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رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
98 بهمن



(Information literacy)سواد اطالعاتی چیست؟ 
رفع عات برای و در نهایت استفاده از اطالارزیابی، بازیابی اطالعات، جایابی اطالعات، تشخیص نیاز اطالعاتیفرآیند 

.را سواد اطالعاتی می نامندنیاز اطالعاتی 

چرا سواد اطالعاتی مهم است؟
به دلیل تنوع و گستردگی منابع اطالعاتی•

سرعت بسیار باالی تولید اطالعات •

.صفحه به وب افزوده می شود15000نزدیک به ساعت 24در طول -

این سرعت در حیطه علوم پزشکی بسیار بیشتر احساس می شود؛-

سال1–1/5: نیمه عمر علوم فنی 

سال 10: علوم اجتماعی 

ماه6علوم پزشکی تنها 

تفاوت زبان سیستم ها با زبان طبیعی انسان•

وجود انواع منابع اطالعاتی معتبر و غیر معتبر•



(Information resources)منابع اطالعاتی

کتاب: دانش پایه.1
مجالت و نشریات ادواری: دانش روزآمد.2

منابع چاپی-1
منابع الکترونیک-2



وب چیست؟

:انواع شبکه•
اینترانت-

(  World Wide Web)اینترنت         وب جهان گستر -

•URLچیست و از چه قسمتهایی تشکیل شده است؟
http://www.dums.ac.ir











سازمان بهداشت جهانی 
(World Health Organization)

مللانسازمسیستمدرالمللیبینبهداشتکنندههماهنگوکنندههدایتمرجع•
ارتقامکن،مسالمتیسطحباالترینبهمردمدستیابیبرایسازماناین.استمتحد

.ندکمیفعالیتپذیرترآسیبافرادبهخدمتوجهانداشتننگهامنبهداشت،





مرکز کنترل و پیشگیری بیماری ها
(Centers for Disease Control and Prevention)





MedlinePlus

The United States Secretary of Health and Human Services

National Institute of Health (NIH)

National Library of Medicine (NLM)

MedlinePlus





MedlinePlus
فیت و مرتبط یک وب سایت ارائه شده توسط کتابخانه ملی پزشکی آمریکا است که اطالعات با کی
.با بهداشت و سالمتی که قابل اعتماد، قابل درک و عاری از تبلیغات را ارئه می دهد



پایگاه های اطالعاتی

ری مجموعه ای از اطالعات که در قالب مشخص و به صورت نظام مند جمع آو: تعریف پایگاه اطالعاتی•
.شده باشند و دارای قابلیت جستجو باشند را پایگاه اطالعاتی می نامند

:  انواع پایگاه های اطالعاتی•
(:General Databases)عمومیپایگاه های اطالعاتی .1

Medline: در حیطه علوم پزشکی مانند-

ISI web of science, Scopus: در حیطه تمامی علوم مانند-

:  مانند( specialized Databases)اختصاصیپایگاه های اطالعاتی . 2
Chemical Abstracts -



:مانند( Citation Databases)پایگاههای استنادی •

ISI Web of sciences -

Scopus -

Google scholar -

:مانند( Bibliographic Databases)پایگاههای کتابشناختی•

PubMed -

:  پایگاههای ارائه دهنده متن کامل مانند•

Science direct -



دسترسی به پایگاه های اطالعاتی

(دریافت حق دسترسی در ازای پرداخت هزینه)دسترسی اشتراکی •
دسترسی آزاد•

ال دانشگاه برای مشاهده لیست پایگاه های اطالعاتی تحت اشتراک دانشگاه به کتابخانه دیجیت•
.مراجعه کنیدwww.diglib.dums.ac.irبه آدرس 

http://www.diglib.dums.ac.ir/























