دانشگاه آزاد اسالمي واحد آستارا
نام درس:
فناوري اطالعات در پرستاري

هدف كلي:
آشنايي دانشجويان با ويژگيهاي كتابخانه هاي پزشكي و انواع رده بندي منابع و روش استفاده از كتابخانه هاي
پزشكي  ،ابزارهاي اطالع رساني و پايگاهها و بانك هاي اطالعاتي پرستاري به شكل دستي و رايانه اي  ،گزارش
نويسي و آموزش از طريق كامپيوتر است.
اهداف ويژه:
در پايان دوره از فراگير انتظار ميرود:
 - 1مفهوم «فناوري اطالعات» را تعريف نموده و اهميت آن را بيان نمايد.
 - 2كتابخانه را تعريف نموده و انواع كتابخانه ها را نام ببرد.
 - 3بخش هاي مختلف يك كتابخانه دانشگاهي را تشريح نمايد.
 - 4منابع اطالعاتي كتابخانه را نام ببرد.
 - 5با چگونگي طبقه بندي يا رده بندي كتابها (اٍن اٍل اٍم يا علوم پزشكي  ،كنگره  ،دهدهي) آشنا گردد.
 - 6مفهوم شماره راهنماي كتاب يا نشانه بازيابي را بيان نمايد.
 - 7انواع كارتهاي فهرست نويسي را نام برده و چگونگي استفاده از آنها را تشريح نمايد.
 - 8بخشهاي مختلف يك كتاب و اطالعات مربوط به بخش را توصيف كند.
 - 9انواع نشريات ادواري (مجالت و روزنامه هاي پزشكي و پرستاري را نام برده و ساختار نوشته ها و مقاالت موجود
در نشريات تحقيقي را تشريح نمايد.
«- 11نمايه» را تعريف نموده و انواع نمايه نامه هاي پزشكي و پرستاري را نام ببرد.
 - 11ساختار چكيده ها و پايان نامه هاي پرستاري را تشريح نمايد.
- 12واحدهاي اساسي كامپيوتر را نام ببرد.
- 13نحوه راه اندازي و خاموش كردن كامپيوتر را تشريح نموده و انجام دهد.
- 14اجزاي پنجره هاي سيستم عامل ويندوز و برنامه هاي كاربردي آن را تشريح نمايد.
- 15نحوه اتصال به اينترنت را بيان و اجرا نموده و اجزاي پنجره برنامه مرورگر اينترنت را توضيح دهد.
- 16ساختار آدرس هاي اينترنت را بيان نمايد.
- 17نحوه استفاده از موتورهاي جستجوي ياهو و گوگل و جستجو در آنها توسط واژه هاي كليدي را بيان نموده و اجرا
نمايد.
- 18با بانك هاي اطالعاتي پرستاري و پزشكي آشنا گرديده و نحوه استفاده از آنها را بيان نموده و اجرا نمايد.
 - 19نحوه ثبت اطالعات بيمار و گزارش نويسي در پرستاري را يان نمايد.
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