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 :اهداف آموزشی 

 :کنندگانمی رود در پایان کارگاه شرکت انتظار 
 

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

 

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



 :آدرس وب سایت های مطرح شده در کارگاه

 :پایگاه اطالعاتی مقاالت و مجالت: الف

www.Pubmed.com 

 اطالعاتیپایگاه های  -پورتال کتابخانه های علوم پزشکی گیالن

http://library.gums.ac.ir 

 پایگاه استنادی مجالت انگلیسی گوگل اسکوالر: ب

      scholar.google.comhttps://  پایگاه ( از پورتال کتابخانه مرکزی)استنادی وب آو ساینسپایگاه

 (از پورتال کتابخانه مرکزی)استنادی اسکاپوس

  

 (پروکوئست)های انگلیسی پایگاه اطالعاتی پایان نامه: ج

 

PQDT open (ProQuest dissertationsand theses open). 

http://pqdtopen.proquest.com  

ProQuest dissertations and theses (PQDT). ( (از پورتال کتابخانه مرکزی  

:پایگاه اطالعاتی کتاب های انگلیسی: د  

https://books.google.com 

 

 ؟ Evidence Base Medicine پزشکی مبتنی بر شواهد   
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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 



نهایت  در فناوری کشش کاربر، اطالعات را بازیابی، گردآوری و در

 کندگزینش می



 دریافت و پژوهشي فایل در كلیدواژه یا موضوع تعریف امكان

 از مشخص زماني فاصله در شده منتشر علمي منابع جدیدترین

 .الکترونیک پست طریق

  



Discovery tools 
 

امکان جستجوی همزمان کلیه پایگاه های اطالعاتی 

تحت پوشش یک ابزار بازیابی اطالعات را فراهم 

 .می سازد



 بانک هاي از اعم دیجیتال کتابخانه منابع تمامي پیوند، فن آوري

 مراجع و کتاب ها الکترونیکي، ژورنال هاي اطالعاتي،

 پایگاه هاي و منابع تمامي و متصل هم به را الکترونیکي

 کتابخانه یک به باشند که دنیا از مکان هر در را اطالعاتي

   .مي نمایند تبدیل جهاني واحد دیجیتال



 شناخت فنون بازیابی اطالعات  
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استفاده از فناوری فشار یکی از روشهای سریع دسترسی به اطالعات روزآمد 

 .است

 منظم، زمانی فواصل در مناسب اطالعات دریافت معنای به فناوری این از استفاده

   .است اطالعات کاذب ریزش میزان کمترین با و خودکار صورت به

 علمي منابع جدیدترین دریافت و پژوهشي فایل در كلیدواژه یا موضوع تعریف امكان

 .الکترونیک پست طریق از مشخص زماني فاصله در شده منتشر

 



.1TOC Alert     
 

 به را مجالت [1]مندرجات فهرست تکنیک این طریق از

 .کرد دریافت Email طریق از و روزانه صورت

 طریق از علمی یافته های آخرین جریان در شما بدینوسیله

 .می گیرند قرار خود عالقه مورد نشریات

[1] (Table  of  Content)   



.2  SDI یا  Concept Alert 

 

 اساتید نظر مورد موضوع اتوماتیك بصورت سیستم

 و نموده جستجو شده معین اطالعاتي بانك در را

 در)مي نماید Email محقق براي را جستجو نتیجه

 .(معین زمانی های بازه



.3Citation Alert  
 موصوع با آن مستقیم ارتباط دلیل به خاصی مقاله به صورتیکه در

 بر سادگی به می توانند باشند، داشته عالقه تان تحقیق مورد

 به عمل این با .نمایند تعریف Citation Alert آن روی

 ،نظر مورد مقاله به نویسنده یک رجوع یا استناد محض

 Email اتوماتیك بصورت محقق برای جدید مقاله اطالعات

 .مي شود



.4 RSS 
 

  اخبارو جمع آوري اطالعات پدیده اي است كه امكان 
را از سایت هاي مختلف فراهم مي كند، بدون 

این كه مجبور باشید از این سایت به آن سایت 
 .سر بزنید

 

Really Simple Syndication 
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 پایگاه اطالعاتی کتابهای انگلیسی

 :پورتال کتابخانه مرکزی دانشگاه

• RDML 

• Clinical Key 

• Science Direct 

 ...و آمازون و گوگل بوک جستجوی کتاب ها در 

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

 در کتابخانه اندنوت؟کتابهای انگلیسی بهتر شیوه ورود اطالعات •
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.1Manually 

.2Import 

.1Directly 

.2Indirectly 



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

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

خبرنامه انجمن . 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   •

;  کتابدار: تهران. از تئوری تا عمل: دستیابی به اطالعات در محیط دیجیتال. بهارلو غ, ععاصمي •
1391. 

;  کتابدار: تهران(. مجموعه سواد اطالعاتی پایه برای دانشجویان)اطالع یابی در اینترنت. عحقاسمی   •
1389 .160 p. 

شامال حوزه های، : جستجوی اطالعات علمی و پژوهشی در منابع چاپی و الکترونیکی. داورپناه م•
;  دبیزش، چاپار: تهران .ed 2(. علوم، فنی مهندسی، کشاورزی، پزشکی، علوم انسانی واجتماعی

138? 

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

  8Vancouver reference types for EndNote Xونکوور لینک دانلود راهنمای سبک استنادی •
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