
راهکارهای انتخاب موضوع 
پژوهش و آشنایی با 

موضوعات داغ پژوهشی
ناهید گویلی

دانشجوی دکتری کتابداری و اطالع رسانی پزشکی

مسئول آموزش پایگاه های اطالعاتی شرکت 

پیشگامان دانش گستر فرداد

جویی       کتابخانه و کمیته تحقیقات دانش
دانشکده داروسازی

مللکمیته تحقیقات مرکزی و بین ال



…برنامه کارگاه

(و ایجاد دانش برای تغییرهرم اطالعات)مقدمه

ایده پردازی

نوآوری

دانش موضوعی

روش های انتخاب کلیدواژه مناسب

روش های انتخاب موضوع و موضوعات داغ پژوهشی

جمع بندی و پرسش و پاسخ



/ ....هرم دانش/ هرم اطالعات

فاقد معنا

ارتباط داده ها و 
ایجاد معنا

ارتباط اطالعات و ایجاد 
قدرت ارزیابی و تحلیل

تفکر انتقادی، خالقیت و 
کاربرد دانش در جای موردنیاز

ابانتخکارپژوهشیبرایموضوعیاستبهتر
طهواسبه.کندتولیدجدیدیدانشکهشود

ییرتغشده،تولیددانشازذینعفاناستفاده
وضعبهموجودوضعازبتوانتاگرددحاصل
.کردحرکتمطلوب



!  کمی گپ خودمانی

اگرهکدهدمیقولرادانشیتولیدپژوهشبلکهکندایجادتغییرکهدهدنمیقولپژوهش
.شودتغییربهمنجرتواندمیشود،استفادهپژوهشذینفعانتوسط

!اشدبداشتهپژوهیدنبهنیازحوالیهمیندرموضوعیشایدنکنید،رددرنگبیراموضوعات



پژوهش تاثیرگذار

دانش
موضوعی

نوآوری

ایده 
پردازی





قانون طالیی 4
برای

ایده پردازی



محبوب در ایده پردازیبرخی از تکنیک های

Brainstorming SCAMPER Mind Mapping

مشخصمشکلبرایذهنازدورحتیومتنوعحل هایراه

(لطیغیادرستی)کیفیتنهایده هاکمیترویتأکید

انتقادازترسبدوننظربیان

!بهترنامتعارف تر، هرچهایده

S: Substitute (جایگزین)

C: Combine (ترکیب)

A: Adapt (سازگار)

M: Modify (اصالح)

P: Put to another use (پیداکردن یک کاربرد دیگر)

E: Eliminate (حذف)

R: Reverse (وارونه)

صفحهوسطدراصلیهدفیادغدغهعبارت،نوشتن

هبعبارتیاکلمهآنبارابطهدرکههرچیزینوشتن
مشخصیترتیبهیچبدونمی رسدذهن مان

شدهنوشتههایمولفهبینارتباطایجاد



از این سه"یکی"نوآوری در پژوهش مدیون 
:آیتم است

طرح پرسش نو در موضوعی مشخص
پژوهیدن پرسش با روش نو
پژوهیدن پرسش در بافت نو



 کتاب

مقاالت دایره المعارف

 (بیسیک در هر رشته)مقاالت اصلی

دانش موضوعی



چگونه کلیدواژه های مناسب برای جستجو پیدا کنم؟

سرعنوان های موضوعی فارسی
سرعنوان های موضوعی پزشکی فارسی

(دفترچه یادداشت فراموش نشود)کلیدواژه های مقاالت مرتبط
(بررسی استراتژی جستجو)مطالعه مقاالت مرورنظام مند
بانک مستندات کتابخانه ملی
(جهت یافتن جایگاه موضوع در درخت دانش)اصطالحنامه های ایرانداک

سرعنوان های موضوعی پزشکی(MESH)

جستجو درپایگاه های استنادی



http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/searchPersonalNameEntry.do

http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/searchPersonalNameEntry.do








اصطالحنامه های ایرانداک





https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/




























موضوعات داغ: روش دوم

Hot)(داغمقاالت Papers:
زمانیبازههمانوموضوعیحوزههماندرمشابهمقاالتبهنسبتسریعخیلیکهمقاالتی
وگیردمیقراربررسیمورداخیرماه2بازهدراخیرسال2انتشارات.کنندمیدریافتاستناد

استناددارایمقاالت%0.1دروگرفتهرااستنادبیشترینماهه2زمانیبازهایندرکهانتشاراتی
.باشدگرفتهقرار

Highly)استنادبیشترینبامقاالت Cited Paper):
هکداردکاربردموضوعاتیومقاالتبرای.شودمیشمارشاستنادهاساله،10زمانیبازهیکدر
.شودمیاستنادآنهابهسالسالیانماهیت،سبببه



موضوعات داغ: روش دوم

Top Papers

Top papers Time Percent in academic files

Hot papers 2 months(2 years ) ./1%

Highly cited papers 10 years 1%

!موضوعات داغ هنوز جای بحث دارند
!موضوعات داغ هنوز جای کار دارند

!پژوهش در حوزه موضوعات داغ ارزش دارد















!وب سایت های نوآوری باز

ن،دهندگاحلراهبارافناوریوصنعتیهایچالشکهدارندوجودآنالینهایفرمپلت
مراههخوبیمالیجوایزپرداختباهمراهمسایلاینگونهحلمعموال.گذراندمیباشتراک

.است

https://www.ideaconnection.com/

https://innocentive.wazoku.com/

https://www.ninesigma.com/

http://ichallenge.ir/

سامانه ساعت ایرانداک

https://www.ideaconnection.com/
https://innocentive.wazoku.com/
https://www.ninesigma.com/
http://ichallenge.ir/


http://thesis.research.ac.ir/faces/home.jspx

http://thesis.research.ac.ir/faces/home.jspx
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https://irandoc.ac.ir

https://irandoc.ac.ir/






سپاس فراون از توجه شما

.ان باشماگر در ارتباط با مطالب ارائه شده سوالی داشتید بسیار خوشحال می شوم در خدمتت

n.gavili@knowledgee.com



...منابعی که در تهیه مطالب از آنها بهره برده ام

https://www.slideshare.net/SepehrAssadian/ss-50645979

http://startuping.ir/

http://denako.ir/post

https://centlib.zums.ac.ir/page/11773/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D9%87%D8%A7%DB%8C-
%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C

http://lib2mag.ir/11733/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-
%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-
%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87/

https://www.msrt.ir/file/download/page/1488284345-m01.pdf

https://hamgamdars.com/app/

https://maryamnazari.com/

@worldclassresearch 

https://faradars.org/courses/fvacw9406-choice-topic-thesis-writing

https://innotoolz.ir/2020/06/10/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86-
%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-
%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F/

https://www.slideshare.net/SepehrAssadian/ss-50645979
http://startuping.ir/
http://denako.ir/post
https://centlib.zums.ac.ir/page/11773/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C
http://lib2mag.ir/11733/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87/
https://www.msrt.ir/file/download/page/1488284345-m01.pdf
https://hamgamdars.com/app/
https://maryamnazari.com/
https://faradars.org/courses/fvacw9406-choice-topic-thesis-writing
https://innotoolz.ir/2020/06/10/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86-%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F/

