
بررسی منابع اطالعاتی



ضرورت بررسی متون؟

جلوگیری از دوباره کاری•

یافتن کارهای مشابه•
کمک به پربارتر کردن بیان مساله–

آشنایی با روشهای بکار رفته در زمینه موضوع مطالعه–

بانی با قابلیت پشتی)ارائه هرچه قویتر موضوع پژوهش •
در حضور یک مرور جامع( بیشتر



ی چیستند؟اطالعاتمنابع 

چیست؟( اطالعات)اطالع •

تمام ایده ها، واقعیتها یا تصورات ذهنی که بصورت •
یا منتشر شده/ گفتاری، نوشتاری یا چاپی موجود و 

بصورت رسمی یا غیر رسمی در هر قالبی

هر چیزی که پاسخگوی نیاز فرد برای دانستن •
.موضوعات مورد نظر باشد



اطالعاتی چیستند؟منابع

چیست؟( یا منابع)منبع •
هر کس یا هر چیزی که ماخذ اطالعات مورد مراجعه قرار –

.گیرد



مرور منابع؟

اعم از مقاله، )جستجو و تحليل نظام مند منابع 

در يک زمينه ...( کتاب، پايان نامه و 

موضوعی خاص



منابع اطالعاتی چیستند؟

نظریات صاحبنظران

منابع منتشر شده

منابع منتشر نشده

جامعه و سطوح متوسط•

سطح ملی•

بین المللی•



نظریات افراد متخصص و صاحبنظر

Expert Opinionیا 

رجوع به متخصص و صاحبنظر موضوع مورد مطالعه•



منابع منتشر شده

:منابع منتشر شده•
(Bibliography)کتابشناسی –

(Encyclopedia)دانشنامه یا دائره المعارف –

(Dictionaries)فرهنگها –

(Handbooks)دستنامه ها –

(Textbooks)درسنامه ها –

(Manuals)دستورنامه ها –

(Yearbooks)سالنامه ها –





منابع منتشر شدهادامه

(Atlases)اطلسها –

(Directories)نشان نامه ها –

(Biographies)سرگذشت نامه ها –

مراجع ادواری•
(Indexes)نمایه ها –

(Abstracts)چکیده نامه ها –

(Current bibliographies)کتابشناسی های جاری –

(Current Contents)فهرست مندرجات جاری –





منابع منتشر شدهادامه

کتاب ها•
کتب مرجع–
کتب غیر مرجع–

نشریات ادواری•
مجالت–
خبرنامه ها–
...روزنامه ها و –





منابع منتشر نشده

پایان نامه ها•
نتایج تحقیقات جاری•
گزارشهای فنی و گزارش تحقیق•
(در سطح ملی، استانی یا سازمانی)آمارها •
اداره های ثبت اختراعات و مطالعات•
صورتجلسه ها•
مشاهدات فردی، بالینی و گزارش حوادث•
سازمانها و مراکز دولتی و غیر دولتی•

؟
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نرم افزارها و بانکهای اطالعاتی رایانه ای

• Medline – PubMed

• embase

• Web of Science

• SCOPUS

• e-Medicine

• Medical Matrix

• Medical Word Search

• Clinical Guideline Practice

• Journals

• Biomed Net

• Search Engines (www.scholar.google.com) and … 



بانکهای اطالعاتی اینترنتی ایرانی

• IranMedex

• IranDoc

• SID

• mydocuments.ir

• magiran.com

• srlst.com







چگونه جستجو کنیم؟

فاده در منابع الکترونیکی و سایر منابع دردسترس است•
.کنیم

.به خالصه مقاالت کنفرانسها رجوع کنیم•
.به مآخذ منابع یافت شده ارجاع کنیم•
ن از افراد آشنا به جستجوی منابع یا سازمانهایی که ای•

.خدمات را ارائه می دهند مراجعه کنیم
.ریماز افراد کلیدی، صاحبنظر و دست اندرکار کمک بگی•



با اطالعات گردآوری شده، چه کنیم؟

بطور کامل اطالعات گردآوری شده را بخوانید و سپس •
فیش برداری کنید؛ یا از نرم افزارهای مرتبط مانند 

EndNote یاReferenceManagerاستفاده کنید.



در فیشها چه باید نوشت؟

نشانی کامل منبع اطالع طبق استاندارهای موجود•
خالصه ای از محتوای مطلب•
کلید واژه های مربوطه•
:جمع بندی از محتوای مطلب•

مناسب بودن روش کار–
نقاط قوت و ضعف مطالعه–
نحوه استفاده از این اطالع در مطالعه پیشنهادی–



پیشنهاد

در بررسی متون، مطالعات مشابه استخراج و در مورد هر •
:مطالعه به نکات زیر باید اشاره شود

جمعیت مورد مطالعه( بنوع مطالعه و متدولوژی آن( الف
محل انجام مطالعه( د زمان انجام مطالعه( ج 

نتیجه مطالعه( و حجم نمونه( هـ 

خالصه نتايج مطالعهحجم نمونه و روش اجرانوع مطالعه*رفرانس

1

2

3

.www.icmje.orgمانند دستورالعمل واحد موجود در سایت



تورش های رایج در بررسی متون

کوچک شمردن اختالف نظرها و نتایج متفاوت•
با اهمیت جلوه دادن اختالفات ناچیز در مطالعه•
محدود ساختن مآخذ به موارد موافق محقق•
گزارش نتایجی که نمی توان عمال از نتایج مقدماتی •

.بدست آورد و تعمیم همگانی موارد محدود
ا ی)استفاده از مغلطه بجای استدالل برای متقاعد کردن •

خوانندگان( گمراه کردن
...همچنین 




