
 توانمنذیهای علمی ، آموزشی، اجرایی و خذماتی که گروه کتابذاری ارائه میکنذ

 توانمنذیهای اجرایی 

 . علن سٌجی : آًالیس کوی ٍ کیفی ترًٍذادّای علوی هَسسات1

 . آًالیس ٍ تحلیل ضثکِ ّای ّوکاری ٍ ضثکِ ّای اجتواعی2

 . هذیریت هٌاتع علوی3

 . هذیریت کتاتخا4ًِ

 . تازیاتی اطالعات ٍ هٌاتع الکترًٍیک ٍ چاپی از هتَى علوی 5

 . تازیاتی استاًذاردّا6

. تَسعِ سَاد اطالعات سالهت ٍ ارائِ طالعات سالهت ترای تیوار ٍ ترای عوَم هردم )افراد 7

 هعوَلی غیر حرفِ ای پسضکی(

ذلْای ارتقا سَاد . سٌجص سَاد سالهت جاهعِ ٍ ارائِ راّکار هتٌاسة تا ٍضعیت ٍ اجرای ه8

 سالهت

 . تَلیذ ٍ تْیِ هتادیتا ترای اسٌاد ٍ هذارک سازهاًی، تحقیقاتی ٍ ...9

 . ارائِ خذهات اطالعات درهاًی ترای تیواراى تا تجَیس پسضک، 11

 . ارائِ اطالعات تِ تیواراى تا درخَاست فردی11



 ت ترای عوَم. حوایت از کتاتخاًِ ّای عوَهی ترای تَسعِ خذهات اطالعات ساله12

 برگساری کارگاه و آموزش برای موارد باال

. آهَزش آًالیس کوی ٍ کیفی ترًٍذادّای علوی هَسسات )علن سٌجی، اطالُ سٌجی ٍ تحلیل ضثکِ 1

 ّوکاری(

 . آهَزش هطالعات تطثیقی در حَزُ ّای پایص ٍ سٌجص ترًٍذادّای علوی2

 . آهَزش سَاد اطالعات سالهت 3

 endNote, Mendelyای هذیریت استٌادی هاًٌذ . آهَزش ًرم افسار4ّ

. آهَزش جستجَ ٍ تازیاتی اطالعات از هٌاتع الکترًٍیک، آًالیي پایگاّْای اطالعاتی ٍ پایگاّْای 5

 استٌادی

 . آهَزش جستجَ ٍ تازیاتی اطالعات اهاری6

راکس درهاًی . ترگسای کارگاُ تجَیس ٍ ارائِ اطالعات سالهت )ترای گرٍّْای ّذف هختلف هاًٌذ: ه7

ٍ پسضکاى، ترای کتاتخاًِ ّای عوَهی ًْاد کتاتخاًِ ّای عوَهی ٍ ارضاد ٍ ضْرداری؛ 

 سازهاًْای دٍلتی ٍ غیر دٍلتی جْت تَاًوٌذی فردی ٍ ارتقا سالهت(

 . آهَزش ثثت کارآزهایی تالیٌی8

 . آهَزش ًَضتي پرٍپَزال پسٍّطی9



هقاالت ، ٍ ارائِ ّا در ضثکِ ّای اجتواعی هاًٌذ  . آهَزش هذیریت ، ثثت ٍ رصذ فعالیتْای علوی ،11

LinkedIn, Academia, Research Gate, ResearcherId, ORCID, Google Schoolar 

 . آهَزش افسایص خَاًذُ ضذى هقالِ ّا11

 مشاوره در زمینه های کتابذاری و اطالعات

 . هطاٍرُ علن سٌجی1

 ضثکِ ّای اجتواعی . هطاٍرُ آًالیس ٍ تحلیل ضثکِ ّای ّوکاری 2ٍ

 . هطاٍرُ آًالیس کوی ٍ کیفی ترًٍذادّای علوی هَسسات3

 . هطاٍرُ هذیریت هٌاتع علوی4

 . هطاٍرُ هذیریت کتاتخا5ًِ

 . هطاٍرُ جستجَی اطالعات ٍ هٌاتع الکترًٍیک ٍ چاپی6

د . هطاٍرُ سَاد اطالعات سالهت ٍ ارائِ طالعات سالهت ترای تیوار ٍ ترای عوَم هردم )افرا7

 هعوَلی غیر حرفِ ای پسضکی(

. هطاٍرُ سٌجص سَاد سالهت جاهعِ ٍ ارائِ راّکار هتٌاسة تا ٍضعیت ٍ اجرای هذلْای ارتقا 8

 سَاد سالهت

 . هطاٍرُ تَلیذ ٍ تْیِ هتادیتا ترای اسٌاد ٍ هذارک سازهاًی، تحقیقاتی ٍ ...9



 هرتثط. هطاٍرُ اًجام پسٍّطْای هرٍری سیستواتیک ٍ گرداٍری دادّای 11

 . هطاٍرُ در زهیٌِ هتي کاٍی ٍ دادُ کاٍی11

  اولویتهای پصوهشی گروه کتابذاری و اطالع رسانی پسشکی
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 . اطالع درمانی ، تجویس اطالعات، کتاب درمانی، کتابذاری مبتنی بر شواهذ1

 

 . علم سنجی ، اطالع سنجی ، وب سنجی 2

a.  آًالیس کوی ٍ کیفی ترًٍذادّای علوی 

b. تحلیل ضثکِ ّای ّوکاری ٍ ضثکِ ّای اجتواعی  

c. ارزیاتی ٍتسایتْا  

d. رتثِ تٌذی داًطگاّْا  

 . داده کاوی و متن کاوی3

  . رخیره و بازیابی اطالعات4

e. هَتَرّای جستجَی هتٌی ٍ هعٌایی  

f.  ٍب هعٌایی3، ٍب 2ٍب ،  

g.  ًوایِ سازی 



h. ُّستی ضٌاسی ٍ فراداد 

 

  . سواد اطالعات سالمت5

i.  رفتارّای اطالع یاتی 

j. ًیازّای اطالعاتی 

 

 . کتابخانه دیجیتال 6

k. ایجاد، ًگْذاری، اهحا  

l. حقَق ٍ هالکیت دیجیتال 

  . چاپ و نشر7

m. ًطر الکترًٍیک  

n.  هذیکال شٍرًالیسن(رٍزًاهِ ًگاری پصضکی(  

o. اخالق ًطر، سَء رفتارّای علوی ٍ تحقیقاتی، سرقت ادتی 

 

 . تکنولوشی اطالعات و انفورماتیک سالمت8

 

 . آموزش الکترونیک و آموزش از راه دور9

 



 . مذیریت 11

p. ،هذیریت اطالعات  

q. ، هذیریت داًص  

r. هٌاتع علوی، ٍ هراکس اطالعاتی ٍ کتاتخاًِ ّا 

 

 ، تکٌَلَشی هَتایل، تکٌَلَزی تیسین، هحاسثات اتری، گریذکنولوشی اطالعات و ارتباطات. ت11

 


