
 

 

 برنامه  کارگاه آموزش جستجوی پیشرفته در بانک های اطالعاتی 

 

 

اعضای هیات علمی، کتابداران گروه هدف:  

مهرماه( 11الی  9روز ) از تاریخ  3: مدت زمان کارگاه   

  web of science  ،Scopus  ،Science Direct  : سامانه نوپا،  پایگاه مطالب مورد بررسی در کارگاه

 

 مدرس: خانم پروانه ابوطالبی( ( (9/10/98) ولبرنامه روز ا

 ساعت عنوان ردیف

 9:15الی 9 معرفی کلی منابع کتابخانه دیجیتال 1

 9:45الی  9:15 معرفی پایگاه های استنادی 2

 10:15الی  9:45 آشنایی با شاخص های استنادی 3

 10:45الی  web of science 10:15آشنایی با انواع جستجو در پایگاه  4

 11:15الی  10:45 کار عملی 5

 11:30الی  11:15 پذیرایی 6

 ( web of science معرفی و شیوه ارزیابی مجالت در  7

JCR ) 

 12الی  11:30

شاخص های ارزیابی افراد و سازمان ها ) گزارش های  7

 web of scienceاستنادی( در 

 12:20الی 12

 13الی  12:20 کار عملی و پرسش و پاسخ 8

 

 

 

 

 



 
 

 مدرس: خانم پروانه ابوطالبی( ( (10/7/98) روز دومبرنامه 

 ساعت عنوان ردیف

 9:30الی scopus 9معرفی و آشنایی با انواع جستجو در پایگاه  1

 9:45الی  scopus 9:30انواع شاخص های استنادی در پایگاه  2

) ادغام سازی  scopusجستجو و یکدست سازی پروفایل ها در پایگاه  3

 پروفایل ها(

 10:10الی  9:45

 10:40 10:10 کار عملی 4

 11الی  10:40 پذیرایی 

در جستجو و بازیابی اطالعات و نگارش  Meshکاربرد اصطالحنامه  6

 متون علمی 

 11:45الی 11

 12:15الی  science direct 11:45  معرفی و آشنایی با انواع جستجو در پایگاه 7

 12:30 الی  12:15 ایجاد پروفایل 7

 13الی  12:30 کار عملی و پرسش و پاسخ 8

 

 ) مدرس: خانم مریم زرقانی((7/98/ 11) روز سومرنامه ب

 ساعت عنوان ردیف

 9:30الی 9 معرفی کلی و اهداف ایجاد  سامانه نوپا 1

 9:45الی  9:30 سامانه زیر مجموعه نوپا 12معرفی کلی  2

آشنایی با  سامانه های علم سنجی دانشگاه ها و اعضای  3

 هیئت علمی

 10:30الی  9:45

برد آن برای کاربران دانشگاه آشنایی با سامانه منبع یاب و کار 4

 های علوم پزشکی

 11:15الی  10:30

 11:45الی  11:15 کار عملی 5

 12الی  11:45 پذیرایی 6

معرفی سامانه نشریات  دانشگاه های علوم پزشکی و مجالت  7

 جعلی

 12:20الی  12

 12:45الی  12:20 معرفی سایر سامانه ها در سامانه نوپا 7



 
 13الی  12:45 پرسش و پاسخ 8

 


