
 

 
 آشنایی با پایگاه های اطالعاتی

    

 رنجبر     زلیخا 
مدرییت اطالعات -کارشناس ارشد علم اطالعات و دانش شناسی   



 ضرورت مطالعه و تحقیق کارکنان در حوزه سالمت

پیشگیری از بیماری ها، )افزایش دانش پزشکی و حوزه سالمت
 ...(مبارزه با بیماری ها، مراقبت های بهداشتی و درمانی و 

تغییر و روزآمد شدن اطالعات در حوزه سالمت 
انبوه اطالعات منتشر شده در وب 
 و... 

 رجوع به منابع اطالعاتی معتبر   



 منبع اطالعاتی

 بخشی بتوانیم ما و کرده ذخیره خود در اطالعاتی که آنچه هر
 منبع کنیم استخراج آن از را اطالعاتی نیازهای تمام یا

 .شود می محسوب اطالعاتی

 



 انواع منابع اطالعاتی

 
خالصه سمینارها، نشریه، پایان نامه، مانند کتاب: منابع چاپی ،

 ...تصاویر و 
 

نشریات الکترونیکی، کتب:(الکترونیکی)غیرجاپی منابع 
 اطالعاتی های پایگاه و ها ای رسانه چند الکترونیکی،

 

 



(دیجیتال)برخی ویژگی های منابع اطالعاتی الکترونیکی  
 از دیدگاه باکلند

(وابسته به مکان نبودن)محلی نبودن 
استفاده همزمان چند کاربر 
امکانات جستجوی سریع، دقیق و آسان 
سهولت کپی و ارسال 
حجم کم 
سرعت روزآمدسازی 
 هزینه صرفه جویی در وقت و 
 و... 



(دیجیتال)ویژگی مهم منبع الکترونیک  

 عبارت یا کلمه ثانیه چند عرض در تواند می محقق دیجیتال، منبع در
 و کند جستجو مجله و کتاب جلد هزاران میان در را خود نظر مورد
 یا و ارتباط میزان اساس بر شده مرتب صورت به را جستجو این نتایج

 باید محقق کاغذی نسخه در که حالی در آورد؛ دست به تدوین تاریخ
 فهرست کمک با حداکثر و زده ورق یک به یک را مجالت و ها کتاب

 .یابد دست خود نظر مورد مطلب به منبع هر



پایگاه اطالعاتی/تعریف بانک  

 تصویر، مقاله، اسناد،)شده دیجیتالی اطالعات از بزرگی فایل
 می بروز مرتب که خاص موضوع یک در مرتبط و (... و راهنما

 گیری تصمیم بازیابی، و کاوش در سرعت و سهولت برای و شود
 سازماندهی DBMSافزار نرم توسط مفید بصورت گیری، نتیجه و

 .اند شده
 

  تحقیقاتی و پژوهشی امکانات اطالعاتی، های پایگاه در
 از نایاب و کمیاب منابعِ از بسیاری تا است آمده فراهم گستردهای

 قرار محققان استفاده مورد مناسب فضای یک در دنیا، جای هر
 .گیرد

 
 
 
h 
 

 

 
  

 

 



اطالعاتیوجود پایگاه های اهمیت و ضرورت   

 
تا است شده باعث اطالعات عصر در علمی اطالعات انفجار 

  در تسریع و سهولت جهت نوین، های فناوری کمک به
 .شود اقدام اطالعات توزیع و ذخیره آوری، جمع به ،دسترسی

  
میان این در دیجیتال، های کتابخانه و اطالعاتی های پایگاه  

  و ها پایگاه نوع این که ای گونه به ؛میکنند ایفا اساسی نقش
 گسترش حال در سرعت به وکیفی، کمی حیث از ها کتابخانه

 .هستند
 کمترین با محققان تا میشود موجب امکان این از استفاده  

 منابع به ،.. .و جغرافیایی و زمانی محدودیت بدون زمان،
 .کنند پیدا دسترسی پژوهشی

 



 شیوه دسترسی به محتوای منابع اطالعاتی
( ازجمله پایگاه های اطالعاتی)  



 ابزارهای اصلی جستجوی اطالعات علمی
 

 

 (مریی وب) جستجو موتورهای
را نگهداری نمی کنند بلکه متناسب با کلمات  آنها سند و چکیده اصل 

افراد را به سمت پایگاه های اطالعاتی هدایت شده کلیدی جستجو 
 .می کنند

 

 

 
 (نامریی وب) اطالعاتی های پایگاه

 

       

 کتابشناختی

 
 متن تمام

 
 استنادی



اطالعاتیانواع پایگاه های   
پایگاه های اطالعاتی کتابشناختی 

ارایه کننده انواع انتشارات، اطالعات مربوط به آنها شامل عنوان، نام نویسنده،  
 (اطالعات توصیفی)متن اثر قابل دسترسی نیست .ناشر، تاریخ نشر 

 فهرست کتب در پایگاه کتابخانه: مثل       
 
پایگاه های اطالعاتی تمام متن 

 .  شامل متن کامل منابع همراه با مشخصات ظاهری هستند
 SID Proquest, Science Direct,:مثل       

 
پایگاه های اطالعاتی استنادی 

اسناد را نگهداری نمی کنند اما چکیده و کلیدواژه ها را نگهداری اصل 
 .این نوع پایگاه ها آمار استناد به اسناد را ثبت و تحلیل می نمایند. می کنند

 Scopus, Web of Science, Google Scholar, ISC: مثل       



 محل دسترسی  به منابع اطالعاتی

 

 کتابخانه مرکزی، دانشکده ای و )کتابخانه ها
 (بیمارستانی

به شرط عضویت      
 

 

 کتابخانه مرکزیسایت                         

http://centlib.gums.ac.ir 

 

http://centlib.gums.ac.ir/
http://centlib.gums.ac.ir/


 

http://centlib.gums.ac.ir/Farsi/Home/Index


 (1)جستجو در پایگاه های نرم افزار کتابخانه

 



(2)کتابخانهجستجو در پایگاه های نرم افزار   





https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/ 

 پایان نامه -جستجوی مدارک علمی کشور



https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/ 





http://dsp.gums.ac.ir/


http://www.gums.ac.ir/diglib


 پایگاه های اطالعاتی

 



نشریات الکترونیکی      

 



 منابع الکترونیکی رایگان

 





ClinicalKey معرفی پایگاه              

ClinicalKey  که است پایگاه اطالعاتی پزشکی و  بالینی یک
بالینی در اسرع تصمیم گیری های را جهت کاربردی اطالعات 

 .وقت  در اختیار پزشکان و افراد در حوزه سالمت قرار می دهد
 

 



 دسترسی به پایگاه های اطالعاتی

 دانشگاه  (Campus)محیط  -1
 VPNاکانت  -2

 (Remote Access)دسترسی از راه دور -3

 



 ویژگی ها    

جامعیت 
 (تخصص پزشکی 30بیش از .)بزرگترین منبع پزشکی مبتنی بر شواهد    
قابل اعتماد بودن 
از متخصصان مراقبت های بهداشتی سراسر   دسترسی روزآمد مطالب     

جهان، که منجر به کاهش خطاها و بهبود تصمیمات بالینی شده و در 
 .نتیجه درمان و مراقبت بهتر بیمار می شود

سرعت پاسخگویی 
 .تشخیص روابط مفهومی بالینی در پاسخ سریع به سواالت بالینی    
سهولت استفاده 
 .ادغام یکپارچه یافته های روزانه پزشکان و رابط کاربری ساده   



پایگاه اطالعاتی بالینی معتبر-کلینیکال کی  



 

 از توهج شما سپاسگزارم


