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 معنی به (الکترونیک یا چاپی) منابع به مراجعه گونه هر آیا
    است؟ جستجو

 تعریف عملی جستجو

 شیوه و اهداف/هدف اساس بر منابع، به مراجعه خیر،
 اساس همین بر و است متفاوت بسیار ،منابع به دستیابی

 .میشود تقسیم سطح سه به
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 سطوح دستیابی به منابع

 منابع، به دستیابی حالت ترین ابتدائی یا ترین ساده -1

SURFING میشود نامیده. 

 یک بدون  ،(وب تحت) منابع مختلف صفحات ارزیابی یا مشاهده :تعریف •
 روش یا شیوه یک از استفاده بدون  و شده، تعریف و مشخص هدف

 انجام افراد عالقه مورد لینکهای کردن دنبال طریق از معموال که مدون،
 .میگیرد

• SURFING آن، برای ترجمه بهترین و «سواری  موج» معنی به لغت در  
 .میباشد «گذار و  گشت»
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   .دارد نام BROWSING منابع، به دستیابی بعدی سطح -2

 نحوی  به ،(وب تحت) منابع مختلف صفحات ارزیابی یا مشاهده :تعریف •
 برای مدونی روش یا شیوه لیکن است، شده تعریف و مشخص هدف که
 .ندارد وجود دستیابی این

 .میباشد  «مرور» ،BROWSING برای فارس ی معادل بهترین •

 سطوح دستیابی به منابع
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  .دارد نام SEARCH منابع، به دستیابی سطح باالترین -3

 نحوی  به ،(وب تحت) منابع مختلف صفحات ارزیابی یا مشاهده :تعریف •
 یا شیوه هم و است، شده تعریف و مشخص جستجو، از هدف هم که

 .دارد وجود دستیابی این برای نیز  ای یافته ساختار و مدون  روش

 .میباشد  «جستجو» ،SEARCHING برای فارس ی معادل بهترین •

 سطوح دستیابی به منابع
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 به دستیابی سطوح از کدامیک با علمی منابع در جستجو •
 است؟ منطبق منابع،

  دارای باید معموال آن، ماهیت به توجه با علمی، منابع در جستجو  •

   .باشد مند نظام راهکار/شیوه و مشخص اهداف/هدف

 سطح باالترین با منطبق علمی منابع در جستجو که است بدیهی فلذا •

 .میباشد (SEARCH) منابع به دستیابی
 انجام BROWSING یا مرور بصورت دستیابی نوع این نیز، گاهی البته •

 .میشود

 جستجو در منابع علمی
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 Resources, Literature منابع •

 نامیده منابع میگیرد، قرار  مرور  یا جستجو  مورد که محتوایی  •

 چاپی فرمت دو  از  یکی به میتوانند منابع امروزه است بدیهی .میشوند
 .باشد دسترس در  الکترونیک یا

Scientific  یا «علمی منابع» با مترداف «منابع» واژه معمول  •
Resources  میشود گرفته نظر  در. 

 تعریف منابع
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 انواع منابع علمی 

 به پا نیز جدیدی منابع  و بوده برخوردار زیادی تنوع از علمی منابع امروزه •
 .میگذارند وجود عرصه

 کتاب
 ژورنال

 دائره املعارف

 فرهنگنامه
 پایان نامه

 خالصه مقاالت
 بانکهای اطالعاتی

 موتورهای جستجو

 فهرستها 

......... 
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 (درگاه)پورتال 



 معادل چاپی، منابع اشکال از یک هر ازای به معمول، بطور  امروزه،  •
 که ژورنال یا کتاب مانند .دارد وجود نیز آن (الین آن مجازی،) الکترونیک

 بسیار حتی e-journal و e-book یعنی آنها، الکترونیک معادلهای
 .است پرکاربردتر و فراگیرتر

 مجازی  بصورت ابتدا از که هستند منابع جدید اشکال از برخی همچنین •
  و ویکی پورتال، مانند) ندارند چاپی فرمت و اند شده تعریف الکترونیک یا
...) 

 انواع منابع علمی

 الکترونیک منابع مقابل در  چاپی منابع 
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 :(1)نیاز یک فرد آکادمیک به جستجو 

 :(تدریس برای) آموزش محتوای تهیه 
 اولیه محتوای تهیه •
 قبلی محتوای رسانی روز  به •

 ... و سمینار  کنگره، در  علمی سخنرانی کردن آماده 
   :علمی مستندات داوری گونه هر  

   پروپوزالها داوری •
 مجالت به ارسالی مقالت داروی •
  ها نامه پایان بر  نظارت یا داوری •
 ... و تالیفی کتب بر نظارت یا داوری •

 پژوهش موضوع انتخاب یا یافتن 
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 :(2)نیاز یک فرد آکادمیک به جستجو 

 :پژوهش یک پروتکول  یا پروپوزال نگارش  
   مساله بیان بخش •
 متون  بررس ی بخش •
 اجراء روش بخش •
 نمونه حجم محاسبه •
 :علمی مقاله یک نگارش 

  مقدمه بخش •
 گیری  نتیجه و  بحث بخش •
 :«شواهد بر  مبتنی پزشکی» با مرتبط فعالیت گونه هر  

 آن تدوین یا (بالینی راهنمای) گایدلین یک از  برداری  بهره •
 سالمت آوری فن ارزیابی •
 مشخص بالینی سوال یک به دادن پاسخ •
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 :(3)نیاز یک فرد آکادمیک به جستجو 

 :ثانویه مطالعات نگارش و  اجراء طراحی،  
   سیستماتیک مرور  •
 (فراتحلیل) متاآنالیز •
 مروری  مطالعه •

 :(کتابشناختی) سنجی علم مطالعات نگارش و  اجراء طراحی، 
 Scientometrics سنجی علم مطالعات •
 Bibliometrics  کتابشناختی مطالعات •
 Citation Analysis استنادی تحلیل •

 است؟ منابع به مراجعه مستلزم آن به پاسخ که علمی سوال نوع هر  
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 گامهای اصلی فرایند جستجو

 یافته ساختار جستجوی  یک در اساس ی گام سه •

 هدف

 گذاری 

 تعیین 

 راهکار

 انجام

 جستجو
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   :Foreground یا پژوهش ی نوآورانه، رونمایی، هدف •
   بیماری  یک جدید ابعاد یا جدید موضوعات با مرتبط اهداف •
 .نمود پیدا مرتبط، علمی موضوعات اخیر پژوهشهای در را آنها بتوان که اهدافی •

 (Back-Fore) تقسیم بندی اهداف

 :Background یا اساس ی زیربنایی، بنیادی، هدف •
 پاتوفیزیولوژی، شده، شناخته خطر فاکتورهای بیماریها، شده شناخته علل با مرتبط اهداف •

 . شده، شناخته عوارض رایج، درمانهای مکانیسمها،
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 اهداف تعیین 
انتخاب 
 نوع هدف

 تعیین هدف

B F 

B F 

 منابع تعیین 

 راهکار تعیین 
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 فرایند سه مرحله ای جستجو: نتیجه گیری



 .است ارتباط در جستجو منابع / منبع نوع با شدت به هدف تعیین   •
 اهداف / هدف اساس بر علمی، منابع / منبع انتخاب دیگر، عبارت به •

   .میگیرد صورت جستجو
 مناسبتری  شکل به منابع، برخی در جستجو طریق از است ممکن هدف هر•

 .باشد دستیابی قابل
 از فقط خاص، اهدافی / هدف به رسیدن است، ممکن حتی حاالت برخی در •

    .باشد پذیر امکان منبع، یک فقط حتی یا و منابع، برخی طریق
 انتظار همپوشانی از متفاوتی درجات میتوان منابع، یا اهداف دسته دو بین •

 .داشت

 انتخاب منابع← تعیین هدف 
 :گیری  نتیجه •
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 Backgroundانواع منابع بنیادی 



 چاپی/ کتب الکترونیک . 1
 نتوانسته هنوز  الکترونیک، کتب انتشار و تولید گستردگی رغم علی
 سالهای طی که میشود بینی پیش اما .بگیرد پیش ی چاپی کتب از

     .دهد رخ اتفاق این ،2018-2017



 پلتفورمهای جستجو و عرضه کتب

•  com.Amazon: محصوالت و) الکترونیک و چاپی کتب فروش و عرضه سرویس 

 :هست نیز دیگری  کاربردهای دارای فوق، کاربرد بر عالوه .است (مشابه
   خوانندگان نظرات به دسترس ی•

   Best Sellers یا پرفروشترینها از اطالع•
 نویسندگان و مولفین برای نو های ایده گرفتن•

 کتب ناشرین برخی جدیدا :,and Wiley (Springer ….( علمی ناشرین •

 که آنجا از .میدهند قرار خود سایت وب روی بر chapter-based بصورت را آنها الکترونیک،
 است، واحدی(DOI) دیجیتال شناسایی کد یک دارای مقاالت همانند نیز فصل هر جدید فرمت در

 پایینی، بسیار قیمت با ،DOI بر مبتنی (DDS) متون  دهنده ارائه موسسات طریق از میتوان فلذا
 .نمود دانلود را کتب فصول 

•Book Google: برای گوگل، جستجوی  موتور  باالی قدرت به توجه با 
  .است مناسب ... و کتاب محتوای یا و عناوین در جستجو



 (doiمبتنی بر ) مراکز ارائه دهنده اسناد

http://www.terapaper.com/ 



 :محققین در  مهم تفاهم سوء یک •
 جستجوهای در  ما اول  انتخاب باید گوگل جستجوی  موتور 
   .باشد (پژوهش ی یا بنیادی) علمی

 چرا؟ •
 .... و بال  سرعت بال، گستردگی یا پوشش بال، قدرت بعلت

 موتور جستجو. 2



 جستجو، موتورهای بین در  گوگل از  استفاده بالی سهم به توجه با -مهم سوال 
 منابع در  جستجو  در  آیا  وب، صفحات در  آن گسترده پوشش و  آن بالی سرعت
 باشد؟ ما اول  انتخاب باید گوگل جستجو، موتورهای از  استفاده با علمی

 موتور جستجو. 2



 موتور جستجو. 2

 که استناد مورد شاخصهای تمامی که است این مهم بسیار نکته .خیر •

 (SEO) تجاری  های استفاده اساس بر میباشند، گوگل برتری  نشاندهنده
 که است آمده بدست اینترنت از کنندگان استفاده اکثریت Surfing یا و

 .ندارد همخوانی آکادمیک یا علمی جامعه در جستجو رفتار و نیاز با الزاما

 پس چه باید کرد؟؟؟  
 

 جستجو، موتورهای بین در گوگل از استفاده باالی سهم به توجه با -مهم سوال 
 منابع در جستجو در آیا  وب، صفحات در آن گسترده پوشش و آن باالی سرعت
 باشد؟ ما اول  انتخاب باید گوگل جستجو، موتورهای از استفاده با علمی



 موتور جستجو. 2

 را وب صفحات تمامی جستجو، موتورهای این :عمومی جستجوی  موتور  •
 کلمات تکرار بیشتر، بازدید معیارهای) یکسان معیارهای از استفاده با

 به برتری  و میدهند قرار ارزیابی مورد ،(... و کلیدی کلمات نزدیکی کلیدی،
 .نمیدهند علمی منابع با مرتبط صفحات

 با مرتبط صفحات به عمومی، موارد برعکس :تخصص ی جستجوی  موتور  •
 کلمات با مرتبط صفحات که هستند قادر فلذا داده، برتری  علمی منابع

 خروجی باالی اولویتهای در دارند قرار علمی منابع در که را ما کلیدی
   .دهد قرار جستجو

 

  :جستجو موتورهای انواع



 :محدود گستره با تخصص ی جستجوی  موتور  -1  
   :تخصص ی جستجوی  موتورهای

 موتور جستجو. 2



 :وسیع گستره با تخصص ی جستجوی  موتور  -2  

   :تخصص ی جستجوی  موتورهای
 موتور جستجو. 2



 (پوشه)فهرست . 3

 موتورهای عکس خصوصیات، برخی نظر از ها پوشه یا فهرستها •
 .هستند جستجو

 یافتن و جستجو فرایند جستجو، موتورهای خالف بر فهرستها در •
 .میگیرد صورت انسانی نیروی توسط و  دستی بصورت مرتبط صفحات

 بوده، زیاد بسیار میشود بررس ی جستجو موتور  توسط که صفحاتی حجم
 خطا درصد همچنین، .بود نخواهد زیاد صفحات حجم این فهرستها، در اما
 .است کمتر خطا فهرستها، در اما زیاد جستجو موتورهای در

  چیست؟ DIRECTORY یا (پوشه) فهرست



 (پوشه)فهرست . 3

 از یکی که برد نام را dmoz سایت وب میتوان عمومی فهرستهای از •
 .است خدمات این دهنده ارائه سرویسهای قدیمیترین

 تخصص ی و عمومی گروه دو به منابع، سایر مشابه نیز را ها فهرست
 .نمود بندی تقسیم



 (پوشه)فهرست . 3
  محدود گستره با گروه دو به جستجو موتورهای مشابه نیز تخصص ی های فهرست

 :میگردند بندی طبقه وسیعتر گستره با گروه و (آزاد دسترس ی مجالت فقط)

 Open) آزاد دسترس ی با مجالت بندی فهرست عنوان تحت سامانه یک وسیع، گستره با دسته از •
Access) بندی طبقه و بندی فهرست تاکنون  و داشته کار سابقه سال 10 حدود که دارد وجود 
 . .است شده کامل آن، در OA علمی مجله 10000 حدود کتابشناختی اطالعات



 (پوشه)فهرست . 3

 Open وسیع، گستره با تخصص ی (فهرست) دایرکتوری خدمات دهنده ارائه دیگر •
Science Directory اطالعاتی بانک توسط که است EBSCO تحت و شده مدیریت 

 ادعای مطابق .دارد قرار BMC و PMC یونسکو، جمله از متعددی علمی مراکز مالی حمایت
 کامل آن، در OA علمی مجله 13000 حدود کتابشناختی اطالعات بندی طبقه مجموعه، این

 . .است شده



 علمی( المعارف دائره)دانشنامه . 4

 :ویکی های پروژه مالک مدیا، ویکی بنیاد •

 WIKIPEDIA :وب تحت دانشنامه معروفترین



 علمی( المعارف دائره)دانشنامه . 4

 و بریتانیکا در آن معادل مطالب اعتبار با پدیا ویکی در مغزی  اختالالت با مرتبط مطالب اعتبار •

   .داشت برابری  Psychiatry Textbook یک همچنین
•Reavley NJ et al . Psychol Med. 2012; 42(8): 1753-62 

 در) است دانشنامه یک اطالعات آوری جمع برای زودبازده و اثربخش راهکار یک پدیا، ویکی راهکار •
  (است صفحه میلیارد 4دارای حاضر حال

 به .مینمایند تردید اظهار آن، مطالب علمی اعتبار به نسبت پژوهشگران و متخصصین از بسیاری  اما •
 صورت پدیا ویکی مطالب اعتبار ارزیابی برای متعددی مطالعات اخیر سال چند طول  در خاطر همین
 :است گرفته

 قابل اعتماد قابلیت و اعتبار دارای پدیا ویکی روی بر موجود نفرولوژی مطالب که داد نشان دیگر بررس ی یک •
 قرار استفاده مورد (کالج آموزش سطح با بیماران) بیماران آموزش برای منبعی بعنوات میتواند و است قبولی
   .گیرد

•Thomas GR et al . Semin Dial. 2013; 26(2): 159-63 



 دانشنامه علمی. 4

 :ویکیها مخصوص جستجوی  موتور 



 (درگاه)پورتال . 5

پرتالها، مجموعه ای از اطالعات تحت وب مرتبط با هم است که بصورت  •

 .  بخشهای مجزا و طبقه بندی شده، نگهداری و مدیریت میشود

 .تقسیم بندی درگاهها، موضوعی است•

 .  پرتالها، یک ورودی مناسب برای کاربران در یک زمینه موضوعی خاص، میباشند

پورتال را بصورتی طراحی میکنند که عناوین یا ایتمهای دسته بندی شده را در 

صفحه اصلی آن درج نموده تا کاربران بتوانند مطابق با نیازهایشان از محتویات 

 . آن بهره برداری نمایند

 :(درگاه) پورتال تعریف



 پورتال. 5
 MERLOT :بهداشتی علوم در ها پرتال برخی

http://healthsciences.merlot.org/ 



 پورتال. 5
 Cloude Moore :بهداشتی علوم در ها پرتال برخی

https://www.hsl.virginia.edu/portal/pubhealth 



 پورتال. 5
 Grant Information Portal :بهداشتی علوم در ها پرتال برخی

http://guides.lib.umich.edu/hsgip 



 پایگاه داده علمی/ بانک اطالعاتی  •

 Academic or Scientific Database 

 Foreground( روبنایی)منابع پژوهشی 



 Database یا ها داده پایگاه اطالعاتی، بانک •

 تعریف

 مناسب افزاری  سخت زیرساخت یک به معموال که است افزاری  نرم بستر•
 درون در را (کامل بطور  اسناد یا) اسناد به منتسب های داده و بوده متصل
 یا پروتکول  یک با و فراخوانی، صورت در را آنها و نموده نگهداری  خود
 .مینمایند ارائه کننده درخواست به مشخص، شیوه

All 
Databases 

Academic 
Databases 

Bibliographic 
Databases 



 چگونه میتوان به لیست 
 بانکهای اطالعاتی علمی دست یافت؟

WIKIPEDIA 



 چگونه میتوان به لیست 
 بانکهای اطالعاتی کتابشناختی دست یافت؟

http://www.adelaide.edu.au/library/guide/med/wd.html 



 اسناد نوع نظر از بندی طبقه (الف •

  طبقه بندی بانکهای اطالعاتی کتابشناختی

 عمده اطالعاتی، بانکهای در موجود (RESOURCES) منابع به توجه با•
 چکیده، کتابشناختی، اطالعات) مقاالت محتوای دارای اطالعاتی بانکهای

 محتوای دارای میتوانند بانکها این اما .میباشند علمی مجالت (کامل متن
 یا) الکترونیک کتب سمینارها، مقاالت مانند موارد، این از غیر دیگری 

 شیمیایی مواد اطالعات فرمولها، استانداردها، ها، نقشه ،(آنها اطالعات
   .باشند نیز ... و داروها خطرناک،



 دستیابی قابل محتوای نظر از بندی طبقه (ب •

 حداقل دارای میتوانند اطالعاتی بانکهای موجود، محتوای به توجه با •
 .باشند متغیر متن تمام یا و چکیده ،کتابشناختی اطالعات محتوای
 اطالعاتی بانکهای نوع از ژورنالها، یا مقاالت اطالعاتی بانکهای عمده امروزه
  مانند) میباشند (چکیده + کتابشناختی اطالعات دارای) چکیده

PubMed، Psychinfo و ...) 

  طبقه بندی بانکهای اطالعاتی کتابشناختی



 اطالعاتی بانک محتوای به دسترس ی هزینه نظر از بندی طبقه (ج •

 از استفاده و ورود برای) میباشند رایگان محتوای فاقد که بانکهایی •

 ISI Web of :(هستند هزینه پرداخت مستلزم امکانات، حداقل
Science، SCOPUS 

 پرداخت نیازمند دیگر، بخش ی و رایگان آنها محتوای از بخش ی که بانکهایی •

 IEEE Xplore و AGRICOLA :میباشد هزینه
 رایگان آنها مقاالت  کامل متن حتی آنها، محتوای کل که اطالعاتی بانکهای •

   OSD یا DOAJ مانند .میباشد
 

  طبقه بندی بانکهای اطالعاتی کتابشناختی



 تخصص ی رشته یا علمی فیلد نظر از بندی طبقه (د •

 محتوی  منابع یا اسناد که هستند بانکهایی :عمومی اطالعاتی بانکهای •

  ،PubMed مانند :میباشند تخصص ی رشته  چندین برگیرنده در آنها،
SCOPUS و ISI Web of Science 

 آنها، منابع یا محتوا که هستند بانکهایی :تخصص ی اطالعاتی بانکهای •
  مانند .است تخصص ی حوزه (چند یا) یک علمی اسناد دربرگیرنده

AGRICOLA، IEEE Xplore و PsychINFO  
 

  طبقه بندی بانکهای اطالعاتی کتابشناختی



 یا سازی  نمایه فرایند وجود) علمی اعتبار نظر از بندی طبقه (ه •
 (آن وجود عدم

 هستند بانکهایی :D Indexing. یا ای نامه نمایه اطالعاتی بانکهای •
 و اسناد باالتر اعتبار نشاندهنده که بوده سازی  نمایه فرایند دارای که

 ،PubMed/ MEDLINE، ISI/WoS :آنهاست درون منابع
SCOPUS و ... 

 بانکهایی :D indexing-Non. ای نامه نمایه غیر  اطالعاتی بانکهای •
 مورد در نمیتوان بسهولت فلذا نبوده، سازی  نمایه فرایند دارای که هستند

 Google مانند .نمود نظر اظهار آنها درون منابع یا اسناد اعتبار
Scholar   

 

  طبقه بندی بانکهای اطالعاتی کتابشناختی



 پلتفورم/ ناشر /  بانک اطالعاتی



Workshop on 

 SEARCH in Biomedical 

Literature 

 in focus on  

Health Sciences 

 آشنایی با بانکهای اطالعاتی مهم



• The most used database by Medical Researchers 
throughout the World 

• MEDLINE is accessible through different Providers/ 
Vendors/ Platform: 
– PubMed 

– OVID 

– Web of Knowledge (WoK) 

– EBSCO 

– EMBASE… 

 

MEDLINE 



BMC 
~ 300 

PMC 
~ 4000 

~ 5100 

~ 17,000 

PubMed Subsets; MEDLINE & other cores 



• The most used MEDLINE by Medical 
Researchers throughout the World, because: 
– Free for all worldwide users 

– Has Powerful Search Engine 

– One of the most complete MEDLINE (time and 
resources coverage)  

– Has full-text/ publisher link 

• Resource Coverage: 
– ~ 26,000 Journals 

– ~ 24,000,000 Articles/ Records 

–  MEDLINE core has > 5,100 Journals  

• Time Coverage: generally 1946 to the present 

PubMed & MEDLINE 



• Different  Providers / Platforms of MEDLINE: 
– Until 2008, ~ 500 licenses of MEDLINE had been 

issued.  

– 28 free web based providers / platforms have been 
shown. 

• Different Providers with 3 levels of coverage: 
– PubMed: high coverage, Most complete version with 

~5100 Journals 

– Ovid: moderate coverage, ~ 3900 Journals 

– EBSCO, EMBASE and MD Consult: lowest coverage, 
~1800 Journals 

• Time Coverage: MEDLINE of PubMed and OVID 
included  1946 to the present, EBSCO and MD 
Consult have been included 1966 to the present. 

PubMed’s MEDLINE 



• Needed subscription 

• Largest Abstract Database that includes: 
– 19500 Peer-reviewed Journals (1900 Open Access J) 

– 360 Book Series 

– 49 millions Articles 

– 5.3 millions Conference papers 

• Subject Coverage is: 
– Life Sciences ~ 18% 

– Social Sciences ~ 21% 

– Health Sciences ~ 28% 

– Physical Sciences ~ 28% 

SCOPUS 



• Unfortunately, several resources reported that 

SCOPUS has full coverage (100%) for 

PubMed/MEDLINE journals.  

• This is mistake. Really the common journals are 

EMBASE’s MEDLINE journals (lowest MEDLINE 

journals) that ~ 1800 Js.  

• SCOPUS is a very young database, then before 

1996 the coverage is low for different disciplines . 

SCOPUS 



ISI/ Web of Science (WoS) 
/ Web of Knowledge (WoK) 

~ 17,000 Js 

~ 12,500 Js 

JCR 
~ 8400 Js 



• Needed subscription 

• Oldest Multidisciplinary Database that 
includes: 
– ~ 12,500 Journals 

– > 150,000 conference Papers 

– > 30,000 Scientific eBooks  

– 38,000,000 Articles/ Records 

– Has 3 citation databases: 
• Art & Humanities Citation Index: ~ 1700 Journals 

• Social Sciences Citation Index: ~ 3000 Journals 

• Science Citation Index Expanded: ~ 8500 Journals 

• Time Coverage is: 
• Art & Humanities Citation Index: (1975- present) 

• Social Sciences Citation Index: (1956- present) 

• Science Citation Index Expanded: (1900- present) 

 

ISI/ Web of Science (WoS) 



• Needed subscription 

• The Database includes: 
– ~ 4800 peer-reviewed Journals  

– ~ 1800 Journals are common between EMBASE 
and MEDLINE 

• Subjects Coverage are: 
• Pharmacology & Toxicology 

• Clinical & Experimental Medicine 

• Biotechnology & Biomedical Engineering 

• Health Policy & Management 

• Occupational & Environmental Health 

• Veterinary medicine 

• Dentistry & Nursing 

 

EMBASE 



• One of the specific services of Google 

• The source coverage has not reported, but theoretically 
all of scientific journals (peer-reviewed or non peer-
reviewed) that accessible on WWW could be covered. 

• Google Scholar could be as Gold Standard for 
Scientometric/ Bibliometric analysis (comparing 
assessed Database(s) with Google Scholar by similar 
searching)  

• Google Scholar records include: 
• Articles 

• Books 

• Technical Report 

• Theses 

• Patents  

• Other scholar documents 

 

Google Scholar 



• Several Investigations showed that Google 
Scholar has the highest coverage in 
medical/biomedical sciences.  

• An evaluation study on Google Scholar showed 
that has higher coverage for: 

• Open Access (OA) Journals 

• English language Journals 

• Publisher / Platform provided Journals 

 

  Google Scholar has the lower coverage for: 
 non-Open Access (OA) Journals 

 non-English language Journals 

 bibliographic databases 
 

Google Scholar 



 (از منظر انتخاب بانکها)ارزیابی مقایسه ای بانکهای اطالعاتی 

 تخصص ی رشته یا موضوع1)

 Overlapping اطالعاتی بانکهای همپوشانی میزان2)
A tool for comparing scientific databases: 

http://adat.crl.edu/databases 



ISI Web of Sciences versus SCOPUS 

SCOPUS

WoS

8432

934

11377

SCOPUS WoS



ISI Web of Sciences versus BIOSIS 



Search Recall= (a / a + c)  similar to SENSITIVITY 

Search Precision= (a / a + b)   similar to PPV 

 دو شاخص اساسی در مقایسه بانکهای اطالعاتی با یکدیگر

 GS 

+ 

GS  

_ 
 

total 

SCOPUS + 111 78 189 

SCOPUS - 9549 ? ?? 

total 9660 ?? ??? 

 

 

جدول فوق نامعلوم  dاز آنجا که معموال در ارزیابی مقایسه ای بانکهای اطالعاتی، خانه •

 .  جدول نداشته باشد dاست، فلذا از شاخصهایی استفاده میکنیم که نیازی به خانه 

 GS 

+ 

GS  

_ 
 

total 

test + a b a+b 

test - c d c+d 

total a+c b+d n 

 

 



Search Recall= (111 / 9660) ≈ 11.5%   

Search Precision= (111 / 189) ≈ 58.7%   

 دو شاخص اساسی در مقایسه بانکهای اطالعاتی با یکدیگر

 GS 

+ 

GS  

_ 
 

total 

SCOPUS + 111 78 189 

SCOPUS - 9549 ? ?? 

total 9660 ?? ??? 

 

 

برای جستجوی مقالت مرتبط با اثرات دیوکسین بر روی نوزادان، میخواهیم کیفیت : مثال•

 را ارزیابی نماییم؟   SCOPUSجستجو در بانک اطالعاتی 

 GS 

+ 

GS  

_ 
 

total 

test + a b a+b 

test - c d c+d 

total a+c b+d n 

 

 



 علمی مراحل مختلف فرایند جستجو در منابع

یافتن شواهد محکم در ارتباط با اثر بخش ی سیگارهای الکترونیک : هدف •

 در ترک سیگار

 آیا مصرف سیگار الکترونیک میتواند منجر به ترک سیگار شود؟   : سوال •

 سوال به جستجو هدف تبدیل (1



 علمی مراحل مختلف فرایند جستجو در منابع

سوالی است که ریشه در موضوعات بنیادی،  backgroundسوال  •

  . مبنایی یا اساس ی یک بیماری، درمان یا هر موضوع مرتبط با سالمت دارد

فصل تابستان است و شما در داروخانه محل کار خود، متوجه میشوید که چندین مورد : مثال •

با کمی پرس و . از روز قبل به داروخانه های سطح شهر، مراجعه نموده اند( اسهال خونی)دیسانتری 

جو از پزشکان و متخصین عفونی، مطلع میگردید که عامل بیماریزای این دیسانتری، آمیب بوده 

   آیا دیسانتری آمیبی پتانسیل همه گیری یا اپیدمی دارد؟حال سوال این است که . است

 (foreground vs background) سوال نوع تعیین (2



 علمی مراحل مختلف فرایند جستجو در منابع

سوالی است که برخالف مورد قبل، با موضوعات  foregroundسوال  •

نسبتا جدید یا بهتر است بگوییم، با موضوعات پژوهش ی مرتبط با بیماری یا 

  .  پیامد سالمتی مورد نظر ما، در ارتباط است

از طرف بیماران،  مراجعین و یا برخی از . شما در یک کلینیک ترک سیگار کار میکنید: مثال •

آیا مصرف سیگارهای الکترونیک میتواند منجر به ترک همکارانتان مواجه با این سوال میشوید که، 

   سیگار شود؟

 (foreground vs background) سوال نوع تعیین (2



 علمی مراحل مختلف فرایند جستجو در منابع

نیاز به منابعی دارد که  backgroundبطور خالصه باید گفت، سوال  •

بتواند محتویات یا مستندات علمی بنیادی یا نظری مرتبط با موضوع اصلی 

 .را جستجو نماید

نیاز به منابعی دارد که بتواند یافته های  foregroundهمچنین سوال  •

مرتبط با سوال یا موضوع مورد نظر را ( جدید یا نسبتا جدید)پژوهشهای 

  .  جستجو نماید

 جستجو سوال نوع به توجه با جستجو منابع انتخاب یا تعیین (3



 علمی مراحل مختلف فرایند جستجو در منابع

 کتابهای مرتبط •

 (فهرستها)دایرکتوری  •

 (یا سایر ویکی ها)ویکی پدیا  •

 (عمومی یا تخصص ی)موتورهای جستجو  •

  . پرتال های مرتبط  •

 background سوال با مرتبط منابع (1-3

 forground سوال با مرتبط منابع (2-3
 بانکهای اطالعاتی علمی •



 علمی مراحل مختلف فرایند جستجو در منابع

  :  4WHیا  4Wاستراتژی   •

واژه مهم مرتبط  4یعنی اینکه در تعیین واژه های کلیدی میتوان از ( ها)این استراتژی  •

و یا ترکیب این چهار کلمه سوالی بعالوه واژه  whereو  what ،who ،whenبا 

How میتوانید، برای یافتن مستندات اقدام کنید. 

 background جستجوی  راهبردهای تعیین (1-4



 علمی مراحل مختلف فرایند جستجو در منابع

  : PICOاستراتژی  •

یعنی اینکه در تعیین واژه های کلیدی میتوان از دو، سه یا چهار ( ها)این استراتژی  •

 :ایتم گزینه های زیر استفاده نماییم

•P   یاPatients 

• I  یاIntervention یا مداخله 

• C  یاComparison 

• O   یاOutcome 

 foreground جستجوی  راهبردهای تعیین (2-4



   Search Strategy: استراتژی جستجو•

 تعاریف و اصطالحات پایه در جستجو

در عمل،  . راهکاری است که جهت و رویکرد جستجوی ما را نشان میدهد
  واژه هایجستجو،  بازه زمانیجستجو،  منابعیعنی مشخص نمودن 

 .جستجو دستورالعملجستجو و 
 
 

 

   Search Terms or Keywords: واژه های جستجو•
های پیشنهادی برای بین واژه واژه هایی هستند که مناسبترین واژه ها در 

 .  یک جستجو میباشند
 
 

 

   Search Syntax: دستورالعمل جستجو•
ترکیبی از واژه های جستجو و برخی ضمائم یا اجزاء دیگر را که مجموعه 

(  موتور جستجوی بانک اطالعاتی)آنها در محل مخصوص جستجو 
 .  درج نموده و پس از آن، فرایند جستجو را اجراء مینماییم

 
 

 



 عملگرها  •

 PubMedجستجو در تکنیکهای 

AND  :مشابه عمل اشتراك در ریاضی است 
Osteoporosis AND calcium 

OR  :مشابه عمل اجتماع در ریاضی است 

Osteoporosis OR fracture 

NOT  :کلمه بعد از آن در محتوای جستجو نباشد 
Osteoporosis NOT sport 

و سپس ترتیب  )( اولویت جستجو با عبارت داخل پرانتز 
 .عبارات از چپ به راست است

 

 
 

 



   Tagsتگ ها •

 PubMedجستجو در تکنیکهای 



 :  تگ های مهم•

 PubMedجستجو در تکنیکهای 

• [ti] 

• [tiab] 

• [au] 

• [fau] 

• [1au] 

• [ta] 

• [ad] 

• [pl] 
 

 

• [dp] 

• [tw] 

• [mh] 

• [sb] 

• [pt] 
 

 



 :  sbتگ زیرمجموعه های مهم با •

 PubMedجستجو در تکنیکهای 

• medline[sb] 

• aids[sb] 

• Cancer[sb] 

• Cam[sb] 

• dietsuppl[sb] 

• Effectiveness[sb] 

• Systematic[sb] 

• tox[sb] 
 

 

• reportresearch[sb] 
 

 



 :  ptتگ انواع انتشار مقاالت  مهم با •
 PubMedجستجو در تکنیکهای 

• Case reports[pt] 

• Clinical trial[pt] 

• Controlled clinical trial[pt] 

• Randomized controlled trial[pt] 

• Comparative study[pt] 

• In vitro study[pt] 

• Multicenter study [pt] 

• Observational study[pt] 

• Practice guideline[pt] 

• Validation studies[pt] 
 

 



مرور  مربوط به بیماری ایدز را KAPمیخواهیم پرسشنامه مطالعات منتشر شده  ( 1تمرین •

 سینتاکس مناسب چیست؟. نموده و بهترین پرسشنامه را انتخاب نماییم

مطالعات کارآزمایی بالینی ترک سیگار با استفاده از سیگار الکترونیک را در ( 2تمرین •

PudMed بیابید؟ 

 ( 3تمرین •

 

 PubMedجستجو در تمرین 



 سایر موارد •

 PubMedجستجو در تکنیکهای 

 Exact Phraseعبارت دقیق : ” ” 
 

*  :Truncation 

Osteopor* 

 
Mesh  :از دو روش میتوان جستجو نمود. 
Filter :  محدود سازی یا اعمال شرط از یک یا چند بعد خاص 

 
 

 



PICO strategy 



PICO strategy (an example) 



PICO strategy (an example) 



PICO strategy (an example) 



 دستورالعمل جستجو در موتورهای جستجو

 :(scholar google و) Google جستجوی  موتور 
 مثال و تفسیر اپراتور 

+ Influenza + vaccine 
  در پاب مد عمل میکند  ANDمشابه عملگر 

- Influenza – vaccine 
 در پاب مد عمل میکند NOTمشابه عملگر 

Filetype: extension Filetype:pdf 
. استفاده میشود  ...(اکسل، وورد، پاورپوینت، اکسس و )یافتن انواع خاص ی از فایلها  برای

 .  مربوطه به فایل خاص ی را نیز  قرار داد extensionمیتوان بجای نوع فایل، هر پسوند یا 

Site:URL Site:www.yahoo.com 
Site:yahoo.com 

و یا زیرمجموعه های آن جستجو  (URL)در یک وب سایت با یک آدرس اینترنتی مشخص 
 مینماید

inurl:word Inurl:paper 
در ( در مثال فوق  paperمانند )عمگر، جستجو را به وب سایتهایی که یک کلمه خاص  این

 . آدرس اینترنتی آنها موجود است، محدود مینماید



 دستورالعمل جستجو در موتورهای جستجو

 :(scholar google و) Google جستجوی  موتور 
 مثال و تفسیر اپراتور 

allinurl: word1 word2 allinurl: systematic review 
است، فقط بجای یک کلمه، قادر است چند کلمه را در آدرس اینترنتی  inurlمشابه عملگر 
  . جستجو نماید

intitle:word Intitle:influenze 
 .نظر آمده است را می یابد صفحاتی را که در عنوان آنها، کلمه مورد

allintitle: word1 word2 

allintitle: “word1 word2” 

Intitle: influenze vaccine 
در عنوان آنها دو واژه واکسن و انفولنزا بکار رفته، مورد استفاده قرار  برای یافتن صفحاتی که

در خط بعدی، صفحاتی آوده میشود که دقیقا واژه بکار رفته در عنوان آنها مانند . میگیرد
 .عبارت داخل گیومه باشد

intext:word 
allintext: word1 word2 

واژه یا  (intext)موارد فوق است، فقط فرق آنها این است که چنانچه این عملگر  مشابه
 .عبارت مورد نظر را در متن صفحات نیز بیابد، گزارش میکند



 SEARCH in 

  

Health Sciences 

Databases 

 آشنایی با بانکهای اطالعاتی مهم علوم بهداشتی



TOXNET 

http://toxnet.nlm.nih.gov/ 



CABI 

http://www.cabi.org/ 



CABI 

http://www.cabi.org/ 



CABI 
http://www.cabi.org/ 



AgeLine 

http://www.ebscohost.com/academic/ageline 



POPLINE 
http://www.popline.org/ 




