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 دانشکده پرضتاری ً مامایی دانشگاه علٌم پسشکی تيران

 

 آضیّ درٔیع مدرش:                      پسغکی کبرثرد کبيپیٕتر در ػهٕو  عنٌان درش:  

 92-93-1نیمطال تحصیلی:                                     (ػًهی -َظری)ٔادذ  2تعداد ًاحد:   

                                                            ------یش نیاز:  پ  

 ًّْ گرایع ْب  -يبيبیی کبرغُبضی ارغذن: دانشجٌیا  

   IT کالشمکان کالش:   

    
 

 

 ITٔرٔد ثّ دَیبی کبيپیٕتر ثرای ايرٔزِ در ػصر اطالػبت ٔ ارتجبطبت، اغُبیی ثب اثسار کبرثردی  شرح درس:

ثب داَػجٕیبٌ  در ایٍ درشکبيپیٕتر در دیطّ ػهٕو پسغکی دارای پتبَطیم ثبالیی يی ثبغذ. ٔ کبرثرد  ضرٔری اضت

ٔ کبرثردْبی کبيپیٕتر در دٕزِ آيٕزظ ٔ پژْٔع آغُب يی  ٔ رٔیکرد تهّ يذیطیٍ در پسغکیفُبٔری اطالػبت يفبْیى 

 word ،powerpoint  ٔexcel، تٔ ضیطتى ْبی اطالػب ثب َرو افسارْبی يٕرد اضتفبدِ در تذقیقبت پسغکیٔ  غَٕذ.

پبیگبِ ْبی اطالػبت  جطتجٕ در يُبثغ انکترَٔیکی، جطتجٕ در کتبثخبَّ دیجیتبل داَػگبِ،ضًُب . آغُب يی غَٕذ

در ایُترَت ٔ يٕتٕرْبی جطتجٕ ذ. َذِٕ جطتجٕ َيی گیر را فرا pubmed ٔ NLM ػهٕو پسغکی، تخصصی

  يؼرفی يی غَٕذ.  درش بي يفیذ در زيیُّْ ضبیتٔة  .ثصٕرت تئٕری ٔ ػًهی يرٔر يی غٕد

 

 وسايل كمك آموزشي:

 Powerpointٔيذيٕپرٔژكتٕر، كايپيٕتر ٔ ايُترَت، يقاالت آيٕزغي ، 

 روش تدريس: 

از طريق ضيطتى كًك آيٕزغي از راِ ارائّ تًريٍ در کالش عًهی ٔ  –ضخُراَي، پرضع ٔ پاضخ، تحث گرْٔي 

  (DLN)دٔر
 

 ىدف كلي:

آغُبیی ٔ کطت تٕاٌ داَػجٕیبٌ ثب کبرثری ثرَبيّ ْبی کبيپیٕتری يٕرد اضتفبدِ در تذقیقبت پسغکی رش، ْذف از ایٍ د

 ثبغذ. يي

 

 اىداف ًیژه:

  در پبیبٌ درش داَػجٕ قبدر خٕاْذ ثٕد:

 را تؼریف کُذ ٔ تهّ يذیطیٍ فُبٔری اطالػبت در ػهٕو پسغکی يفبْیى  -1

 آغُب غٕد. ٔیُذٔز ثب َرو افسار، ضخت افسار، رفغ اغکبل -2

  را فراگیرد.  Word کبر ثب َرو افسار ٔ کبرثردی َکبت يٓى -3

 را فراگیرد. Endnoteَکبت يٓى ٔ کبرثردی يذیریت رفرَص ْب ثب َرو افسار  -4

 َکبت يٓى کبرثردی پبٔرپٕیُت را فرا گیرد. -5

 ثبَک ْبی اطالػبتی يٓى را َبو ثردِ ٔ کبرثرد آٌ ْب را ثرغًبرد. -6



 را فراگیرد. Excelکبرثردی  ٔ َکبت يٓى -7

 را فرا گیرد. SPSSَکبت يٓى ٔ کبرثردی کبر ثب  -8

ٔ كبر ثب يٕتٕر جطتجٕي گٕگم  َكبت اصهي جطتجٕي ػًٕيي در ٔة را فراگیرد.ٔ   IEکبر ثب يرٔرگر  -9

 را فراگیرد. اضتفبدِ صذیخ از اپراتٕر ْب، ػًهگر ْبی آٌ 

 در گٕگم را فرا گیرد. alert يٓبرت ایجبد ضرٔیص ْبی گٕگم ٔ کبرثرد آٌ ْب را َبو ثجرد. -11

  را کطت ًَبیذ. ثبَك ْبي يٓى اطالػبت ػهٕو پسغكييٓبرت کبرثردی جطتجٕ در  -11

 را فراگیرد. ٔ پبیگبِ ْبی فبرضی ٔ اَگهیطی ٔ كتبثخبَّ دیجیتبلدر ٔة  تخصصيَكبت اصهي جطتجٕي  -12

 را فرگیرد.  Pubmedَذِٕ جطتجٕ در  -13

  .فرگیردٌ را آ ًَٕدِ َٔذِٕ اضتفبدِ از( را تؼریف MeSHضرػُٕاٌ يٕضٕػي پسغكي) -14

 را فراگیرد. NLMيٓبرت جطتجٕ در   -15

 

 ًظایف دانشجٌیان:

 کطب ميارت کاربردی کار با کامپیٌتر ً نرم افسارىای تدریص شده -1

َذِٕ جطتجٕ در يُبثغ يطبنت تذریص غذِ در زيیُّ َرو افسار ْب ٔ يطبنؼّ ٔ يًبرضت ثب  داَػجٕ يٕظف اضت

ْبي يفیذ  ثبَك ْبي اطالػبت ػهٕو پسغكي ٔ ضبیتپبیگبِ ْبی آيبری، انكترَٔیكي، كتبثخبَّ دیجیتبل داَػگبِ، ایُترَت، 

 ْبي ارائّ غذِ در ایٍ خصٕؼ را اَجبو دادِ ٔ تذٕیم ًَبیذ.  فراگیرد ٔ تًریٍ ثصٕرت ػًهيرا 

    

تكبنیف در كالش ثًٕقغ َػجٕیبٌ اَتظبر يي رٔد كّ ثب يطبنؼّ قجهي ٔ اَجبو از دا ارائو ضمینار ً انجام تکالیف: -2

 ثصٕرت فؼبل در کبر گرْٔی ٔ ارائّ ضًیُبر يػبرکت ًَبیُذ.دضٕر یبثُذ ٔ 

 .ًَبیُذٔ تکبنیف کالضی را ثّ يٕقغ ارائّ  پبیبٌ ترو غركت ًَبیُذ آزيٌٕ ٔ کٕئیس کالضی در دانشجٌیان مٌظفند  -2 

 

 ینحٌه ارزشیاب

  ًَرِ 4  ضًیُبر کالضی

 ًَرِ  2  دضٕر فؼبل در كالش

  ًَرِ 4 ارائّ ثًٕقغٔ  یتًریُبت کالضتکبنیف ٔ  

  ًَرِ 11 ايتذبٌ پبیبٌ ترو

  ًَرِ 21 يجًٕع

 منابع :

 ٔ جسٔات کالضی اضالیذ ْب ٔ فبیم ْبی کالضی -1  

 منابع مطالعو بیشتر:

1- Toni Hebda   & Patricia Czar, Handbook of informatics for nurses   & healthcare 

professionals , (2009).last Edition.  

 1391پرضتبری، اَتػبرت فراگفت ٔ تٕضؼّ قهى،  کتبة فُبٔری اطالػبت در -2

 



 ىا جسییات کالش

 کبرغُبضی ارغذ يبيبیی 

1 
 آغُايي تا داَػجٕياٌ، يعرفي درش، َحِٕ ارزياتي ٔ اَتظارات از داَػجٕياٌ

آيٕزظ ٔ در  ٔ کارتردْای کايپيٕتر تهّ يذيطيٍ ،یاَفٕرياتيک پسغکی اطالعات ٔ فُأرف تعري
 ْا زيرضاخت ْا ٔ چانع - پژْٔع

َصة  -َکات کهيذی ٔ رفع اغکال ٔيُذٔز – گرفتٍ Windows XP -  backupٔيُذٔز 2
 ايجاد َاو کارتری -ٔيُذٔز

 (1ٔ يذيريت رفرَص ْا)  ترای ثثت يُاتع endnoteَحِٕ کار تا َرو افسار  3

 (2ٔ يذيريت رفرَص ْا)  ترای ثثت يُاتع endnoteَحِٕ کار تا َرو افسار  4

   ISIيعرفی يجالت عهًی پژْٔػی ٔ  5

جطتجٕی يقانّ، کتاب ٔ  -  alertتُظيى  -يعرفی ضرٔيص ْای يختهف گٕگم ٔ کارترد آٌ ْا  6
 پاياٌ َايّ

  ٔ  يحاضثات  excelَکات يٓى کار تا  7

8 
 کٕئیس کالضی – جذأل ٔ تصأير –: ًَٕدارْا   excelَکات يٓى کار تا 

9 

ايجاد فٓرضت ٔ  -يرتة ضازی يحتٕا  ، Word کارتردی ْاي ْا ٔ ٔيژگي آغُايي تا قاتهيت
جطتجٕ در يُاتع  -فارضی غذٌ اعذاد، ی غکطتّ  ٔ َکتّ ْا  تخع تُذی يتٍ، -رفرَص خٕدکار

َذِٕ فبرضی ضبزی اػذاد، تُظیى درکت کردٌ کهًبت دٔ ثخػی ثب  - دٌکر PDFانكترَٔيكي، َحِٕ 

 ْى، اصالح ی جذاغذِ در ٔضط کهًّ، ایجبد فٓرضت يطبنت، يُبثغ ٔ پبٔرقی ثصٕرت اکبديیک  

11 
 (pptَکات يٓى کار تا َرو افسار ارائّ يطانة )

11 SPSS -1 

12 SPSS -2 

13 SPSS -3 

14 SPSS -4 

ٔب ضايت ْای  -ْای اطالعات کارتردی عهٕو پسغکی، يايايی ٔ تٓذاغت تارٔریيعرفی پايگاِ  15
 يفيذ 

 NLMپسغکی ٔ  عهٕو پايگاِ ْای اطالعاتجطتجٕي تخصصي در  16

 


