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 سرفصل های درس:

 -وب پنهانی –اینترنت   -تعریف سیستم های اطالع رسانی پزشکی –تعاریف فناوری اطالعات در علوم پزشکی ، پرستاری  ومامایی مفاهیم 

نکاات کلیادی جساتجوی تی  ای در       -کلیاات کاامویوتر و وینادو     –برنامه ها و خدمات رایگان گوگل  –مهارت جستجوی موفق در وب 

   -Powerpointو   wordنکات کلیدی کار باا   -و مامایی پرستاریعلوم پزشکی، معرفی پایگاه های تی  ی -پایگاه های اطالعات فارسی

 آشنایی با مجالت فارسی و انگلیسی رشته تح یلی –  Pubmedجستجو در  - وب سایت های مفید فیمعر
 

 :اهداف 

 انتظار می رود: ا  دانشجویانکسب توانایی های  یر 
  تعریف سیستم های اطالع رسانی پزشکی - فناوری اطالعات در علوم پزشکی ، پرستاری  وماماییآشنایی با مفاهیم و تعاریف 

  جستجوو ترفندها ی نکات کلیدی مرورگر ها و شنایی با آمهارت جستجو در وب، کسب  

  امکانات رایگان  گوگل و نحوه ایجادalert در گوگل 

  نحوه کار با اسالیدها -ویندو   –کلیات کامویوتر 

 آشنایی با مجله ها ی ایرانی  و کسب مهارت جستجو در پایگاه های اطالعات فارسی 

 لیدی آشنایی با نکات کWORD 

 کسب مهارت مدیریت پست الکترونیک 

 و پابمد آشنایی با پایگاه های اطالعات تی  ی پرستاری  

      فناوری اطالعات در پرستاری  و مامایی 

 تعریف سیستم های اطالع رسانی پزشکی -مفاهیم و تعاریف فناوری اطالعات در علوم پزشکی ، پرستاری  ومامایی  جلسه اول 

  یرساخت ها، کاربردها، فرصت ها و چالش های بکارگیری فناوری اطالعات جلسه دوم

 - معرفی عملگرهای جستجو -( گام های جستجوی موفقWeb Browserاینترنت و نحوه مدیریت مرورگر وب ) لسه سومج

 ترفندهای گوگل

  Invisible Webدر گوگل و جستجو و با یابی مطالب علمی در گوگل معرفی  alertایجاد  جلسه چهارم

 معرفی سرویس های جستجوی مقاله و کتاب در گوگل و وب سایت های مفید

 (شماره گذاری صفحات - footnote –نحوه ایجاد فهرست مطالب خودکار)  wordنکات کلیدی –کلیات کامویوتر جلسه پنجم

 مجله های ایرانیه  جستجو در نحوو آشنایی با Iranmedex- Magiran-  SID  پایگاه های اطالعات فارسی جلسه ششم

 مدیریت پست الکترونیکنکات کلیدی   جلسه هفتم

 و قابلیت های آن  Pubmedجستجو در  -عرفی پایگاه های تی  ی پرستاریم جلسه هشتم

 منابع:

 1393کتاب فناوری اطالعات در علوم پزشکی، آسیه درویش، انتشارت آناطب،  -1

 فایل ها و اسالیدهای کالسی -2
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