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متونمرور   

موزشی و يا پژوهشی انجام می شود    
 
 .  مرور متون براساس موضوع ، و با اهداف ا

 :اهداف پژوهشی مرور متون

 تهيه پروپوزال  

 مقدمه 

 بيان مساله

 (مقاله  و یا پایان نامه )تنظيم گزارش نهاي  ی 

 

پايان نامه ک تاب، مقاله، از اعم) منابع نظام مند تحليل و جستجو 
 خاص موضوعی زمينه دريک ، (... و

 



 چاپی 

الکترونیکی 

 :هرکدام می تواند شامل

پایان   –گزارشهای تحقیقاتی  –روزنامه  –مجله  –کتاب 
مقاالت کنفرانسها  –پروانه های ثبت اختراعات  -نامه ها 

 (  فیلم و عکس) منابع دیداری و شنیداری  –

 .باشد

 اطالعاتیانواع منابع 



 Dictionaries       واژه نامه ها    •

                               Encyclopedia   دائره المعارفها•

                            Handbook / Manualدستنامه های تخصصی

               Thesaurus       اصطالحنامه ها•
    Current Contents    فهرست مندرجات جاری 

 

 

 چاپیمنابع 

 .ابزارهایی که امکان دسترسی به منابع اطالعاتی عظیم و فزاینده ای را فراهم  می کنند    



   منابع الکترونیکی   

 

 الکترونیکیکتاب -

 مقاالت مجالت-

 کارآزمایی های بالینی-

 تصاویر –  

 اطالعات دارویی-

 راهنماها-

 چند رسانه ای ها-

 صفحات وب-

 پایگاههای اطالعاتی-

 وب سایت ها  -

ابزارهای دسترسی به منابع  
 الکترونیکی

 فشردهلوح های  -

 پایگاههای اطالعاتی  –

 خدمات جستجوی پیوسته  –

پایگاههای اطالعاتی روی وب  –

 سایت های مشخص 

 عمومی به اینترنت دسترسی -

دسته بندی منابع با توجه به   
 امکانات دسترسی

اطالعاتی لوح پایگاههای -

 فشرده 

عمومی پیوسته فهرست -

کتابخانه ها یا مراکز اطالع 

 رسانی 

اینترنت یا وب سایت های  -  

 رایگان  و غیر رایگان



 ویژگیهای مدارک الکترونیکی  

   

ازهرمحلی قابل  ) محدود به محل خاص نیستند الکترونیکی اسناد 
 (استفاده است 

 زیادی کاربرتعدادی  همزماناستفاده 

ترکیب با سایر   –ویرایش ) بسیاری برخوردارند  انعطاف پذیریاز 
 (اسناد 

 ترندکم حجم نسخه های کاغذی از 

 استسریع و آسان دسترسی به این منابع 



 جستجوی اطالعات در اینترنت      

 :  برای جلوگیری از امکان جستجوی اشتباه و از دست دادن زمان    

 .دسترسیبرای راههای مشخص انتخاب    •

 .دانش کافی جستجوگر در حوزه های مورد نظر      •

 اینترنتبه افزوده ها و روشهای جدید جستجو در آگاهی نسبت    •

  



جستجو عملگرهای از درست استفاده و مناسب کلیدی کلمات انتخاب 
   جستجو روند در مناسب کلیدی کلمات انتخاب•
  در را کلمات بعضی بیشتر همگرایی سرعت و بهتر نتایج به رسیدن برای•

  ها بعضی و چکیده در را ها بعضی و کلیدی کلمات در را ها بعضی و عنوان
 .کنیم جستجو متن کل در را

 از انبوهی در نهایت در زیرا مقاالت، افراطی و دلیل بی کردن دانلود از پرهیز 
 وقت اتالف و گمی در سر باعث و شوید می مواجه خود کامپیوتر در مقاالت

  شود مشخص تا شود خوانده آن چکیده شود سعی مقاله دانلود از قبل .شود می
 .است شبیه ما کار با چقدر مقاله این



 تحقیق موضوع بر منطبق کامال 
 .کار روش انطباق 
   تحقیق هدف شباهت 
 باشند داشته یکسان کلیدی کلمات 
 در نویسنده چند یا یک حضور ها جستجو از بعضی در  

 اسم موارد گونه این در شوند، می دیده متعدد های مقاله
 اطالعاتی های بانک در جستجو فاکتور عنوان به نیز نویسنده
 .گردد می قرار استفاده مورد

:مقاله انتخابی ممکن است به چهار حالت رخ دهد  



  در جستجو هنگام در است بهتر ، مطلوب نتیجه به دستیابی برای
 اطالعاتی بانک آن خاص ا که ای ویژه عملگرهای از اطالعاتی های بانک
  .شود  استفاده درستی به ،است

 عملگرهای جستجو 



 از عملکردهایاستفاده and  وor  در جستجوی اصلی بعنوان پیش فرض 

 منطق بولین کاربردand  ،or  و not  جهت محدود یا گسترده عملگرها و استفاده از

 .کردن  جستجو

 جهت شمول یا حذف واژه ای خاص از ( -)+ استفاده از عالمتهای منفی و مثبت امکان

 عبارت  مورد جستجو

 از انواع امکانات جستجوی ساده و پیشرفتهاستفاده. 

  اگر ترکیب دو کلمه مدنظر جستجو هستند آنها در داخل گیومه قرار دهید 

“health system” 

 جستجوی همجواری با استفاده از امکانnear 

 ویژگیهای جستجو



 کردن به یک منطقه خاص محدودfield   

 سازی براساس دامنه، تاریخ، زبان با نوع فایل، منطقه جغرافیایی خاص و سایتهای خاصمحدود 

 (، ؟)*. از برش یا کوتاه سازی  واژه ها به منظور گسترده تر کردن جستجواستفاده 

 از حروف کوچکاستفاده 

 یکی از . کلمه در جستجو استفاده کنید  8کلمه تا  6از : از کلمات کلیدی بیشتر برای مثالاستفاده

بطور متوسط بیشتر . بزرگترین اشتباهات در جستجواستفاده از تعداد کم کلمه کلیدی است 

استفاده کنندگان از اینترنت از تعداد کلمه کلیدی استفاده می کنند که منجر به بازیابی تعداد بسیار 

 .زیادی سند می شود و پیدا کردن یک سند و مطلب خوب غیر ممکن می شود

 کردن استراتژی جستجوذخیره 

 نتایج کاوشاصالح 

 ویژگیهای جستجو



 عملگرها

AND 

 

      Find documents on Hospital acquired infection AND were 

handwashing in 2020.  

 

                



  

 عملگرها

OR 

   stress  hardworking   

hospital acquired infection 

OR 

cross infection 

OR 

nosocomial infection 



 عملگرها

NOT 

(cross infection OR  nosocomial infection OR hospital acquired 

infection) 

•AND 

•handwashing 

 



 AND:  هرگاه این عملگر بین دو کلمه در عبارت جستجو قرار بگیرد رکوردهایی
.بازیابی خواهند شد که هر دو کلمه را با هم در خود داشته باشند  

 OR: کند که یکی یا هر دو کلمه مورد جستجو را  این عملگر رکوردهایی را بازیابی می
.در خود داشته باشد  

 AND NOT:  هرگاه این عملگر پشت کلمه ای واقع شود رکوردهایی بازیابی
.خواهند شد که حاوی این کلمه نباشند  

  " شود هرگاه کلماتی بین این عالمت قرار گیرد عین این عبارت جستجو می"



* Truncation: finds a root word plus all 
the words made by adding letters to the 
end of it. 
Behav* finds behave, behavioral, 

behaviour, etc. 
?  Wildcard: replaces a character 

anywhere in a word, except the first 
character. 
Wom?n finds woman and women 

 

Truncation, Wildcard 



 فرمتهای نمایش

عنوان 
خالصه 
اندازه فایل به بایت 
تاریخ فایل 
تاریخ ورود به پایگاه اطالعاتی 
آدرس 
زبان 
برچسب مقوله 
اصطالحات جستجوی موجود در منبع 



                      
 

 (search Engine)جستجوموتورهای    •

 (Directories)راهنماهای موضوعی •

 (Virtual or digital library)کتابخانه های مجازی •

 (Data base)اطالعاتیپایگاههای  •

 اینترنت ابزارهای جستجوی



Google: http://www.google.com/ 

Alta Vista: http://altavista.digital.com/ 

Yahoo!: http://www.yahoo.com/ 

Teoma: http://www.teoma.com/ 

Magellan: http://www.mckinley.com/ 

HotBot: http://www.hotbot.com/ 

Excite: http://www.excite.com/ 

Open Text: http://index.opentext.net/ 

Lycos: http://www.lycos.com/ 

Infoseek: http://infoseek.com/ 

 برنامه نرم افزاری که با استفاده از کلید واژه به جستجو منابع اطالعاتی اینترنت پرداخته و فهرستی از
 .مدارک حاوی آن کلید واژه را ارائه میدهد

 

 موتورهای جستجو موتورها یا روباتهایی هستند که
را می پیمایند و ( Web pages)صفحات وب 

این روباتها صفحات  .صفحات جدید را پیدا می کنند
وب را می خوانند و تمام یا قسمتی از متن را در یك 
بانك اطالعاتی یا فهرستی که شما امكان دستیابی به 

آن را داشته باشید قرار می دهند هیچكدام از آنها 
تمام شبكه را پوشش نمی دهند ولی بعضی از آنها 

 . واقعاً بزرگ هستند

 موتورهای جستجو



 موتورهای جستجوی علوم پزشکی و بهداشتی

 Ehealth Sites 

 http://www.ehealthsites.com/ 

 Med Explorer 
 http://www.medexplorer.com/ 

 Mayo Clinic Health Oasis 

 http://www.mayohealth.org 

 Medical World Search 

 http://www.mwsearch.com 

 TextMed  

 http://www.textmed.com/ 
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http://www.mwsearch.com/


 پزشکی و بهداشتیموتورهای جستجو و راهنماهای موضوعی علوم 

 OnHealth 
 http://www.onhealth.com 

 The Medengine 
 http://www.themedengine.com/ 

 MedHunt 
 http://www.hon.ch/MedHunt/ 

 Md Tools 
 http://www.mdtool.com/ 

 Nurse Web Search 
 http://www.nursewebsearch.com/ 
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http://www.onhealth.com/
http://www.themedengine.com/
http://www.hon.ch/MedHunt/
http://www.mdtool.com/
http://www.nursewebsearch.com/


SCIENCE DIRECT                           (HEALTH SCIENCE) 

PROQUEST                                     (Medicine, Psychology,HEALTH) 

 BIOSIS                 ( Biology ) 

 EMBASE   ( Medicine ) 

 INSPEC    ( Physics, Electro technology, 

Computer ) 

 Medline   ( Medicine ) 

 Science Citation [SCI]   ( General Science ) 

 ERIC    ( Education ) 

 COMPENDEX   ( Engineering ) 

 Psyc Info   ( Psychology ) 

 

 :پایگاه اطالعاتی 
 مجموعه ای سازمان یافته از اطالعات :پایگاه داده              



 ایران

 ایرانمرکز اطالعات و مدارک علمی 

 ایرانپایگاه اطالعاتی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی 

 ایرانشبکه اطالعات صنعتی 

 IIN پزشکیشبکه اطالع رسانی بهداشتی و زیست 

  (ISC) پایگاه استنادی علوم جهان اسالم

 شیرازاطالع رسانی کتابخانه ای علوم و تکنولوژی دمات خ

                                                      آمار ایرانمرکز 

 ایرانملی جمهوری اسالمی کتابخانه  

 کشور  بانک اطالعات علمی 

  ایران                                         اطالعات مقاالت علوم پزشکی بانک 

                                                       

www.irandoc.ac.ir    

www.irost.com   

www.iranindustry.com   

www.hbi.ir  

www.srlst.com       

http://rlst.shiraz.ac.ir  

www.sci.or.ir  

www.nli.ir       

WWW.SID.IR 

WWW.IRANMEDEX.COM                   

                                      

http://www.irost.com/
http://www.iranindustry.com/
http://www.hbi.ir/
http://www.srlst.com/
http://rlst.shiraz.ac.ir/
http://rlst.shiraz.ac.ir/
http://www.sid.ir/


       
بانک اطالعاتی عبارت است از مجموعه اطالعات در یک یا چندد موضدوع خداص کده هریدک از      
مجموعه ها به صورت مجزا در پرونده ای ذخیره، نگهداری و بازیابی می شدوند و بدین ایدن    

 . هیچ ارتباطی وجود ندارد( فایلها)مجموعه های اطالعات 
 

بانکهدای  )، بین مجموعده فایلهدای مجدزا از هدم    برنامه های نرم افزاریاگر با استفاده از  -
برقرار شود به صورتی که کاربران و استفاده کنندگان نهایی بتوانند به آسانی ارتباط ( اطالعات

 .استفاده کنند، آن را پایگاه اطالعاتی می نامندتصمیم گیری از اطالعات تمام این فایلها در 



 مراحل صحیح انجام یک جستجوی مناسب

 مناسب کلیدواژه  هایانتخاب 1)

(  Scopusو  Medline ،ISI) مانند( عام)بانک های اطالعاتی جامع جستجوی 2)
 :به روش چکیده هاو بازیابی 

 لغتی جستجوی 

 موضوعیجستجوی 

 بانک های اطالعاتی تخصصی درصورت وجودجستجوی 3)

 مقاالت بازیابی شده Fulltextالکترونیک و بازیابی  مجالتجستجوی مجموعه 4)

 و بازیابی موارد باقیمانده Scholar Googleازطریق  وبجستجوی 5)
 و ارزیابی مقاالت بازیابی شده تحلیل6)

 مقاالت و جمع بندی نتایج استخراج اطالعات7)

 



  معرفی موتورهای جستجوی علمی و
 پزشکی



مراحل حساس ترین و سخت ترین از یکی مرتبط منابع و مقاله  کردن پیدا برای جستجو 
 جستجوی راه در معموالً .می باشد نامه پایان و مقاله مانند علمی اثر یک نگارش
 است مهم بسیار می پردازند سرج به انجا در محققان که محیط هایی منابع، و مقاالت
 الهام می تواند می گیرد قرار پژوهشگران دسترس در ها محیط آن در که مقاالتی زیرا

 پایین کیفیت با مقاالت انها در که پایگاه هایی هستند .باشد آنها کننده گمراه یا بخش
 .شود مقاله کیفیت کاهش باعث می تواند مقاالتی چنین به استناد و می شود نمایه
 مقاالت برای را محققان دسترسی می تواند که خوب جستجوی موتورهای معرفی
   .باشد مفید بسیار می تواند سازد پذیر امکان را خوب و باکیفیت

لذا به معرفی برخی از موتورهای جستجو مناسب می پردازیم  . 



Google Scholar): 

۱- تاسیس شد و در آن مقاالت بسیار  ۲۰۰۴گوکل اسکوالر در سال  :  گوگل اسکوالر
این پایگاه یک پایگاه بسیار . زیادی از منابع و مجالت آنالین نمایش داده  می شود

 .محبوب و دردسترس محققان می باشد

https://scholar.google.com/


GetCITED) 

میلیون مقاله با بیش از سه میلیون مولف را شامل  ۳این پایگاه شامل  : گت سایتد
این پایگاه نیز یکی از پایگاه های قدرتمند علمی است که دو ویژگی خاص آن . می شود

 : را در مقایسه با سایر پایگاه های علمی برجسته تر نموده است

۱- ۲. یک پایگاه جامع است 

-  یک تاالر گفتگو(discussion forum)  در اختیار پژوهشگران قرار می دهد تا
 .آنها به صورت آنالین و آفالین به تبادل نظر و اطالعات بپردازند

http://www.getcited.org/
http://www.getcited.org/


Academic Research) 
 (آکادمیک سرچ ) رقیبی نسبتاً نوظهور در عرصه موتورهای جستجوی علمی–

  Microsoft) محصولی ازشرکت مایکروسافت

:  

مایکروسافت شرکت وسیله به که اطالعاتی پایگاه این Microsoft 
Research از را دیگر علمی آثار و مقاله میلیون ۴۸ از بیش است شده تاسیس 

 از می توانید شما پایگاه این در .است گنجانیده خود در مولف میلیون ۲۰ از بیش
 .بپردازید مقاله جستجوی به مختلفی دانشگاهی رشته های

 
 

http://academic.research.microsoft.com/
http://academic.research.microsoft.com/
http://academic.research.microsoft.com/
http://academic.research.microsoft.com/


Bioline International 

 این پایگاه یکی دیگر از پایگاه های علمی است که در سال  : اینترنشنالبیو آنالین
جالب است بدانید این پایگاه مقاالتی از کشورهای جهان . تاسیس شده است ۱۹۹۳
اغلب مقاالت موجود در این پایگاه در . را در خود نمایه می سازد( کشور ۱۵)  سوم

در این پایگاه . رشته های کشاورزی، زراعت، بهداشت، غذا و دارو و سالمتی است
 .مجله موجود می باشد ۷۰مقاالت مربوط به به 

http://www.bioline.org.br/
http://www.bioline.org.br/
http://www.bioline.org.br/


Directory of Open Access Journals) 

پایگاه یکی دیگر از پایگاه های غنی و قوی این :  دایرکتوری مجالت اوپن اکسس
ژورنال را در موضوعات و حیطه های مختلف در  ۸۰۰۰علمی است که مقاالت حدود 

 .خود ارایه می دهد

https://doaj.org/


PLOS ONE 

این پایگاه یک پایگاه بسیار قدرتمند است که مقاالت مجالتی که بعد از  :  پلوس وان
شما می توانید مقاالت  . داوری سفت و سخت مورد پذیرش قرار گرفته اند را نمایه می کند

 .بسیاری زا از انتشارات دانشگاهی در این پایگاه بیابید

http://journals.plos.org/plosone/


BioOne) 

 علوم طبیعی،  حیطه ی یک پایگاه علمی استثنایی برای یافتن مقاالتی در  :وان بیو
تاسیس شده است که در آغاز  ۲۰۰۸این پایگاه در سال . بیولوژی و علوم اکولوژی است

این پایگاه . بوده که بعد ز مدتها تبدیل به یک پایگاه اطالعاتی شده است NGOیک
 .موسسه در جهان را در خود نمایه می سازد ۲۵۰۰۰مقاالت بیش از 

http://www.bioone.org/
http://www.bioone.org/


ScienceDirect) 
همچنین و ژورنال ها علمی مقاالت کامل متن آن در که است پایگاهی : دایرکت ساینس  

 .می شود ارایه کتاب ۲۰۰۰۰ و مجله ۲۵۰۰ از بیش از علمی کتاب های از بخش هایی

پایگاه در .دنیاست در علمی مقاالت زمینه در الکترونیک کتابخانه های بزرگ ترین از یکی  
  و علمی رشته هر مقاالت ترین قوی و روزترین به کلیدواژه هر ساده سرچ با دایرکت ساینس

 .است الزویر یعنی هلندی معروف علمی پایگاه محصول پایگاه این .می گردد یافت دانشگاهی
 فهرست و چکیده مقاله، کامل متن بخش سه به صورت پایگاه این در مقاالت به دسترسی

 مقاالت اساس بر ایران در دانشجویی پایان نامه های و رساله ها موضوعات از بسیاری .است
  ساینس در مقاله دانلود برای توانند می ایرانی دانشجویان .است دایرکت ساینس در موجود بیس

  مقاالت دانلود بیشتر راهنمایی برای .کنند استفاده ایرانی رایگان دانلود سایت هایی از دایرکت
 .بگیرید ارتباط گیالن اندیش شکوفا موسسه با می توانید ScienceDirect رایگان

http://www.sciencedirect.com/
http://www.sciencedirect.com/


scinapse) 
 

  بر این موتورهای جستجو، یک موتور جستجوی دیگر عالوه موتور جستجوی سیناپس
در کشور کره جنوبی به نام سیناپس تاسیس شده است که حاوی  ۲۰۱۸نیز در سال 

 می باشدمیلیون مقاله  ۱۷۰



Pubmed 
  یکی از محیط های جستجو و بازیابی منابع حوزه ی علوم پزشکی در وب جهان گستتر

 NCBI=National Centerاست که توسط مرکز ملی اطالعات بیوتکنولوژی  
for Biotechnology Information      واقتع در کتابخانته ی ملتی پزشتکی

 .تهیه شده است (NLM)آمریکا 
 از نوع پایگاه اطالعاتی یکBibliographic  وNonfiltered 
 پایگاه اطالعاتی مدالین(Medline)  هم . بطور رایگان در اختیار کاربران قرار دارد

نشتریه در رشتته هتای     ۴۵۰۰میلیون مقالته از   ۱۸اکنون این پایگاه اطالعاتی بیش از 
منتشتر شتده در   ( پیش بتالینی )پزشکی، پرستاری، دندانپزشکی، دامپزشکی و علوم پایه 

 ۱۹۵۵پوشش این پایگاه از نظر تتاری  بته   . آمریکا و هفتاد کشور جهان را دارا می باشد
 .بر می گردد 

http://www.pubmed.com 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ 

www.nlm.nih.gov 
 



EMBASE  

 

 

EMBASE  یکی از بزرگ ترین مجموعه های اطالعاتی الکترونیکی است که توسطElsevierتهیه وارائه می شود. 
EMBASE  تا کنون دارد و ساالنه  ۱۹۷۴میلیون رکورد ازسال  ۱۱بیش از . یک پایگاه اطالعاتی زیست پزشکی و علوم دارویی است

 کشور جهان است ۷۰عنوان از  ۴۸۰۰از رکوردهای آن دارای چکیده و مجموعه مجالت آن % ۸۰. چکیده به آن اضافه می شود6۰۰۰۰۰
 :شامل موارد زیر استEMBASEپوشش موضوعی 

 
 تحقیقات دارویی ، داروشناسی و سم شناسی

 پزشکی بالینی
 پژوهش های زیست پزشکی

 مدیریت بهداشت
 بهداشت محیط و بهداشت حرفه ای

 روان پزشکی
 پزشکی قانونی

 مهندسی پزشکی
EMTREE تزاروسLife Science الزویر است که اطالعات زیست پزشکی را توصیف می کند. 
EMTREE  در  ۱۹۷۴ازسالEMBASE استفاده شده است. 

 
MEDLINE یک پایگاه اطالعات زیست پزشکی است که توسط کتابخانه ملی پزشکی امریکا تهیه و ارائه می شود. 

MEDLINE 16  تا کنون دارد ۱۹66میلیون رکورد از سال. 
MEDLINE دارای اطالعات اختصاصی در زمینه پرستاری و دندانپزشکی است. 

 .واژه دارد ۲۴۰۰۰بیش از  (MeSH) سرعنوانهای موضوعی پزشکی 
 مشترک است MEDLINE& EMBASEاز اطالعات % 6۰

 
 .دسترسی به آن به صورت رایگان دسترسی به آن ممکن نیست



Cinahl 

که است پرستاری با مرتبط سالمت متون و پرستاری شغل برای ترکیبی نمایه سینال 
 بهداشت و سالمت های حرفه و پرستاری نیازهای کردن برطرف برای خاص صورت به

 های رشته از تخصصی مجله ۲۷۰۰ از بیش کامل متن سینال.است شده طراحی
 نمایه را تخصصی مجله6۰۰ از بیش کامل متن نیز و مرتبط سالمت و پرستاری
 ابزارهای داروها، پیشینه بیماریها، معیار بالینی، علوم های تازه این بر عالوه.میکند

 انگلیسی مجالت از کاملی پوشش ارائه.میکند فراهم را ...و بالینی آزمایشات جستجو،
 .آمریکا پرستاران انجمن و پرستاران برای ملی اتحادیه از نشریات و پرستاری زبان



Free Medical Journals  
بندی، آدرس و لینک دسترسی به مجالت  سایتی شامل طبقهonline  در علوم

 پزشکی با امکان دسترسی رایگان

 www.FreeMedicalJournals.com 



 Directory of Open Access Journals – the database 
has about 10,000 journals available for open-access 

 Open Science Directory – about 13,000 scientific 
journals are available with open-access 

 Free Medical Journals – indexes about 4832 peer-
reviewed journals with open-access 

 OpenMD.com – health search engine spanning 
multiple sources and government databases 

 Trip Database – medical search engine with filters for 
evidence type. 

 

http://www.doaj.org/
http://www.opensciencedirectory.net/
http://www.freemedicaljournals.com/
https://openmd.com/
https://www.tripdatabase.com/


Free Medical books  

بندي و آدرس و لینك به كتب  سایتي شامل طبقهonline  در علوم پزشكي

 با امكان دسترسي رایگان در علوم پزشكي

www.freebooks4doctors. 



TRIP database 
 از جمله )موتور جستجوگر که در چندین پایگاه اطالعاتیMedline   و چندین منبع

 جستجو میکند و جستجو در آن به صورت رایگان است( مبتنی بر شواهد

 http://www.tripdatabase.com/ 

 

http://www.tripdatabase.com/


ACP journal club  
 یك پایگاه اطالعاتي از نوعadded Value  كه مطالعات مبتني بر شواهد و با

 .  كیفیت متدولوژیك باال جهت استفاده پزشكان قرار داده است



 Ebsco 
 ۴۰۰۰۰هزار نشریه تمام متن به همراه خالصه و نمایه بیش از  ۱۰۰۰۰پایگاه اطالعاتی ابسکو دسترسی به اطالعات بیش از 

هزار نشریه مختلف علمی را در حوزه های علوم اجتماعی، علوم انسانی، آموزش و پرورش، کامپیوتر، مهندسی، 
 .را مهیا ساخته است... مدیریت، اقتصاد، مالی، حسابداری، تجارت بین الملل، هوش مصنوعی، کشاورزی، و  تجارت،

  
        Academic Search FullTEXT Premier 
         نشریه تمام متن تحقیقی بازبینی  ۲۷۲۰نشریه و متن کامل  ۴۵۳۳نشریه علمی ، نمایه و چکیده  ۳6۱۴متن کامل

 ...، فیزیک ، زبان و  پزشکیشده در حوزه های علوم اجتماعی ، انسانی ، آموزش ، کامپیوتر ، مهندسی ، 
        Business Source Premier 
         نشریه تمام متن تحقیقی بازبینی شده  ۹۱۲نشریه و متن کامل  ۳۳6۰نشریه علمی ، نمایه و چکیده  ۲۸۲۸متن کامل

 ...در حوزه های تجارت ، مدیریت ، اقتصاد ، مالی ، حسابداری ، تجارت بین الملل
        Computer Source: Consumer Edition 
         مجله در حوز های علوم کامپیوتر ، برنامه نویس ، هوش مصنوعی ، سیستم های اطالعاتی ،  ۳۰۰شامل متن کامل

 .است . . . روباتیک ، نرم افزار و 
    Library, Information Science & Technology Abst 
     نشریه ادواری، بعالوه معرفی کتابها، گزارشها و گفتگو با  600این بانک اطالعاتی مقاالت بیش از

 .تاکنون را پوشش می دهد 1960صاحب نظران را در حوزه کتابداری و اطالع رسانی از سال 
        Professional Development Collection          
         نشریه آن تمام متن می باشد  ۱6۵نشریه در حوز های آموزش و پرورش است که  ۵۰۰این بانک شامل بیش از. 

 



Cochrane library 

که در زمینه تهیه  Cochraneکتابخانه الکترونیکی موسسه •
 review systematic)وگسترش مقاالت مروری نظام مند 

دسترسی به خالصه مقاالت مروری رایگان و . فعالیت می کند)
دسترسی به اصل مقاالت و همچنین سایر بخشهای کتابخانه غیر 

 .رایگان است



DOAJ (Directory of Open Access Journals) 
 

- مقاله ۹6۰۰۰۰عنوان مجله و  ۸6۰۰دسترسی رایگان به بیش از 

ویژگی های پایگاه  doaj: 

1. تمام مجالت این پایگاه به صورت رایگان و تمام متن و بدون محدودیت دسترس پذیرند. 
 .پایگاه مذکور پایگاهی جامع بوده و تمام موضوعات علمی را دربر می گیرد. ۲
 .دارای ساختاری ساده بوده و دسترسی به متن مقاالت آن بسیار راحت است  DOAJپایگاه . ۳
روزآمد هستند و مجالتی که دیگر منتشر نمی شوند، از این   DOAJهمه عناوین در پایگاه . ۴

پایگاه حذف می گردند؛ مگر اینکه عناوین دیگری جایگزین آنها شده باشد؛ و این رویکرد، مزیت  
آشکاری است، زیرا در این صورت می توان از فهرست عناوین موجود در این پایگاه برای پی 

 .بردن به وجود مجالت جاری و فعالِ دسترسیِ آزاد استفاده کرد
یکی از نقاط قوت راهنمای مجالت دسترسی آزاد، تنوع آن است؛ در واقع این پایگاه مجالت  . ۵

این عناوین  . را به تمام زبانها در بردارد و اکنون در این پایگاه، زبان انگلیسی رایج ترین زبان است
 .در پایگاه، گستره کاملی از حوزه های دانشگاهی را پوشش می دهند

 



:روش جستجو و یافتن مطالب  
 1. مجالت جستجوی سیستم از استفاده با پایگاه این اصلی صفحه در ( Find Journal) فیلدهای همه طریق از توان می 

 که زمانی) شروع سال ،ISSN مجله، عنوان :از است عبارت فیلدها این .پرداخت آنها جستجوی به مجالت پیشینه در موجود
 به را خود جای مجله یک که درصورتی البته) پایان ،سال(است درآمده آزاد دسترسی و متن تمام و الکترونیکی صورت به مجله
 متن زبان) زبان و نشر محل کشور)، کشور ناشر، ،(مجله موضوع های کلیدواژه)ها کلیدواژه موضوع، ،(باشد داده دیگری عنوان

 (.مقاالت
 مقاله سطح در را مجالت توان می  ،(find Articles) مقاالت جستجوی گزینه از استفاده با پایگاه این اصلی صفحه در .۲
 در که مجالتی فقط و نیستند جستجو قابل مقاله سطح در پایگاه این در مجالت همه که داشت توجه باید البته .کرد جستجو هم

   .باشند می قابلیت این دارای ،(مجله عنوان ۱۳۲۸حاضر حال در)گردیده درج ( DOAJ Content )عبارت آنها عنوان جلوی

جدید عناوین نام به ای گزینه اصلی، صفحه در چپ سمت منوی در (New itles) توان می آن از استفاده با که دارد وجود 
 .شود می روزآمد خودکار طور به فهرست این کرد؛ مشاهده اخیر روز ۳۰ در را پایگاه به شده افزوده عناوین جدیدترین فهرست

پایگاه در موضوعات DOAJ : 

پایگاه DOAJ پایگاه در موضوعات .گیرد می دربر را علمی موضوعات تمام جامع صورت به DOAJ سلسله یک براساس  
  با کاربر که شده تقسیم کلی حوزه ۱۷ به موضوعات پایگاه این اصلی صفحه در .شوند می سازماندهی رشته بر مبتنی مراتب
 کاربر چنانچه  این، بر عالوه.یابد دسترسی تر خاص صورت به موضوعات به تواند می ها آن از یک هر روی بر کردن کلیک
 موضوعات کلی، موضوعات  از کاملی فهرست کند، کلیک اصلی صفحه در ( Expand Subject Tree) گزینه برروی
 یابد می را مجالت تعداد و اخص



Ovid Database 
 شتترکتOVID  بتتا هتتدف استتتفاده متتوثر از فنتتاوری  ۱۹۸۴درستتال

اطالعات و به منظتور ایجتاد امکتان جستتجو در بانکهتای اطالعتاتی       
. بنیان نهاده شتد  Mark Nelsonمدیکال و کلینیکال توسط آقای 

بعنوان یکی از بزرگترین و معتبرترین مراکز )در حال حاضر این شرکت 
امکانات بسیار مفیدی را ( اطالع رسانی پزشکی و پیراپزشکی در جهان 

برای استفاده محققین رشته هتای متدیکال و کلینیکتال بوجتود آورده     
 .است 

http://ovidsp.tx.ovid.com 
 

 

 

 

http://gateway.ovid.com/autologin.html 
 

http://ovidsp.tx.ovid.com/
http://gateway.ovid.com/autologin.html
http://gateway.ovid.com/autologin.html


What is an Impact Factor? 

The impact factor, proposed by Eugene Garfield, is a ratio between citations and recent 

citable items published. Thus, the impact factor of a journal is calculated by dividing 

the number of current year citations to the source items published in that journal during 

the previous two years by the number of published articles in that journal during the 

previous two years. Journal Citation Reports calculates and publishes the annual impact 

factors for journals. A higher impact factor generally indicates that this journal's articles 

have been cited more. 

 

Journal impact factors are searchable with Journal Citation Reports® through ISI Web 

of Knowledge SM. 

 

What is an h-index? 

The h-index was proposed by Jorge Hirsch in 2005 as an alternative to the impact 

factor. The h-index quantifies scientific productivity and the impact of a scientist based 

on the set of his/her most quoted papers and the number of citations that he/she has 

received in other people's publications. For example, an author or journal with an h-

index of 30 has written at least 30 papers that have each had at least 30 citations. Thus, 

a higher h-index indicates more publications that have been cited more often. This 

metric is useful because it takes into account the uneven weight of highly cited papers 

or papers that have not yet been cited. 



 پایان
 سوال؟


