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تؼذاد کل ٍاحذ 2 :

تئَری 

ػولی 

ّذف کلی درس  :آضٌب سبختي داًطجَيبى بب هْوتريي هفبّین ٍ هٌببغ هرجغ پسضکی ٍ ػلَم ٍابستِ
رضتِ ٍ هقطغ تحصیلی داًطجَيبى  :کبرضٌبسی ارضذ
جلسِ

گرٍُ آهَزضی  :گرٍُ کتببذاری ٍ اطالع رسبًی پسضکی
پیص ًیبز :

ًبم هذرس/هذرسیي  :اػظن ضبّبذاغی -هرين پَرثبًی
رٍش تذريس

رئَس هطبلب

ٍسبيل کوک آهَزضی هَرد استفبدُ

ظخٌراًی بب تبکیذ بر بؼذ هعئلِ

ٍ Power pointیذیَ پرٍشکتَر ٍایت

هحَری

بَرد

ظخٌراًی بب تبکیذ بر بؼذ هعئلِ

ایٌترًتٍ ،ایت بَردٍ ،یذیَ پرٍشکتَر

1

ظَاد اطالػبتی  -رفتبر اطالع یببی  -ؼٌبخت ٍ تحلیل ًیبز اطالػبتی

2

آؼٌبیی ٍ کبر ػولی بب ابسارّبی کبٍٍغ ػوَهی ٍ تخصصی بِ هٌظَر اظتخراج اطالػبت تخصصی

3

آؼٌبیی ٍ کبرػولی بب پبیگبُ ّبی-NLM : PubMed - Pubmed Central- Medline- Mesh

ظخٌراًی بب تبکیذ بر بؼذ هعئلِ ایٌترًتٍ ،ایت بَردٍ ،یذیَ پرٍشکتَر

ارظبل اطالػبت بِ END Note

هحَری

هذرس
خبًن ؼبّبذاغی
خبًن ؼبّبذاغی

هحَری
کبر ػولی بب گرٍُ ّبی کَچک کبری
خبًن ؼبّبذاغی

کبر ػولی بب گرٍُ ّبی کَچک کبری
4

آؼٌبیی ٍ کبرػولی بب پبیگبُ ّبی-Pubmed Central- Medline- Mesh NLM : PubMed -

ظخٌراًی بب تبکیذ بر بؼذ هعئلِ ایٌترًتٍ ،ایت بَردٍ ،یذیَ پرٍشکتَر

ارظبل اطالػبت بِ END Note

هحَری

خبًن ؼبّبذاغی

کبر ػولی بب گرٍُ ّبی کَچک کبری
5

آؼٌبیی ٍ کبر ػولی بب پبیگبُ ّبی گسارغ اظتٌبدی Web Of Science(ISI),

ظخٌراًی بب تبکیذ بر بؼذ هعئلِ ایٌترًتٍ ،ایت بَردٍ ،یذیَ پرٍشکتَر

اظتخراج ؼبخصی ّبی ػلن ظٌجی از ایي پبیگبِّ ٍ ارظبل اطالػبت بِ END Note

هحَری

خبًن ؼبّبذاغی

کبر ػولی بب گرٍُ ّبی کَچک کبری
6

آؼٌبیی ٍ کبر ػولی بب پبیگبُ ّبی گسارغ اظتٌبدی, Scopus

ظخٌراًی بب تبکیذ بر بؼذ هعئلِ ایٌترًتٍ ،ایت بَردٍ ،یذیَ پرٍشکتَر

اظتخراج ؼبخصی ّبی ػلن ظٌجی از ایي پبیگبِّ ٍ ارظبل اطالػبت بِ END Note

هحَری

خبًن ؼبّبذاغی

کبر ػولی بب گرٍُ ّبی کَچک کبری
7

اظتخراج ؼبخص ّبی ػلن ظٌجی از پبیگبُ ّبی گسارغ اظتٌبدی

ظخٌراًی بب تبکیذ بر بؼذ هعئلِ ایٌترًتٍ ،ایت بَردٍ ،یذیَ پرٍشکتَر
هحَری

خبًن ؼبّبذاغی

کبر ػولی بب گرٍُ ّبی کَچک کبری
ظخٌراًی بب تبکیذ بر بؼذ هعئلِ ایٌترًتٍ ،ایت بَردٍ ،یذیَ پرٍشکتَر

8

آؼٌبیی بب ابسارّبی هذیریت رفرًط ّب  /جلعِ پرظػ ٍ پبظخ

9

اطالػبت در حَزٓ ػلَم پسؼكی

کبهپیَتر هتصل بِ ایٌترًت ،یک دظتگبُ

کتببخبًِ دیجیتبل پسؼكی کؽَر

برای ّر داًؽجَ

ًكبت ٍ اصَل هْن در جعتجَ ٍ ببزیببی اطالػبت حَزٓ ػلَم پسؼكی ٍ ظالهت

کبهپیَترهتصل بِ ایٌترًتٍ ،یذئَ پرٍشکتَر

خبًن ؼبّبذاغی

هحَری
کبر ػولی بب گرٍُ ّبی کَچک کبری
خبًن پَرثبًی

ٍ ٍایتبَرد برای هذرض
کبهپیَتر هتصل بِ ایٌترًت ،یک دظتگبُ

10

هٌببغ هرجغ پسؼكی هؼتبر ٍ رایگبى

11

پبیگبُ ً ٍ proquestكبت کبربردی در اًجبم پبیبىًبهِ ٍ خذهبت کتببذار هرجغ برای داًؽجَیبى

کبهپیَتر هتصل بِ ایٌترًت ،یک دظتگبُ

تحصیالت تكویلی

برای ّر داًؽجَ

خبًن پَرثبًی

برای ّر داًؽجَ
کبهپیَترهتصل بِ ایٌترًتٍ ،یذئَ پرٍشکتَر
ٍ ٍایتبَرد برای هذرض
خبًن پَرثبًی

کبهپیَترهتصل بِ ایٌترًتٍ ،یذئَ پرٍشکتَر
ٍ ٍایتبَرد برای هذرض
12

هصبحبِ هرجغ ،زببى بذى

13

پبیگبُّبی Clinical Key ، Evidence base medicine

14

پبیگبُّبی Science Direct ، Open Access

15

پبیگبُّبی فبرظی زببى

کبهپیَتر هتصل بِ ایٌترًت ،یک دظتگبُ

خبًن پَرثبًی

برای ّر داًؽجَ
کبهپیَترهتصل بِ ایٌترًتٍ ،یذئَ پرٍشکتَر
ٍ ٍایتبَرد برای هذرض
کبهپیَتر هتصل بِ ایٌترًت ،یک دظتگبُ

خبًن پَرثبًی

برای ّر داًؽجَ
کبهپیَترهتصل بِ ایٌترًتٍ ،یذئَ پرٍشکتَر
ٍ ٍایتبَرد برای هذرض
کبهپیَتر هتصل بِ ایٌترًت ،یک دظتگبُ

خبًن پَرثبًی

برای ّر داًؽجَ
کبهپیَترهتصل بِ ایٌترًتٍ ،یذئَ پرٍشکتَر
ٍ ٍایتبَرد برای هذرض
کبهپیَتر هتصل بِ ایٌترًت ،یک دظتگبُ

خبًن پَرثبًی

َبرای ّر داًؽج
 ٍیذئَ پرٍشکتَر،کبهپیَترهتصل بِ ایٌترًت
ٍ ٍایتبَرد برای هذرض
خبًن پَرثبًی

ُ یک دظتگب،کبهپیَتر هتصل بِ ایٌترًت

فٌبٍریّبی ًَیي در اطالعرظبًی پسؼكی

16

اهتحبى ػولی ٍ ًظری

17

َبرای ّر داًؽج
 ٍیذئَ پرٍشکتَر،کبهپیَترهتصل بِ ایٌترًت
ٍ ٍایتبَرد برای هذرض
خبًن ؼبّبذاغی
– خبًن پَرثبًی
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