
آشنایی با مفاهیم و روشهاي
هاي اطالعاتی علوم  جستجو و پایگاه

پزشکی
شهرزاد غالمی





CLINICALKEYآشنایی با پایگاه اطالعاتی 

https://www.clinicalkey.com/#!/
https://www.clinicalkey.com/#!/


می SCIENCEDIRECTوMDCONSULTپایگاهاین پایگاه شامل بخشی ازمجالت و کتاب ھای•
ش از کتاب، بیش از یک و نیم میلیون تصویر پزشکی و بی۹۰۴مجلھ، ۴۹۷دربرگیرنده . باشد

راھنماھا، آموزش ویدئو، کارآزمایی ھای بالینی، اطالعات دارویی،۱۱۰۰۰
EBMوبیمار .می باشد) پزشکی مبتنی بر شواھد)



(SCIENCEDIRECTپایگاه اطالعاتی 
ELSEVIER 

•SCIENCEDIRECTتسیک منبع اطالعاتی مهم و ضروري براي میلیونها متخصص در سراسر جهان ا  .
نه علوم، تابشناختی در زمیاین منبع بزرگترین مجموعه الکترونیکی جهان از اطالعات تمام متن و ک

از(. ارائه دهنده بیش از یک چهارم اطالعات علمی ، پزشکی و فنی) فناوري و پزشکی را دربردارد
ر به الزویبه بازار عرضه شد، از یک پایگاه اطالعاتی وب از مجالت الکترونیکی 1997در  SDزمانیکه 

)  تکامل یافته ) STM LITERATUREبزرگترین فراهم کننده جهانی از متون علمی، فنی و پزشکی
.است

دستنامه هاي ، LANCETمجله و صدها کتاب از ناشر الزویر شامل عناوین معتبر مانند 3000بیش از •
میلیون و ششصد و 8کاربران می توانند به بیش از . است SDقابل دسترس در … سري اقتصاد و

.میلیون رکوردهاي چکیده از تمام حوزه هاي علوم دسترسی یابند90شصت مقاله تمام متن و بیش از 
یژگی ترس هستند و ومقاالت قبل از آنکه در مجالت چاپی منتشر شوند بصورت پیوسته قابل دس

نشریه و 1600هر سال بیش از چندرسانه اي مجالت پیوسته آنها را از مجالت چاپی متمایز می کند، و 
.کتاب را منتشر می نماید1200



www.Sciencedirect.com
در صورت عضویت ، 

کدکاربری و کلمھ عبور خود را 
در این قسمت وارد می کنیم

جستجوی ساده  جستجوی ترکیبی یا 
پیشرفتھ

ابھا فھرست الفبایی کت
و نشریات

حوزه و رشتھ مربوط بھ در جدیدترین اطالعات علمي دریافت 
Emailخود از طریق

Search Alert - کلید واژه نتایج جستجو در رابطھ با ۱
. مورد نظر شما را بھ طور مرتب بھ اطالع مي رساند

Topic Alerts - شما انتخابي موضوعدر رابطھ با ۲
نتایج جدید را بھ اطالع مي رساند
Volume/Issue Alerts - مجلھ فھرست مندرجات ۳

.شما را قبل از انتشار بھ اطالع شما مي رساندانتخابي 
Citation Alerts – در صورتیکھ مقالھ انتخابي شما ۴

قرار گیرد بھ شما اطالع مورد استناد مقالھ اي دیگر توسط 
میدھد



SCIENCEDIRECTاستراتژیھای جستجو در

•AND  :و تجبرای ترکیب دو مفھوم می آید و ھر وقت بین دو کلید واژه در عبارت جس
.دھم داشتھ باشقرار گیرد، رکوردھایی را بازیابی می کند کھ ھر دو کلید واژه را با 

•OR: می رکوردھایی را بازیابیای ترکیب کلید واژه ھای مشابھ بھ کار می رود وبر
.کند کھ کھ یک یا ھر دو کلید واژه را در خود داشتھ باشد

•AND NOT:ت برای جدا کردن و کنار گذاشتن یک کلید واژه بھ کار می رود و ھر وق
ا داشتھ را بازیابی می کند کھ کلید واژه اول ربین دو کلید واژه بھ کار رود، رکوردھایی

.دولی کلید واژه دوم را نداشتھ باشدباش



بازیابی و کلیدواژه ھا را با امالی گوناگوناین کاراکتر در کلیدواژه مورد جستجو، جایگزین یک یا چند حرف می شود * :•
. می کند

.را بازیابی می کندWOMAN ,WOMENکلمات N*WOM:مثال

کسانی با کلید ھ کلمھ ھایی کھ از لحاظ امالیی ریشھ یبا اضافھ کردن این کاراکتر بھ پایان کلیدواژه یا کلیدواژه ھا ، کلی: !•
.واژه مربوطھ دارند بازیابی می شوند 

.  نیز بازیابی می شوندBEHAVIOUR ,BEHAVIOURALکلمات BEHAV!با جستجوی کلیدواژه:مثال

BONDI"بھ عنوان مثالي كنید زماني كھ بخواھید یك عبارت دقیقا جستجو شود از این عملگر استفاده م:" " • MASS"  .

.، تلفظ انگلیسی آنھا وارد کنیدآلفا یا بتابرای جستجوی حروف یونانی مانند •

.آنھا را در یک خط یکسان وارد کنیداندیس باال و پایینبا برای جستجوی کلیدواژه ھا •
.را وارد کنید H2O، کلمھH2Oبرای جستجوی : مثال

جو ی است تا صورتھای جمع آن را نیز جستبرای جستجوی صورتھای جمع کلمات با قاعده ، وارد نمودن خود کلمھ کاف•
.نماید
.را نیز بازیابی می کندCITY ,CITIES ,CITY'S ,CITIESکلمات CITY: مثال



QUICK SEARCHجستجوی ساده 

جستجوی یک کلیدواژه 
براساس ھمھ فیلدھا

ه جستجو براساس نام نویسند
جستجو براساس نام نشریھ یا 

کتاب جستجو براساس مشخصات 
نشر

جستجوی پیشرفتھ  یا 
ترکیبی 



جستجوی پیشرفتھ یا ترکیبی
جستجوی دو کلیدواژه بھ طور 

ھمزمان در فیلدھای مختلف با امکان 
 ANDترکیب آنھا توسط عملگرھای 

, OR , NOT

 , ANDعملگرھای 
OR , NOT فیلدھای جستجو جھت تعیین 

موقعیت کلیدواژه ھا در اطالعات 
کتابشناختی 

تعیین دامنھ موضوعی 

برای تعیین بیش از یک دامنھ 
را گرفتھ  و Ctrlموضوعی کلید 
موضوع مورد نظر را انتخاب 

نمائید

تعیین محدوده زمانی 
جستجوی اطالعات



تعداد نتایج یافت شده بررسی امکانات و وضعیت نتایج جستجو
و 

:سرویسھای دریافت اطالعات نمایش استراتژی جستجو
ز دریافت فھرست منابع یافت شده ا
طریق یکی از روشھای موجود 

مرور فھرست ، متن و استنادات 
مقاالت  و 

تھیھ انواع فایلھای خروجی
تخصصی و محدود کردن نتایج 

جستجو 



ارسال لینک و فھرست 
استنادھای مقاالت بھ آدرس 

(Email)الکترونیکی 

تھیھ فایل خروجی از لینک و فھرست 
استنادات مقالھ ھا بھ فرمت نرم افزارھای 

Endnote , ProCite , 
Reference Manager  و سایر

فرمتھای استاندارد

۲۰امکان دانلود فایل متن کامل 
مقالھ بطور ھمزمان

امکان مشاھده چکیده مقالھ ھا 
بدون بازکردن رکورد کامل 

مقالھ 

مرتب کردن مقاالت براساس 
میزان ارتباط یا تاریخ 

متن کامل مقالھ با فرمت 
PDF

مشاھده مقاالت مرتبط با 
مقالھ مورد نظر



جستجوی مجدد در نتایج یافت شده  
محدود یا تخصصی کردن برای 

محدود یا تخصصی کردن  رکودھای یافت شده
براساس نوع مدرک

محدود یا تخصصی کردن  
براساس عنوان مدرک

محدود یا تخصصی کردن  
براساس دامنھ موضوعی مدرک

محدود یا تخصصی کردن  
براساس سال انتشار مدرک



دریافت اطالعات جدید پایگاه  در رابطھ با 
ALERTجستجوی کاربر از طریق سرویس 

ذخیره رکوردھای یافت شده در صفحھ 
شخصی کاربر در پایگاه 



دریافت نتایج جستجو از طریق 
RSSسرویس 



SCOPUS



SCOPUSویژگیهاي 

:اسکوپوس بزرگترین پایگاه داده چکیده و استنادي است که شامل

 ؛)همراه با چکیده% 70حدود (رکورد 41000000

 ناشر در سراسر جهان؛5000عنوان از 18000حدود 

 مقاله کنفرانس؛3000000بیش از 

 پایگاه مدالین؛٪100در بر گیرنده 

ابزاري براي تجزیه و تحلیل پژوهشهاي مختلف؛

 و محاسبه H-INDEXنویسندگان می باشد



علمیتأثیرگذاريو وريبهرهایندکس-اچ
.می دهدنمایشکمیصورتبهرادانشمندان

مورددفعاتوافراداستنادپرمقاالتاساسبر
توسطمقاالتآنگرفتنقرارارجاع

.می شودمحاسبهدیگر،نویسندگان

روش مشاهده اچ ایندکس در اسالیدهاي 
بعد ذکر خواهد شد



انواع جستجو
جستجوي کلیدواژه در فیلدهاي مختلف

جستجو از طریق نام نویسنده

جستجو از طریق وابستگی سازمانی

جستجوي پیشرفته



جستجوي کلیدواژه 

وارد کردن کلید 
واژه ھا

انتخاب فیلد

تعیین 
محدوده 
زمانی

انتخاب یک 
یا چند 
موضوع

انتخاب نوع مدرک



موضوعات فرعی

Physical SciencesHealth Sciences

Social Sciences & Humanities

Life Sciences



نمونه جستجوي کلیدواژه



امکان محدود کردن نتایج صفحه نتایج
جستجو

مرتب 
کردن 
رکوردھا

اطالعات کتابشناسی
و دسترسی بھ 

چکیده

دسترسی بھ 
متن کامل

امکان چاپ، ارسال بھ پست 
الکترونیکی، ارسال بھ نرم 

افزارھای مدیریت فایل



مشاهده مقاالت دانشگاهها و 
مؤسسات علمی

وارد کردن نام مرکز 
مورد نظر

تعداد مقاالت 
scopusدر 



مشاهده استنادات در صورتیکھ مایل باشید پر استناد ترین 
مقاالت را مشاھده نمایید می توانید ترتیب 
قرار دھید و citationنتایج را بر اساس 

مدارکی را کھ بھ  مقالھ حاضر استناد کرده اند 
مشاھده نمایید

ارجاعات بھ 
این مقالھ



جستجوي پیشرفته
در این قسمت شما می توانید 

کلیدواژه ھای مورد نظر خود را با 
عملگرھای مختلف با ھم ترکیب 

نمایید

عملگرھا

مثال



PROQUESTمهمترین موضوعات قابل دسترس در 

• ، داروسازی، دندانپزشکیپزشکىعلوم 

• تربیتیاجتماعى، روانشناسی و علوم علوم 

• اروپاعمومى، تجارت آسیا، تجارت علوم 

• اطالعاتو فناورى، تکنولوژی مھندسى 

• مدیریت، حسابدارى



هاي جستجوروش



مشاهده پایگاه 
به زبان دیگر

جستجو در موضوعات

درنظرموردکلیدواژهکردنواردبا
خودکارصورتبهپایگاهجستجو،کادر

.می کندپیشنهادمابهراکلیدواژه هاي



سادهجستجوي

کلمه یا عبارت  
کلیدي

Full Textبا انتخاب 
می توانید جستجوي خود را 

.یدنبه تمام متن محدود ک



نتیجه جستجو

نمایش نتایج 
بصورت خالصه

نمایش نتایج 
با جزئیات

محدود کردن نتایج 
جستجو

امکان مرتب کردن نتایج

موضوعات  
مرتبط

چکیده/استناد متن کامل متن کامل به صورت
pdf

براساس مقاالت مرتبط

ربراساس تاریخ انتشا



مقاالت تمام متن

...)نشریات علمی، پایان نامه ها، مجالت، گزارشات و (نوع منبع 
نام ناشر

...)مقاله، اخبار، اطالعات عمومی، سخنرانی ها و (نوع مدرك 
موضوع

برچسب گذاري و دسته بندي
زبان

پایگاه اطالعاتی

نمایه
تاریخ انتشار

)مرور همه جانبه مقاله هاي علمی توسط متخصصان همان رشته(مقاالت داوري همتا 

دانشگاه/ مکان دانشگاه
نام دانشگاه

محدود کردن نتایج جستجو



TRANSLATE

• امکان PROQUESTیکي از ویژگی ھای منحصر بھ فرد 
ترجمھ مقالھ بھ زبان ھای عربي، چیني، فرانسھ، آلماني، 

رکي ایتالیایي، ژاپني، کره ای، اسپانیایي، پرتغالي، روسي و ت
با انتخاب ھر رکورد در صفحة نتایج، گزینة. مي باشد

TRANSLATE .را مشاھده مي کنید



ALERTاز مورد نظر مقاالت ارسال 
Setرويعالقهموردانتشاراتیافتنازبعد Up Alertوکنیدکلیک
بهمقولهآندرايتازهمداركزمانهرتاکنیدپرراايسادهفرم

ProQuestسازدآگاهایمیلطریقازراشماشد،اضافه.



RSSاز ارسال مقاالت مورد نظر 



• امکان پرینت، ایمیل کردن و ذخیره نتایج با انواع فرمت ھای 
استناددھی و تھیھ انواع فایل ھای خروجی از مدرک بازیابی 
ENDNOTEشده و انتقال اطالعات کتابشناختی بھ نرم افزار 



MY RESEARCHخودنظرموردنتایجکردنانتخاببا
Myدرموقتطوربهراآنهامی توانید

Researchنماییدذخیره.



 EMAILبهارسال مقاالت مورد نظر 



CITE

مشاهده انواع فرمت هاي  
استناددهی مدرك به روش 

برون متنی  



EXPORT/SAVE
وردممداركگزینهاینرويبرکلیکبا

وفرستاده...وPDFصورتبهرانظر
.می شودذخیره



داشت و و دیگر شاخھ ھای مربوط بھ بھکتابخانھ کاکرین، مجموعھ ای از پایگاه ھای اطالعاتی در زمینھ پزشکی•
و دیگر سازمان *(THE COCHRANE COLLABORATION(درمان می باشد کھ توسط بنیاد ھمکاری کاکرین 

است کھ پایگاه اطالعاتی برای مطالعات مروری  COCHRANE REVIEWSھستھ اصلی آن . ھا ایجاد شده است
می باشد؛ ھم  (SUBSCRIPTION(کتابخانھ کاکرین یک پایگاه اطالعاتی مبتنی بر اشتراک . و متاآنالیزھا ھست

است و در بعضی از کشور ھا مثل بخش  (WILEY ONLINE LIBRARY(اکنون بخشی از سیستم آنالین وایلی 
وبی و لھستان ند، استرالیا، ھند، افریقای جنھایی از کانادا، انگلستان، ایرلند، کشور ھای اسکاندیناویری، نیوزیل

مام ھمچنین تمام کشورھا دسترسی رایگان بھ خالصھ مقاالت دو صفحھ ای از ت. دسترسی بھ آن رایگان است
.را دارند COCHRANE REVIEWSبخش 

کشور جھان کھ بھ بررسی اثرات ۹۰داوطلب از بیش از ۲۷،۰۰۰بنیاد ھمیاری کاکرین گروھی بالغ بر * 
ی اخیر در چند بررس. فی می پردازندمداخالت مراقبت ھای بھداشتی در آزمایش پزشکی کارآزمایی بالینی تصاد
ینی ھای نتایج این بازب. پرداختھ استبنیاد ھمچنین بھ مطالعھ نتایج حاصل از مطالعات غیرتصادفی مشاھده ای

بھ چاپ  (COCHRANE REVIEWS(» بازبینی ھای کاکرین«سیستماتیک در کتابخانھ کاکرین با عنوان 
.رسیده است



بخش ھاي كاكرین
بھ ندپایگاه زیرمجموعھ تشکیل شده و بھ وسیلھ گروه وسیعی از افراد عالقم۷این پایگاه از •

است لینی، سیمراقبت ھای بھداشتی مبتنی بر شواھد مانند مصرف کنندگان، متخصصان با
:ه قرار می گیردگذاران، پژوھشگران، آموزش دھندگان، دانشجویان و دیگران مورد استفاد



COCHRANE DATABASE OF SYSTEMATIC REVIEWS -
COCHRANE REVIEWS: اکرین  هر مرور ک. رین استپایگاه اطالعاتی مرورهاي سیستماتیک برونداد اولیه بنیاد همکاري کاک•

)COCHRANE REVIEW)  یا هر مشکل دیگري در مراقبت (یک مداخله را براي یک بیماري خاص
سازي ق خالصهشناسایی می کند و اینکه آیا این مداخله کارساز هست یا نه را از طری) هاي بهداشتی

این بخش. می کندنتایج پژوهش جمع آوري شده از کارآزمایی هاي کنترل شده تصادفی مشخص 
.انتشار به صورت آنالین را در بر می گیرد5000بیش از 



•COCHRANE CENTRAL REGISTER OF CONTROLLED TRIALS 

•- CLINICAL TRIALS:  مرکز ثبت مطالعات کارآزمایی بالینی

وسیع ترین مجموعھ مربوط بھ کارآزمایی ھای بالینی در جھان  CENTRALکاکرین معروف بھ •
شناختی اطالعاتی کتاباست و شامل جزئیات کارآزمایی ھای منتشر شده برگرفتھ از پایگاه ھای 

شامل عنوان  CENTRAL. و دیگر منابع منتشر شده ھست (EMBASEو  MEDLINEاساساً از (
.ه مقالھ استمقالھ، اطالعاتی در مورد محل نشر مقالھ، و در بسیاری از موارد چکید
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