
فٌآٍری اعالػات در ػلَم پسضکی

:تْیِ ٍ تٌظین
فرًَش رضًَذ

دکترای آهَزش پرستاری ٍ ػضَ ّیأت ػلوی گرٍُ پرستاری



سرفصل هَضَػات

آضٌایی با کتابخاًِ ٍ کلیات ایٌترًت•
آضٌایی با هحیظ گَگل ٍ عریقِ سرچ ػوَهی درآى•
هراحل ایجاد پست الکتریکی از عریق گَگل ٍ یاَّ•
wordآضٌایی با ًرم افسار •

Power pointآضٌایی با ًرم افسار •

آضٌایی با هَتَرّای جستجَی ػوَهی ٍ تخصصی•
: هؼرفی ٍ ضیَُ استفادُ از باًک ّای اعالػاتی در ػلَم پسضکی ضاهل•
عریقِ ساختي ٍب الگ•



رفرًس ّا

فٌآٍسی اعالػات دس ػلَم پضؿىی تالیف احؼاى ػثحاًی ٍ اهیش عثاعثایی ًـش خاهؼِ ًگش
فٌاٍسی اعالػات دس پشػتاسی تالیف آػیِ دسٍیؾ ًـش فشاگفت ٍ تَػؼِ للن

ؿیَُ تْشُ گیشی اص وتاتخاًِ ّای پضؿىی تشخوِ صاّذ تیگذلی ًـش داًـگاُ تْشاى

فٌاٍسی اعالػات دس پضؿىی تالیف آػیِ دسٍیؾ ًـش آًا وتاب
ؿیَُ تْشُ گیشی اص هشاخغ پضؿىی تالیف ػیویي یضداى فش ًـش داًـگاُ ػلَم پضؿىی لضٍیي

International Nursing Index. The National Library of Medicine, 
Lippincott, new York

Cumulative Index to Nursing& Allied Health Literature. 
CINAHLL Information System.



کتابخاًِ
وتاتخاًِ هدوَػِ ای اص وتاب ّا، ًـشیات ادٍاسی یا ػایش هَاد گشافیىی یا دیذاسی ٍ ؿٌیذاسی اػت وِ تَػظ 

:وتاتذاساى دس اختیاس هشاخؼاى لشا هی گیشد ٍ ؿاهل تخؾ ّای
ػشٍیغ دّی هٌاتغ تِ اػضا: تخؾ اهاًت•
ؿاهل وتة فاسػی ٍ وتة التیي : هخضى وتاتخاًِ•

...ؿاهل وتة هشخغ ، پایاى ًاهِ ٍ عشح ّای تحمیماتی ٍ...: تخؾ هشخغ ٍ پایاى ًاهِ ّا ٍ•
ؿاهل آسؿیَ هٌاتغ چاپی ٍ ػشٍیغ دّی هٌاتغ هشتَعِ: تخؾ هدالت•
ؿاهل هٌاتغ الىتشًٍیه ٍ ػشٍیغ دّی هٌاتغ هشتَعِ : تخؾ اعالع سػاًی•

تشهین هٌاتغ: تخؾ كحافی•
ؿاهل لَح فـشدُ، فیلن ٍ اػالیذ: تخؾ هٌاتغ دیذاسی ؿٌیذاسی•
ػالي هغالؼِ•
تخؾ تىثیش•



اًَاع کتابخاًِ ّا

(دس خذهت هشدم) وتاتخاًِ هلی•
(تَػظ هشدم) وتاخاًِ ػوَهی•
(تشای افشاد داًـگاّی) وتاتخاًِ داًـگاّی•
(دس ػاصهاى ّای دٍلتی ٍ هشاوض تحمیماتی) وتاتخاًِ تخللی•



تْیِ هٌابغ ػلوی هَرد ًیاز کتابخاًِ پرستاری هاهایی 
 هٌاتغ هَسد ًیاص وتاتخاًِ ؿاهل:

وتة چاپی فاسػی ٍ التیي-

وتة الىتشًٍیه فاسػی ٍ التیي -

هدالت چاپی فاسػی ٍ التیي  -

(هدالت الىتشًٍیه )تاًىْای اعالػاتی  -

...(لَح فـشدُ ٍ–اػالیذ –فیلن ) هٌاتغ دیذاسی ؿٌیذاسی  
.هی تاؿذ  

 تْیِ هٌاتغ اص عشیك هشاخغ صیش كَست هی پزیشد:

هؼاًٍت پظٍّـی ٍصاست هتثَع دسخلَف هدالت التیي چاپی ٍ هٌاتغ  الىتشًٍیه

ثثت ٍ ػفاسؽ دس خلَف وتة ضشٍسی-

ًوایـگاُ ّا ٍ فشٍؿگاُ ّای هؼتثش داخلی خْت تْیِ وتة فاسػی -



ردُ بٌذی هٌابغ کتابخاًِ

.ؿٌاػایی ٍ تاصیاتی هٌاتغ تا دلت اًدام هی ؿَد: ّذف

                 Dewey Decimal Classificationًظام ػاختاس سدُ تٌذی دیَیی

              Library of Congressًظام ػاختاس سدُ تٌذی وتاتخاًِ وٌگشُ آهشیىا

      National Library Medicine(NLM)سدُ تٌذی وتاتخاًِ پضؿىی آهشیىا



                 Dewey Decimal Classificationًظام ساختار ردُ بٌذی دیَیی

اصت بغري  داوػ هاي رعته همه ديىيي، دهذهي بىذي رده هظام و  اصلي پايه.

 که اصت عذه مىتغر  جلذ 4 در بىذی رده این 21 چاپ و  دارد مىطقي و  فلضفي کامل  صاختار  بىذي رده اين 
.اصت ها دصتىالعمل و  ها همایه و  جذاول  عامل

جعرافيايي مبىاي بر  صپط فرعي، وتقضيمهاي مىضىع پايه بر  صپط و  رده، برپايه هخضت بىذي، رده تىظيم روظ 
 متفاوت (900) تا (000) از ارقام از  اصتفاده با بىذی رده .اصت اثر  ارائه عکل اصاش بر     اهتها در  و  اي دوره يا

.اصت

 اصت (900) جغرافیا و  تاریخ و ..... (400) زبان  .......،(000) کليات رده در  عيىه اين :مثال.  

اصت ..... و (316)بهذاعت ،(016)پسعکی ،(006)علىم :مثال.

در  علىم از  بعض ي دادن قرار  بىدن هامىاصبمرتبط هاي رعته از  بعض ي بىدن جذا :بىذی رده های هارصایی 
ها عاخه بعض ي





           Library of Congress(LC)ًظام ساختار ردُ بٌذی کتابخاًِ کٌگرُ آهریکا

 تا فشػی ّای تمؼین ٍ التیي حشٍف اص اػتفادُ تا ٍ اػت ؿذُ سیضی پی وٌگشُ دس هَخَد وتاتْای پایِ تش 
  ؿؼش خاف هدوَػِ PN 610:هثال .اػت ؿذُ هـخق اػذاد
حشف پٌح حاضش حال دس I, O,W,X,Y ؿذ خَاّذ اػتفادُ آیٌذُ هَضَػی گؼتشؽ تشای.
داسد خاهؼیت ٍ اػت ػٌدیذگی ٍ دلت داسای.
 ِاػت گؼتشؽ لاتل ّویـ.
 اػت ػولی.
 اػت پزیش اًؼظاف.
 ُاػت ػاد.
 هزّة ٍ فلؼفِ یا ادتیاى ٍ صتاى هثل .گیشد هی لشاس ّن وٌاس تٌذی سدُ ایي دس هـاتِ هَضَػْای.
 ِاصت جلذ 47 عامل بىذي رده طرح کل حاضر  حال در  ٍ ؿَد هی سٍصآهذ پیَػت.

اػت ؿذُ تَخِ آهشیىا هتحذُ ایاالت ًیاصّای تِ هَضَػی ّش اص تیؾ تٌذی سدُ ایي دس.



           Library of Congress(LC)ًظام ساختار ردُ بٌذی کتابخاًِ کٌگرُ آهریکا



            National Library Medicine(NLM)ردُ بٌذی کتابخاًِ پسضکی آهریکا

.گؼتشؽ وتاتخاًِ وٌگشُ آهشیىا اػت
.ایي سدُ تٌذی دس وتاتخاًِ ّای ػلَم پضؿىی واستشد داسد

سدُ تٌذی  WZتا  Wٍ هَضَػات تالیٌی صیش حشٍف  QZتا  QSًـاًِ سدُ تٌذی آى هشوة اػت اص 
.هی ؿًَذ

:  هثال
WB........عثاتت

WG......للة ٍ ػشٍق

WG200.......للة، ولیات

.تا اػذاد اػـاسی هختلف تؼتِ تِ ًَع هَضَع WY........پشػتاسی



بازدیذ از کتابخاًِ

آؿٌایی تا هحیظ وتاتخاًِ•
عشیمِ اتلال تِ ایٌتشًت اص عشیك داًـگاُ ػلَم پضؿىی لضٍیي•
(تشگِ داى) عشیمِ ػشذ وتاب یا هدلِ دس وتاتخاًِ اص عیك ًشم افضاس ٍ دػتی•



       International Networkکلیات هربَط بِ ایٌترًت

.ایٌتشًت ؿثىِ ای اص واهپیَتشّای هتلل تِ ّن اص عشیك خظ تلفي ٍ اهَاج هاَّاسُ ای اػت•
هدوَع چٌذ واهپیَتش وِ تْن هتلل ّؼتٌذ ٍ اص لحاػ ًشم افضاسی تا ّن تثادل اعالػات هی : ؿثىِ•

.وٌٌذ

•Server : ُػشٍیغ دٌّذ
.دس تیواسػتاى ؿاهل واهپیَتشی وِ اعالػات دس آى رخیشُ هی ؿَد

.دس ایٌتشًت ؿاهل ػایت ّای ایٌتشًتی هی ؿَد

•Client :ُػشٍیغ گیشًذ
.ؿاهل ّوِ هشدم وِ اص خذهات ایٌتشًتی اػتفادُ هی وٌٌذ



       International Networkکلیات هربَط بِ ایٌترًت
•Lan اتلال چٌذ واهپیَتش دس هحیظ واس: ؿثىِ هحلی
•Man (آهَصؽ ٍ پشٍسؽ یا چٌذ داًـىذُ) اتلال چٌذ واهپیَتش دس یه اداسُ : ؿثىِ ؿْشی
•Wanُاتلال چٌذ واهپیَتش  دس یه هٌغمِ خغشافیایی هثل ول وـَس: ؿثىِ گؼتشد
•Intتؼذادی واهپیَتش وِ تَػیلِ خظ ًَسی ٍ هاَّاسُ ّا دس خْاى تْن هتلل ّؼتٌذ: ؿثىِ ایٌتشًت
•IP/ TCP : استثاط چٌذ واهپیَتش دس خْاًثَػیلِ ؿثىِ ایٌتشًت اص عشیك صتاى هـتشن یا ساسداد وِ تِ آىIP گَیٌذ.IP 

.ؿٌاػایی ّش واهپیَتش سٍی ایٌتشًت اػت
•E- marketing :خشیذ ٍ فشٍؽ ایٌتشًتی
•E- banking:تاًىذاسی ایٌتشًتی
•E- commerce:تداست الىتشًٍیىی
•E- learning: (والع ّای هداصی) آهَصؽ الىتشًٍیىی
•E- library: (آسؿیَ دیدیتالی، وتاب ّای الىتشًٍیىی ٍ ًـشیِ ّای الىتشًٍیىی) وتاتخاًِ الىتشًٍیىی
•Chat:گفتگَی الىتشًٍیىی



ٍسایل هَرد ًیاز برای اتصال بِ ایٌترًت

دػتگاُ واهپیَتش ؿخلی•
خظ تلفي•
هَدم•
ًشم افضاس هشٍسگش ٍب•
•ISP اسائِ دٌّذُ خذهات ایٌتشًتی



کاربردّای ایٌترًت

گشٍُ ّای  -ٍیذیَوٌفشاًغ -اسػال ٍ دسیافت پؼت الىتشًٍیىی: استثاعات•
گشٍُ ّای یاَّ ٍ گَگل -اًتـاس ٍتالي -هثاحثات

خشیذ ٍ تداست الىتشًٍیىی•
تحمیمات•
ػشگشهی•



برخی تؼاریف
•Web :اعالػات : ػخت افضاس، ٍب= ایٌتشًت) هدوَػِ اػٌاد هٌتـش ؿذُ دس ایٌتشًت اػن اص هتي، كذا ٍ تلَیش

(هٌتملِ
•web browser (هشٍسگشّا :)هشٍسگشّای هْن ؿاهل

                                             Internet Explorer- Firefox

ؿاهل ٍب ٍ ایٌتشًت(: WWW( )World Wild Web)ضبکِ جْاًی ٍب •
:  ًحَُ ٍرٍد بِ ایٌترًت•

                    start- program- control panel- connect- dial phone- username- password- dial up connection

ػٌَاى كفحِ سا ًـاى هی دّذ: ًَاس ػٌَاى•
اهىاى دػتیاتی تِ فشاهیي هشٍسگش ٍب سا ایداد هی وٌذ: ًَاس هٌَ•
.اتضاس هیاًثش سا دس اختیاس ها هی گزاسد: ًَاس اتضاس•



ًَار ػٌَاى•

ًَار آدرس•
Stop- forward-back

ًَار هٌَ•

ًَار ابسار          •



اصغالحات هْن

•HTTP (Hypertext Transfer Protocol :)پشٍتىل اًتمال اتشهتي
•URL (Uniform Resource Locator :)  آدسع یا هحل لشاسگیشی هٌاتغ

اعالػاتی ػایت
•HTML (Hypertext markup Language :)صتاى اًتمال اتشهتي
•ISP  (Internet Service Provider :)ػشٍیغ دٌّذُ خذهات ایٌتشًت



هَتَر جستجَی گَگل

یؼٌی دس تاصُ ّای صهاًی . ًحَُ واس هَتَسّای خؼتدَی هؼتثش تلَست خؼتدَی پیوایـی اػت•
هـخق ػشاػش ٍب سا دس هی ًَسدًذ ٍ اعالػات ػایت ّای هختلف سا دس پایگاُ اعالػاتی خَد رخیشُ 

ػپغ واستشاى اص هیاى ایي اعالػات رخیشُ ؿذُ، هَضَػات هختلف سا هَسد خؼتدَ لشاس هی . هی وٌٌذ
.دٌّذ

.  سا ًام تشد MSN، یاَّ ٍ گَگلتِ تشتیة اص هیاى تْتشیي هَتَسّای خؼتدَ هی تَاى  •
دسكذ سا پاػخ هی  12حذٍد  msnدسكذ ٍ  18دسكذ اص تماضاّای خؼتدَ، یاَّ حذٍد  60گَگل تمشیثا •

.دّذ
.تالی ولوات حزف هی ؿًَذ. ولوِ ٍاسد ًىٌیذ 32دس وادس گَگل تیؾ اص •
.گَگل اهىاى خؼتدَی فاسػی ٍ اًگلیؼی سا تغَس ّوضهاى داسد•

.كذم ثاًیِ ًوایؾ  دادُ هی ؿًَذ 25دس گَگل ًتایح خؼتدَ دس ووتش اص •



:اهکاًات گَگل
scholar

alerts

Groups

books

translate

sites

directory

images

map



تٌظیوات گَگل











گاهْای جستجَی هَفق

(ػٌَاى هَسد ًظش)تؼییي ّذف •
اًتخاب ولوات ولیذی هٌاػة•
اًتخاب هَتَس خؼتدَی هٌاػة•
اػتفادُ اص ) تؼییي اػتشاتظی هٌاػة خؼتدَ تشای هحذٍد ًوَدى خؼتدَ•

(AND, OR, NOTػولگشّای تَلی اص لثیل



:ػولگرّای بَلی 
لشاس داد( هٌفی) –، ػالهت NOTهؼتثٌی وشدى ولوِ هی تَاى لثل اص ولوِ دٍم تدای :  NOTًحَُ اػتفادُ اص ػولگش  -1

Nursing NOT management 

هیشػین ٍ یافتي ساُ  گاّی اٍلات دس یافتي یه ولوِ تِ ػلت تـاتِ هؼٌی آى تا یه ولوِ دیگش تِ ًتایح غیش هشتَط صیادی
تشای ایي واس ًیض اتتذا ولوِ هَسد ًظش، ػپغ یه فاكلِ یا. حلی تشای خذا ػاختي ایي دٍ اص یىذیگش تؼیاس حیاتی هی ًوایذ

Space  دس اداهِ هؼٌی وِ هیخَاّین اص ًتایح خؼتدَ حزف ؿَد سا هی ًَیؼین( -)ٍ ػپغ یه ػالهت هٌفی ٍ  .
”heart disease“ :هثال -children   ِهحذٍد هی وٌذ تیواسی للثی دس تضسگؼاالىخؼتدَ سا ت.

یؼٌی هحذٍد وشدى  ( ًِ یىی اص ٍاطُ ّا)تاصیاتی كفحاتی وِ داسای ّش دٍ ٍاطُ تاؿٌذ :    ANDًحَُ اػتفادُ اص ػولگش  -2
(خؼتدَ تِ هَاسدی وِ فمظ ّش دٍ ٍاطُ سا دسّش ودای هتي داؿتِ تاؿٌذ

Nursing AND management      
لشاس داد+ ، ػالهت ANDهی تَاى لثل اص ولوِ دٍم تدای 

هحذٍد وشدى خؼتدَ تِ  یؼٌی = تاصیاتی كفحات ؿاهل ٍاطُ اٍل ٍ ٍاطُ دٍم ٍ ّش دٍ ٍاطُ :  ORًحَُ اػتفادُ اص ػولگش  -3
هَاسدی وِ حذالل یىی اص ولوات ؿوا سا دس تش داسًذ

Nursing OR management



:ػولگرّای بَلی 

گیَهِ تشای تاصیاتی یه ػثاست -4

“Nursing management”

یؼٌی تاصیاتی كفحاتی وِ هحتَی ػیي ػثاست هَسد ًظش تاؿٌذ 
هثال تشای خؼتدَی فایل ّای . ضوٌا ػولگشّای تاال تلَست تلفیمی ًیض اػتفادُ هی ؿًَذ•

تاؿذ اص  Information systems ػثاستپی دی اف دس داًـگاُ هاػاچَػت وِ داسای 
ولیذٍاطُ ی صیش اػتفادُ هی وٌین

“Information systems” site:www.mit.edu filetype:pdf



استراتژی جستجَ ٍ تؼذاد بازیابی



ANDاستراتژی جستجو  



ORاستراتژی جستجو  



استراتژی جستجو  گیومه



محدود کردن جستجو







pdfًحَُ رخیرُ کردى فایل 



پرینت گرفتن

ذخیره کردن



چگًَِ یک صفحِ را در ایٌترًت پریٌت هی گیرین؟



مشاهده پیش نمایش پرینت



پیص ًوایص پریٌت



تٌظین صفحِ بصَرت افقی یا ػوَدی برای پریٌت












