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 سرفصل های درس: 

ی چواشش هوا   -در پرسوتاری  ITی ، کاربردهوا ماموایی  ، پرسوتاری  و یف فناوری اطالعات در علومم پششو ی  تعارو  مفاهیم

 مهوارت  -پنهوانی  وب –اینترنو    -انماع دانش صریح و ضمنی، چرخه دانش – در پرستاری و علمم پشش ی ITب ارگیری 

نورم   ن ات کلیدی کار بوا کلیات کامپیمتر و  – گمگلو ترفندهای جستجم در  ی علمیها برنامه – وب در ممفق جستجمی

-اطالعوات فارسوی  ن ات کلیدی جستجمی تخصصوی در  پایاواه هوای     -ارتباط علمی با پس  اش ترونیک – Wordافشار 

معرفوی   -تحصویلی  رشته مجالت با آشنایی –  Pubmedجستجم در   - تخصصی پرستاریاطالعات معرفی پایااه های 

     وب سای  های مفید

 

 :اهداف 

 انتظار می رود. از دانشجمیانکسب تمانایی های زیر 
    

  اماییم ، پرستاری وفناوری اطالعات در علمم پشش یآشنایی با مفاهیم و تعاریف  

  کاربردها، فرص  ها و چاشش ها ب ارگیریIT  در پرستاری 

  ، و ترفندها ی ن ات کلیدی مرورگر ها و شنایی با آدر وب، ی عمممی کسب مهارت جستجم اینترن

  جستجم

  تصمیر، کتاب، ترجمه، مقاالت و ...(گمگل  علمیام انات( 

 ه پردازو مرورن ات کلیدی کار با نرم افشار واژ کلیات کامپیمتر word و محتمای متنی 

 آشنایی با مجله ها ی ایرانی  و کسب مهارت جستجم در پایااه های اطالعات فارسی 

  مدیری  پس  اش ترونیکن ات کلیدی 

 آشنایی با پایااه های اطالعات تخصصی پرستاری  

  پابمدجستجم در  

 منابع:
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 1393کتاب فناوری اطالعات در علمم پشش ی، آسیه درویش، انتشارت آناطب،  -1

 فایل ها و اسالیدهای کالسی -2

 

    پرستاریفناوری اطالعات در  

کاربردها، فرص  ها و چاشش  ،علمم پشش ی، پرستاری  ومامایی مفاهیم و تعاریف فناوری اطالعات در جلسه اول 

 در پرستاری ITهای ب ارگیری 

معرفی  -( گام های جستجمی ممفقWeb Browserاینترن  و نحمه مدیری  مرورگر وب ) سه دومجل

 سرویس ها و ترفندهای گمگل -م عملارهای جستج

  Invisible Webگمگل و جستجم و بازیابی مطاشب علمی در گمگل معرفی خدمات علمی  لسه سممج

 ای  های مفیدمعرفی سرویس های جستجمی مقاشه و کتاب در گمگل و وب س

  footnote –خمدکار نحمه ایجاد فهرس  مطاشب )از قبیل  Wordن ات کلیدی –کلیات کامپیمتر  جلسه چهارم

- header  شماره گذاری صفحاتو) 

 و آشنایی با مجله های ایرانیIranmedex- Magiran-  SID  پایااه های اطالعات فارسی جلسه پنجم

 س  اش ترونیکن ات کلیدی مدیری  پ جلسه ششم

 nursing index- nursing consult – nursingمعرفی پایااه های تخصصی پرستاری جلسه هفتم

skills 
 و قابلی  های آن  Pubmedجستجم در  جلسه هشتم

 

 نحوه ارزشیابی

مقاشه به سیستم آممزش  4جستجم، دانلمد و ارسال 

 راه دور)نماد(

 نمره 4

 نمره 2 حضمر فعال در کالس 

 نمره 4 تمرینات کالسی و ارائه بممقع انجام ت اشیف، کمییش،

 نمره 10 امتحان پایان ترم

 نمره 20 مجممع

 

 


