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 واحد )عملی و نظری(       1 تعداد واحد:

                             11الی  11سه شنبه ها 

تری در تلفیق علوم پزشكی، اطالعات و تكنولوژی با هم منجر به توسعه ارتباطات و دانسته های به روز و دریافت اطالعات وسیع شرح درس:

 ها و نحوه مراقبت و نتایج جدیدترین پژوهش ها در سراسر دنیا و منجر به ارتقای کیفیت مراقبت و سطح سالمت می گردد.خصوص بیماری

در عصر حاضر منجر به ایجاد اصطالحات جدید مانند سیستم های اطالع رسانی پزشكی شده است؛ در  ITاز آنجا که توسعه بهره مندی از 

علوم آشنا شده و در خصوص حیطه های کاربردی فناوری اطالعات در با مفاهیم سیستم های اطالع رسانی پزشكیدانشجویان  این درس

تعریف  و پزشكی رسانی مفاهیم سیستم های اطالع با مروراین درس بصورت تئوری و عملی ارائه می شود. نند. اطالعات کسب می کپزشكی 

هایی  کلیات  کار با کامپیوتر و کاربردهای نرم افزار دانشجویان با ها و چالش ها ی آن فناوری اطالعات در علوم پزشكی و کاربردها، زیرساخت

یگاه های پا جستجو در منابع الكترونیكی، جستجو در کتابخانه دیجیتال دانشگاه، مانندهارت های جستجو مآشنا می شوند.  word از قبیل

در اینترنت و موتورهای می گیرند. نحوه جستجو  علوم پزشكی انگلیسی و پایگاه های اطالعات تخصصی فارسی را فرا اطالعات تخصصی

  می شوند. آشنادرس  های مفید در زمینه سایت. ضمنا با بصورت تئوری و عملی مرور می شودجستجو 

 به نام خدا



Medical Informatics Systems for Reproductive Health PhD students 
 

2 
 

 وسايل کمك آموزشی:

 Powerpointویدیوپروژکتور، کامپیوتر و اینترنت، مقاالت آموزشی ، 

  ارائه تمرین در کالس  –روش تدریس: سخنرانی، پرسش و پاسخ، بحث گروهی  

 

 هدف کلی:

و ، مامایی و بهداشت باروری اطالعات در علوم پزشكی برد فناوریهدف از این درس، ارتقای دانش و بینش دانشجویان در خصوص کار

 باشد.می سیستم های اطالع رسانی پزشكی

 اهداف ويژه

 در پایان درس دانشجو قادر خواهد بود: 

 سیستم های اطالع رسانی پزشكی را تعریف کندمفاهیم  -1

 کند.  را تعریف  اطالعات و دانش -فناوری اطالعات، انفورماتیک پزشكی، داده -1

 . نمایدرا بیان  در علوم پزشكی ITی کاربرد های حیطه -3

 را بیان کند پزشكی چالش های پیاده سازی انفورماتیک -4

 را فرا گیرد.  نرم افزار( کلیات کار با کامپیوتر)سخت افزار و -5

  کردن را فراگیرد. PDFو نحوه   Word نكات مهم و کاربردی کار با نرم افزار -6

 را فراگیرد. و استفاده صحیح از اپراتور ها، عملگر های آن می در وب را فراگیرد. کار با موتور جستجوی گوگل نكات اصلی جستجوی عمو -7

 سرویس های گوگل و کاربردهای آن را نام ببرد. -8

 را فراگیرد. Email  مدیریت نحوه –های ارتباط از طریق اینترنت را بیان کند. راه -9

 ی آشنا شود. با بانک های مهم اطالعات علوم پزشك  -11

 را فراگیرد. و پایگاه های فارسی و انگلیسی نكات اصلی جستجوی تخصصی در وب و کتابخانه دیجیتال  -11

 را فرگیرد. Pubmedنحوه جستجو در   -11

 نحوه استفاده از آن را فرگیرد.  ( را تعریف نموده وMeSHسرعنوان موضوعی پزشكی)  -13
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 وظايف دانشجويان

 : کسب مهارت در نحوه جستجو -1

دانشجو موظف است با مطالعه و ممارست نحوه جستجو در منابع الكترونیكی، کتابخانه دیجیتال دانشگاه، اینترنت، بانک های اطالعات علوم 

 های ارائه شده در این خصوص را انجام داده و تحویل نماید. های مفید را بصورت عملی فراگیرد و تمرینپزشكی و سایت

 در علوم پزشكی :   ITکاربردهای -1      

سیستم های اطالع رسانی پزشكی و از دانشجویان انتظار می رود که با مطالعه قبلی و انجام تكالیف در کالس حضور یابند و تعریف 

 را فراگیرند. تمرینات را بموقع ارائه نمایند و پرستاری کاربردهای فناوری اطالعات در علوم پزشكی

 و تكالیف کالسی را به موقع ارائه دهند. پایان ترم شرکت نمایند و  مون تستی میان ترمدانشجویان موظفند در آز -3    

 نحوه ارزشیابی

 نمره  1  نیم ترم آزمون تستی 

 نمره 1 سمینار کالسی

 نمره  1 حضور فعال در کالس 

 نمره  4 و ارائه بموقع تمرینات کالسیتكالیف و  

 نمره  11 امتحان پایان ترم

 نمره  11 مجموع

 

 منابع :

  1313، آناطب،  انتشارات علوم پزشکیدرویش آ، فناوری اطالعات در  -1

2- Parry DT, Parry E, Global I. Medical Informatics in Obstetrics and Gynecology: Medical 

Information Science Reference; 2009. 

3- Tan JK, Global I. Healthcare Information Systems and Informatics: Research and Practices: 

Medical Information Science Reference; 2008. 

4- Fong B, Fong A, Li CK. Telemedicine technologies: Information technologies in medicine and 

telehealth: John Wiley & Sons; 2011. 

  فایل های کالسی  -اسالید ها  -4 
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 کالس برنامه

 همراه با آموزش و تمرين عملی ارائه می شود.جلسه  تشکیل می شود و  هر ITکالس ها در مرکز 

 موضوع کالسی عنوان جلسات

 آشنایی با دانشجویان، معرفی درس، نحوه ارزیابی و انتظارات از دانشجویان 1

تعاریف داده، تله مدیسین، ت، فناوری اطالعات و مفاهیم انفورماتیک سالم ، تعریف سیستم های اطالع رسانی پزشكی

 ها زیرساخت ها و چالش، ها کاربرد نفورماتیک پزشكی،ا ،اطالعات و دانش

کار با موتور جستجوی ،  Internet Explorerاینترنت، مرورگرها و استفاده از در وب:  جستجوی عمومی 2

Google - ز اپراتورهای نحوه صحیح استفاده ا -نكات اصلی و راه های جستجوی عمومی در وب

AND/OR/NOT- - کوییز کالسی -امكانات گوگل  

جستجوی مجله و  -سایت های مفیدوب معرفی  -علوم پزشكی انگلیسیدر پایگاه های اطالعات  ی تخصصیجستجو- 3

 کتاب

 و پایگاه های پزشكی  و پرستاری، TUMS-Digital Libraryمعرفی -

 -(SID ،Iranmedex ،Magiran ،Irandoc ،Medlibسی )پایگاه های اطالعات فارجستجوی تخصصی در  4

 کوییز کالسی

و کار با پوشه ها و  Emailپست الكترونیكی و مدیریت  طرز ایجاد آدرس -های ارتباط از طریق اینترنتآشنایی با راه 5

 یکوییز کالس - Filter- Block -ایجاد پاسخ خودکار -لیافزودن مشخصات انتهای ایم -تنظیمات ایمیل

بخش  -ایجاد فهرست و رفرنس خودکار -مرتب سازی محتوا  ، Word کاربردی هایها و ویژگیآشنایی با قابلیت - 6

و تنظیمات  کردن PDFجستجو در منابع الكترونیكی، نحوه  -فارسی شدن اعداد، ی شكسته  و نكته ها  بندی متن،

 End note  -آن 

و تمام متن خالصه  مشاهده و دریافت، محدود کردن حوزه جستجو، PubMedجستجوی مقاالت در معرفی و نحوه - 7

 مقاالت 

 .MeSHاز  کاربردی نحوه استفاده   -در پابمد Alertتنظیم  – 8

 


