
 9 

 بسمه تعالی
 

 

 

 
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد بجنورد 

 ..…………  course planطرح  دوره  ترمی 

 

 1398-1397*. نیمسال تحصیلی اول                                                           در پرستاری ناوری اطالعاتفنام درس: 
 *. رشته و مقطع تحصیلی: کارشناسی پرستاری                                                پرستاری و مامایی             دانشکده: 

 -: نیازپیشدرس                                                                                 1* تعداد واحد: 
 ایت اینترنت و کامپیوتر دانشگاه، ساختمان اداریس*. محل برگزاری:                       16:30 تا 14:30شنبه سه * روز و ساعت برگزاری:  

 نام مدرس

 

 آشنا شود. کترونیکشکی و نحوه جستجو در منابع الپز در علومربرد کامپیوتر و اینترنت اکفراگیر با هدف کلی درس: 
 

 اهداف اختصاصی:
 در پایان دوره قادر باشند: رودمیاز فراگیران انتظار 

 
 شیوه تدریس:

 ار عملی دانشجوک، پرسش و پاسخ، سخنرانی
 نحوه ارزشیابی دانشجو:

 نمره 1-0در هر جلسه  سؤاالتحضور فعال در کالس و انجام تکالیف مشخص شده و پاسخگویی به 
  ملیع آزمونی شیوه ارزشیاب عملی نمره 10-آزمون تشریحیی نمره شیوه ارزشیاب 9امتحان پایان ترم: 

 
 دانشجو: تأخیرمقررات و نحوه برخورد با غیبت و 

شود دانشجویان برای یادگیری مؤثر و کارآمد و نیز حفظ نظم کالس و احترام به شأن محیط آموزشی و دیگر دانشجویان با تمرکز و پیشنهاد می
 در کالس درس حضور داشته باشند. تأخیرآمادگی و بدون 

 .ائه می شودنجام تکالیفی که در هر جلسه ارا کالیف دانشجو:وظایف و ت
 تاریخ امتحان پایان ترم:      ......

 * سایر تذکرهای مهم برای دانشجویان:
 حضور فعال در کالس و مشارکت در پرسش و پاسخ از اهمیت برخوردار است. 

  منابع برای یافتن مقاله و سایر اطالعات مفید:
 علی اکبر متواضع، انتشارات دیباگران، ترجمه نامه بین اللملی کاربری کامپیوترگواهی 

 . تهرانی. ناشر سالمله. اینترنت برای پرستار و ماما جنتی یدا
 شاهین. تهران هدایتی مقدم محمد رضا. مرور متون پزشکی در اینترنت.

 کتابنامه فناوری اطالعات. دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 شیوه بهره گیری از مراجع پزشکی یزدان فر، سیمین

 . شیوه بهره گیری از کتابخانه های پزشکی . ترجمه زاهد بیگدلیمورتن، لسل
 نشر جامعه نگر  ( فن آوری اطالعات در علوم پزشکی1386طباطبایی،امیر. سبحانی، احسان)
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 دانشگاه آزاد اسالمی واحد بجنوردناوری اطالعات در پرستاری فبرنامه درسی  بندیزمانجدول 
 ناوری اطالعات در پرستاریف

 مالحظات عنوان روز
کتابخانه هاي پزشکي و اهداف آن، تعریف انواع فهرست  -کلیات کار با کامپیوتر، مفاهیم اساسی در فناوری اطالعات 1هفته 

 اطالعات بیمارستاني نویسي و رده بندي منابع در کتابخانه، آشنایي با سیستم هاي اطالعات، تعریف و مزایاي سیستم

مطالعه مطالب جلسات قبل، نگاهی به مطالب درس جدید،
 

آمادگ
 ی

برای رفع اشکال و شروع درس جدید
 

 ، فشرده سازي فایلpdfتبدیل فایل ها به  ,wordمروري بر نرم افزار -مهارت هاي پایه در استفاده از ویندوز 
 excel, powerpoint مروري بر نرم افزارهاي-مهارت هاي پایه در استفاده از ویندوز 2هفته 

پست الکترونیك، دریافت و ارسال و مدیریت پیام ها، مروري بر نکات اصلي و راه هاي جستجوي عمومي در وب، نحوه  
 ، مروري بر خصوصیات منابع معتبر علمي در مقایسه با منابع نامعتبرand, or,notصحیح استفاده از اپراتورهاي 

معرفي ساختاربندي یك مقاله یا گزارش علمي، شناسایي منابع دانشگاهي معتبر از منابع عمومي، شناسنامه و رتبه مجالت،  3هفته 
 ISI, ISCساختار یك مجله معتبر علمي، کلمات کلیدي مناسب، مجالت علمي پژوهشي، علمي ترویجي، 

، جستجوي منابع علمي IRANDOCعات و اسناد و مدارك علمي، پایگاه اطالSIDمعرفي پایگاه اطالعات جهاد دانشگاهي 
 فارسي

مهارت هاي جستجو در منابع معتبر فارسي زبان . تشخیص اعتبار علمي محتواي یك مقاله با استناد به شناسنامه نشریه و  4هفته 
.... 

 رت هاي جستجوي تخصصي در گوگل، مها email alertموتور جستجوي گوگل، جستجوي تخصصي و محدود، ایجاد  
 Mesh ،و محدود کردن حوزه جستجو pubmedمعرفي و نحوه ي جستجوي مقاالت در  5هفته 

 جستجو در منابع الکترونیکي و کتابخانه دیجیتال دانشگاه 
 Nursing index, Nursing consult, nursing indexمعرفي پایگاه هاي اطالعات تخصصي پرستاري 6هفته 

 Ovid, proquestمعرفي   
 مرور و رفع اشکال 7هفته 

 رفع اشکال کارهاي عملي 
 رفع اشکال کارهاي عملي 8هفته 

 رفع اشکال کارهاي عملي 
 


