آشنایی با بانک های اطالعاتی

بانک اطالعاتی  scopusچیست ؟
ٔدٕٛػ ٝثب٘ه اىالػبسی  scopusاس ٔدٕٛػ ٝثب٘ه ٞبی اعشٙبدی ػّ ْٛاعز و ٝسٛعو
ؽزوز ٙٔ Elsevierشؾز ٔی ؽٛد  ٚدظ اس  web of scienceو ٝسٛعو  ISIسِٛیذ ٔی
ؽٛد،دٔٚیٗ ٕ٘بی ٝاعشٙبدی ػّٔ ْٛحغٛة ٔی ٌزدد ٙٔ .ظٛر اس ٕ٘بی٘ ٝبٔ ٝاعشٙبدی ػّ ، ْٛثب٘ه
اىالػبسی اعز و ٝػال ٜٚثز چىیذٔ ٜمبالر  ،دارای فٟزعز رفزا٘ظ ٞب(ٔٙبثغ) ٞز ٔمبِ٘ ٝیش ثٛدٚ ٜ
ثذیٗ سزسیت أىبٖ ٔحبعج ٝسؼذاد ارخبػبر (اعشٙبدار ثب ٞ citationب) ثٞ ٝز ٔمبِ ٝرا فزأ ٓٞی
وٙذ .ثذیٗ سزسیت ٔی سٛاٖ دریبفز ٞز ٔمبِ ٝدر ایٗ ٔدٕٛػ ، ٝسبو ٖٛٙچٙذیٗ ثبر ٔٛرد ارخبع ٚ
اعشٙبد سٛعو عبیز ٔمبالر لزار ٌزفش ٝاعز  ٚیب ث ٝػجبرر دیٍز چٙذیٗ ثب سٛعو عبیز ٔمبالر
ٔٛرد رفزا٘ظ ٚالغ ؽذ ٜاعز و ٝایٗ خٛد ٔی سٛا٘ذ ؽبخقی اس ویفیز ٔمبِ ٝثبؽذ.
ایٗ ٔدٕٛػ ٝدر ثزٌیز٘ذ ٜثیؼ اس 15777ػٛٙاٖ ٔدّ ٝاس ٔٛمٛػبر ٔخشّف اعز فّذا دٛؽؼ
ٔدالر آٖ سمزیجب د ٚثزاثز  web of scienceثٛد ٚ ٜثٕٞ ٝیٗ ػّز ٌشارػ اعشٙبدار ٚ
ارخبػبر ث ٝدعز آٔذ ٜاس آٖ دلیك سز اعز .خبِت ایٗ اعز ؤ ٝدٕٛػ scopus ٝدر ثز ٌیز٘ذٜ
سٕبٔی ٔدالر ایٙذوظ ؽذ ٜدر ٔذالیٗ اعز  ٚث ٝػجبرر دیٍز ٔ %177مبالر ٔذالیٗ را در ثز ٔی
ٌیزد.
اس آ٘دب و ٝدٛؽؼ ٔدالر  Scopusثب ٔدٕٛػٞ ٝبی  ٚ Web of scienceدیٍز ثب٘ه ٞب
ٔشفبٚر اعز ٕٔىٗ اعز ثزخی ٕٞىبراٖ سؼذاد ٔشفبٚسی اس ٔمبالر خٛد را در ایٗ خذأ َٚالحظٝ
وٙٙذ و ٝایٗ أز ىجیؼی ٔ ٚزثٛه ث ٝدٛؽؼ ٔدالر Scopusاعز.

آشنایی با پایگاههای اطالعاتی – SID
در ػقز اىالػبر  ٚخٟب٘ی وٞ ٝز ٌ ٝ٘ٛسٛعؼٛٙٔ ٝه ث ٝدعشیبثی ٔغشٕز  ٚػّٕی ث ٝاىالػبر اعز
 ،عبٔب٘ذٞی  ٚدزداسػ اىالػبر ٔ ٚمبالر ػّٕی ٔٙشؾز ؽذ ٜدر ٘ؾزیبر ػّٕی-دضٞٚؾی إٞیشی
خبؿ یبفش ٝاعز  .ثز ایٗ اعبط خٟبد دا٘ؾٍبٞی در سبریخ ٔ 14زداد  1161الذاْ ث ٝافششبح ٔزوش
اىالػبر ػّٕی خٟبد دا٘ؾٍبٞی ٕ٘ٛد .اٞذاف سبعیظ ایٗ ٔزوش آ٘چٙبٖ و ٝدر اعبعٙبٔ ٝآٖ آٔذٜ
اعز "سزٚیح  ٚاؽبػ ٝاىالػبر ػّٕی ٌ ،غشزػ  ٚارسمبء خذٔبر اىالع رعب٘ی ثٔ ٝحممبٖ ،
عزػز ثخؾیذٖ ث ٝوبٚػ ٞبی ػّٕی  ٚافشایؼ اثز ثخؾی سحمیمبر در وؾٛر اعز".
ٔزوش اىالػبر ػّٕی خٟبد دا٘ؾٍبٞی سحز ٘ظبرر ؽٛرای ػّٕی  ،خذٔبر خٛد را اس ىزیك
دبیٍب ٜایٙشز٘شی  www.SID.irث ٝػٛٙاٖ ثب٘ه اىالػبر ػّٕی وؾٛر  ٚدر آیٙذ٘ ٜشدیه در عيح
ٔٙيم ٝارائٔ ٝی دٞذ  ٚسالػ ٕ٘ٛد ٜاس سدزثٞ ٝبی ٔؾبث ٝدر داخُ  ٚخبرج اس وؾٛر خٟز ثٟجٛد ،
رٚسآٔذی  ٚخبٔؼیز اىالػبر اعشفبد ٜوٙذ.
خذٔبر ػٕذ ٜدبیٍب SID ٜػجبرسٙذ اس8
-

خغشد ٚ ٛارائٔ ٝمبالر ٘ؾزیبر ػّٕی – دضٞٚؾی وؾٛر

-

دعشزعی ثٔ ٝشٗ وبُٔ (ٔ )Full textمبالر

-

ٔؼزفی  ٚارائٔ ٝمبالر ٘ؾزیبر ایزا٘ی ٕ٘بی ٝؽذ ٜدر ISI

-

دعشزعی ثٔ ٝدٕٛػٔ ٝمبالر ٔحممبٖ ایزا٘ی چبح ؽذ ٜدر ٘ؾزیبر ثیٗ إِّّی

-

عزٚیظ ٌشارػ ٞبی اعشٙبدی ٘ؾزیبر ػّٕی – دضٞٚؾی وؾٛر( )jcrاس ىزیك ؽبخـ

سبثیز( ٚ )Impact Factorؽبخـ آ٘ی ()Indec immediacy
-

ٔؼزفی ٘ؾزیبر ٛ٘ ٚیغٙذٌبٖ ٔمبالر دز اعشٙبد

-

عزٚیظ ارعبَ اِىشز٘ٚیىی ٔمبالر( (ٚonline submissionرٍٞیزی دیؾزفز وبر سٛ

عو ٘ٛیغٙذٌبٖ
-

خذٔبر دیٍز

دبیٍب SID ٜث ٝارسجبه د ٚعٛی ٝثب ٔحممبٖ  ،دضٞٚؾٍزاٖ  ٚافحبة ٘ؾزیبر ػّٕی – دضٞٚؾی
اػشمبد راعخ دارد  ٚثز ایٗ اعبط آخزیٗ فؼبِیز ٞبی دبیٍب ٜرا در ٔؼزك دیذ ٘ ٚمذ فبحت ٘ظزاٖ
لزار ٔی دٞذ.

پایگاه اطالعاتی  Science directچیست ؟
 Science Directیه دبیٍب ٜاىالػبسی سٕبْ ٔشٗ ػّٕی اعز ؤ ٝمبالر  ٚوشبة ٞبی ث ٝدلز
ثبسثیٙی ؽذ Peer-reviewed ٜرا ث ٝؽٕب دیؾٟٙبد ٔی دٞذ.در حبَ حبمز ثیؼ اس ٔ 7.3یّیٔ ٖٛمبِٝ
 ٚفقُ ٞبی وشبة در آٖ ٔٛخٛد اعز٘ .بْ ؽزوز Elsevierدر عبَ  ،1367سٔب٘ی وِٛ ٝئیظ
اِشٚیز( )Lowys Elsevierؽزٚع ث ٝفزٚخشٗ وشبة ث ٝدا٘ؾدٛیبٖ وزد ٔيزح ؽذElsevier .
یىی اس اِٚیٗ ٘بؽزا٘ی اعز و ٝث ٝچبح ٔدالر ػّٕی  ٚؽزح ٚلبیغ ػّٕی دزداخش ٝاعز.
٘ٛیغٙذٌب٘ی و ٝثب ٕٞ Elsevierىبری داؽش ٝا٘ذ اس ٘بٔذاراٖ رٚسٌبر خٛد ثٛد ٜا٘ذ ؤ ٝی سٛاٖ اس
اعىبِیدز(ٌ ،)Scaligerبِیّئ ، )Galileo( ٛاراعٕٛط ( ٚ )Erasmusدوبرر (٘ )Descartesبْ
ثزد.ؽؼج ٝافّی  Elsevier Scienceدر آٔغشزداْ ّٙٞذ ٔی ثبؽذ.
ٍ Elsevierیه ٘بؽز چٙذ رعب٘ ٝای دیؾزٔ ٚی ثبؽذ ؤ ٝحقٛالر  ٚخذٔبر ػّٕی ،فٙی ٚ
دشؽىی را در عزاعز د٘یب ٔٙشؾز ٔی وٙذ Elsevier.ثیؼ اس ٔ 077777حق ٚ َٛخذٔبر ارائٔ ٝی
دٞذ و ٝؽبُٔ ٔدالر ،وشبثٟبٔ ،حقٛالر  ٚخذٔبر اِىشز٘ٚیىی ،دبیٍبٟٞبی اىالػبسی ٔی ثبؽذ ٚ
ٞز عبَ ثیؼ اس ٘ 1477ؾزی 1077 ٚ ٝوشبة را ٔٙشؾز ٔی ٕ٘بیذ.

 8Science Directیه عزٚیظ اىالػبسی اِىشز٘ٚیىی دیؾزٔ ٚی ثبؽذ و ٝثٚ ٝعیّ ٝآٖ ث ٝثیؼ اس
ٔ 1577دّ ٝػّٕی ،فٙی ،دشؽىی ث ٝفٛرر سٕبْ ٔشٗ ( )full textدعشزعی دیذا ٔی وٙیذ .ث ٝثیؼ
اس ٔ 37یّی ٖٛچىیذٔ ٜمبالر ػّٕی دعشزعی دیذا ٔی وٙیذ .ثب ٔمبالر ثیؼ اس ٘ 107بؽز دیٍز
ارسجبه ثزلزار ٔی وٙیذ.دعشزعی ثٔ ٝمبالر آٖ ىجك اؽشزان دا٘ؾٍب ٜػّ ْٛدشؽىی وزٔب٘ؾب ٜاس عبَ
 1777ث ٝثؼذ ٔی ثبؽذ.

ایٗ دبیٍب ٜؽبُٔ ٔٙبثؼی در سٔیٞٝٙبی سمزیجبً سٕبٔی ٔٛمٛػبر ثخقٛؿ ػّ ْٛدبی ، ٝػّٔ ْٛحل،
وؾبٚرسی  ،فٙی ٟٙٔ ٚذعی ،ػّ ْٛدشؽىی  ،الشقبد  ٚػّ ْٛا٘غب٘ی  ٚػّ ْٛاخشٕبػی ٔیثبؽذ.
آشنایی با پایگاههای اطالعاتی PubMed -
 PubMedیىی اس ٔحیو ٞبی خغشد ٚ ٛثبسیبثی ٔٙبثغ حٛس ٜی ػّ ْٛدشؽىی در ٚة خٟبٖ
ٌغشز () World Wide Webاعز و ٝسٛعو ٔزوش ّٔی اىالػبر ثیٛسىِٛٛٙصی
(ٚ )NCBI=National Center for Biotechnology Informationالغ در وشبثخب٘ ٝی
ّٔی دشؽىی آٔزیىب ( )NLMسٟی ٝؽذ ٜاعز .ایٗ اثشار ،دعشزعی ث ٝدبیٍب ٜاىالػبسی ٔذالیٗ
( )Medlineرا ٔدب٘بً در اخشیبر وبرثزاٖ فزا ٓٞعبخش ٝاعز ٓٞ.او ٖٛٙایٗ دبیٍب ٜاىالػبسی ثیؼ اس
ٔ 14یّیٔ ٖٛمبِ ٝاس ٘ 2377ؾزی ٝدر رؽشٞ ٝبی دشؽىی ،دزعشبری ،د٘ذا٘ذشؽىی ،دأذشؽىی  ٚػّْٛ
دبی( ٝدیؼ ثبِیٙی) ٔٙشؾز ؽذ ٜدر آٔزیىب ٞ ٚفشبد وؾٛر خٟبٖ را دارا ٔی ثبؽذ.دٛؽؼ ایٗ دبیٍب ٜاس
٘ظز سبریخ ث 1733 ٝثز ٔی ٌزدد.

ٔpubMedدٕٛػ ٝای اسٔمبالر ثب٘ه اىالػبسیٔذالیٗ اعز و ٝسٛعؤزوشّٔیاىالػبر ثیِٛٛصی
دروشبثخبّ٘ٔ ٝی دشؽىی آٔزیىب()NLMسبعیظٌزدیذٞبعز.ایٗعبیز ثب آدرط
 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedلبثُ دعشیبثیاعز.
خغشد ٛدر ایٗ دبیٍب ٜث ٝد ٚفٛرر أىبٖ دذیز اعز8
-1خغشدٛی عبد8ٜ
سٟٙب وبفی اعز وّیذٚاصٛٔ ٜرد ٘ظز خٛد را در  search barخّٛی ٛ٘ forؽش enter ٚ ٝرا ثش٘یٓ
یب وّیه وٙیٓ
ایٗ ثب٘ه ث ٝىٛر خٛدوبر ٚاصٞ ٜب را سٛعو ػّٕىزدٞبی ٔٙيمی ثب  ٓٞسزویت وزد٘ ٚ ٜؾبٖ ٔی
دٞذ٘.ح ٜٛی وبرثزد ایٗ ػّٕىزدٞب 8
ٔ8ANDمبالسی وٞ ٝز دٚ ٚاص ٜرا در ثز دارد ٕ٘بیؼ ٔی دٞذ.

ٔ8NOTمبالسی وٚ ٝاص ٜا َٚرا دارد ِٚی فبلذ ٚاص ٜد ْٚاعز.
 8ORثزای یبفشٗ د ٚػجبرر ٔ ٓٞؼٙی در یه ٔزحّ ٝخغشد ٛث ٝوبر ٔی رٚد.
ایٗ دبیٍب ٜػّٕىزدٞب را اس چخ ث ٝراعز ٔی خٛا٘ذ.ػجبرر ٞب را ٔی سٛاٖ در داخُ دزا٘شش لزار
داد.وّٕبر داخُ یه دزا٘شش ث ٝػٛٙاٖ یه ٔدٕٛػٚ ٝاحذ دزداسػ خٛاٞذ ؽذ  ٚعذظ در رٚػ
خغشدٙٔ ٛظٛر خٛاٞذ ٌزدیذٔ.ثُ.)zinc Common cold AND (Vitamin c OR 8
ٕٞیؾ٘ 07 ٝشید ٝاٞ َٚز خغشدٕٟٔ ٛشزیٗ ٔ ٚزسجو سزیٗ ٘شبیح ا٘ذ.
ٔب ٔی سٛا٘یٓ اس ىزیك ایٗ دبیٍب ٜخالف ٝیب ٔ abstractمبِ ٝرا داؽش ٝثبؽیٓ .ثزای ایٗ وبر وبفی
اعز اس ثخؼ ٌ summeryشی abstract ٝٙرا ا٘شخبة وٙیٓ  display ٚرا وّیه وٙیٓ.
ثزای دیذٖ ٔمبِ ٝث ٝفٛرر فزْ ٔشٙی یؼٙی ثذ ٖٚفبیّٟبی ٌزافیىی اثشذا ٔمبِٛٔ ٝرد ٘ظز را ٘ؾب٘ذار
وزد ٚ ٜثؼذ رٚی  textدر ٘ٛار ٕ٘بیؼ وّیه ٔی وٙیٓ  ٚعذظ  send toرا ٔی س٘یٓ در ایٙدب فزْ
ٔشٙی ٔمبِٔ ٝذوٛر را خٛاٞیٓ دیذ.اٌز ثخٛاٞیٓ ایٗ ٔمبِ ٝرا ث E-mail ٝخٛد یب ؽخـ دیٍزی
ارعبَ وٙیٓ  E-mailرا اس ٘ٛار ٕ٘بیؼ ا٘شخبة ٔی وٙیٓ  send to ٚرا ٔی س٘یٓ .ففح ٝای ثبس ٔی
ؽٛدو ٝثبیذ در خبی ٔؾخـ ؽذ ٜآدرط ٔٛرد ٘ظز را ٚارد وزد ٚ ٜرٚی  E-mailوّیه وٙیٓ سب
ٔمبِ ٝثزای ٔب یب فزد ٔٛرد ٘ظز فزعشبد ٜؽٛد.
-0خغشدٛی دیؾزفش8ٝ
8Limitsدر خغشدٛی دیؾزفش ٝایٗ أىبٖ ٚخٛد دارد سب خغشدٛی ٔب در ٌزٟٞٚبی عٙی،خٙغیشٟبی
ٚیض ٜیب ٔيبِؼبر ثز رٚی ٌزٟٞٚبی ا٘غبٖ یب حیٛاٖ ،سثبٖ ٚیضٔ ٜمبِٙٔ ٝشؾز ؽذٛ٘، ٜع ٔمبِ ٚ ٝسبریخ
خغشدٛی ٔمبِ ٝث ٝفٛرر دلیك  ... ٚاخشقبفی سز ؽٛد .ثزای اعشفبد ٜاس ایٗ أىب٘بر ٌشیlimit ٝٙ
را اس ٘ٛار خبوغشزی ا٘شخبة ٔی وٙیٓ.
ِیٙه ٞبی(8 ٟٓٔ )Link
8Index /Preview
 Previewسؼذاد ٘شبیح خغشد ٛرا لجُ اس ٕ٘بیؼ دٞذ ثیبٖ ٔی وٙذ.ثزای ایٗ وبر ٚاص ٜیب ٚاصٞ ٜبی
ٔٛرد ٘ظز را در خؼج ٝخغشدٚ ٛارد ٔی وٙیٓ  ٚرٚی  Previewوّیه ٔی وٙیٓ ٕٞ.چٙیٗ ٔی سٛا٘یٓ

ثزای دعشیبثی ث ٝفیّذٞبی ٚیض ٜاس  Indexوٕه ثٍیزیٓ ث ٝىٛری و ٝاثشذا فیّذ ٔٛرد ٘ظز را ٚارد
ٔی وٙیٓ ،ثؼذ رٚی  Indexوّیه ٔی وٙیِٓ ،یغشی ٔزثٛه ث ٝػٛٙاٖ ٚارد ؽذٔ ٜب ث ٝسزسیت اِفجبیی
٘ؾبٖ دادٔ ٜی ؽٛد ؤ ٝی سٛا٘یٓ اس آٖ ا٘شخبة وٙیٓ.
سبریخچ8Historyٝ
 ٕٝٞ Pubmedخغشدٞٛب ٘ ٚشبیح آٟ٘ب را در ایٗ ٔحُ ٍٟ٘ذاری ٔی وٙذ و ٝاٌز رٚی History
در ٘ٛار خبوغشزی وّیه وٙیٓ ٔی سٛا٘یٓ آٟ٘ب را ثجیٙیٓ.
8Clipboard
خبیی ثزای خغشدٞ ٛبی ا٘شخبثی اعز .و ٝدر ایٙدب خغشدٛی ٔب ثٔ ٝذر ٞؾز عبػز ثبلی ٔی
ٔب٘ذ ٔ ٚب ٔی سٛا٘یٓ ث ٝفٛرر  Off lineاس آٖ اعشفبد ٜوٙیٓ.ثزای امبف ٝوزدٖ ثClipboard ٝ
ثؼذ اس ایٙى ٝخغشدٛی خٛد را ا٘دبْ دادیٓ خغشدٛی ٔٛرد ٘ظز را ا٘شخبة ٔی وٙیٓ ،در ٘ٛار ٕ٘بیؼ
رٚی  Clipboardوّیه وزد ٚ ٜعذظ  Send toرا ٔی س٘یٓ ،ث ٝایٗ سزسیت خغشدٛی ٔب ٚارد
ٔ Clipboardی ؽٛد.
خغشد ٛثز حغت ٘بْ ٘ٛیغٙذ8ٜ
ثزای خغشدٛی ٘بْ ٘ٛیغٙذ ،ٜا٘ َٚبْ ٘ٚبْ خب٘ٛادٌی ٚعذظ اِٚیٗ حزف اس ٘بْ وٛچه ا ٚرا در
دٙدز ٜخغشدٚ ٛارد وٙیذ(ثذ٘ ٖٚمئ،)ٝثُ ، Mr Smithjaاٌز ٘بْ ٘ٛیغٙذ ٜثٕٞ ٝیٗ ؽىُ ٚارد
ؽٛد ٘ Pubmedبْ ٔٛرد ٘ظز را در فیّذ ِٔٛف خغشد ٛخٛاٞذ وزد.أب اٌز فمو ٘بْ خب٘ٛادٌی
٘ٛیغٙذٚ ٜارد ؽٛد Pubmed ،آٖ را ٘ ٝفمو در فیّذ ِٔٛف ثّى ٝدر سٕبٔی فیّذٞب خغشد ٛخٛاٞذ
وزد.
٘ىش8ٝثزای خغشدٛی ٘بْ ٘ٛیغٙذٛٔ ٜرد ٘ظز آٖ را داخُ ٌی ٝٔٛلزار دٞیذ  ٚاس ٔؼزف فیّذ ٘بْ
٘ٛیغٙذ ]au[ ٜاعشفبد ٜوٙیذ سب رٚػ خغشدٛی خٛدوبر غیز فؼبَ ٌزددٔ.ب٘ٙذ[." au]" Smith j
خغشد ٛثز حغت ػٙبٚیٗ ٔدالر8
ثزای خغشدٛی یه ٔدّٔ، ٝی سٛاٖ ػٛٙاٖ وبُٔ آٖ را ٔثُ of the cell molecular biology
یب ؽىُ ٔخفف آٖ را در ٔ Medlineثُ ٚ mol boil cellیب ؽٕبر ٜاعشب٘ذارد ثیٗ إِّّی آٖ را
( )ISSNرا ٚارد ٕ٘ٛد.

ٕٔ -1ىٗ اعز ٘بْ ٔدّٔ ٝثُ یه افيالح در عزػٛٙاٟ٘بی ٔٛمٛػی دشؽىی NLM
ثبؽذ(ٔب٘ٙذ)  Plumbed،Gene Therapyآٖ را ث ٝػٛٙاٖ ٔؼ خغشدٔ ٛی وٙذ.در چٙیٗ ٔٛاردی
اس ٔؼزف فیّذ ٘بْ ٔدّ ]ta[ ٝاعشفبد ٜوٙیذ.
٘ -0بْ ٔدّٞ ٝبیی و ٝفمو یه وّٕ ٝای اعز ثزای خغشد٘ ٛیبس ثٔ ٝؼزف فیّذ ٘بْ ٔدّ ٝدارد.
ٔثُ ta] Scanning[8در غیز ایٗ فٛرر در سٕبٔی فیّذٞب خغشد ٛخٛاٞذ ؽذ .
 -1اٌز ٘بْ ٔدّ ٝیب ثخؾی اس آٖ داخُ لالة [ ]  ٚیب داخُ دزا٘شش ثبؽذ٘ ،بْ ٔدّ ٝرا ثذ ٖٚآٖ ٚارد
وٙیذ ٔ.ثُ Am] J Hand surly[8را ث ٝفٛرر ٚ J Hand surly Amارد وٙیذ.
اؽىبَ ٕ٘بیؼ ٔمبالر8
ٕ٘ -1بیؼ خالف8)Summery( ٝ
ؽبُٔ ٘بْ ٘ٛیغٙذ، ٜػٛٙاٖ ٔمبِٔ، ٝأخذ(٘بْ ٔدّ ٚ ٝعبیز ٔؾخقبر)ٚ ،مؼیز ٔذرن ثبسیبثی
ؽذ(ٜدر دعز ٕ٘بی ٝعبسی ،سٟی ٝؽذ ٜسٛعو ٘بؽز) ،سؼییٗ غیز اٍّ٘یغی ثٛدٖ ٔمبِٛ٘ ، ٝع
ٔذرن(ٔزٚری )...ٚریب ،یبدداؽشی ثزای ػذْ ٚخٛد چىیذٔ ٜمبِ ٚ ٝؽٕبرٞ ٜبی ؽٙبعبیی (ا٘حقبری)
ٔمبِ ٝدر ٔ Pub medی ثبؽذ.
ٕ٘ -0بیؼ ٔخشقز (8)Brief
ؽبُٔ ٘بْ ٘ٛیغٙذ 17 ،ٜحزف ا َٚاس ٔمبِ( PMID ٚ ٝؽٕبر ٜؽٙبعبیی ٔمبِ ٝدر ٔ Pub medی
ثبؽذ.
ٕ٘ -1بیؼ چىیذٔ ٜمبِ8)abstract( ٝ
ؽبُٔ ٘بْ ٔدّٚ، ٝمؼیز روٛرد(در ٔزحّ ٝآٔبد ٜعبسی یب سٟی ٝسٛعو ٘بؽز )،ػٛٙاٖ،سؼییٗ غیز
اٍّ٘یغی ثٛدٖ ٔمبِٛ٘،ٝیغٙذٌبٖ،آدرط ٘ٛیغٙذ،ٜچىیذ(،ٜدر فٛرر ٚخٛد)،سغییزٞب (ا٘حقبری)
ٔمبِ ٝدر ٔ Pub medی ثبؽذ.
ٕ٘ -2بیؼ ث ٝؽىُ 8citation
ایٗ فزْ ٕ٘بیؼ ؽبُٔ٘8بْ ٔدّٚ ،ٝمؼیز روٛرد ،ػٛٙاٖ ٔمبِ ،ٝسؼییٗ ٔمبِ ٝدر فٛرر غیز اٍّ٘یغی
ثٛدٖ ٛ٘،یغٙذٌبٖ ،آدرط ٘ٛیغٙذ،ٜچىیذ (ٜدر فٛرر ٚخٛد)ٛ٘،ع ٘ٛؽش، ٝافيالح ٞبی ٔؼ ٘ ،بْ

ٔؾخـ ثب ػٛٙاٖ ٔٛمٛعٛٔ ،اد ؽیٕیبیی ،ؽٕبرٞ ٜبی ؽٙبعبیی (ا٘حقبری) ٔمبِٞ ٝب در
 Medline, Pub medاعز.
ٕ٘-3بیؼ ث ٝؽىُ 8MEDLINE
سؼزیف د ٚحزفی فیّذ ٞب ثزای سٕبٔی روٛردٞب در ٔذالیٗ .اس ایٗ ؽىُ ٕ٘بیؼ ثزای وذی روٛردٞب
ثٙٔ ٝظٛر اعشفبد ٜدر ثز٘بٔٞ ٝبی ٘زْ افشاری ٔذیزیز وشبثؾٙبعی ٔی سٛاٖ اعشفبد ٜوزد.
ِیٙه ٞبی ٔ ٟٓایٗ دبیٍب8ٜ
_Structure _Nucleotide_ Protein_ NCBI databases_ Broken list_ Link out
Journals_ Homologue _Gene_ Books_ Genome_ NCBI _ oMIM _ Pmc
در لغٕز  HELP/FAQسٕبٔی اىالػبر درثبر٘ ٜح ٜٛاعشفبد ٜاس عبیز  ٚسبریخچ ٝآ ٖ را ارائٝ
ٔی دٞذ.
در لغٕز ٔ my NCBDیشٛا٘یٓ آدرط ٔ ٚ e-mailؾخقبر وبُٔ خٛد را ثٛٙیغیٓ سب اس ٔشایبی
ثیؾشزی ثزخٛردار ثبؽیٓ ٔثال درخٛاعز ٔمبِ...ٚ ٝ
در لغٕز ٔ related linkی سٛاٖ ٔٛمٛع خٛد را خبؿ سز ٕ٘ٛد.
در لغٕز ٔ link outیشٛا٘یٓ ثٔ ٝمبالر  full textدعشزعی دیذا وٙیٓ.
در لغٕز  new/ noteworthyسغییزاسی را و ٝدر ثبس٘ٛیغی ٚ ٚیزایؼ عبیز ا٘دبْ ؽذ ٜدرج
ٔی ؽٛد.
در لغٕز  over viewراخغ ث ٝخٛد  pubmedسٛمیح داد ٜاعز.
اس لغٕز ٔ e-utilityیشٛا٘یٓ ثزای دعشزعی ث ٝعبیز ٞب  ٚثب٘ىٟبی دیٍز اعشفبد ٜوٙیٓ.

آشنایی با بانک جامع مقاالت پزشکی MEDLIB
ایٗ رٚسٞب سیبد فحجز اس راٜا٘ذاسی ٔٛسٛر خغزٚخ ٛدر وؾٛر ؽٙیذٔ ٜیؽٛد .ثؼذ اس ثز٘بٔٚ ٝ
ىزحٞبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛثزای راٜا٘ذاسی یه ٔٛسٛرخغزٚخٛی ّٔی ایٗ ثبر ٔٛسٛر خغزٚخٛی
خذیذی ثزای ٘ؾزیبر ػّ ْٛدشؽىی راٜا٘ذاسی ؽذ ٜاعز.
ثزاعبط ٌشارػ دبیٍب ٜفٙبٚری اىالػبر ثزعبْ  ٚث٘ ٝمُ د٘یبی الشقبد ،ایٗ ثب٘ه یه ٔٛسٛر
خغزٚخٛی ٔمبالر دشؽىی فبرعی اعز و ٝثب سٛخ ٝث ٝایٙى ٝدر حبَ حبمز ٘141ؾزی ٝػّْٛ
دشؽىی در وؾٛر ٚخٛد داردٔ ،مبالر  ٕٝٞایٗ ٘ؾزیبر ثٔ ٝزٚر در ایٗ ثب٘ه لزار دادٔ ٜیؽٛد .ثٝ
ٌفشٔ ٝذیزوُ دفشز سٛعؼ ٝا٘شؾبرار ػّٕی ٚسارر ثٟذاؽز ،سبوٞ 07ٖٛٙشار ٔمبِ ٝدر ایٗ ثب٘ه ٚارد
ؽذ ٚ ٜسب دبیبٖ ٟٔز ٔب ٜایٗ سؼذاد ثٞ47 ٝشار ٔمبِ ٝافشایؼ ٔییبثذ.
در فٛرسی و ٝیه ػنٞ ٛیبر ػّٕی یب وبرثز لقذ خغزٚخ ٛدر ایٗ ثب٘ه را داؽش ٝثبؽذ ٔیسٛا٘ذ
ثز اعبط اعبٔی ِٔٛفبٖ یب ٔٛمٛع ٔمبِ ٝدر آٖ ث ٝخغزٚخ ٛثذزداسد .در ایٗ ثب٘ه خبٔغ ٔمبالر
دشؽىی چىیذ ٜفبرعی  ٚاٍّ٘یغی ٔ ٚشٗ وبُٔ ٔمبِ ٝلبثُ دعشزعی اعز .ثب٘ه خبٔغ ٔمبالر
دشؽىی ث٘ ٝؾب٘ی ایٙشز٘شی  www.medlib.irلبثُ دعشزعی اعز ٌ ٚفشٔ ٝیؽٛد عٟٔ ْٛز ٔب ٜدر
٘ؾغز عزاعزی ٔذیزاٖ ٔغ ٚ َٚٛعزدثیزاٖ ٘ؾزیبر ػّْٛدشؽىی ث ٝىٛر رعٕی وبر خٛد را آغبس
وٙذ.
ٔزوش سٛعؼٕٞ ٚ ٝبٍٙٞی اىالػبر  ٚا٘شؾبرار ػّٕی ٚسارر ثٟذاؽز ،درٔبٖ  ٚآٔٛسػ دشؽىی در
راعشبی یىذبرچ ٝعبسی اىالػبر دضٞٚؾی-آٔٛسؽی دا٘ؾٍبٟٞبی ػّ ْٛدشؽىی وؾٛر ٕٞ ٚچٙیٗ
ایدبد عِٟٛز دعشزعی خبٔؼٔ ٝحممیٗ حٛس ٜعالٔز ث ٝاىالػبر خبٔغ ٔزثٛه ث٘ ٝؾزیبرٔ ،مبالر
ػّٕی وؾٛر  ٚاىالػبر ٔزثٛه ث ٝاػنبی ٞیئز ػّٕی ٘ ٚخجٍبٖ الذاْ ث ٝرا ٜا٘ذاسی ٘غخٝ
آسٔبیؾی ثب٘ه خبٔغ سخققی ٔمبالر  ٚاىالػبر دشؽىی ٕ٘ٛد ٜاعز.

آشنایی با بانک اطالعاتی IRANMEDEX
•ؽزوز دضٞٚؾٍزاٖ عالٔز دظ اس دریبفز ٔدالر ػّٕی دضٞٚؾی ػّ ْٛدشؽىی
وؾٛر الذاْ ث ٝاعىٗ آٟ٘ب ٕ٘ٛد ٚ ٜعذظ ٔمبالر را در  IRANMEDEXخٟز اعشفبدٔ ٜحممیٗ
لزار ٔیذٞذ.
•٘حٚ ٜٛرٚد  Searchٚدر IRANMEDEX
خغشدٛی 8Basic
در  Boxخغشدٛففح ٝا َٚػجبرر ٔٛرد ٘ظز را ٘ٛؽش ٚ ٝعذظ ٌشی ٝٙخغشد ٛرا ا٘شخبة ٔی وٙیٓ.
دظ اس ا٘دبْ ٔزاحُ فٛق ٚا٘شخبة ٌشی ٝٙخغشدٛوّیٔ ٝمبالر ٔٛخٛد در ایٗ ثب٘ه درففح ٝثؼذ
خٛاٞذ آٔذ.
•خغشدٛی دیؾزفش8 ٝ

ثب ا٘شخبة ٌشی ٝٙخغشدٛی دیؾزفش ٝدر ثبالی ففح ٝافّی ٚ IRANMEDEXارد ففحٝ
خغشدٛی دیؾزفشٔ ٝمبالر ٔیؾٛیذ.در ایٗ ففح ٝؽٕب ٔی سٛا٘یذ یه عزی ٔحذٚدیز ؽبُٔ ٘ 8بْ
٘ٛیغٙذ ،ٜفمو ٔمبالر سٕبْ ٔشٗٔ ،حذٚد ٜسٔب٘ی خبؿ  ....ٚرا اػٕبَ وٙیذ .ایٗ وبر ثبػث ٔی ؽٛد
و ٝخغشدٛی دلیك  ٚخالف ٝسزی داؽش ٝثبؽیذ.

•فٟزعز ٔدالر 8
•

ثب ا٘شخبة ایٗ ٌشی ٝٙاس ثبالی ففح ٝافّی ٚ IRANMEDEXارد یه ِیغز

اِفجبیی اس ٔدالر ػّٕی دضٞٚؾی ػّ ْٛدشؽىی فبرعی ٚالسیٗ داخُ وؾٛر ٔیؾٛیذ .چٙب٘چ ٝدر
خّٛی ػٛٙاٖ ػالٔز  Pخٛرد ٜثبؽذ ثذیٗ ٔؼٙی اعز ؤ Full Text ٝمبالر آٖ در ایٗ ثب٘ه
ٔٛخٛد ٔیجبؽذ  .ثب وّیه ثز رٚی ػٛٙاٖ ٔدّٔ ٝیشٛا٘یذ ٞز ؽٕبر ٜای و Full Text ٝآٖ در ایٗ
ثب٘ه ارائ ٝؽذ ٜاعز را ٔؾبٞذٕ٘ ٜبییذ.

معرفی پایگاه اطالعاتی ابسکو ()ebscohhost
 Ebscooیىی اس دیؾٍبٔبٖ خٟب٘ی دعشزعی ث ٝاىالػبر اس ىزیك خذٔبر اؽشزان ٔدالر چبدی
 ٚاِىشز٘ٚیىی  ،سِٛیذ  ٚسٛعؼ ٝدبیٍبٞبی اىالػبسی سحمیمب سی  ،دعشزعی دیٛعش ٝث ٝثیؼ اس 177
دبیٍب ٜاىالػبسی ٞ ٚشاراٖ ٔدّ ٝاِىشز٘ٚیىی اعز  .ؽزوز  ebscoسؼذاد سیبدی دبیٍب ٜاىالػبسی
سٕبْ ٔشٗ ٔخشـ خٛد دارد ٚ .دبیٍب ٞبی اىالػبسی ٔؾٟٛری ٘یش اس عبیز سبٔیٗ وٙٙذٌبٖ اىالػبر
در اخشیبر دارد  ٟٓٔ .سزیٗ دبیٍبٞبی و ebsco ٝدر اخشیبر دارد  ،د ٚدبیٍبbusiness source ٜ
ٔ academic search fulltext primier ٚی ثبؽذ .
ایٗ ثب٘ىٟبی اىالػبسی خبٔغ ٔدٕٛػ ٝخبٔغ اس ٔدٕٛػٞ ٝبی ٔزخغ سب ثب٘ىٟبی اىالػبسی سخققی
اس خّٕ ٝدر سٔی ٝٙآٔٛسػ  ٚدزٚرػ ثزای ػٕ ٚ ْٛلؾز دا٘ؾٍبٞی را در ثز ٔیٌیزد
در اثشذای ٚرٚد ث ٝعبیز ثبیذ دیشب ٔزثٛه آٔٛسػ  ٚدزٚرػ را ا٘شخبة وزد ٚ ٜعذظ ؽزٚع ثٝ
خغشد ٛوٙیذ.
آدرط دبیٍبwww.ebscohost.com 8ٜ

معرفی بانک اطالعاتی Ovid SP
 Ovidیىی اس اِٚیٗ دبیٍبٞ ٜبی سدبری د٘یب در أز ٌغشزػ عزیغ سىِٛٛٙصی اىالػبر ( )ITاعز.
اس ٕٞبٖ رٚسٞبی اثشذایی Ovid ،ث ٝعزػز رؽذ دیذا وزد  ٚث ٝػٛٙاٖ یه ؽزوز ثزخغش ٝدر د٘یب
در أز دعشیبثی ث ٝاىالػبر ٔ ٚحقٛالر اِىشز٘ٚیىیٟٔ ،بررٞبی سحمیمبسی  ٚخذٔبر دؾشیجب٘ی
ثزای وبرثزاٖ عزاعز د٘یب ،درآٔذ .در عبَ  Ovid ،0771ثب ؽزوز  Silver Platterادغبْ ؽذ ٚ
ٔٛخت یىی ؽذٖ ٔٙبثغ د٘ ٚبْ ثزخغش ٝد٘یب در سٔی ٝٙدشؽىی  ٚسحمیمبر ػّٕی ؽذ .أزٚسٔ ،یّیٖٛ
ٞب ٔحمك ،دا٘ؼدضٔ ٚ ٜٚشخقـ وّیٙیىی در عزاعز د٘یب ث ٝلبثّیزٞبی سحمیمبر دشؽىی online
و ٝؽزوز  Ovidارائٔ ٝیدٞذ دعشزعی دار٘ذ.
 ٚ Ovidفٙبٚری آٖ ،یه دیؾز ٚؽٙبخش ٝؽذ ٜدر حُ ٘یبسٞبی اىالػبسی اِىشز٘ٚیىی در سٔیٞٝٙبی
ػّ ْٛسیغشی ،ثٟذاؽز  ٚدشؽىی اعز Ovid .ثب ارائٔ ٝحشٛی ،اثشار  ٚخذٔبر ٚیض٘ ،ٜیبسٞبی
ٌ٘ٛبٌ ٖٛسحمیمبسی ثیؼ اس ٔ 11یّی ٖٛوبرثز در عزاعز د٘یب را در أٛر ػّٕی ،دشؽىی  ٚسخققی
ثزآٚردٔ ٜی وٙذ  ٚخٛاةٞبی درعز  ٚدلیمی ثزای عؤاالر ٔ ٚ ٟٓاعبعی در اخشیبر دارد و ٝثٝ
سمٛیز اوشؾبف  ٚوبٚػ در ٔٛمٛػبر وٕه ٔی وٙذ Ovid .ثب اعشفبد ٜاس ٔٛسٛر خغشدٛی لٛی
خٛد ،خغشد ،ٛسحمیك  ٚدعشزعی ثٔ ٝحشٛای  1077صٚر٘بَ  ٚثیؼ اس  1777وشبة را اس حذٚد 077
ثب٘ه اىالػبسی أىبٖ دذیز عبخش ٝاعز.
اس عبَ  1766و Ovid ٝؽزٚع ث ٝوبر وزد ٜدر د٘یب ٔٛرد اعشفبد ٜوشبثذارأٖ ،حممبٖٔ ،شخققبٖ
وّیٙیىی ٚ ،دا٘ؼدضٞٚبٖ دا٘ؾٍبٜٞبی ثزخغش ٝد٘یبٔ ،ذارط دشؽىی ،وشبثخب٘ٞٝبی دضٞٚؾی،
ثیٕبرعشبٟ٘ب  ٚعیغشٕٟبی ثٟذاؽز  ٚعالٔز ،دارٚعبسی  ٚؽزوشٟبی ثیٕ )HMO( ٝلزار ٌزفشٝ
اعز .سٟٙب در أزیىبی ؽٕبِی Ovid ،سٛعو %71اس وشبثخب٘ٞٝبی دشؽىی %75 ،اس ثیٕبرعشبٟ٘بی
آٔٛسؽی %65 ٚ ،اس ثیٕبرعشبٟ٘بی  077سخشخٛاثی آٔزیىب ٕٞ ٚچٙیٗ سٛعو  17ؽزوز ثزخغشٝ
دارٚعبسی ٔٛرد اعشفبد ٜلزار ٔیٌیزد.

معرفی بانک اطالعاتی Mosby's nursing consult
 Nursing Consultدبیٍب ٜىجم ٝثٙذی ؽذ ٜسٕبٔی ٔمبالر ٔزثٛه ث 0577 ٝػٛٙاٖ ٔٙجغ ثیٗ إِّّی
ؽبُٔ ٔدالر ثبسثیٙی دلیك ؽذ ٚ Peer Reviewedٜعبیز ا٘شؾبرار سدبری ث ٝفٛرر
اِىشز٘ٚیىی ٔی ثبؽذ .دٛؽؼ ایٗ دبیٍب ٜخبٔغ ثٛد ٚ ٜاىالػبر  Evidence-Basedرا ٘یش ؽبُٔ
ٔی ؽٛد .ایٗ دبیٍب ٜلبثُ اعشفبد ٜثزای سٕبٔی ٔشخققیٗ دزعشبریٔ ،بٔبیی ،دعز ا٘ذر وبراٖ ٚ
ٔذیزاٖ ٔزسجو ثب سٛعؼٔ ٚ ٝذیزیز دزعشبری ،الشقبد ثٟذاؽز ٔ ... ٚی ثبؽذ .ایٗ دبیٍب ٜسٛعو
 Elsevierسٟی ٚ ٝسذٚیٗ ؽذ ٜاعز.

آشنایی با پایگاه اطالعاتی UpToDate
معرفی:
ٙٔ Up-To-Dateجغ اىالػبسی اِىشز٘ٚیىی اعز و ٝثز رٚی ٚة  ٚدر لبِت ِٛح فؾزدٙٔ ٜشؾز
ٔی ؽٛد  ٚاىالػبسی سفقیّی را درثبرٔ ٜزالجز اس ثیٕبر ٛٔ ٚارد ثبِیٙی (ػالئٓ ثبِیٙی ،رٚػ ٞبی
آسٔبیؾٍبٞی  ٚسؾخیـ  ٚدرٔبٖ ثیٕبریٟب) ارائٔ ٝی دٞذ و ٝثزای دشؽىبٖ  ٚثیٕبراٖ وبرثزد دارد.
ٞز عبِ ٝثیؼ اس ٔ 67یّیٛٔ ٖٛرد ٔزثٛه ث ٝثیٕبراٖ سٛعو سیٓ ٞبی سحمیمبسیٛٔ UpToDateرد
دضٞٚؼ  ٚثزرعی لزار ٔی ٌیزد ٞ ٚز ٔ 2ب ٜیىجبر اىالػبر ارائ ٝؽذ ٜدر  UpToDateرٚسآٔذ ٔی
ؽٛد.
پوشش موضوعی :UpToDate
در ایٗ دبیٍب ٜثیؼ اس ٞ 53شار ففحٔ ٝشٗ  ٚسقٛیز  ٚثیؼ اس ٞ 037شار ٔٙجغ فزا ٓٞؽذ ٜاعز ٚ
یه دبیٍب ٜاىالػبسی دارٚیی  ٚدی٘ٛذٞبیی ث ٝچىیذٞ ٜبی ٔذالیٗ ٘یش ارائ ٝؽذٜ
اعز UpToDate .ثیؼ اس  5177سٔیٛٔ ٝٙمٛػی را در  11سخقـ دشؽىی دٛؽؼ ٔی دٞذ وٝ
ػجبرر اعز اس8
وّی ،ٝاػقبةٌٛ ،ارػ  ٚوجذ ،خ ٖٛؽٙبعی ،عزىبٖ ،ثیٕبری ٞبی ػف٘ٛی ،ری ،ٝحغبعیز ٞب ٚ
ایٕٙی ؽٙبعی ،اىفبَ ،رٔٚبسِٛٛصی ،س٘بٖ  ٚسایٕبٖ  ٚثٟذاؽز س٘بٖ ،غذد در ٖٚریش ،لّت  ٚػزٚق،
ىت خب٘ٛاد ٚ ٜاٚرصا٘ظٔ ،زالجز ٞبی اِٚی ٝثشرٌغبالٖ
جستجو در :UpToDate
ثزای خغشدٛی اىالػبر در ٔ UpToDateزاحُ سیز را د٘جبَ وٙیذ8
.1در وبدر خغشد )New Search( ٛػجبرر خغشدٛی خٛد را ٚارد وٙیذ.
٘ىش 8ٝػجبرر خغشدٔ ٛی سٛا٘ذ ٘بْ ثیٕبریٟب ،ػالئٓ ثیٕبری ،رٚیىزدٞب  ٚاخشالالر آسٔبیؾٍبٞی،
٘بْ دارٞٚب  ٚردٞ ٜبی دارٚیی ثبؽذ.
.0ثز رٚی  Goوّیه وٙیذ.

.1در ففح٘ ٝشبیح خغشد ٛثب وّیه وزدٖ ثز رٚی ػٛٙاٖ یه سٔیٛٔ ٝٙمٛػی٘ ،شبیح ٔزثٛه ث ٝآٖ
ٔٛمٛع را ٔؾبٞذ ٜوٙیذ.
اخص کردن عبارت جستجو:
ثزای ثبسیبثی اىالػبر دلیك سز ،ػجبرسی را ٚارد دٙدز ٜخغشد ٛوٙیذ و ٝدلیمبّ آ٘چ ٝرا ؤ ٝی خٛاٞیذ
٘ؾبٖ دٞذ .ثزای ٔثبَ ثٙٔ ٝظٛر یبفشٗ اىالػبسی درثبر ٜچٍٍ٘ٛی درٔبٖ فؾبر خ ٖٛدر دٚراٖ
حبٍّٔی ،دلیمبّ ػجبرر  pregnancy Treatment of hypertension inرا ٚارد وبدر خغشدٛ
وٙیذ ،سیزا ایٗ ػجبرر اىالػبر دلیك سزی را ٘غجز ثٚ ٝاص Hypertension ٜثزای ؽٕب ثبسیبثی
خٛاٞذ وزد.
نکات جستجو:
 UpToDate.1اخشقبرار ٔ ٚشزادف ٞبی رایح را سؾخیـ ٔی دٞذ .ثزای ٔثبَ
وّٕ٘ GERD ٝشبیح ٔزثٛه ث( Gasteroesophageal reflux disease ٝثیٕبری رفالوظ
ٔزی) را ثبسیبثی ٔی وٙذ.
.0در فزایٙذ خغشد ٛاعشفبد ٜاس حزٚف ثشري یب وٛچه ٘شبیح یىغب٘ی را ثبسیبثی ٔی وٙذ.
.1ػجبرر خغشد ٛث ٝىٛر خٛدوبر در سٕبٔی سخقـ ٞبی ٔٛمٛػی دشؽىی سحز
دٛؽؼ  UpToDateخغشدٔ ٛیؽٛد.
.2در ٘ UpToDateبْ یه ٘ٛیغٙذ ،ٜػٛٙاٖ یه ٔدّ ٚ ٝعبَ ا٘شؾبر لبثُ خغشدٕ٘ ٛی ثبؽذ.
اطالعات ویژه بیماران:
 UpToDateفذٞب ٔٛمٛع آٔٛسؽی را ثزای ثیٕبراٖ فزا ٓٞآٚرد ٜاعز وٕٞ ٝب٘ٙذ اىالػبر
ٔخقٛؿ دشؽىبٖ ٞز ٔ 2ب ٜیىجبر رٚسآٔذ ٔیؽ٘ٛذ  ٚدر ٘شید ٝدلیك سزیٗ  ٚخذیذسزیٗ ٔيبِت در
اخشیبر ثیٕبراٖ لزار ٔی ٌیزد .ایٗ اىالػبر ٔزثٛه ث ٝؽبیغ سزیٗ ثیٕبریٟب ثٛد ٚ ٜث ٝخٙجٞ ٝبیی اس
ثیٕبری ٔب٘ٙذ ریغه فبوشٛرٞب ،ػُّ ثیٕبری ،رٚػ ٞبی سؾخیـ ،الذأبر دیؾٍیزا٘ ،ٝاخشالالر ٚ
درٔبٖ ٞبی دیؾٟٙبدی اؽبرٔ ٜی وٙذ.

اىالػبر ارائ ٝؽذ ٜدر ایٗ لغٕز سٟٙب ثزای آٔٛسػ  ٚآٌبٞی ثیٕبراٖ  ٚخب٘ٛادٞ ٜبی آٟ٘ب ٔی ثبؽذ
 ٚثزای عبیز ٌزٞ ٜٚبی خٛا٘ٙذٌبٖ ٔٙبعت ٘یغز .ثٙٔ ٝظٛر دعشیبثی ث ٝاىالػبسی در عيح عبیز
ٌزٞ ٜٚبی ثیٕبراٖ ث ٝثخؼ “ ”information Where to get moreدر ٞز وذاْ اس سٔیٞ ٝٙبی
ٔٛمٛػی اىالػبر ٔخقٛؿ ثیٕبراٖ ٔزاخؼ ٝوٙیذ.
اىالػبر ٔخقٛؿ ثیٕبراٖ ث ٝفٛرر رایٍبٖ در اخشیبر ػٕ ْٛلزار ٌزفش ٝاعز  ٚاس ىزیك
عبیز  www.uptodate.com/patientsدر دعشزط ٔی ثبؽذ.
ثزای ٚرٚد ث ٝدبیٍب UpToDate ٜثز رٚی ِیٙه سیز وّیه ٕ٘بییذ8
http://www.uptodate.com

آشنایی با پایگاه اطالعاتی Pro Quest
ٔ Pro Questدٕٛػ ٝای اس دبیٍبٞ ٜبی اىالػبسی اعز و ٝؽبُٔ دبیبٖ ٘بٔٞ ٝب ،عخٙزا٘ی ٞب،
ٔمبالر٘ ،ؾزیبر ػّٕی ٌ ٚشارػ ٞب ٔی ثبؽذ .ایٗ ٔدٕٛػ ٝاىالػبسی اس ٘بؽزاٖ ٔخشّف اس
لجیُ  …ٚ Oxford, springer, Emerald, CRC Pressرا خٕغ آٚری وزد ٚ ٜأىبٖ
دعشزعی ثٔ ٝشٗ وبُٔ ٔمبالر  ٚدبیبٖ ٘بٔٞ ٝب را ثزای ٔحممیٗ فزأ ٓٞی وٙذ.
یىی اس ٕٟٔشزیٗ  ٚاعبعی سزیٗ دبیٍبٞ ٜبی اىالػبسی ٔٛخٛد در آٖ ،دبیٍب ٜاىالػبر دبیبٖ ٘بٔٞ ٝب
ٔی ثبؽذو ٝثیؼ اس ٔ 0٫0یّی ٖٛدبیبٖ ٘بٔ ٝرا دٛؽؼ ٔی دٞذ.
ایٗ دبیٍب ٜؽبُٔ اىالػبر وشبثؾٙبخشی  ٚچىیذ ٜثیؼ اس دٔ ٚیّی ٖٛدبیبٖ ٘بٔٞ ٝبی دا٘ؾدٛیبٖ
 1777دا٘ؾٍب ٜخٟبٖ ( غبِجب” آٔزیىبی ؽٕبِی ) در ٔمبىغ وبرؽٙبعی ارؽذ  ٚدوشزی اعز  ٚعبال٘ٝ
اىالػبر  25777دبیبٖ ٘بٔ ٝخذیذ ث ٝایٗ ٔدٕٛػ ٝامبفٔ ٝی ؽٛد .اس عبیز لغٕز ٞبی آٖ ث ٝثب٘ه
اىالػبسی ٔیىز ٚفیّٓ ٞب ٘یش ثبیذ اؽبر ٜوزد.
ایٗ دیشب ثیظ سیزٔدٕٛػٌ ٝز ٜٚاىالػبر وٕجزیح ث ٝحغبة ٔی آیذ.
ایٗ دبیٍب ٜاىالػبسی ثب دأٛٔ ٝٙمٛػی ٙٞز  ٚػّ ْٛا٘غب٘ی ،سدبرر  ٚفٙؼز ،وبٔذیٛسز  ٚایٙشز٘ز،
الشقبد  ٚثبسرٌب٘ی ،آٔٛسػ  ٚدزٚرػ ،ػّٔ ْٛحیيی ،ثٟذاؽز ،فز ٚ ًٙٞآداة  ٚرع ،ْٛعیبعز،
دِٚز  ٚلب٘ ،ٖٛػّ ْٛدبی ٚ ٝریبمیبر ،أٛر اخشٕبػی ،ػّٚ ْٛرسػ  ٚعزٌزٔی ٔی ثبؽذ .سٕبٔی
ٔش ٖٛثٕٞ ٝزا ٜػىظ ٞغز  ٚخالفٔ ٝمبالر ث ٝسثبٖ ٞبی غیز اٍّ٘یغی  ٓٞارائٌ ٝزدیذ ٜاعز.ایٗ
ثب٘ه اىالػبسی اس آدرط اِىشز٘ٚیىی سیز لبثُ دعشزعی اعز8
www.proquest.com

ثزای ٔؾبٞذ ٚ ٜداّ٘ٛد فبیُ ٞب ٚ ٚیذئٞٛبی آٔٛسؽی درثبر ٜدبیٍب ProQuest ٜث ٝآدرط سیز وٝ
ٔزثٛه ث ٝلغٕز دؾشیجب٘ی  ٚآٔٛسػ ( )Training & Supportایٗ دبیٍبٔ ٜی ؽٛدٔ ،زاخؼٝ
ٕ٘بییذ8

http://www.proquest.com/en-US/support/default.shtml

معرفی بانک اطالعاتی ISI web of knowledge
 ISIیب  Institute for Scientific Informationیىی اس ثشرٌشزیٗ ؽزوشٟبی سِٛیذ وٙٙذٜ
ثب٘ىٟبی اىالػبسی در ٘یٓ لزٖ اخیز ٔیثبؽذ و ٝخٟز دبعخٍٛیی ث٘ ٝیبس دضٞٚؾٍزاٖ خٟبٖ در عبَ
 1736فؼبِیز خٛد را آغبس ٕ٘ٛد .أزٚس ISI ٜث ٝػٛٙاٖ ثشرٌشزیٗ ٘بؽز ثب٘ىٟبی اىالػبسی خبٔغ،
ػّ ْٛچٙذؽبخٝای  ٚوشبثؾٙبخشی در ثیٗ دضٞٚؾٍزاٖ خٟبٖ ثؾٕبر ٔیآیذ .ایٗ ؽزوز ثیؾشز
ٔحقٛالر ٔ ٟٓخٛد را در لبِت یه دٛرسبَ ث٘ ٝبْ ( WOK (Web of Knowledgeثب
رٚیىزد وبُٔ خغشد ،ٛسحّیُ ،اؽشزان اىالػبر  ٚسِٛیذ ٔمبِ ٝارائٔ ٝیٕ٘بیذ.
ٔ WOKدالسی را در حٛسٜٞبی ػّ ،ْٛػّ ْٛاخشٕبػیٙٞ ،ز ،ػّ ْٛا٘غب٘ی  ٚغیز ٜدٛؽؼ ٔیدٞذ.
ٔحیو خغشدٛی ایٗ ثب٘ه اىالػبسی یىی اس ثٟشزیٗ ٔحیوٞبی خغشدٛی اىالػبر ثزای سٕبٔی
عيٛح سحمیمبر ػّٕی اعز
 Web of scienceؽبُٔ ع ٝلغٕز اعز و ٝػجبرسٙذ اس8
)ٕ٘ SCI(science citation indexبی ٝاعشٙبدی ػّ ْٛاعز و٘ ٝخغشیٗ ثبر در عبَ  1741در
فیالدِفیبی آٔزیىب ٔٙشؾز ؽذ  ٚسٔیٞ ٝٙبی ػّ ، ْٛدشؽىی ،وؾبٚرسی  ،فٙی ٟٙٔ ٚذعی را در ثز ٔی
ٌیزد.
 ))Social science citation indexحذٚد  1167ػٛٙاٖ ٔدّ ٝدر سٔی ٝٙػّ ْٛاخشٕبػی را
دٛؽؼ ٔی دٞذ.
( )Arts and humanities citation indexحذٚد  1117ػٛٙاٖ ٔدّ ٝدر سٔیٙٞ ٝٙز  ٚػّْٛ
ا٘غب٘ی را دٛؽؼ ٔی دٞذ.

