دوره آموزش کتابدار بالینی
منطقه  7آمایشی کشور(شهر اصفهان)

Clinical Librarian Training Course
 12الی  13بهمن ماه 1395
روز اول  :سه شنبه  12بهمن ماه
ساعت
8 -8:15

سخنران مدت (دقیقه)

موضوع
ثبت نام

--

8:15 - 8:20

تالوت آیاتی از قرآن مجید و سرود ملی ایران

--

8:20- 8:30

افتتاحیه ،سخنرانی معاون محترم پژوهشی و فناوری

8:45-8:30

اهداف و ضرورتهای کارگاه کتابدار بالینی

9:05-8:45

آشنایی با محیط های بالینی

دکتر فردوسی

9:35-9:05

آشنایی با روند مراقبتهای بالینی و استدالل بالینی

دکتر رضایی

10-9:35

سئواالت بالینی در مراقبتهای روزمره و مرور نحوه جستجو

10 -10:15

تجربه عملی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در باره نقش کتابدار بالینی در
مراقبت و آموزش رایج بخشی

10:15 -10:30

دکتر مهدی نعمت بخش
دکتر ادیبی

دکتر رحیمی -دکتر ادیبی -خانم هاشم زاده
خانم هاشم زاده

استراحت و پذیرایی

10:30 -11

تنظیم شرح حال و نقشه مفهومی بیمار

11 - 11:30

تنظیم سواالت ) (PICOو نحوه جستجو آنها

11:30 – 12

تجربه عملی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در باره نقش کتابدار بالینی در
باره بیماران نادر و مسائل غامض بالینی

12-13

دکتر توکلی
دکتر زارع -دکتر توکلی
خانم زارع

نماز و ناهار

13 - 14

آشنایی با پایگاه اطالعاتی Trip

دکتر رحیمی

15-14

معرفی پایگاه اطالعاتی Medscape

آقای برومند

15- 16

تمرین و کار عملی و پرسش و پاسخ

آقای دکتر رحیمی – آقای برومند

روز دوم :چهارشنبه 13بهمن ماه
ساعت

موضوع

سخنران

تالوت آیاتی از قرآن مجید و سرود ملی ایران
8 - 8:30

--

سطوح شواهد در طب مبتنی بر شواهد

آقای دکتر بیدختی

8:30 – 9:15

تدوین مرور سیستماتیک و جایگاه آن در تصمیم گیری بالینی

آقای دکتر بیدختی

9:15 – 9:45

تجربه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در باره نقش کتابداران و اطالع
رسانان پزشکی در شکل گیری مرورهای نظام مند

10:15-9:45

استراحت و پذیرایی

10:15- 10:45

آشنایی با تدوین راهنماهای بالینی

10:45– 11:15

شیوه های جستجوی گایدالنها

11:15 -12

آقای هاشمیان

دکتر کلیشادی
آقای برومند

آشنایی با پایگاههای اطالعاتی Clinical Key

12-13

خانم بهروزیان (نماینده شرکت فرآیدا)

نماز و ناهار

14-13

معرفی پایگاه اطالعاتی Up to Date

خانم بهروزیان (نماینده شرکت فرآیدا)

15-14

معرفی پایگاه اطالعاتی Cochrane

دکتر رحیمی

16-15

کار عملی  -پرسش و پاسخ و آزمون

