
تم مد الفترة المحددة لتقديم األوراق البحثية الخاصة بالجلسة المدارة عن طريق القمر الصناعي المذكورة 
 .الحقا إلى نصف فبراير

  
  طلب تقديم أوراق بحثية

  
  يدعو قسم المكتبات الطبية والعلوم البيولوجية بمنظمة االفال لجلسة تدار عن طريق القمر الصناعي

  
   ٢٠٠٨أغسطس  ٩يوم السبت 

  
أغسطس  ١٤ – ١٠كندا المقام في الفترة من  Quebecالمقام بـ  ٧٤تسبق الجلسة مؤتمر االفال الـ 

٢٠٠٨   
  

  ).المدعمة باألدلة(دور األبحاث المدللة في المكتبات الطبية : شعار الجلسة الرئيسي 
  

  :المواضيع الفرعية للجلسة 
  .مساعي المكتبات في دعم األبحاث المدللة -١
  .حاث المعدة عن طريق المكتبات الطبية والمكتبييناألب -٢
  

من المتوقع أن يكون الحاضرين والمستمعين لهذه الجلسة من المهنيين ، الدارسين ، الباحثين والمكتبيين 
  .المهتمين بالمجال الطبي

  
  . برجاء تقديم ملخص بحثي ألحدى الموضوعات السابقة

  
  :احي كثيرة مثلنأمل أن تضم األوراق البحثية مواضيع ونو

كيفية وضع المكتبات لبرامج تدريبية للعاملين والجمهور بالمكتبات الستخدام األدلة العلمية لدعم  -
  .األبحاث

  .االشتراك والتعاون لدعم األبحاث المدللة -
 .األبحاث التي أثرت وغيرت في الخدمات المكتبية -

 .دور المكتبيين في تقييم األدلة -

العمل على تنفيذ النقاط التي تم مناقشتها وعدم الوقوف عند حد  – المكتبيين في المجال الطبي -
 .الكالم

 .األدوات المستخدمة لدعم الطب القائم على أدلة وبراهين -

 أدوات البحث -

 تطوير وتحديث األدلة والبراهين -

 
 .دقائق لمناقشة األسئلة ١٠دقيقة باإلضافة إلى  ٢٠يقدم البحث في 

  
  :حتى اآلن هم المحاضرين الذين تم تحديدهم 

Dr McKibbon, Associate Professor, Department of Clinical Epidemiology & 
Biostatistics, Mcmaster University 

 



Jessie McGowan, Senior Information Scientist at the Institute of Population Health 
in Ottawa 

 
Margaret Haines, University Librarian, Carleton University, Ottawa 

  

  :تواريخ هامة
  .٢٠٠٨فبراير  ١٥: آخر ميعاد لتقديم ملخص البحث هو  -
  .٢٠٠٨فبراير  ٢٩: ميعاد إعالن نتائج األبحاث التي تم قبولها أو رفضها  -
 .٢٠٠٨مايو  ١: آخر ميعاد لتقديم األوراق البحثية كاملة هو  -

 
 :يجب أن تقدم على نسخة الكترونية وتتضمن اآلتياألوراق المقدمة  :إرشادات لتقديم األبحاث

  عنوان للبحث -

  كلمة كحد أقصى ٣٠٠إلى  ٢٥٠ملخص من  -

البريد االلكتروني , اسم المحاضر ، العنوان ، التليفون ، رقم الفاكس ، المؤسسة التابع لها  -
 )كلمة ٤٠في حدود (وكذلك السيرة الذاتية الخاصة به 

 :لعناية  ٢٠٠٨فبراير  ١٥تقدم األوراق قبل  -

Heather Todd 

University of Queensland Library 

St Lucia campus 

St Lucia, Queensland 4072 

 

h.todd@library.uq.edu.auEmail:  

التسجيل مصاريف (جميع مصاريف حضور المؤتمر تكون على مسئولية المحاضر الذي يتم اختياره 
 ).المصاريف األخرى –اإلقامة  –السفر  –بالمؤتمر 

قد يكون هناك بعض قنوات لمنظمة االفال األخرى التي قد تساعد في تمويل حضور المؤتمر خاصة 
: يرجى متابعة الموقع االلكتروني التالي لمزيد من البيانات عن هذا الموضوع  –للبالد النامية 

www.ifla.org/III/members/grants.htm  

  

  

  

From: Heather Todd [mailto:h.todd@library.uq.edu.au]  

Sent: Thursday, December 27, 2007 10:19 PM 
To: ifla-l@infoserv.inist.fr 

Subject: [IFLA-L] Extension of call 4 papers - Health and Biosciences 

Libraries Section - Quebec Aug 2008 


