهت مطالعه بيشتر:م

موزش گام به گام اينترنت.تهران:صفار(. آ0420موسوی،سيد علی.سبز علی،مجيد،)  

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

 (.مرور متون پزشکی در اينترنت. جلد دوم. انتشارات سخن گستر.0426هدايتی مقدم، محمد رضا.)

(.فن آوری اطالعات در علوم پزشکی.نشر جامعه نگر0426باطبايی امير ،سبحانی احسان.)ط6  

 

 

 

 



 

 

 0010-0011سال تحصيلی  اول  سال نيم  پرستاری فناوری اطالعات درندی درس مانبل زجدو 

 رئوس مطالب تاريخ رديف

مقدمه ای  تکاليف و وظايف دانشجويان و بيان-آشنايی با درس فناوری اطالعات و معرفی طرح درس 41/6/0011 0

 از تاريخچه فناوری اطالعات

خصوص  ی چاپی و سيستم رده بندی در كتابخانه ها و بيان مقدماتی درآشنايی با كتابخانه ها 6/7/0011 2

 اينترنت و كتابخانه ديجيتال

 تعطيل رسمی 04/7/0011 4

معرفی نمايه های .آشنايی با مقدمات ويندوز و نحوه اتصال به اينترنت و شبکه جهان گستر  21/7/0011 0

 مدالين، سينال و روش استفاده از آن -پرستاری،پزشکی

 آشنايی با ايجاد صندوق پستی الکترونيك 27/7/0011 0

 آشنايی با روش های جستجو در اينترنت و نحوه استفاده از عملگرها و تمرين 0/2/0011 6

 ادامه مبحث جلسه قبل 00/2/0011 7

 آشنايی با موتور جستجوی گوگل و نحوه استفاده از عملگرها و تمرين 02/2/0011 2

 ايی با سايت پاب مد و نحوه جستجو در سايت و تمرينآشن 20/2/0011 0

 و گرفتن مقاله از هر يك از سايت ها.medlib.sid.magiran. irandoc. آشنايی با سايت 2/0/0011 01

 آشنايی با كتابخانه ديجيتال و سايت دانشگاه آزاد و تمرين 0/0/0011 00

 ادامه مبحث جلسه قبل 06/0/0011 02

 روری برمباحث عنوان شده و رفع اشکالم 24/0/0011 04

 


