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Oبرون گرایی
Oپویایی
Oرویه های خالقانه
Oراهبری
Oمدیریت تغییر
O (سواد اطالعاتی)آموزشهای خودیادگیری
Oفناوری های نو و کارآمد
Oمقیاسهای کیفی

O درون گرایی
Oواگرایی
Oرویه های سنتی
Oدنباله روی
Oمقاومت در برابر تغییر
Oآموزش های سنتی
Oفناوری های کهنه و منسوخ
Oمقیاسهای کمی

تغییر نگاه: رویکرد/دیدگاه



مؤلفه های خدمت كدامند؟

كاربران
برنامه ها

نيازها
رفتارها

منابع اطالعاتي
ابزارها

منابع انساني
آيا اينها با هم ارتباط دارند؟



نقطه اتصال مؤلفه ها: خدمات

برنامه ها
كاربران

كتابداران

منابع 
اطالعاتي

نيازها

ابزارهاَ رفتارها



برآيند مؤلفه ها: خدمات

اهبرنامه
كاربران

نكتابدارا

منابع 
اطالعاتي

ابزارهاَنيازها
رفتارها

خدمات



:نکته

ی شرایط حضور و بقای موثر علم اطالعات و دانش شناس
در عصر حاضر

حرفهنقشورسالتبهعمیقتراعتقاد
بیشترپویایی
بودنسیال
بیشترگراییبرونوتعامل
ترعلمیمدیریت
نگریآینده
بیشترنظروسعت



انگلیسیمعادل واژه ها

Teaching library use آموزش استفاده از کتابخانه

library  orientation آشنایی با کتابخانه

library  skills مهارت های کتابخانه ای

library  instruction آموزش کتابخانه ای

library  education آموزش کاربران

Bibliographic instruction آموزش کتابشناختی

Reader education آموزش خواننده

Information literacy سواد اطالعاتی

سیر تحول مفهوم سواد اطالعاتی



ضرورت سواد اطالعاتی و تلفیق آن در برنامه درسی

ت،اینترنماننداطالعاتینوینهایفناوریروزافزونگسترش.1
هاپایگاهدور،راهارتباطیهایسیستماطالعاتی،هایشبکه

...واطالعاتی

مختلفاشکالدراطالعاتودانشتولیدیحجمروزافزونرشد.2
ایچندرسانهالکترونیکی،چاپی،مانندآن

بهاستادمحوریازآموزشینظامتبدیلوآموزشینظامدرتحول.3
محوریپژوهشومحوریمنبع



نوینهایفناوریبارسانیاطالعمراکزوهاکتابخانهچالش.4
آنانهاینگرشوخدماتها،برنامهدرتغییرضرورتواطالعاتی

انهکتابخهایمحیطدرکتابشناختیهایآموزشنبودنکافی.5
جدیدعصردرای
...و.6





سوادمفهوم
استننوشتوخواندنتوانایی،سوادسنتیتعریفدر
ن،نوشتخواندن،برایزبانبه کاربردنتوانایییا

سخن گفتن؛وگوش دادن

وخواندنازسطحیبهواژهایننوینمفهومدر
یاودمی شگفتهاستکافیارتباطبرایکهنوشتن
اره هاانگوبفهمدرامفهومبتواندفردیککهسطحی

جامعهآندربتواندکهجاییتارااندیشه هایشو
.کندبیانباشد،سهیم



: استدادهارایهسوادازرازیرتعریفیونسکو

،ساخت،تفسیر،درک،شناختتواناییباسوادی»
موادازاستفادهدرمحاسبهوارتباطبرقراری

ونگوناگزمینه هایبهمربوطنوشته شدهوچاپ شده
یدنرستواناییکهراآموزشیزنجیرهباسوادی.است

املکشرکتوپتانسیل،ودانشتوسعهاهداف،به
د،می کنفراهمفردیکبرایرابزرگترجامعه ایدر

«.دربردارد



اطالعاتیسوادمفهوم

عبارتزورکوفسکیپاول1974سالدربارنخستین
وفنونکهافرادیتوصیفبرایرااطالعاتیسواد

زاوسیعیطیفبکارگیریبرایراالزمهایمهارت
حلبرایاولردیفمنابعنیزواطالعاتیابزارهای

.شداطالقبودندآموختهخودمسائل



وسطتهاتعریفترینسادهونخستینازیکی
ی،دستیابتوانایی:استشدهارائه1985کوستا
عمنابگوناگوناطالعاتازاستفادهوارزیابی

.است



تحلیلوبازیابی،جستجوهایمهارتمجموعه
توانومعتبراطالعاتتشخیصاطالعات،
زماندرومسالهحلدراطالعاتازاستفاده
(1996دویل،)انتقادیتفکرازاستفاده



یاطالعاتنیازهایشناختشاملاطالعاتیسواد
،سازماندهی،یابیمکان،تشخیصمهارتخود،

ردفکهاستاطالعاتازموثراستفادهوارزیابی
قراراستفادهموردمشکالتشومسائلحلبرای
رموثمشارکتنیازپیشهامهارتاین.دهدمی
افرادپایهحقوقجملهازواطالعاتیجامعهدر

آیدمیشماربهالعمرمادامفراگیریبرای
(2003پراگ،بیانیه)



ازفادهاستواطالعاتبهدسترسیفراینددرانسان
چهدر؟اطالعاتیچهبدانداستنیازمندآن

چهباو؟هدفیچهبرای؟مکانیچهدر؟زمانی
اسخپبرای.ببردبکاروآورددستبهباید؟روشی

مانندهاییمهارتبهفرد«چه»چنداینبه
عمنابشناختاطالعاتی،نیازتحلیلوتجزیه

آنها،ارزیابیآنها،جستجویتواناطالعاتی،
هدفباآمدهدستبهاطالعاتسازماندهی

.داردنیازراآنهاازموثراستفاده



هایتوانمندیازایمجموعهاطالعاتیسواد
دانةاندیشمنکشفبراستمشتملو،یکپارچه
ارزشگذاریوتولیدچگونگیدرک،اطالعات
دانشخلقدراطالعاتازاستفادهو،اطالعات

مجامعدراخالقمندانهمشارکتوجدید
آموزشبرایاطالعاتیسوادچارچوب)یادگیری

(2016عالی



اهداف سواد اطالعاتی

آنزااستفادهواطالعاتبهدسترسیبرایافرادتوانمندسازی-1

طالعاتیانیازهایمستقلطوربهبتوانندافراداینکهازاطمینان-2
نیازمورداطالعاتبهکنند،مطرحودادهتشخیصراخود

فادهاستوارزیابیراآمدهدستبهاطالعاتکنند،پیدادسترسی
کنند

وانتقادیتفکرهایمهارتبتوانندافراداینکهازاطمینان-3
بیاموزنداطالعاتیمنابعازاستفادهمورددرراتحلیلی



ومونآزشیوهازاستفادهبجایبتوانندافراداینکهازاطمینان-4
بیاموزندراهامهارتازیکهرکسببرایالزمهایروشخطا،

ناسی،نیازشفرایندازمرحلههربتوانندافراداینکهازاطمینان-5
عاتاطالادغاموسازماندهیارزیابی،یابی،مکانبازیابی،جستجو،

دهندقرارتوجهموردانتقادیدیدیبارا

ند،باشآگاهاطالعاتازاستفادهحقوقازافراداینکهازاطمینان-6
دکننتوجهیبیآنبهدیگرانندهنداجازهوکنندرعایتراآن

اموزندبیخودفراگیرصورتبهبتوانندافراداینکهازاطمینان-7



مهارت های حرفه علم اطالعات و دانش شناسی باسوادان مهارت های الزم برای
اطالعاتی

در کارکردهای تشخیص نیاز اطالعاتی از مهم ترین فعالیت ها
تخصصی مانند مجموعه سازی، خدمات مرجع است

تشخیص نیاز اطالعاتی

به دلیل آگاهی از شیوه های نمایه سازی، فهرست کارشناسان
نویسی و سازماندهی دارای دانش مناسبی در مورد شیوه ها و 

راهبردهای جستجو دارند

تدوین راهبرد جستجو

بندی منابع اطالعاتی آشنایی با نظام های رده دسترسی به اطالعات

سازی و مرجعآشنایی با شیوه های ارزیابی در دروس مجموعه ارزیابی اطالعات و منابع اطالعاتی

دروس اصلی این حوزه استسازماندهی اطالعات از سازماندهی اطالعات کسب شده

کاری با استفاده از تفکر انتقادی صورت می بیشتر فرایندهای
گزینش منابع، تحلیل پرسش، تعیین راهبرد جستجو، : گیرد

...ارزیابی درجه ربط در بازیابی اطالعات و

تفکر انتقادیکاربرد

حقوق پدیدآور و مسائل حقوقی ناشی از عدم رعایت آن اهمیت
در درس مجموعه سازی تاکید شده است

و آگاهی از مسائل اقتصادی، حقوقی
اجتماعی مرتبط با کاربرد اطالعات

مهارت های علم اطالعات و دانش شناسیسواد اطالعاتی و مقایسه مهارت های 







جهانوایراندراطالعاتیسوادگیریشکلتاریخچه

گاهیدانشهایکتابخانهدرباراولیناطالعاتیسواد
دستورالعملوهاکتابشناختیآمدنوجودبهبا

.ردکنموورشدبهشروعکتابخانهازاستفادههای
قرناوایلو19قرناواخربهاطالعاتیسوادپایه
.گرددمیبر20



1876-1910سالهایبینرابرتپژوهشاساسبر
واحددانشگاهوکالج20حدودمتحده،ایاالتدر

یمارائهخوددرسیبرنامهدرایکتابخانهپژوهش
دهندنمیارائهرابرنامهاینهنوزکالج40ودهند

.(2001گراسیان،)



18قرندرکتابخانهازاستفادهآموزشاروپادر
ردبیستمقرناوایلونوزدهمقرندروآلماندر

رالفزمینهایندر.شدآغازقرنمتحدهایاالت
کتابدانشمندانواژهطرحبا1854درامرسون

هایکتابخانهدرکتابدارانآموزشینقشبه
.ورزیدتاکیددانشگاهی



قرندومنیمهدردیوییملویلهایفعالیت
بسیاراطالعاتیسوادمفهومتوسعهدرنوزدهم

منزلهبهکتابدارانمفهومبهوی.بودموثر
بهبایدگفتایشان.کرداشارهآموزشگران

منزلههبکتابداربهوآموزشگاهمنزلهبهکتابخانه
.بنگریممعلم



جانسونالمار1950تا1931هایسالبین
بااندانشجویکردنآشنابرایراآموزشیبرنامه
مرتبطآموزشوانفرادیآموزشمرجع،منابع

این.کرداجرااستفندانشکدهدردرسهابا
آموزشجنبشگیریشکلموجببرنامه

.شد1980و1970هایدههدرکتابشناختی



ایدهزمینهایندرموثراقداماتازدیگریکی
ایده1935سالدروی.بودشورزلویس

.کردارائهراایکتابخانهدانشکده

مطالعهبهبایدرادانشجویانوباشددانشکدهمرکزبایدکتابخانه-
کردتشویقهاکتابخانهدرمستقل

باشندمعلم-کتابداربایداستادان-
.گیردقراریادگیریوآموزشروندبطندرکتابخانه-



ریشپاتتوسطکهکنندهاستفادهآموزشبرنامه
با1966درمانتیثدانشکدهکتابخانهدرنپ

دشانجاممستقلکنندگانمطالعهپرورشهدف
.بودموثراطالعاتیسوادتوسعهدر



بادهمتحایاالتدرمدرسهکتابخانهمنابعبرنامه
ایهبرنامهبینپیوندطریقازآموزشارتقاهدف

وتاندبسآموزشیهایبرنامهباکتابخانهآموزشی
.شداجراهادبیرستان

دانشتوانمندسازیبرعالوهبرنامهاینهدف
بهکمکاطالعاتی،منابعازاستفادهدرآموزان
ازاستفادهبادرسهابهترهرچهارائهدرمعلمان

.بوداطالعاتیمنابعانواع



برنامهنیز1979هایسالدردیویسوسالیوان
یاالتادرآموزشباکتابخانهپیوندزمینهدرهایی

فوقآموزشیهایبرنامه.کردندبرگزارمتحده
ونهگمثلثرابطهاهمیتبرراخوداصلیتاکید

.دادندقرارفراگیر-کتابدار-دهندهآموزشبین

اهیدانشگهایکتابخانهازبسیاری1960دههدر
آموزشبرایرامفصلیهایبرنامهمتحدهایاالت

.کردندارائهدانشجویانبهکتابشناختی



درعمومیهایکتابخانهنیز1960دههدر
آموزشزمینهدررامفصلیهایبرنامهامریکا

وادستوسعهدروکردنداجراکنندگاناستفاده
.بودندموثراطالعاتی



جایگاهکنندگاناستفادهآموزش1970دهه
ظرندرآنبرایمناسبیبودجهویافتسازمانی

هموسسامریکا،کتابدارانانجمنوشدگرفته
زاحمایتبه...ومیشیگاندانشگاهکارنگی،

.ندپرداختکنندگاناستفادهآموزشهایبرنامه
اهدانشگدرکنندهاستفادهآموزشساله5برنامه

.شدآغاز1970سالدرمیشیگان



اولینامریکاکتابدارانانجمن1970سالدر
استفادهآموزشهایبرنامهبرگزاریراهنمای
برنامهبرگزاریبرایالگوییعنوانباراکنندگان

.کردارائهبودکنندهاستفادهآموزش

نانجمدرکتابشناختیآموزشبخشتاسیس
.ودبحوزهایندردیگریاقدامامریکاکتابداران

استفادهآموزشبخشمیزگردزمینهایندر
.دشتاسیسامریکاکتابدارانانجمندرکننده



استفادهآموزشکهشدمشخص1980دههدر
ازهانیجوابگویتواندنمیقبلهایدههکننده
رداطالعاتیسوادآموزشترتیببدین.باشد
قرارکنندهاستفادهآموزشجایگزین80دهه

.گرفت



بااطالعاتیسوادمفهوم1980دههاواخردر
هباطالعاتیسوادملیمجمعهمایشبرگزاری
1990سالدروآمددرملیمفهومیکصورت
.شدتاسیساطالعاتیسوادملیمجمع



انجمندراطالعاتیسوادموسسسهتاسیس
ایاجروپژوهشیوایدانشکدههایکتابخانه

قدمامریکادرگستردهآموزشیبرنامهدو
.ودباطالعاتیسوادآموزشتوسعهدردیگری

نشکدهداهایکتابخانهانجمننیزانگلستاندر
سوادتوسعهبهاقدامدانشگاهیوملیای،

کرداطالعاتی



رانایدرهاکتابخانهکنندگاناستفادهآموزش
ههداوایلدرمقالهیکترجمهدربارنخستین

ادبیاتدرمفهوماینوشدمطرح1360
.گردیدمطرحدانشگاهی

درپزشکیرسانیاطالعسمیناراولیندر
سوادزمینهدرایمقالهمشهددر1367

نایدراقدامدومیناینکهشدارائهاطالعاتی
.بودزمینه



وپریرختوسطاطالعاتیسوادمفهوم1376سالدر
مهمینقشدواینوگرفتقراراشارهموردتقوی

رداطالعاتیسوادمفهومتوسعهوگیریشکلدر
.داشتندکشور



ایتردهگسفعالیتفردوسیدانشگاهمرکزیکتابخانه
کردآغاز1378دراطالعاتیسوادآموزشزمینهدررا
اطالعهایمهارتورسانیاطالعهایتازهنشریهو

.کردمنتشررایابی

برنامه1375سالدرمشهدپزشکیعلومدانشگاهدر
بهرهدرکنندگاناستفادهآموزشهدفباآموزشی

رنامهبآنازبعدوشدبرگزارکتابخانهمنابعازگیری
.گردیدبرگزارنیزشریفدانشگاهدرمشابهی



وکنندگاناستفادهآموزشهمایشبرگزاری
در1383ماهخرداددراطالعاتیسوادتوسعه
.بودزمینهایندربزرگیگاممشهد

آموزشزمینهدرعمومیهایکتابخانهمیاندر
قدسآستانکتابخانهبهتوانمیاطالعاتیسواد

همچنینوهاکالسوهاکارگاهبرگزاریدر
.کرداشارهبروشورانواعتهیه



چیست؟اطالعات



هرم اشتباه درک شده



نردبان دانش



از هرم خارج شده و به چرخه تبدیل شده است



انفجار اطالعات



تشویش اطالعاتی



آلودگی اطالعاتی



اطالعاتهایویژگی:

تحلیلی
analytical information

رخدادگانی
factual information

تفسیر و تحلیلی بر اطالعات -
رخدادگانی است

تولید میمعموال توسط کارشناسان-
شود

اغلب در کتب و مقاالت مجالت یافت -
می شود

ای درباره یک رویداد انجام شده گزاره-
و یا موجود

کوتاه است-
نیاز به توضیح ندارد-
و آماری وجود اغلب در منابع مرجع-

دارد



عینی
objective

ذهنی
subjactive

از بررسی نظرگاه های مختلفحاصل از یک دید و منظرحاصل



گیردمیسرچشمهکجاازاطالعات:

اطالعات دست سوم دوماطالعات دست اطالعات دست اول

در مقایسه با اطالعات -
اصلی خوددست دوم از منبع

بیشتر فاصله گرفته
راهنمای شما به اطالعات -

دست دوم است
کتابشناسی آثار: نمونه-

-رانتقادی درباره یک پدیداو
نمایه مقاالت ادواری های 

فهرست کتابخانه-عمومی

از منبع اصلی خود -
جدا شده و بازآرایی 

گردیده
یادداشت های : نمونه-

یک دانشجو از درس 
ه کمقاله روزنامه-استاد

به گزارش یک مطالعه 
مقاله-علمی می پردازد

دایره المعارف

اولین بار منتشر شده-
ت و در جایی دیگر منتشر نشده اس

ص یا دیگری آن را تفسیر، تلخیفرد
ارزیابی نکرده است

-سخنرانی یک دانشمند: نمونه-
ر انتشا-گزارش خبری یک رویداد

یک اثر -اول یک پژوهش علمی
یک دستنوشته، -هنری اصیل

مکاتبات بین دو نفر، خاطرات 
روزانه یک نفر، سند تاریخی



تمرین:

ذهنی عینی

دست اول

دست دوم

دست سوم

-مدوجهانیجنگتاریخدربارهکتابی-روزنامهمقاله-روزانهخاطراتدفتر
رمانیک-غذایکپختدستور-پرستاریکبهشدهدادهدستورهای

پرفروش



اطالعاتکیفیت:
منبع سوم منبع دوم منبع اول معیارهای ارزیابی

هدف

مخاطب

اعتبار

تهیه کننده

تازگی

دقت

نوع انتشار

دست اول یا دوم

ارتباط با نیاز اطالعاتکیفیت در



https://www.sconul.ac.uk/



1999هفت مهارت سواد اطالعاتی در مدل اسکانل 



printedکتاب چاپی  books کتاب الکترونیکیe-books

عدم احساس مالکیتایجاد اعتماد به نفس
وابستگی به ابزارکنجکاوی
داشتن احساس غیر واقعیتشخص

احساس ناخوشایند از دنیای مجازیاحساس ارتباط با مولف
کم حوصلگیاحساس مالکیت

فاقد تاثیرگذاری مانند کتابارزش کتاب به عنوان یک شی قابل لمس
تنکمک به درک مطلب از طریق ترکیب صوت و مایجاد باور به افزایش دانش 

تکاهش سختی حمل کتاب در استفاده بلند مدابزار توسعه مطالعه
یای احساس شادابی در ارتباط با دنیای واقعی بجای دن

مجازی
افرایش تمایل به اشتراک ایده

تغییر الگوی مطالعهاحساس لذت از لمس واقعیت و نزدیکی به آن
تقویت حافظه
افزایش تمرکز

درک عمیقتر مطلب
تعامل فیزیکی با کتاب

تاثیر بر یادگیری



http://www.ala.org/acrl/standards





با سواد اطالعاتی ماهیت و گستره اطالعات مورد نیاز خود را تشخیص می دهد

با سواد اطالعاتی به شکل موثر و کارآمد به اطالعات مورد نیاز خود دست می یابد

ا دانش با سواد اطالعاتی اطالعات و منابع اطالعاتی را نقادانه ارزیابی و اطالعات انتخاب شده را ب
قبلی خود تلفیق می کند

ک با سواد اطالعاتی چه به صورت انفرادی و چه به صورت عضوی از یک گروه، اطالعات را برای ی
مقصود خاص به صورت موثر مورد استفاده قرار می دهد

عات را با سواد اطالعاتی بسیاری از مباحث اقتصادی، حقوقی و اجتماعی مرتبط با کاربرد اطال
.درک می کند و در استفاده از آن مسائل اخالقی و حقوقی را رعایت می کند

2000. ال. آر. سی. پنج مهارت سواد اطالعاتی در مدل ای



: استاندارد اول

اطالعاتگسترهوماهیتتواندمیاطالعاتیسواد
دهدتشخیصراخودنیازمورد



عملکردیهایشاخص

وین،تعیرااطالعاتبهنیازکهاستفردیاطالعاتیباسواد.1
کندمیبیانروشنیبهراآن

الاشکوانواعازمتنوعیطیفاطالعاتیباسواددانشجوی.2
کندمیشناساییرااطالعاتبالقوةمنابعمختلف



برمترتبمنافعوهزینه هااطالعاتیباسواددانشجوی.3
می دهدقرارتوجهموردرانیازمورداطالعاتکسب

اتیاطالعنیازگسترةوماهیتاطالعاتی،باسواددانشجوی.4
می دهدقرارمجددارزیابیموردرا



:(خروجی)برآیندیهایسنجه

ستادانابااطالعاتی،نیازدیگریاتحقیقاتیموضوعیکتعیینبرای-
هایبحثوکاری،هایگروهکالسی،هایبحثدرومی کندمشورت

.می کندشرکتالکترونیکی

ارپرسش هاییوتهیهایمسئلهصورتنیاز،مورداطالعاتمبنایبر-
.می کندتدوین



ش،نظرموردموضوعبابیشترآشناییبرایرااطالعاتعمومیمنابع-
.می کندبررسی

نتعییرااطالعاتینیازآنکنندةتوصیفکلیدیواژ ه هایومفاهیم-
.می کند



د،می شوتولیدچگونهغیررسمی،ورسمیصورتبهاطالعاتکهمی داند-
.می یابداشاعهومی شود،سازماندهی

دکرسازماندهیشیوه هاییقالبدرمی توانرادانشکهمی دهدتشخیص-
.باشدمؤثراطالعات،بهدسترسینحوةبرکه

مانند)آنقالب هایانواعدررااطالعاتبالقوةمنابعتفاوت هایوارزش-
دیداری،/شنیداری،مجموعهدادهوب،پایگاهداده،پایگاهچندرسانه ای،

.می شناسد(کتاب



ی،علمبرابردرپسندعامهمانند)اطالعاتبالقوةمنابعمخاطبومقصود
.می شناسدرا(تاریخیبرابردرجاری

اهمیتواستفادهکهمی داندومی دهدتمیزهمازرادومواولردیفمنابع
.داردتفاوتهاییچهدیگریبارشته،هربرایآنها



بافتاردرکبرایونیازمورداطالعاتگردآوریبرای-
یکمثال)تازهمهارتیازبانیکفراگیریامکانآنها،
جهتوموردرا(رشتهبرمبتنیمهارتیکیاخارجیزبان
.دهدمیقرار

امةبرنوکلیطرحیکنیاز،مورداطالعاتکسببرای-
.کندمیتعریفبینانهواقعزمانی

یازنپرسش،تصحیحیابازبینیپاالیش،منظوربه-
.کندمیبررسیرااولیهاطالعاتی



پژوهشی(مساله)پرسشتدوین

تغذیه بازاریابی آلودگی موضوع کلی

غذایی و رژیم
فواید تغذیه

ایران خودرو و بازایابی آلودگی هوا موضوع محدود
شده

گیاهخواری ایران خودرو و بازایابی
بین المللی

هوا در تهرانآلودگی موضوع خاص 
شده

فواید تغذیه 
ای گیاهخواری 

چیست

ان ایراقدامات بازاریابی
خودرو در فروش های 

بین المللی چیست؟

برای جلوگیری از 
آلودگی هوا در تهران 

چه می توان کرد؟

پرسش پژوهش



تمرین
پژوهشی(مساله)پرسشتدوین

موضوع کلی

شدهموضوع محدود

موضوع خاص شده

پرسش پژوهش



آمیزموفقیتپژوهشفرایند

استمرحلهچندفرایندیهموارهپژوهش-
استایرشتهبیناغلبپژوهش-
ودکنیفکرکلیصورتبهنظرتانموردموضوعدرباره-

کنیدجزییواخصراآنموضوعیحوزهسپس
دستچگونگیومحلکنیدمیپیداکهراچیزیهر-

کنیدثبتراآنبهیافتن



ندآیلروددانشگاهبرنامه–گامبهگامنویسیمقاله

خوددرکهچرااست،واقعیزندگیبازتابپژوهش-
.استجریاندرواقعیزندگی

.دهندانجامکیفیتباپژوهشیتوانندمیآنان-
کهآنچهدرومازندگیسراسردرپژوهشفرایند-

ددارتداومشودمینامیدهالعمرمادامیادگیریاصطالحا



گامششدرنویسیمقاله

مقدماتیریزیبرنامه.1
پژوهشروزنگار.2
استفادهموردمنابعازگزارمانیکتابشناسی.3
نشدهاستفادهمنابعگزارمانیکتابشناسی.4
پژوهشمنابعازفیزیکینمونه.5
گوناگونولیمرتبطمنابع.6



گزارمانیکتابشناسینوشتن
گزارمانیکتابشناسییکعناصر

کتابهدف-
سودمندی-
روایی-
روزآمدی-
دامنهوپوشش-
تنظیمشیوه-
استفادهسهولت-



گزارمانیکتابشناسییکنمونه

List, c. information research. Hunt publishing, 2002

ردشدههمجایزهبرندهکهمدرسهکتابدارلیست،کارال
انجامبرایوکندمیتبیینوتعریفرااطالعاتکتاباین

هفتدروی.دهدمیارائهگامبهگامدستورالعملپژوهش
ارائه،فناوری،اطالعات،سازماندهیبهخودکتابفصل

ابکت.پردازدمیاطالعاتاستناددهیوارزیابیتحلیل،
آنمخاطبانواستنمایهونامهواژهکتابشناسی،داری

جربهتکمدانشجویانبرایمنبعاین.هستنددانشجویان
.استمفید



هاادواری
مجالت 

دانشگاهی، 

بررسی شده یا 

داوری شده

اداواری های حرفه ای، 

تجاری، صنعتی یا 

موضوعی

مجالت عامه 

پسند و 

روزنامه ها

معیار

عنوان

انتشاردوره

مقالهطول-نویسنده

کاغذ، تصاویر

مخاطبان-طرز بیان

-دسترس پذیری-هدف

چکیده

ارجاع



: استاندارد دوم

با سواد اطالعاتی می تواند به شکل موثر و
دسترسیکارآمد به اطالعات مورد نیاز خود 

پیدا کند



:عملکردیهایشاخص

بازیابیهایسامانهیاتحقیقهایروشترینمناسب.1
.یندگزمیبرنیاز،مورداطالعاتبهدسترسیبرایرااطالعات

اثربخشصورتبهراکاوشراهبردهایاطالعاتیباسواد.2
.کندمیاجراوطرح ریزی

هایروشازاستفادهبارااطالعاتاطالعاتی،باسواد.3
.کندمیبازیابیحضورییاخطیدرونصورتبهمختلف



تصحیحراکاوشراهبردنیاز،صورتدراطالعاتیباسواد.4
.کندمی

وثبت،استخراج،راآنمآخذواطالعاتاطالعاتی،باسواد.5
.کندمیمدیریت



:(خروجی)برآیندیهایسنجه

ازی،سشبیهآزمایشگاهی،تجربیمانند)تحقیقمناسبهایروش-
.کندمیشناساییرا(میدانیکار

میتهیهنظرموردتحقیقروشبامتناسبپژوهشیطرحیک-
.کند

رانیازمورداطالعاتبامرتبطواژه هایوها،مترادفکلیدواژه ها،-
.کندمیتعیین



میربرااطالعاتبازیابیمنبعیارشتهخاصشدةکنترلواژگان-
.گزیند

وازی،سکوتاهبولی،عملگرهایمانند)مناسبفرامینازاستفادهبا-
مانندداخلیسازماندهیابزارهایوکاوش؛موتورهایبرایمجاورت

انتخابتاطالعابازیابیبرایکهایسامانهبرایکتاب،(پایانی)نمایة
.کندمیطراحیراکاوشراهبردشده،



هایسامانهمانند)نظامهادیگریابندیردهمختلفطرح هایاز-
دریاطالعاتمنابعمکا نیابیبرای(هانامهنمایهیابازیابیشمارة

یحضورجستجویویژةهایجایگاهشناساییبراییاکتابخانه
.کندمیاستفاده

احبه،مصنگاری،نامهپیمایش،ازاولردیفاطالعاتبازیابیبرای-
.کندمیاستفادهپرسشاشکالدیگرو



یاعاتاطالبازیابیهایسامانهازبایدآیاکهاینتعیینبرای-
ربطوکیفیت،کمیت،شود،استفادهجایگزینپژوهشروشهای

.کندمیارزیابیراکاوشنتایج

ینتعیتانمایدمیمشخصراشدهبازیابیاطالعاتنقایص-
.خیریاشوداصالحبایدکاوشراهبردآیاکهکند

شده،اصالحراهبردهایبانیازصورتدررانظرموردکاوش-
.کندمیتکرار



جستجواصطالحات

3مفهوم  2مفهوم  1مفهوم 

نوجوانان افسردگی استعمال دخانیات

یا روانییا بهداشت یا 

همساالن یا  سیگار

یا جوانان خلق و خو یا

یا  توتون

دانش آموزان دبیرستانی یا 

یا  نیکوتین

دانشجویان



تمرین:
جستجوفرمولتدوینوجستجواصطالحات

3مفهوم  2مفهوم  1مفهوم 



هاسازمانوکارشناسان:پژوهشابزاردیگر

است؟بودهچقدر....تاریخدرشدهمعاملهسهامحجم-
چند...سالدرکشورروستاییجمعیتخانوارتعداد-

است؟بودهدرصد
چند...سالدرتهرانبورسدرحاضرهایشرکتتعداد-

؟استبودهنفر



کشورآماریسالنامه-
بهداشتوزارتسالمتمعاونت-
ایرانآمارمرکز-
تهرانبهاداراوراقبورس-



ابزاربدونجستجویوفهرست



: استاندارد سوم

راشدهکسباطالعاتاطالعاتی،سوادبا
ینپیشاطالعاتباوکندمیارزیابینقادانه

کندمیتلفیقخود



:عملکردیهایشاخص

اتاطالعازبایدکهرااصلیهایایدهاطالعاتیباسواد.1
.کندمیتلخیصشوند،استخراجشدهگردآوری

آنودکنمیتبیینرااولیهمعیارهایاطالعاتیباسواد.2
مآخذارزیابیبرایهمواطالعاتارزیابیبرایهمراها
.گیردمیکاربه



ساختمنظوربهرااصلیهایایدهاطالعاتی،باسواد.4
.کندمیترکیبهمباجدید،مفاهیم

ات،تعارضافزوده،ارزشتعیینبرایاطالعاتیباسواد.5
یدجددانشاطالعات،فردمنحصربههایویژگیدیگریا
.کندمیمقایسهقبلیدانشبارا



ارزشیامنظبرتأثیریجدیددانشآیاکهکندمیتعییناطالعاتیباسواد.6
.داردمیبرهاییگامها،تفاوترفعبرایونهیاداردفرد

تمانگفطریقازرااطالعاتازخودتفسیرودرکاعتباراطالعاتیباسواد.7
.کندمیاثباتپژوهندگان،یا/وموضوعی،متخصصانافراد،دیگربا

یدنظرتجدبایداولیهپرسشدرآیاکهکندمیتعییناطالعاتیباسواد.8
.نهیاشود



:برآیندیهایسنجه

.گزیندمیبررااصلیهایایدهوخواندمیرامتن-

راهادادهوکندمیبیانخودزبانبهمجددارامتنیمفاهیم-
.کندمیانتخابدقتبا

بهمهکلشد،خواهندنقلمناسبتبهبنابعداکهرامطالبی-
.کندمیمشخصکلمه



ومناسبت،وثوق،دقت،صحت،اعتبار،ارزیابیمنظوربه-
فمختلمنابعازاخذشدهاطالعاتموجود،سوگیرییادیدگاه

.کندمیمقایسهوبررسیرا

میصتشخیرا[اطالعاتدر]دستکارییاتقلب،پیشداوری،-
.دهد

خلقستربکهرابافتارهاییدیگروفیزیکی،فرهنگی،بافتار-
سیرتفبربافتارتأثیرودهدمیتشخیصبوده انداطالعات
.کندمیدرکرااطالعات



ازهاینیدیگریاپژوهشنیازاطالعات،آیاکهکندمیتعیین-
.نهیاکردهبرطرفرااطالعاتی

مورداطالعاتباموجود،اطالعاتآیاکهاینتعیینبرای-
میتأییدراآنیاداردتعارضدیگرمآخذازبرگرفتهواستفاده

.کندمیاستفادهبرگزیدهمعیارهایازآگاهانهکند،



،سازیشبیهمانند)رشتهمتناسبفنونباراهانظریه-
.کندمیآزمون(...وآزمایش،

محدودیتها،دادهمآخذازپرسشوسیلةبهرااحتمالیدقت-
واطالعات،گردآوریراهبردهاییاابزارهابهمربوطهای

.کندمیتعییننتایج،بودنمعقول



شودمیمواجهآنهابامتوندرکهرامتفاوتیهایدیدگاه-
.کندمیبررسی

میورویارآنهاباکهراهاییدیدگاهآیاکهکندمیتعیین-
.کندردیابپذیردشود،



.کندمیشرکتهابحثدیگروکالسیهایبحثدر-

ترونیکی،الکپستمانند)الکترونیکیارتباطیهایسخنگاهدر-
شویقتبرایکه(گپزنیاتاقوالکترونیکی،اعالناتتابلوی

درسکالسراستایدرونظرموردموضوعخصوصدرگفتمان
.کندمیشرکتاند،شدهطراحی

پستمصاحبه،مانند)گوناگونسازوکارهایطریقاز-
میتجوجسراکارشناسیهایدیدگاه(سرولیستوالکترونیکی،

.کند



ارزیابیهایمالکازاستفادهباکتابارزشیابی

:کنیدبررسیراکتابشناختیاطالعات.الف
تجاربآموزشی،سوابقتخصص،اعتبار،وصالحیت-

مولفایحرفهوشغلی
نشرتاریخ-
نظرتجدیدیاویراست-
ناشر-



بپردازیدمحتواتحلیلبه.ب
هدف-
مناسبت-
منبعپوششودامنه-
عینیت-
نگارشکیفیت-



آنارزیابیمعیارهایوباطالعات

مدنظرمخاطبانوسایتهدف-
پدیدآوراشتهارواعتبار-
سایتاطالعاترواییودقت-
سایتدرموجوداطالعاتتازگیوروزآمدی-
سایتسوگیرییاعینیت-
سایتدرمسیریابیوساختار-



استاندارد چهارم

هچوانفرادیصورتبهچهاطالعاتیسوادبا
ازموثرشکلبهگروهازعضویمنزلهبه

استفادهخاصهدفانجامبرایاطالعات
کندمی



:شاخص های عملکردی

درراقبلیوجدیداطالعاتاطالعاتی،باسواد.1
بهبخصوص،عملکردیامحصولیکخلقوطرح ریزی

.بنددمیکار

کردعملیامحصولآنتوسعةفراینداطالعاتیباسواد.2
.کندمیبازنگریرا

لشکبهراعملکردیامحصولایناطالعاتیباسواد.3
.دهدمیقرارنیزدیگراناختیاردرمؤثری



:برآیندیهایسنجه

ها،نویسپیشها،سرفصلقالبدر)ایگونهبهرااطالعاتیمحتوای-
یامحصولشکلومقاصد،کهکندمیسازماندهی(...ها،طرحواره
.کندپشتیبانیراعملکرد

بایطوررا‐تفسیرهاوهاقولنقلبرمشتمل‐قبلیوجدیداطالعات-
راعملکردیامحصولآنبرمترتبمقاصدکهکندمیتلفیقهم

.کنندپشتیبانی

یماصالحوچکلزومهنگامدررادیجیتالیهایدادهوتصاویر،متن،-
میقلمنتجدیدبافتاریکبهاولیه،واصلیقالبومحلازراآنهاوکند
.کند



لانتقاوارزیابی،جستجو،فرایندبامرتبطفعالیتهایاز-
.کندمیتهیهعملیاتصورتیاروزنامهدفتریکاطالعات،

خصوصدروگذشتههایشکستوهاموفقیتدرخصوص-
.کندمیتأملجایگزین،راهبردهای

راکمکنبیشتریکهگزیندمیبرارتباطبرایراقالبیورسانه-
وردممخاطبانوعملکرد،یامحصولبرمترتبمقاصدحصولبه

.بنمایدنظر

ؤیدمکهکندمیبرقرارارتباطسبکیباوشفاف،صورتبه-
.باشدنظرموردمخاطبانمقاصد



خلقبرایرااطالعاتفناوریکاربردیهایبرنامهازطیفی-
.گیردمیکاربهعملکردیامحصول

خدمتبه[عملکردیامحصولدر]راارتباطوطراحیاصول-
.گیردمی



:پنجماستاندارد  

،اقتصادیمباحثازبسیاریاطالعاتیسوادبا
اراطالعاتکاربردبامرتبطاجتماعیوحقوقی

واخالقیمسائلآنازاستفادهدروکندمیدرک
.کندمیرعایتراحقوقی



شاخص های عملکردی

ی،حقوقاخالقی،موضوعاتازبسیاریاطالعاتیباسواد.1
فناوریواطالعاتبهمربوطاقتصادی‐اجتماعیو

.کندمیدرکرااطالعات

هایمشیخطمقررات،قوانین،ازاطالعاتیباسواد.2
ابعمنکارگیریبهودسترسیبهمربوطآدابوسازمانی،
.کندمیپیرویاطالعات،

هبخود،عملکردیامحصولاشاعةدراطالعاتیباسواد.3
میقدردانیهاآنازاطالعاتی،مآخذازاستفادهخاطر

.کند



:برآیندیهایسنجه

وچاپیهایمحیطدرامنیتومحرمانگیبامرتبطموضوعات-
.پردازدمیبحثبهآنهاخصوصدروشناسدمیراالکترونیکی

بهانغیررایگدسترسیبرابردرآزاددسترسیبامرتبطموضوعات-
.شناسدمیرااطالعات

.شناسدمیرابیانآزادیوسانسوربامرتبطموضوعات-

ارایدموادازعادالنهاستفادةوتکثیر،حقفکری،داراییازخوددرک-
.دهدمینشانراتکثیرحق



ندمان)مقبولهایشیوهرعایتباالکترونیکی،هایبحثدر-
.کندمیشرکت(شبکهآداب

یاهتأییدشدهایگذرواژهازاطالعاتمنابعبهدسترسیبرای-
.کندمیاستفادهکاربرشناسةاشکالدیگر

منابعبهدسترسیخصوصدرسازمانیهایمشیخطبا-
.کندمیهماهنگیاطالعاتی،

ات،امکانوها،سامانهتجهیزات،اطالعاتی،منابعازاستفادهدر-
.کندمیحفظراامانتداریرسم



یره،ذخکسب،قانونیصورتبهراصداوتصویر،داده،متن،-
.کندمیمنتشرو

ودهدمینشاناستادبیسرقتکهراآنچهازخوددرک-
ودخاثرعنوانبهاست،دیگرانبهانتسابقابلکهرااثری

.کندنمیعرضه

بامرتبطسازمانیهایمشیخطکهدهدمینشان-
.کندمیدرکراانسانیهایآزمودنیرویبرپژوهش



آنازهموارهوگزیندمیبررامناسبیمستندسازیشیوة-
.کندمیاستفادهمآخذذکربرایشیوه

زااستفادهمجوزاعطایبهمربوطهاییادداشتنیاز،موارددر-
.کندمیذکرراتکثیرحقدارایمواد



سواد رایانه ای و فناوری اطالعات-1

هبدسترسیوشناساییدررادانشجوکههایفناوری.الف
کی،الکترونیپستاینترنت،مانندکندمیکمکاطالعات
ها،سایتوباطالعاتی،هایپایگاهای،رایانههایفهرست
...وهاپورتال

کمک سازماندهی اطالعات فناوری های که دانشجو را در . ب
 ,power point, access, word, prociteمی کند مانند 

endnote

مهارت های پیش نیاز فراگیری سواد اطالعاتی



تفکر انتقادی-2
ورعناصوجودماهیتمورددرشکبهکهاستتفکرازایشیوه

خودهایدانستهباراآنهاوپردازدمیناشناختههایپدیده
ازدپردمیواقعیتبرمبتنیگیرینتیجهنهایتاومقایسه

تفکر تحلیلی-3
دهندهتشکیلاجزایباپدیدهیکتجزیهیعنیتحلیلیتفکر

تولیدهدفباجدیدساختاروبافتیکدراجزادادنقراروآن
جدیداطالعات

آشنایی یا زبان انگلیسی-4



:سنجش نیازهای کاربران-1

کاربرانموضوعیپیشینهشناسایی-
یادگیریبراینیازموردمفاهیمتعیین-
سوادآموزشبراینیازپیشهایمهارتسنجش-

...واطالعاتفناوریانگلیسی،زبانماننداطالعاتی
هابرنامهبرگزاریزمانتعیین-

سواد اطالعاتی در کتابخانه علوم آموزش برای برنامه ریزی 
پزشکی



:مراحل برنامه ریزی-2
آموزشیهایبرنامهبرایهدفتعیین-
وانمدرسشاملهابرنامهاجرایبرایانسانینیرویتعیین-

پشتیبانهایگروه
مدرسینتعیین-
دورهبرگزاریبرایالزمتسهیالتوامکاناتتعیین-



سوادآموزشبرایبرنامهنوعانتخاب-3
اطالعاتی

انفرادیآموزشیهایبرنامه-
ایهاکارگاهجمعی،بازدیدهایمانندگروهیهایبرنامه-

رسمیهایکالس



آموزشیمنابعتولیدوطراحی
زیبایی-
ساختار-
نگارشسبک-
رسانیآگاهیوتبلیغات-

:ارزیابی برنامه های آموزشی سواد اطالعاتی



مشاهده.1
مصاحبه.2
پرسشنامه.3
محتواتحلیل.4

:ارزیابی برنامه های آموزشی سواد اطالعاتی



راهبردهای جستجو

Boolean)بولیناپراتورهای Operators)اساس
AND,ORاپراتورهایپایهبربولینجستجوی , NOT

.است



ANDاپراتور 

محدوددرصددکهگیردمیقراراستفادهموردهنگامیANDاپراتور
تعدادایدوبیناپراتوراینکههنگامی.باشیمجستجونتیجهکردن

ازر،کاربکهاستمعنااینبهشودمیدادهقرارواژهکلیدبیشتری
هآمدآندرهاواژهکلیدآنتمامیکهاقالمیفقطکهخواهدمینظام

بهودشبازیابیاستگرفتهقراربحثمورددیگریبریکیتاثیرو
.شودمیمحدودترجستجونتیجهدلیل،همین





ORاپراتور 

ORواژهکلیدچندیادوبینآنکردنواردکهاستدیگریاپراتور
وردماپراتوراینکههنگامی.استجستجوحوزهگسترشمعنایبه

کدامهرکهمدارکیتمامیکهاستاینمعنایبهگیردقراراستفاده
.شودبازیابیاستآمدهآنهادرصرفاهاواژهکلیداز



BUTیا NOTاپراتور 

NOTوراپراتشودمیاستفادهبقیهازکمترکهبولیناپراتورسومین

اپراتوراین.شودمینامیدههمBUTاپراتورهمچنینکهاست
.اشیمبداشتهراایواژهکلیدحذفقصدکهشودمیاستفادههنگامی



تودرتوجستجوی

میاستفادهجستجویکدربولینمختلفاپراتورهایازکههنگامی
یدواژهکلاساساینبر.شوداستفادهتودرتونامبهروشیازبایدشود
رارقپرانتزدرشوندبازیابیهربارآنهاازیکیخواهیممیکهراهایی
داخلجملهوداشتهاهمیتعملگرهاتاخروتقدمروشایندر.دهیم
.داشتخواهندتقدمدیگرعبارتبرپرانتز

Liver AND (cat OR dog OR horse) NOT mouse



جستجوی عبارتی 

دیگریککناربایدکهاستهاییواژهکلیدشاملعبارتیجستجوی
موردایهواژهکلیدکهشودمیاستفادههنگامیاپراتورایناز.بیایند

کندیمواردکهنظمیبههمچنینویکدیگرکناردرحتماکاربرنظر
لداخدرجستجوموردعبارتاغلبروشایندر.بیایندهمسرپشت

اسامی،جستجویبرایعبارتیجستجوی.گیردمیقرارگیومه
عبارتکردنواردبامثال.رودمیبکارهاعنوانعینومفاهیم

"heart attack"شودمیجستجوعبارتعین.



جستجوی موضوعی

در.جستجوستموردخاصموضوعییامفهومروشایندر
وردمموضوعیکلیدواژهدربارهرااطالعاتیجستجواینواقع
دریقادقشدهواردکلیدواژهاگرحتی.کندمیبازیابینظر

.باشدنشدهذکربازیابیموردمدرک



جستجوی مجاورتی

واهدخمیکاربرکهشودمیکلیدواژهاییشاملمحاورتیجستجوی
ارمهمکلیدواژهایکاربرحالتایندر.بیایندیکدیگرنزدیک

به.هددمیقراریکدیگرنزدیکفاصلهبهراآنهاودهدمیتشخیص
تعیینیمعناینهموقعیتیارتباطجستجوعباراتبیندیگربیانی

رهایعملگمهمترین.آیدبعملجلوگیریکاذبریزشازتاشودمی
درمجاورتیعملگرهای.استPREوWمجاورتیجستجوی
.روندمیبکارپیشرفتهوسادهجستجوی



W/N:قدمتداشتندرنظربدونکلمهدوبینفاصلهتعیینبرای
painعبارتکردنواردبامثالبرای.رودمیبکارکلمات W/8

morphineکلمهدوهرآندرکهشودمیبازیابیرکوردهایی
painوmorphineهگرفتقراریکدیگرازکمتریاواژه8فاصلهبا
.باشد

PRE/N:کلمهقدمتداشتندرنظرباکلمهدوبینفاصلهتعیینبرای
painعبارتکردنواردبامثالبرای.رودمیبکاراول PRE/8

morphineکلمهآندرکهشودمیبازیابیرکوردهاییpainبا
.باشدگرفتهقرارmorphineکلمهازکمتریاواژه8فاصله



Alert
ماشمتناوبوخودکارصورتبهکهاستجاریرسانیآگاهیسیستم

برای.کندمیآگاهجستجویکبهمربوطاطالعاتآخرینازرا
میریافتدتانالکترونیکیپستنشانیامکاناینازاستفادهوعضویت

.شودارسالشمابرایجدیداطالعاتتاشود



Rich Site Summary :آراس اس

سایتیکدرموجوداخبارترینتازهبهدسترسیبرایسادهروشی
ینا.کردتهیهراخبرخوانبرنامهبایداساسآرازاستفادهبرای.است

دهشمنقلشمارایانهبهکهرانظرموردسایتاطالعاتواخباربرنامه
دباشنیازیآنکهبدوناساسآرازاستفادهبا.دهدمینشانرااست

بههصفحرویبرراآنهامطالبتوانیدمیبرویدمختلفهایسایتبه
.کنیدمشاهدهنظرتانموردترتیب



جستجوی میدانی

.استخاصفیلدیبهجستجوکردنمحدودتواناییمیدانیجستجوی
ظرندراطالعاتبازیابینظامهایدرمختلفیفیلدهایمعمولطوربه

ارخودجستجویتواندمیطریقآنازکاربر،کهشوندمیگرفته
.کندمحدود
وع،موضعنوان،مانندمعینفیلدیبهجستجوکردنمحدودتوانایی
مادن.دهدمیافزایشراشدهبازیابیمدرکربطمیزانمولفوچکیده

tiمثال.استشدهمشخصغیرهوچکیدهنویسنده،ازاعمفیلدهر

.باشدمی(subject)موضوعفیلدنمادsu،(title)عنوانفیلدنماد



جستجوی زبان طبیعی

بازیابییبراراهموثرترینعنوانبهبولین،منطقبرمبتنیجستجوی
ابدارانکتمیاندرپیوسته،اطالعاتبازیابیهاینظامدرمربوطاقالم

اما.استگرفتهقرارپذیرشمورداطالعاتیهایواسطهعنوانبه
ودخبهراکوچکهرچندجایگاهینیزطبیعیزبانباجستجوامروزه

.(1998پکر،وتمایلو)استدادهاختصاص
الهایسدرکهاستشدهبناطبیعیزبانبهپردازشپایهبرجستجو

ایانهروانسانتعاملواطالعاتبازیابیهاینظامتوجهکانوندراخیر
.(2002کریمر،)استگرفتهقرار



متنزامهموکلیدیمفاهیمیاواژهکلیدطبیعی،زبانبهجستجودر
هبشدهمطرحصورتهمانبهسوالبلکهشوندنمیاستخراجسوال

زبانبهجستجوازاینمونهزیرمثالهای.شودمیدادهسیستم
:باشندمیطبیعی

What is the distance in miles from the earth to 

the sun?

Who was the first Afro-American to win the Nobel 

prize in literature?
What is the definition of opaque?



:ازعبارتندطبیعیزبانبهجستجوموتورهایازهایینمونه

ASK (www.ask.com)

Homerweb (www.homerweb.com)

Brainboost (www.brainboost.com)

Vroosh (www.vroosh.com/adv-search.html)

Answerbus (www.answerbus.com)

http://www.ask.com/
http://www.homerweb.com/
http://www.brainboost.com/
http://www.vroosh.com/adv-search.html
http://www.answerbus.com/


جستجوی استنادی

معموالکهکندمیعملصورتاینبهاستنادیجستجوی
کهریاثبهمربوطآثاربهمختلفموضوعاتوهارشتهدرنویسندگان

دررااستناداتآنسپسکنند،میاستنادهستندآنتالیفحالدر
ابیبازیبرایتوانمیمنابعاینازحالآورند،میمآخذومنابعبخش
میدهشاستنادآثاربهمراجعهباعالوه،به.نموداستفادهمربوطمنابع
اکژ)نمودبازیابیرادیگریمربوطمنابعآنهامآخذومنابعازتوان
.(2004سو،



سایر امکانات جستجو

کوتاه سازی-
ریشه سازی-
محدودیت زبانی-
حساسیت به حروف بزرگ و کوچک-
محدود کردن زمانی-



کوتاه سازی

یکهریشانتهاییاابتدابهعالمتیکردناضافهعملسازی،کوتاه
نظامهایبیشتردر.استکلمهآنمختلفحاالتبازیابیبرایکلمه،

.است)*(ستارهرودمیکاربهکهعالمتیاطالعاتبازیابی



ریشه سازی 
کندیبازیابراکلماتیتادهدمیاجازهکاربربهاپراتوراینازاستفاده

.دارندفرقیکدیگرباحرفدویایکدرفقطکه

مثال ریشه سازی
بهراکلمهاینتوانمیwoman,womenکلماتبازیابیبرایمثال

دوهرکهشودمیموجبستارهعالمت.کردتایپwom*nشکل
.شودبازیابیکلمهحالت



محدودیت زبانی 

لفمختزبانهایبهکهرامدارکیاطالعات،بازیابینظامهایازبرخی
اییتوانواقعدرزبانیمحدودیت.کنندمینمایهاست،شدهتالیف

.استکاربرنظرموردزبانبهجستجوکردنمحدود



3و وب 2وب : 1نمونه 

O (ویاپ)نسخه مدرن وب با قابلیتهای پیشرفته و دینامیک
Oویژگیهای کاربرمدار
Oویژگیهای تعاملی
Oویژگیهای معنایی



2كتابخانه : 2نمونه 

Oنرم افزار پیشرفته تر
O2استفاده از قابلیتهای وب
Oدخالت کاربر در طراحی نرم افزار کتابخانه
Oامکان افزودن فایلها به کتابخانه
Oامکان افزودن بازخورد
O امکان ایجاد بخش شخصی(My Library)



My Libraryكتابخانه من : 3نمونه 

Oامکان بازخورد دهی به کتابخانه
Oامکان افزودن نقد کتاب
Oامکان رتبه بندی کتابها
Oامکان چت با سایر کاربران
Oامکان ایمیل کردن نتایج جستجو
Oامکان ایمیل کردن فایلها
Oامکان اشتراک کتابخانه با دیگران

O ایجاد حساب شخصی
Oدسترسی به سابقه جستجو
Oک امکان ذخیره رکوردهای بازیابی شده در ی

پایگاه فرعی
Oامکان افزودن رکوردهای سایر پایگاهها
Oامکان افزودن فایلهای مرتبط خود
Oدسترسی به سابقه امانت



منابع دسترسي آزاد: 4نمونه 
Open Access

Oساختنفراهمواینترنتدرهمگانبرایمنابعبهآزاددسترسی
یاوجو،جستپرینت،برداری،کپیکردن،دانلودمطالعه،امکان
رعایتبااماپولپرداختبدونمنابعکاملمتنبهدادنپیوند
رایتکپیقانون

Oسعه بهره گیری از منابع و پورتالهای دسترسی آزاد برای تو
خدمات



انواع منابع دسترسي آزاد

Oوب سایتهای مجالت
Oراهنمای مجالت دسترسی آزاد

O Directory of Open Access Journals

O 10,095 Journals: 1,792,898 Articles

O 5,951 searchable at Article level

Oراهنمای کتابهای دسترسی آزاد

O Directory of Open Access Books

O 2467 Academic peer-reviewed books 

from 79 publishers

http://doaj.org/
http://www.doabooks.org/


(ادامه)انواع 

Oوب سایتهای ناشران
O (مخازن سازمانی)وب سایتهای سازمانها

O Organizational repository

Oپایگاه مقاالت دانشگاه فردوسی مشهد
O31000عنوان مقاله از اعضای هیئت علمی این دانشگاه
Oراهنمای مخازن دسترسی آزاد

O Directory of Open Access Repositories

O Over 2600 repositories

http://profdoc.um.ac.ir/
http://www.opendoar.org/


دسترسي آزاد به مقاالت علمي

O Publications 3546

O Articles 7,100,000

O Free full-text articles 2,344,449

Oبخشهای جداگانه برای ناشران، پژوهشگران، کتابداران

http://home.highwire.org/
http://home.highwire.org/


Web of Science
Web of Knowledge

O 54,833,144 sources

Oپایگاههای جهانی استنادی
Oنشان دهنده شبکه استنادها
O با هم( مقاالت)نشان دادن ارتباط منابع
Oنشان دادن نویسندگان مرتبط با هم
O (کلیدی)نشان دادن نویسندگان هسته
Oارائه انواع گزارشهای استنادی



SCOPUS

O عنوان مجله از بیش از 21000پایگاه استنادی مقاالت با بیش از
ناشر معتبر5000

Oبا ویژگی استنادی



(ISC)پايگاه استنادی علوم جهان اسالم 

http://www.isc.gov.ir/?lan=fa


ISCامكانات 

O نظام شاخص های عملکردی نشریات
فارسی

Oمقاالت پراستناد و داغ
Oقیقاتی ها و موسسات تحرتبه بندی دانشگاه

ایران
Oنظام آماری تولید علم ایران
Oاطلس علم ایران

Oگزارش استنادی نشریات فارسی
Oنمایه استنادی علوم ایران
Oطالیه داران علم ایران
Oفهرست مندرجات فارسی
Oیپایگاه همایش های پراستناد فارس

Oینظام آگاهی رسانی استنادی فارس



میزبان های خارجی و فارسی: پایگاه های اطالعاتی تخصصی

میزبان های پیوسته خارجی 

The Dialog Corporation www.dialog.com

اییسازمانهبهاطالعاتپیوستهخدماتدهندهارائهترینعمدهجهانسرتاسردردیالوگ
اییهزمینهدرسازمانهایوشرکتهادیگربارقابتبریاطالعاتجستجویدرکهاست
.هستندحقوقومالیهومهندسیدانش،تجارت،چون

:خدمات دیالوگ را می توان به شش خدمت تقسیم نمود
خدمات وب پایه. 1
خدمات اینترانت. 2
خدمات کاربردی رومیزی. 3
تحویل نامه فوری. 4
محصوالت کالسیک که از طریق تل نت در دسترس هستند. 5
خدمات پرتال. 6

http://www.dialog.com/


میزبان های پیوسته خارجی 

EBSCO Publishing www.epnet.com
جستجویپایگاه هایدهندهارائهپیشتازانازیکیبلکهنیستمجلهناشرابسکو
عمومی،کتابخانه هایدانشگاه ها،کالج ها،برایالکترونیککتابوآنالین

کهاستمدارسودولتیمؤسساتشرکت ها،درمانی،مؤسساتبیمارستان ها،
درراناشرانسایراطالعاتیاسنادپایگاهاین.کرده اندخریداریراآندسترسی

یخریداربجایمی تواننددانشگاه هاصورتایندر.استکردهآوریجمعجایک
اینمجموعه یازاطالعاتی،پایگاهاینازخریداریباانتشاراتاینازیکهر

نکبااین.استگزارش هاو،کنفرانس هامقاالتگردند،شاملبهره مندانتشارات
برایاصاًاختصکهدنیاستمتنتمامچندمنظورهعلمیبانکبزرگ تریناطالعاتی
.استشدهطراحیدانشگاهوتحقیقاتیمؤسسات

http://www.epnet.com/


Elsevier Engineering Information Inc.
www.ei.org

نمایهچاپوتهیهبه1884سالازکهمهندسیاطالعاتشرکت1998سالاوایلدر
چاپیایهنمهماناساسبرکامیندکساطالعاتیپایگاهتولیدبهسپسومهندسینامه

Elsevierترتیباینبهوشدخریداریساینسالزویرتوسطبود،مشغول
Engineering Informationازبیشالزویرشرکتاکنونهم.شدگذاریپایه

ودانشجودانشمند،میلیون30حدودبهودارددنیاکشور24درکارمند7000
موسسهوشرکتاینبانویسندههزار600همچنین.می دهدارائهخدماتمتخصص

منتشررامجله2700حدوددرانتشاراتاینحاضرحالدر.می کنندهمکاریبزرگ
دهستنجهانعلمیکتبترینبرجستهازکهکتابهزار20ازبیشتاکنونومی کند
.استکردهمنتشر

http://www.ei.org/


ScienceDirect
www.sciencedirect.com

1997السازکهباشدمیالکترونیکیهایمجموعهبزرگترینازیکیدایرکتساینس
نسسای.شودمیارائهوتهیهپزشکیوتکنولوژیعلوم،هایزمینهدرElsevierتوسط

ازعلمیمتنتماممجالتبهدسترسیبرایالکترونیکیاطالعاتسرویسدایرکت
:استزیرمواردگیرندهبردردایرکتساینسپایگاه.استElsevierانتشارات

نالینبیش از یک چهارم اطالعات علمی دنیا در زمینه فنی مهندسی و پزشکی بصورت آ
مجله علمی داوری شده3700بیش از 
کتاب25000بیش از 
میلیون مقاله تمام متن13بیش از 

دسترسی به اطالعات مقاالت مربوط به شماره های قدیمی مجالت از جلد اول
دسترسی به اطالعات مقاالت در حال چاپ

Scopusامکان دسترسی به میزان استنادات مقاالت از طریق اتصال به بانک 

http://www.sciencedirect.com/


Ingenta connect
www.ingentaconnect.com

ویدهچکمتن،تماممقاالتپایگاههایواطالعاتانتشاروتهیهپیشگامانکارگزار،این
هایزمینههمهدرناشر200ازبیشازنشریههزار28بهدسترسیامکانواستاستناد

لشکاولیههایپایهکهاستکارگزاریکانکت،اینجنتا.آوردمیفراهمراموضوعی
دراینجنتانامبارسمیطوربهاما(2004رایت،)شدگذاشته1991سالدرآنگیری
اتاطالعانتشاروتهیهپیشگامانازکارگزاراین.(2002تنوپیر،)شدتاسیس1998سال

هزار28بهدسترسیامکانوباشدمیاستنادوچکیدهمتن،تماممقاالتهایپایگاهو
آوردمیفراهمراموضوعیهایزمینههمهدرناشر200ازبیشازنشریه

زمال.داردفعالیتنیزمدرکتحویلخدماتزمینهدرکارگزاراین.(2002،2003تنوپیر،)
پایگاهیینتعنیزومقاالتکتابشناختیاطالعاترایگانجستجویامکانکهاستذکربه

وجودمیزباناینطریقازمقاله،آندارندهاطالعاتی

http://www.ingentaconnect.com/


OCLC
www.firstsearch.com

ارائهجهانسراسردرهاکتابخانهبرایراگوناگونیخدمات1970دههازکهسی.ال.اس.ا
First،1991سالازاست،نموده Searchپایگاه78ازمتنوعایمجموعهکهرا

سالاز.(1994تنوپیر،)نمایدمیارائهاست،مختلفموضوعیهایزمینهدراطالعاتی
1991،First Searchهایزمینهدراطالعاتیپایگاه78ازمتنوعایمجموعهکهرا

پیشینهمیلیون52بهدسترسیامکانآنبوسیلهونمایدمیارائهاست،مختلفموضوعی
ازیبرخ.شودمیفراهمنیزایکتابخانهبینامانتسیستموWorldCatشناختیکتاب
سایرازنیزدیگربرخیوبودهسی.ال.سی.اخودتولیدمیزبانایناطالعاتیهایپایگاه
زبانپنجبهآنکاربررابط.میشودارائهوخریداریکنندگانتولید

.داردوجودچینیوانگلیسی،فرانسه،اسپانیایی،ژاپنی

http://www.firstsearch.com/


Thomson ISI
www.isinet.com

Information)علمیاطالعاتموسسه Institute for Scientific بانک(
توسطداًبعموسسهاین.شدتاسیسگرفیلدیوگنبوسیله1960درسالمرکزیISIاطالعات

علمیاطالعاتموسسهبعنوانحاضردرحالوشدخریداریگیرهلتوتامسونآقای
.استونتامسآقایدالریبیلیونشرکتازقسمتیموسسهاین.شودمیشناختهتامسون

اطالعاتهمچنینوآنهاچکیدهباهمراهرامقاالتکتابشناختیِاطالعاتپایگاه،این
پوششWOSهایویژگیازیکی.کندمیارایهاستفادشانموردمنابعکتابشناختی

هرشتتمامیدراطالعاتجستجویجهتمناسبابزاریراآنکهاستآنکاملموضوعی
.سازدمیایرشتهبینموضوعاتبخصوصها

http://www.isinet.com/


Thomson ISI
www.isinet.com

Web of Scienceازعبارتندکهاستقسمتسهشامل:

Science Citation Index
.بعدبه1961سالازاین:زمانیپوشش
وعلومرفتاریعلوممهندسی،وفنیکشاورزی،پزشکی،علوم،:موضوعیپوشش

مانندهاییزمینهدرالبتهاجتماعی؛
اجتماعیعلوماستنادینمایهیاندازهبهشدهارائهاطالعاتوسعتاجتماعیعلوم

.نیست
هاییدهچککتابشناختی،اطالعاتبهنگرگذشتهوجاریدسترسی:اطالعاتیپوشش

بیشاستنادیمراجعونویسنده
.رشته150ازبیشدرپایهعلوموفنیژورنال5900از

http://www.isinet.com/


Web of Scienceازعبارتندکهاستقسمتسهشامل:

Science Citation Index
.بعدبه1961سالازاین:زمانیپوشش
وعلومرفتاریعلوممهندسی،وفنیکشاورزی،پزشکی،علوم،:موضوعیپوشش

مانندهاییزمینهدرالبتهاجتماعی؛
اجتماعیعلوماستنادینمایهیاندازهبهشدهارائهاطالعاتوسعتاجتماعیعلوم

.نیست
هایکیدهچکتابشناختی،اطالعاتبهنگرگذشتهوجاریدسترسی:اطالعاتیپوشش

بیشاستنادیمراجعونویسنده
.رشته150ازبیشدرپایهعلوموفنیژورنال5900از



Social Science Citation Index
.بعدبه1972:زمانیپوشش
ورفاهارتباطات،شناسی،مردمشناسی،جامعهاجتماعی،علوم:موضوعیپوشش
تربیتی،علوماجتماعی،خدمات

.سیاسیعلومومدیریتروانشناسی،
یمجله1700ازبیشهایمقالهاطالعاتیدربرگیرندهپایگاهاین:اطالعاتپوشش
راموضوع50.استجهانمعتبر

مجله3300ازموردیصورتبههمچنین.دهدمیپوششاجتماعیعلومزمینهدر
نیزجهاندرسطحدیگرعلمیی

.کندمیگزینشرامقاالتی

Arts &Humanities Citation Index
.بعدبه1985:زمانیپوشش
ت،ادبیامعماری،باستانشناسی،نمایشی،هنرهایزیبا،هنرهای:موضوعیپوشش
.تاریخودین،فلسفه
مجلهعنوان1130حدود:اطالعاتپوشش



Wiley
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/home

Wileyطریقاز1997سالازشرکتاین InterScienceدسترسیامکان
پایگاهوالکترونیکیهایکتابمرجع،خدماتمتن،تماممجلههزارانبهپیوسته

.استنمودهفراهمراپزشکیوتکنولوژیعلوم،هایزمینهدراطالعاتیهای



Ovid Technologies, Inc
www.ovid.com

اهیدانشگاطالعاتیخدماتالمللیبینپیشگامانازبود،معروفBRSنامباسابقاکهاوید
سالردشرکتاین.استتجارتوآموزشالکترونیک،حقوق،پزشکی،علومتحقیقاتیو

پایگاه300ازبیشومجله1200بهدسترسیامکاناویداکنون.شدتاسیس1985
دراغلبOvid.استنمودهفراهمراالکترونیکیکتابعنوان160ازبیشواطالعاتی

شدهادغامسیلورپالتربا2004سالدرمیزباناین.داردفعالیتتخصصیهاینمایهزمینه
سایرواطالعاتیهایپایگاهارائهبهمشترکدرگاهیکطراحیطریقازمیزباندوهر.است
.مشغولنداطالعاتیمنابع

http://www.ovid.com/


ProQuest (Bell-Howell)
www.proquest.com

فرمکهشدتاسیس1938سالدربود،معروفUMIبهسابقاکههاول–بل
یکیهبدسترسیامکانشرکتایناکنون.نمودمیتهیهرامجالتمیکروفیلمی

.کندمیفراهمراجهاندرپیوستهمحتواییمخازنبزرگتریناز
رسراسدرهاکتابخانهکاربرانومحققانعلمی،هیأتاعضایدانشجویان،امروزه
مجله،وروزنامههزار4ازبیشبهProQuestاشتراکیخدماتطریقازجهان،
ازیوسیعطیفواطالعاتیپایگاهزیادیتعدادنامه،پایانمیلیون1/5ازبیش

.دارنددسترسیمنابع،

http://www.proquest.com/


H.W. Wilson Company
www.hwwilson.com

18نامه،زندگیپایگاه7مجالت،متنتمامپایگاه15تولیدباویلسونشرکت
وهنریتصاویرپایگاهیکفهرست،مجموعه5چکیده،پایگاه8ونمایهپایگاه
اهپایگ.استمشغولخدماتواطالعاتارائهبهمرجع،نگاشتتکزیادیتعداد
شردهفلوحرویبرالکترونیکیصورتبهاکنونهموچاپیصورتبههمآنهای

WilsonDisc CDROMوبطریقازنیزوWilsonWebدسترسقابل
.شودمیارائهنیزدیگرکارگزارانتوسطهاپایگاهایناینکهضمن.است

http://www.hwwilson.com/


Wolters Kluwer
www.wolters-kluwer.com

woltersوkluwerشرکتدوادغامباکلوروالترز Samson1987سالدر
تولیداتوخدماتجهانیآورندگانفراهموناشرانازشرکتاین.آمدبوجود

صنفی،ومالیخدماتحسابداری،مالیات،سالمت،هایزمینهدراطالعاتی
مجموعهوشدهادغاماشپرینگرباکلور2005سالدر.استحقوقیوآموزشی

صورتبهومتنتمامصورتبهآنهااطالعاتیپایگاه.استدادهتشکیلرابزرگی
.داردقرارهستند،مشترکراپایگاهکهکاربرانیاختیاردرپیوسته

http://www.wolters-kluwer.com/


netlibrary
www.netlibrary.com

هزاریکصدحدوداکنونهموشدایجاد1999اوتماهدرسی.ال.سی.اتوسطپایگاهاین
وHTMLهایقالبدرراداستانیغیروداستانیومرجععلمی،الکترونیکیکتابجلد

PDFشودمیشامل.
صورتسنتیقوانینبراساسکتابخانهعضوبرایالکترونیکیکتابخانهاینسازیمجموعه

دروودخکاربراناطالعاتینیارهایبراساسکتابخانههرکهمعناستبداناین.گیردمی
.دهدمیسفارشمشخصهاینسخهتعدادبارانظرشموردهایکتابخاص،موضوعات
براساسکتابگرفتنامانتزمانمدتاما.استساعته24هاکتاببهدسترسی

آنجازا.شودمیمشخصکتابهرازاستفادهمیزانبراساسیاوعضوکتابخانهدرخواست
یکازخهنسهرازاءبهشده،رعایتامانتسنتیقوانینالکترونیکیکتابخانهایندرکه

هاابخانهکتاساس،براین.نمایداستفادهآنازتواندمینفریکفقطزمان،یکدرکتاب
.دهندمیسفارشرانسخهچندینکتاب،عنوانهرازخودکاربراننیازهایبامطابق

http://www.netlibrary.com/


National Academies Press
http://www.nap.edu/

.شودمیارائهPDFقالبدرکتابهاعناویناززیادیتعداد

http://www.nap.edu/


Education Resources Information Center (ERIC)

پرورشوآموزشادارهنظرزیر(اریک)پرورشوآموزشاطالعاتمنابعمرکزاریک
.(2004تنوپیر،)شدنهادهبنیاد1964سالدرآمریکا،

.داردوششپتحتراتربیتوتعلیمبهوابستههایزمینهوتربیتیعلومحوزهاریک
ینورفشردههایلوحرویبرهموپیوستهصورتبههماریکخدماتونشریات

درنرایگاهاینسخهدارایاریک.استدسترسیقابلمختلفکارگزارانطریقاز
.باشدمیوب



PubMed Central

www.pubmedcentral.nig.gov

PubMedزیستیتکنوژیمرکزتوسط((National Center for
Biotechnologyآمریکاملیکتابخانهدر(NLM) National Library of

MedicineدرNational Institutes of Health (NIH)1997سالدر
تمجالومقاالتبهدسترسیبرایجستجوابزاریکعنوانبهPubMed.آمدبوجود

.یافتتوسعهطرحایندرکنندهشرکتناشرانسایتدر
,MEDLINE,ازکتابشناسیاطالعاتآوردنفراهمPubMedکار

PreMEDLINE HealthSTARناشرانتوسطشدهتهیهمقاالتهمچنینو
(Publisher-Supplied (Citationاست.



PubMedاتیاطالعهایپایگاهبهاتصالودسترسیامکانهمچنین
درEntrezبازیابیسیستمدرکهمولکولیشناسیزیستبهمربوط

NCBIشاملاطالعاتیپایگاههایاین.نمایدمیفراهمراداردوجود:
Protein, Entrez Genomes, Popset: DNA, NCBI

taxonomy databaseایندرشدهذخیرهاطالعات.باشدمی
میمحققانوشودمیآمدروزمنظمبطورمدالین،بویژهها،پایگاه
ازیابیبسایتوبایندرراپزشکیاطالعاتازوسیعیگسترهتوانند
.نمایند



میزبان های فارسی

پژوهشگاه اطالعات و مدارک علمی ایران 

کارایرانعلمیمدارکواطالعاتمرکزنامبا1347سالازپژوهشگاهاین
علمیجامعهبهرسانیاطالعراستایدرپزوهشگاهاین.نمودآغازراخود

ایهپایگاهتهیهازاعمراایگستردهخدماتومیکندفعالیتکشورداخل
یاطالعاتهایپایگاهآوریفراهموکتابترجمهوتالیفمتنوع،اطالعاتی

.دهدمیارائهالتین



: پایگاه اطالعاتی علوم کشاورزی

(پایگاه اطالعاتی کشاورزی)اگریکوال : عنوان اصلی 

دسترسردآمریکاکشاورزیملیکتابخانهتوسطکهرزیکشاواطالعاتیپایگاه
مجالتمقاالتچکیدهمیلیون3ازبیشاطالعاتحاویواستگرفتهقرار

هاییافتهآخرینبهتوانمیپایگاهاینطریقاز.استکشاورزیحوزه
.یافتدستکشاورزیمختلفهایزمینهدرتحقیقاتی

کشاورزی: پوشش موضوعی
میلیون3/3: تعداد رکورد

-1970: پوشش زمانی 
چکیده+ اطالعات کتاب شناختی : نوع اطالعات 



پایگاه اطالعاتی علوم و تکنولوژی غذایی : عنوان  (FSTA)

عمومی،تبهداشسالمتی،وبهداشتبیوشیمی،بیوتکنولوژی،:موضوعیپوشش
.اورزیکشوغذالبنی،علومها،نوشیدنیتوسعه،وتحقیقتکنولوژی،وعلوم

رکورد اطالعات650000بیش از : تعداد رکورد
-1969: پوشش زمانی
چکیده+اطالعات کتاب شناختی: نوع اطالعات

... مجله، کتاب، مقاالت کنفرانس ها و 2200مقاالت : منابع اطالعاتی



(Medline)پایگاه اطالعاتی علوم پزشکی : عنوان 

ارائهراشناختیکتاباطالعاتفقط1974-1966هایسالرکوردهای:اطالعاتنوع
اطالعاتبرعالوهبعد،به1975سالرکوردهایاماباشندمیچکیدهفاقدودهندمی

.هستندنیزچکیدهدارایشناختیکتاب
پزشکیمجله4600ازبیشمقاالتچکیدهوشناختیکتاباطالعات:اطالعاتیمنابع

.شودمیمنتشروچاپجهانکشور70ازبیشوآمریکادرکهآنبهوابستهعلومو
میوبدررایگانهاینسخهدارایمدالین.استاصطالحنامهدارایپایگاهاین

.باشند



پایگاه اطالعاتی پزشکی: عنوان 

هایهحوزوداردوسیعیبسیارموضوعیگسترهپایگاهاین:موضوعیپوشش
...وزشکیدندانپوبهداشتداروسازی،بالینی،پزشکی:جملهازپزشکیمختلف

.دهدمیپوششرا



پایگاه اطالعاتی علوم پزشکی: عنوان 

کشور دنیا، 110مجله تخصصی پزشکی از 5000مقاالت بیش از : منابع اطالعاتی 
این پایگاه دارای . کتاب ها، تک نگاشت ها و خالصه مذاکرات کنفرانس ها

.  اصطالحنامه است



(CINAWL)پایگاه اطالعاتی پرستاری : عنوان 

و علوم پرستاری، پزشکی، بهداشت و مراقبت های بهداشتی: پوشش موضوعی 
. وابسته



(TOXLINET)پایگاه اطالعاتی سم شناسی : عنوان 

زائدموادزیست،محیطاعتیادآور،موادداروها،شناسی،سم:موضوعیپوشش
.زاواکنشداروهایمضراتهوا،آلودگیبهداشتی،علوممراقبت،وبهداشتخطرناک،



(CANCERLIT)پایگاه سرطان : عنوان 

. طانزیست پزشکی و سایر زمینه های موضوعی مربوط به سر: پوشش موضوعی



پایگاه اطالعاتی فنی و مهندسی: عنوان  (EI ComPendex)

مهندسی سازه، انرژی، محیط، زمین شناسی، بیوتکنولوژی، : پوشش موضوعی
الکترونیک، برق و 



(METADEX)پایگاه اطالعاتی  مهندسی مواد : عنوان 

ویمرپلفلزات،شاملموادوموادمهندسیمتالوژی،مهندسی:موضوعیپوشش
.داردهپیوستاصطالحنامهپایگاهاین.معدنپودر،متالورژیآلیاژها،سرامیک،



(NTIS)پایگاه اطالعاتی  فنی و مهندسی : عنوان 

...و مهندسی شهرسازی، علم مواد، مهندسی پزشکی، بیولوژی: پوشش موضوعی



(INIS)پایگاه اطالعاتی  انرژی هسته ای : عنوان 

،مربوطابزارآالتوراکتورهاای،هستهسوختای،هستهانرژی:موضوعیپوشش
.ایتههسانرژیالمللیبینآژانس:کنندهتهیه...ومهندسیتکنولوژیوعلوم



پایگاه اطالعاتی  رایانه: عنوان 

راعنوان240کهدهدمیپوششرامجله260پایگاهاین:اطالعاتیمنابع
.نمایدمیارائهمتنتمامبصورت



پایگاه اطالعاتی  علوم پایه: عنوان 

محیط،زمینمهندسیژئوشیمی،ژئوفیزیک،:شاملشناسیزمین:موضوعیپوشش
.شناسیاقیانوسهیدرولوژی،زیست،



پایگاه های اطالعاتی تخصصی

:پایگاه های اطالعاتی علوم مهندسی

پایگاه اطالعاتی  شیمی: عنوان 

یمیشمعدنی،شیمیآلی،شیمیشیمی،زیستشیمی،مهندسیشیمی،:موضوعیپوشش
.پتروشیمیوکاربردیشیمیتجزیه،

چکیده+کتابشناختیاطالعات:اطالعاتنوع
ها،ابکتمتونها،بررسیونقدمجالت،مقاالت،شاملآنپوششتحتمنابع:اطالعاتیمنابع

.دباشمیتحقیقاتیهایگزارشاختراعاتثبتها،پروانهنامهپایانها،کنفرانسگزارش



پایگاه اطالعاتی  زیست شناسی: عنوان 

زیکفیحیاتی،شیمیفضا،–هواشناسیزیستشناسی،زیست:موضوعیپوشش
گیاهزی،کشاورژنتیک،بهداشت،بیوتکنولوژی،غدایی،صنایعزیست،محیطزیست،

جانورناسی،شسمشناسی،داروشناسی،انگلشناسی،باکتریشناسی،ایمنیشناسی،
.پزشکیودامپزشکیفیزیولوژی،شناسی،ویروسشناسی،

چکیده+کتابشناختیاگالعات:اطالعاتنوع
مجله4000ازبیشمقاالتچکیدهوکتابشناختیاطالعاتپایگاهاین:اطالعاتیمنابع

.مایدنارئهمیرااختراعاتثبتپروانهها،نگاشتتکها،کتابها،کنفرانسمقاالتو



پایگاه اطالعاتی  استنادی علوم اجتماعی: عنوان 

، تاریخ، آمار، ارتباطات، اقتصاد، باستان شناسی، زبان شناسی: پوشش موضوعی
...  بازرگانی، جغرافیا، جمعیت شناسی، روابط بین الملل، مطالعات خانواده و



پایگاه های اطالعاتی تخصصی

پایگاه های اطالعاتی علوم اجتماعی

پایگاه اطالعاتی  علوم اجتماعی ویلسون: عنوان 

حقوق،سیاسی،علومالملل،بینارتباطاتجغرافیا،حقوق،تجارت،:موضوعیپوشش
.باشدمیاصطالحنامهدارایپایگاهاین.شناسیجامعهروانشناسی،



پایگاه اطالعاتی جامعه شناسی: عنوان 

محیطی،هایبرریارتباطات،توسعهرفتارشناسی،شناسی،انسان:موضوعیپوشش
...وخانوادهوازدواج



پایگاه اطالعاتی روانشناسی: عنوان 

هایامنظشناسی،عصبسنجی،روانروانپزشکی،روانشناسی،:موضوعیپوشش
وشناسیجرماجتماعی،آثاروفرایندهااجتماعی،علومشخصیت،ارتباطی،
.دارداصطالحنامهپایگاهاین.پزشکی



(LISA)پایگاه اطالعاتی چکیده های علوم کتابداری و اطالع رسانی : عنوان 

ومانساختمنابع،بازیابی،وذخیرهرسانی،اطالعکتابداری،:موضوعیپوشش
اطالعاتی،هایپایگاهاطالعات،انتقالفنی،خدماتها،رسانهتجهیزات،
.اطالعاتتکنولوژیوارتباطات



(LISA)پایگاه اطالعاتی چکیده های علوم کتابداری و اطالع رسانی : عنوان 

وساختمانمنابع،بازیابی،وذخیرهرسانی،اطالعکتابداری،:موضوعیپوشش
واتارتباطاطالعاتی،هایپایگاهاطالعات،انتقالفنی،خدماتها،رسانهتجهیزات،
.اطالعاتتکنولوژی

چکیده+کتابشناختیاطالعات:اطالعاتنوع
زبان20وکشور68ازرامجله500ازاطالعاتیرکوردپایگاهاین:اطالعاتیمنابع

.میگیردبردررا



پایگاه اطالعاتی تمام متن کتابداری و اطالع رسانی ویلسون : عنوان 

200تمقاالشناختیکتاباطالعاتپایگاهاین:موضوعیپوششواطالعاتیمنابع
متن،تمامصورتبهآنعنوان91مجله،200اینمیانازکهکندمیارائهرامجله
.استاصطالحنامهدارایپایگاهاین.شودمیارائه


