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پزشکی

نشریات الکترونیکی پزشکی
شرح درس
آشنایی با نشریه الکترونیکی،آشنایی با کتابخانه دیجیتال پزشکی ،آشنایی با ناشران و نمایه نامههههای متترهر
بینالمللی و آگاهی از خدمات متنوع آنها ،آشنایی با شیوههای جستجوی مقاالت علمی از طریه پایاهاهههای
اطالعاتی ،آشنایی با نشریات الکترونیکی فارسی و شیوههای جستجوی مقاالت علمی فارسی

اهداف درس
در پایان این درس شرکت کنندگان با مراحث زیر آشنا خواهند شد:
 مفهوم نشر الکترونیک و نشریه الکترونیکی
 پایااههای اطالعاتی نشریات الکترونیکی پزشکی خارجی و فارسی
 جستجو در پایااههای اطالعاتی تخصصی خارجی و فارسی
 نمایهنامههای متترر بینالمللی و پایااه استنادی خارجی

مدت آموزش :سه روز ( 18ساعت)

مخاطران


مشاغل :کتابداری و اطالعرسانی ،آموزشی ،پژوهشی



پست سازمانی :کتابدار ،کارشناس آموزش و کارشناس پژوهش



مدرک تحصیلی :مدرک کاردانی و باالتر
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مدرییت منابع ی ،کتابخاهن مرکزی و اسناد

محتوای دوره آموزشی
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پزشکی

نحوه آموزش
به صورت کارگاه آموزشی خواهد بود .از شرکتکنندگان انتظار میرود که با مطالته قرلهی و انجهام تکهالیر در
کالس حاضر شده و در تمرینهای کالس مشارکت فتال داشته باشند.

محتوا
 روز اول  :مترفی ،بیان اهداف درس ،آشنایی با مفهوم نشر الکترونیک و نشریه الکترونیکی ،ورود به پورتال
کتابخانه دیجیتال پزشکی دانشااه ،آشنایی با پایااههای اطالعاتی نشریات الکترونیکی فارسی و شیوههای
جستجوی مقاالت در آنها (پایااه اطالعاتی تخصصی نشریات ( ،)Iranmedexپایااه اطالعاتی نشریات
علمی وابسته به جهاد دانشااهی  )SIDو (پایااه اطالعاتی نشریات  ،)Magiranانجام تمرینات به وسیله
جستجوهای کلیدواژهای و عرارتی و نیز جستجوهای ترکیری
 روز دوم  :آشنایی با پایااههای اطالعاتی  Science Directو  ProQuestو شیوههای جستجوی مقاالت
در آنها ،مترفی عملارها و کاربرد آنها در جستجو ،انجام جستجوهای نمونه و نحوه دسترسی به متن کامل
مقاالت ،آشنایی با مفهوم نمایهنامه و کارکردهای متنوع آن ،مترفی نمایهنامههای متترر بینالمللی و مقایسه
آنها با یکدیار ،ورود به پایااه  Scopusو بررسی قابلیتهای آن

 روز سوم:

آشنایی با نمایهنامه بینالمللی نشریات  ،ISIپایااه استنادی  Web of Scienceو پایااه

نشریات  ،JCRبررسی قابلیتهای آن و شیوههای صحیح جستجو

ارزشیابی و تکلیر
 مشارکت فتال در تمرین کالسی


ارائه پروژه

 15درصد نمره
 85درصد نمره
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