
جستجوی متون

محسن ویژه
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اینترنت یک کتابخانه بسیار عظیم:
میلیون وب پیج200•
میلیارد صفحه3•
بدون استاندارد یک پارچه•
بدون دستورالعمل جامعه برای همه اطالعات•

ابزار جستجو
(2500بیش از )موتورهای جستجوگر •
دایرکتوری•
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Coverage:درصد و میزان یافتن مطالب در کل اینترنت
می شود« کلمه سرچ»کل مطالبی که شامل •
: Precisionمیزان اطالعات صحیح و مربوط

!شده که واقعاً مربوط به موضوع استیافت درصد اطالعات •
: Recallمیزانی که قابل استخراج است

برای رسیدن به نتیجه مطلوب
لغت در تایپ کنیدامالی صحیح •
فاده اگر یک اسم بیشتر از یک امالی یا استایل نوشتن دارد، همه را است•

pre-eclampsia, preeclampsia, pre eclampsia)نمایید 
 Pregnancy induced)از کلید واژه های مترادف استفاده نمایید •

hypertension)
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اصجستجو و تحلیل نظام مند منابع علمی در یک زمینه خ: تعریف
:کاربرد

 پایان نامه/ تهیه پروپزال تحقیاتی
مقدمه، بررسی متون، بیان مسأله•

 تنظیم گزارش نهایی
مقدمه و بحث•

مقاله
بحثمقدمه و •

و غیره
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جلوگیری از دوباره کاری

 (تجربیات قبلی)یافتن کارهای مشابه
کمک به پر بارتر کردن بیان مساله•

عهدر زمینه موضوع مطال( متدلوژی)آشنایی با روشهای بکار رفته •

ارائه هرچه قویتر موضوع پژوهش

 شناخته هر چه بیشتر فاکتور های مخدوش کننده
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از افراد صاحب نظر کمک بگیریم
به افراد یا سازمانهایی که این خدمات را ارائه می دهند مراجعه کنیم
از منابع الکترونیکی و سایر منابع در دسترس استفاده کنیم
Backward and forward citation

به مآخذ منابع یافت شده مراجعه کنیم•
به منابعی که از مقالۀ یافت شده استفاده کرده اند مراجعه کنیم•
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اطالعات چیست؟

ی در هر تمام ایده ها، واقعیتها یا تصورات ذهنی که بصورت گفتاری، نوشتاری یا چاپ•
قالبی

منبع چیست؟

:هر کس یا هر چیزی که بعنوان ماخذ اطالعات مورد مراجعه قرار گیرد•

o نظریات صاحبنظران(Expert Opinion)

oمنابع منتشر شده

oکتاب ها: منابع پایه

oمجالت و نشریات: منابع روزآمد

oمنابع منتشر نشده
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سطوح منابع اطالعاتی

جامعه و سطوح متوسط•

سطح ملی•

بین المللی•
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(Dictionaries)فرهنگها •

(Handbooks)دستنامه ها •

(Textbooks)درسنامه ها •

(Manuals)دستورنامه ها •

(Yearbooks)سالنامه ها •

کتاب ها
کتب مرجع•
کتب غیر مرجع•
نشریات ادواری

مجالت•
خبرنامه ها•
...روزنامه ها و •

(Atlases)اطلسها •

(Directories)نشان نامه ها •

سرگذشت نامه ها •
(Biographies)

مراجع ادواری
(Indexes)نمایه ها •

(Abstracts)چکیده نامه ها •

کتابشناسی های جاری •
(Current bibliographies)

فهرست مندرجات جاری •
(Current Contents)

(Bibliography)کتابشناسی •

دانشنامه یا دائره المعارف •
(Encyclopedia)
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پایان نامه ها
نتایج تحقیقات جاری
گزارشهای فنی و گزارش تحقیق
 (در سطح ملی، استانی یا سازمانی)آمارها
اداره های ثبت اختراعات و مطالعات
صورتجلسه ها
مشاهدات فردی، بالینی و گزارش حوادث
سازمانها و مراکز دولتی و غیر دولتی
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Medline – PubMed
Embase
Web of Science
SCOPUS
Cochrane
Ovid

Elsevir
e-Medicine
Medical Matrix
Medical Word Search
Clinical Guideline Practice
Journals
Biomed Net
………..
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General

Medline / Embase: علوم پزشکی•

Scopus / Web of science: تمام علوم•

Specialized

•Chemical abstract

•Biological abstract

•CINAHL

•….
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IranMedex.com

IranDoc.ac.ir

SID.ir

mydocuments.ir

magiran.com

srlst.com

journals.tums.ac.ir

semat.tums.ac.ir/rds/

dl.nlai.ir

medlib.ir
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http://www.iranmedex.com/index.asp
http://www.magiran.com/
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 مریکا آملی پزشکی اصلی کتابخانه مدالین پایگاه اطالعاتی
NLM  که رشته هایی چون پزشکی، پرستاری، است

علوم وو سیستم مراقبت بهداشتی دامپزشکی ، دندانپزشکی
دهدپوشش می را پیراپزشکی 

 ش بیاز وخالصه مقاالت کتابشناسی مدالین شامل اطالعات
و علوم وابسته استپزشکی مجله هزار عنوان چهار 
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 میلیون مقاله و ژورنال را تحت پوشش خود قرار ۸0از بیش
استداده 

 را براساس موسسات آموزشی، دانشگاه ها، محققان و مقاالت
ار نویسندگان مقاالت، کنفرانس ها و ژورنال ها و نیز زمان انتش

می کندمقاالت دسته بندی 
 ید نتایج جستجو را می توان بر اساس ارتباط با کلهم چنین

کردتعداد ارجاعات به آن مقاله مرتب جستجو و واژه ی 
 علمیاز روش های آسان و رایگان جستجوی مقاالت یکی
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 علمیو آسان ترین روش جستجوی مقاالت سریع ترین
 اریخ کننده، نویسندگان، نشریه و تبراساس موسسات منتشر

انتشار 
 جستجو در عنوان و یا در همه ی اطالعات مقاله امکان
 ر داردتاثینتایج جستجو در مقاله رتبه ی ، مقالهارجاعات تعداد
 گر مقاالت مورد عالقه تان را برای مطالعه در زمانی دیمی توانید

کنیدنشانه گذاری 
 اص دریافت عناوین مقاالت جدید درباره ی کلمه کلیدی خبرای

کنید گوگل استفاد   Alertدر ایمیل خود از سرویس اعالن یا 
  آسان برای افرادتازه کارجستجوی منابع آکادمیک روش!
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 یت کیفاستنادیِ با از بزرگترین پایگاههای چکیده و یکی

Scopus  دهدارائه می را میلیون چکیده 90بیش از
 داردمیان رشته ای وسیعی پوشش
 مقاالتمستقیم به متن کامل پیوند
 و ات اطالعکردن ذخیره از می توانید با ثبت نام در اسکوپوس

استفاده نمائید سیستم آگاهی رسانی 
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کنیدموضوع خود را حالجی -1
دکنیسایت مناسبی را برای شروع جستجو انتخاب -2
آن هر چه جلوتر می روید بیشتر یادبگیرید و براساس-3

اصالح کنیدمسیر جستجوی خود را 
ر را اگر به بن بست رسیدید، متوقف نشوید و راه دیگ-4

کنیدامتحان 
لی را با داشتن اطالعات بیشتر، مسیرهای جستجوی قب-5

کنیددوباره امتحان 
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انتخاب کلید واژه مناسب
جستجوی در بانک اطالعاتی جامع

عنوان•
خالصه•
فول تکس•

 جستجوی بانک های اطالعاتی تخصصی
ارزیابی مقاالت و رتبه بندی
استخراج اطالعات
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 ارت را جای استفاده از کلمه از یک عبارت استفاده کنید و آن عببه
.  قرار دهید” دابل کوتیشن”در داخل 

رای شما وجود دارد را ب« شدهتایپ عبارت »صفحه اینترنتی که در آن هر •
خواهد دادشما نشان 

کرده اید دقیقاً همان عبارتی که شما تایپ نتایج جستجو •
ت کنید کار ممکنه این است که عبارتی کوتاه و کامالً مرتبط درسبهترین •

نماییدو آن را در داخل کوتیشن گذاشته و جستجو 

لید در کنار کلمات دقیق از کلمات مترادف و اختصاری رایج برای ک
.  واژگان خود استفاده کنید

 مقاالتکردن جستجو به زمان انتشار محدود
 کلمه را استفاده نمایید ۸تا 4بین
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:AND کند و مفهوم اشتراک را می جستجو را محدودتر دامنه
رساندمی 

OR  : کند جستجو را وسیعتر می دامنه
NOT  : مفاهیمی را از جستجو مستثنی می کند

شوندباید با حروف بزرگ نوشته عملگرهای خاطر داشته باشید که به 
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اطالعات گردآوری شده

بطور کامل اطالعات گردآوری شده را بخوانید و نسخه برداری•
یا EndNoteکنید؛ یا در نرم افزارهای مرتبط مانند 

ReferenceManager یاProCiteذخیره نمایید
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نشانی کامل منبع اطالع طبق استاندارهای موجود
خالصه ای از محتوای مطلب
کلید واژه های مربوطه
جمع بندی از محتوای مطلب:

مناسب بودن روش کار•
نقاط قوت و ضعف مطالعه•
نحوه استفاده از این اطالع در مطالعه پیشنهادی•
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پیشنهاد
ات در بررسی متون، مطالعات مشابه استخراج و در مورد هر مطالعه به نک

:زیر باید اشاره شود
جمعیت مورد مطالعه( بنوع مطالعه و متدولوژی آن( الف

محل انجام مطالعه( د زمان انجام مطالعه( ج 
نتیجه مطالعه( و حجم نمونه( هـ 
(بیان نقاط قوت و ضعف)نقد مطالعه ( ز 

حجم نمونه و نوع مطالعه*رفرانس
نقاط قوت و ضعفخالصه نتايج مطالعهروش اجرا

1

2

3

www.icmje.org 30مانند دستورالعمل واحد موجود در سايت



کوچک شمردن اختالف نظرها و نتایج متفاوت
با اهمیت جلوه دادن اختالفات ناچیز در مطالعه
محدود ساختن مآخذ به موارد موافق محقق
بدست گزارش نتایجی که نمی توان عمالً از نتایج مقدماتی

آورد و تعمیم همگانی موارد محدود
یا )استفاده از مغلطه بجای استدالل برای متقاعد کردن

خوانندگان( گمراه کردن
...همچنین 
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Publication bias
• …if they had reached sig.

• positive result

• interesting results for both reviewers & authors!

Language bias

Full text bias

Database bias

Negative results

…
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ها اولین مورد اخالقی متوجه محققینی است که جستجوی آن•
دچار تورشهای زیاد شده است

ابع دومین مورد متوجه محققینی است که بدون ذکر ماخذ، از من•
علمی استفاده می کنند
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 س داخل یک کاما نام مجله مورد نظر خود را وارد کنید و سپابتدا
مجله در آن صفحه ناماگر . نام سایت تامسون رویترز را وارد نمایید

و مشخصات آن وجود داشت به معنی قرار داشتن آن مجله در 
استیا همان مجالت تامسون رویترز  ISIلیست مجالت 

ISSN ،برای که به معنی شماره سریال استاندارد بین المللی است
هر مجله به صورت اختصاصی وجود دارد و با جستجوی آن 

بودن یک مجله کسب اطمینان کنید ISIمی توانید از 

34



 پزشکیاهمیت انتخاب واژههای کلیدی صحیح برای مقاالت
Medical Subject Headings معنای سرعنوانهای به

استموضوعی پزشکی 

 مرورگرMeSH استحاوی بخشهایی برای جستجوی واژگان
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امکان انتخاب بین دو حالت جستجو
•:Fullwordشامل همه . تنها به دنبال اصطالحات ورودی کامل است

کلمات موجود در این عبارت باشد
•SubString :نبال به د. رکوردهایی را پیدا میکند که رشتهای از کاراکترها

.رکوردهایی میگردد که در همه آنها یا بخشی از آنها این عبارت باشد
Exact Match : یا بزرگ، حروف کوچک از نظر کاراکترهای و

.دقیقاً مطابق با جستجو باشد
All Fragments : همه عبارات ورودی مورد جستجو باید به هر

«  و»ه دو کلمبین مرورگر . باشدترتیبی در نتایج جستجو موجود 
میدهدقرار 

Any Fragment : هر عبارت ورودی مورد جستجو میتواند در
دهدقرار می« یا»مرورگر بین دو کلمه .نتایج جستجو موجود باشد
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Main Heading Terms  :
Preferred Termاصطالحات مرجح •

Entry Termاصطالحات مدخل •

Entry Versionشرح مدخل •

Permutedاصطالحات مقلوب •
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