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 بسمه تعالی

 

 دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

 آسیه درویش :تنظیم کننده                      پزشکی کاربرد کامپیوتر در علوم  عنوان درس:  

 94-95-1نیمسال تحصیلی:                                     (عملی -نظری)واحد  2تعداد واحد:   

                                                            ------ش نیاز:  یپ  

 23دوره آموزش مامایی و بهداشت مادر و کودک،  های گرایش مامایی کارشناسی ارشدن: دانشجویا  

   IT کالسمکان کالس:  8-10شنبه ها    زمان کالس: 

    
 

 ITورود به دنیای کامپیوتر برای ، اشنایی با ابزار کاربردی امروزه در عصر اطالعات و ارتباطات شرح درس:

و همچنین در کار حرفه ای  در حیطه علوم پزشکی یکامپیوتربکارگیری انواع سیستم های و  ضروری است

، تکنولوژی رویکرد تله مدیسین بادانشجویان  در این درس بوده و رو به افزایش است. زیادیمامایی دارای پتانسیل 

در  (، کاربرد کامپیوترهاHISو  DSSی) مانند رائه خدمات راه دور و کاربرد انواع سیستم های کامپیوترهای ا

فی سطوح تعامل انسان و معر به آشنا می شوند. و مدیریت بالین، پژوهش های مختلف مامایی مانند آموزش،ه حیط

 ،و محاسبات آماری و مدیریت رفرنس ها یتحقیقات پزشک نرم افزارهای مورد استفاده در کامپیوتر پرداخته و با

پابمد و کتابخانه ملی  و مامایی، مانند علوم پزشکی ای ذخیره اطالعاتپایگاه هو  ،بیمارستانی سیستم های اطالعات

حاکمیت شبکه های کامپیوتری، . شنا می شوندو ارائه مطالب آ کتابخانه دیجیتال قابلیت های ( وNLMپزشکی)

بازیابی اطالعات علمی مهم نکات به  مرور می شوند. پتانسیل کسب و کار الکترونیکو ماعی اجتشبکه های علمی 

معرفی  موضوع درس هاي مفید در زمینه سایتوب پایگاه ها و  .اشاره می شود منابع الکترونیکی، از اینترنت و

  می شوند.

 

 وسايل كمك آموزشي:

 اساليد زشي ،ويديوپروژكتور، كامپيوتر و اينترنت، مقاالت آمو 

 روش تدريس: 

از طريق سيستم كمك آموزشي از راه ارائه تمرين در کالس عملی و  –سخنراني، پرسش و پاسخ، بحث گروهي 

  (DLN)دور
 

 هدف كلي:

کاربردها و چالش های بهره مندی از برنامه ها و  در زمینهآشنایی و کسب توان دانشجویان هدف از این درس، 

 باشد. مي پزشکیحوزه علوم در  سیستم های کامپیوتری

 

 اهداف ویژه:

 را تعریف کند ، چالش ها و کاربردهایشتله مدیسین 

  را بیان کند. تکنولوژی های ارائه خدمات راه دور و نرم افزارهای آسان در علوم پزشکیتحول 

  کاربرد آن ها را برشمارد.انواع سیستم های کامپیوتری و 
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  را کسب و بازیابی اطالعات علمی   مهم اطالعات علوم پزشكي بانك هايمهارت کاربردی جستجو در

 نماید

  را فراگیرد و پایگاه های فارسی و انگلیسی كتابخانه دیجیتال، در وب  تخصصينكات اصلي جستجوي 

  نحوه جستجو در برPubmed  .مسلط شود 

 سرعنوان موضوعي پزشكي (MeSHرا تعریف نموده ونحوه استفاده از ) فرگیردن را آ 

  مهارت جستجو درNLM را فراگیرد 

  راه اندازی آن را نام ببرد مولفه های مهمو را تعریف کند کسب و کار الکترونیک 

 انواع کسب و کار الکترونیک را نام ببرد 

  نکات مهم کار با نرم افزار ایجاد اسالید را فراگیرد 

  اجزایHIS را برشمارد 

 شبکه های علمی اجتماعی را نام ببرد 

 مولفه های کار با مدیریت رفرنس ها را بیان کند 

  مولفه های کار با نرم افزار پژوهشی و محاسبات آماری را تعریف کند 

 مهارت کار با نرم افزار مدیریت رفرنس ها را فراگیرد 

   محاسبات آماری راکسب نمایدمهارت کار با نرم افزار پژوهشی 

 

 وظایف دانشجویان:

 کار با کامپیوتر و نرم افزارهای تدریس شده کسب مهارت کاربردی -1

نحوه جستجو در منابع مطالب تدریس شده در زمینه نرم افزار ها و مطالعه و ممارست با  دانشجو موظف است

بصورت هاي مفید را  الكترونیكي، كتابخانه دیجیتال دانشگاه، اینترنت، بانك هاي اطالعات علوم پزشكي و سایت

 هاي ارائه شده در این خصوص را انجام داده و تحویل نماید.  نفراگیرد و تمری عملي

    

تكالیف در كالس بموقع از دانشجویان انتظار مي رود كه با مطالعه قبلي و انجام  ارائه سمینار و انجام تکالیف: -2

 بصورت فعال در کار گروهی و ارائه سمینار مشارکت نمایند.حضور یابند و 

و تکالیف کالسی را به موقع ارائه  پایان ترم شركت نمایند آزمون و کوئیز کالسی در دانشجویان موظفند  -2 

 .نمایند

 

 نحوه ارزشیابی

  نمره 4  سمینار کالسی

 نمره  2  حضور فعال در كالس

  نمره 4 ارائه بموقعو  یتمرینات کالستکالیف و  

  نمره 10 امتحان پایان ترم

  نمره 20 مجموع

 منابع :
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 و جزوات کالسی سالید ها و فایل های کالسیا -1  

1- Handbook of informatics for nurses   & healthcare professionals  2009, Toni hebda 

 &Patricia Czar 

  1393، آناطب، انتشارت علوم پزشکی کتاب فناوری اطالعات در -2

 

 

 ها جزییات کالس

 23دوره آموزش مامایی و بهداشت مادر و کودک،  های گرایش مامایی کارشناسی ارشد

 8-10شنبه ها  - طول ترم

 مدرس عنوان رديف

1 

 آشنايي با دانشجويان، معرفي درس، نحوه ارزيابي و انتظارات از دانشجويان

و کاربردهای  تله مديسين ، یانفورماتيک پزشکی اطالعات و فناورتعريف 

 کامپيوتر

 دکتر درويشخانم 

2 
و سطوح تعامل  ت ها و چالشهازيرساخ - آموزش و پژوهشکامپيوتر در  كاربرد

 انسان و کامپيوتر

 دکتر درويشخانم 

3 
معرفی پايگاه های اطالعات کاربردی علوم پزشکی و بهداشت باروری و سيستم 

 های اطالعات
 دکتر درويشخانم 

4 
و تمام متن خالصه  ، دريافت، محدود كردن حوزه جستجوPubmedدر  جستجو

 MeSHز نحوه استفاده ا - linked out - PMC-مقاالت

 دکتر درويشخانم 

 دکتر درويشخانم  کوئيز کالسی – كتابخانه ديجيتال و در پايگاه های اطالعات جستجوي تخصصي 5

 " NLMپزشکی و  علوم پايگاه های اطالعاتجستجوي تخصصي در  6

7 
 "  scientific social network معرفی شبکه های علمی اجتماعی

8 
 " کسب و کار الکترونيک

9 
کار با  ئه مطالب و برنامه های گرافيکی ونکات مهم کار با نرم افزار ارا

 تصاوير

 دکتر ويس مرادیآقای 

 دکتر ويس مرادیآقای   معرفی بانک های اطالعات مختلف و کاربردهای ان ها 10

 دکتر ويس مرادیآقای  SPSS  1نکات مهم کار با  11

 دکتر ويس مرادیآقای  SPSS  2نکات مهم کار با   12

 " SPSS  3نکات مهم کار با  13

 " SPSS  4نکات مهم کار با  14

 " 1افزار مديريت رفرنس ها   مهارت کار با نرم 15

 " 2مهارت کار با نرم افزار مديريت رفرنس ها   16

 


