
 

 مشخصات کارگاه

 

 جستجوی منابع الکترونیک عنوان:

های به روز و دریافت اطالعات تلفیق علوم پزشکی، اطالعات و تکنولوژی با هم منجر به توسعه ارتباطات و دانسته

ها در سراسر دنیا و در نتیجه ارتقای ها و نحوه مراقبت و نتایج جدیدترین پژوهشوسیع تری در خصوص بیماری

های بهداشتی و سالمت گذراندن انشجویان حوزهدالزم است گردد. از این رو کیفیت مراقبت و سطح سالمت می

های اطالعاتی مختلف و گاه بر بالین بیمار کسب بتوانند حسب ضرورت اطالعات مورد نیاز خود را از پایگاه

  نمایند.

 

  اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان گروه هدف:

  علوم پزشکی لرستانگاه وهشی دانشمعاونت پژ برگزارکننده:

 

 دکتر مهناز صمدبیکدبیر علمی:  

 

 : به ترتیب حروف الفبا  مدرسین

 دکتر مهناز صمدبیک، دکترای تخصصی مدیریت اطالعات سالمت

 مرضیه صارمیان، کارشناس ارشد فناوری اطالعات سالمت

 8::0-41ساعت                  69مهر ماه       زمان و مدت:

 عملی سخنرانی، بحث گروهی، طرح سوال، و تمرین روش های تدریس و یادگیری:

 نفری جهت کار عملی تقسیم خواهند شد. وگروه د 51نفر  که در  03حداکثر  تعداد شرکت کنندگان:

 و سایر وسایل الزم جهت برگزاری کارگاه ، کامپیوترهای متصل به اینترنتویدئو پروژکتور وسایل مورد نیاز:

و جستجوی پیشرفته ملی و بین الملی مرتبط پایگاه های اطالعاتی با  کنندگانآشنایی شرکت هدف کلی: 

طراحی استراتژی جستجوی مناسب و انجام جستجو در این پایگاه های به گونه ای که قادر به  ،اطالعات

 باشند.اطالعاتی 

 

 

 

 



 

 کارگاهمحتوای آموزشی 

  کلید واژه های جستجو تعیین 

  و شیوه طراحی استراتژی جستجو کوتاه سازی در جستجو ، ی بولیعملگرهااستفاده از 

  بین المللیهای اطالعاتی معتبر پایگاه شناسایی  

 پایگاه های اطالعاتی بین المللیدر  ی تخصصیجستجو PubMed 

 پایگاه های اطالعاتیدر ی تخصصی جستجو Scopus 

 پایگاه های اطالعاتی بین المللیدر  ی تخصصیجستجو Science Direct 

  جستجو درGoogle scholar 

 تفاوت بین بانک اطالعاتی و مجموعه مجالت الکترونیک 

  دادهدر پایگاه های ژورنال های الکترونیک نمایه شدن بررسی ISI Web of Science ،PubMed  و

Scopus 
 

 

  

 روز اول کارگاه:برنامه 

 قران کریم ی ازتالوت آیات

 سخنران موضوع زمان

 خانم دکتر صمدبیک کارگاه بیان اهداف 8:51-8:03

 خانم دکتر صمدبیک جستجو یها واژه دیکل نییتع 9:51-8:51

و شیوه طراحی   جستجو در یساز کوتاه و یبول یعملگرها از استفاده 9:51 -9:51

 استراتژی جستجو
 

 خانم دکتر صمدبیک

 صارمیانخانم  یالملل نیب معتبر یاطالعات یها گاهیپا ییشناسا 53:03-9:51

صمدبیکخانم دکتر  شناسایی انواع بانک های اطالعاتی مورد اشتراک 55:33-53:03  

معرفی   استراحت 55:51-55:33   

 خانم صارمیان Meshو مفهوم  Pubmedمعرفی  51:51-55:03

  PubMed  یالملل نیب یاطالعات یها گاهیپا در یتخصص یجستجو 51:51- 50:03

 در جستجو  Meshو کاربرد 

کیصمدب دکتر خانم  

55-50:03 

  5کار گروهی 

  خانم صارمیان

 دکتر صمدبیک



 

 

 

 

 روز دوم کارگاه:برنامه 

 قران کریم ی ازتالوت آیات

 سخنران موضوع زمان

 یاطالعات یها گاهیپا در یتخصص یجستجوو   Scopusمعرفی پایگاه  9:03-8:03
Scopus 

 خانم دکتر صمدبیک

 انیصارم خانم Science Direct معرفی پایگاه 53:33-9:03

 Science یالملل نیب یاطالعات یها گاهیپا در یتخصص یجستجو 53:33 -53:51

Direct 

 خانم دکتر صمدبیک

  استراحت 53:51 -55:33

 صارمیانخانم  Google scholarجستجو در  55:03-55:33

 کیصمدب دکتر خانم تفاوت بین بانک اطالعاتی و مجموعه مجالت الکترونیک 51:33-55:03

 ISI Web داده یها گاهیپا در کیالکترون یها ژورنال شدن هینما یبررس 50:03-51:33

of Science،  PubMed و Scopus 

و صمدبیکخانم دکتر   

خانم صارمیان   

55-50:03 
 1کار گروهی 

صمدبیک و خانم خانم دکتر 

 صارمیان


