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مقدمه
در این کارگاه دانشجویان با ویژگی های کتابخانه های پزشکی و انواع رده بندی منابع و روش استفاده از کتابخانه های پزشکی ابزار های اطالع
رسانی و پایگاه ها و بانک های اطالعاتی پرستاری و مامایی به شکل دستی و رایانه ای ،گزارش نویسی و آموزش از طریق کامپیوتر آشنا شده و
تمرین خواهند کرد.

هدف کلی
در پایان این درس دانشجویان قادر خواهند بود :
مشخصات کتابخانه های پزشکی و نحوه استفاده از منبع کتاب نشریات پایان نامه ها (به شکل چاپی یا الکترونیکی) مراجع پرستاری در اشکال
گوناگون ،روش های بازیابی و جستجو در بانک های اطالعاتی پرستاری و تزاروس را شناخته و تو ضیح دهند .
نظام  ....در کتابخانه نشریات پرستاری مامایی را بیان کنند.
روش استفاده از ابزار های اطالع رسانی پرستاری معرفی شده (نمایه نامه های پرستاری مدالین سینال و فهرستگان را توضیح دهند (.اشکال
چاپی و الکترونیک را بیان کنند.
مهارت جستجو در منابع اطالعات دستی و رایانه ای پرستاری را عمال اجرا نمایند .
مفاهیم مربوط به اطالع رسانی پرستاری را تعریف کنند .
کاربرد کامپیوتر در دسترسی به منابع پرستاری را شرح دهند .
گزارش نویس و آموزش از طریق کامپیوتر را مورد بررسی قرار دهند ..
سیستم اطالعات کامپیوتری پرستاری را مورد بررسی و نقد قرار دهند.

اهداف رفتاری


مشخصات کتابخانه دانشکده پرستاری و نحوه استفاده از منابع مختلف پرستاری را بیان کنند.



نظام  N.L.Mدر کتابخانه را بیان کنند.



روش استفاده از  PubMedو  cinahlو سایر پایگاه های اطالعاتی را بیان کنند.



مهارت جستجو مقاالت تخصصی در اینترنت را عمال اجرا نمایند.



حداقل یکی از پایگاه های اطالعاتی را به طور کامل معرفی نمایند.



کاربری  Windowsاز جمله  Wordو  PowerPointرا عمال اجرا نمایند.



کاربری  E- mailرا عمال اجرا نمایند.
نظام اطالعاتی در بیمارستان ها را توضیح دهند.
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