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 امروزه تعامل علم فناوری اطالعات و علم پرستاری تمامی جنبه های حرفه ای پرستاری را متحول نموده است.

 باشند.در آموزش، بالین، مدیریت و پژوهش پرستاری آشنا  ITمتخصصین پرستاری با کاربردهای  دانتظار می رو

لی در زمینه کاربردهای فناوری اطالعات فراهم این درس برای دانشجویان دکترای پرستاری آموزش تئوری و عم

 می کند. 
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 هدف کلی:

 آشنایی با مفاهیم و کاربردهای فناوری اطالعات در پرستاری

 اهداف فرعی:

تعریف اصطالحات کلیدی: فناوری اطالعات، داده، دانش، اطالعات، خرد، مدیریت دانش و انواع دانش،  -

ورماتیک)ژنومیک و پروتئو میک( انفورماتیک پرستاری، انفورماتیک سالمت، انفورماتیک پزشکی، بیو انف

 تله مدیسین، انفورماتیک تصاویر، تجارت الکترونیکی

پژوهش و مدیریت پرستاری، آموزش الکترونیکی، آموزش ضمن  -بالین -در آموزش ITکاربردهای  -

پایش از راه دور، خدمت، آموزش به بیمار، تحصیالت تکمیلی، ارتباطات راه دور، تله نرسینگ، مشاوره و 

، سیستم های اطالعات ITابزارها و نرم ا فزارهای مرتبط، ارزیابی و مدیریت منابع پرستاری به کمک 

 و  ارتقای دقت  و کاهش خطا  PDA  ،CDSSپرستاری، 

چالش های پیش رو )امنیت، محرمانگی و حریم خصوصی بیمار، کیفیت، سواد سالمت الکترونیک،  -

)سخت افزار، نرم افزار،    IT، چالش های فرهنگی و ...( و نیازمندیهای پیاده سازیاصول و مسائل اخالقی

 استانداردها و شبکه ها و ...(

نقش انسان و کامپیوتر پررنگ بودن میزان  ،در چرخه تشخیص درمانسطوح تعامل انسان و کامپیوتر  -

 ح هر سط در 

 و .... DSS, HIS, KMS, NIS, NOC, NIC سیستم های اطالعات پزشکی مانند -

 ، تعریف، مولفه ها، زیرسیستم ها، کاربردها، چالش ها و مزایاHISسیستم اطالعات بیمارستانی  -

وب و اینترنت، تاریخچه، اینترانت و اکسترانت، مرورگرها، کار با مرورگر اینترنت اکسپلورر و نکته ها و  -

 تنظیمات، وب پنهان

ق، موتورهای جستجو، دایرکتوری های موضوعی، جستجوی اطالعات در وب، گام های جستجوی موف -

ابر موتورهای جستجو، ابزارها و روش های جستجو، نکات کلیدی گوگل، ترفندها و عملگرها، امکانات 

 ارزیابی اطالعات بازیابی شده از اینترنت، گوگل )جستجوی تصویر، کتاب، ترجمه، اسکالر و .....(

 و نکات کلیدی برای جستجوی بهتر معرفی پایگاه های علوم پزشکی و پرستاری -

 Nursing Index, Nursing Consult, Nursing skills, CINHAL, Pubmed, Scopus, 

Proquest, MD consult, Science Direct, …  
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 و .... SID, Medlib, Iranmedex, Magiranجستجو در پایگاه های اطالعات ایرانی مانند  -

و  Footnote:هایپرلینک، ایجاد فهرست مطالب خودکار، ایجاد  Wordنکات کلیدی کار با نرم افزار  -

endnote .....  تنظیم صفحه و حاشیه ها و فونت ها و 

معرفی ابزارهای ارتباط با اینترنت ، ویدیوکنفرانس و گروه علمی اینترنتی، مدیریت ایمیل، ارسال و  -

کردن بعضی آدرس ها، کاهش  blockو دریافت پیام، ایجاد و مدیریت فولدرهای انتخابی، تنظیم فیلتر 

spam 

 آینده انفورماتیک پرستاری و ارائه سمینار های مرتبط با درس -

 نحوه ارزشیابی:

 نمره عنوان

 4 کوییز های کالسی

 6 ارائه سمینار

 01 در پرستاری( ITدر زمینه موضوعات جدید در کاربرد )تکالیف 

 نمره اضافه 1 وهشیاختیاری: نوشتن مقاله  یا پروپوزال  کار پژ
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