


پیراپزشکی شرق گیالن –دانشکده پرستاری و مامایی 

روش تحقیق 
(فارسیجستجوی متون علمی در پایگاه اطالعاتی با منابع مرجع آشنایی )

ابوذر رمضانی :مدرس

پزشکیرسانی اطالع دکترای تخصصی کتابداری و 

1398دی ماه 



هانامهها، پایان های اطالعاتی مقاالت، کتابپایگاه

گاه  کتابها و پایان انهم اهی دسترسی: نکته مختلفی از جمله پای
گاه اطالعاتی   آنالین هستند هب پای

ً
:سایت کتابخاهن دااگشنه خود را بخاطر بسپارید. شته باشیددا هب کمک رنم افزار کتابخاهن ای هک عمدات

ابع و کتابخانه های ت)لینک وب سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی گیالن 
(7*24خدمات 

http://centlib.gums.ac.ir

http://centlib.gums.ac.ir/


سایت آموزشی منابع راه اندازی 
ضه الکترونیکی کتابخانه مرکز عر

اطالعات 

ز عرضه معرفی سایت آموزشی منابع الکترونیکی کتابخانه مرکفیلم 

:اطالعات دانشگاه علوم پزشکی گیالن

https://www.aparat.com/v/s6pTc

https://www.aparat.com/v/s6pTc


هانامهها، پایان های اطالعاتی مقاالت، کتابپایگاه

نابع جستجوی کلیه م)لینک نرم افزار کتابخانه 
(:چاپی

http://centlib.gums.ac.ir/dl/search

نابع دسترسی به م)لینک کتابخانه دیجیتال
)الکترونیکی

http://www.gums.ac.ir/diglib

http://centlib.gums.ac.ir/dl/search
http://www.gums.ac.ir/diglib


رئوس مطالب

تکنیک جستجوی در گوگل اسکالر+ سناریوی جستجوی 1.

گاه پایکتاب، مقاالت، پایان نامه و )معرفی پایگاه های فارسی 2.

(مبتنی برشواهد فارسی

(مش در خبره یاب و پایان نامه ها)معرفی سامانه نوپا 3.

معرفی موتورجستجوی علمی فارسی4.



تکنیک جستجوی در گوگل + سناریوی جستجوی 
اسکالر



برای جستجوی منابع علمی در 
چه کلیدواژه « کیفیت زندگی»خصوص 

های انتخاب می کنید؟
موضوعیسرعنواناززندگیکیفیتبهمربوطواژه هایداده ها،گردآوریمنظوربه

آوردهذیلدرآمدهدستبهواژه های.شداستفادهMeShمثلانگلیسیوفارسی
:استشده

اهمیت منابع مرجع در جستجوی منابع؟

https://esn.irandoc.ac.irشانزده اصطالح نامه علمی و فنی :  

 Quality of Life (Heading)

 Karnofsky Performance Status

 Life Style

 Sickness Impact Profile

 Value of Life

https://esn.irandoc.ac.ir/
http://www.nlm.nih.gov/cgi/mesh/2013/MB_cgi?mode=&term=Karnofsky+Performance+Status
http://www.nlm.nih.gov/cgi/mesh/2013/MB_cgi?mode=&term=Life+Style
http://www.nlm.nih.gov/cgi/mesh/2013/MB_cgi?mode=&term=Sickness+Impact+Profile
http://www.nlm.nih.gov/cgi/mesh/2013/MB_cgi?mode=&term=Value+of+Life


های اطالعاتی کتابپایگاه 
فارسی

اطالعات سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايرانپایگاه 

http://www.nlai.ir

http://www.ketab.irپایگاه اطالعات خانه کتاب  

http://www.samanpl.irکتابخانه های عمومی کشور    

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


توضیحاتی در مورد پایگاه اطالعاتی 



در زمان وارد شدن به صفحه اصلی  
چنین صفحه ای مشاهده می شود برای 

جستجو



برای جستجو در قسمت 
اول میتوان ازمنابعی 

همچون
-کتابخانه و آرشیو

مستندات و کتابخانه 
.دیجیتال استفاده میکنیم

در قسمت دوم 
چاپ -پایان نامه -از کتاب 

-مقاله -سند -سربی 
......  نسخه خطی و 







در قسمت 
جستجوی 

پیشرفته نیز 
مطابق شکل 

میتوان انواع نوع 
و فرمتها را 
مشخص کرد



در قسمت انواع 
مستند می توان 

-کتابها -انواع متون 
-صداها -تصاویر 

...و
و در بخش انواع 

فرمتها میتوان صوت 
-پیغام -تصویر -

.....ویدیو و
را انتخاب کرد 



-در قسمت جستجو در عنوان و نام پدید آور 
همکار و موضوع-مولف 

-مکان -جنس -نوع -زبان اثر -میتوان منبع 
.ویراستار-مترجم -عکاس 



برای نوشتن در قسمت جستجو می توان از 
کیبورد مجازی استفاده کرد و زبان مورد نظر 

را از زبانه کنار آن انتخاب کرد



فنون جستجو آشنایی با 
کتابخانه های کتاب در 

عمومی کشور

:آدرس پایگاه اطالعاتی



(و)استفاده از ابزار 
(یا)
(بجز)

برای جستجو و 
همینطور نتایج بدست 

آمده از آن



توضیح مختصر در باره 
سامانهجستجو در 
نحوه ی 3این سایت دارای 

:باشدجستجو می 
جستجوی آزاد
جستجوی پیشرفته
فهرستگان

که در هر سه نوع جستجو 
مختلفی برای یافتن فیلدهای

و یا جزوه ،لوح فشرده و )کتاب
.مورد نظر وجود دارد...(



فیلد های جستجو در 
سامانه

• در جستجوی آزاد

:نوع کتابخانه
شورای راهبردی روابط 
خارجی ،مراکز آموزشی و 

،موسسه پؤوهشی
پژوهشی فرهنگی انقالب 
اسالمی ،نهاد کتابخانه 

کشورهای عمومی 

استان
شهر
نام کتابخانه



جستجوی آزاد



• در جستجوی 
پیشرفته

جستجو ی آزاد فیلدهایعالوه بر 
:شامل فیلد های زیر می باشد

:زبان ها
همه زبان ها ،فارسی 

عربی انگلیسی ،آلمانی 
،اردو ،ارمنی ،استرالیا 

اسپرانتو،اسپانیولی،
،قزاقی ،ترکی بالتیک

،ترکی آذربایجانی ،روسی 
،سانسکریت فرانسوی 
،التین ،هلندی ،هندی 

چینی ،ژاپنی ،کردی 
التین ازبکی،یونانی ،
ترکی ،عثمانی ترکمنی

،تاجیک اوستایی ،ایتالیایی 
،دانمارکی



:نوع ماده
کتاب ،کتاب گویا ،لوح دیداری 
شنیداری ،نشریه ،نسخه 

پایان نامه ،نوار ،خطی ،جزوه 
کاست ،کتاب دیجیتال ،سند 
،چاپ سنگی ،چاپ سربی 

،گزارش ،همه مواردبریل،کتاب 



:نوع ترتیب

صعودی-عنوان
نزولی -عنوان
صعودی-نویسنده

نزولی-نویسنده
صعودی-ناشر
صعودی-سال نشر

نزولی-سال نشر



نوع ارتباط
:پرانتز باز

– ،(

:فیلد جستجو
،سایر پدیدآور،عنوان شابک

، تاریخ انتشار  پدیدآور
فروست،یادداشت،مشخص،

شناسهظاهری ،موضوع ه
،افزوده ،شماره رکود 
،مترجم
:نوع جستجو

شامل باشد ،شامل نباشد

عبارت جستجو
:پرانتز بسته

- ،)



نوع ارتباط



نوع ارتباط



• جستجوی 
فهرستگان

نوع کتابخانه
زبان
نوع ماده
نوع جستجو
نوع ترتیب

پدیدآور،عنوان ،شابک
،ناشر پدیدآور،سایر 

فروست،تاریخ انتشار، 
،یادداشت ،مشخصه 
ظاهری ،موضوع 

افزوده شناسه،
،شماره رکود ،مترجم 



فهرستگانجستجوی 



شناسایی فنون :موضوع
جستجوی پیشرفته در پایگاه
خانه کتاب و فیلدهای متنوع آن

:آدرس پایگاه اطالعاتی 

www.ketab.ir



توضیح مختصر در مورد پایگاه 
خانه کتاب

موسسه ای غیرانتفاعی و غیر دولتی است که با هدف ارایۀ خدمات« خانه کتاب»
آغاز به کار کرده 1372اطالع رسانی در زمینۀ کتاب های منتشر شده در ایران از سال 

1377و پایگاه اینترنتی آن به منظور در دسترس قرار دادن اطالعات کتاب ها، در سال 
عالوه بر بانک اطالعاتی کتاب و ناشران، مجموعه ای متنوع از . تأسیس شده است

.  ی استنشریات نقد و بررسی کتاب نیز در پایگاه اینترنتی این موسسه قابل بازیاب
«  اهکتاب م»کتاب هفته و مجموعه ماهنامه های تخصصی نقد و بررسی کتاب با عنوان 

، «علوم اجتماعی»، «دین»، «فلسفه»، «کلیات»: در ُنه حوزه ی زیر از این جمله اند
از جمله فعالیت های . «کودک ونوجوان»و « تاریخ»، «ادبیات»، «هنر»، «علوم و فنون»

.استدیگر خانه کتاب انتشار کتابهای تخصصی و پژوهشی 



نحوه دسترسی به 
جستجوی پیشرفته 

درسایت 

پس از ورود به سایت روی 
عبارت جستجو دوبار کلیک
چپ کنید تا به جستجوی 

دا پیشرفته دسترسی پی
در اسالید بعدی .کنید

ا فیلدهای متنوع جستجو ر
مشاهده میکنید که به 

توضیح مختصر هریک از آن
.ها میپردازیم

در بخش :پانوشت
جستجوی معمولی تنها با 

ید به نوشتن نام کتاب میتوان
کتاب مورد نظر برسید اما 

اگر جزییات برای شما مهم
است وارد جستجوی 

.پیشرفته بشوید



معرفی فیلدها
:قسمت جستجوی پیشرفته شامل دو بخش میباشد بخش اصلی که شامل 

ناشر ( 3نویسنده  (2نام کتاب  (1

یش تر بشویم ای بکه با پرکردن این فیلدها میتوانیم به کتاب مورد نظر برسیم اما اگر دنبال ویژگی خاص یا جزییات بیش تر هستیم باید وارد بخش گزینه ه
که به توضیح هریک از این فیلدها میپردازیم

رقم میباشد و هر کتاب شابک منسوب به خود را دارا است و با تجدید چاپ تغییر 13تا 10شماره استاندارد بین المللی کتاب که متشکل از :شابک(1
.نمیکند و معموال در صفحه مربوط به مشخصات یا جلد کتاب نوشته میشود

تمی مشابه زمانیکه که شابک به ابزار ارتباطی موثر در بازار کتاب تبدیل شد ناشران آثار موسیقی نیز پشتیبانی خودرا برای استفاده از سیس:شابم(2
.در برخی موارد برای پیدا کردن کتاب کاربرد دارد.برای حوزه موسیقی اعالم کردند

.انتخاب کنید... در این بخش شما میتوانید موضوع کتاب مورد نظر را اعم از سیاسی مذهبی و :موضوع(3

.در این بخش شهر یا استان محل نشر کتاب را انتخاب میکنید:محل نشر(4

.در این بخش زبان کتاب مورد نظر را انتخاب میکنید:زبان(5

<===ادامه در اسالید بعدی



ش مورد دراین قسمت شما میتوانید تاریخ چاپ کتاب را وارد کنید به طور مثال میخواهید چاپ کتاب و ویرای:تاریخ(6
.باشد در این بخش این آیتم را لحاظ میکنید96تا 80نظر در بازه ی سال 

.در این بخش بازه قیمت مورد نظر خودرا وارد میکنید:قیمت(7

.یددر این فیلد شما میتوانید نوبت چاپ را وارد کرده تا ویرایش مورد نظر از آن کتاب را به دست آور:نوبت چاپ(8

ندی این سیستم رده ب.رده بندی دیویی یک سیستم طبقه بندی موضوعی کتابخانه ای است :کد دیویی(9
رفا با جزیی تدوین شده است و همه دانشها را در بر میگیرد رده بندی دیوی ص_براساس نگرش  فلسفی و کلی 

اعداد کدبندی شده و با 

.وریدشما میتواند کد دیویی کتاب را وارد کرده و کتاب مورد نظر را به دست بیا.اعداد اعشاری گسترش می یابد

ارچه نکته جالب این جاست که شما حتی میتوانید نوع جلد کتاب مورد نظر را اعم از سلفون زرکوب پ:نوع جلد(10
.انتخاب کنید... ای پالستیکی و 

...شما حتی میتوانید قطع یا همان شکل کتاب را تعیین کنید به طور مثال جیبی و:قطع (11



نمونه جستجو
با زدن کلید بخش کتاب های مرتبط میتوانید به کتاب هایی از همان قبیل دسترسی پیدا :نکته

.کنید



نمونه جستجو
در هر بار :توجه

جستجو وارد 
د کردن یک یا چن
ت پارامتر کافیس

و نیازی به پر 
کردن همه 
فیلدها نمی 
.باشد



های پایگاه اطالعاتی پایان نامه
فارسی

: اطالعات پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایرانپایگاه 
http://ganj.irandoc.ac.ir

(:نوپا)های  علوم پزشکی کشورپایگاه اطالعاتی پایان نامه
http://thesis.research.ac.ir

http://sika.iau.ir(  سیکا)کتابخانه های دانشگاه آزاد اسالمی

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


فارسیپایگاه مبتنی برشواهد 

:  ایرانکاکرین 

مقاالت کاکرین به زبان فارسیخالصه 

https://iran.cochrane.org/

https://iran.cochrane.org/


سامانه خبره یاب پژوهش

سامانه خبره یاب پژوهش وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی راه اندازی شد



سامانه خبره یاب پژوهش وزارت 
بهداشت و درمان و آموزش 
پزشکی ( نوپا)سامانه نظام نوین اطالعات پزشکی ایران 12خبره یاب پژوهش، بعنوان یکی از سامانه 

.توسط وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی راه اندازی گردید

شامل تمامی مقاالت نمایه شده اعضای هیات علمی سامانه خبره یاب پژوهش، 

.می باشدPubMedدانشگاه های علوم پزشکی کشور در

می کند از این کار MeSHمفاهیم و درخت موضوعیبا توجه به اینکه سامانه بر اساس 

و ذکر Keywordمیان صرفا مقاالتی بازیابی می گردد که برای آنها کلیدواژه هایی

.شده باشدنگاشت MeSHبه



سامانه خبره یاب پژوهش وزارت 
پزشکیبهداشت و درمان و آموزش 

MeSHانتخاب یکبا  Term و یا یک مفهوم درخت موضوعی، سامانه خبره یاب پژوهش تمامی

:مفهوم را بازیابی کرده و در سه بازنمایی نشان میدهد/مقاالت نمایه شده با آن واژه

فهرست نویسندگان مقاالت-

وابستگی علمی جاری نویسندگان آن مقاالت-

:فهرست مقاالت بازیابی شده-

در پژوهشی و همکارانی کهاین سامانه می تواند بستر مناسبی برای شناسایی موضوعات

به منظور انجام پژوهش هایکه در یک زمینه خاص کار می کننددانشگاه های علوم پزشکی

.مشترک است

/http://esid.research.ac.ir:آدرس اینترنتی

http://esid.research.ac.ir/




صفحه اصلی مربوط به 
پایگاه

قسمت مشخص شده 
مربوط به جستجو 

میباشد



فیلد مربوط به انتخاب انواع 
> دانشجو> از قبیل کلیدواژه 

....استاد راهنما و

استفاده از ابزار

(یا)

و

(و)



در قسمت فیلد سال دفاع از پایان نامه 
میتوان انتخاب کرد که فقط ازچه سالی پایان نامه ها را 
جستجو کند یا اینکه تا چه سالی اینکار را انجام دهد و 

یا اینکه مطابق 
شکل باال در سمت چپ تصویر در بازه ی بین چندین 

تا سال 1370مثال از سال .سال انتخاب شده باشد



همچنین میتوان برای قسمت مقطع 
تحصیلی که شخص پایان نامه داده 
:انتخاب کرد که در چه مقطعی باشد

دکتری حرفه _  کارشناسی ارشد: مثال
.....دکتری تخصصی و _ ای



درمورد  جستجو درباره 
دستگاه گوارش و دستگاه 

استفاده ( و)تنفس از ابزار 
شده که باید 

پایان نامه ای را جستجو کند 
که درمورد هر دو دستگاه 
برایمان هم زمان جستجو 

مورد از 8می کند  که 
.مورد پیدا شده259357



در این اسالید همانند اسالید 
قبل برای جستجو اقدام 

ار میکنیم با این تفاوت که از ابز
استفاده میکنیم که ( یا)

از بین 
رکورد 259357

رکورد موجود شده 1069
.است



در نوعی از جستجو هم بر اساس اینکه کدام 
دانشگاه مد نظر ماست انتخاب میکنیم

که در قسمت چپ بر روی نقشه بر روی استان 
های مختلف کلیک کرده 

و دانشکده های مختلف علم پزشکی را انتخاب 
.می کنیم بر حسب نیاز



: معرفی مختصر پایگاه

ردکهباشدمیسریعجستجوییکدارایسایتاین
"تقسمدرکافیستفقط،شدهفراهماصلییصفحه

هگزینوواردرانظرموردعبارت"نامهپایانجستجوی
.کنیدانتخابرا"جستجوانجام"ی

وکشوریجستجویدارایسایتاین،اینبرعالوه
هایفیلددارایکدامهرکهباشدمینیزاستانی

.باشندمیمتنوعی



شیوه ی جستجوی 
:کشوری 

کافی است که از صفحه 
اصلی برروی منوی جستجوی

کشوری کلیک و سپس بر
حسب نیازخود، جستجوی 

منابع فارسی یا التین را 
.انتخاب کنید



درپنجره ای که به شکل زیر باز 
می شود، با استفاده ازدو فرم 

، "جستجوی ساده"
"جستجوی پیشرفته"و

می توانید به 
صورت همزمان در واحدهای 

دانشگاه آزاد مورد نظر، به 
حالت . جستجو بپردازید

پیش فرض برای جستجو، فرم 
جستجوی ساده است و برای 

انتخاب فرم جستجوی 
پیشرفته، کافی است بر روی 

.آن کلیک کنید



: شیوه ی جستجوی ساده 

ابتدا عبارت مورد نظر برای
عبارت"جستجو را در بخش 

سپس. وارد کنید"جستجو
در دریچه بازشونده روبروی

عبارت جستجو، مدخل 
جستجوی دلخواه خود را 

فلش سمت)انتخاب کنید 
چپ این دریچه را فشار 

دهید و از فهرست مداخل، 
مدخل مورد نظر را انتخاب 

این توضیح اینکه، در(. کنید
ی حالت می توانید از عملگرها

("بجز"و "یا"، "و")منطقی 
ا استفاده و عبارات جستجو ر

.یدبا هم ترکیب منطقی کن



اعمال محدودیت ها در 
: جستجو 

:اده کنیدبرای محدود کردن نتایج جستجو از فیلترهای زیر می توانید استف
:تاریخ اثر

در این قسمت از صفحه، تاریخ نشر یک مدرک،می تواند محدود به یک
فرض کنید می خواهید از میان نتایج جستجو، . دوره زمانی خاص شود

در . چاپ شده اند1384تا 1376منابعی را بازیابی کنید که بین سالهای 
ت و را در دریچه سمت راس( شروع فاصله زمانی)این حالت، تاریخ کوچکتر 

.را در دریچه سمت چپ وارد کنید( اتمام فاصله زمانی)تاریخ بزرگتر 



:انواع پایگاه 
. جام گیرددراین قسمت می توانید تعیین کنید جستجو درکدام نوع از پایگاه ها ان

، ...چنانچه می خواهید در تمام انواع پایگاه ها اعم از کتاب، نشریه، مقاله و 
لیک را ک"تمام انواع پایگاه داده"جستجو انجام شود، مربع سمت راست گزینه 

صورت در غیر این. کنید تا تمام گزینه ها به شکل انتخاب شده تغییر کنند
رض به عنوان مثال، ف. پایگاه های مورد نظر خود را تک به تک انتخاب نمایید

کل کنید می خواهید فقط در پایگاه کتاب و مقاالت جستجو انجام شود؛ به ش
:زیرتوجه کنید



:مراکز اطالع رسانی 
چنانچه بخواهید 

جستجوی خود را به یک 
واحد محدود کنید، 

ز می توانید از فهرست مراک
اطالع رسانی، واحد 

.  موردنظر را مشخص کنید
برای این کار ابتدا تیک

مربوط به همه مراکز اطالع
س رسانی را برداشته و سپ

واحد یا واحدهای 
ه از موردنظرتان را بااستفاد

یر درغ. تیک انتخاب کنید
این صورت جستجو به 
م شکل پیش فرض در تما
واحدهای دانشگاه آزاد 

.انجام می شود



به عنوان نمونه، 
شیوه جستجوی 

کتابها و مقاالت با
موضوع روانشناسی
کودک در تمامی 

واحدهای دانشگاه 
آزاد سراسر کشور در
شکل رو برو نمایش

:داده شده است

پس از وارد کردن 
اطالعات الزم برای

جستجو، تکمه 
"انجام جستجو"

ه را در پایین صفح
.کلیک کنید



نتایج جستجوی شما در 
و صفحه ای به شکل رو به ر

برای. نمایش داده می شود
مشاهده  یافته های مربوط 

به بیش از یک واحد، 
می بایست با استفاده از
تیک، آنها را انتخاب و 

تایج نمایش ن"سپس گزینه 
را "جستجوی انتخابی

درغیر این. کلیک کنید
صورت برای مشاهده 

یافته های یک واحد خاص، 
بر روی نام آن واحد 

به . دوبارکلیک نمایید
عنوان مثال، برای مشاهده 

ه فقط یافته های مربوط ب"
روی نام آن "واحد قوچان

.کلیک می شود



آشنایی با فرم جستجوی 
:پیشرفته 

داکثر همانطور که در شکل زیر مشاهده می کنید، در جستجوی پیشرفته، امکانی وجود دارد که ح
ت این مزی. سه عبارت جستجو را در سه مدخل دلخواه با هم ترکیب منطقی کرده و جستجو کنید

انه تغییر نوع جستجو در این است که در یک جستجوی ترکیبی، می توانید ترتیب مداخل را آزاد
باشند ن"ایران"که عنوان آنها "امیرکبیر"برای مثال شیوه جستجوی کتاب هایی با ناشر. دهید

.درشکل زیر نمایش داده شده است( ایران= امیرکبیر بجز عنوان=ناشر)



شیوه ی جستجوی استانی 
:

برای جستجو در واحدهای دانشگاه آزاد یک استان خاص، کافی است در نقشه ایران  که در 
د نظر، صفحه اصلی موجود است و یا از طریق منوی اصلی جستجوی استانی ، بر روی استان مور

.به عنوان مثال استان خوزستان. کلیک کنید

بتدای الزم به ذکر است پس از انتخاب استان مورد نظر می توانید همان گونه که در ا
.دراهنما شیوه جستجوی ساده توضیح داده شده است، جستجوی خود را انجام دهی



پایگاه اطالعاتی مقاالت 
فارسی www.sid.irاطالعات علمی جهاد دانشگاهی  پایگاه 

اطالعات ایران پایگاه RICeSTپایگاه اطالعات مرکز منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری 
جورنال

https://search.ricest.ac.ir

www.magiran.comپایگاه اطالعات نشریات کشور

نورپایگاه اطالعات مجالت تخصصی 

www.noormags.com

نمایهاطالعات ایران پایگاه 

http://www.irannamaye.ir/

http://www.sid.ir/
https://search.ricest.ac.ir/
http://www.magiran.com/
http://www.noormags.com/
http://www.irannamaye.ir/


فنونشناسایی:موضوع
جستجو

:آدرس پایگاه اطالعاتی 

http://www.noormags.ir

http://www.noormags.ir/


: معرفی مختصر پایگاه
این سایت دارای یک جستجوی معمولی 
می باشد که در خود سایت به اسم  

جستجوی
.هوشمند معرفی شده است

عالوه براین این سایت دارای جستجوی 
.پیشرفته می باشد

ت در قسمت جستجوی پیشرفته ی این سای
.فیلد های متنوعی مشاهده می شود





:بولین
(and) 1 .  تمام این کلمات

(or) یکی از این کلمات. 2
(not) بدون این کلمات . 3
( “ ) عین این کلمات   . 4



:فیلدهای جستجوی درپایگاه

:رتبه علمی مجالت 
ترویجی-علمی پژوهشی-علمی , همه ,

:زبان 
فرانسه انگلیسی , عربی , فارسی , همه  ,

:امکانات صفحه نتایج
:سازی بر اساس مرتب 

جدیدترین  قدیمی ترین , ارتباط ,
:نتیجه در یک صفحه تعداد 

50,20 , 10



:دسته بندی موضوعی
فقه و اصول .2همه                            .1
علوم قران و حدیث.3

حقوق.5فلسفه و کالم                  .4

جغرافیا.7اطالع رسانی و کتاب داری .6

مدیریت.9اقتصاد                        .8

تاریخ.11ادبیات و زبان ها         .10

روانشناسی.13علوم سیاسی              .12

اخالق.15علوم اجتماعی            .14

ادیان.17هنر و معماری           .16

حسابداری.19تربیت بدنی               .18

حوزه سالمت .21علوم تربیتی              .20
میان رشته ای .22



:جایگاه مطلب 
همه.1
عنوان.2
چکیده.3
کلیدواژه.4
متن.5

:سال نشر
........تا ....... از 



توضیح مختصر درمورد پایگاه علم 
نت

ه علم نت یک جویشگر علمی فارسی است که با رویکردی شبی
گوگول اسکالر وبا تمرکز براسناد علمی فارسی طراحی شده 
است این جویشگر سایت های نمایه کننده اسناد علمی مانند

ی ایرانداک وهمچنین سایت های اصل-سیویلیکا-نورمگز-مگیران
ر نشریات علمی بژوهشی را ایندکس کرده و درقالب یک جویشگ

گر این جویش.تخصصی ویکبارچه ئر اختیار بژوهشگران قرار میدهد
ن با تالش مجموعه ای از متخصصین شرکت فناوری اطالعات دادگا

فهیم از واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد دانشگاه قم طراحی 
و بیاده سازی شده است علم نت همزمان با برگذاری اولین 

اغاز به کار کرده 1394همایش ملی جویشگر بومی دربهمن ماه 
است



معرفی موتورجستجوی علمی 
فارسی

www.elmnet.ir

علم نت

http://www.elmnet.ir/


نحوه دسترسی به جست 
جوی بیشررفته

 بس از ورود به سایت کنار 
عالممت جستجویک فلش 
روبه بایین  مشاهده میشود 
باکلیک برروی ان امکان 
جست جوی بیشرفته را به 
شما میدهد

 دربخش جستجوی :بانوشت
معمولی اگر فقط بانوشتن 
نام ان مورد  علمی به ان 
دسترسی بیدامیکنید اما اگر

جزیاتش برای شمامهم 
است از جستجوی بیشرفته 
استفاده کنید



معرفی فیلد ها

 :معرفی فیلدها

 1 تمام کلمات نوشته شده را -
مرد جستجو قرار میدهد

 3و2 عین همان عبارت و -
کلمات را مورد جستجو قرار 
میدهد

 4 همه عبارت یاکلمه نوشته -
شده به جز این عبارتی که 
دراینجا نوشتیم

 5 درعنوان یا کلیدواژه خاصی -
جست وجو میکند

 6 با نام بدید اورنده ان عنوان -
علمی یا مقاله علمی جستجو 
میکند



نمونه جستجو



مجوز های بایگاه علم نت




