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 دکتر رستم جاللی مدرس:             (95-96نیمسال اول   2-4شنبه )زمان ارائه درس:   
    - درس و پیش نیاز:

 
  هدف کلی درس :

هدف از اين درس، ارتقاي دانش و بينش دانشجويان در خصوص كاربرد كامپيوتر و 
 مطالب علمي مي باشد. فناوري اطالعات در پرستاري . نحوه جستجوي

 
 هداف کلی جلسات : ا

 
 كند.فناوري اطالعات را تعریف  1-
 فناوري اطالعات در پرستاري را تعریف كند. 2-
 زیرساخت ها و چالشهاي فناوري اطالعات در پرستاري را نام ببرد. 3-
كاربردهاي فناوري اطالعات در پرستاري را در حیطه هاي مختلف از قبیل آموزش، پژوهش، بالین و مدیریت  4-

 بیان كند.
 رم افزار( را فرا گیرد.كلیات كار با كامپیوتر)سخت افزار و ن 5-
فهرست نویسي و انواع رده بندي منابع در كتابخانه را تعریف كند و نحوه تحول كتابخانه ها در عصر اطالعات  6-

 را بیان كند.
 نكات اصلي و راه هاي جستجوي عمومي و تخصصي در وب را فراگیرد. 7-
 را بیان نماید. AND/OR/NOT در موتورهاي جستجو، نحوه صحیح استفاده از اپراتورهاي 8-
 با بانك هاي مهم اطالعات علوم پزشكي آشنا شود. 9-
 را كسب نماید. Pubmed مهارت جستجو در 10-
 روش هاي مختلف برقراري ارتباط از طریق اینترنت را توضیح دهد. 11-
 مزایاي سیستم اطالعات بیمارستاني را بیان كند. 12-
 درس ارائه نمایدیك سمینار در خصوص مباحث این  13-
 

 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:
 
 

 منابع:
 :کولومیشده در کور یمنابع معرف 

 . 1390كتاب فناوري اطالعات پرستاري، آسیه درویش، انتشارات فراگفت، 
 :مطالعه بیشتر منابع

1- Handbook of informatics for nurses & healthcare professionals 2009, Toni 
hebda & Patricia 
Czar 

 اسالیدهاي كالسي -مقاالت موجود درسایت هاي مفید  2-
3- http://www.ostadonline.com - سایت   

 روش تدریس:
پرسش و  –حل مسئله  – یشيکوچک، نما یگروه –اي  مباحثه ،یشامل: سخنران توانديم رييادگي – یاددهيروش 
 یشيآزما ،–پاسخ 

 وسایل آموزشی :
 ، ويدئو پروژکتورايت بورد، اساليدرايانه، و

 سنجش و ارزشیابی 

)بر  سهم از نمره کل روش       آزمون
 حسب درصد(

 ساعت تاریخ 

  کنترل هفتگی  %30  تکلیفارائه 



آزمون پایان 
 ترم

بسته  -تشريحی
 پاسخ

بر اساس برنامه  60%
 آموزش

 

حضور فعال در 
 کالس

   %00 پايش طول ترم

 
 تظارات از دانشجو:مقررات کالس و ان

 

 از کالس  شيمطالعه پ
  یدر منابع علم جستجو

 حضور بموقع و منظم در کالس  ،یمشارکت فعال در مباحث کالس 
 باشد. سيتدر مطالب مورد یريمناسب جھت فراگ یعلم یربنايز یدارا

 همطالعات کتابخان قيطر از گسترش معلومات خود در یسع داده شده، یآموزش هااز استفاده  با -
 .دينما یا

 در طی ساعات کالس تلفن همراه خود را در حالت سايلنت قرار دهد.
شود( به طور کامل مطالعه کرده  یدانشجو در مورد موضوع مشخص شده )در کالس مشخص م

 )منابع مورد استفاده ذکر شود( یو شفاه یو مطالب را به صورت کتب
 بصورت خالصه نگاشته شده و در کالس ارائه گردد. یخابمرتبط با موضوع انتپروپوزال های 
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 فٍاوری اطالعات در پرستاری :زىاٌبٍری درسجرول 

 2-4صٍبَ  روز و ساعت جهسَ :                                    

 

 ىررس ىّضّع ُر جهسَ              تاریخ جهسَ

1  
 

 پرستاری، اٌفّرىاتيك -اطالعات فٍاوری–تعاریف 

ایٍترٌت و  -ش ُا و كاربرد ُاچان ُا، زیرسادت

 internet explorer تفاده ازٌحّه اس-ىرورگرُا 

 دكتر رستو جالنی

2  
 

ٌكات  -آصٍایی با راه ُای ارتباط از طریق ایٍترٌت 

ٌحّه  -اصهی و راه ُای جستجّی عيّىی در وب

  OR ،ANDو  NOTاپراتّرُای  صحيح استفاده از

 یدکتر رستن جالل

3  
 

 یرستن جالل دکتر آصٍایی با ویٍروز -كهيات كار با كاىپيّتر

4  
 

تعریف اٌّاع  -كتابذاٌَ ُای پزصكی و اُراف آن

 -فِرست ٌّیسی و رده بٍری ىٍابع در كتابذاٌَ 

تعریف و ىزایای  -اطالعات آصٍایی با سيستو ُای

 سيستو اطالعات بييارستاٌی

 یرستن جالل دکتر

5  
 

 یرستن جالل دکتر تيریً جستجّی عيّىی در وب

6  
 

 یرستن جالل دکتر word آصٍایی با كابهيت ُا و ویژگيِای

7  
 

 یرستن جالل دکتر اٌجام تيریً –پی دی اف  ٌحّه تبریم فایم ُا بَ

8  
 

كار با پست  -طرز ایجاد آدرس ایييم 

 انكتروٌيك)دریافت و ارسال پيام و ىریریت پيام ُا(

 یرستن جالل دکتر

9  
 

 آىّزش و تيریً عيهی: ٌحّه جستجّی ىلاالت در

 ىحرود كردن جستجّ – پایگاه ُای داده ای

 یدکتر رستن جالل

11  
 

جستجو در هنابع الكترونيكي و كتابخانو ديجيتال 

هعرفي پايگاه ىاي تخصصي علوم پزشكي  -دانشگاه 

 فارسي و انگليسي

 یرستن جالل دکتر

11  
 

 هعرفي پايگاه ىاي اطالعات تخصصي پرستاري

Nursing Index  وNursing consult  وNursing 

skills 

 یرستن جالل دکتر

12  
 

Pubmed, google scholar, sciencedirect, 

…… 

 یرستن جالل دکتر

13  
 

  

 


