
    
 

 دفتر توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علی آباد کتول -دانشکده علوم پزشکی 

 دانشکده علوم پزشکی واحد علی آباد کتول

 طرح درس نظری

    88 -89نیمسال اول:               (عملیواحد  5/0واحد تئوری و  5/0)تعداد واحد:     مقطع: کارشناسی          پرستاری رشته:      فناوری اطالعات در پرستاریعنوان درس: 

       5/00/89تاریخ امتحان :     09/00/89پایان کالس:     71/6/89تاریخ شروع کالس:   01-05:50روزکالس: چهارشنبه      ساعت کالس:         08 کددرس:        -یش نیاز: پ

 آلوستانی خانمنفر    روش تدریس: سخنرانی/بحث گروهی    رسانه آموزشی: اسالید/ پروژکتور   محل اجرا: دانشکده علوم پزشکی    مدرس:  05تعداد:    01:00ساعت امتحان: 

واع رده بندی منابع و روش استفاده از کتابخانه های پزشکی، ابزارهای اطالع رسانی در این کارگاه دانشجویان با ویژگی های کتابخانه های پزشکی و ان شرح درس:

 مین خواهند کرد.و پایگاه ها و بانک های اطالعاتی پرستاری و مامایی و به شکل دستی و رایانه ای، گزارش نویسی و آموزش از طریق کامپیوتر آشنا شده و ت

های پزشکی، ابزارهای اطالع رسانی و پایگاه بندی منابع و روش استفاده از کتابخانههای پزشکی و انواع ردهویژگیهای کتابخانهدر این کارگاه دانشجویان با  هدف کلی:ا

 ای، گزارش نویسی و آموزش از طریق کامپیوتر آشنا شده و تمرین خواهند کرد.ها و بانکهای اطالعاتی پرستاری و مامایی به شکل دستی و رایانه

 رفتاری:اهداف 

 شود آشنا ،یاطالعات و کاربرد آن در پرستار یفناوردانشجو با 

 کار کند Word ،PowerPointدانشجو بتواند با نرم افزار 

 شود آشنا اینترنت و کابردهای آن در علوم پزشکی با  دانشجو

 و ساختار آنها آشنا شود پایگاه های اطالعاتی علوم پزشکی انگلیسی  و جستجوی انواع مقاالتدانشجو با  

 آشنا گردد HISو سیستم دانشجو با مرورگرها 

 یسرتد زنیا حسب بر کامپیوترو  رکتووژیدئوپرو -هداور -رکتووژپراز  دهستفاا باو  ههندد نمازسا پیش ،نیاسخنر یهااز روش  دهستفاا بادرس  ینا روش تدریس:

   با آموزش و ارائه تکالیف به دانشجویان تدریس خواهدشدو واحد عملی این درس در کارگاه کامپیوتر . شد هداخو

 فعالیت ها وتکالیف دانشجویان: 

 wordتمرین و تایپ یک متن گزارش پرستاری در 

 ارسال یک برنامه آموزشی از طریق ایمیل 

 های تعیین شدهبا کلیدواژه  abstractجستجو و بازیابی یک 

 های تعیین شدهبا کلیدواژه  full-textجستجو و بازیابی یک مقاله 

 ارائه نقد یک پایگاه اطالعات پزشکی )داخلی یا خارجی( یا مدیریت نظام اطالعات یک بیمارستان

 (نمره00ارزشیابی پایانی )                                       نمره( 5 ارائه تکالیف )                                          نمره( 5)  عملیمتحان ا   :روش ارزشیابی دانشجو

 .دگیر می ارقردرس   لمسئو رختیاآن در ا نتایجو  دشو می منجاا متر هردر  پزشکی زشموآ توسعهو  تمطالعا مرکز توسط نموآز تالااسو تحلیلو تجزیه

  ستا میالزا سکالدر  موقع به رحضوای و  حرفه رعایت اصول اخالق اسالمی، :درس نیناقوو  ها سیاست 

 منابع
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3. Nursing Journals 

 (  فناوری اطالعات در علوم پزشکی. تهران. نشر جامعه نگر. چاپ دوم.0581طباطبایی  ا، سبحانی ا. ) .0

 (. اینترنت برای پرستار و ماما. تهران.  نشر سالمی.0590جنتی ی. ) .7

 وم پزشکی قزوین.گیری از مراجع پزشکی. قزوین. دانشگاه عل(. شیوه بهره0519یزدان فر س. ) .5

 (.  نظامهای بازیابی اطالعات. مترجم: مهرداد ج. شیراز.  نشر نوید.0518النکستر ویل فورد. ) .1

وسایل  روش تدریس اهداف رفتاری تاریخ جلسه

 موردنیاز

 تکالیف حیطه  ارزیابی

0 71/6/89 سخنرانی و  کلیات کار با کامپیوترمعرفی طرح درس،  

 بحث

پروژکتور/ 

 رایانه

مطالعه بحث  شناختی پاسخ پرسش

 گروهی

7 5/1/89 سخنرانی و  تعریف فناوری اطالعات و کاربرد آن در پرستاری، آشنایی با انواع جستجو 

 بحث

پروژکتور/ 

 رایانه

مطالعه بحث  شناختی پرسش پاسخ

 گروهی

5  00/1/89  در کارگاهی آشنایی و کار با بخش های مهم و کاربردی تر آن ، Word افزار نرم 

 کامپیوتر سایت

پروژکتور/ 

 رایانه

مطالعه بحث  شناختی پرسش،تمرین

 گروهی

1 01/1/89  در کارگاهی تهیه پمفلت و لیفلت آموزشی -ادامه مبحث  

 کامپیوتر سایت

پروژکتور/ 

 رایانه

مطالعه بحث  شناختی پرسش،تمرین

 گروهی

5 71/1/89 تهیه  –آشنایی و کار با بخش های مهم و کاربردی تر آن ، PowerPointافزار  نرم 

 مولتی مدیا و پوستر آموزشی

 در کارگاهی

 کامپیوتر سایت

پروژکتور/ 

 رایانه

مطالعه بحث  شناختی پرسش،تمرین

 گروهی

6 0/9/89 .، E-MAILاینترنت و کابردهای آن در علوم پزشکی )از جمله برقراری ارتباط از طریق 

 آموزش و...( بازیابی اطالعات،

 در کارگاهی

 کامپیوتر سایت

پروژکتور/ 

 رایانه

مطالعه بحث  شناختی پرسش،تمرین

 گروهی

1 9/9/89  در کارگاهی نمایه نامه های پرستاری  -مفاهیم مربوط به اطالع رسانی پرستاری  

 کامپیوتر سایت

پروژکتور/ 

 رایانه

مطالعه بحث  شناختی پرسش،تمرین

 گروهی

9 05/9/89 گر جستجوهای موتورصفحات وب و   browserکاوشگر های استفاده از برنامة  

 گوگل و ...

 در کارگاهی

 کامپیوتر سایت

پروژکتور/ 

 رایانه

مطالعه بحث  شناختی پرسش،تمرین

 گروهی

8 77/9/89  در کارگاهی آشنایی با پایگاه های اطالعاتی علوم پزشکی فارسی  و جستجوی انواع مقاالت  

 کامپیوتر سایت

پروژکتور/ 

 رایانه

مطالعه بحث  شناختی پرسش،تمرین

 گروهی

00 78/9/89  در کارگاهی ادامه  مباحث 

 کامپیوتر سایت

پروژکتور/ 

 رایانه

مطالعه بحث  شناختی پرسش،تمرین

 گروهی

00 6/8/89  آشنایی با پایگاه های اطالعاتی علوم پزشکی انگلیسی  و جستجوی انواع مقاالت   

 و نقد یک پایگاه اطالعاتی PubMed  ،CINHAL ،Medline جستجوی مقاالت در

 در کارگاهی

 کامپیوتر سایت

پروژکتور/ 

 رایانه

مطالعه بحث  شناختی پرسش،تمرین

 گروهی

07 05/8/89  
 ادامه  مباحث

 در کارگاهی

 کامپیوتر سایت

پروژکتور/ 

 رایانه

مطالعه بحث  شناختی پرسش،تمرین

 گروهی

05 70/8/89 آشنایی با ساختار مقاله علمی )فارسی و انگلیسی( معرفی سایت های مربوطه و نمایه  

 quick searchو ... ،   ,Medlineهای پرستاری

 در کارگاهی

 کامپیوتر سایت

پروژکتور/ 

 رایانه

مطالعه بحث  شناختی پرسش،تمرین

 گروهی

01 71/8/89  Advanced search در کارگاهی 

 کامپیوتر سایت

پروژکتور/ 

 رایانه

مطالعه بحث  شناختی پرسش،تمرین

 گروهی

05 1/00/89  در کارگاهی  HISبحث گروهی درباره ویژگیهای یک پایگاه اطالعاتی و سیستم   

 کامپیوتر سایت

پروژکتور/ 

 رایانه

مطالعه بحث  شناختی پرسش،تمرین

 گروهی

06 00/00/89  در کارگاهی تمرین و رفع اشکال 

 کامپیوتر سایت

پروژکتور/ 

 رایانه

مطالعه بحث  شناختی پرسش پاسخ

 گروهی

01 09/00/89  - - - - - امتحان عملی 

 


