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چكيده
مقدمه
طرح تهيه بانك اطالعاتی تحقيقات مرتبط با سالمت اجتماعی با هدف شناسايی ،گرردورري ر سرااما دهری
مطالعات حواه سالمت اجتماعی ر پرهيز اا مواايسااي ر صرفهجويی ر پيشگيري اا اتالف هزينهها ر رقرت
محققين ر متخصصا اطالعرات مررتبط برا سرالمت اجتمراعی را در برااه امرانی سرا هراي 2931-2931
جمعورري شده است.
روششناسي
اين بانك اطالعاتی با استفاده اا کليردراژههراي امنيرت اجتمراعی ،مشرارکت اجتمراعی ،سرالمت اجتمراعی،
همبستگی اجتماعی ،انسجام اجتماعی ،کرامت ،بيكاري ،تهديد ،طالق ،طالق عراطفی ،سرااگاري اجتمراعی،
مسئوليت اجتماعی ،نوعدرستی ،حمايت اجتماعی ،ادراك اجتماعی ،ترا ورري ،ترا ورري اجتمراعی ،هرو
هيجانی ،کيفيت اندگی ،راهبردهاي کنار ومد با استرس ،عزتنفس ،پذير اجتمراعی ،شرادي اجتمراعی،
توايع عادالنه درومد ،مهارت هراي ارتبراطی ،امكانرات ر اردمات شرهرها ،هويرت اجتمراعی ،ارقرات فرا رت،
شبكههاي اجتماعی ،مهارتهاي اندگی ،اابار (رسانه) ر بیاعتمادي ،تيزفهمی اجتماعی ،انا بیسرپرسرت،
انا بد سرپرست ،ترافيك شهري ر پيامد اجتماعی ،اعتياد ،اعتماد اجتماعی ،سررمايه اجتمراعی ،محررميرت
اجتماعی ر مشارکت بر اساس مراجعه به سااما ها ،کتابخانهها ،معارنت علمی ر فنورري رياست جمهروري،
دانشگاهها ر انجمنهاي علمی مرتبط ر جستجو در منابع اينترنتی ااجمله سايتهاي مجالت علوم پزشركی،
مگيرا  ،ايرا داك ،اس .وي .دي ،نورمگز ر گوگل اسكالر گردورري شده است.
يافتهها
اين نرمافزار شامل  119عنوا پايا نامه 12 ،عنوا کتا  223 ،عنوا مقاله ر  12عنوا طرح پژرهشی است
که اا ميا و ها به ترتيب  12عنوا اا پايا نامهها 2 ،عنوا اا کتا ها 77 ،عنوا اا مقراالت ر  1عنروا اا
طرحها داراي فايل اصلی بهصورت  pdfمیباشند.
بحث و نتيجهگيري
اين طرح در قالب يك  CDنرمافزاري طراحیشده ر قابليت بهررارسانی ر افزايش عنارين مطالعات جديرد را
دارا است .اين نرمافزار که مستندات را در بخشهراي مختلرك کترا  ،مقالره ،پايرا نامره ر طررح پژرهشری
دستهبندي کرده ر قابليت جستجو بر اساس موضوع ر کليردراژه را دارا اسرت ،مقررر شرده اسرت در سرايت
فرهنگستا علوم پزشكی کشور در بخش کتابخانه الكتررنيك بارگذاري شود.
کليدواژه :بانك اطالعات ،سالمت اجتماعی ،نرمافزار ،کتابخانه الكتررنيك ،فرهنگستا علوم پزشكی.

