
 

 

| 1 

 بسمه تعالی 

 دانشگاه علوم پزشکی گلستان  

 دفتر توسعه آموزش دانشکده پرستاری و مامایی بویه گرگان 

 فناوری اطالعات در پرستاری  (course planترمی ) دورهطرح 

 1400-1401 تحصیلیسال  اول نیمسال *.                                    نام درس: فناوری اطالعات در پرستاری                      

                  ترم يک ،پرستاريکارشناسی  یلی:صرشته و مقطع تح .*                                                                      مامايی بويه و پرستاريدانشکده: 

  فناوری اطالعات )معاونت آموزشی(  *.گروه آموزشی:                             (عملیواحد  5/0تئوري و واحد  5/0يک واحد ) * تعداد واحد: 

 
 

 يدکتر لیال جويبارول درس: ئنام مس

 هر روز بجز ايام تعطیل   روزهای تماس: 

 : دانشکده پرستاري، طبقه دوم،آدرس دفتر

 

 مدرسین: 

   A.Jannati.Ataee@live.com  جنتی عطايی علیمهندس  -1

 drjouybari@gmail.com   دکتر لیال جويباري  -2

 

 آنالين  محل برگزاری:  *.                                  14:00-13:00  شنبه ساعتسه   * روز و ساعت برگزاری: کالس دکتر جویباری: 

 آنالين رگزاری: محل ب *.                              14:00-16:00سه شنبه ساعت      * روز و ساعت برگزاری: کالس مهندس جنتی: 

،   PowerPointو  Wordکار بااا ويناادوز، ناارم افزارهاااي کاااربردي فاهیم اساسی در فناوري اطالعات، هدف از اين دوره آشنايی با م:  هدف کلی درس

با استفاده از موتورهاي  شکیپز ساخت آدرس الکترونیکی و ارسال نامه و ضمائم از طريق آن و کسب توانايی  جستجو در بانک هاي اطالعاتی عمومی و تخصصی

 .جستجوگر می باشد

 انتظار می رود در پایان این دوره به توانایی های زیر قادر باشید: از شما :  اهداف اختصاصی درس

 ، مفاهیم اساسی در فناوري اطالعات کلیات کار با کامپیوتر .1

 ز ويندو  چگونگی استفاده از  .2

 هايها و ويژگی، قابلیت Wordافزار نرم .3

 هاي آنها و ويژگی،  قابلیت PowerPointافزار نرم  .4

  (ا، ارسال فايلهدر موتورهاي جستجو، بويژه سايت ياهو. کار با پست الکترونیک )ارسال و دريافت پیغام، پاسخ به پیغام Email.  گرفتن آدرس 5

  Internet Explorer از قبیل کاوشگر اينترنتهاي استفاده از برنامة  . 6

 Google گرو کار با موتور جستجو گر.  استفاده از موتورهاي جستجو7

 ديدن خالصه مقاالت  محدود کردن حوزة جستجو، مدالين، جستجوي مقاالت در. 8

 علوم پزشکیپايگاه هاي اطالعاتی جستجوي در . 9

 تب زير براي بخش نظري درس می توانید استفاده کنیدمنبع اصلی آنچه است که در کالس براي کار عملی ارائه می شود. از ک. منابع اصلی درس

 انتشارات ديباگران  ،(، ترجمه علی اکبر متواضع....گواهی نامه بین اللملی کاربري کامپیوتر )

 . ناشر سالم. تهران ).....(جنتی يداله. اينترنت براي پرستار و ماما . 

 . شاهین. تهران..()... هدايتی مقدم محمد رضا. مرور متون پزشکی در اينترنت. 

 مشهد  ).....( کتابنامه فناوري اطالعات. دانشگاه علوم پزشکی مشهد.  

  -)بخش جستجو در بانک هاي اطالعاتی به صورت آفالين نیز در سامانه نويد قرار داده میشود سخنرانی به همراه نمايش به صورت آنالين    : شیوه تدریس

 ( اساليد به همراه صوت

 در جدول به تفصیل آمده است. و بارم مربوط به هر ارزشیابی:دانشجو  نحوه ارزشیابی  

حضوور در تموام جلسوات  .اعمال می شااودوانین و  مقرارت آموزشی دانشکده مطابق ق:  نحوه برخورد با غیبت و تاخیر دانشجومقررات و 
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 آنالین ضروری است .

 

 

ورپوينت تا زمان تعیین شده توسط آقاي مهندس جنتی  تحويل داده می شود. تکالیف و پا   Wordتکالیف مربوط به تهیه     :تحویل تکالیف* تاریخ 

 مربوط به جستجو در منابع اطالعاتی يک جلسه بعد از تدريس تحويل داده می شود )دکتر جويباري( 

ط به در صورتی که شرای  *.  تاریخ امتحان عملی مربوط به بخش موتورهای جستجوگر و بانک های اطالعاتی تخصصی:

برگزار می شود ولی در صورت شرايط غیرحضوري آزمون به   در اتاق کامپیوتر دانشکده صورت انفراديصورت حضوری تغییر یابد آزمون به صورت عملی و  

 صورت انجام پروژه آنالين خواهد بود که توضیحات آن حین جلسات تدريس گفته خواهد شد.

*. آزمون کتبی در باره مفاهیم آموخته شده طی دوره می باشد و منبع آزمون نیز      مطابق تقویم دانشگاهی    پایان ترم: کتبی  * تاریخ امتحان

 . سواالت از نوع چهار گزينه ايو توضیحاتی است که استاد در کالس درس ارائه میدهد  و اساليدهايی است که در اختیارتان قرار می گیرد ICDLاز کتاب هاي 

 است. 

 از اهمیت خاص برخوردار است.  ارائه پروژه هاي کالسی در زمان مقررو   حضور به موقع    های مهم برای دانشجویان:* سایر تذکر**

 :بخش و بارم مربوط به هر    نحوه ارزشیابی
Word تا پایان جلسات  نمره 3   در کالس : تهیه یک کتابچه یا پمفلت مطابق آموزش ارائه شده 

PowerPointتا پایان جلسات  نمره 3 کالس دیا یا پوستر مطابق آموزش ارائه شده در : تهیه یک مولتی م 

 پایان جلسات  نمره  6   های اطالعاتی فارسی و انگلیسیجستجو در بانک استفاده از موتورهای جستجوگر، 

 پایان ترم  نمره  8   امتحان کتبی پایان ترم

 در طول دوره ارزیابی نمره ارفاقی  2 ی آنالین، انجام به موقع تکالیف رعایت اخالق دانشجویی در طول دوره ، حضور مرتب در کالس ها

 صورت می گیرد  
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  واحد درسی فناوری اطالعات جدول زمان بندی

 دانشجویان کارشناسی پرستاری
   

 مالحظات   مدرس  عنوان ساعت  تاریخ ردیف 

 1400مهر  20 1

 16تا  14

 معرفی طرح درس، 

 اهیم اساسی در فناوری اطالعاتکلیات کار با کامپیوتر، مف

  مهندس  جنتی 

ز، مهارت های پایه،  ویندو  سیستم عاملچگونگی استفاده از       2

 تجهیزات سخت افزاری، نرم افزاری مورد نیاز

 تمرین و پرسش و پاسخ  مهندس  جنتی  

آشنایی و کار با بخش های مهم و کواربردی   ،  Word  افزارنرم   3

 تر آن

 تمرین و پرسش و پاسخ  مهندس  جنتی  

  مهندس  جنتی   تهیه پمفلت و لیفلت آموزشی -ادامه مبحث    4

آشنایی و کار با بخش هوای مهوم و ،  PowerPointافزار  نرم    5

 پوستر آموزشیتهیه مولتی مدیا و  –کاربردی تر آن 

 تمرین و پرسش و پاسخ  مهندس  جنتی  

، آشوونایی بووا آن از اسووتفاده  الکترونیووک وآدرس سوواخت     6

 کاربردهای آن

 تمرین و پرسش و پاسخ  مهندس  جنتی 

   در صورت نیاز  جلسات بیشتری برگزار می شود    7

 

 سه شنبه   1

 1400مهر  20

13 

 14تا 

 

 مانندمفاهیم و کلیات مربوط به استفاده از اینترنت 

URL, fttp, http, domain, www, hyperlink, 

hypertext 

 صفحات وب  browserکاوشگر های برنامة استفاده از 

، دایرکتوری ها و نحووه کوارکرد گر گوگلجستجوهای  موتور 

 آنها

 تمرین و پرسش و پاسخ  دکتر لیال جویباری 

 سه شنبه   2

  

13 

 14تا 

 

 جستجو ساده و جستجوی پیشرفته در گوگل 

 استفاده از گوگل اسکالر 

 تمرین و پرسش و پاسخ  دکتر لیال جویباری 

 سه شنبه   3

  

13 

 14تا 

 

آشنایی با پایگاه هوای اطالعواتی علووم پزشوکی فارسوی  و 

 ،جستجوی انواع مقاالت

SID 

Magiran 
Irandoc 

 تمرین و پرسش و پاسخ  دکتر لیال جویباری 

 سه شنبه   

  

13 

 14تا 

 

پایگواه هوای اطالعواتی علووم پزشوکی فارسوی  و    -ادامه  

 ،جستجوی انواع مقاالت

  

 سه شنبه   4

  

13 

 14تا 

 

 آشنایی با سامانه نوپا

https://journals.research.ac.ir/index.php?&slct_

pg_id=71&sid=2&slc_lang=fa 

  

https://journals.research.ac.ir/index.php?&slct_pg_id=71&sid=2&slc_lang=fa
https://journals.research.ac.ir/index.php?&slct_pg_id=71&sid=2&slc_lang=fa
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 ترجمان دانش 

 سه شنبه   5

  

13 

 14تا 

 

 نمایه اشنایی با مفهوم 

آشنایی با پایگاه های اطالعاتی علووم پزشوکی انگلیسوی  و 

 پابمد سنترال  جستجوی مقاالت در جستجوی انواع مقاالت

PMC 

 تمرین و پرسش و پاسخ  دکتر لیال جویباری 

 سه شنبه   6

  

13 

 14تا 

 

ادامه  مباحث آشنایی با پایگاه های اطالعاتی علووم پزشوکی 

 انگلیسی   کالکشن 

PUBMED 

   

 تمرین و پرسش و پاسخ  دکتر لیال جویباری 

 سه شنبه   7

  

13 

 14تا 

 

آشنایی با پایگاه هوای اطالعواتی علووم پزشوکی انگلیسوی  

SCOPUS 

 اسکوپوس 

 تمرین و پرسش و پاسخ  دکتر لیال جویباری 

 سه شنبه   8

  

13 

 14تا 

 

   دکتر لیال جویباری  تکمیلی 

 

اری، مهندس علی جنتی عطاییدکتر لیال جویب - 1400مهر بازنگری    


