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سخنرانی با تاکید بر بعد مسئله

 Power pointویدیو پروژکتور وایت

محوری

بورد

سخنرانی با تاکید بر بعد مسئله

اینترنت ،وایت بورد ،ویدیو پروژکتور

1

سواد اطالعاتی  -رفتار اطالع یابی  -شناخت و تحلیل نیاز اطالعاتی

2

آشنایی و کار عملی با ابزارهای کاووش عمومی و تخصصی به منظور استخراج اطالعات تخصصی

3

آشنایی و کارعملی با پایگاه های-NLM : PubMed - Pubmed Central- Medline- Mesh

سخنرانی با تاکید بر بعد مسئله اینترنت ،وایت بورد ،ویدیو پروژکتور

ارسال اطالعات به END Note

محوری

مدرس
خانم شاهبداغی
خانم شاهبداغی

محوری
کار عملی با گروه های کوچک کاری
خانم شاهبداغی

کار عملی با گروه های کوچک کاری
4

آشنایی و کارعملی با پایگاه های-Pubmed Central- Medline- Mesh NLM : PubMed -

سخنرانی با تاکید بر بعد مسئله اینترنت ،وایت بورد ،ویدیو پروژکتور

ارسال اطالعات به END Note

محوری

خانم شاهبداغی

کار عملی با گروه های کوچک کاری
5

آشنایی و کار عملی با پایگاه های گزارش استنادی Web Of Science(ISI),

سخنرانی با تاکید بر بعد مسئله اینترنت ،وایت بورد ،ویدیو پروژکتور

استخراج شاخصی های علم سنجی از این پایگاهه و ارسال اطالعات به END Note

محوری

خانم شاهبداغی

کار عملی با گروه های کوچک کاری
6

آشنایی و کار عملی با پایگاه های گزارش استنادی, Scopus

سخنرانی با تاکید بر بعد مسئله اینترنت ،وایت بورد ،ویدیو پروژکتور

استخراج شاخصی های علم سنجی از این پایگاهه و ارسال اطالعات به END Note

محوری

خانم شاهبداغی

کار عملی با گروه های کوچک کاری
7

استخراج شاخص های علم سنجی از پایگاه های گزارش استنادی

سخنرانی با تاکید بر بعد مسئله اینترنت ،وایت بورد ،ویدیو پروژکتور
محوری

خانم شاهبداغی

کار عملی با گروه های کوچک کاری
سخنرانی با تاکید بر بعد مسئله اینترنت ،وایت بورد ،ویدیو پروژکتور

8

آشنایی با ابزارهای مدیریت رفرنس ها  /جلسه پرسش و پاسخ

9

اطالعات در حوزۀ علوم پزشكی

کامپیوتر متصل به اینترنت ،یک دستگاه

کتابخانه دیجیتال پزشكی کشور

برای هر دانشجو

نكات و اصول مهم در جستجو و بازیابی اطالعات حوزۀ علوم پزشكی و سالمت

کامپیوترمتصل به اینترنت ،ویدئو پروژکتور

خانم شاهبداغی

محوری
کار عملی با گروه های کوچک کاری
خانم پورثانی

و وایتبورد برای مدرس
کامپیوتر متصل به اینترنت ،یک دستگاه

10

منابع مرجع پزشكی معتبر و رایگان

11

پایگاه  proquestو نكات کاربردی در انجام پایاننامه و خدمات کتابدار مرجع برای دانشجویان

کامپیوتر متصل به اینترنت ،یک دستگاه

تحصیالت تكمیلی

برای هر دانشجو

خانم پورثانی

برای هر دانشجو
کامپیوترمتصل به اینترنت ،ویدئو پروژکتور
و وایتبورد برای مدرس
خانم پورثانی

کامپیوترمتصل به اینترنت ،ویدئو پروژکتور
و وایتبورد برای مدرس
12

مصاحبه مرجع ،زبان بدن

13

پایگاههای Clinical Key ، Evidence base medicine

14

پایگاههای Science Direct ، Open Access

15

پایگاههای فارسی زبان

کامپیوتر متصل به اینترنت ،یک دستگاه

خانم پورثانی

برای هر دانشجو
کامپیوترمتصل به اینترنت ،ویدئو پروژکتور
و وایتبورد برای مدرس
کامپیوتر متصل به اینترنت ،یک دستگاه

خانم پورثانی

برای هر دانشجو
کامپیوترمتصل به اینترنت ،ویدئو پروژکتور
و وایتبورد برای مدرس
کامپیوتر متصل به اینترنت ،یک دستگاه

خانم پورثانی

برای هر دانشجو
کامپیوترمتصل به اینترنت ،ویدئو پروژکتور
و وایتبورد برای مدرس
کامپیوتر متصل به اینترنت ،یک دستگاه

خانم پورثانی

برای هر دانشجو
 ویدئو پروژکتور،کامپیوترمتصل به اینترنت
و وایتبورد برای مدرس
خانم پورثانی

 یک دستگاه،کامپیوتر متصل به اینترنت

فناوریهای نوین در اطالعرسانی پزشكی

16

امتحان عملی و نظری

17

برای هر دانشجو
 ویدئو پروژکتور،کامپیوترمتصل به اینترنت
و وایتبورد برای مدرس
خانم شاهبداغی
– خانم پورثانی
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