
Volume 1 ,  Issue 1  

Newsletter  Date  

 حال خ   خ ا د   خ ا         
3کتابخانه دانشکذه پرستاری الیگودرز سال چهارم شماره   

0011پاییس    

 سخه مخاطب
لطفا مطالب، وظرات ي ایدذٌ  

َای خًد را کٍ عالقٍ داریذ 

در ایه خبروامٍ مىتشر شًد 

برای ما ارسال کىیذ تدا در    

شمارٌ َای بدددذی ایده        

 خبروامٍ چاپ شًد.
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سَاد اطالػبتی در ٍاقغ هجوَػِ هْبرت ّبیی است کِ فرد ثب             

استفبدُ از آى هی تَاًذ اًَاع اطالػبت هَرد ًیبز را خَد را              

ّب   پیذا کردُ ٍ سپس ثب ضٌبسبیی هٌبثغ ایي اطالػبت ٍ ادغبم آى           

ثب اطالػبت قجلی خَد اطالػبت جذیذی را ثِ ٍجَد ثیبٍرد کِ ثب        

  .استفبدُ از ایي اطالػبت ثتَاًذ ثر داًص قجلی خَد ثیفسایذ

در دًیبی پر از هحتَا ٍ اطالػبت اهرٍز دیگر خَاًذى ٍ ًَضتي             

کبفی ًیست ٍ حتی داًص استفبدُ از رایبًِ ٍ زثبى اًگلیسی ّن            

هسیت هْوی هحسَة ًوی ضَد. در دًیبی دیجیتبل اهرٍزُ سَاد 

اطالػبتی است کِ هطخع هی کٌذ چِ افرادی ثب سَاد ّستٌذ.           

هٌبسجی ثبضٌذ ثِ    سَاد اطالػبتی  در ٍاقغ افرادی کِ دارای     

 .ػٌَاى فرد ثب سَاد هؼرفی هی ضًَذ

 ٍیژگی ّبی ضخػی کِ دارای سَاد اطالػبتی است

 .ثر اسبس ّر ًَع فرآیٌذ ًیبز ثِ اطالػبت را تطخیع هی دٌّذ

تَاًبیی تػویوی گیری ثر اسبس اطالػبت دقیق را دارا هی 

 .ثبضٌذ

هی تَاًٌذ هٌبثغ هٌبست ثرای دریبفت اطالػبت را تطخیع 

 .دٌّذ

هی تَاًٌذ استراتژی ّبی هٌبسجی ثرای جستجَ ٍ پیذا کردى 

 .اطالػبت هختلف ثِ کبر ثجرًذ

هی تَاًٌذ از رایبًِ ٍ ّوچٌیي رٍش ّبی سٌتی ثرای پیذا  

 .کردى اطالػبت استفبدُ کٌٌذ

 .را دارا هی ثبضٌذ ارزیبثی دقیق اطالػبت تَاًبیی 

اطالػبت را هی تَاًٌذ ثرای ثْجَد داًص جذیذ خَد ثِ  

 .راحتی تجسیِ ٍ تحلیل ٍ تلفیق ًوبیٌذ

هی تَاًٌذ اطالػبت ٍ داًص ثِ دست آهذُ را ثرای حل یک 

 .هسئلِ ثِ کبر گیرًذ

 پبیگبُ اطالػبتی سیٌبل

سیٌبل ًوبیِ ترکیجی ثرای ضغل پرستبری ٍ هتَى سالهت هرتجط ثب پرستبری است کِ ثِ غَرت خبظ ثرای ثرطرف کردى 

هجلِ تخػػی از رضتِ  0022ًیبزّبی پرستبری ٍ حرفِ ّبی سالهت ٍ ثْذاضت طراحی ضذُ است.سیٌبل هتي کبهل ثیص از 

هجلِ تخػػی را ًوبیِ هیكٌذ.ػالٍُ ثر ایي تبزُ ّبی ػلَم ثبلیٌی،  022ّبی پرستبری ٍ سالهت هرتجط ٍ ًیس هتي کبهل ثیص از 

هؼیبر ثیوبریْب، پیطیٌِ دارٍّب، اثسارّبی جستجَ، آزهبیطبت ثبلیٌی ٍ... را فراّن هی کٌذ.ارائِ پَضص کبهلی از هجالت 

 .اًگلیسی زثبى پرستبری ٍ ًطریبت از اتحبدیِ هلی ثرای پرستبراى ٍ اًجوي پرستبراى آهریكب

 ثرای ٍرٍد ثِ پبیگبُ سیٌبل ثررٍی لیٌک زیر کلیک کٌیذ:

 http://www.cinahl.com.  
ٍارد ضَیذٍ ثؼذ از ٍارد کردى پسَرد ٍ ضٌبسبیی از           ebsco and Ovid :ثرای جستجَ در ایي سبیت ثبیذ ثِ سبیت ّبیی هبًٌذ

 .طریق ضٌبسِ کبرثری ٍ پسَرد ٍارد سبیت هی ضَیذ
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 تبزُ ّبی ًطر کطَر 

ثسرگتریي سبهبًِ اطالع رسبًی چبح ٍ ًطر ایراى ثِ هٌظَر دسترسی سریغ ٍ ارزاى هخبطجبى ٍ ػالقِ هٌذاى ٍ                    

کوک ثِ هؼرفی ٍ فرٍش تبزُ ّبی ًطر کطَر کلیِ ًبضراى، ًَیسٌذگبى، هؤلفبى، هترجوبى ٍ سبیر اّل قلن هی                    

تَاًٌذ ثب دریبفت کذ کبرثری از سبهبًِ ٍ پس از دریبفت اػالم ٍغَل آثبر خَیص از ٍزارت فرٌّگ ٍ ارضبد                      

اسالهی ثالفبغلِ آًْب را ثر رٍی سبهبًِ قرار دٌّذ تب اهكبى دسترسی هردم ثِ تبزُ ّبی ًطر کطَر فراّن گردد.                 

  گفتٌی است فقط کتجی کِ ثب هجَز رسوی ٍزارت فرٌّگ ٍارضبد اسالهی هی ثبضٌذ ثِ چبح رسیذُ اًذ.

http://Chaponashr.ir 

 

 

 

رعایت پريتکل َای بُذاشتی کريوا   

 فدالیت کتابخاوٍ در فضای مجازی

 0011ثبت وام داوشجًیان يريدی مُر 

برگساری کارگاٌ  آشىایی با کتابخاوٍ جُت داوشجًیان 

 0011پرستاری يريدی 

 

 


