


 دالیل آشنایی با جستجوی علمی؟
 

اهتطار روزافزون اطالعات 

 

اهتطار موابع اطالعاتی متعدد در فرمت ًا ی الک تروهیک 

 

ضرورت اهجام تحقیقات داهطگاًی در ًر حٍزى علمی 



، پیداکردن (چاپ ی، غیرچاپ ی، الک تروهیکی)درمیان حجم اهبًٍی از اطالعات 
صاهی هیشت و هیازمود مٌارتٌای ویژى اصت

 
 اطالعات کامال مرتبط و معتبر کار ا

 

و دیجیتالی پیض هیاز تحقیقات اصت کشب صٍاد اطالعاتی   
 

 

 صٍاد اطالعاتی  و دیجیتالی چیشت؟
 

تٍاهای  ی تطخیع هیاز بي اطالعات و تٍاهای  ی مکان یابی و بازیابی ،اصتفادى از رایاهي، ارزیابی و اصتفادى مٍثر از 
 اطالعات مٍرد هیاز 

 



 اگر صٍاد اطالعاتی  و دیجیتال هداظتي باظیم

 

 با این ًمي اطالعات چي باید کرد؟     

 چطٍر می تٍاهم جشتجًٍای خٍد را محدودتر و خاغتر کوم؟     

ٍع من هیشت چي کوم؟       بشیاری از این مطالب مربٍط بي مٍض

وردم     
 
 ؟این چي اطالعاتی اصت کي من بي دصت ا

 



 انواع منابع اطالعاتی
 

دانش پایه ( Basic knowledge)   

  و اطلس ًاک تابٌا : ماهود
 

 

  دانش روز (Update knowledge ) 

 هطریات و ژورهال ًا: ماهود

  



E-Journal 
 

 ّای هجلِ ّواى الىسشًٍیه ًؼخِ دسٍالغ الىسشًٍیه، هجالذ
 لشاس هجلِ یا ٍ ًاؿش ػایر ٍب سٍی تش وِ ّؼسٌذ چاخی
 آًىِ تذٍى اتسذا اص وِ ّؼسٌذ هجالزی اػاػا یا ٍ اًذ گشفسِ
 چاخی هجالذ ّای ٍیظگی تا اغلة تاؿٌذ داؿسِ چاخی ًؼخِ

 زَػظ ّوضهاى عَس تِ ٍ  ؿذُ هٌسـش الىسشًٍیه كَسذ تِ
 .تاؿذ هی اػسفادُ لاتل هسؼذد واستشاى

  



 انواع مجالت بر حسب هسینه

  هجالذ الىسشًٍیىی سایگاى(free journal)  

www.freemedicaljournals.com   

   http://www.Doaj.org  

 

هجالذ الىسشًٍیىی ّضیٌِ داس   purchased journal              

            
   open access journal   

 

 



  

Open Access 
 

ِ ای گفتِ هی ؼَد کِ تا ( Open Access)دظترظی آزاد  هجلِ  حوایتتِ هجل

 هالی ؼخؿ یا ظازهاى خاـی هٌتؽر هی ؼَد ٍ خَاًٌذگاى تذٍى پرداخت حق  

 تِ دیگر . ، تِ ـَرت آزاد یا رایگاى تِ آى هجلِ دظترظی پیذا هی کٌٌذاؼتراک

ِ ای گفتِ هی ؼَد کِ خَاًٌذُ تذٍى پرداخت ظخي  ، هجلِ دظترظی آزاد تِ هجل

ِ ّای دلخَاُ خَد را هغالؼِ، رخیرُ یا چاج ًوایذّسیٌِ   قاتل . اؼتراک تتَاًذ هقال

ِ ّا رایگااى ًیعاتٌذ، زیارا ؼاخؿ یاا ظاازهاى       تَجِ  خاـای  اظت کِ ایي هجل

چاج ٍ اًتؽار آًْا را پرداخت هی کٌذ، الثتاِ تارای خَاًٌاذگاى رایگااى      ّسیٌِ

 .  ّعتٌذ

ِ ّای اًگلیعی زتاى درایراى تِ ـَرت دظترظی آزاد هٌتؽر هی  ؼًَذاغلة    هجل

 



 مسایای استفاده از مجالت الکترونیک

 دػسشػی تِ ًؼخِ الىسشًٍیه هماالذ تالفاكلِ خغ اص ًْایی ؿذى هماالذ هجلِ ٍ حسی
 لثل اص چاج ًؼخِ چاخی

دػسشػی تِ هجالذ الىسشًٍیىی تذٍى هحذٍدیر صهاًی ٍ هىاًی 

 لاتلیر زؼاهل واستش تا ًَیؼٌذُ یا ًَیؼٌذگاى هماالذ تااسزثاط اص عشیك لیٌه
Contact  or letter of the author or Email 

جؼسجَ دسًؼخِ الىسشًٍیه یه یا چٌذ هجلِ تِ عَس ّوضهاى 

اسػال ًؼخِ الىسشًٍیه تشای دیگشاى تِ ساحسی اص عشیك خؼر الىسشًٍیه 

آسؿیَ ٍ ًگْذاسی آػاى 

دػسشػی تِ آسؿیَ الىسشًٍیىی ػال ّای لثل 

 اػسفادُ اص ػشٍیغ ّای جاًثی هاًٌذAlert, RSS, Toc 



هجالت الکترًٍیک تر حعة ظغَح دظترظی

Table of content (Toc) 
 
 
Table of Content + Abstract 
 

 
Toc + Abstract + Full Text  

 



Full text 

PDF : ًؼخِ زلَیشی زْیِ ؿذُ اص همالِ اػر وِ ػیٌا ّواى
 همالِ ٍ تِ ّواى كَسذ چاج ؿذُ دس هجلِ اػر

 

 

HTML هی تاؿذ ًؼخِ  هسٌی  همالِ تِ كَسذ.



user Authentications 
کاربران در پایگاههات یسند  

 

 Individual         Username + Password              

    

      IP Based                                  Institutional  

 

VPN           Institutional + Individual 

 

 رزیذًتٍیصُ اػضای ّیات ػلوی ٍ  در داخل ٍ خارج از هحیظ داًؽگاُدظترظی 

 

 

 

 

 

 



عشح ػَال یا هَضَع خَب ٍ هٌاػة
 

 ّای هَسد جؼسجَ ٍ زشجوِ  آى تِ صتاى هَسد ًظش زؼییي هفاّین . 2

              خاكسش هَضَع هَسد جؼسجَ /ػاهسش/هـاتِ/زؼییي ٍاطُ ّای هسشادف. 3

                                                        
 

تشای جؼسجَ اػسشازظیًگاسؽ یه ػثاسذ ٍ . 4
 

()ٍ اسزثاط()اص ًظش دسػسی ( هٌسمذاًِ)اسصیاتی ٍ تشسػی ًْایی. 5
 

 ٍ تاًه ّای اعالػازی زخللی جؼسجَ دس خایگاّای اعالػازی  ػام هاًٌذ . 6
 

زؼییي هٌاػة زشیي ٍ هشزثظ زشیي هٌاتغ ٍسػیذى تِ هسي واهل آًْا. 7



تِ هَضَع اكلی ٍ هَضَػاذ ٍاتؼسِ تشای جؼسجَ زَجِ وٌیذ
(زؼییي ٍاطُ ّای ولیذی )

 ()یه اػسشازظی هٌاػة ٍ هٌغمی تشای جؼسجَی خَد زؼشیف وٌیذ . 2

دس هَزَسّای جؼسجَ، خایگاّْای اعالػازی سایگاى  . )اتضاس هٌاػة تشای جؼسجَ سا اًسخاب وٌیذ 3
 (ٍ خَلی

 

(همالِ، وساب، ػىغ، فیلن. ) لثل اص جؼسجَ ًَع اعالػاذ هَسد تاصیاتی سا زؼییي وٌیذ. 4



ک کايش علمییمراحل 

هـخق وشدى اجضای ضشٍسی هَضَع دس رّي تشای سػیذى تِ خاػخ ٍ زؼییي . 1
 problems formulationsولیذٍاطُ ّای هسٌاػة تا آى

 

 (search strategy)زؼییي اػسشازظی جؼسجَ . 2
هـخق وشدى سٍؽ جؼسجَ

 ( literature search)واٍؽ هٌاتغ اعالػازی . 3
جؼسجَی خظٍّؾ ّای هشزثظ تا هَضَع دس اًَاع خایگاّْای اعالػازی ٍهجوَػِ 

 هجالذ ٍ هٌاتغ الىسشًٍیىی



  Single word    .1                Lunge ( اػن)
 

Phrase.  2            “ “lung cancer   (ُدٍ یا تیؾ اص چٌذ ٍاط) 
 

Combines term. 3                تا اػسفادُ اص ػولگشّایand/or/not 

 

tranction or wildcard. 4              اػسفادُ اص تا جؼسجَی سیـِ ای یا وَزاُ ًَیؼی

 *؟    ػالین
.6Bracket                     جؼسجَ تا اػسفادُ اص  )(“ ” 

 
5Fileds  واستشد دس خایگاّْای اعالػازی... هاًٌذ ػٌَاى، هَضَع، ًَیؼٌذُ،ًاؿش   ٍ

هَزَسّای جؼسجَ دس تخؾ جؼسجَی خیـشفسِ



 

 ػولگرّای تَلی

 

AND/OR/NOT 



AND

 جؼسجَ سا هحذٍد ٍ اؿسشان هفاّین سا هی سػاًذ

ostheoarthritis  and  physical therapy

 اػسفادُ هی وٌٌذ تِ جای + تشخی اص هَزَسّای جؼسجَ اص ًواد
 

And =all these words 



 

OR 

 

جوغ هٌغمی اػر ٍ تشای ٍػؼر جؼسجَ یا تِ ػثاسزی افضایؾ ًسایج تِ   
ایي ػولگش اكغالحاذ . واس هی سٍد ٍ اجسواع هفاّین سا هی سػاًذ

 (آؿٌایی تا اكغالحٌاهِ ّا.)هسشادف، ّن هؼٌی ٍ هشزثظ سا تاصیاتی هی وٌذ

Cancer  or neoplasms 
 

 تِ جای * تشخی اص هَزَسّای جؼسجَ اص ًوادOR  وٌٌذاػسفادُ هی

Or=any of these words 



NOT                                         

 سٍدهٌغمی اػر وِ تشای هؼسثٌی وشدى ٍ حزف هفَْهی خاف تِ وازش هی زفشیك   

   Cancer not child                     

                               

 سا تِ جای تشخی اص هَزَسّای جؼسجَ ًوادnot   سٍدتِ واس هی

Not= non of these worde 



 
 اًَاع جعتجَ

 

 ًوَدػولگشّای تَلی اػسفادُ دس ایي جؼسجَ هی زَاى اص : ػادُ 
 

 

دسایي جؼسجَ ضوي اػسفادُ اص هفاّین ػولگشّا اص فیلذ ّای آهادُ ٍ تشخی : خیـشفسِ
اص اهىاًاذ دیگش هیسَاى اػسفادُ ًوَد

 

 





Answer 

A : زواهی زذاخالذ هسَزشوؼاذ تا ایثَخشٍفي سا حزف هی وٌذ اها
 .هوىي اػر زذاخالذ هسًَشوؼاذ  تا ػایش داسٍّا سا ًـاى دّذ

 

B :زواهی زذاخالذ تیي هسَزشوؼاذ ٍ ایثَخشٍفي سا ًـاى هی ّذ .
 (ًسایج هحذٍد ٍ تا دلر تیـسش)

 

C : زواهی زذاخالذ هسَزشوؼاذ تا ایثَخشٍفي تِ اًضوام زذاخالذ
هسَزشوؼاذ تا ػایش داسّا ٍ ّوچٌیي ایثَخشٍفي تا ػایش داسٍّا سا 

 (ًسایج گؼسشدُ ٍ تا دلر ووسش.)ًـاى هی دّذ

 



 () خشاًسض یا »   «َهِ یگ

 

تشای جؼسجَی یه ػثاسذ هَضَػی وِ اص دٍ ولوِ یا تیـسش زـىیل ؿذُ تاؿذ  
ٍ یا صهاًیىِ اص چٌذ ػولگش ّوضهاى تشای جؼسجَ اػسفادُ هی وٌیذ، اص ایي واساوسش 

 .اػسفادُ هی ؿَد

 

  (drug therapy)  or  (physical therapy)       
 

تشای جلَگیشی اص ًادسػر تِ واس تشدُ ؿذى ٍاطُ ّا 

 



“   ” 

جؼسجَ ؿذُ ٍ دس ٍلسساى دلیما جؼسجَ  ػثاسذصهاًیىِ وِ تخَاّیذ یه 
 كشفِ جَیی ؿَد اص ػولگش وَزیـي اػسفادُ هی ؿَد

 

“Medical educations



* 

 

تا اضافِ وشدى ایي واساوسش تِ خایاى ولیذٍاطُ یا ولیذٍاطُ ّا ، ولیِ ولوِ  ّایی 
.وِ اص لحاػ اهالیی سیـِ یىؼاًی تا ولیذٍاطُ  هشتَعِ داسًذ تاصیاتی هی ؿًَذ  

 

 

  :هثال    

          

                                          econom*     ُتا جؼسجَی ولیذٍاط

 economics, economy, economical    
تاصیاتی هی ؿًَذ      



? 

 این کاراک تر در کلیدواژى مٍرد جشتجٍ، جایگزین یک یا چود حرف می ظٍد و 

ن ًا بازیابی می کود
 
 کلیدواژى ًا را با امالی گٍهاگٍن ا

 

 

: مثال  

Wom?n با جشتجٍی کلیدواژى 

را بازیابی می کود  Woman,wome   



ًٌ َای جستجًیض

 دس هغالة ػوَهی ٍ ػلوی : جؼسجَی آصاد.  1
 

 صیادووسش، ًسایج جؼسجَی ولیذٍاطُ  دس فیلذّا ٍ هىاًْای هخسلف دس یه همالِ                  دلر 

 

 هغالة ػلوی خضؿىی :(   )جؼسجَی اكغالحٌاهِ ای .  2 

جؼسجَ دس ولیذٍاطُ ّای  هؼسٌذ ؿذُ هماالذ خضؿىی تشاػاع هؾ               دلر صیاد، ًسایج ووسش



Mesh 
medical subject heading 

اكغالحٌاهِ خضؿىی هؾ  هجوَػِ ای اص ٍاطگاى زَػظ وساتخاًِ هلی خضؿىی اهشیىا زْیِ ٍ زذٍیي   
هَضَع اكلی اص لثیل هَضَػاذ زىٌیه  ّای زـخیلی دسهاًی،آًازَهی،خذیذُ   19ؿذُ ٍاص

ّای اجسواػی،هَاد ؿیویایی ٍهخذس،هـاغل، تیواسیْا،تْذاؿر ٍ دسهاى،  
...داسٍؿٌاػی،سٍاًـٌاػی  

اصهیاى ٍاطگاى هسشادف یه اكغالح ، جْر یه دػسی هماالذ ٍ ٍاطگاى خضؿىی ٍ جؼسجَی  
تِ . ، یه اكغالح سا اًسخاب ًوَدُ ٍ تِ دیگش ٍاطگاى هسشادف اسجاع هی دّذ ساحر ٍ دلیمسش

. عَس هثال ػایر ّای خاب هذ ٍ آٍیذ اص هؾ اػسفادُ ًوَدُ اًذ  

 تِ كَسذ آًالیي ٍ چاخی دس دػسشع اػر

تِ ػٌَاى هثال   

:  تشای هفَْم ػشعاى ٍاطگاى هسشادفی ًظیش 

neoplasm ،Carcinoma, metastasis, cancer, 

 neoplasmٍجَد داسد وِ هؾ اص هیاى ٍاطگاى فَق هفَْم
سا تِ ػٌَاى ػشػٌَاى اًسخاب ؿذُ هؼیي وشدُ ٍ تِ ػایشٍاطگاى اسجاع هی دّذ 



 ٍیصگی ّای اـغالحٌاهِ
 

تا تَاًذ هی پصٍّؽگر یا جَیٌذُ کِ ّا ٍاشُ تیي ارتثاعی ًظام ٍجَد  
  هَضَع تا هرتثظ هذارک تواهی تِ ٍاشُ یک داًعتي تا اعویٌاى
  ّای ؼیَُ یا هترادفات تواهی کِ ّرچٌذ یاتذ دظت خَد تحقیق
 ًذاًذ را کلوِ آى ًگارغ هختلف

 
کٌترل ٍاشگاى خاؾ تِ ػام یا جس تِ کل هراتثی ظلعلِ رٍاتظ ٍجَد 

 کوک هغالة ظریغ ٍ راحت تازیاتی تِ ارجاػات از اظتفادُ ٍ ؼذُ
 کٌذ هی

 

 



 

دراغطالحوامي پزظکی مضعملی تمرین   

 

MESH 

 

 

 

 

 
 

 

 



    

 

 

تِ خفَؾ ٍقتی .آیا ّوِ اعالػات در ٍب هؼتثر هی تاؼٌذ   

 کِ تِ دًثال هغالة ػلوی تاارزغ ّعتیذ؟



 اتسارّای جعتجَ
 

 هَزَسّای جؼسجَ.  1

 ساٌّواّای هَضَػی. 2

 اتش هَزَسّا.3

 خایگاّْای اعالػازی . 4

 ٍب ػایر ّای هؼسثش ایشاًی ٍ خاسجی. 5
 



 زَػظ خَدواس كَسذ تِ وِ ّؼسٌذ ٍتی ّای ػایر اص فْشػسی جؼسجَ هَزَسّای
 ایي.ؿًَذ هی ػاخسِ وشم یا ٍ خضًذُ ستاذ، ػٌىثَذ، تِ هَػَم ّایی تشًاهِ
 یه آدسع تِ هشتَط اعالػاذ ٍ وشدُ تشسػی سا ٍب هذاٍم عَس تِ ّا تشًاهِ
 اص جؼسجَ لاتل فْشػر یه تِ سا آى دس هَجَد هغالة ٍ ػٌَاى ٍتی، كفحِ

 اػر ػادُ جؼسجَ هَزَسّای اص اػسفادُ سٍؽ.وٌذ هی هٌسمل ٍتی كفحاذ
 وشدُ زایح هخلَف وادس دس سا خَد ولیذٍاطُ اكلی كفحِ دس اػر وافی فمظ

 آًْا دس خیـشفسِ جؼسجَی اص زَاى هی ایٌىِ ضوي .دّیذ فـاس سا جؼسجَ دووِ ٍ
 .وشد اػسفادُ

تا زَجِ تِ زٌَع ایي اتضاس دس ٍب ّشوذام داسای ٍیظگی ّای خاف جؼسجَ ٍ 
 تاصیاتی اعالػاذ هی تاؿٌذ وِ هوىي اػر تا ّن هسفاٍذ تاؿذ



 اًَاع هَتَر جعتجَ
 

 ػوَهی:
ایي هَتَرّای  . صَرت عام عولیات جستجَ را در توام سایت ّا اًجام هی دٌّدتِ 

 جستجَ بِ 

  دلیل حجن زیاد اطالعات ٍ هٌابع جدید در ٌّگام جستجَ حجن زیادی از هٌابع ًا هربَط را 
.  بازیابی هی کٌد  

www.scholar.google.com 

 

www.Google.com 

 

 
 



 

:زخللی  
  بر هَضَعات خاص تورکس دارًد ٍ تٌْا سایت ّای هرتبط با آى هَضَع را در پایگاُ 

. خَد قرار هی دٌّد  

 

 www.pubmed.org 

 

www.hon.ch/MedHunt 

 

http://www.imedisearch.com 
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   جؼسجَی یه ولوِ دس ػٌاٍیي كفحاذ Intitle: 

  جؼسجَی چٌذ ولوِ دس ػٌاٍیي كفحاذallintitle: 

 زؼییي ًَع فایل هَسد ًظش دس تاصیاتی ّا Filetype: pdf  

 ػولگشSite : جؼسجَ دس یه ٍب ػایر خافSite:www… 

 جؼسجَی یه ولوِ دس آدسع ٍب ػایر ّاInurl: 

  جؼسجَی چٌذ ولوِ دس آدسع ػایر ّاallinurl: 



 :هی تاؼذ زیر هَارد ؼاهل ایٌترًتی آدرض پعًَذّای

 : com هخفف "commercial" هؼٌای ِ  تجاری ت

: net هخفف "Network" هؼٌای ِ   جایگاُ هؼادل ارزؼی دارای ٍ ؼثکِ ت

com 

: gov هخفف "Governmental" ِدٍلتی هؼٌای ت 

Edu: هخفف "Education" ِآهَزغ هؼٌای ت   

Org: هخفف "Organization" هؼٌای ِ  ظازهاى ت

 mil :هخفف " Military"ِ10ًظاهی هؼٌای ت 
 



هَتَرّای جعتجَی ػلوی            
 

http://scholar.google.com 
 

 

 

 

 



راٌّواّای هَضَػی ػوَهی ٍ تخففی   
 

ػام تِ  )ایي دػسِ اص هَزَسّا جؼسجَ سا تشاػاع سدُ ّای هَضَػی ٍ تِ كَسذ ػلؼلِ هشازثی
.اًجام هی دّذ( خاف  

.هضیر ػوذُ ایي هَزَس جؼسجَ تاصیاتی دلیك تشاػاع سدُ ّای هَضَػی اػر  

 

   http://dir.yahoo.com 

   www.dmoz.org 

   http://botw.org 

   http://www.webworldindex.com 
 



 

 اتر هَتَرّا
 

 

تِ عَسیىِ ولیذٍاطُ ّا تِ عَس ّوضهاى دسدٍ . هَزَسجؼسجَی هَزَسّای جؼسجَ هی تاؿٌذ
 یا چٌذ هَزَس جؼسجَ ؿذُ ٍ ًسایج تا روش ًام ّش هَزَس جؼسجَ ًوایؾ دادُ هی ؿَد 

ًاوافی تَدى اعالػاذ تاصیاتی ؿذُ زَػظ یه هَزَس جؼسجَ ٍ : دالیل اػسفادُ اص آى  

 جؼسجَی ٍػیؼسش ٍ ّوضهاى دس چٌذیي هَزَس



 پراستفادٌ تریه ابر مًتًرَا

 

https://mamma.com 

 

www.yippy.com 

 

www.dogpile.com 

 

www.metacrawler.co.uk 

 

www.search.com 



 

 

 تمرین عملی در مٍتٍر جشتجٍی علمی و داهطگاًی
 

Google scholar 

 



 ًکتِ
 

سا زایح ًىٌیذ چَى دس تاًه ّای   A   An   Theحشٍف ستظ    اص    دس  یا  

 ًوی ؿًَذ  Indexاعالػازی هَزَس جؼسجَ 



 

1393بررصی تاثیر فطارخٍن بر دیابت بزرگشاالن از صال    

 

 فطارخٍن 

 دیابت

 قودخٍن

 بزرگشال

1393 

 کلیدواژى



Survey  effect  Blood pressure on diabete of  Adult 

Scince 1390 

 Blood pressure  

Adult 

keywords 

1390 

diabete 

Mellitus  

hypertension 



 

    

خٍنفطار    and  قودخٍن) Or دیابت) And بزرگشالAnd (1390-1394)  مثال:   

 

 

(Example: (Blood pressure)or (hypertension) and ( diabete or 

mellitus 

  

 And  Adult  And (1390-1394) 



 

 

 

 

      
 پایگاّْای اعالػاتی پسؼکی

 



ًٍیک  
 
Wiley 

 
Clinical key (زـخیلی ٍ تالیٌی) 

 
Science direct) Elsevier ( 

 
  PUBMED  (سایگاى) 

 
RDML   وDentistry digital library                                                              

 (خی دی اف وساتْای هشجغ خضؿىی ٍ دًذاًدضؿىی)           



 شورنال های الکترونیک معتبر
 

Elsevier science direct 
 
Ovid 

 
Wiley  

 
Springer 

 
Proquest 

 
Scopus 

 
PUBMED  (سایگاى) 

 
 



http://search.iknito.com 

 کتابخاوٍ دیجیتال پسضکی ایران 
 

ترای دظترظی پیؽرفتِ تِ هٌاتغ اتساری (IKNITO)کتاتخاًِ دیجیتال پسؼکی 
 یاؼتراک

 اتسار ظرٍیط ّایی ایي .داًؽگاُ ٍ تعیاری از هٌاتغ ػلوی آًالیي اظت
ٍ ًیس جعتجَی یکپارچِ ًظام هٌذ تِ هٌاتغ، اًجام دردظترظی ظَْلت جْت 

 .دّذؼاخفْایی درتارُ شٍرًالْا   ارائِ هی 
 
 

 یا  ( گرٍُ اـلی  9تِ ) تفَیریتِ ـَرت هَضَػات ػلوی کلیِ   Browseتخػ در 

Categoryاز آًْا هی تَاى تِ ّرکذام تٌذی ؼذُ اًذ کِ تا کلیک تر رٍی قعین ت
 پیذا ًوَدحَزُ دظترظی هٌاتغ هرتَط تِ آى 



 

دػسشػی تِ خایگاّْای اعالػازی فَق خَلی تَدُ وِ دس هحیظ داًـگاُ  
اػازیذ تِ كَسذ سایگاى لاتل اػسفادُ  هی  داًـجَیاى ٍ تشای 

  تاؿذ
 ایي خایگاّْا اص عشیك ٍب ػایر خشدیغ ٍ وساتخاًِ هشوضی داًـگاُ 

ػلَم خضؿىی گیالى تِ آدسع لاتل دػسشػی هی تاؿذ   

 

http:\\www.lib.gums.ac.ir 



 

 

 

 ٍب ظایت ّای هؼتثر داخلی



www.Sid.org 
  پایگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهی

 

ایي خایگاُ دػسشػی تِ اعالػاذ جاهغ ػلوی ًـشیاذ ػلوی خظٍّـی ایشاى دس ّوِ ی حیغِ ّای ػلَم تِ 
.سایگاى فشاّن هی وٌذ  

 هماالذ ػلوی ٍ خظٍّـی ًـشیاذ وـَس تِ صتاى فاسػی ٍ اًگلیؼی دس ایي خایگاُ لاتل دػسشػی ّؼسٌذ

ISI اص لاتلیر ّای ایي خایگاُ هی زَاى 

 هؼشفی لیؼر ًـشیاذ ایشاًی ًوایِ ؿذُ دس  

فْشػر ًـشیاذ فاسػی هلَب گشٍُ خضؿىی 

جؼسجَ تش اػاع هَضَع 

JCR اسایِ ضشیة زاثیش ٍ گضاسؽ اػسٌادی هجالذ ػلوی خظٍّـی ایشاًی اص عشیك 

هؼشفی ّوایؾ ّای وـَسٍ جؼسجَ تشاػاع ًام ًَیؼٌذُ دس هماالذ ػلوی ٍ خظٍّـی ایشاى 

 



www.irandoc.ir 
 پصٍّؽگاُ ػلَم ٍ فٌاٍری اعالػات ایراى

 

 
 ایي خایگاُ اص لذهر تاالیی تشخَسداس اػر ٍ تا ّذف گشدآٍسی ػٌاٍیي ٍ خالكِ خایاى ًاهِ ّای وـَسایشاى

 .زذٍیي ؿذُ اػر

 

 ایي خایگاُ هٌاػة جؼسجَی خایاى ًاهِ ّای فاسػی، هماالذ ّوایؾ ّا، گضاسؽ ّای دٍلسی ٍ عشح ّای
 .خظٍّـی هی تاؿذ

 

دػسشػی تِ چىیذُ یا ػٌَاى خایاى ًاهِ سایگاى هی تاؿذ. 

 

 دػسشػی تِ زوام هسي هماالذ دس ایي ًـشیاذ اص عشیكIP داًـگاّای ػضَ اهىاًدزیشهی تاؿذ. 
ًؼخِ ًشم افضاسهَتایل خایگاُ تشای ػَْلر جؼسجَ، تشاػاع ػیؼسن ػاهل اًذسٍیذ دس ایي خایگاُ لشاس دادُ ؿذُ 

 ٍ لاتل ًلة تش هَتایل هی تاؿذ 



www.magiran.com 

 تاًک اعالػات ًؽریات کؽَر
 

اص لاتلیر ّای هْن ایي خایگاُ هی  . ایي تاًه ؿاهل زواهی حیغِ ّای ػلَم هی تاؿذ
 :  زَاى

ُتِ هؼشفی لیؼر هجالذ داًـگاّْا تِ زفىیه ًام داًـگا 

 

  ؿاهل هَضَػاذ ّوِ حیغِ ّای  )اهىاى جؼسجَی هَضَػی هجالذ دس گشٍُ خضؿىی
 ...(خضؿىی، داسٍػاصی، دًذاًدضؿىی ٍ

 

هؼشفی اعالػاذ ؿٌاػٌاهِ ای ًـشیاذ 



www.medlib.ir 
 تاًک جاهغ هقاالت پسؼکی 

 زَػظ ٍصاسذ تْذاؿر، دسهاى ٍ آهَصؽ خضؿىی تشای  1390خایگاُ هذلیة اص ػال 

.زؼْیل دػسشػی خظٍّـگشاى ػلَم خضؿىی زذٍیي ٍ ساُ اًذاصی ؿذ  

 

 اهىاى جؼسجَی سایگاى دس هجالذ هؼسثش ػلوی خظٍّـی ایشاًی دس حیغِ ی ػلَم خضؿىی دس ایي
 خایگاُ فشاّن ؿذُ اػر

 

 

 دس خایگاُ هذلیة اهىاى جؼسجَ تش اػاع همالِ، ًَیؼٌذُ ٍ ػاصهاى هَجَد اػر ٍ اسصؿیاتی ػلن
ّوچٌیي اهىاى هحذٍدیر ًسایج  تشاػاع ػال ٍ ًام ًَیؼٌذُ  . ػٌجی داًـگاُ ّا اسائِ هی ؿَد

 .ًیض ٍجَد داسد ...ٍ

 



www.ISC.gov.ir 

 (ISC)پایگاٌ استىادی علًم جُان اسالم 

ٍ تِ تِ هؼشفی . ایي خایگاُ تِ هؼشفی لیؼر هجالذ ًوایِ ؿذُ هی خشداصد وِ دس وـَسّای اػالهی هٌسـش هی ؿًَذ
.خشاػسٌادزشیي ًَیؼٌذگاى ٍ هجالذ جْاى اػالم هی خشداصد  

:ایي خایگاُ اعالػازی ؿاهل  

گضاسؽ ّای اػسٌادی ًـشیاذ فاسػی 

ًوایِ اػسٌادی ػلَم ایشاى 

فْشػر هٌذسجاذ فاسػی 

خایگاُ ّوایؾ ّای خش اػسٌاد فاسػی 

ًظام آگاّی سػاًی اػسٌادی فاسػی 

هماالذ خشاػسٌاد ٍ داؽ 

سزثِ تٌذی داًـگاّْا ٍ هَػؼاذ زحمیمازی ایشاى 

ًظام آهاسی زَلیذ ػلن ایشاى 

 



www.hbi.dmr.org.ir 

 ٍصاسذ تْذاؿر ٍ دسهاى آهَصؽ خضؿىی وـَس  

 

 صتاى فاسػی ٍ اًگلیؼی 2•

 ؿاهل ٍب ػایر وساتخاًِ ّای ػلَم خضؿىی وـَس•

 فیلن ّای آهَصؿی   •

 ...اخثاس ٍ تشًاهِ وٌفشاًغ ّا ٍ ّوایؾ ّا•

 ...  هغالة هفیذ ػلوی•



http://research.ac.ir/ 

 خشزال اعالػاذ خظٍّـی وـَس

  
  : در ساختار محتًایی پرتال ضامل باوک َای اطالعاتی زیر میگردد

  َسار وفر 300باوک جامعٍ پژيَطی پسضکی بالغ بر •

  باوک داوطگاٌ َا•

  باوک داوطکذٌ َا•

  باوک وطریات•

  باوک مراکس تحقیقاتی•

  باوک پژيَطکذٌ َا•

  باوک آزمایطگاٌ َای پسضکی•

  باوک آزمایطگاٌ َای تحقیقاتی•

  باوک داريخاوٍ َا•

  باوک مقاالت•

  باوک طرح َای تحقیقاتی•

  باوک پایان وامٍ َا•

  باوک يیذئً پسضکی•

  باوک َمایص َا•

  .... و•

 



 

 

 

 

 

 ٍب ظایت ّای هؼتثر خارجی



www.nlm.nih.gov 

 کتاتخاًِ هلی پسؼکی اهریکا

 

 تضسگسشیي وساتخاًِ خضؿىی دًیا•

 ؿاهل وساب ، هجلِ ، هیىشٍفیلن، ػىغ، گضاسؿاذ فٌی•

•Medline/pubmed هْوسشیي تاًه اعالػازی خضؿىی 
 

واستشاى هی زَاًٌذ اص عشیك كفحاذ ٍتی ٍ خیًَذّای هَجَد دس ٍب . ساُ اًذاصی ؿذ 1993دس ػال •
ػایر ایي وساتخاًِ تِ اعالػاذ ٍ ػشٍیغ ّای هسٌَػی هاًٌذ ًـشیاذ ، اخثاس ٍ سٍیذادّای تْذاؿسی، 

 …medline plus, toxnet,meshاهىاى جؼسجَ دس تاًه ّای اعالػازی هسؼذد هاًٌذ 

 



  www.who.int  
World health organization 

 سازمان بهداشت جهانی

 

 خظٍّؾ ّای اًجام ؿذُ زَػظ ایي ػاصهاى•

 جضئیاذ هشتَط تِ وٌفشاًغ ّا•

 گضاسؿاذ هشتَط تِ تیواسی ّای ٍاگیش•

تِ ّوشاُ اعالػاذ هشتَط تِ دفازش    الفثای ولیِ وـَسّای ػضَ ػاصهاى تْذاؿر جْاًی•
Who   زؼذاد جوؼیر، اهیذ )دس ّش وـَس، ػیؼسن ّای تْذاؿسی هَجَد، اعالػاذ آهاسی

 (تِ صًذگی، هیضاى هشي ٍ هیشوَدواى



www.nih.gov 

National institutes of health 

 

هَػؼِ هلی تْذاؿر تخـی اص ٍصاسذ تْذاؿر اهشیىا تَدُ  ٍ تِ ػٌَاى هشوض 
زحمیماذ صیؼر خضؿىی ػاالًِ هیلیَى ّا دالس كشف خـسیثاًی اص تؼیاسی اص 

.عشح ّای زحمیمازی دس ػغح دًیا هی وٌذ  

اعالػاذ صیادی دس صهیٌِ اًذام ّای هخسلف تذى اًؼاى، اًَاع تیواسی ّا ی 
دّاى ٍ دًذاى، تاًه ّای اعالػازی خضؿىی، عشح ّای خظٍّـی ٍ ػایش 

.سا دس اخسیاس لشاس هی دّذ...  اًسـاساذ  

اص خایگاّْای لاتل دػسشع اص ایي هَػؼِ ّؼسٌذ   Pubmed , mesh  



www.hon.ch 
Health on the net foundation 

 

ػاصهاى غیش دٍلسی وِ تا ّذف اسائِ ساٌّوایی دس صهیٌِ هٌاتغ ٍ ٍب ػایر ّای 
 هؼسثش خضؿىی دس ایٌسشًر فؼالیر هی وٌذ

ایي هَػؼِ ٍب ػایر ّای خضؿىی سا اص ًظش اػسثاس اعالػاذ هَسد اسصیاتی 
.لشاس دادُ ٍ دس كَسذ زاییذ وذ ٍیظُ ای تِ آى اخسلاف هی دّذ  

داسای تخؾ ّای هسٌَػی ًظیش جؼسجَدس ٍب ػایر ّای هؼسثش  HONخایگاُ 
 خضؿىی، گضاسؿاذ، ٍلایغ ٍ وٌفشاًغ ّا، اخثاس سٍص خضؿىی هی تاؿذ

 



www.CDC.gov 

Center for disease central 

 پایگاُ کٌترل ٍ پیؽگیری از تیواری ّا
 

ّدذف آى اسزمدای ػدالهر    .ػال ػاتمِ ٍ هحلَل وـَس اهشیىا هی تاؿذ 60داسای 
داسای ًددشم افضاسّددای آهَصؿددی، اعالػدداذ هددشزثظ تددِ . ػوددَهی جاهؼددِ اػددر

اًجوي  ّای ػدالهر ٍ خایگداّی غٌدی دس هدَسد اعالػداذ هدشزثظ تدا ػدالهر         
 سٍصهشُ اًؼاى ّا هی تاؿذ

 



www.nejm.org 

 The New England journal of medicine 

 

ػال ػاتمِ  ًـشیِ ای تا 200تا تیؾ اص   New england  ًـشیِ خضؿىی  ضشیة تاال دس تیي ًـشیاذ
خضؿىی وِ تش خایِ اسائِ هماالذ ، زلاٍیش ٍ فیلن ّای آهَصؿی هخسلف جْر دػسشػی تِ ػلَم واستشدی 

.تٌا ًْادُ ؿذُ اػر  

ّفسِ  2داسای .ػضَیر دس آى سایگاى هی تاؿذ. اص جْاى ؿوَل زشیي ًـشیاذ ػلَم خضؿىی دًیا هی تاؿذ
   ًاهِ تَدُ وِ تِ كَسذ سایگاى تِ ایویل اسػال هی گشدد

 همالِ ّا ٍ فیلن ّای آهَصؿی، سئَع هغالة دس ّفسِ ًاهِ ػلوی ایي ًـشیِ تِ كَسذ آًالیي

هشزثظ تا هغالة داسای تاص آهَصی دس ػایر ًـشیِ  CMG  
 اخثاس هخسلف دس هَسد آصهَى ّای ایي حَصُ

case دس آى همالِ یه تیواسی تِ كَسذ   Clinical problems solving   :  

.هؼشفی ؿذُ ٍ ًْایسا جٌثِ ّای آهَصؿی هشتَط آهَصؽ ٍ یادآٍسی هی ؿَد  



www.aoma-assn.org 

American medical association  

 ٍب ظایت اًجوي پسؼکی اهریکا

 

آهَصؽ خضؿىی، تْذاؿر ػوَهی، اخالق خضؿىی، وسة ، ًـشیاذ ٍ 
هٌاتغ اعالػاذ خضؿىی، سخذادّای ًَیي جْاى خضؿىی، اًسـاساذ ٍ 

 گضاسؿاذ ػالیاًِ اًجوي



http://medlinplus.gov 
 

ٍب ػایر هَػؼِ هلی تْذاؿر اهشیىا اػر وِ تشای تیواساى ٍ ّوگی افشاد زَػظ وساتخاًِ  
. هلی خضؿىی اهشیىا فشاّن گشدیذُ اػر  

ایي ػایر اعالػازی تِ سٍص دس صهیٌِ تیواسی ّا، ؿشایظ ّا تِ صتاًی لاتل فْن تِ كَسذ  
 سایگاى اسائِ هی دّذ

 آهَصؽ آخشیي دسهاًْای تیواسی ّا 

جؼسجَی اعالػاذ داسٍّا ٍ هىول ّا 

جؼسجَی لغر ّا 

جؼسجَی زلاٍیش ٍ فیلن ّای خضؿىی 

اسزثاط تا هحمماى ٍ خظٍّـگشاى حَصُ خضؿىی 

هغالؼِ واس آصهایی ّای تالیٌی سٍی تیواسی ّا ٍ ؿشایغـاى 
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تخؾ هی تاؿذ 3اص ػایر ّای خشواستشد هشزثظ تا ػلَم خضؿىی هی تاؿذ وِ ؿاهل   

 

اخثاس خضؿىی 

تیواسی ّا ٍ داسٍّا 

آهَصؽ 

زلاٍیش خضؿىی 

هشاحل جشاحی... 



 هتیجي

ای جشتجٍ را هداهیم      اگر ویژگی ابزاًر

 اگر اصتراتژی جشتجٍ را هداهیم      

گاى هباظیم      
 
ٍع خٍد ا  اگر بي مٍض

 اگر راى پیدا کردن موابع مرتبط را هداهیم     

 
 

 در اطالعاتغرق ظدن 
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