


: کنندگان تهیه 
مژگان همتی ، مرضیه جورکش

جستجوی اطالعات 



اساسینیاز

دانشجویانواستادان،محققان

شبکه جهانی اینترنت 

بعدیقدم

بازیابی

ارزیابی

اطالعاتمدیریتوموثراستفاده

دستیابی به اطالعات



انتشاراتافزونروزافزایش

یدمشکل اساسی برای دستیابی به اطالعات مف



.استکردهبندیتقسیمزیرصورتبهرایابیاطالعهایمهارتلیمانیان
اطالعاتبازیابیمهارت

اطالعاتمنابعشناخت-
جستجوراهبردهایدرمهارت-

اطالعاتارزیابیمهارت

اطالعاتانتخابدانش-
اطالعاتسازماندهیمهارت

بردارییادداشتدرمهارت-
اطالعاتتبادل

علمینگارشتوانایی-
وبرمعتاطالعاتیمنابعبتواندتاکندمیکمکمحققبههامهارتاینداشتن

.نمایداستفادهآنازخوبیبهوبازیابیمناسبهایمحلازراخودنیازمورد



.

استفاده از منابع الکترونیکی



نیازمورداطالعاتبازیابیمراحل

نظرموردموضوعتلخیصوتعیین

تاسمهمچیزیچهشودمشخصوشدهشناسایینظرموردموضوعکلیدیمفاهیم.

آنهااهمیتاساسبرترتیببهنظرموردکلیدیمفاهیمبامرتبطهایواژهکلید

.شودانتخاب

بهاضافیکلماتحذفازپسوکردهانتخابرامناسببازیابیابزارومنابع

.شودپرداختههاواژهکلیدجستجوی

یاادندگسترشبرای.شودبازیابینظرموردمطالبتاشوددادهادامهآنقدرجستجو

.نموداستفادهعملگرهاازتوانمیجستجودامنهکردنمحدود

راهبرد های جستجو در اینترنت



شدهابیبازیمطالبومنابعانتخابوارزیابی،نظرموردمطالببازیابیازپس

.استبرخوردارایویژهاهمیتاز

تفادهاسشدهبازیابیمعتبرمطالبومنابعازعلمینگارشمنظوربهچنانچه

.نموداستفادهدهیاستنادصحیحهایشیوهازبایستیشود

هاینگارشانجامدرشدهبازیابیمطالبومنابعدرستسازماندهیومدیریت

.بودخواهدزیادیکمککاریدوبارهازدوریوبعدی



اطالعاتبازیابیروشترینمتداول

.بازیابی از طریق جستجو در وب است

وبدرکاوشابزاراصلی

موتورهای جستجو

(yahoo-dogpile-bing-webopedia,…google-Ask-)

موفقجستجوی

رتبطممنابعحداکثربازیابیمنجربهانرژیووقتکمترینصرف

روش های بازیابی اطالعات در محیط وب



ویجستجبرایکههستندوبمحیطکاربردیافزارهاینرمجستجوهایموتور

ابعمنسازینمایهباواندشدهطراحیاینترنتدرموجوداطالعاتیمنابعانواع

رویربجستجوهایقابلیتسایروعبارت،واژهکلیدجستجویامکاناطالعاتی

.آورندمیفراهمرامختلفهایسایت



.باشدمیاطالعاتیپایگاههایازاستفادهاطالعاتبازیابیدیگرروش

این.باشدمیمرتبطرکوردهاییااطالعاتازایمجموعهاطالعاتیپایگاه

اطالعاتهایقسمتازیکهربهدستیابیکهاندشدهتنظیمشکلیبهاطالعات

.باشدمیپذیرامکاننظرمورد

یاصلاهدافیاهدفاساسبراطالعاتیپایگاههایدراطالعاتبازیابیوذخیره

.گیردمیانجاماطالعاتیبانکیاپایگاهایجاد

مللیالبینسطحدرمختلفموضوعاتوهارشتهدرزیادیاطالعاتیهایپایگاه

.داردوجود



دردهساجستجویصفحهابتدااطالعاتیهایپایگاهوجستجوموتورهایاغلبدر

.گیردمیقرارکاربراختیار

بازیافت زیاد و دقت کم

جستجوی ساده

https://www.google.com/
https://www.google.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/


عملگر های بولی  

محدودگرها

جستجوی پیشرفته

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/advanced
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/advanced
https://www.google.com/advanced_search?hl=en-IR&fg=1
https://www.google.com/advanced_search?hl=en-IR&fg=1


دداریذهندرکهایواژهکلیددوهرشاملکههستیداطالعاتیدنبالبهاگر

.کنیدترکیبAndباراآنهاباشد

استهرفتکاربهواژهدوکلیداینآنهادرکهوبیصفحاتکلیهترتیببدین

.شدخواهدبازیابی

.کندمیبازیابیرامجموعهدوبینمشترکنقاطعملگراین

And



دربایدهمگیکهکلیدیواژهچندیادوجستجویبرایAndعملگرازاستفاده

اهشکعمدتاودقیقجستجوهایبرایعالیراهبردیکشونددادهنمایشنتایج

.استناخواستهنتایج

.کندمیتداعیرا((باید))قیدAndعملگر

بایدشوندمیترکیبیکدیگرباعملگراینطریقازکههاییواژهکلیدهمهیعنی

.باشندداشتهوجودکاوشنتایجدر



وجوددهشبازیابیاقالمدرجستجوعباراتازیکیکهاستمعنیبدینOrعملگر

خالفبرOrعملگردیگرعبارتبه.نیستضروریآنهاهمهیعنیباشدداشته

شودمیبیشتراطالعاتیاقالمبازیابیوجستجودامنهگسترشباعثAndعملگر

.کندمیتداعیرا((یکهر))قیدOrعملگر

Or



:سوال 

حالیکهدرداردوجودعملگراینازاستفادهبهنیازیچه

؟شودمیکاوشدامنهواطالعاتحجمافزایشباعث



بینازداندنمیدقیقاجستجوگرکهرودمیکاربههنگامیOrعملگراغلب

دریککدامکلمهیکمختلفامالهایونزدیکمترادف،مترادفکلمهچندین

.استرفتهکاربهاطالعاتیپایگاه

بهواددافزایشراجامعیتتوانمیعملگراینتوسطآنهاترکیبازاستفادهبا

.رسیددلخواهنتیجه



وجستجنتایجدرعبارتیکوجودعدمبرکهرودمیکاربهزمانیNotعملگر

این.شودمیجستجودامنهکردنمحدودباعثترتیباینبه.باشیمداشتهتاکید

اطالعاتبازیابیازپسکهدهدمینشانراخودواقعیارزشهنگامیعملگر

نظردمکهدارندوجودهاییواژهکلیدشدهبازیابینتایجاغلبدرشویممتوجه

.مانیستند

.کندمیتداعیرا((جزبه))یا((نباید))قیدNotعملگر

.باشدتهداشحضورنبایدعبارتیاواژهکلیدیککاوشنتایجدرکهمعنااینبه

Not



همکناردررانظرموردمفاهیموهاواژهکلیدتوانمیروشاینازاستفادهبا

Nearعملگرازکاراینبرای.کردتعیین , ADJکرداستفاده.

اشتهدیکدیگرازمعینیفاصلهواژهدوکهدهندمیاجازهکاربربههاعملگراین

Information.باشند near science

ازواژه10ازبیشوباشندواژهدوهرحاویکهیابدمیرارکوردهاییدستوراین

.باشندنداشتهفاصلههم

عملگرهای همجواری 



ردترتیبهمانبانظرموردعبارتخاصاسامیوهاعبارتعینبازیابیبرای

.گیردقرار(«»)گیومهعالمتمیان

کافییبازیاببرایواژهیکازبخشییاریشهانطباقفقطجستجوجریاندرگاه

انهنشعالئمباراادامهونوشتهراواژهکلیدتوانیممیمواردیچنیندر.است

.کنیمگذاری

نظروردماطالعاتیپایگاهیاجستجوموتوربهبستگیکه(غیرهو#،$،؟،)*

.دارد

M?Nبازیابیموجبman،men

Section*بازیابیموجبsection،sections،sectional

کوتاه سازی کلید واژه ها



جستجویامکانجداگانهجستجویهایکادرطریقازاطالعاتیهایپایگاهدر

درراهاواژهکلیدبایدکهترتیباینبهدهندمیقراراختیاررادرترکیبی

.شودانتخابفهرستازنظرموردعملگروکردواردجستجوکادرهای



ورود به سایت دانشگاه

کتابخانه الکترونیکی

http://www.sums.ac.ir/fa/index.html
http://www.sums.ac.ir/fa/index.html


انتخاب هریک از لوگوها ی مربوط به بانک های اطالعاتی



Clinical key

Up to date

پایگاه اطالعاتی پزشکی مبتنی بر شواهد



پزشکی مبتنی بر شواهد یا 

Evidence Based Medicine

استفاده از شواهد علمی در تصمیم گیری های بالینی

 EBMپزشکی مبتنی بر شواهد



لزوم به روز بودن اطالعات افراد بالینی•
انفجار اطالعات پزشکی•
به موقع نیاز/ فقدان دسترسی به اطالعات به هنگام•
اختالف عملکرد بین افراد بالینی•
شکاف بین پژوهش و طبابت•
افزایش حجم بیماران و پیچیدگی بیماری ها•

ضرورت پزشکی مبتنی بر شواهد



ی شوداستفاده م"مشکالت بالینی مبتنی بر مورد"از اطالعات جاری برای حل •

دانش افراد بالینی به روز می شود•

گرفته می شود[ بهترین شواهد]تصمیمات بالینی بر اساس دانش روز •

در بالین بیماران استفاده می شود[ شواهد]از نتایج پژوهش ها •

پژوهش های بالینی گسترش می یابد•

منافع پزشکی مبتنی بر شواهد



Clinical key

https://www.clinicalkey.com/#!/


ISI

Scopus

ISC

پایگاه اطالعاتی استنادی



متعلقاستنادهایتعدادوشدهتولیدمدارکتعدادشمارشبااستنادیتحلیلدر

ازادهاستفباهمچنین.شوندمیمعرفیوشناساییاستفادهپرمدارکآنها،به

.نمودیمعرفوشناساییراهستهمجالتوکلیدینویسندگانتوانمیروشاین

تایجناز.پرداختعلمتاریخمطالعهبهتوانمیاستنادیتحلیلازاستفادهبا

اوانیفرهایاستفادهعلمیگذاریسیاستدرروشاینکاربردازحاصلمطالعات

.شودمی



موجوداستنادهایپایهبرکهاستسنجیعلمهایروشازیکیاستنادیتحلیل

وتحلیلبهاستناد اتتعدادشمارشباکهطوریبهداردقرارعلمیمتوندر

مددآنازنادیـاستتحلیلکهاییـابزارهازیکی.پردازدمیمتوناینارزیابی

.است(استنادیهایپایگاه)استنادیهاینمایهجویدمی

:کندمییاریامرایندرراماکهپایگاههاییجملهازو

ISI

Scopus

ISC

.باشدمی



یوجین گارفیلد: موسس 
1958: آغاز فعالیت 

گرد آوری چکیده مقاله های علمی منتشر شده در مجالت بین المللی دنیا و: هدف 
تعیین رابطه استنادی میان مقاالت

شرکت تامپسون رویترز: ISIمالک فعلی 
.یکی ازمهمترین محصوالت موسسه تامپسون وب آو ساینس می باشد

اطالعات کتابشناختی•
چکیده•
اطالعات مراجع مقاالت•
مجله12000تقریبا •

هفتگی: دوره روزآمدی •

ISIموسسه اطالعات علمی 



امکان مشاهده اطالعات مربوط به 
.هر مقاله استمراجع / استنادات 

.دمی توان رکوردهای مرتبط با یک رکورد را در سالهای قبل و بعد مشاهده کر

Cited Reference          Current Record           Time Cited

Web Of Science

http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=V2ZY22sHjMlFHr6qJYH&preferencesSaved=&highlighted_tab=WOS


Magiran

Medlib

Sid

بانک جامع فیلم سالمت

پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران

پایگاه اطالعاتی فارسی



Pubmed

Science direct

Proquest

Wiley

Springer

Ovid

Embase

سایرپایگاه های اطالعاتی



نیادپزشکیکتابخانهبزرگترین(NLM)آمریکاپزشکیملیکتابخانه

غیرموسسهیکعنوانبهکهکتابخانهاینرسالت.شودمیمحسوب

ویپزشکحوزهکاربرانبهالزماطالعاتارائهکندمیعملانتفاعی

یسالمتهایمراقبتانجاموآموزشپژوهش،انجامبرایپیراپزشکی

.استدرمانیو



هدف این . افزوده شد(NLM) بخش جدیدی به کتابخانه ملی آمریکا 1988در نوامبر 

.  بودBiomedicalبخش ایجاد روش های کامپیوتری پردازش جهت هدایت تحقیقات 

این بخش را مرکز ملی اطالعات بیوتکنولوژی یا

 (National Centre for Biotechnology )NCBI

.نام نهادند

درادهدپایگاههاینگهداریوایجاددرآمریکاپزشکیملیکتابخانهموفقهایتجربه

(آمریکابهداشتملیسازمان)NIHازبخشیعنوانبهوBiomedicalزمینه

.استشدهکامپیوتریبیولوژیزمینهدرتحقیقاتیبرنامهیکایجادموجب

شناختهدنیادرBiomedicalتحقیقاتمرکزبزرگترینعنوانبهNCBIامروزه

.استشده



:در راستای تحقق اهداف عبارتند ازNCBIفعالیت های 

در سطح مولکولی با  Biomedicalهدایت تحقیقاتی در زمینه مسایل اصولی •

بهره گیری از روش های ریاضی و کامپیوتری

، دانشگاهها، صنعت و دیگر (انستیتو27)NIHهمکاری با انستیتوهای دیگر •

سازمان های دولتی

ایجاد ارتباط های علمی به وسیله برگزار کردن همایش ها، کارگاه های •

آموزشی و سلسله سخنرانی ها 

وتریبرنامه های تحصیالتی برای دانشجویان در زمینه های بیولوژی کامپی•

توسعه و انتشار نرم افزارها و پایگاههای داده مختلف•



ومتونکلیه1879سالاز(NLM)آمریکاپزشکیملیکتابخانه

تمجال،کتابازاعمرادنیاسراسردرشدهمنتشرپزشکیمنابع

ویرهذخرا...وعلمیگزارشاتفیلم،میکروپزشکی،تصاویرعلمی،

.دهدمیقرارکاربراناختیاردر



کتابشناختیاطالعاتکتابخانهاینهدف،ایناساسبر

دآوریگرراپیراپزشکیوپزشکیحوزهمعتبرمجالتمقاالت

ایندکسعنوانتحتچاپیمجلدیکقالبدرونموده

این1964سالاز.دادقرارکاربراناختیارودرچاپمدیکوس

باوفشردهلوحشکلبهمقاالتچکیدههمراهبهمجموعه

.گردیدمنتشرمدالینعنوان



رکوردمیلیون24حدوددارایپابمدحاضرحالدر
از(مقاالتچکیدهوکتابشناختیاطالعات)کتابشناختی

زیستپزشکی،زیستعلومحوزهعلمیمجالتوکتب
.ستاپزشکیمهندسیوبیوشیمیرفتاری،علوممولکولی،

مدالیندرموجودهایرکوردها،رکوردایناصلیهسته
چکیدهوکتابشناختیاطالعاتشاملرکوردهااین.است

دنیادرکهاستمعتبرعلمیمجله6000ازبیشمقاالت
نمدالیدرشدننمایهازقبلمجالتاین.استشدهمنتشر
یفیتکتاییدصورتدروشدهبررسیذیصالحکمیتهتوسط
.شودمینمایهمدالیندرآنعلمی



:مدالین مخفف

MEDLINE 

( Medical Literature Analysis and Retrieval System online)

ه به بعد نیز دسترسی به این مجموعه برای عموم و ب1996از سال 

.صورت رایگان از طریق پابمد میسر گشت

اه  مدالین پایگاهی اطالعاتی است که از طریق رابط کاربری پایگ

ت  پابمد اطالعات کتابشناختی، چکیده ای و گاها تمام متن مقاال

.علوم زیستی را در اختیار ما قرار می دهد



.در واقع مدالین بزرگترین زیر مجموعه پابمد محسوب می شود

می توان سرچ در پابمد را محدود به بازیابی از استنادات مدالین 

.نمود

با محدود کردن سرچ خود به واژگان کنترل شده مش



پابمد عالوه بر رکوردهای مدالین شامل موارد زیر نیز 

:شودمی 

ارجاعات در حال انجام قبل از کنترل کیفی

ارجاعات در مجالت خارج از موضوع پزشکی

ارجاعات در مجالت با مقاالت پیش از چاپ

 کتبارجاعات به



واقعدرشودمیشناختهنیزPMCسیامپینامبااختصاراکهسنترالپابمد

درهکاستالکترونیکیکتبومجالتمقاالتکاملمتنازبزرگآرشیویک

سنترالپابمـدهایمجـموعهزیرازیکیپابمـد.گردیداندازیراه2000سال

نمدالیدرکهاستمجالتیبهمربوطموجودهایرکوردازبسیاریوباشدمی

لسفهفعنوانبهکهمنابعبهبازدسترسیسیاستوجود.شوندمینمایهنیز
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