
 
 
 
 
 
 
 
 

 خدیجه شبانکاره
 دانشجوی دکتری کتابداری و اطالع رسانی پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان؛ 
 کارشناس علم سنجی و پایش دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

 
 1400دی ماه 

 



 اهداف

 کلیدی در جستجوو نکات اطالعاتی پایگاه  های روش های جستجو در انواع 

موفقاستراتژی صحیح برای یک جستجوی دوین ت 

 (فرمول بندی عبارت جستجو)

 با جستجوی پیشرفته در پایگاه  اطالعاتی آشناییPubMed 

 جستجو براساسMeSh 

 جستجوی کتاب ازBookshelf 



 انواع روش ها و عملگرهای جستجو در پایگاه های اطالعاتی

عملگرهای بولی 
•AND 
•OR 
•  NOT 
 ترکیب عملگرها•
جستجوی مجاورتی 
کوتاه سازی 
جستجوی عبارتی 
جستجوی میدانی 



 (بولین)منطقی جستجو با استفاده از عملگرهای 



 



 (proximity searching)جستجوی مجاورتی

  امکان پذیر صورت دو به مربوطه کلمات و مجاورتی جستجوی شیوه از استفاده
 :است

 دو هر که است این مهم و نمی کند تفاوتی کلمات تأخر و تقدم که حالتی در .1
 .باشند داشته وجود مدرک در شده تعیین فاصله با کلمه

W/?   
N/? 
NEAR/? 
 

  بازیابی دوم کلمه با شده تعیین کلمات فاصله با اول کلمه به ترتیب، که حالتی .2
 .شود رعایت تأخرکلمات و تقدم و شوند

PRE  
ADJ  

 .ندارد وجود مجاورتی جستجوی امکان PubMed پایگاه در *



 (proximity searching)جستجوی مجاورتی

 



 (Phrase Searching)جستجوی عبارتی 

 ”         “:   یافتن مدارکی با عین عبارت جستجو•



 (Truncation)کوتاه سازی 

 



Wildcard 

 



 (Field Searching)جستجوی میدانی 



 نمونه ترکیبی از کاربرد روش ها وعملگرهای جستجو

  یاکودکان در اختالالت شنوایی ( جراحیغیر ) درمانراه های : مثال•
 نوجوانان

 
 (”Hearing Disorders“)شنوایی اختالالت •
 (Children OR Adolescent)نوجوانان کودکان یا •
 (Therapy OR Treatment)درمان •
 (Surgery)جراحی •

 
(“Hearing Disorder*” AND (Child* OR Adolescent) 
AND ((Therapy OR Treatment) NOT Surgery)) 

 



 



 مناسب برای جستجوانتخاب کلیدواژه های 

کنید انتخاب خاص اسامی و منحصربه فرد اصطالحات میان از را کلیدی کلمات. 

شامل خود مجموعه زیر در را بسیاری عناوین که عمومی کلمات آوردن از 

 .کنید خودداری می شوند،

 

ریه سرطان درمان و پیشگیری در سلنیوم نقش بررسی :1مثال  

به مبتال بیماران در خون فشار کنترل بر زندگی سبک اصالح تاثیر :2 مثال 

  خون پرفشاری

 سرطانیکودکان اضطراب کاهش در بازی درمانی اثربخشی : 3مثال 

 چاقیعارضه یا بیماری  درمانروش های : 4مثال  



 تعیین کلیدواژه های مترادف و کنترل شده
 

 چاقیعارضه یا بیماری  درمانروش های : 4مثال 
  Therapy :درمان

Therapeutics OR Therapeutic OR Therapy OR 
Therapies OR Treatment OR Treatments 
 

  Obesity  :چاقی

Obese OR Obesity OR Overweight OR “Over 
weight”  



 ترکیب کلمات و طراحی استراتژی جستجو
 

 در شده مشخص کنترل شده و مترادف کلمات و کلیدواژه ها مرحله، این در•

  فیلدهای و شده ترکیب یکدیگر با موجود عملگرهای از استفاده با قبل، مرحله

 پایگاه با متناسب جستجو استراتژی و می شود مشخص جستجو جهت الزم

 .می گردد طراحی موردنظر اطالعاتی
 

• Therap* OR Treat* 
AND 
• Obes* OR Overweight OR “Over weight” 

 
(Therap* OR Treat*) AND (Obes* OR Overweight OR 
“Over weight”) 

 
 



 



 



 



 



 



Truncating search terms 
 

To search for all terms that begin with a word, enter the word followed 
by an asterisk (*): the wildcard character.  

 To search for a phrase including a truncated term, use the following 
formats: 

• Enclose the phrase in double quotes: "breast feed*" 

• Use a search tag: breast feed*[tiab] 

• Use a hyphen: breast-feed*  

 At least four characters must be provided in the truncated term. 

 The truncated term must be the last word in the phrase. 

 Truncation turns off automatic term mapping and the process that 
includes the MeSH term and any specific terms indented under that 
term in the MeSH hierarchy. For example, heart attack* will not map 
to the MeSH term Myocardial Infarction or include any of the more 
specific terms, e.g., Myocardial Stunning; Shock, Cardiogenic. 

 



Searching by Date 

 Searching by a single date in the search box 
 

Enter dates using the format yyyy/mm/dd [date field].  

Use the Boolean operator AND to limit your search to a specific publication 
date. 

heart disease AND 2020/06/01[dp] 

 

 Searching for a date range in the search box: 

Enter date ranges using a colon (:) between each date followed by a 
[date field]. 

heart disease AND 2020/01/01:2020/06/01[dp] 

 

Comprehensive searches for a full year should be entered as 
2020:2020[dp] 

 
 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


