




93/06/16بزوامٍ کارگاٌ امزيس   
 مدرسین عنوان ساعت ردیف

 ________ تاليت قزآن مجید 8:30-8:15 1

 معزفی کارگاٌ  ي بزوامٍ َای داوطگاٌ  9:00-8:30 2

 دکتز محمدعلی يکیلی

سزپزست مدیزیت اطالع رساوی  پشضکی  ي ضبکٍ  
 پژيَص داوطگاٌ  

 ريش َای جستجًی  پیطزفتٍ در گًگل ي معزفی گًگل اسکالز 9:00-:10:00 3
 مُىدس محسه مىصًری

 سزپزست سایت داوطگاٌ

 -- استزاحت ي  پذیزایی  10:30-10:00 4

 مزيری بز باوک َای اطالعاتی فارسی 11:00-10:30 5
 سَزٌ پزاوام

 کارضىاس  اطالع رساوی

 مُىدس محسه مىصًری Elsevierآضىایی با باوک دادٌ َای پشضکی  50/10-20/10 6

 Scopusآضىایی با باوک دادٌ َای پشضکی  12:30-11:30 7
 آقای ویکیار

 کارضىاس دفتز مجلٍ داوطگاٌ

  Clinical Keyآضىایی با مجمًعٍ  13:00-12:30 8
 دکتز محمدرضا َىزير

 معاين بُداضتی داوطگاٌ

   وماس ي واَار 13:30-13:00 9

 دکتز محمدرضا َىزير  PubMed آضىایی با مجمًعٍ 14:30-13:30 10

 دکتز محمدرضا َىزير  Up to Date     آضىایی با مجمًعٍ 15:00-14:30 11



Why you should keep updating ! 

 
 You work in a job which:  

 Its half-time (half-life) is 6 months, & 

 Its doubling-time is 20 month 

 

 You works in a ever-changing & ever-

growing profession ! 

 



about 19 years in 1991 

about 20 months in 2001 

 

about 75 days in 2025! 

 

Doubling time of 

 biomedical science was 



Information Resources 

(Basic Knowledge)   

     (Books)   

 

(Updated Knowledge) 

     (Periodicals)  



Information Resources 

Print Materials 

Electronic Materials 



E-Products of New Era 

 E-Journals 

 E-Books 

 E-Images 

 E-Data 

 E-Commerce 

 E-Government 

 E-Medicine 

 E-Learning 

 



E-Journals 

 الکترونيک نسخه واقع در الکترونيک مجالت
 وب روي تر که هستنذ چاپي مجالت همان
 اساسا يا و گرفته انذ قرار مجله يا و ناشر سايت

 نسخه آنکه تذون اتتذا از که هستنذ مجالتي
 الکترونيک صورت ته تاشنذ داشته چاپي

 .انذ شذه منتشر



دسترسي ته نسخه الکترونيک مقاالت تالفاصله پس از نهايي شذن مقاالت  
 مجله و حتي قثل از چاج نسخه چاپي آن

 دسترسي ته مجالت الکترونيکي تذون محذوديت زماني و مکاني -2
 جستجو در نسخ الکترونيک يک يا چنذ مجله ته طور همسمان -3
 .ارسال نسخه الکترونيک تراي ديگران ته راحتي از طريق  پست الکترونيک -4
 آرشيو و نگهذاري آسان -5
 دسترسي ته آرشيو الکترونيکي سال هاي قثل -6

 Alertاستفاده از سرويس هاي جنثي ماننذ  -7

 

E-Journals  Benefits 
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Information Resources 

 Journals & Papers 

 Indexes  

Dissertations & Thesis 

Abstracts of Seminars 

Books & Booklets 



Databases 

 General Databases 

(Comprehensive OR Core Databases) 

 

 Specialized Databases 

(Subjects Specified Databases) 



General Databases 

(Comprehensive OR Core Databases) 

 Medical Sciences 

Medline 

Embase 

Scopus 

 

 All Sciences 

Web of Sciences 



 Biological Abstracts 

 International Pharmaceutical Abstract 

 PsychInfo 

 CINAHL 

 Chemical Abstracts 

 Agricola 

 Econlite 

Specialized Databases 

(Subjects Specified Databases) 



Citation Databases 

Web of Science 

Scopus 

Google Scholar 

 (http://scholar.google.com) 

 



 انواع مجالت الکترونيک ترحسة هسينه

مجالت الکترونيکي رايگان 
www.freemedicaljournals.com 

 
 مجالت الکترونيکي هسينه دار 
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هجالت الکتشًٍيک تشحسة سغَح  
 دستشسي

18 

1-Table of Content (TOC) 

2-Table of Content + Abstracts 

3-TOC + Abstracts + Full texts 



Full Texts    اًَاع      

PDF Fulltext 
(Portable Document Format) 

در واقع نسخه تصويري تهيه شذه از مقاله است که عينا همان  
.مقاله و ته همان صورت چاج شذه در مجله است  

HTML Fulltext  
(Hypertext Markup Language) 

                 .   مي تاشذ  Textنسخه متني مقاله و ته صورت 
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Scopus 
Ovid
UpToDate 
 ProQuest
Clinical Key (MD Consult)
Mosby Nursing Skills 
 Elsevier 
 WileyBlackwell 
  Cochrane 

 
 

 با امکان دسترسی فعلی منابع



 مجموعه تانک هاي اطالعاتيISI Web of Knowledge (تحشين) 

 

مجموعه Ebsco (اختصاصاً تراي دنذانپسشکي در اختيار مي تاشذ.) 

 

 مجموعهSpringer 

 

 منابعی که در حال حاضر دسترسی به آنها وجود ندارد





 



 



 سايش فؼاليت ّای هشتثظ

ػلوي هٌاتغ تاهيي ٍ الکتشًٍيک کتاتخاًِ تجْيض ٍ ساهاًذّي 

ّای تا هشتثظ ّای ساهاًِ ٍ هجالت کتة، تاهيي ًظاست، گزاسی، سياست ِ    داًشگاُ کتاتخاً

 تَليذات ػلوي ٍ اعالع ( ػلن سٌجي)عشاحي، تشًاهِ سيضی ٍ پايش هستوش سٌجش ػلن ٍ

 سساًي شاخص ّای ٍضؼيت هقايسِ ای تَليذ ػلن تِ ری ًفؼاى

 ُعشاحي، تشًاهِ سيضی ٍ پايش هستوش جْت استقاء شاخص ّای سٌجش ٍب داًشگا

 ٍ اعالع سساًي ٍضؼيت هقايسِ ای ٍ دٍسُ ای ٍتَهتشی تِ ری ًفؼاى( ٍتَهتشی)

 تشًاهِ سيضی تشای تَاًوٌذ ساصی اػضای ّيات ػلوي، داًشجَياى ٍ هحققيي داًشگاُ دس

 ...  تاًک ّای اعالػاتي، ساّکاسّای اسصياتي تَليذ ػلن ٍ  اهَس جستجَی هقاالت، 

   ايويل آکادهيک ٍ دستشسيOnline   ػلوياػضای ّيات ػلوي ٍ هحققيي تِ هٌاتغ 

 



 (اداهِ)سايش فؼاليت ّای هشتثظ
ُپيگيشی اهَس هش تَط تِ کويتِ تاليف ٍ تشجوِ ٍ اداس ُ اًتشاسات داًشگا 

 داًشگاٍُ تشًاهِ سيضی جْت تَسؼِ کوي ٍ کيفي   هجالت ػلوي پژٍّشي ًظاست 

  پژٍّشياس، اعالػات عشح ّای )عشاحي، ساهاًذّي ٍ پشتيثاًي ساهاًِ ّای پژٍّشي

 ...(پژٍّشي، حوايت تشَيقي هقاالت، ٍتالگ، گشاًت ّيات ػلوي ٍ 

 تش تخش ًشم افضاسی سايت ايٌتشًت ًظاست 

 ِسيضی تشای تِ سٍص سساًي ٍ تَاًوٌذ ساصی کتاتذاساى ٍ هتصذياى ػشضِ اعالػات ػلويتشًاه 

 

 



در  سایت   2014تا  2011ساليای در بندی دانشگاه علٌم پزشکی گلستان رتبو 

http://www.webometrics.info 

 

2014 

July 

2014 

Jan. 

  سال   گسارش 2011 2012 2013
                   

   

 شاخص

رتبه در بین دانشگاه های  8 12 24 24 18

 علىم پسشکی
8582  9289   

 8194 9158  Impact رًیت پذیزی 

Visibility 

3203  5902   3794  3094  PRESENCE   

Activity 
1234  3114   

 3840 4136  OPENNESS 

3095 2779    
 2369  2047 EXCELLENCE 

 رتبه جهانی   3784 4068   5900 5081  3368



8 

12 

24 24 

18 

0

5

10

15

20

25

30

2011 2012 2013  2014ششماهه دوم  2014ششما ه اول 

رتبو دانشگاه علٌم پزشکی گلستان در بین دانشگاه ىای علٌم پزشکی 
 سزاسز کشٌر



 

  از تىجه شما متشکرم


