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



   شکل گیری سوال و یا دغدغه فکری 
عالقه به موضوعی خاص 
  موضوع مرتبط با شغل 
  اولویت های تحقیقاتی 
   و... 
 

 

 



 

 منابع اطالعاتی/وجود ابزارهای تحقیق 
 

داشتن زمان کافی 
 
داشتن امکانات مالی 

 



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

 .شود می محسوب اطالعاتی منبع
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 



 
نشریه، پایان نامه، سمینارها، تصاویر و مانند کتاب: منابع چاپی ،... 

 
 تقسیم می شوند...مانند فیلم، لوح فشرده و: غیرچاپیمنابع. 

 
 (:  دیجیتالی)اطالعاتی الکترونیکی منابع

 بانک ها الکترونیکی، نشریات الکترونیکی، چند رسانه ای ها، کتب 
 .اطالعاتیهای و پایگاه 

 
 



محلی نبودن 
استفاده همزمان چند کاربر 
امکانات جستجوی سریع، دقیق و آسان 
سهولت کپی و ارسال 
حجم کم 
سرعت روزآمدسازی 
هزینه پایین تر 
 و... 



 مورد عبارت یا کلمه ثانیه چند عرض در تواند می محقق دیجیتال، منبع در
  این نتایج و کند جستجو مجله و کتاب جلد هزاران میان در را خود نظر

  به تدوین تاریخ یا و ارتباط میزان اساس بر شده مرتب صورت به را جستجو
 را مجالت و ها کتاب باید محقق کاغذی نسخه در که حالی در آورد؛ دست
 نظر مورد مطلب به منبع هر فهرست کمک با حداکثر و زده ورق یک به یک
 .یابد دست خود

https://isipaper.org/cat/24/%DA%86%D8%A7%D9%BE-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8




 

 مجالت

 پایان نامه ها

 کتب



 

 (مریی وب) جستجو موتورهای

 
را نگهداری نمی کنند بلکه متناسب با کلمات کلیدی آنها سند و چکیده اصل 

 .افراد را به سمت پایگاه های اطالعاتی هدایت می کنندشده جستجو 

 

 

 (نامریی وب) اطالعاتی های پایگاه

 

       

 کتابشناختی

 

 متن تمام

 

 استنادی



پایگاه های اطالعاتی کتابشناختی 
ارایه کننده انواع انتشارات، اطالعات مربوط به آنها شامل عنوان، نام نویسنده، ناشر، 

 (اطالعات توصیفی)متن اثر قابل دسترسی نیست .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 

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

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



 
 (کتابخانه مرکزی، دانشکده ای و بیمارستانی)کتابخانه ها 
 به شرط عضویت     
 

 

سایت کتابخانه مرکزی 
http://centlib.gums.ac.ir 

 

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


 

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


 





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


 



 



 



 



 

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

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




 ۱۹۶۱ :زمانی پوشش
  است «آکادمیک ادبیات از استنادی نمایه سازی پدر» ،گارفیلد یوجین

   به منجر او، توسط-SCI  علوم استنادی نمایه راه اندازی که
   .شد ساینس آو وب پایگاه ایجاد

 
  ISI  یا رویترز تامسون موسسه محصوالت از "قبال اطالعاتی بانک این

 Clarivate خصوصی شرکت به 20۱۶ سال در  آن معنوی مالکیت که بود 
Analytics  شد فروخته. 

 
  و علمی تحقیقات برای جهان استنادی نمایه معتبرترین از  Web of Scienceپلتفرم

  با مجالت جمله از علمی کیفیت با مجالت هزار ۱2 از بیش شامل و است پژوهشی
  از مقاالت به کرده استناد رفرنس بیلیون یک و مقاله رکورد میلیون ۶۹ ، آزاد دسترسی

   .است کنون تا ۱۹۶۱ سال
 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D8%AC%DB%8C%D9%86_%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D8%AC%DB%8C%D9%86_%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D8%AC%DB%8C%D9%86_%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%AF


 



 دسترسی نحوه
 http://webofknowledge.com :    مستقیملینک  -     
 www.gums.ac.ir/sci:      وب سایت علم سنجی - 

 www.gums.ac.ir/diglib:   دیجیتالکتابخانه وب سایت  -
   library.gums.ac.ir: مرکزیکتابخانه وب سایت  -

 :پایگاه به دسترسی های شیوه
 شبکه دانشگاه  -۱
 دانشگاه VPN  اکانت -2
در شبکه دانشگاه با  "جهت دسترسی به این امکان باید از قبال) دسترسی از راه دور  -3

 (.ثبت نام نمایید استنفاده از ایمیل دانشگاهی در بانک وب آو ساینس 
 -Register نام ثبت
 امکان ذخیره جستجوها   -

 Citation Alertو    Search Alert تنظیم -    
 .ذخیره فهرستی از رکوردهای انتخاب شده در یک لیست برای استفاده بعدی   -

 InCites, EndNote:استفاده از همین حساب کاربری برای مجموعه های -    

online, ResearcherID 

 Web of Science-۲پایگاه استنادی 

http://webofknowledge.com/


 
 

 :موارد کاربرد
 جهت استفاده برای پیشینه تحقیق -۱
 ...(بر اساس موضوع، نویسنده و )مقاالت /بازیابی یک عنوان مقاله -
 نویسندگان/بازیابی مقاالت یک نویسنده -
 بازیابی مقاالت یک مجله  -
به تفکیک سال، نویسندگان، موضوع، نوع مدرک،  )دانشگاه جهت استفاده/ موسسه/بازیابی مقاالت یک مرکز -

 ...(منبع، نوع منبع، افیلیشن و 
 ...و 
 تحلیل استنادی  -2
 ...(و h indexتعداد مقاله، استناد، )ارزیابی شاخص های کمی و کیفی نویسنده   -
 hتعداد مقاله، استناد، )دانشگاه/ موسسه/ارزیابی شاخص های علم سنجی کمی و کیفی یک مرکز   -

index و)... 
 

 :  انواع جستجو
با انتخاب سربرگ های های مختلف و سپس انتخاب فیلدهای های مختلف مرتبط به کمک عملگرهای   

 .اقدام کرد می توان به جستجوی مدارک یا موارد    (And, Or,Not)مختلف 
 
 
 
 
 
 
 
 



 روش صحیح جستجو نیز بر مبنایBoolean logic   می
 :باشد که سه دستور مهم و اصلی آن عبارتند از

 

-AND 
-OR 
-AND NOT 

A A B B 

http://webofknowledge.com/


 



 



 



 



 



 



 



 

http://rsf.research.ac.ir/


http://blacklist.research.ac.ir/


http://journals.research.ac.ir 

http://journals.research.ac.ir/


 

 از توهج شما سپاسگزارم


