
وبینار جستجو در منابع الکترونیک، مقدمه ای بر پژوهش

رعناکوثری: ارائه دهنده

(مسئول کتابخانه مرکزی–کارشناس ارشد کتابداری و اطالع رسانی پزشکی )



مرور متون چیست؟(Literature Review)
موضوعیکدربارهشدهمنتشرمطالبتمامتحلیلوارزیابیبازیابی،جستجو،فرایند
.استشدهانجاممعتبرپژوهشگرانومحققینتوسطکهخاص

چه زمانی باید به مرور متون پرداخت؟

به مرور متون می پردازیم..... در زمان تهیه پروپزال طرح تحقیقاتی، مقاله و



 متوناهمیت مرور

.آگاهی از روش هایی که پژوهش های پیشین بکار گرفته اند

.آگاهی از ابزارهایی که پژوهش های پیشین بکار برده اند

آگاهی از نتایج پژوهش های پیشین

اجتناب از کاستی های پژوهش ها یپیشین

.یافته های مشترک در پژوهش های مختلف را نشان می دهد

.اختالفات موجود در پژوهش ها را بازگو می کند

عوامل و مسائلی که قبال در نظر گرفته نشده اند را آشکار می سازد

.پیشنهاداتی را برای پژوهش های آتی ارائه می دهد



؟چگونه به مرور متون بپردازیم

جوی برای جستابتدا موضوع پژوهش را تعیین کرده و استراتژی مناسب •
طراحی می کنیمموضوع آن 

مدارک مرتبط با موضوع پژوهش را بازیابی می کنیم•

مدارک بازیابی شده را ارزیابی کرده•

در می درباره یافته ها و نتایج متون مربوطه بحث کرده و آنها را به نگارش•
.آوریم



ما در این کارگاه به این مراحل می پردازیم:

استفاده از منابع اطالعاتی برای یافتن موضوع پژوهش•

وع مناسب برای یافتن مدارک مرتبط با موضجستجوی طراحی استراتژی •
انتخاب شده

پژوهش موضوع مرتبط با بازیابی مدارک •



؟کنیمچگونه از منابع اطالعاتی برای یافتن موضوع مناسب استفاده

....(  مجالت، کتب و)چاپی جستجو و تورق در منابع •

خارجیجستجو و تورق در منابع الکترونیک داخلی و •



ولمنابع چاپی و الکترونیک موجود در دانشگاه علوم پزشکی دزف:

کتابخانه مرکزی دانشگاه-1:منابع چاپی•

کتابخانه بیمارستان گنجویان-2

www.digilib.dums.ac.ir: منابع الکترونیک•

http://www.digilib.dums.ac.ir/






 ی پایگاه هامورد استفاده ما قرار می گیرند هکاطالعاتییکی از منابع
.اطالعاتی هستند

تعریف پایگاه اطالعاتی:

مجموعه ای از داده ها با ساختار یکسان که یکجا گردآوری شده باشد، یک 
.  پایگاه اطالعاتی را تشکیل می دهند



انواع پایگاه اطالعاتی:

(:General Databases)پایگاه های اطالعاتی عمومی .1•

Medline: در حیطه علوم پزشکی مانند-

ISI web of science, Scopus: در حیطه تمامی علوم مانند-

: مانند( specialized Databases)پایگاههای اطالعاتی اختصاصی. 2•

Chemical Abstracts



- پایگاههای استنادی(Citations Databases )مانند:

ISI Web of sciences       

Scopus       

Google scholar       

- پایگاههای کتابشناختی(Bibliographic Databases )مانند:

PubMed        

-پایگاههای ارائه دهنده متن کامل مانند :Sciencedirect



چگونه یک جستجوی صحیح انجام دهیم؟

:منابع اطالعاتی مناسب را انتخاب کنید.1

(  پایگاه های اطالعاتی عام)ISI, Scopus, PubMedابتدا در •
در صورت وجود در پایگاه های تخصصی به جستجو می )جستجوکرده 

(پردازیم



2.نیاز اطالعاتی خود را به زبان سیستم بر می گردانیم:

های نمایش دهنده موضوع اصلی را انتخاب کردهکلیدواژه •

بازدارنده را وارد نمی کنیمحروف •

جستجو را از خاص ترین حالت ممکن آغاز می کنیم•

.استفاده از عملگرهای مختلف در جستجو کمک کننده است



:رایج ترین عملگرها

AND :(عملگر پیش فرض گوگل عمومی)عملگر جمع منطقی، اشتراک کلیدواژه ها

OR :اجتماع کلیدواژه ها

NOT : تفریق منطقی



XOR:

..…, truncation, wildcard ,Near ,Quotation:دیگر عملگرها

ی در صورت صحیح بودن جستجو از میان مدارک بازیابی شده مدارک مرتبط را بکار م. 3
.بریم

.در صورت نیاز جستجو را اصالح می کنیم. 4



 داخلیاطالعاتی پایگاه های

http://idml.research.ac.ir/

http://www.sid.ir/

www.magiran.com

www.civilica.com

www.noormags.com

www.isc.gov.ir

http://www.sid.ir/
http://www.sid.ir/
http://www.magiran.com/
http://www.civilica.com/
http://www.noormags.com/
http://www.isc.gov.ir/














 کنیددر بانک مقاالت پزشکی ایران جستجو:

بزرگساالندر سرطان معده درمان•

ام اسبیماری •



















استفاده یکی دیگر از ابزارهایی که برای دستیابی به اطالعات می توان از آن
.هستندموتورهای جستجو کرد، 



 آشنایی با موتور جستجو

موتورهای جستجو چگونه عمل می کنند؟

1.spider(عنکبوت ) یاcrawler(خزنده)

2.indexer(بایگانی کننده)

3.Database(پایگاه داده)

4.Ranker(سیستم رتبه بندی)

چند نمونه موتور جستجو:

•www.answer.com

•www.Google.com

•www.NorthenLight.com

•www.Jostejoogar.comموتور جستجوی فارسی

•www.Elmnet.ir

http://www.answer.com/
http://www.google.com/
http://www.northenlight.com/
http://www.jostejoogar.com/
کارگاه.pptx
















 در جستجوPubmed وGoogle scholar

بیهوشی عمومیدر حین ایست قلبی درمانو پیشگیری•





























دسترسی به پایان نامه ها

بانک اطالعاتی پایان نامه های علوم پزشکی کشور-داخلی    •

http://thesis.research.ac.ir

ایرانداک-

www.proquest.com-خارجی •

-www.dart-Europe.eu

https://etd.ohiolink.edu/ -

http://thesis.research.ac.ir/
http://www.proquest.com/
http://www.dart-europe.eu/
https://etd.ohiolink.edu/






digilib.dums@gmail.com


