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 چه خواهیم گفت؟

داًشگبُ( هٌببع الکتزًٍیک) هعزفی کتببخبًِ دیجیتبل 
(هَرد اشتزاک) ضزرٍرت استفبدُ  ّز کذام اس پبیگبّْبی اطالعبتی 
َآشٌبیی بب شیَُ علوی جستج 
َآشٌبیی بب اًَاع ابشارّبی جستج 
  آشٌبیی بب بزخی اس هعتبزتزیي ٍة سبیت ّب ٍ پبیگبّْبی اطالعبتی

 حَسُ علَم پششکی

 



 



 



 چرا آشنایی تا شیوه علوی جستجو؟
  افشایص رٍس افشٍى حجن اطالعات 

اًتطار هٌاتع اطالعاتی هتعذد 

  ضزٍرت اًجام تحمیمات داًطگاّی 

وِ در  . لذا جاهعِ علوی را تا هطىالت ٍ چالص ّای جذی هَاجِ وزدُ است 
پیذا وزدى  (چاپی، غیز چاپی ٍ الىتزًٍیىی) هیاى ایي حجن اًثَُ اطالعات 

اطالعات واهال هزتثط ٍهعتثز وار آساًی ًیست ٍ ًیاسهٌذ هْارتْای ٍیضُ ای  
 .  است 

 .  وسة سَاد ٍ هْارتْای اطالعاتی پیص ًیاس تحمیك است         



 هزاحل اًجام جستجَ
 

1 . َتعییي هَضَع هَرد جستج 
در ایي هزحلِ تایذ تتَاًین هَضَعی را وِ تِ دًثال آى ّستین  

 .  در یه یا دٍ جولِ تزای خَد تَصیف وٌین 

 

 



انتخاب پایگاه اطالعاتی . 2  
 گشیٌِ ّای هَجَد 

 هَتَرّای جستجَ
 راٌّواّای هَضَعی

 (فْزست وتاتخاًِ ّا) پایگاّای اطالعات وتاتطٌاختی
 پایگاّْای توام هتي

 ٍب سایت ّای اًجوٌْا ٍ هَسسات هزتثط

 ...  و 



تعیین کلیذ واژه های اصلی . 3  
 هثال: 

رٍش ّای سٌتی  ٍ یادگیزی هثتٌی تز حل هسالِ تفاٍت تاثیز رٍش 
 پیطزفت تحصیلی داًطجَیاى رضتِ پشضىیتز تذریس 

 Problem based learningیادگیزی هثتٌی تز حل هسالِ    
 traditional teachingرٍش ّای ستی تذریس                

 Academic Achievmentپیطزفت تحصیلی                   
 Medical Studentsداًطجَیاى پشضىی                         

 



تعیین کلیذواژه های هترادف . 4  
 
 چگًَِ ولیذ ٍاصُ ّای هتزادف تزای ولیذ ٍاصُ ّای : سوال

 اصلی تیاتین؟
 
 داًص تخصصی وتاتذار ٍ هحمك -
 سایز هماالت هزتثط تا هَضَع-
 پایگاّْای تخصصی -
 اصطالحٌاهِ ّا-
 سایز هٌاتع هزجع-



تعیین کلیذواژه های هترادف . 4  
هثال : تفاٍت تاثیز رٍش یادگیزی هثتٌی تز حل هسالِ ٍ رٍش ّای  

 سٌتی تذریس تز پیطزفت تحصیلی داًطجَیاى رضتِ پشضىی
( یادگیزی هثتٌی تز حل هسالِ: ) ولیذٍاصُ ّای هتزادف   

PBL 
                                              learningیادگیزی 

                                 Problem Solvingحل هسالِ 
              Problem Solving Methodsرٍش حل هسالِ 

                       Learning Methodsرٍضْای یادگیزی 
                Educational Methodsرٍش ّای آهَسضی 

 



انتخاب کلیذواژه های کنترل شذه. 5  
 
 استفادُ اس اصطالحٌاهِ ّا 

 اصطالحٌاهِ پشضىی فارسی 
 سزعٌَاّای هَضَعی پشضىی فارسی 

Medical Subject headings(Mesh) 

 



ترکیة هفاهین و طراحی استراتژی جستجو. 6  

 مثال: 
روش های سنتی  و یادگیری مبتنی بر حل مساله تفاوت تاثیر روش 

 پیطرفت تحصیلی دانطجویان رضته پزضکیبر تدریس 
 

 :استراتژی 
 پزضکی+دانطجویان+پیطرفت تحصیلی+تدریس+حل مساله+یادگیری

 



تعییي هحذٍدیت ّا ٍ فیلتزّای هَرد ًیاس. 7  
 :مثال   

تفاٍت تاثیز رٍش یادگیزی هثتٌی تز حل هسالِ ٍ رٍش 
ّای سٌتی تذریس تز پیطزفت تحصیلی داًطجَیاى رضتِ 

 پشضىی

2014: سال   

: نوع منبع Article, dissertation 

: زبان  English 

: موضوع  Learning 

 



انجام جستجو. 8  



ارزیاتی نتایج و در صورت نیاز تازتینی و تکرار جستجو. 9  



 
هتي هبشیي خَاى بزای تَلیذ یک هذرک چبپی -1  
ًسخِ الکتزًٍیکی در کٌبر ًسخِ چبپی  -2  
فقط ًسخِ الکتزًٍیکی  -3  

 انواع منابع الكترونيكي



: هٌببع رایگبى   
فْزست عوَهی پیَستِ کتببخبًِ ّب ٍ هزاکش اطالع رسبًی -الف   

ایٌتزًت ٍ پبیگبّْبی رایگبى هَجَد در آى   -ة   

 منابع الكترونيكي بر اساس هزينه دسترسي 

: هٌببع غیز رایگبى   
پبیگبّْبی اطالعبتی بز رٍی لَح فشزدُ ٍ بصَرت غیز پیَستِ -الف   

هجوَعِ ّبی هٌببع الکتزًٍیکی –ة   



 :  پبیگبّْبی اطالعبتی هزجع -1
ایي پبیگبّْب . شبهل پبیگبّْبی اطالعبتی کتببشٌبختی ٍ ارجبعی ّستٌذ 

اطالعبت هزبَط بِ ًبم ٍ هشخصبت ًَیسٌذگبى ، سهیٌِ هَضَعی ، هحل 
 اًتشبر ، تبریخ ًشز ٍ هحل قزارگیزی هٌببع اطالعبتی را بیبى هی کٌٌذ 

اس طزیق ایي پبیگبّْب دستزسی هستقین بِ هتي کبهل هٌببع اهکبًپذیز 
 .  ًیست 

 ISI , Scopus, Chemical abstractهبًٌذ     

  اطالعاتي پايگاههاي انواع



 :  پبیگبّْبی اطالعبتی هٌبع -2
ایي پبیگبّْب هتي کبهل هذرک را بطَر هستقین در اختیبر کبربز قزار هی 

 . دٌّذ ٍ ارائِ اطالعبت در آًْب هحذٍد بِ اطالعبت کتببشٌبختی ًیست 

  .…… ,IEEE, Proquestهبًٌذ 
 

  اطالعاتي پايگاههاي انواع



  : شًَذ هی تقسین کلی دستِ دٍ بِ جستجَّب

  هشخص هذرک جستجَی – الف
   هَضَعی جستجَی – ة

 
  . هحَر هَضَع دٍم هَرد ٍ است هحَر هذرک هَرد اٍلیي

  است هَضَعی خبزگی ًیبسهٌذ هَضَعی جستجَی

 انواع جستجو 



 انواع روضهای جستجو



 جستجَی تَلی   Boolean Searching 
 

 A OR B 

Children and adolescent 

 

 

 

 





 XORعملگر خور

ORضثیِ  اها تا حذف اضتزان تیي ولیذ ٍاصُ ّا   
Children XOR Adolescent =  

(children Or adolescent) NOT 

(children Or adolescent) 

 

 





  Wildcardعولگز جایگشیي ضًَذُ 
 : تاسیاتی ولوات وِ در یه یا دٍ جولِ تا ّن فزق دارًذ

؟ # $  
Organi?ation 

Organization      organisation 

Colo*r 

Colour               color 

 



Symbol Retrieves 

* 
Zero or more characters 

Exp: medic* 

$ 
Zero or one character 

Exp: Wom$n 

? 
One character only 

Exp: Instit?te 



      Field Searchingجستجَی هیذاًی  
 هحذٍد وزدى جستجَ تِ فیلذّای خاظ 

 

Keyword: orthopedics 

Title: Cancer 



 Phrase Searchingجستجَی عثارتی 
 ُجستجَی عیي عثارت ٍارد ضذ 

 یا عالهت گیَهِ  )( تا استفادُ اس عالهت پزاًتش

 Information and communication technologyنادرست 

 Information and communication technology))جستجوی صحیح 

 Information and communication technology” جستجوی صحیح

” 

 

 

 

 



 یزاىدر ا 2ٍ  1دیاتتی ًَع تز تیواراى  ٍرسشتزرسی تاثیز : هثال 

 :تعیین کلید واژه های اصلی

 ( Exercise )ورزش  – 1

   ( Diabetes Mellitus Type1,2 )2و  1دیابت نوع  - 2

      ( Iran) ایران – 3



 مثال: 
 در ایزاى 2ٍ  1تزرسی تاثیز ٍرسش تز تیواراى دیاتتی ًَع 

 تعیین کلیدواژه های مترادف

 Exercise ورزش

exerci*OR sport* OR Athletic* OR (physical AND 

(practic* OR fitness)) 

 ( Diabetes Mellitus Type1,2)2و 1دیابت نوع 

diabet*OR NIDDM OR MODY OR IDDM OR 

T1DM OR T2DM 

(Iran ) ایران 

 

 



  2ٍ  1دیاتتی ًَع تز تیواراى  ٍرسشتزرسی تاثیز : مثال 
یزاىدر ا  

 تزویة هفاّین ٍ طزاحی استزاتضی جستجَ 

 (exerci*OR sport* OR Athletic* OR 

(physical AND (practic* OR fitness)) ) 

AND (diabet*OR NIDDM OR MODY 

OR IDDM OR T1DM OR T2DM ) AND 

Iran 



 



 



 





 



 هزاحل جستجَی کلیذٍاصُ ای
:نوضتن موضوع مورد جستجو  -1  

 تاثیر تکنولوژی جدید در افزایص تولید صنعتی 
The Impact of New Technologies on Industrial Production 

: تجزيه و تحليل موضوع جستجو به مفاهيم جداگانه  -2  

Technology    -   increase   -  Industrial Production          

 



 هزاحل جستجَی کلیذٍاصُ ای

: تعيين مترادف های احتمالی  -3  

 

 
Technology  increase  Industrial Production 

Technologies Improvement MANUFACTURE  

Methods Development EFFICIENCY  

Findings Extension OUTPUT  

…. …. …. 



 هزاحل جستجَی کلیذٍاصُ ای

: محدود کردن جستجو -4  

 

 



 هزاحل جستجَی کلیذٍاصُ ای

: استفاده از عملگرهای کوتاه سازی و ريشه يابی  -5  

Technol* 

Indust* 

…. 

 

 



 هزاحل جستجَی کلیذٍاصُ ای

جستجوی کليدواژه های عام تر يا خاص از موضوع  -6

: جستجو   

 

 
 عام تر  خاص تر 

  تولید تَلیذ لطعات 

 تْزُ ٍری تغییز تىٌَلَصی



 موفق و مويد باشيد

 

 E-Mailآدرس 

jghaniedhkordi@gmail.com 

 يا 

jghni@skums.ac.ir 
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