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رئيس كتابخانه دانشكده علوم تغذيه و صنايع غذايي

دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی



دانستن نکات ضروری 

برای شروع تحقيق در 

تمام بانک های اطالعاتی 



را جستجو  صلیفقط کلمات ا. نماييد پرهيزجدا واژگان زياد از استفاده از  -1

.نماييد

 Diseaseمثال يکی از آن کلمات که معموال در جستجو منظور می شود کلمه 

.نشودمی باشد که بهتر است اصال به عنوان کليد واژه استفاده 

. حتما بين هر واژه با واژه بعدی يک فاصله وجود داشته باشد -2

.هم خواهد شد ORو   ANDو اين رعايت فاصله شامل عملگرهای 

يکی از بهترين روشها برای دسترسی سريع به مقاالت مرتبط با تحقيق،  -3

.می باشدعنوان مقاالت محدود کردن کليد واژه ها در 



  truncationيکی ديگر از کاربردهای سودمند در بازيابی مقاالت استفاده از  -4

کلمات همريشه با استفاده از اين دستور می توان . است، می باشد* که عالمت آن 

لغات انگليسی نيز مشکل امالء با استفاده از اين عالمت  . را  يکباره جستجو کرد

.حل  خواهد شد

:به عنوان مثال 

Child*

Child , children, childhood, chid’s

.هر چهار شکل واژه را بازيابی خواهد کرد

:مثال ديگر

Card*

Cardiovascular, Cardiology, Cardiac, Cardiopulmonary



.بالفاصله به کلمه می چسبد *عالمت ستاره 

حرف اول کلمات  4يا  3فقط کافی است شما 

* کليدی را صحيح تايپ نماييد و عالمت ستاره 

.را بدون هيچ فاصله ای تايپ نماييد

!دقت نماييد



برای پيدا کردن

يا  عبارت  Phrase

.استفاده نماييد” ” از گيومه   

يعنی بيش از يک کلمه: عبارت 



”vitamin c”

”drug therapy”

”effects of zinc on diabetes”

دقت نماييد در داخل گيومه نيز بين هر واژه با واژه 

.وجود داشته باشد فاصلهبعدی حتما بايد يک 

:مثال



يا چند  2برای پيدا کردن همزمان 

کلمه از دستور    

       AND

 بزرگکه حتما بايد با حروف 

.            نوشته شود استفاده نماييد



برای پيدا کردن کلمات هم معنی از نظر محقق 

از دستور

OR

نوشته شود استفاده  بزرگکه حتما با حروف 

.نماييد

.تايپ شوند کوچکبايد با حروف کليد واژه ها 



اگر بدنبال مقاالتی با موضوع : مثال 

اپيدميولوژی ديابت در کودکان هستيد 

شما ميتوانيد کليد واژه های خود را به شکل زير تايپ نماييد 

child* AND diab* AND epidem*



برای درک بهتر دستور   OR   به مثال زير توجه نماييد

اگر محققی به دنبال  مقاالتی با موضوع زير باشد

اثر مصرف لبنيات بر پوکی استخوان

به تجربه، تمامی محققان کليد واژه هايشان فقط

dairy AND osteoporosis  

بوده است که اين کليد واژه ها فقط بخش

.کوچکی از مقاالت را بازيابی خواهد کرد

:می باشد محققاما کليد واژه های زير نيز مورد نظر 

1-dairy* OR milk* OR cheese* OR cream* OR ….

2-osteo* OR bone*



شروع کار با نرم افزار

EndNote



Endnoteبراي شروع كار با 

1.Start

2.All Programs

3.Endnote

4.Select show item



   Fileبر روي گزينه 

كليك نماييد

و 

  New    را انتخاب كنيد

با انتخاب نوع روش 

تحقيق در اين محل 

ميتوانيد شروع كنيد



پس از اجراي مرحله قبل نام فايل  و محل نگهداري 

آن از شما سوال خواهد شد

.مي باشدenl.دقت بفرماييد كه پسوند اين برنامه 



پنجره اي  مطابق صفحه فوق باز ميگردد

را انتخاب نماييد Referencesگزينه 



 New Referenceبر روي گزينه 

كليك نماييد



با باز كردن پنجره فوق ميتوانيد نوع 

رفرانس مربوطه را انتخاب نماييد



دستيبا باز شدن پنجره فوق شما ميتوانيد بطور 

.اطالعات منابع خود را وارد نماييد 

ابتدا نام خانوادگي را وارد كرده و :  فيلد نويسندهبراي 

براي جدا كردن نام كوچك استفاده  كاماسپس از عالمت 

نماييد

استفاده   ENTERبراي جدا كردن اسامي چند نويسنده  از 

نماييد



!دقت نماييد

براي ورود اسامي فارسي پس از 

 كاما بايد التينتايپ فاميل حتما 

گردد و بعد دوباره صفحه كليد را 

فارسي كنيد و نام كوچك را تايپ 

نماييد



پس از ورود اطالعات 

كردن  ذخيرهبراي 

اطالعات بر روي عالمت 

بستن كليك نماييد







بر روي

Endnote

مورد نظرتان كليك نماييد 

و

كنيدOpenسپس 



!توجه بفرماييد

در انتقال به اندنوت از تمام بانكها 

استفاده نماييد به  Openاز گزينه 

كه Pubmedجز انتقال از سايت 

.استفاده ميشود  Saveاز گزينه 



انتقال اطالعات كتابشناختي از سايت 

SCOPUS

www.scopus.com

http://www.scopus.com/scopus/home.url


در بانک فوق کليد وازه های 

خود را تايپ نماييد



موارد مورد نظر را با زدن تيک 

انتخاب نماييد



را  ADD TO LISTپس از زدن تيک گزينه 

انتخاب نماييد

را انتخاب outputسپس گزينه 

نماييد



را انتخاب نماييدRIS Formatگزينه 

Exportبر روی 

کليک نماييد



با انتخاب مرحله قبل پنجره فوق باز ميشود و 

را انتحاب فرماييدOPENگزينه 



انتقال اطالعات از

Thomson Reuters

ISI Web of Knowledge 

http://www.inlm.org/inmdl/

به آدرس زير مراجعه نماييد



روي محل مشخص ISIبراي ورود به 

شده كليك نماييد



پس از ورود كليد واژه ها در محل 

جستجو ، ميتوانيد كليد واژه ها را 

به موارد دلخواه مثال عنوان 

محدود نماييد



براي انتقال به 

 Endnote 

از انتخاب و زدن تيك در پس 

گزينهموارد دلخواه از 

Save to Endnote…

.استفاده نماييد



كليك نماييد Exportبر روي 



انتقال اطالعات از 

SCIENCE DIRECT

www.sciencedirect.com

http://www.sciencedirect.com/


را  searchگزينه 

انتخاب نماييد



كليد واژه ها ي خود را در فيلدهاي 

مربوطه مانند شكل زير تايپ نماييد



پس از انتخاب موارد و 

زدن تيك در جلوي مقاالت 

 Exportاز گزينه 

citationاستفاده نماييد



 RIS FORMAT , citationگزينه 

and abstract را انتخاب نماييد

سپس بر روي 

Export

كليك نماييد



دوباره  exportبا انتخاب گزينه 

اندنوت مورد نظر را انتخاب كرده 

و بطور خودكار تمام اطالعات 

.منتقل ميشود



براي انتقال اطالعات از 

Proquest

به آدرس زير مراجعه نماييد

http://www.inlm.org/inmdl/



Proquestروي لوگوي 

كليك نماييد



روي گزينه 

Advanced

كليك نماييد



با انتخاب گزينه 

Advanced  شما ميتوانيد

با استفاده از مكان نشان داده 

شده كليد واژه ها را به 

عنوان محدود نماييد



نوع مدرك خود را ميتوانيد محدود 

مثال گرفتن پايان نامه ها، يا . نماييد

زورنالهاي دانشگاهي



از  Endnoteبراي انتقال به 

استفاده نماييد Exportگزينه 



از گزينه نشان داده 

شده استفاده نماييد



استفاده   Openاز گزينه 

نماييد



انتقال اطالعات از سايت 

Wiley Interscience

http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/home

به آدرس زير مراجعه نماييد



برروي گزينه 

Advanced Search 

نماييد كليك



محدود كردن به عنوان از گزينه نمايش  براي

داده شده استفاده نماييد



بر روي فرمت 

HTLM

.كليك نماييد



بر روي 

Download Citation 

كليك نماييد



را باز كرده، Plain Textپنجره 

Endnote

را انتخاب نماييد



براي داشتن چكيده در اندونت خودتان 

بر روي

Abstract and citation

كليك نماييد



Springerانتقال اطالعات  از سايت 



برای ورود به اين سايت بر روی 

.لوگوی نمايش داده شده کليک نماييد



بر روی محل نمايش داده 

.شده ، کليک نماييد



کليد واژه های خود را به عنوان

محدود نماييد و و در محل نمايش 

.داده شده ، تايپ نماييد



بر روی عنوان مورد 

.نيازتان کليک نماييد



برای انتقال به اندنوت 

  RISبر روی گزينه 

.کليک نماييد



 Openبر روی گزينه 

کليک نماييد 



انتقال اطالعات از سايت 

Ovid



بر روی لوگوی 

زير کليک نماييد



برای پيدا کردن مقاالت مرور 

سيستماتيک بر روی محل نمايش 

.داده شده، کليک نماييد



روی گزينه 

Advanced Search 

.کليک نماييد



بر روی گزينه

Advanced Search  

کليک نماييد



با زدن تيک در موارد دلخواه  -1

.آنها را انتخاب نماييد

را   Direct Exportگزينه  -2

.انتخاب نماييد

را انتخاب کنيد saveگزينه  -3

1

2
3





آموزش انتقال اطالعات كتابشناختي 

BIBLIOGRAPHY    ازPUBMED

www.pubmed.com

http://www.pubmed.com/


کليد واژه های خود را مانند 

مثال

.تايپ نماييد



ابتدا موارد مورد نظر را با زدن تيک انتخاب نماييد

پس از انتخاب موارد بر روی گزينه 

Send To

.کليک نماييد



بر روی

 File 

کليک نماييد و سپس  

Medline

.را انتخاب نماييد 



بر روی 

Save

کليک نماييد



با نام

Pubmed-Result

روی 

Desktop

.ذخيره نماييد



فايل ذخيره شده را 

.مشاهده می نماييد



چنانچه هنگام  انتخاب گزينه  

SEND TO FILE

بر روي صفحه ظاهر شد POP UP زردرنگنوار 

كليك راست كرده 

را انتخاب فرماييد DOWNLOAD FILEگزينه 

دقت بفرماييد!



كليك كنيدFileبر روي گزينه 

 importبر روي گزينه 

كليك نماييد



Choose Fileبر روي گزينه 

كليك نموده ، همان فايل ذخيره شده در 

را انتخاب نماييدpubmedبا پسوند 



بر روي  

 Other filter

كليك نماييد

ابتدا اينجا کليک نماييد



در پنجره فوق

Pubmed(NLM)

را انتخاب نماييد



بر روي   تمام رفرانسهابراي ديدن 

References 

كليك كرده سپس گزينه

SHOW ALL 

REFERENCEES 

را انتخاب نماييد



 PDF :انتقال فايل 

ابتدا بر روي  عنوان  مورد نظر 

در فايل 

Endnote   

كليك نماييد     



بر روي گزينه 

References  كليك

نماييد 

سپس

PDF را انتخاب نماييد

سپس گزينه

Link to PDF

را انتخاب نماييد



انتقال اطالعات كتابشناختي از گوگل 

WWW.scholar.google.com

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


بر روي

 Scholar Preferences

كليك نماييد



در محل نمايش داده 

شده گزينه 

Endnote 

را انتخاب نماييد



از گزينه نمايش داده شده استفاده نماييد



كليك نماييد  Openبر روي 



با باز كردن فايل اندنوت 

تمام اطالعات بطور 

خودكار انتقال مي يابد



انتقال اطالعات از  مقاالت ژورنال 

بطور مستقيم

http://www.freemedicaljournals.com/



بر روي اينجا 

كليك كنيد



تمام رشته ها به ترتيب 

حروف الفبا نوشته شده 

است 



تغذيه ليست نشريات 

نمايش داده شده است



را انتخاب نماييدAdvancedگزينه 



را انتخاب Full Textگزينه 

نماييد



گزينه

Download to Citation manager

را انتخاب كنيد






