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مقدمه

لكه شاخص قدرت در يك كشور، فقط در مقدار مواد اوليه، و سرمايه نيست، ب
ايی های و توان( تحقيق)شكوفايی استعداد اكتشاف بنياد و اساس قدرت، بر 
.  ناشی از آن استوار است

 كيل و چون و چرا هستند اقليتی را تشاهل تفكر، تحقيقهمه جا افرادی كه
ه اگر چرا ك. اقليتی كه تكيه گاه اكثريت اند. ميدهند، اما اقليت مؤثری را

.  شدتقليدها در جايی بر تحقيق تكيه نزنند، بنای معيشت ويران خواهد

 دمی رسانآفرينشو از پذيرش به اجتهادتحقيق، انسان را از تقليد به.

2



 م كه جز را بشناسيمطالعات گذشته نياز است ،مناسبتحقيقبرای انجام يك

.در منابع اطالعاتی ميسر نمی شودجستجوی قوی از طريق 

 جستجوی در منابع اطالعاتی به پژوهشگر امكان می دهد تا با

.آشنا شود 3

مقدمه

روش های 
پژوهش

نتایج قبلی به 
دست آمده از 

پژوهش ها
کمبود های 

پژوهشی 
پایه ای جهت 
مطالعه آینده
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موتورها و منابع جستجو

موتورهای جستجوگر:

           گوگلwww.google.com

            ياهوwww.yahoo.com

        پرسشگرwww.Ask.com

http://www.google.com/
http://www.yahoo.com/
http://www.ask.com/
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منابع الکترونیک جستجو

بانك های فارسی:

  پايگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهیwww.sid.ir

     بانك اطالعات نشريات ايرانwww.magiran.com

 پژوهشگاه اطالعات و مدارک علمی ايرانwww.irandoc.ac.ir

بانك جامع مقاالت پزشكی     : مدليبwww.medlib.ir

سالمت   بانك مقاالت : ايران مدكس

http://health.barakatkns.com/

http://www.sid.ir/
http://www.magiran.com/
http://www.irandoc.ac.ir/
http://www.medlib.ir/
http://health.barakatkns.com/
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منابع الکترونیک جستجو

بانك های انگليسی زبان:

كتابخانه پزشكی ملی آمريكا: پاب مد

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

گوگل اسكالرhttps://scholar.google.com/

      پايگاه اطالعات استنادی اسكوپوسhttps://www.scopus.com/

 الزوير(Elsevier ) يا(Science Direct)

https://www.elsevier.com/

http://www.sciencedirect.com/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
https://scholar.google.com/
https://www.scopus.com/
https://www.elsevier.com/
http://www.sciencedirect.com/
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نکات اصلی برای انجام یک جستجوی موفق

 (مقاله ، فیلم ، کتاب )قبل از جستجو نیاز، تعیین اطالعات مورد

 تعیین واژه های کلیدی

 مناسب موتور جستجوی انتخاب

ردهای استفاده از استراتژی مناسب برای جستجو با به کارگیری عملک

AND/OR/NOT



يق تر و انتخاب يك كليد واژه مناسب كمك می كند تا جستجو سريع تر، دق

كارآمد تر انجام شود

كليد واژه بايد:

مختصر و كوتاه باشد

حاوی لغات اصلی و مهم باشد

 لغات موجود در كليد واژه با امالی صحيح علمی باشند

 به طور مناسب از حروف ربط(And, Or, Not )استفاده شود.
8

انتخاب کلید واژه مناسب



مثال:

خودمراقبتی در بيماران سرطان كولون: عنوان

تی و ، خودمراقبتی در سرطان كولون، خودمراقبكولونسرطان : كليد واژه

سرطان كولون

 Keywords: Colorectal Cancer, Selfcare in 

Colorectal Cancer, Selfcare and Colorectal

Cancer
9

انتخاب کلید واژه



AND منطقی است و جستجو را محدود و اشتراک مفاهيم را ضرب

.  ميرساند

 مثال :Diabetes AND Ulcer

در اين مثال، به مقاالتی نياز است كه شامل هر دو واژه باشند  .

10

(AND)استفاده مناسب از حروف ربط 



 جایرا به +برخی از موتورهای جستجو ، نمادAND به كار می برند  .

مثال:Diabetes+Ulcer

11

(AND)استفاده مناسب از حروف ربط 



12



ه كار جمع منطقی است و برای وسعت جستجو يا به عبارتی افزايش نتايج ب

.ميرود و اجتماع مفاهيم را  می سازد

 مثال :Cancer OR tumor 

ن و در مثال باال به مقاالتی نياز است كه حداقل شامل يكی ازدو واژه سرطا

. تومورهستند

13

(OR)استفاده مناسب از حروف ربط 



 تفريق منطقی است كه برای مستثنی كردن و حذف مفهومی خاص از

.  مفهومی عام به كار ميرود

 مثال :Diabetes NOT  Foot 

حذف در اين مثال ، جستجو تنها شامل كلمه اول است و كلمه بعدی از نتايج

.  می شود

14

(NOT)استفاده مناسب از حروف ربط 



 را به جای –برخی از موتورهای جستجو نمادNOT هنگام . كار می برندبه

:يداستفاده از اين عملگر حتما از يك فاصله خالی قبل از آن استفاده كن

مثال :Diabetes -foot

15

(NOT)استفاده مناسب از حروف ربط 
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 در محدود كردن نتيجه ی جستجو به لغات “ “يا »« استفاده از گيومه

داخل گيومه با همان ترتيب نوشته شده است 

مثال   :“liver Symptoms”

17

“    “استفاده مناسب گیومه یا 
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- ؟ :  كلماتی كه در يك يا دو حرف با هم فرق دارندبرای بازيابی*

مثال  :

20

ریشه سازی 



 در مواردی كه يك كلمه دارای پيشوند های مختلف است مانند لغتMed 

می آيدicine, itation, icalكه با پسوند های 

مثال:

21

*کوتاه سازی با 



 كندصفحات و مقاالت محدود می به عنوان جستجو را  .

 نبايد فاصله ای بينIntitle عبارت مقابل آن باشدو.

مثال:

Intitle:nursing

22

INTITLEاستفاده ازعملگر 
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 عملگرپسوند فايل مورد نظر را در مقابلFiletypeوارد كنيد.

Nursing care Filetype:pdf

Nursing care Filetype:pdf OR doc 

ه پس همچنين می توان تنها با وارد كردن فرمت مورد نظر به انتهای كليد واژ

از دو فاصله جستجو مشابه باال انجام داد 

24

FILETYPEاستفاده ازعملگر 
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 عملگرDefineاه جهت يافتن توضيح علمی لغات در گوگل و برخی پايگ

اصطالح علمی و توضيح MeShهای اطالعاتی به كار می رود و عملگر 

لی فراگير يك لغت را ارائه می كند كه در وب سايت كتابخانه پزشكی م

آمريكا قابل دسترس است 

26

MESHو DEFINEاستفاده ازعملگر 

DefineMeSh
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برای يافتن عنوان مقاله مربوط به يك نويسنده استفاده می شود

رفته بيشترين كاربرد در پايگاه های اطالعاتی و در قسمت جستجوی پيش

است و در موتور های جستجو گر راحت تر آن است كه با اضافه كردن نام 

.نويسنده به عنوان مورد جستجو به دنبال نتيجه باشيد

28

AUTHORازعملگراستفاده 



جستجو در گوگل اسکالر

 آدرس اینترنتیhttps://scholar.google.com/

https://scholar.google.com/


.1Google تا را به شما می دهد اين امكان علمی را ارائه كرده است كه جستجوگر

نجام و كتابخانه های موجود در شبكه ا، علمی دانشگاهیمنابع جستجوی كاملی در 

.  دهيد

ما به كنيد، نتايج آن بر اساس پاسخ به سؤال شجستجو می وقتی كه كلمه ای را 2.

، ارائه ويژگی بخصوص اين موتور جستجو. صورت اولويت بندی نمايش داده می شود

منابع استنادی  سرويس های است كه از ها citeتعداد رجوع به مقاالت يا همان 

.باشدمی  Scopus , Web of scienceگران قيمتی مانند 

Google Scholar





ی وب در شبكه جهانيكی از محيط های جستجو و بازيابی منابع حوزه ی علوم پزشكی 

(NCBI)است كه توسط مركز ملی اطالعات بيوتكنولوژی 

NCBI=National Center for Biotechnology Information

(NIH)وابسته به مركز ملی اطالعات زيست فناوری 

NIH=National Institute of Health

.شده استتهيه ( NLM)در كتابخانه ی ملی پزشكی آمريكا واقع 

NLM=National Library of Medicine

Pubmed



آدرس دسترسی

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

Pubmed.com 

Pubmed

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
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آدرس دسترسی

http://www.sid.ir/

پایگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهی 

http://www.sid.ir/








آدرس دسترسی

https://irandoc.ac.ir/

پژوهشگاه اطالعات و مدارک علمی ایران 

1

2

https://irandoc.ac.ir/










انواع مطالعات

کیفی

کمی

ترکیبی

مصاحبه ای

پرسشنامه ای

ترکیب دو مورد فوق



انواع مطالعات

مشاهده 
ای

توصيفی

تحليلی

تجربی كارآزمايی ها



انواع مطالعات

مروری بر 
مطالعات گذشته

مطالعات اصيل
(Orginal)



انواع مطالعات توصیفی

 مقطعی مطالعات

 CROSS  SECTIONAL   STUDIES 

 CASE- REPORT 

 CASE – SERIES



تحلیلیانواع مطالعات 

 (مورد شاهدی )گذشته نگر مطالعات

 RETROSPECTIVE STUDIES

(CASE-CONTROL S.)   

(مطالعات همگروهی )مطالعات اینده نگر 

 PROSPECTIVE  STUDIES

COHORT



بررسی های تجربیانواع 

 های شاهددار تصادفی شده کارآزمایی

 تصادفیهای غیر کارآزمایی
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