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کاربرد بررسی متون

جلوگیری از دوباره کاری•

آشنایی با وسعت مسئله•

آگاهی از اهمیت انجام پژوهش و کاربرد نتایج حاصل از آن•

آشنایی با روشهای اجرایی و آزمایشگاهی•

دستیابی به آخرین یافته های دیگران در زمینه موضوع پژوهش•

آشنایی با عوامل مختلف موثر بر موضوع تحقیق•

حل آنهااستفاده از تجرربه دیگران در زمینه شناسایی مشکالت احتمالی و•

دستیابی به موضاعات تحقیقاتی دیگر•



منابع اطالعات

کتاب•

مجله•

نمایه نامه•

چکیده نامه•

پایگاه اطالعاتی•



کتاب

:مزایا•

منبع قابل استناد•

قابل دسترس•

:معایب•

فاصله زمانی مطلب درج شده و چاپ شده•



مجله

:مزایا•

به روز تر می باشند•

:معایب•

دسترسی آسان نیست•

جستجوی دستی مشکل است•



نمایه نامه

این کار باعث می . مجموعه ایی از عناوین و خالصه مقاالت است•

را شود تا به جای جستجوی مستقیم تمامی مجالت نخست مقاله خود

مطلب پیدا کرده و سپس با یادداشت نام مجله ، شماره و سال انتشار به

Index Medicus: معروفترین.  دست پیدا کنید 

عنوان، نام نویسنده، نام اختصاری مجله، سال انتشار، شماره: مطالب موجود•

صفحات



Index Medicus

• Subject Index

• Author Index

• Bibliography of Medical Reviews



چکیده نامه

مجموعه ای از مقاالت منتشره عالوه بر عنوان، نام •

نویسندگان، نام مجله و سال انتشار مجله  شامل  

خالصه مقاله

Excerpta: از معروفترین• Medica



اینترنت

بانک اطالعاتی  مدالین-

• Abstract

• Authors

• Country of publication

• Language

• Title



Grey literature
• Definition

• The quasi-printed reports, unpublished but circulated 

papers, unpublished proceedings of conferences, printed 

programs from conferences, and the other non-unique 

material which seems to constitute the bulk of our modern 

manuscript collections.

• Types

• Dissertations

• Theses

• Government reports

• Ongoing studies

• etc.



سایر منابع

:سطوح بهداشتی و جامعه•

اطالعات درمانگاه و بیمارستان•

نقطه نظرات و باورها•

مشاهدات بالینی•

گزارش وقایع•

بررسی محلی•

آمار گرد آوری شده دز سطح کشور ، استان و شهرستان•



سایر منابع

اسناد و اطالعات خام•

شناسایی فرد کلیدی •

بررسی لیست سخنرانان یک کنفرانس•

تماس با افراد صاحب نظر •

مالحظه لیست ماخذ و رفرنس•



با منابع پیدا شده چه
باید کرد

مرور یا خوانده•

خالصه کردن اطالعات مهم شامل اطالعات مقاله ، مناسب بودن روش •

کار، نقاط قوت ، و چگونگی استفاده در تحقیقی



:اهداف آموزشی 

:انکنندگمی رود در پایان کارگاه شرکت انتظار 

کتاا  های فارسی و انگلیسی پایان نامه وپایگاهبا -1
.آشنا شده و منابع موردنظر خود را جستجوی نمایند

به X8ورود اطالعات در اندنوت با شیوه های -2
ا آشننامه و کتا برای مقاالت، پایان ونکوور سبک 
.شوند





ویژگی های ابزارهای 
بازیابی

1- Pull 
Technology

1-1 . Techniques

1-2 . Strategies

1-3 . Discovery tools

1-4 . Link technology

2- Push 
Technology

Personalization

2-1 . TOC Alert

2-2 . Search Alert

2-3. Citation Alert

2-4. RSS



ت نهایدر فناوری کشش کاربر، اطالعات را بازیابی، گردآوری و در

کندگزینش می



تدریافوپژوهشيفایلدركلیدواژهیاموضوعتعریفامكان

ازمشخصزمانيفاصلهدرشدهمنتشرعلميمنابعجدیدترین

.الکترونیکپستطریق



Discovery tools

ی امکان جستجوی همزمان کلیه پایگاه های اطالعات

تحت پوشش یک ابزار بازیابی اطالعات را فراهم

.می سازد



انک هايبازاعمدیجیتالکتابخانهمنابعتماميپیوند،فن آوري

مراجعوکتاب هاالکترونیکي،ژورنال هاياطالعاتي،

پایگاه هايومنابعتماميومتصلهمبهراالکترونیکي

هکتابخانیکبهباشندکهدنیاازمکانهردررااطالعاتي

.مي نمایندتبدیلجهانيواحددیجیتال



شناخت فنون بازیابی اطالعات 





ویژگی های ابزارهای 
بازیابی

1- Pull 
Technology

1-1 . Techniques

1-2 . Strategies

1-3 . Discovery tools

1-4 . Link technology

2- Push 
Technology

Personalization

2-1 . TOC Alert

2-2 . Search Alert

2-3. Citation Alert

2-4. RSS



استفاده از فناوری فشار یکی از روشهای سریع دسترسی به اطالعات روزآمد

.است

ظم،منزمانیفواصلدرمناسباطالعاتدریافتمعنایبهفناوریاینازاستفاده

.استاطالعاتکاذبریزشمیزانکمترینباوخودکارصورتبه

علميعمنابجدیدتریندریافتوپژوهشيفایلدركلیدواژهیاموضوعتعریفامكان

.الکترونیکپستطریقازمشخصزمانيفاصلهدرشدهمنتشر



.1TOC Alert

بهرامجالت[1]مندرجاتفهرستتکنیکاینطریقاز

.کرددریافتEmailطریقازوروزانهصورت

ریقطازعلمییافتههایآخرینجریاندرشمابدینوسیله

.میگیرندقرارخودعالقهموردنشریات

[1](Table  of Content)



.2SDIیاConcept Alert

اتیداسنظرموردموضوعاتوماتیكبصورتسیستم

ونمودهجستجوشدهمعیناطالعاتيبانكدررا

در)مينمایدEmailمحققبرايراجستجونتیجه

.(معینزمانیهایبازه



.3Citation Alert 

موصوعابآنمستقیمارتباطدلیلبهخاصیمقالهبهصورتیکهدر

بریسادگبهمی توانندباشند،داشتهعالقهتانتحقیقمورد

Citationآنروی Alertبهعملاینبا.نمایندتعریف

،نظرموردمقالهبهنویسندهیکرجوعیااستنادمحض

Emailاتوماتیكبصورتمحققبرایجدیدمقالهاطالعات

.مي شود



.4RSS

اخباروجمع آوري اطالعات پدیدهاياستكهامكان
راازسایتهايمختلففراهمميكند،بدون
ایتاینكهمجبورباشیدازاینسایتبهآنس

.سربزنید

Really Simple Syndication



http://isbt.blogfa.com/



www.magiran.comپایگاه اطالعات نشریات کشور . 1

www.sid.irعلمی جهاد کشاورزیپایگاه اطالعات . 2

/http://www.irannamaye.irپایگاه اطالعات ایران نمایه . 3

www.noormags.comمجالت تخصصی نور پایگاه اطالعات . 4

ایران جورنال پایگاه اطالعات . 5

http://search.ricest.ac.ir/ricest/earticle.aspx

http://www.magiran.com/
http://www.sid.ir/
http://www.irannamaye.ir/
http://www.noormags.com/
http://search.ricest.ac.ir/ricest/earticle.aspx
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http://simorgh.nosa.com/ http://parslib.com



 نسخه جدید نرم افزار
لیتهایقابامکانات و با ( ثنا)کتابخانه

(24*7)ارائه برخی خدمات در طول شبانه روز
جستجوی در میان منابع چاپی دانشگاه•
رزرو منابع•
...تمدید منابع امانتی و •

معرفینرمافزارکتابخانه
دانشگاهعلومپزشکیگیالن

MRT www.Win2Farsi.com



هاینامهپایاندیجیتالنسخهبهدسترسی

سالتا1387سالازگیالنپزشکیعلومدانشگاه

مرکزیکتابخانهافزارنرماز(روزآمدبطور)1392

واحد کتابخانه

MRT www.Win2Farsi.com

36



انهنحوه مشاهده و دریافت متن پایان نامه ها در نرم افزار کتابخ

37



:نکته
گاه اطالعاتی کتهب کمک رنم افزار کتابخاهن ای هک عمداًت آنالین ابها و هستند پای

.ی قرار دهیدمی توانید مورد جستجوکشور را اهی پایان انهم اهی افرسی دااگشنه



ایراناطالعات پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات پایگاه 

http://ganj.irandoc.ac.ir/

پایگاه اطالعات پایان نامه های علوم پزشکی کشور

http://thesis.research.ac.ir/faces/home.jspx

http://ganj.irandoc.ac.ir/
http://thesis.research.ac.ir/faces/home.jspx








پایان نامه های علوم پزشکی کشوراطالعات پایگاه 

http://thesis.research.ac.ir/faces/home.jspx

http://thesis.research.ac.ir/faces/home.jspx






ايراناطالعات سازمان اسناد و كتابخانه ملي پایگاه 1.

http://www.nlai.ir/

کتابپایگاه اطالعات خانه .2

http://www.ketab.ir/

http://www.nlai.ir/
http://www.ketab.ir/


کتابخانه های عمومی کشور  -1

http://www.samanpl.ir/

(  سیکا)کتابخانه های دانشگاه آزاد اسالمی-2

http://sika.iau.ir/

http://www.samanpl.ir/
http://sika.iau.ir/


1





2





پایگاه اطالعاتی کتابهای انگلیسی

:پورتالکتابخانهمرکزیدانشگاه

• RDML

• Clinical Key

• Science Direct

...وآمازونوگوگل بوک جستجویکتابهادر

• http://b-ok.org : The world's largest eBook 
library

دنوت؟درکتابخانهانکتابهایانگلیسیبهترشیوهوروداطالعات•

52

http://b-ok.org/


.1Manually

.2Import

.1Directly

.2Indirectly



.5-73(:16)1387. اطالع یابی و اطالع رسانی ( Push Technologyفناوری فشار . فرد زنوری •

.1390; کتابدار: تهران. فناوری اطالعات و ارتباطات اصول و کاربرد. رفرهادی •

ن خبرنامه انجم. كاربرد فناوري فشار در ذخیره و بازیابي اطالعات پزشكي. فیروزي ن, شدهقان •
.7(:3)1.کتابداری و اطالع رسانی پزشکی

.1381; کتابدار: اصول، مهارتها و امکانات جستجو در وب تهران: ابزارهای کاوش اینترنت. ککوشا •

.1390; کتابدار: منابع اطالعاتی در حوزه علوم پزشکی و سالمت تهران. نویدی ف, زاده محسن •

.1385; نشر چاپار: نظامها و روشها: بازیابي پیوسته. دهقاني ل, رعلیجاني •

;ارکتابد:تهران.ازتئوریتاعمل:دستیابیبهاطالعاتدرمحیطدیجیتال.بهارلوغ,ععاصمي•
1391.

;ابدارکت:تهران(.مجموعهسواداطالعاتیپایهبرایدانشجویان)اطالعیابیدراینترنت.عحقاسمی•
1389.160p.

شامالحوزههای،:جستجویاطالعاتعلمیوپژوهشیدرمنابعچاپیوالکترونیکی.داورپناهم•
;دبیزش،چاپار:تهران .2ed(.علوم،فنیمهندسی،کشاورزی،پزشکی،علومانسانیواجتماعی

138?

• Goodsett, Mandi. (2014). Discovery search tools: a comparative study. Reference 
Reviews, 28(6), 2-8.

Vancouver reference types for EndNote X8ونکوورلینکدانلودراهنمایسبکاستنادی•

http://libguides.library.curtin.edu.au/ld.php?content_id=32351141

