تح
معاونت قیقات و فن آوری

علم
مدرییت منابع ی ،کتابخاهن مرکزی و اسناد

محتوای دوره آموزشی
مرجعشناسی التین
پزشکی

مرجعشناسی التین پزشکی
شرح درس
آشنا کردن کتابداران و کارشناسان با مراجع پزشکی التین بصورت چاپی و انواع بانکهای اطالعاتی ،منابع مرجع
پزشکی آنالین ،ارزیابی پایگاههای اطالعاتی ،دستهبندی و مقایسه منابع پزشکی ،پایگاههاای اطالعااتی و و
سایتها است.

اهداف درس
در پایان این درس شرکت کنندگان با مباحث زیر آشنا خواهند شد:
 مفاهیم انواع بانکهای اطالعاتی ،انواع منابع مرجع را بداند و آنها را دسته بندی ارائه کند.
 مراجع و بانکهای اطالعاتی را ارزیابی نماید.
 نیازهای اطالعاتی را شناسایی ،بیان  ،بصورت سوال قابل جوا دادن فرموله کند.
 مهمترین پایگاهها ،محیطهای آنالین اطالعاتی را در پزشکی برای متخصصین و غیر متخصصین معرفی
نماید.


مراکز مهم تحقیقاتی پزشکی را در ایران و جهان شناسایی و معرفی نماید.

مدت آموزش :دو روز ( 12ساعت)

تح
معاونت قیقات و فن آوری

علم
مدرییت منابع ی ،کتابخاهن مرکزی و اسناد

محتوای دوره آموزشی
مرجعشناسی التین
پزشکی

مخاطبان


مشاغل :کتابداری و اطالعرسانی ،آموزشی  ،پژوهشی ،بهداشتی و درمانی



پست سازمانی :کتابدار ،کارشناس کتابدار ،کارشناس آموزش ،کارشناس پژوهش و سایر کارشناسان
شاغل در کتابخانه های مراکز تحقیقاتی و مدیریت های پژوهشی



مدرک تحصیلی :مدرک کارشناسی و باالتر

نحوه آموزش
به صورت عملی و کارگاه آموزشی و معرفی انواع مختلف منابع مرجع پزشکی به شرکت کنندگان خواهد بود .از
شرکتکنندگان انتظار میرود که با مطالعه قبلی و انجام تکالیف در کالس حاضر شده و در تمارینهاای کاالس
مشارکت فعال داشته باشند.

محتوا
 روز اول :آشنایی با مرجع پزشکی  ،انواع خدمات مرجع ،انواع کتابشناسیهای پزشکی ،انواع چکیدهنامههای
پزشکی ،دایرهالمعارفهای پزشکی ،واژه نامهها
 روز دوم :انواع منابع مرجع الکترونیکی ،سایت های مرجع تخصصای پزشاکی ،شاناخت قواعاد حااکم بار
تولیدات و مراجع پزشکی

ارزشیابی و تکلیف
 برای هرجلسه عملی یک تکلیف انجام میشود
 حضور مرتب و فعال در کالس ها
 انجام پروژه

 10درصدنمره
 5درصد نمره
 85درصد نمره

تح
معاونت قیقات و فن آوری

علم
مدرییت منابع ی ،کتابخاهن مرکزی و اسناد

محتوای دوره آموزشی
مرجعشناسی التین
پزشکی

منابع پیشنهادی جهت مطالعات بیشتر
 مرادی ،نوراهلل  /مرجع شناسی -.تهران  :فرهنگ معاصر1372 ،
 یزدانفر ،سیمین  /شیوه های بهره گیری از منابع پزشکی ،آخرین ویرایش
 Katz , William A : Introduction to Reference Work – 8 .ed-Boston : McGrawHill 2002.2vols
 Manual of Online Search Strategies . edited by C.J.Armstrong , and Andrew
Large – 3 ed Hampshire : Gower, 2001
 جنا زاده ،رویا  /خدمات مرجع دیجیتالی در کتابخانههای دانشگاهی


رهنمودهای ایفال برای خدمات مرجع دیجیتالی1384 ،

 http://www.aqlibrary.org/index.php?module=TWArticles&file=index&fu
nc=view_ pubarticles and did=52 and pid=10

