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::دانشجو در پایان باید بتوانددانشجو در پایان باید بتواند

ّذف از هرٍر هطبلعبت  در پصٍّص ّبي كوي را ضرح دّذ.
  اًَاع هٌبثع ٍ رٍش ّبي گًَبگَى جستجَي هٌبثع را ثيبى

.ًوبيذ
  چگًَگي ثْرُ ثرداري از هٌبثع گًَبگَى ٍ ًَضتي ثخص

.هرٍر هطبلعبت در يك پيطٌْبد پصٍّطي را ثيبى ًوبيذ
 ِثراي عٌَاى پصٍّطي ثرگسيذُ خَد دست كن سِ هقبل

پصٍّطي از هٌبثع گًَبگَى يبفتِ ٍ يبفتِ ّبي آًْب را خالصِ 
.ًَيسي كٌذ

 250ثراي عٌَاى پصٍّطي ثرگسيذُ خَد پيص گفتبري ثب 
.ٍاشُ ثٌگبرد
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:تعریف

 بازنگری آثارعلمی است که با یک مسئله یا سئوال
.شروع میشود

 ،بازنگری آثار علمی عبارت است از بررسی وسیع
جامع، منظم و نقادانه آثار علمی مرتبط با موضوع 

.تحقیق

 مروری است سیستماتیک بر منابع و مراجع موجود
مربوط به مسئله پژوهشی یا عنوانی که در دست 

.دارید
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:بررسی متون •

.جزء ضروریات هر کار پژوهشی است•

با جستجوی هر مقدار ممکن از آثار علمی شروع  •

.می شود

.باید به موضوع های مرتبط بپردازید•

.نباید ققط با به دنبال مطالب صدرصد مشابه بود•

. باید مطالب را بطور عمیق نقد و ارزیابی کرد•
.پایان یابدخالصه نقادانه باید با یک •
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:هدف از بررسی متون 

 آضٌبيي ثب سَاثق ٍ زهيٌِ ّبي قجلي هَضَع تحقيق

پرٍراًذى هَضَع تحقيق

ثيبى ضرٍرت تحقيق در ثبرُ هَضَع

 ِكوك ثِ تعريف هتغيرّب، تعييي اّذاف، ًَضتي سئَاالت ٍ فرضي
ّبي تحقيق

 آضٌبيي ثب رٍش ّبي هطبلعِ هَضَع ، رٍضْبي اجرايي ٍ استفبدُ از
تجبرة هحققيي قجلي در هَرد هَفقيت ّب ٍ خطبّبي هطبلعبتطبى

پرّيس از دٍثبرُ كبري

  گرفتي ايذُ ثراي تحقيق در هَرد اثسار ٍ رٍش ّبي گرد آٍري
....اطالعبت ٍ
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بررسی متون را چگونه شروع کنیم؟  

کنید بروش معینی را انتخا.

 با فردی صاحب نظر در مورد موضوع ومنابع

.موجود صحبت کنید

 به منابع موجود شامل مقاالت و کتب مرجع مراجعه

.کنید

 از  نرم افزارهای کامپیوتری کتابخانه ای استفاده
      INLM/مثل مدالین : کنید
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بررسی متون را چگونه بنویسیم؟  

با آمادگی روانی و با جدیت و حوصله انجام •

.بدهید

چها چوب مشخصی تعیین کنید و سازمان یافته •

مثال از جزء به کل و مطالب . کار کنید

اختصاصی تر

/  آثار موجود را بازنگری کنید نه باز نویسی •

!رونویسی
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روش جستجو؟

 ابتدا یک مطالعه سریع در منابع جهت : جستجوی اولیه

موضوع خود ارتباط با کسب دانش اولیه و اجمالی در 

.انجام دهید

 سپس یک بررسی عمیق،نقادانه و :  جستجوی ثانویه

 :به روش ذیل انجام دهیدارزیابی کننده در منابع مرتبط 

.ابتدا منابع مرتبط با موضوع خود را پیدا کنید1.

.مطالبی را که به دست آورده اید به دقت مطالعه کنید2.

.مطالب مطالعه شده را نقادانه ارزیابی کنید3.
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مراحل جستجو

Key word/ تعييي ٍاشُ ّبي كليذي 1.

هعتجر  هٌبثعتعييي  2.

 Original)هٌبثع هعتجر ٍ هقبالت تحقيقي اصيل  پيذا كردى 3.

Articles  )
كردى هطبلت جوع آٍري ضذُغرثبل  4.
درست كردى فيص يب ًرم افسارّبي ) خَاًذى ٍ يبدداضت ثرداري  5.

(Endnoteهٌجع ًَيسي هثل 
طجقِ ثٌذي هطبلت6.
هطبلتتحليل  7.

ثِ ضکل اصَلي ًَضتي ثررسي هتَى 8.
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:منابع موجود

 کتب،ژورنال ها،پایان نامه ها،گزارش های تحقیقی،:منابع چاپی...

جستجوی  با،  MEDICUS  INDEXبا استفاده از کاتالوگها ، نمایه نامه ها مانندکه 
.کامپیوتری بدست میآید

 جستجوی اینترنتی با ستفاده از:

◦DATA BASES  

 / e-Journalsژورنال های الکترونیکی◦

 Web of Science / Elsevier,
 Ovid, 
 Proquest,
 EBSCO,
 WILEY-BLACKWELL,
 IRANMEDEX, . . .  
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