
                                  

 

 کارگاٍ  جطتجْ در هٌابغ الکترًّیک   

 

 رػٌا کْثری: ارائَ دٌُذٍ                                                  

 (رئیص کتابخاًَ هرکسی –کارشٌاش ارشذ کتابذاری ّ اطالع رضاًی پسشکی )           



چرا جطتجْ در هٌابغ الکترًّیک هِن اضت؟ 

تغییر هحول ُای اطالعاتی در طْل زهاى 

     َهفِْم غثک 

  اًْاع غثکَ       ایٌتراًت 

 

 تسرگتریي غثکَ ایٌترًتی     ّب هرئی ّبایٌترًت                                 

                                

 ّب ًاهرئی                                                                                   

 

تا فراگیری هِارت ُای جطتجْ هی تْاى تا حذ اهکاى از ّب ًاهرئی تِرٍ : ًتیجَ گیری
 .گرفت



  ضرػت رشذ ّب 

 

 ؾفحَ تَ ّب افسّدٍ هی غْد 15000ًسدیک تَ ضاػت  24در طْل. 

ایي ضرعت در حیطَ علْم پسغکی تطیار تیػتر احطاش هی غْد؛ 

 ضال 1 – 1/5: ًیوَ عور علْم فٌی 

 ضال  10: علْم اجتواعی 

 هاٍ 6علْم پسغکی تٌِا 

 

الزم اضت کَ تا  اطالػات صحیخ ّ هؼتبر تَ بَ هْقغ ترای دضتیاتی : ًتیجَ گیری
 .ضْاد اطالعاتی تاغین

 

 



  ُوَ پژُّشگراى بَ دالیل هشخصی ًتایج پژُّش ُای خْد را
 .هٌتشر هی کٌٌذ

 

هرّر هتْى چیطت؟Literature Review              

 غذٍ هٌتػر هطالة توام تحلیل ّ ارزیاتی تازیاتی، جطتجْ، فرایٌذ
 هعتثر پژُّػگراى ّ هحققیي تْضط کَ خاؼ هْضْع یک درتارٍ
  .اضت غذٍ اًجام

   

چَ زهاًی بایذ بَ هرّر هتْى پرداخت؟ 

تَ هرّر هتْى هی ..... در زهاى تِیَ پرّپسال طرح تحقیقاتی، هقالَ ّ
 پردازین

 
 

 



 هتْىاُویت هرّر 

 .آگاُی از رّظ ُایی کَ پژُّع ُای پیػیي تکار گرفتَ اًذ    

 .آگاُی از اتسارُایی کَ پژُّع ُای پیػیي تکار تردٍ اًذ    

 آگاُی از ًتایج پژُّع ُای پیػیي    

 اجتٌاب از کاضتی ُای پژُّع ُا یپیػیي    

 ًَْ؟بَ هرّر هتْى بپردازینچگ 

اتتذا هْضْع پژُّع را تعییي کردٍ ّ اضتراتژی جطتجْی هٌاضة ترای     
 آى را طراحی هی کٌین

 هذارک هرتثط تا هْضْع پژُّع را تازیاتی هی کٌین    

 هذارک تازیاتی غذٍ را ارزیاتی کردٍ    

درتارٍ یافتَ ُا ّ ًتایج هتْى هرتْطَ تحث کردٍ ّ آًِا را تَ ًگارظ در هی      
 .آّرین

    

 



ًتیجَ گیری: 

 

 :ها در ایي کارگاٍ تَ ایي هراحل هی پردازین   

 هٌاضةجطتجْی طراحی اضتراتژی                         

 پژُّع  هْضْع هرتثط تا تازیاتی هذارک                         

 غذٍتازیاتی ارزیاتی هذارک                          



هٌابغ اطالػاتی(Information Resources:) 

 کتاب: داًع پایَ.1

 هجالت ّ ًػریات ادّاری: داًع رّزآهذ.2

 

         www.iranmedex.com:اطالعاتی داخلیهٌاتع 

 www.PubMed.com:      هٌاتع اطالعاتی تیي الوللی

 

 ها ترای دضتیاتی تَ اطالعات هختلف از اتسارُا ّ هٌاتع هتفاّتی
 .اضتفادٍ هی کٌین

 ُطتٌذهْتْرُای جطتجْ یکی از ایي اتسارُا. 



 ْآشٌایی با هْتْر جطتج 

هْتْرُای جطتجْ چگًَْ ػول هی کٌٌذ؟ 

1. spider(عٌکثْت ) یاcrawler (ٍخسًذ) 

2.indexer (ٍتایگاًی کٌٌذ) 

3 .Database (ٍپایگاٍ داد) 

4.Ranker (ضیطتن رتثَ تٌذی                 )ْتخع هحرهاًَ خاؼ ُر هْتْر جطتج 

 

ْچٌذ ًوًَْ هْتْر جطتج: 

www.answer.com  

 www.Google.com 

www.NorthenLight.com   

www.Jostejoogar.com        هْتْر جطتجُْای فارضی 

www.Elmnet.ir 

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


 یکی از هٌاتع اطالعاتی کَ هْرد اضتفادٍ ها قرار هی گیرًذ
 .پایگاُِای اطالعاتی ُطتٌذ

 

 

تؼریف پایگاٍ اطالػاتی: 

هجوْعَ ای از دادٍ ُا تا ضاختار یکطاى کَ یکجا گردآّری غذٍ تاغذ یک پایگاٍ 
 .  اطالعاتی را تػکیل هی دٌُذ



 اًْاعDatabase (پایگاٍ اطالػاتی:) 

1.پایگاُِای اطالػاتی ػوْهی(General Databases:) 

      

 Medline: در حیطَ علْم پسغکی هاًٌذ -     

      

 ISI web of science, Scopus: در حیطَ تواهی علْم هاًٌذ -     

 

  2 .پایگاُِای اطالػاتی اختصاصی(specialized Databases )هاًٌذ  : 

Chemical Abstracts 

 



-  پایگاُِای اضتٌادی(Citations Databases )هاًٌذ: 

ISI Web of sciences        

Scopus        

Google scholar        

- پایگاُِای کتابشٌاختی(Bibliographic Databases )هاًٌذ: 

PubMed         

- پایگاُِای ارائَ دٌُذٍ هتي کاهل هاًٌذ :sciencedirect 



 چگًَْ یک جطتجْی صحیخ اًجام دُین؟

 

1.هٌاتع اطالعاتی هٌاضة را اًتخاب کٌیذ: 

( پایگاُِای اطالعاتی عام) ISI, Scopus, PubMedاتتذا در  -      

در آى ُا تَ ّجْد پایگاُِای تخؿؿی در ؾْرت )جطتجْکردٍ 
 (جطتجْ هی پردازین

       

 

 



2.ًیاز اطالػاتی خْد را بَ زباى ضیطتن بر هی گرداًین: 

 کلیذّاژٍ ُای ًوایع دٌُذٍ هْضْع اؾلی را اًتخاب کردٍ -     

 حرّف تازدارًذٍ را ّارد ًوی کٌین -     

 جطتجْ را از خاؼ تریي حالت هوکي آغاز هی کٌین -     

 .اضتفادٍ از عولگرُای هختلف در جطتجْ کوک کٌٌذٍ اضت     

 

 



 :رایج تریي ػولگرُا

AND:(عولگر پیع فرـ گْگل عوْهی)عولگر جوع هٌطقی، اغتراک کلیذّاژٍ ُا 

 

 

 

 

OR :اجتواع کلیذّاژٍ ُا 

 

 

 

NOT : تفریق هٌطقی 

 



XOR: 

 

 

 

 

 

 

 ..…, truncation, wildcard ,Near ,cotation:دیگر ػولگرُا

 

در صْرت صحیخ بْدى جطتجْ از هیاى هذارک بازیابی شذٍ هذارک . 3
 .هرتبط را بکار هی برین

 .در صْرت ًیاز جطتجْ را اصالح هی کٌین. 4

 



 توریي 

 

 درPubMed  جطتجْ کٌیذ: 

 حاهلگی  پیػگیری از دیاتت                

در درهاى تْهْر تذخین در ُْرهْى درهاًی اضتفادٍ از                
 کْدکاى    

 درهاى ضرطاى کثذ در هرداى                



 جذّل ترچطة ُا(tags)        GuidePubMed Quick Start     

 Search Field Descriptions and Tags 

 

ارضال ًتایج جطتجْ تَ اًذ ًْت 

             یافتي هجالت پاتوذin NCBI DatabasesJournals  

ْتاریخچَ جطتج (search history) 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK3827/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK3827/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK3827/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals


 

 ضرّیصAlert  ضرّیص آگاُی رضاىچیطت؟ 

 

اًْاع آى کذام اضت؟ 

  هی تْاى ًتایج یک جطتجْی خاؼ را در تازٍ زهاًی هػخؿی
 .دریافت کرد

  ٍهی تْاى جذیذتریي هذارک ّ هٌاتع ّ خذهات اضافَ غذٍ تَ پایگا
 .را دریافت کرد

 

 PubMedدر پایگاٍ  Alertضرّیص 

 

 



 

:Google scholar 

َجطتجْی پیػرفت 

My library 

My profile 

 

Google  

؟چگًَْ یک هقالَ را داًلْد کٌین 

چگًَْ فایل ُایی تا فرهت خاؼ را داًلْد کٌین؟ 

چگًَْ از گْگل ترای جطتجْ در پایگاٍ ُای داخلی کوک تگیرین؟ 



ٌَاًْاع دضترضی ُا بَ هٌابغ الکترًّیک از ًظر ُسی: 

 (دریافت ُسیٌَ در قثال ارائَ خذهات)هٌاتع  اغتراکی  -

 هٌاتع تا دضترضی آزاد-

 

 :ًوًَْ ُایی از پایگاُِای ارائَ دٌُذٍ دضترضی ُای آزاد

 

 www.Doaj.org         (indexes and provides access to high quality, open access,       

peer-reviewed journals) 

 www.Doabooks.org 

 www.Freemedicaljournals.com  

 www.pdfdrive.net 

 http://gen.lib.rus.ec/ 

 

 

 

http://www.doaj.org/
http://www.doabooks.org/
http://www.freemedicaljournals.com/
http://www.pdfdrive.net/
http://gen.lib.rus.ec/
http://gen.lib.rus.ec/


دضترضی بَ پایاى ًاهَ ُا 

 

           تاًک اطالعاتی پایاى ًاهَ ُای علْم پسغکی کػْرداخلی 

                                                       thesis.research.ac.irhttp:// 

                                   ایراًذاک 

 

 خارجی            www.proquest.com 

                                       Europe.eu-www.dart 

                                https://etd.ohiolink.edu/ 

 

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


 داخلیاطالػاتی پایگاٍ ُای 

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

http://www.sid.ir/ 

www.magiran.com 

www.civilica.com 

www.noormags.com 

www.isc.gov.ir 

 هْتْر جطتجْی ػلوی داخلی

www.elmnet.ir 

 

http://www.sid.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/
http://www.elmnet.ir/


کٌفراًص ُای داخل کشْر 

www.civilica.com 

 

 

 کشْرکٌفراًص ُای خارج از 

 

service.com/conferences/medicine.html-www.conferencehttps:// 

https://www.medical.theconferencewebsite.com/  

 

 

http://www.civilica.com/
https://www.conference-service.com/conferences/medicine.html
https://www.conference-service.com/conferences/medicine.html
https://www.conference-service.com/conferences/medicine.html
https://www.conference-service.com/conferences/medicine.html


هجالت هؼتبر 

در حال حاضر هعتثرتریي غاخؽ ارزیاتی هجالت غاخؽIF (IF  یا
JIF=Journal Impact Factor) اضت. 

 

 ایي غاخؽ درDatabase  Journal Citation Report(JCR)     از

 ISI Web Of Scienceّ تٌِا ترای هجالت ًوایَ غذٍ در    ISIپایگاٍ 

 .ارائَ هی غْد

 

     



 ضالاضتٌادات تعلق گرفتَ تَ هقاالت هٌتػر غذٍ هجلَ در تعذاد 

 هْرد هحاضثَ

IF=                                                                                      

            

 قثل از آى   هقاالت هٌتػر غذٍ  هجلَ در دّ ضال تعذاد           

 

 ISI WOSجطتجْی هجالت ًوایَ غذٍ در 

 



 

 

 

digilib.dums@gmail.com 


