
حسین بیدختی
کارشناس ارشد کتابداري و اطالع رسانی پزشکی

مهارتهاي اطالع یابی مقدماتی



مهارت اطالع یابی، پیش نیاز تحقیق
مهارتهاي بازیابی اطالعات -1

شناخت منابع اطالعات
مهارت در استراتژهاي جستجو

مهارت ارزیابی اطالعات -2
دانش انتخاب اطالعات
دانش ارزیابی اطالعات

مهارت سازماندهی اطالعات - 3
 مهارت در یادداشت برداري از کتاب، نشریات و...
مهارت در ذخیره سازي فردي اطالعات

تبادل اطالعات -4
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اطالع یابی در پژوهش
محدوده موضوعی تحقیق
ارتباط بین تحقیقات قبلی و فعلی
محدود کردن پرسشها و مفاهیم
نتایج متضاد تحقیقات گذشته
روشهاي کارآمد و ناکارآمد تحقیقات گذشته
جلوگیري از دوباره کاري و تکرار
اهمیت نتایج تحقیق
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فرآیند بررسی پیشینه پژوهش

تعیین موضوع و انتخاب کلیدواژه١.

جستجو و بازیابی متون٢.

ارزیابی و انتخاب متون بازیابی شده٣.

تحلیل و تفسیر متون۴.
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شناخت منابع اطالعاتی

12/25/20175 بیدختی -کارگاه آموزشی مهارتهاي اطالع یابی مقدماتی 



انواع منابع اطالعاتی
 
ه یاطالعات پا(Basic Knowledge) 

 (Books) ها کتاب      

 اطالعات روزآمد(Updated Knowledge)
 (Periodicals)و نشریات ادواريمجالت 
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چاپی     •
الکترونیکی  •

 نامه پایان – تحقیقاتی گزارشهاي – روزنامه – مجله – کتاب
 منابع – کنفرانسها مقاالت – اختراعات ثبت هاي پروانه - ها

 )... عکس و فیلم ( شنیداري و دیداري

انواع منابع اطالعاتی
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تقسیم بندي وب مرئی و نامرئی       
 
 
 
                     

 وب نامرئی

 وب مرئی       
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وب پنهان و موتورهاي کاوش عمومی
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موتورهاي کاوش اینترنت

www.google.com

www.bing.com

search.yahoo.com

www.ask.com

search.aol.com
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http://www.google.com
http://www.bing.com
http://www.ask.com


راهبردهاي جستجوي اطالعات



منطق جستجو در پایگاههاي اطالعاتی
جورج ریاضی منطق اطالعاتی، پایگاههاي اکثر در جستجو منطق 

George) بول Boole .است (1815-64

AND)   و(

OR)     یا(

NOT) بجز(
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عملگرهاي بولی در جستجو
AND

مدارس  ANDبهداشت 

مدارس بهداشت
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Boolean Logic

AND

Find citations on Diabetes that were authored by Dr. Azizi in 1993. 

Diabetes AND Azizi AND 1993

Diabetes

Dr. Azizi

1993
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عملگرهاي بولی در جستجو
OR

رایانه ORکامپیوتر 

رایانه کامپیوتر
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Boolean Logic

OR

  
Find articles that deal with the effects of heat or humidity on 

multiple sclerosis

(heat OR humidity) AND multiple sclerosis

HumidityHeat

Multiple Sclerosis
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عملگرهاي بولی در جستجو
NOT

ورزش NOTکشتی 
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Boolean Logic

NOT

   arthritis    letter

Find citations about arthritis excluding the Publication Type Letter

arthritis NOT letter [pt]
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Boolean Logics

12/25/2017 19بیدختی -کارگاه آموزشی مهارتهاي اطالع یابی مقدماتی 

Shaded areas indicate 
retrieval Search Statement Types of records retrieved

stress AND anxiety Documents that have
both stress AND anxiety

stress OR anxiety Documents that have
either stress OR anxiety

stress NOT anxiety Documents that have
stress but NOT anxiety



ترکیبهاي پیچیده با عملگرهاي بولی

1. A AND (B OR C)

2. (A AND B) OR C

3. A NOT (B OR C)

4. A AND (B NOT C)

5. (A OR B) NOT C

6. (A AND B) NOT C

1
2

3

5 6

7

A B

C

4
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پرانتز
2 * 3 + 4 – 5 = 5

2 * (3 + 4) – 5 = 9

2 * ((3 + 4) – 5) = 4
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Truncation
*Truncation: finds a root word plus all the words made by adding 

letters to the end of it.

 For singular, plural or word-roots findings.
 Examples:

child* will retrieve children, childhood, childlike
adolescen* will retrieve adolescent, adolescence, adolescently
derm* will retrieve dermal,  dermatitis,  dermatology,  dermoid,  

dermatologist,  dermatopathologist, …

 Be very careful of small word roots when looking for plurals…
cat*                                    rat*
catastrophe                      rational
cataract                             ratify
category ratio

Rather use:    (cat OR cats)                   (rat OR rats)
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Wildcard
? Wildcard: replaces a character anywhere in a word, 

except the first character.

Wom?n finds woman and women
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Double quotation marks ("")

“heart attack”

“blood cancer”

”بهداشت مدارس“
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فرمول بندي کلیدواژه ها
((education* AND medic*) AND (reform OR revision)) 

AND (“united states” OR USA)
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پایگاههاي اطالعاتی داخلی



منابع اطالعاتی داخلی
 ایران مدکس(سامانه دانش گستر برکت(www.barakatkns.com

                   پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات ایرانganj.irandoc.ac.ir

                                      پایگاه اطالعاتی جهاد دانشگاهی     www.sid.ir

                            بانک اطالعات نشریات کشور     www.magiran.com

 مدلیب(بانک جامع مقاالت پزشکی                               (www.medlib.ir

                                     کتابخانه ملی جمهوري اسالمی ایرانwww.nlai.ir
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http://www.barakatkns.com
http://www.sid.ir
http://www.magiran.com
http://www.medlib.ir
http://www.nlai.ir


)ایران مدکس(سامانه دانش گستر برکت 

health.barakatkns.com
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ganj.irandoc.ac.ir

)پایگاه گنج(پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات ایران 



www.sid.ir

پایگاه اطالعاتی جهاد دانشگاهی
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http://www.sid.ir


www.magiran.com

بانک اطالعات نشریات کشور
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http://www.magiran.com


www.medlib.ir

بانک جامع مقاالت پزشکی

http://www.medlib.ir


www.nlai.ir
کتابخانه ملی جمهوري اسالمی ایران

http://www.nlai.ir


پایگاههاي اطالعاتی بین المللی
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منابع اطالعاتی بین المللی
پایگاه اطالعاتی مدالینwww.pubmed.com 

 پایگاه اطالعاتیScopuswww.scopus.com

                          موتور جستجوي گوگل علمیscholar.google.com
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http://www.pubmed.com
http://www.scopus.com


www.pubmed.com

PubMed (Medline)
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http://www.pubmed.com


www.scopus.com

Scopus

http://www.scopus.com


www.scopus.com

http://www.scopus.com


scholar.google.com
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www.freemedicaljournals.com
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http://www.freemedicaljournals.com


مراحل صحيح انجام يک جستجو مناسب
مناسب کلیدواژه  هايانتخاب ١)
و ) Scopusو  Medline ،ISI( مانند) عام(بانک هاي اطالعاتی جامع جستجوي ٢)

:به روشچکیده هابازیابی 
 لغتی  جستجوي
 موضوعیجستجوي

بانک هاي اطالعاتی تخصصی درصورت وجودجستجوي ٣)
مقاالت بازیابی شده Fulltextالکترونیک و بازیابی  مجالتجستجوي مجموعه ۴)
و بازیابی موارد باقیمانده Scholar Googleازطریق  وبجستجوي ۵)
و ارزیابی مقاالت بازیابی شده تحلیل۶)
مقاالت و جمع بندي نتایج استخراج اطالعات٧)
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پایگاههاي تامین کننده متن کامل مقاالت و کتابها
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elearnica.ir
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paper.paperdl.com

٤٤



gigalib.org
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sci-hub.bz
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موفق باشید
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