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Περιεχόμενα 

Επιστημονική πληροφορία-χαρακτηριστικά

• Αξιολόγηση από κριτές

• Βιβλιομετρικές τεχνικές (τύποι)

• Διαχειριστές βιβλιογραφίας
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• Ιεραρχία ποιότητας ερευνών-πυραμίδα

• Συστηματικές ανασκοπήσεις και μετα-αναλύσεις

Επιστημονική πληροφορία-Πηγές

• Βιβλιοθήκες

• Ιδρυματικά αποθετήρια

• Εξειδικευμένες μηχανές αναζήτησης

• Επιστημονικά κοινωνικά δίκτυα

• Βάσεις Δεδομένων (heal-link/ scopus)

Τεχνικές αναζήτησης 

Επιστημονικά περιοδικά (τίτλοι)



Επιστημονική πληροφορία-χαρακτηριστικά

Επιστημονική είναι η πληροφορία που έχει
ελεγχθεί για την επιστημονική της αρτιότητα
και δημοσιεύεται σε αναγνωρισμένα
επιστημονικά περιοδικά.

Αξιολόγηση από κριτές (peer-review process)
είναι η ποιοτική μέθοδος αξιολόγησης της
επίδρασης της επιστημονικής έρευνας κατά
την οποία επιστήμονες από συναφές
αντικείμενο, ελέγχουν τα άρθρα για την
εγκυρότητα και την αξιοπιστία τους. Μετά
από τη διαδικασία αυτή το άρθρο είναι
ελεύθερο να δημοσιευθεί στο περιοδικό



Επιστημονική πληροφορία
Βιβλιομετρικές τεχνικές

• Οι βιβλιομετρικές μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ένδειξη της σημαντικότητας και του 
αντίκτυπου μιας εργασίας ή μιας έρευνας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ανάδειξη της αξίας 
της στην ευρύτερη επιστημονική κοινότητα.

• Αιτήματα για χρηματοδότηση, θέσεις εργασίας ή εξέλιξη μπορεί να βασίζονται σε 
βιβλιομετρικά στοιχεία.

• Χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο για τη μέτρηση και κατανομή της ερευνητικής 
παραγωγής τόσο εντός των ιδρυμάτων όσο και σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο. Επίσης 
χρησιμοποιούνται στους πίνακες κατάταξης των πανεπιστημίων.

• Λόγω του ότι επικεντρώνονται στις αναφορές από περιοδικά, σε κλάδους που είναι λιγότερο 
εξαρτημένοι από τη δημοσίευση σε περιοδικά όπως οι Τέχνες ή οι Ανθρωπιστικές 
Επιστήμες, δεν υπάρχει αντικειμενική αντιπροσώπευση.

• Άρθρα με πολλούς συγγραφείς (πως καταγράφεται η διαφορετική συμβολή)

• Αυτοαναφορές 

• Αρνητικές αναφορές

• Ηλικία ερευνητών (οι παλιοί περισσότερες)

• Προβλήματα στα ονόματα (various forms) και στα ιδρύματα (affiliations) π.χ. Scopus



Τύποι μετρικών

• Μετρικές ερευνητικής παραγωγής (πόσο συχνά γίνεται αναφορά από άλλους σε μια 
ερευνητική παραγωγή). Στο Web of Science   ‘Times cited’, στο Scopus  ‘Cited by’, στο Google 
Scholar     ‘Cited by’.

• Μετρικές συγγραφέων (h-index)

• Μετρικές περιοδικών (impact factor, Scimago, Scopus)

• Εναλλακτικές μετρικές (Alternative Metrics- Altmetrics)



Μετρικές περιοδικών
Ιmpact factor 

Μέσα από την συνδρομητική πλατφόρμα Web of Science και συγκεκριμένα από την Journal 
Citation Reports έχουμε τη δυνατότητα αξιολόγησης και σύγκρισης επιστημονικών περιοδικών 
μέσω του δείκτη Ιmpact Factor 

Ο Ιmpact Factor είναι ο πιο παλιός και γνωστός δείκτης.

Αφορά όλο το περιοδικό και όχι ένα μεμονωμένο άρθρο.

Προσφέρει στατιστικά στοιχεία για το περιοδικό που βασίζονται στο πλήθος των αναφορών που
λαμβάνουν τα άρθρα του για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Περιοδικά με υψηλό δείκτη impact factor μπορεί να φτάσουν τον αριθμό 50, ενώ περιοδικά
όπως το New England Journal of Medicine, Nature και Science έχουν δείκτη περίπου 30.

Τα περισσότερα περιοδικά βρίσκονται κάτω από τη μονάδα.



Μετρικές περιοδικών
Impact factor

Πως γίνεται η μέτρηση του δείκτη impact
factor?

Μέσος όρος αναφορών που έχουν λάβει τα
άρθρα του περιοδικού, τα 2 τελευταία
χρόνια/ άρθρα που έχουν δημοσιευτεί σε όλα
τα περιοδικά που περιλαμβάνονται στη
WoS(Web of Science) τον τρέχοντα χρόνο.

Παράδειγμα: περιοδικό με συντελεστή
απήχησης 1,5 για το 2007, σημαίνει ότι τα
άρθρα που έχουν δημοσιευθεί στο περιοδικό
αυτό το 2005 και 2006 έχουν αναφερθεί κατά
μέσο όρο 1,5 φορές το κάθε ένα σε σχέση με
όλα τα καταγεγραμμένα στη βάση WoS
περιοδικά κατά το 2007



Μετρικές περιοδικών 

Scopus Journal Analyser https://www.scopus.com/source/eval.uri
Παρέχει μια εικόνα της απόδοσης του περιοδικού χρησιμοποιώντας τις αναφορές από τη βάση
Scopus και περιλαμβάνει δύο δείκτες τον SJR και τον SNIP.

SCImago Journal Rankings (Scopus/Elsevier) http://www.scimagojr.com/
Μέσος όρος αναφορών που έλαβε ένα περιοδικό σε ένα δεδομένο έτος μέσω των άρθρων που
δημοσιεύθηκαν σ’ αυτό τα τελευταία τρία χρόνια. Π.χ. American Journal of Audiology

Google Scholar Metrics https://scholar.google.com/citations?view_op=top_venues&hl=en
Χρησιμοποιεί στοιχεία από το Google Scholar και συγκεκριμένα τα πρώτα 100 με τις
περισσότερες ετεροαναφορές καθώς και το περιοδικό που δημοσιεύθηκαν

Eigenfactor: (University of Washington) http://www.eigenfactor.org/
Παρέχει στοιχεία από τα περιοδικά που βρίσκονται στο Journal Citation Reports (JCR) και μετρά
πόσες φορές έχουν αναφερθεί τα άρθρα του περιοδικού κατά τα τελευταία πέντε χρόνια. Σε
αντίθεση με τον Impact Factor μετρά και τις Κοινωνικές Επιστήμες και αποκλείει τις
αυτοαναφορές. Ελεύθερο δεν απαιτείται συνδρομή.

https://www.scopus.com/source/eval.uri
http://www.scimagojr.com/
https://scholar.google.com/citations?view_op=top_venues&hl=en
http://www.eigenfactor.org/


Μετρικές συγγραφέων

H-Index: Δείκτης αξιολόγησης του έργου ενός συγγραφέα. Όπου h ο αριθμός των άρθρων σε
σχέση με τον αριθμό των αναφορών.
Παράδειγμα επιστήμονας με H-Index 37, από το σύνολο των άρθρων του, 37 από αυτά, έχουν
λάβει τουλάχιστον 37 αναφορές. Επιτρέπει συγκρίσεις μέσα σε μια επιστήμη, μετράει την
ποιότητα και την επιδραστικότητα με ένα μόνο δείκτη, αλλά δεν είναι ένας ακριβής δείκτης για
τους νέους επιστήμονες και δημιουργείται από άρθρα μόνο από το Web of Science.

Ι10-Index: Δημιουργήθηκε και χρησιμοποιείται από το Google Scholar και αναφέρεται στον
αριθμό των δημοσιευμάτων με τουλάχιστον 10 αναφορές το καθένα. Είναι απλός και

υπολογίζεται εύκολα, αλλά χρησιμοποιείται μόνο από το Google Scholar. Παράδειγμα

• https://scholar.google.gr/citations?user=4GAQ-RUAAAAJ&hl=en

https://scholar.google.gr/citations?user=4GAQ-RUAAAAJ&hl=en


Μετρικές συγγραφέων
h-index



Εναλλακτικές μετρικές (Altmetrics)

Εναλλακτικές μετρικές/ μετρούν την απήχηση της δημοσιευμένης έρευνας στα κοινωνικά
δίκτυα. Μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά με παραδοσιακές μετρικές.
Υπάρχει δυνατότητα να συμπεριληφθούν μη παραδοσιακά δημοσιεύματα όπως λογισμικό ή
σύνολα δεδομένων.
Από τη στιγμή που η ακαδημαϊκή κοινότητα άρχισε να χρησιμοποιεί τα κοινωνικά δίκτυα και
παρά τις αντιρρήσεις για ανακρίβειες, μη ειλικρινείς προθέσεις κλπ, θα πρέπει να λάβουμε
υπόψη μας τα συγκεκριμένα στοιχεία.
Παραδείγματα Altmetric, PLOS, Plum Analytics, καθώς και άλλες πλατφόρμες που μπορεί κανείς
να συγκεντρώσει τέτοια στοιχεία όπως τα Academia.edu, Figshare, ResearchGate κλπ.

Altmetric https://www.altmetric.com/ έχει έδρα το Λονδίνο, δημιουργήθηκε το 2011 και
κυριαρχεί στο χώρο των altmetrics, λόγω και της συνεργασίας με παραδοσιακές πηγές
δημοσιευμάτων όπως το Nature και τα περιοδικά του Wiley.
Σήμα κατατεθέν το donut / χρωματιστός κύκλος που δείχνει τη δραστηριότητα ενός
συγκεκριμένου άρθρου σε σχέση με τα altmetrics.
Το χρώμα δείχνει τον τύπο (tweets, blogs, Mendeley, etc.)και την αντίστοιχη δραστηριότητα (όσο
περισσότερο χρώμα τόση μεγαλύτερη κίνηση), ενώ ο αριθμός μέσα στον κύκλο το altmetric
score.

Παράδειγμα Altmetric http://genesdev.cshlp.org/content/32/1/42?top=1
Παράδειγμα Plum Analytics PLUMX

https://www.altmetric.com/
http://genesdev.cshlp.org/content/32/1/42?top=1
https://www.journals.elsevier.com/language-and-communication




Διαχειριστές βιβλιογραφίας (Citation managers)

• Τα εργαλεία διαχείρισης βιβλιογραφικών αναφορών είναι προγράμματα
σχεδιασμένα ώστε να μας βοηθούν να αποθηκεύουμε τα άρθρα και τα βιβλία
όταν τα βρίσκουμε, να τα σηματοδοτούμε και να προσθέτουμε σχόλια γι αυτά
καθώς και να δημιουργούμε εύκολα παραπομπές και βιβλιογραφίες στο
Microsoft Word. Μπορεί να είναι ελεύθερα ή συνδρομητικά

• Τα πιο γνωστά είναι τα

• RefWorks (συνδρομητικό)

• Zotero (ελεύθερο) (social network)

• EndNote (συνδρομητικό)

• Mendeley (ελεύθερο) (social network)

• Ένας σύντομος οδηγός του είναι εδώ Mendeley

• Και ένας συνοπτικός από την ιστοσελίδα της β/κης ΣΕΥΠ Mendeley TEI

https://www.lib.auth.gr/sites/default/files/docs_files/MendeleyGuide_Greek_Final.pdf
https://wwwlib.teiep.gr/images/stories/documents/Mendeley_User_Guide.pdf


Επιστημονική έρευνα-ιεραρχία ποιότητας 
Βασισμένη σε Ενδείξεις Πρακτική (ΒΕΠ) Evidence Based 

Practice (EBP) 

• Οι επαγγελματίες σήμερα καλούνται να αποδείξουν ότι η θεραπευτική τους παρέμβαση 
προκάλεσε αλλαγές στη απόδοση των ασθενών τους.

• Η ΒΕΠ -Βασισμένη σε Ενδείξεις Πρακτική (ή Τεκμηριωμένη Πρακτική) καταγράφει τα βήματα 
αυτής της διαδικασίας με αυστηρά καθορισμένο τρόπο.

• Η ποιότητα των ερευνών οι οποίες διεξάγονται εξαρτάται από διάφορους παράγοντες. 
Ανάλογα με το κλινικό ερώτημα που έχουμε θέσει αναζητάμε την καταλληλότερη έρευνα για 
να αντλήσουμε τις πληροφορίες που θα μας βοηθήσουν να εφαρμόσουμε την ΒΕΠ.

• Παρ’ όλες όμως τις ιδιαιτερότητες στην πυραμίδα της ιεραρχίας των ερευνών, θεωρείται ότι 
οι πλέον αξιόπιστες μελέτες (κορυφή πυραμίδας) είναι  οι

• Συστηματικές Ανασκοπήσεις (Systematic Reviews) μαζί με τις Μετα-αναλύσεις (Meta-
analysis)

• Τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες έρευνες (Randomized Control Trials), 

• Ομαδικές έρευνες παρακολουθήσεων- προοπτικές (Cohort Studies)

• έρευνες Ασθενών-Μαρτύρων (Case-Control)

• Αναφορές Περιπτώσεων (Case Reports)

και στο τέλος βρίσκονται οι γνώμες των ειδικών και οι μη καθιερωμένες πηγές π.χ. το editorial



Βασισμένη σε Ενδείξεις Πρακτική (ΒΕΠ) Evidence Based 
Practice (EBP) 

ASHA National Center for Evidence-Based Practice in Communication Disorders 
https://www.asha.org/research/ebp/ebsrs/

• Agency for Healthcare Research & Quality – www.ahrq.gov

Αναζήτηση ‘speech language pathology” έρευνα με τίτλο  ‘Access to Pediatric  Voice 
Therapy: A Telehealth  Solution ’

• Cochrane Collaboration:  www.cochrane.org

Αναζήτηση ‘speech language pathology” 1960 τεκμηριωμένα αποτελέσματα 
(systematic reviews)

cochrane

• Campbell Collaboration: http://www.campbellcollaboration.org/

• United State Preventative Task Force – www.ahrq.gov/clinic/uspstfix.htm

https://www.asha.org/research/ebp/ebsrs/
http://www.ahrq.gov/
http://www.cochrane.org/
http://www.cochrane.org/CD003466/BEHAV_speech-and-language-therapy-children-cerebral-palsy-might-improve-their-communication-skills-more
http://www.campbellcollaboration.org/
http://www.ahrq.gov/clinic/uspstfix.htm


Ποιότητα επιστημονικής έρευνας- Ιεραρχία



Επιστημονική πληροφορία
Συστηματικές ανασκοπήσεις και μετα-αναλύσεις

• Συστηματική ανασκόπηση (Systematic Review): Σύνοψη των μελετών που διεξάγονται από 
έναν εμπειρογνώμονα ή μια ομάδα που χρησιμοποιεί μια αυστηρή διαδικασία. 
Προσδιορισμός, αξιολόγηση και σύνθεση μελετών για να απαντηθεί μια συγκεκριμένη 
ερώτηση ή να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα. 

• Μετά-ανάλυση (Meta-analysis): τεχνική που χρησιμοποιείται για τον ποσοτικό συνδυασμό 
των αποτελεσμάτων αρκετών μελετών σε ένα συγκεκριμένο θέμα. Εξετάζει την στατιστική 
ισχύ των αποτελεσμάτων μιας θεραπείας.

Systematic Review 

• http://ajslp.asha.org/cgi/content/abstract/15/4/342

• Cochrane Reviews

Meta-analysis

http://ajslp.asha.org/cgi/content/abstract/15/4/342
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD012490/full


Πηγές επιστημονικής πληροφορίας

• 1. Βιβλιοθήκες

• 2. Ψηφιακά αποθετήρια

• 3. Βάσεις δεδομένων (συνδρομητικές, ελεύθερες)

• 4. Επιστημονικές και επαγγελματικές οργανώσεις

• 5. Οργανισμοί υγείας

• 6. Ερευνητικά ινστιτούτα



Πηγές επιστημονικής πληροφορίας
Βιβλιοθήκες

• Βιβλιοθήκη ΣΕΥΠ https://wwwlib.teiep.gr

• Ενιαίος Κατάλογος Συνεργατικού Δικτύου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών –MITOS 

• www.opac.seab.gr

• WorldCat www.worldcat.org είναι ένας παγκόσμιος κατάλογος περιεχομένου και 
υπηρεσιών περισσότερων από 10.000 βιβλιοθηκών

• Εθνική Ιατρική Βιβλιοθήκη(ΗΠΑ) https://www.nlm.nih.gov/

https://wwwlib.teiep.gr/
http://www.opac.seab.gr/
http://www.worldcat.org/
https://www.nlm.nih.gov/


Πηγές επιστημονικής πληροφορίας
Ιδρυματικά Αποθετήρια (Institutional Repositories)

• Ιδρυματικά αποθετήρια: Συστήματα αποθήκευσης, διατήρησης και πρόσβασης
ψηφιακού περιεχομένου. Ο οργανισμός στον οποίο ανήκουν έχει την ευθύνη για
την κατάθεση, την πρόσβαση και τη διατήρηση του περιεχομένου. Απαιτείται η
συναίνεση μεταξύ του /της δημιουργού για την κατάθεση του περιεχομένου.

• ΕΚΤ- Εθνικό Αρχείο  Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔΑ) 
https://www.didaktorika.gr/eadd/ αναζήτηση γλωσσικές διαταραχές 384 
αποτελέσματα

• EKT-Open Archives http://www.openarchives.gr/

19 αποτελέσματα

• ΤΕΙ Αθήνας – Αποθετήριο Υπατία  Υπατία

• ‘γλωσσικές διαταραχές’ 192 τεκμήρια

• ΤΕΙ Ηπείρου - http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/

https://www.didaktorika.gr/eadd/
http://www.openarchives.gr/
http://hypatia.teiath.gr/xmlui/
http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/


Open Archives



Επιστημονική ακαδημαϊκή πληροφορία
Ηλεκτρονικά συγγράμματα/ Κάλλιπος



Πηγές επιστημονικής πληροφορίας
Εξειδικευμένες μηχανές αναζήτησης

• Google Scholar https://scholar.google.gr/

• Google Books https://books.google.com/?hl=en

• Microsoft Academic http://academic.research.microsoft.com/

• WorldWideScience https://worldwidescience.org/

• Science.gov https://www.science.gov/

• Wolfram Alpha http://www.wolframalpha.com/

• Refseek https://www.refseek.com/

• ERIC (Educational Resources Information Center) https://eric.ed.gov/

• Virtual Learning Resources Center http://www.virtuallrc.com/

• iSeek http://education.iseek.com/iseek/home.page

• BASE (Bielefeld Academic Search Engine) https://www.base-search.net/

• Infotopia http://www.infotopia.info/

https://scholar.google.gr/
https://books.google.com/?hl=en
http://academic.research.microsoft.com/
https://worldwidescience.org/
https://www.science.gov/
http://www.wolframalpha.com/
https://www.refseek.com/
https://eric.ed.gov/
http://www.virtuallrc.com/
http://education.iseek.com/iseek/home.page
https://www.base-search.net/
http://www.infotopia.info/


Επιστημονικά κοινωνικά δίκτυα 
Scientific social media

• Τα Κοινωνικά Δίκτυα αποτελούν μια σημαντική τάση της τεχνολογίας με 
μεγάλες επιπτώσεις στον τρόπο με τον οποίο οι ερευνητές (και οι 
άνθρωποι γενικά) επικοινωνούν και συνεργάζονται.

Scientific social networks

• Academia https://www.academia.edu/

• LinkendIn https://www.linkedin.com/

• ResearchGate https://www.researchgate.net/

• Figshare https://figshare.com/

• Publons https://publons.com/home/

• CiteULike http://www.citeulike.org/

• Mendeley https://www.mendeley.com/

• Zotero https://www.zotero.org/

https://www.academia.edu/
https://www.linkedin.com/
https://www.researchgate.net/
https://figshare.com/
https://publons.com/home/
http://www.citeulike.org/
https://www.mendeley.com/
https://www.zotero.org/


Βάσεις Δεδομένων
Ηλεκτρονικά περιοδικά Heallink

• HEAL-Link (HELLENIC ACADEMIC LIBRARIES LINK)  Σύνδεσμος Ελληνικών 
Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (AEI-TEI) που λειτουργεί υπό μορφή κοινοπραξίας –
στόχος η πρόσβαση σε τίτλους ξενόγλωσσων αξιολογημένων περιοδικών (peer 
review) σε πλήρες κείμενο (όχι όλα)

• Εκδοτικοί οίκοι & Υπηρεσίες HEAL-Link

• Αλφαβητικός κατάλογος

• Θεματικές κατηγορίες                                                    

• Εκδότες



Heal-link – Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών 
Βιβλιοθηκών



Αναζήτηση στον αλφαβητικό κατάλογο



Heal-link εκδότες

• Lippincott & Williams     Ovid

• Oxford University Press    https://academic.oup.com/journals

• Cambridge University Press https://www.cambridge.org/core

• Elsevier (ScienceDirect) Oxford Journals  https://www.sciencedirect.com/

• Emerald MCB)  http://www.emeraldinsight.com/

• Sage    http://journals.sagepub.com/

• Springer  https://link.springer.com/

• Taylor & Francis https://www.tandfonline.com/

• Wiley  http://onlinelibrary.wiley.com/

http://ovidsp.tx.ovid.com/sp-3.28.0a/ovidweb.cgi?QS2=434f4e1a73d37e8c2d96055dda8f60ed6bded6eb93957799e54af5a8936fd3f0a676a48a41c05c472f5b523d576bf0a43e57b1dfc5885c559af39d0aea407019199fa4959e27bba1b9d587a4bf8986eafaa774778ce94bea6f5a1650f7eaa1aafea6422ddc6056eff73833ef71e519fd73ad40a54f6399df6c55550287d314cd6a789defa4c6890d0698232f4550de23b8e53c5674a13dab471443a69f29870ef76a6a4574f2d681c20ffb2cbc572f6529e2dbca9c28d4e181d68795aa0e60f1
https://academic.oup.com/journals
https://www.cambridge.org/core
https://www.sciencedirect.com/
http://www.emeraldinsight.com/
http://journals.sagepub.com/
https://link.springer.com/
https://www.tandfonline.com/
http://onlinelibrary.wiley.com/


Αναζήτηση στον Wiley



Αναζήτηση στον Taylor & Francis



Αναζήτηση στον Taylor & Francis
apraxia of speech results



Αναζήτηση στον Springer

φίλτρα



Αναζήτηση στον Sage



Αναζήτηση στον Sage



Αναζήτηση στον Sage

22 

results



Αναζήτηση στον Elsevier (ScienceDirect)



ScienceDirect (advanced search)



ScienceDirect (expert search)



Heal-link 
ebooks

• DOAB (Directory of open access books)

αναζήτηση Communication disorders

20 results 

Neural and synaptic defects in autism spectrum disorders (open full text)

• Elsevier

Slp AND neurolinguistics 5 results (1 encyclopedia-4 book chapters)

• Wiley

• Springer

• Emerald 



Wiley ebooks



Scopus

Scopus: Υπηρεσία αναζήτησης βιβλιογραφίας αλλά και αναφορών (citations) /
Elsevier

• Ταυτόχρονη αναζήτηση σε περισσότερους από 14.000 τίτλους επιστημονικών
περιοδικών και στο Διαδίκτυο

• Δυνατότητα αναζήτησης και αυτόματης σύνδεσης με το πλήρες κείμενο του
άρθρου, αν αυτό αποτελεί συνδρομή του ΣΕΑΒ (HEAL-Link)

• Δυνατότητα αναζήτησης με τον συγγραφέα και εμφάνισης των αναφορών
(citations) που έχει πάρει καθώς και του διαγράμματος του h-index

• Δυνατότητα αναζήτησης με το ίδρυμα (Affiliations) π.χ. Πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων

• Δυνατότητα σύνθετης αναζήτησης με προσθήκη Boolean operators



Αναζήτηση στη Scopus



Πηγές επιστημονικής πληροφορίας
Eπιστημονικές οργανώσεις

• ASHA (American Speech-Language-Hearing Association) 
http://www.asha.org/

The ASHA Leader περιοδικό της (μη συνδρομητικό) 
https://leader.pubs.asha.org/

• Πανελλήνιος Σύλλογος Λογοπεδικών-Λογοθεραπευτών
http://www.logopedists.gr/logopedists/

http://www.asha.org/
https://leader.pubs.asha.org/
http://www.logopedists.gr/logopedists/


Τεχνικές αναζήτησης

• Στην αναζήτηση προσέχουμε τις λέξεις-κλειδιά

• Αν δεν είμαστε σίγουροι  επιχειρούμε γενική αναζήτηση και στη συνέχεια 
περιορίζουμε

• Ένα άρθρο που ταιριάζει με την αναζήτησή μας μπορεί μέσα από τις αναφορές 
του να μας οδηγήσει σε άλλα παρόμοια άρθρα

• Επιλέγουμε μόνο επιστημονικά εργαλεία και όχι γενικές μηχανές αναζήτησης

• Κάνουμε αναζήτηση ως φράση, δηλαδή με εισαγωγικά, όταν έχουμε δύο όρους, 
παράδειγμα “language disorders”, για να φέρει μαζί τις δύο λέξεις

• Χρησιμοποιούμε Boolean operators για καλύτερα αποτελέσματα

• Χρησιμοποιούμε τα φίλτρα για να περιορίσουμε στο επιθυμητό τα αποτελέσματα

• Ζητάμε τη βοήθεια της βιβλιοθήκης



Boolean operators

• Η χρήση των τελεστών Boolean OR, AND, NOT επιτρέπει το συνδυασμό 
περισσοτέρων του ενός όρων, με σκοπό την επιστροφή σύνθετων 
αποτελεσμάτων.

• OR τουλάχιστον ένας από τους όρους θα εμφανιστεί

• AND και οι δύο όροι

• NOT αποκλείουμε ένα όρο (aids NOT hearing)

• . 

• Στην αρχή της έρευνας δεν βάζουμε περιορισμούς

• Πολλές ΒΔ διαθέτουν εκ των προτέρων την αναζήτηση με τελεστές.



Boolean operators

AND

• Περιορίζει τα αποτελέσματα

• Όλοι οι όροι της αναζήτησης πρέπει
να υπάρχουν στα αποτελέσματα που
επιστρέφουν

• Σε πολλές ΒΔ το AND υπονοείται π.χ.
το Google το χρησιμοποιεί αυτόματα
ανάμεσα στους όρους αναζήτησης.

• Συνδυάζεται με την αναζήτηση ως
φράση π.χ. “voice disorders” AND
“hyperfunctional dysarthria”

• Πολλές συνδρομητικές ΒΔ έχουν
δομημένη την αναζήτηση με
τελεστές.



Boolean operators

OR

• Συνδέει 2 ή περισσότερες 
έννοιες

• Διευρύνει τα αποτελέσματα 
ορίζοντας ότι 
οποιοσδήποτε από τους 
όρους  όρος αναζήτησης 
μπορεί να εμφανιστεί στα 
αποτελέσματα

• Εμφανίζονται περισσότερα 
αποτελέσματα



ΟΝΟΜΑ ΠΩΣ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

ΤΙ ΚΑΝΕΙ

ΑΠΟΚΟΠΗ
*

Diet* Diet, diets, dieted, 
dieting

WILDCARD
?

Analy?e Analyze or Analyse

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΩΣ 
ΦΡΑΣΗ

“     “ 

“language
disorders”

Αποτελέσματα που 
φέρνουν τις δύο 
λέξεις μαζί



Επιστημονικά περιοδικά- Πρόσβαση

• Πρόσβαση σε επιστημονικά περιοδικά.

• Το ΤΕΙ μέσω της βιβλιοθήκης παρέχει πρόσβαση σε τίτλους περιοδικών σε 
παγκόσμιο επίπεδο.

• Όπως θα δείτε από τους ενδεικτικούς τίτλους που ακολουθούν υπάρχουν 
περιοδικά που είναι:

• Ανοιχτά μέσω της Heal-link

• Ανοιχτά μέσω της Scopus (συνδέεται με την Heal-link και μας δίνει πρόσβαση 
όπου υπάρχει συμφωνία με τους εκδότες)

• Ανοιχτά μέσα από το χώρο του ιδρύματος (πάλι μέσω της Heal-link)

• Κλειστά αλλά υπάρχει η δυνατότητα παραγγελίας των άρθρων μέσω της β/κης 
στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (η χρέωση είναι 2,48 ευρώ η σελίδα /Ελλάδα και 
από 9 έως 15 ευρώ η σελίδα/εξωτερικό)



Επιλεγμένα περιοδικά

American Annals of the Deaf (Heal-link open) http://muse.jhu.edu/journal/213

American J. of Audiology (partially open access) https://aja.pubs.asha.org/

American Journal on Intellectual and Developmental Disabilities (Heal-link κλειστό)

http://www.aaiddjournals.org/toc/ajmr/121/6

American J. of Speech Language Pathology (ASHA no access) https://ajslp.pubs.asha.org/

Annals of Dyslexia (Heal-link open) https://link.springer.com/journal/11881

Aphasiology (Heal-link open) https://www.tandfonline.com/toc/paph20/current
Audiology Research (open) http://audiologyresearch.org/index.php/audio
Autism (Heal-link open) http://journals.sagepub.com/home/aut

BMC Ear, Nose and Throat Disorders (Hela-link open) 
https://bmcearnosethroatdisord.biomedcentral.com/

Behavioral and Brain Sciences (Heal-link open) 
https://www.cambridge.org/core/journals/behavioral-and-brain-sciences
Brain (open όχι το τελευταίο έτος) https://academic.oup.com/brain
Brain and Behavior (Heal-link open)                           
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)2157-9032
Brain and Language (Heal-link open) https://www.sciencedirect.com/journal/brain-and-language

British J. of Learning Disabilities (Heal-link open) 
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1468-3156

http://muse.jhu.edu/journal/213
https://aja.pubs.asha.org/
http://www.aaiddjournals.org/toc/ajmr/121/6
https://ajslp.pubs.asha.org/
https://link.springer.com/journal/11881
https://www.tandfonline.com/toc/paph20/current
http://audiologyresearch.org/index.php/audio
http://journals.sagepub.com/home/aut
https://bmcearnosethroatdisord.biomedcentral.com/
https://www.cambridge.org/core/journals/behavioral-and-brain-sciences
https://academic.oup.com/brain
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)2157-9032
https://www.sciencedirect.com/journal/brain-and-language
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1468-3156


Επιλεγμένα περιοδικά

Canadian Journal of Speech-Language Pathology and Audiology (Heal-link open) http://cjslpa.ca/

Child Language Teaching and Therapy (Heal-link open) http://journals.sagepub.com/home/clt

Cleft Palate-Craniofacial Journal (Heal-link open) http://journals.sagepub.com/home/cpc

Communication Disorders Quarterly (Heal-link open) http://journals.sagepub.com/home/cdq

Contemporary Issues in Communication Science and Disorders (ανοιχτό σταμάτησε να εκδίδεται 
από το 2016) https://www.asha.org/publications/cicsd/

Dementia (Heal-link open)           http://journals.sagepub.com/home/dem

Developmental Neuropsychology (Heal-link open) 
https://www.tandfonline.com/toc/hdvn20/current

Disability & Society (Heal-link open) https://www.tandfonline.com/toc/cdso20/current

Dyslexia (Heal-link no access) http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1099-0909

Dysphagia (Heal-link open) https://link.springer.com/journal/455

http://cjslpa.ca/
http://journals.sagepub.com/home/clt
http://journals.sagepub.com/home/cpc
http://journals.sagepub.com/home/cdq
https://www.asha.org/publications/cicsd/
http://journals.sagepub.com/home/dem
https://www.tandfonline.com/toc/hdvn20/current
https://www.tandfonline.com/toc/cdso20/current
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1099-0909
https://link.springer.com/journal/455


Επιλεγμένα περιοδικά

Education and Treatment of Children (HEAL-LINK open) http://muse.jhu.edu/journal/371

European Journal of Special Needs Education(HEAL-LINK open)
http://www.tandfonline.com/loi/rejs20

European Journal of Neurology (Heal-link open) 
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1468-1331

European Journal of Oral Sciences (Heal-link open) 
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1600-0722

First Language (Heal-link open) http://journals.sagepub.com/home/fla

Folia Phoniatrica et Logopaedica (no access) https://www.karger.com/Journal/Home/224177

Genes & Development (Heal-link open) http://genesdev.cshlp.org/

Genes, Brain and Behavior (Heal-link open) 
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1601-183X

http://muse.jhu.edu/journal/371
http://www.tandfonline.com/loi/rejs20
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1468-1331
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1600-0722
http://journals.sagepub.com/home/fla
https://www.karger.com/Journal/Home/224177
http://genesdev.cshlp.org/
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1601-183X


Επιλεγμένα περιοδικά

Head & Neck (Heal-link open) http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1097-0347

Head and Neck Pathology (Heal-link open) https://link.springer.com/journal/12105

International Journal of Disability, Development and Education(HEAL-LINK ανοιχτό)
http://www.tandfonline.com/toc/cijd20/currentInternational Journal of Language & 
Communication Disorders (Heal-link κλειστό/ metrics) 
http://www.tandfonline.com/toc/ilcd20/current

International Journal of  Pediatric Otorhinolaryngology(Heal-link open) 
https://www.sciencedirect.com/journal/international-journal-of-pediatric-otorhinolaryngology

International J. of Speech Technology(Heal-link open) https://link.springer.com/journal/10772

J.  of the Acoustical Society of America (Heal-link ανοιχτό)  
http://asa.scitation.org/toc/jas/current

J. of the American Academy of Audiology (κλειστό) 
https://www.audiology.org/publications/about-journal-american-academy-audiology

J. of Applied Research in Intellectual Disabilities(Heal-link open)
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1468-3148

J. of the Association for Research in Otolaryngology (Heal-link κλειστό)
https://link.springer.com/journal/10162

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1097-0347
https://link.springer.com/journal/12105
http://www.tandfonline.com/toc/cijd20/current
http://www.tandfonline.com/toc/ilcd20/current
https://www.sciencedirect.com/journal/international-journal-of-pediatric-otorhinolaryngology
https://link.springer.com/journal/10772
http://asa.scitation.org/toc/jas/current
https://www.audiology.org/publications/about-journal-american-academy-audiology
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1468-3148
https://link.springer.com/journal/10162


Επιλεγμένα περιοδικά

J. of Attention Disorders (Heal-link open) http://journals.sagepub.com/home/jad

J. of Autism and Developmental Disorders Disorders (HEAL-LINK ανοιχτό)
https://link.springer.com/journal/10803

J. of Child Language(Heal-link open)                     
https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-child-language

J. of Communication Disorders (Heal-link ανοιχτό)

https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-communication-disorders

J. of  Deaf Studies and Deaf Education (Heal-link open) https://academic.oup.com/jdsde

J. of  Developmental and Physical Disabilities (Heal-link open) 
https://link.springer.com/journal/10882

Journal of Early Hearing Detection and Intervention (open access)

https://digitalcommons.usu.edu/jehdi/

Journal of Early Intervention(HEAL-LINK open)

http://journals.sagepub.com/home/jei

Journal of Fluency Disorders (Heal-link ανοιχτό)

https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-fluency-disorders

Journal of Intellectual Disabilities (Heal-link open) http://journals.sagepub.com/home/jld

http://journals.sagepub.com/home/jad
https://link.springer.com/journal/10803
https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-child-language
https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-communication-disorders
https://academic.oup.com/jdsde
https://link.springer.com/journal/10882
https://digitalcommons.usu.edu/jehdi/
https://digitalcommons.usu.edu/jehdi/
http://journals.sagepub.com/home/jei
https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-fluency-disorders
http://journals.sagepub.com/home/jld


Επιλεγμένα περιοδικά

Journal of Learning Disabilities (Heal-link open)  http://journals.sagepub.com/home/ldx

Journal of Rehabilitation Medicine (ανοιχτό- Directory of Open Access Journals/ DOAJ) 
https://www.medicaljournals.se/jrm/

Journal of Research in Special Educational Needs (Heal-link open) 
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1471-3802

Journal of Science Education for Students with Disabilities/JSESD (Heal-link open)
http://scholarworks.rit.edu/jsesd/

Journal of Special Education, The (HEAL-LINK ανοιχτό) http://journals.sagepub.com/home/sed

Journal of Speech, Language and Hearing Research (ASHA κλειστό μόνο περιλήψεις μερικά 
άρθρα ελεύθερα και open access)

https://jslhr.pubs.asha.org/

Journal of Speech & Language Pathology Applied Behavior Analysis, The (Heal-link open) ovid

Journal on Developmental Disabilities  (ανοιχτό) 

http://oadd.org/publications/journal-on-developmental-disabilities/

http://journals.sagepub.com/home/ldx
https://www.medicaljournals.se/jrm/
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1471-3802
http://scholarworks.rit.edu/jsesd/
http://journals.sagepub.com/home/sed
https://jslhr.pubs.asha.org/
http://ovidsp.tx.ovid.com/sp-3.28.0a/ovidweb.cgi?QS2=434f4e1a73d37e8c3149ddec6b03142c6e1b7e755a9b0b6fdd9e4814c82c61629c65eb444bb3214a088cf7173232e8ba2b91941a76f50b466975ce5f8c66640b7145b5ad8240f8fbc9fc1b12f789ce962590650bdb432c5a1dcfcb90fbdcb9ddfb1b261a7594b184a2147e080021b2fc2e7d115b93e2ecab8d86071750deeed2b63028f064d7a2c15127afde9b40d3403e500774ba10ffc4c7564123766a51f42b4cfa7c0636086b705d3486b11f06d2e330265403b3ff5081b1d954c68e40588b67246914588d9bda638fcc4e8e17cf
http://oadd.org/publications/journal-on-developmental-disabilities/


Επιλεγμένα περιοδικά
Language & Communication (open) 

https://www.journals.elsevier.com/language-and-communication

Language and Speech (Heal-link open)   http://journals.sagepub.com/home/las

Language, Speech, and Hearing Services in Schools (ASHA κλειστό) https://lshss.pubs.asha.org/journal.aspx

Learning Disabilities Research & Practice (μερικά άρθρα ανοιχτά)
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1540-5826

Learning Disability Quarterly (HEAL-LINK κλειστό) http://journals.sagepub.com/home/ldq

Remedial and Special Education (Heal-link ανοιχτό) http://journals.sagepub.com/home/rse

Research in Autism Spectrum Disorders (Heal-link open) https://www.sciencedirect.com/journal/research-in-
autism-spectrum-disorders

Research in Developmental Disabilities (Heal-link open) 

Speech Communication (Heal-link open)

https://www.sciencedirect.com/journal/speech-communication

https://www.sciencedirect.com/journal/research-in-developmental-disabilities

Topics in Early Childhood Special Education(Heal-link open)   http://journals.sagepub.com/home/tec

Topics in Language Disorders (Heal-link open) OVID

https://www.journals.elsevier.com/language-and-communication
http://journals.sagepub.com/home/las
https://lshss.pubs.asha.org/journal.aspx
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1540-5826
http://journals.sagepub.com/home/ldq
http://journals.sagepub.com/home/rse
https://www.sciencedirect.com/journal/research-in-autism-spectrum-disorders
https://www.sciencedirect.com/journal/speech-communication
https://www.sciencedirect.com/journal/research-in-developmental-disabilities
http://journals.sagepub.com/home/tec
http://ovidsp.tx.ovid.com/sp-3.28.0a/ovidweb.cgi?QS2=434f4e1a73d37e8c7d142c752735f5038a04870f58c56b802088677699467d5659ec59dd451e4ec2897176d472aee79aa44271c4ebd04d4d0abcad2264cb1aa22c26688b7387dee7221073cb7561f4e441813c4e7dc48bde229a9b1e0b6259650667aa0cb000cbfc8a9277981bf907f86513e0405fe0df8d1505b40b25a628e46f98f72cf8d1b0747d789c7a0975852cb174dad1bd9c3423b48daf3d9d47ef0364d43c3068917315602932b5e3a14803b6839fb5d6d8526db43f0d8c04456300ad1423e0255b08d442309b8a698482f1109b1f6b1ea99331

