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چاپی 

الکترونیکی

ت پروانه های ثب-پایان نامه ها –گزارشهای تحقیقاتی –روزنامه –مجله –کتاب 
(  فیلم و عکس) منابع دیداری و شنیداری –مقاالت کنفرانسها –اختراعات 

(1)انواع منابع اطالعاتی

(Basic Knowledge)ه ياطالعات پا•

(Books)هاکتاب

(Updated Knowledge)اطالعات روزآمد •

 (Periodicals)و نشريات ادواریمجالت 

(2)انواع منابع اطالعاتی
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Dictionariesواژه نامه ها  •

                               Encyclopediaدائره المعارفها•

                           Handbook / Manualدستنامه های تخصصی

    Thesaurusاصطالحنامه ها•

   Current Contentsفهرست مندرجات جاری 

منابع چاپی

.ندابزارهایی که امکان دسترسی به منابع اطالعاتی عظیم و فزاینده را فراهم  می کن
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منابع الکترونیکی

اع دیگر  مقاالت مجالت یا انو–صفحات وب -تصاویر–کتاب الکترونیکی 
ایت ها  وب س–منابع که بصورت مجموعه هستند مانند پایگاههای اطالعاتی 

ویژگیهای مدارک الکترونیکی
(ازهرمحلی قابل استفاده است ) نیستند محلیاسناد الکترونیکی 

برای تعدادی زیادی کاربرهمزمانقابل استفاده 

(ر اسناد ترکیب با سای–ویرایش ) بسیاری برخوردارند انعطاف پذیریاسناد الکترونیکی از 

کم حجم ترنداسناد الکترونیکی از نسخه های کاغذی 
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ابزارهای دسترسی به منابع الکترونیکی

ی پایگاههای اطالعات–خدمات جستجوی پیوسته –پایگاههای اطالعاتی –لوح های فشرده

روی وب سایت های مشخص و دسترسی عمومی به اینترنت 

دسته بندی منابع با توجه به امکانات دسترسی

تراک پایگاههای اطالعاتی لوح فشرده نوری  که برای تهیه نسخه های روزآمد آنها معموال باید اش

.ساالنه پرداخت شود

فهرست عمومی پیوسته کتابخانه ها یا مراکز اطالع رسانی که اکثرا رایگان هستند

اینترنت یا وب سایت های رایگان  و غیر رایگان
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جستجوی اطالعات در اینترنت

:  د برای جلوگیری از امکان جستجوی اشتباه و از دست دادن زمان بای

.راههای مشخصی برای دسترسی وجود داشته باشد•

.دانش کافی در حوزه های مورد نظر جستجوگر وجود داشته باشد•

نسبت به افزوده ها و روشهای جدیدد جسدتجو در اینترندت هوشدیاری    •
.مستمر وجود داشته باشد
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در جستجوی اصلی بعنوان پیش orو andاستفاده از عملکردهای( 1

فرض

و استفاده از عملکردهای  جهت  notو and  ،orکاربرد منطق بولین ( 2

.محدود یا گسترده کردن  جستجو

ف جهت شمول یا حذ( -)+ امکان استفاده از عالمتهای منفی و مثبت ( 3

واژه ای خاص از عبارت  مورد جستجو

.استفاده از انواع امکانات جستجوی ساده و پیشرفته( 4

رار دهیداگر ترکیب دو کلمه مدنظر جستجو هستند آنها در داخل گیومه ق( 5

“health system”

nearامکان جستجوی همجواری با استفاده از ( 6

ویژگیهای جستجو
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fieldامکان محدود کردن به یک منطقه خاص ( 7

امکان محدود سازی براساس دامنه، تاریخ، زبان با نوع فایل، منطقه ( 8
جغرافیایی خاص و سایتهای خاص

ردن  امکان استفاده از برش یا کوتاه سازی  واژه ها به منظور گسترده تر ک( 9
. )*(جستجو

استفاده از حروف کوچک( 10
کلمه در جستجو استفاده کنید 8کلمه تا 6از (11
یکی از بزرگترین اشتباهات در جستجواستفاده . 

بطور متوسط . از تعداد کم کلمه کلیدی است 
بیشتر استفاده کنندگان از اینترنت از تعداد 

کلمه کلیدی استفاده می کنند که منجر به 
بازیابی تعداد بسیار زیادی سند می شود و پیدا 

.کردن یک سند و مطلب خوب غیر ممکن می شود

امکان ذخیره کردن استراتژی جستجو( 12

ویژگیهای جستجو
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(عملگرها)

1-AND

Ahmadi DNA

Find documents on DNA that were authored by Dr. Ahmadi in 

2005. 

dna [T] AND Ahmadi [au] AND 2005 [dp] دانشکده .دانشگاه علوم پزشکی لرستان
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(عملگرها)

2-OR

stresshardworking

Find articles that deal with the effects of stress or 

hardworking on myocardial infarction(MI)

(stress OR hardworking) AND myocardial infarction
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(عملگرها)

NOT

arthritis
systematic 

review

Find citations about arthritis excluding the Publication Type 

Letter. 

arthritis NOT letter [pt]
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انواع فرمتهای نمایش

عنوان•
خالصه•
اندازه فایل به بایت•
تاریخ فایل•
تاریخ ورود به پایگاه اطالعاتی•
آدرس•
زبان•
برچسب مقوله•
اصطالحات جستجوی موجود در منبع•

دانشکده .دانشگاه علوم پزشکی لرستان 

مهوش کلهر .پرستاری بروجرد 



اینترنتابزارهای جستجوی

(search Engine)جستجوموتورهای •

(Directories)راهنماهای موضوعی•

(Virtual or digital library)کتابخانه های مجازی•

(Data base)اطالعاتیپایگاههای •
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موتورهای جستجو
Search Engine
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ه و فهرستی از برنامه نرم افزاری که با استفاده از کلید واژه به جستجو منابع اطالعاتی اینترنت پرداخت
.مدارک حاوی آن کلید واژه را ارائه میدهد

 موتورهای جستجو موتورها یا روباتهایی هستند که صفحات وب(Web pages ) را می پیمایند و
ا در یك این روباتها صفحات وب را می خوانند و تمام یا قسمتی از متن ر.صفحات جدید را پیدا می کنند

ام از آنها تمام بانك اطالعاتی یا فهرستی که شما امكان دستیابی به آن را داشته باشید قرار می دهند هیچكد
. شبكه را پوشش نمی دهند ولی بعضی از آنها واقعاً بزرگ هستند

Google: http://www.google.com/

Alta Vista: http://altavista.digital.com/

Yahoo!: http://www.yahoo.com/

Teoma: http://www.teoma.com/

Magellan: http://www.mckinley.com/

HotBot: http://www.hotbot.com/

Excite: http://www.excite.com/

Open Text: http://index.opentext.net/

Lycos: http://www.lycos.com/
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ایران
  www.irandoc.ac.irمرکز اطالعات و مدارک علمی ایران

www.irost.comپایگاه اطالعاتی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

www.iranindustry.comشبکه اطالعات صنعتی ایران 

IINشبکه اطالع رسانی بهداشتی و زیست پزشکیwww.hbi.ir

www.srlst.comخدمات اطالع رسانی کتابخانه ای علوم و تکنولوژی شیراز

http://rlst.shiraz.ac.ir

www.sci.or.irمرکز آمار ایران

                           www.nli.irکتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران

WWW.SID.IRبانک اطالعات علمی کشور 

                  WWW.IRANMEDEX.COMبانک اطالعات مقاالت علوم پزشکی ایران                                             
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http://www.sid.ir/


موتورهای جستجوی علوم بهداشتی

• Ehealth Sites
– http://www.ehealthsites.com/

• Med Explorer
– http://www.medexplorer.com/

• Mayo Clinic Health Oasis
– http://www.mayohealth.org

• Medical World Search
– http://www.mwsearch.com

• TextMed
– http://www.textmed.com/
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• OnHealth

– http://www.onhealth.com

• The Medengine

– http://www.themedengine.com/

• MedHunt

– http://www.hon.ch/MedHunt/

• Md Tools

– http://www.mdtool.com/
• Nurse Web Search

– http://www.nursewebsearch.com/

موتورهای جستجو و راهنماهای موضوعی علوم بهداشتی
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http://www.themedengine.com/
http://www.hon.ch/MedHunt/
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http://www.nursewebsearch.com/


راهنمای موضوعی
(Directory)
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راهنماهای موضوعی

.مجموعه ای از لينکها به منابع اينترنتی هستند•
.رده بندی موضوعی دارند•
.ساخته دست بشرند•
.ارائه ميدهندجستجو اغلب نتايجی بهتر از موتورهای •
.بيشتر راهنماهای موضوعی قابليت کاوش دارند•
.برای يافتن اطالعات در يک حوزه خاص موضوعی خوبند•
د شروع خوبی برای زمانيست که عبارت سرچ شما نامفهوم يا چن•

.مفهومی است
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(:Academic/research)تحقیقاتی -راهنماهای موضوعی دانشگاهی•
• Bubl link

• Infomine

• Internet public library

• Librarians index to the internet

• Scout report

(:Popular/Commercial)راهنماهای موضوعی عمومی •
• About.com

• LookSmart

• SearchBeat

• Top9.com

• Yahoo!/Yahooligans 
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.ایگاه داده در اصل مجموعه ای سازمان یافته از اطالعات استپ
.این واژه از دانش رایانه سرچشمه می گیرد، اما کاربرد وسیع و عمومی نیز دارد

:پایگاه اطالعاتی 

SCIENCE DIRECT                           (HEALTH SCIENCE)

PROQUEST                                     (Medicine, Psychology,HEALTH)

BIOSIS ( Biology )

EMBASE ( Medicine )

INSPEC ( Physics, Electro technology, 

Computer )

Medline ( Medicine )

Science Citation [SCI] ( General Science )

ERIC ( Education )

COMPENDEX ( Engineering )

Psyc Info ( Psychology )
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پایگاه اطالعاتی
؟

بانک اطالعاتی
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بانک اطالعاتی عبارت است از مجموعه اطالعات در یک یا چندد موضدوع خداص کده هریدک از      
ن مجموعه ها به صورت مجزا در پرونده ای ذخیره، نگهداری و بازیابی می شدوند و بدین اید   

. هیچ ارتباطی وجود ندارد( فایلها)مجموعه های اطالعات 

بانکهدای )، بین مجموعده فایلهدای مجدزا از هدم    برنامه های نرم افزاریاگر با استفاده از -
وانندد بده   برقرار شود به صورتی که کاربران و استفاده کننددگان نهدایی بت  ارتباط ( اطالعات

العاتی می استفاده کنند، آن را پایگاه اطتصمیم گیری آسانی از اطالعات تمام این فایلها در 
.نامند

دانشکده .دانشگاه علوم پزشکی لرستان 

مهوش کلهر .پرستاری بروجرد 



مراحل صحيح انجام يک جستجوی مناسب

انتخاب ) مناسبکليدواژه  های1
جستجوی ) و Medline ،ISI)مانند( عام)بانک های اطالعاتی جامع 2

Scopus ) به روشچکيده هاو بازيابی:
لغتی جستجوی –
موضوعیجستجوی –

جستجوی ) بانک های اطالعاتی تخصصی درصورت وجود3
جستجوی مجموعه ) مقاالت  Fulltextالکترونيک و بازيابی مجالت4

بازيابی شده
جستجوی ) و بازيابی موارد باقيماندهScholar Googleازطريق وب5
تحليل) و ارزيابی مقاالت بازيابی شده6
استخراج اطالعات) مقاالت و جمع بندی نتايج7
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Boolean Logics

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
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• AND: terms on BOTH sides of this 
operator must be present somewhere in 
the document in order to be scored as a 
result

• OR: terms on EITHER side of this operator 
are sufficient to be scored as a result

• AND NOT: documents containing the term 
AFTER this operator are rejected from the 
results set
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* Truncation: finds a root word plus all 
the words made by adding letters to 
the end of it.

–Behav* finds behave, behavioral,
behaviour, etc.

? Wildcard: replaces a character 
anywhere in a word, except the first 
character.

–Wom?n finds woman and women
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