دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – کتابخانه مرکزی
بسمه تعالی

کارگاه پنج روزه آموزش منابع علمي الكترونیك پزشكي
 78/2/41لغایت 78/2/47
روز اول
برنامه
معرفی کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی ایران INLM
آموزش نحوه ثبت نام در Athens
استراحت و پذیرایی
آموزش پایگاه اطالعاتی تحلیل استنادی ISI

ساعت
 03:8الی 53:9
 53:9الی :8
 :8الی :83:8
 :83:8الی ::

روز دوم
برنامه
معرفی نشریاتSpringer Protocols
Elsevier
استرحت وپذیرایی
معرفی جستجو در نشریات علمی Wiley
معرفی نرم افزار End Note

ساعت
 03:8الی 53:9
 53:9الی :8
 :8الی :83:8
 :83:8الی ::
 ::الی ::

روز سوم
برنامه
منابع پزشکی مبتنی بر شواهد Cochrane
معرفی پایگاه اطالعاتی ProQuest
استرحت وپذیرایی
معرفی ویژگی ها ونحوه دسترسی به Ovid

ساعت
 03:8الی 53:9
 53:9الی :8
 :8الی :83:8
 :83:8الی ::

روز چهارم
برنامه
معرفی پایگاه اطالعاتی MD Consult
معرفی پایگاه اطالعاتی First Consult & Path Consult
استرحت وپذیرایی
معرفی پایگاه اطالعاتی Nursing Consult
معرفی پایگاه اطالعاتی Nursing Skills & Nursing Index

ساعت
 03:8الی 53:9
 53:9الی :8
 :8الی :83:8
 :83:8الی :1
 :1الی ::

روز پنجم
برنامه
راهکارهای جستجو در پایگاه اطالعاتی MD Consult
راهکارهای جستجو در پایگاه اطالعاتی First Consult & Path Consult
استرحت وپذیرایی
راهکارهای جستجو در پایگاه اطالعاتی Nursing Consult
راهکارهای جستجو در پایگاه اطالعاتی Nursing Skills & Nursing Index

ساعت
 03:8الی 53:9
 53:9الی :8
 :8الی :83:8
 :83:8الی :1
 :1الی ::

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – کتابخانه مرکزی

کارگاه پنج روزه آموزش منابع علمي الكترونیك پزشكي
 78/3/1لغایت 78/3/7
روز اول
ساعت
 03:8الی 53:9
 53:9الی :8
 :8الی :83:8
 :83:8الی ::

برنامه
معرفی کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی ایران INLM
آموزش نحوه ثبت نام در Athens
استراحت و پذیرایی
آموزش پایگاه اطالعاتی تحلیل استنادی ISI
روز دوم

ساعت
 03:8الی 53:9
 53:9الی :8
 :8الی :83:8
 :83:8الی::
 ::الی ::

برنامه
معرفی نشریاتSpringer Protocols
Elsevier
استرحت وپذیرایی
معرفی جستجو در نشریات علمی Wiley
معرفی نرم افزار End Note
روز سوم
برنامه
منابع پزشکی مبتنی بر شواهد Cochrane
معرفی پایگاه اطالعاتی ProQuest
استرحت وپذیرایی
معرفی ویژگی ها ونحوه دسترسی به Ovid

ساعت
 03:8الی 53:9
 53:9الی :8
 :8الی :83:8
 :83:8الی::

روز چهارم
برنامه
معرفی پایگاه اطالعاتی MD Consult
معرفی پایگاه اطالعاتی First Consult & Path Consult
استرحت وپذیرایی
معرفی پایگاه اطالعاتی Nursing Consult
معرفی پایگاه اطالعاتی Nursing Skills & Nursing Index

ساعت
 03:8الی 53:9
 53:9الی :8
 :8الی :83:8
 :83:8الی :1
 :1الی ::

روز پنجم
برنامه
راهکارهای جستجو در پایگاه اطالعاتی MD Consult
راهکارهای جستجو در پایگاه اطالعاتی First Consult & Path Consult
استرحت وپذیرایی
راهکارهای جستجو در پایگاه اطالعاتی Nursing Consult
راهکارهای جستجو در پایگاه اطالعاتی Nursing Skills & Nursing Index

ساعت
 03:8الی 53:9
 53:9الی :8
 :8الی :83:8
 :83:8الی :1
 :1الی ::

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – کتابخانه مرکزی

کارگاه دو روزه آموزش منابع علمي الكترونیك پزشكي
 78/8/24لغایت 78/8/22
برنامه
آموزش شیوه جستجو در Pub Med
آموزش و معرفي انتشارات  Elsevierمشتمل بر شیوه هاي جستجو در محیط
ScienceDirect
استراحت و پذيرايي

ساعت
03:8 – 53:8
53:8 – :83:8

آموزش و معرفيThieme
آموزش پزشكي مبتني بر شواهد )Cochrane Library(EBM
ناهار و نماز
شیوه جستجو در مجالت و پايان نامه هاي ProQuest
آموزش و معرفي پايگاه اطالعاتي Ovid

:: - ::3:8
::3:8 – :1

برنامه
معرفي و آموزش پايگاه اطالعاتي MDConsult
معرفي و آموزش پايگاه اطالعاتي  Fist consultو Path consult
استراحت و پذيرايي
معرفي و آموزش Nursing consult
معرفي و آموزش پايگاه هاي اطالعاتي  Nursing indexو Nursing skill
ناهار و نماز
شیوه جستجو در مجالت علمي Wiley & Blackwell
معرفي و آموزش نرم افزار مديريت اسناد و منابع الكترونیكي End note

:1 – :9
:9 - :9319

ساعت
03:8 – 53:8
53:8 – :83:8
:: - ::3:8
::3:8 – :1
:1 – :9
:9 - :9319

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – کتابخانه مرکزی

کارگاه سه روزه آموزش منابع علمي الكترونیك پزشكي
78/7/43 , 78/7/7 , 78/7/4
روز اول
برنامه
معرفی كتابخانه ملي ديجیتال پزشكي ايران INLM
آموزش نحوه ثبت نام در Athens
استراحت و پذيرايي
آموزش پايگاه اطالعاتي تحلیل استنادي ISI
آموزش جستجو در BMJ
ناهار ونماز
آموزش و معرفي پايگاه اطالعاتي Scopus
آموزش ويژگي هاي جستجو در مجالت تخصصي Oxford

ساعت
03:8 – 53:9
53:9 – :8
:83:8 – ::3:9
::3:9 – :1
:1 – :9
:9 – :9319

روز دوم
برنامه
آموزش شیوه جستجو و معرفي مجالت Springer
آموزش و معرفي انتشارات  Elsevierمشتمل بر شیوه هاي جستجو در محیط
ScienceDirect

ساعت
03:8 – 53:8
53:8 – :83:8

استراحت و پذيرايي
آموزش و معرفيThieme
آموزش پزشكي مبتني بر شواهد )Cochrane Library(EBM
ناهار و نماز
شیوه جستجو در مجالت و پايان نامه هاي ProQuest
آموزش و معرفي پايگاه اطالعاتي Ovid

:: - ::3:8
::3:8 – :1
:1 – :9
:9 - :9319

روز سوم
برنامه
معرفي و آموزش پايگاه اطالعاتي MDConsult
معرفي و آموزش پايگاه اطالعاتي  Fist consultو Path consult
استراحت و پذيرايي
معرفي و آموزش Nursing consult
معرفي و آموزش پايگاه هاي اطالعاتي  Nursing indexو Nursing skill
ناهار و نماز
شیوه جستجو در مجالت علمي Wiley & Blackwell
معرفي و آموزش نرم افزار مديريت اسناد و منابع الكترونیكي End note

ساعت
03:8 – 53:8
53:8 – :83:8
:: - ::3:8
::3:8 – :1
:1 – :9
:9 - :9319

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – کتابخانه مرکزی

کارگاه یک روزه آموزش منابع علمي الكترونیك پزشكي
78/9/43
برنامه
معرفی كتابخانه ملي ديجیتال پزشكي ايران INLMپزشکی INLM
آموزش نحوه ثبت نام در Athens
استراحت و پذيرايي
آموزش پايگاه اطالعاتي تحلیل استنادي ISI
آموزش جستجو در OVID
ناهار ونماز
آموزش و معرفي پايگاه اطالعاتي Scopus
آموزش ويژگي هاي جستجو در مجالت تخصصي Science Direct

ساعت
03:8 – 53:9
53:9 – :8
:83:8 – ::3:9
::3:9 – :1
:1 – :9
:9 – :9319

کارگاه یک روزه آموزش پايگاه Endnote
78/9/25
ساعت

برنامه
معرفي و آموزش نرم افزار مدیریت استناد منابع ( )Endnote
استراحت و پذيرايي

 03:8الی :83:8
 :83:8الی::

تمرين

 ::الی::

ناهار

 ::ال :1

تمرين

الي :1-:1

کارگاه یک روزه INLM , Athens
78/9/25
برنامه
معرفي و آموزش نرم افزار مدیریت استناد منابع ( )Endnote
استراحت و پذيرايي

ساعت
 03:8الی :83:8
 :83:8الی::

تمرين

 ::الی::

ناهار

 ::ال :1

تمرين

الي :1-:1

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – کتابخانه مرکزی

کارگاه یک روزه آموزش پايگاه Endnote
78/9/22
برنامه
معرفي و آموزش نرم افزار مدیریت استناد منابع ( )Endnote
استراحت و پذيرايي

ساعت
 03:8الی :83:8
 :83:8الی::

تمرين

 ::الی::

ناهار

 ::ال :1

تمرين

الي :1-:1

کارگاه یک روزه INLM , Athens
78/9/22
برنامه
معرفی کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی ایران  ، INLMآموزش نحوه

ساعت
 03:8الی :83:8

ثبتنام در Athens
استراحت و پذيرايي
تمرين

 :83:8الی::
 ::الی::

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – کتابخانه مرکزی

کارگاه سه روزه آموزش راهكارهاي استفاده از منابع علمي موجود در كتابخانه ملي ديجیتال پزشكي
 78/41/4لغایت 78/41/3
روز اول
برنامه
معرفی كتابخانه ملي ديجیتال پزشكي ايران INLM
آموزش نحوه ثبت نام Athens
استراحت و پذيرايي
آموزش پايگاه اطالعاتي تحلیل استنادي ISI
آموزش جستجو در BMJ
ناهار ونماز
آموزش و معرفي پايگاه اطالعاتي Scopus
آموزش ويژگي هاي جستجو در مجالت تخصصي Oxford

ساعت
03:8 – 53:9
53:9 – :8
:83:8 – ::3:9
::3:9 – :1
:1 – :9
:9 – :9319

روز دوم
برنامه
آموزش شیوه جستجو و معرفي مجالت Springer
آموزش و معرفي انتشارات  Elsevierو شیوه هاي جستجو درScienceDirect

ساعت
03:8 – 53:8
53:8 – :83:8

استراحت و پذيرايي
آموزش و معرفيThieme
آموزش پزشكي مبتني بر شواهد )Cochrane Library(EBM
ناهار و نماز
شیوه جستجو در مجالت و پايان نامه هاي ProQuest
آموزش و معرفي پايگاه اطالعاتي Ovid

:: - ::3:8
::3:8 – :1
:1 – :9
:9 - :9319

روز سوم
برنامه
معرفي و آموزش پايگاه اطالعاتي MDConsult
معرفي و آموزش پايگاه اطالعاتي  Fist consultو Path consult
استراحت و پذيرايي
معرفي و آموزش Nursing consult
معرفي و آموزش پايگاه هاي اطالعاتي  Nursing indexو Nursing skill
ناهار و نماز
شیوه جستجو در مجالت علمي Wiley & Blackwell
معرفي و آموزش نرم افزار مديريت اسناد و منابع الكترونیكي End note

ساعت
03:8 – 53:8
53:8 – :83:8
:: - ::3:8
::3:8 – :1
:1 – :9
:9 - :9319

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – کتابخانه مرکزی
کارگاه یک روزه آموزش منابع علمي الكترونیك پزشكي
78/41/8
ساعت
03:8 – 53:9
53:9 – :8

برنامه
معرفی كتابخانه ملي ديجیتال پزشكي ايران INLM
آموزش نحوه ثبت نام در Athens
استراحت و پذيرايي
آموزش پايگاه اطالعاتي تحلیل استنادي ISI
آموزش جستجو در BMJ
ناهار ونماز
آموزش و معرفي پايگاه اطالعاتي Scopus
آموزش ويژگي هاي جستجو در مجالت تخصصي Oxford

:83:8 – ::3:9
::3:9 – :1
:1 – :9
:9 – :9319

کارگاه یک روزه آموزش منابع علمي الكترونیك پزشكي
78/41/7
برنامه
آموزش شیوه جستجو و معرفي مجالت Springer
آموزش و معرفي انتشارات  Elsevierو شیوه هاي جستجو در ScienceDirect
استراحت و پذيرايي
راهکارهای جستجو در Pub Med
آموزش پزشكي مبتني بر شواهد )Cochrane Library(EBM
ناهار و نماز
شیوه جستجو در مجالت و پايان نامه هاي ProQuest
آموزش و معرفي پايگاه اطالعاتي Ovid

ساعت
03:8 – 53:8
53:8 – :83:8
:: - ::3:8
::3:8 – :1
:1 – :9
:9 - :9319

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – کتابخانه مرکزی

کارگاه سه روزه آموزش راهكارهاي استفاده از منابع علمي موجود در كتابخانه ملي ديجیتال پزشكي
 78/41/22لغایت 78/41/21
روز اول
برنامه
معرفی كتابخانه ملي ديجیتال پزشكي ايران INLM
آموزش نحوه ثبت نام در Athens
استراحت و پذيرايي
آموزش پايگاه اطالعاتي تحلیل استنادي ISI
آموزش جستجو در BMJ
ناهار ونماز
آموزش و معرفي پايگاه اطالعاتي Scopus
آموزش ويژگي هاي جستجو در مجالت تخصصي Oxford

ساعت
03:8 – 53:9
53:9 – :8
:83:8 – ::3:9
::3:9 – :1
:1 – :9
:9 – :9319

روز دوم
برنامه
آموزش شیوه جستجو و معرفي مجالت Springer
آموزش و معرفي انتشارات  Elsevierمشتمل بر شیوه هاي جستجو در محیط
ScienceDirect
استراحت و پذيرايي

ساعت
03:8 – 53:8
53:8 – :83:8

آموزش و معرفيThieme
آموزش پزشكي مبتني بر شواهد )Cochrane Library(EBM
ناهار و نماز
شیوه جستجو در مجالت و پايان نامه هاي ProQuest
آموزش و معرفي پايگاه اطالعاتي Ovid

:: - ::3:8
::3:8 – :1
:1 – :9
:9 - :9319

روز سوم
برنامه
معرفي و آموزش پايگاه اطالعاتي MDConsult
معرفي و آموزش پايگاه اطالعاتي  Fist consultو Path consult
استراحت و پذيرايي
معرفي و آموزش Nursing consult
معرفي و آموزش پايگاه هاي اطالعاتي  Nursing indexو Nursing skill
ناهار و نماز
شیوه جستجو در مجالت علمي Wiley & Blackwell
معرفي و آموزش نرم افزار مديريت اسناد و منابع الكترونیكي End note

ساعت
03:8 – 53:8
53:8 – :83:8
:: - ::3:8
::3:8 – :1
:1 – :9
:9 - :9319

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – کتابخانه مرکزی
کارگاه سه روزه آموزش راهكارهاي استفاده از منابع علمي موجود در كتابخانه ملي ديجیتال پزشكي

 78/42/44لغایت 78/42/43
روز اول
برنامه
معرفی كتابخانه ملي ديجیتال پزشكي ايران INLM
آموزش نحوه ثبت نام در Athens
استراحت و پذيرايي
آموزش پايگاه اطالعاتي تحلیل استنادي ISI
آموزش جستجو در BMJ
ناهار ونماز
آموزش و معرفي پايگاه اطالعاتي Scopus
آموزش ويژگي هاي جستجو در مجالت تخصصي Oxford

ساعت
03:8 – 53:9
53:9 – :8
:83:8 – ::3:9
::3:9 – :1
:1 – :9
:9 – :9319

روز دوم
برنامه
آموزش شیوه جستجو و معرفي مجالت Springer
آموزش و معرفي انتشارات  Elsevierو شیوههاي جستجو در ScienceDirect

ساعت
03:8 – 53:8
53:8 – :83:8

استراحت و پذيرايي
آموزش و معرفيThieme
آموزش پزشكي مبتني بر شواهد )Cochrane Library(EBM
ناهار و نماز
شیوه جستجو در مجالت و پايان نامه هاي ProQuest
آموزش و معرفي پايگاه اطالعاتي Ovid

:: - ::3:8
::3:8 – :1
:1 – :9
:9 - :9319

روز سوم
برنامه
معرفي و آموزش پايگاه اطالعاتي MDConsult
معرفي و آموزش پايگاه اطالعاتي  Fist consultو Path consult
استراحت و پذيرايي
معرفي و آموزش Nursing consult
معرفي و آموزش پايگاه هاي اطالعاتي  Nursing indexو Nursing skill
ناهار و نماز
شیوه جستجو در مجالت علمي Wiley & Blackwell
معرفي و آموزش نرم افزار مديريت اسناد و منابع الكترونیكي End note

ساعت
03:8 – 53:8
53:8 – :83:8
:: - ::3:8
::3:8 – :1
:1 – :9
:9 - :9319

