
 
 دانشکده

 پرستاری و مامایی
 

داخلی  پرستاری ارشد کارشناسی  مخاطبان:                   یدر پرستار فناوری اطالعاتعنوان درس :     

 ، مشاوره در ماماییجراحی

 تاشنبه از  ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:    / واحد عملی5نظری واحد  /5واحد نظری  1 تعدادواحد:
 11-11شنبه  چهار

 دکتر رستم جاللی مدرس:             (97-98نیمسال اول   1-1شنبه دو)زمان ارائه درس:   
    - درس و پیش نیاز:

 
  هدف کلی درس :

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

 
 هداف کلی جلسات : ا

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

 بیان كند.
 كلیات كار با كامپیوتر)سخت افزار و نرم افزار( را فرا گیرد. 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 11-
 روش هاي مختلف برقراري ارتباط از طریق اینترنت را توضیح دهد. 11-
 بیمارستاني را بیان كند. مزایاي سیستم اطالعات 11-

 سمیاریکنترل پالج یبا نرم افزارها ییآشنا -13
  end noteآشنایی با نرم افزار رفرنس نویسی  -11
 یك سمینار در خصوص مباحث این درس ارائه نماید - 15
 

 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:
 

 منابع:
 :کولومیشده در کور یمنابع معرف 

 . 1391طالعات پرستاري، آسیه درویش، انتشارات فراگفت، كتاب فناوري ا
 :مطالعه بیشتر منابع

1-CIN: Computers, Informatics, Nursing Journal Articles 
2- Journal of Informatics Nursing Journal Articles 
3- Handbook of informatics for nurses & healthcare professionals 2009, Toni 
hebda & Patricia Czar 

 اسالیدهاي كالسي -مقاالت موجود درسایت هاي مفید  4-
5- http://www.ostadonline.com – سایت   
 

 روش تدریس:
پرسش و  –حل مسئله  – یشيکوچک، نما یگروه –اي  مباحثه ،یشامل: سخنران توانديم رييادگي – یاددهيروش 
 ، کارگاهی، تکليف محور یشيآزما ،–پاسخ 
 یل آموزشی :وسا

 ، ويدئو پروژکتوررايانه، وايت بورد، اساليد
 



 
 

 سنجش و ارزشیابی 

)بر  سهم از نمره کل روش       آزمون
 حسب درصد(

 ساعت تاریخ 

  کنترل هفتگی  %50  تکلیفارائه 

آزمون پایان 
 ترم

بر اساس برنامه  %40 عملی
 آموزش

 

حضور فعال در 
 کالس

   %00 پايش طول ترم

 
 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

 

 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
 تکليف جلسه قبل را تحويل دهد.دانشجو قبل از شروع هر جلسه 

 

 دانشکده: EDOنام و امضای مدرس:             نام و امضای مدیر گروه:                نام و امضای مسئول

 تاریخ تحویل:                          تاریخ ارسال:                                   تاریخ ارسال :

 



 اطالعات در پرستاریفناوری  :جدول زمانبندی درس

 2-4شنبه دوروز و ساعت جلسه :                                    

 

 مدرس موضوع هر جلسه              تاریخ جلسه

1  

62/7/77 

 پرستاري، انفورماتيك -اطالعات فناوري–تعاريف 

اينترنت و  -ش ها و كاربرد هاچال ها، زيرساخت

 internet explorer نحوه استفاده از-مرورگرها 

 دكتر رستم جاللی

6 6/8/77 
 

نكات  -آشنايی با راه هاي ارتباط از طريق اينترنت 

نحوه  -اصلی و راه هاي جستجوي عمومی در وب

  OR ،ANDو  NOTاپراتورهاي  صحيح استفاده از

 یدکتر رستم جالل

3 7/7/77 
 

 یرستم جالل دکتر آشنايی با ويندوز -كليات كار با كامپيوتر

4  

12/7/77 

تعريف انواع  -كتابخانه هاي پزشكی و اهداف آن

 -فهرست نويسی و رده بندي منابع در كتابخانه 

تعريف و مزاياي  -اطالعات آشنايی با سيستم هاي

 سيستم اطالعات بيمارستانی

 یرستم جالل دکتر

5 63/7/77 
 

 یرستم جالل دکتر تمرين جستجوي عمومی در وب

2  

33/7/77 

 یرستم جالل دکتر word قابليت ها و ويژگيهايآشنايی با 

7  

7/8/77 

 یرستم جالل دکتر انجام تمرين –پی دي اف  نحوه تبديل فايل ها به

8 14/8/77 
 

كار با پست  -طرز ايجاد آدرس ايميل 

 الكترونيك)دريافت و ارسال پيام و مديريت پيام ها(

 یرستم جالل دکتر

7 61/8/77 
 

 نحوه جستجوي مقاالت درآموزش و تمرين عملی: 

 محدود كردن جستجو –پايگاه هاي داده اي 

 یدکتر رستم جالل

13 68/8/77 
 

جستجو در منابع الكترونيكي و كتابخانه دیجيتال 

معرفي پایگاه هاي تخصصي علوم پزشكي  -دانشگاه 

 فارسي و انگليسي

 یرستم جالل دکتر

11  

5/7/77 

 تاريمعرفي پایگاه هاي اطالعات تخصصي پرس

Nursing Index  وNursing consult  وNursing 

skills 

 یرستم جالل دکتر

16 16/7/77 
 

Pubmed, google scholar, sciencedirect, 

…… 

 یرستم جالل دکتر

13 17/7/77 
 

 یدكتر رستم جالل آشنايی با نرم افزارهاي كنترل پالجياريسم

 


