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 مقاله نویسیکارگاه 
 

 جستجوی منابع اطالعاتی مختلف   نحوهبررسی متون و 
 .به منظور دستیابی به جنبه های مختلف موضوع پژوهش است

 1398تیر  24دوشنبه  

 ابوذر رمضانی: مدرس

para.gums@gmail.com 

 http://library.gums.ac.ir 

 دانشگاه علوم پزشكی وخدمات بهداشتی درمانی گیالن  
 دانشگاهمعاونت تحقیقات و فناوری 

 دانشكده پرستاری و مامایی و پیراپزشكی شرق گیالن  کتابخانه  

 آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشكی گیالنمرکز : برگزار کننده 

http://library.gums.ac.ir/


 :اهداف آموزشی 

 :کنندگانمی رود در پایان کارگاه شرکت انتظار 
 

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

 خبره یاب پژوهش  سامانه نوپا به خصوص سامانه    - 2
به سبک   X8ورود اطالعات در اندنوت با شیوه های  -3

 .آشنا شوند نامه و کتابونکوور برای مقاالت، پایان 



 :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   

 

http://library.gums.ac.ir/
http://library.gums.ac.ir/
http://library.gums.ac.ir/
https://scholar.google.com/
https://scholar.google.com/
https://books.google.com/
https://books.google.com/
https://books.google.com/


 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•

 استفاده از تجرربه دیگران در زمینه شناسایی مشکالت احتمالی و حل آنها•

 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•

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

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

 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 Medica: از معروفترین•

 



 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

 

 





سایت آموزشی منابع الکترونیکی راه اندازی 

 کتابخانه مرکز عرضه اطالعات 

معرفی سایت آموزشی منابع الکترونیکی کتابخانه مرکز فیلم 

 :عرضه اطالعات دانشگاه علوم پزشکی گیالن

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

 

https://www.aparat.com/v/s6pTc
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چه « کیفیت زندگی»برای جستجوی مطالعات 

 کلیدواژه های انتخاب می کنید؟

 کیفیت به مربوط واژه های داده ها، گردآوری منظور به•
 .شد استفاده MeSh موضوعی سرعنوان از زندگی

  :است شده آورده ذیل در آمده دست به واژه های

• Quality of Life (Heading) 

• Karnofsky Performance Status 

• Life Style 

• Sickness Impact Profile 

• Value of Life 

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


 سامانه خبره یاب پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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


سامانه خبره یاب پژوهش وزارت بهداشت و 

پزشکیدرمان و آموزش   

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

  

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

 .می باشدPubMed دانشگاه های علوم پزشکی کشور در

 

می کند کار   MeSH مفاهیم و درخت موضوعیبا توجه به اینکه سامانه بر اساس 

از این میان صرفا مقاالتی بازیابی می گردد که برای آنها کلیدواژه 

 .شده باشدنگاشت   MeSHو بهذکر  Keyword هایی

 

 



سامانه خبره یاب پژوهش وزارت بهداشت و 

پزشکیدرمان و آموزش   

و یا یک مفهوم درخت موضوعی، سامانه خبره یاب پژوهش  MeSH Term انتخاب یکبا 

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

 فهرست نویسندگان مقاالت-

 وابستگی علمی جاری نویسندگان آن مقاالت-

 :فهرست مقاالت بازیابی شده-
 

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

به منظور انجام پژوهش   که در یک زمینه خاص کار می کنند  دانشگاه های علوم پزشکی

 .های مشترک است

 

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

http://esid.research.ac.ir/
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 سامانه کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی کشور 

  http://www.inlm.ir 

http://www.inlm.ir/


سامانه علم سنجی اعضای هیات علمی دانشگاه های 

 علوم پزشکی کشور

http://isid.research.ac.ir 

http://isid.research.ac.ir/


 سامانه پایان نامه های علوم پزشکی کشور 

http://thesis.research.ac.ir 

http://thesis.research.ac.ir/


 سامانه اعالم مجالت نامعتبر و جعلی وزارت بهداشت 

http://blacklist.research.ac.ir 

http://blacklist.research.ac.ir/


علمی پژوهشی علوم ( مجالت)سامانه نشریات 

 پزشکی کشور

journals.research.ac.irhttp:// 



 سامانه و بانک اطالعات مقاالت علوم پزشکی 

idml.research.ac.irhttp:// 

http://idml.research.ac.ir/
http://idml.research.ac.ir/


سامانه مدیریت انتشارات و کتب دانشگاه های علوم 

 پزشکی کشور 

http://books.research.ac.ir 

http://books.research.ac.ir/


سامانه انتشار نتایج و اخبار پژوهش های سالمت 

 کشور

news.research.ac.irhttp:// 



 سامانه مشابهت یاب مقاالت علوم پزشکی کشور 

http://ppc.research.ac.ir 

http://ppc.research.ac.ir/


 www.magiran.com پایگاه اطالعات نشریات کشور . 1

 www.sid.ir   علمی 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

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

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


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


1 





2 





 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/
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 پایان نامه های علوم پزشکی کشوراطالعات پایگاه 

thesis.research.ac.ir/faces/home.jspxhttp://   

 

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




http://library.gums.ac.ir/ 

http://simorgh.nosa.com/ http://parslib.com 



  نسخه جدید نرم افزار
 قابلیتهایامکانات 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... 

معرفی نرم افزار کتابخانه 
دانشگاه علوم پزشکی 

 گیالن

MRT www.Win2Farsi.com 



 های نامه پایان دیجیتال نسخه به دسترسی 

  سال تا 1387 سال از گیالن پزشکی علوم دانشگاه

  مرکزی کتابخانه افزار نرم از (روزآمد بطور) 1392

 
 

 واحد کتابخانه

MRT www.Win2Farsi.com 

48 



نحوه مشاهده و دریافت متن پایان نامه ها در 
 نرم افزار کتابخانه

49 



 :نکته
گاه اطالعاتی کتابها و  هب کمک رنم افزار کتابخاهن ای هک عمداًت آنالین هستند پای

 .می توانید مورد جستجوی قرار دهیدکشور را   اهی پایان انهم اهی افرسی دااگشنه






