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 XI / هاي اطالعاتي راهنماي استفاده از پايگاه

  پيشگفتار
هاي نوين اطالعاتي و ارتباطي در جهت دسترسي  مشخصه اصلي عصر حاضر، به كارگيري فن آوري  
هـا از جديـدترين اطالعـات آگـاه      اطالعات است. هم اكنون افراد بيشماري با استفاده از اين فن آوريبه 

هاي گوناگون مشغول به فعاليت هستند. اما از طرف ديگـر، حجـم    ها در حرفه شده و با كسب اين آگاهي
بـين ايـن انبـوه    اطالعات توليد شده بسيار افزايش يافته به صورتي كه ديگر يافتن اطالعـات صـحيح از   

  اطالعات بسيار دشوار و حتي در برخي موارد غير ممكن است.
هاي اطالعاتي تخصصي كه مطالب علمي و مسـتند   اما در كنار اين حجم انبوه اطالعات وجود پايگاه  

را در يك يا چند حوزه تخصصي مرتبط فراهم كرده، و امكان دسترسي به آن را فراهم نمايد، بسيار حـائز  
اطالعـات   يها در جستجو هايي، كاربران كتابخانه ست. در ابتداي راه اندازي و ايجاد چنين پايگاهاهميت ا

رساني بسيار وابسته بودند و براي دسترسي به اطالعات بايـد بـه كتابخانـه مراجعـه      به متخصصان اطالع
دارند خود بـه صـورت   كردند. اما امروزه اين دو مقوله دچار دگرگوني شده است. كاربران بيشتر تمايل  مي

مستقل به جستجوي اطالعات بپردازند و از طرف ديگر دسترسي به اطالعات از محيط خارج از كتابخانـه  
ده تها مسايل و مشكالتي را در اسـتفا (منزل، محيط كار و ...) براي آنها نيز فراهم شده است، اما اين فرص

  وجه خاص شود.هاي اطالعاتي فراهم مي كند كه بايد به آن ت از پايگاه
بر اين اساس وجود منابعي كه بتواند به كاربران در جسـتجوي اطالعـات از پايگـاه هـاي اطالعـاتي        

كمك نمايد، بسيار مهم و ضروري است. با توجه به اين هدف اثر حاضر براي اساتيد و دانشجويان حـوزه  
در مقطـع كارشناسـي بـه     رساني پزشكي بـه ويـژه   پزشكي و خصوصا دانشجويان كتابداري و اطالع علوم

و ... و نيز  "اصول كار مرجع"و  "هاي اطالعاتي آشنايي با پايگاه"هاي  عنوان منبع كمك درسي در درس
هاي اطالعاتي را ندانند، تـدوين شـده اسـت.     هاي اين پايگاه اعضاي هيئت علمي كه ممكن است قابليت

بهره  فراخور دانش و تجربه از چنين اثري بي هاي دانشگاهي نيز به همچنين كتابداران شاغل در كتابخانه
  نخواهند بود.

ع و مهاي كاربردي جستجوي اطالعات، جا در اين اثر تالش نويسندگان بر آن بوده است كه به جنبه  
مانع بودن منابع علمي فراهم شده، جديد و روزآمد بودن مطالب و همچنين بـه نيازهـاي كـاربران توجـه     

  الب اين اثر مورد استفاده گروه هاي مزبور قرار گيرد.خاص نمايند. اميد است مط
هاي هدف و نيـز سـاير    اينجانب ضمن قدرداني از زحمات نويسندگان محترم، كتاب حاضر را به گروه  

  عالقمندان توصيه مي نمايم.
  با تشكر

  دكتر حسن اشرفي ريزي
  اصفهانرساني پزشكي دانشگاه علوم پزشكي  استاديار گروه كتابداري و اطالع
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  هاي اطالعاتي چگونگي ورود به پايگاه
   :هاي اطالعاتي از دو مسير امكان دسترسي به آنها وجود دارد جهت استفاده از پايگاه  
  تي عضو شد.اهاي اطالع اصفهان وارد پايگاهتوان از طريق سايت دانشگاه علوم پزشكي  الف) مي  
  هاي اطالعاتي وارد سايتها شد. توان از طريق استفاده مستقيم از طريق سايت خود پايگاه ب) مي  
كننـد   هـا را خريـداري مـي    ها از طريق كنسرسيوم پايگـاه  الزم به ذكر است با توجه به اينكه دانشگاه  

  دسترسي به تمام متن مقاالت از اين روش بيشتر است. معموالً
هاي اطالعاتي از طريق دانشگاه علوم پزشكي اصفهان ابتدا بايـد وارد سـايت    جهت استفاده از پايگاه  

  مشاهده كرد.توان  شد و صفحه زير را مي ir www.lib.mui.ac. كتابخانه مركزي دانشگاه با آدرس
  

 
  تصوير الف

  
 E-Journals ،E-Books ،Clinics ،DataBaseتوان هر قسمتي از آن را كه شـامل   سپس مي  

 E-Journalsبه عنوان مثـال از طريـق    .و وارد پايگاه اطالعاتي مورد نظر شد شود انتخاب نمود ... ميو
  .شد BMJوارد پايگاه اطالعاتي 
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  خواندن متن كامل موضوع .1-4
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 BMJ / 3فصل اول: پايگاه اطالعاتي 

  مقدمه
  BMJ   وسيله گروه انتشاراتي ه بBMJ    ،انجمـن پزشـكي بريتانيـا    ناشـرآن كـه   منتشـر مـي شـود 

(British Medical Association) است. وب سايت  BMJ  متن كامل راه اندازي و  1995در سال
به صورت BMJ  را در بر مي گيرد. منتشر شده است،1994همه مقاالتي كه در ژورنال چاپي آن از سال 

بـه عنـوان ناشـر     BMJ  ،2008در سـال   معتبرترين سـايت اسـت.   Cochraneروزانه روز آمد و بعد از 
  ي پزشكي در لندن انتخاب شد.ها برگزيده پزشكي در انجمن ژورناليست

www.bmj.com): (URL 
نسخه در هر هفته از  120000و ژورنال عمومي پزشكي است كه  BMJ ه اين ژورنال پرچم دار گرو  

اين مجله مـواد قابـل دسـترس، و سـرگرم كننـده بـراي پزشـكان و دانشـجويان در          گردد. آن منتشر مي
اده از اين نمايد. براي استف هاي بين المللي درباره سالمت منتشر مي ها و بحث آموزش هاي روزانه، فعاليت

بـر روي لينـك    سايت از طريق سايت دانشگاه علوم پزشكي اصفهان و انتخاب گزينه كتابخانه مركـزي، 
BMJ  .كليك نمائيد  

  
  1-1تصوير 

    



 هاي اطالعاتي راهنماي استفاده از پايگاه / 4

 
 

  
  2-1تصوير 

  شويد. BMJرا كليك كنيد تا وارد سايت  BMJوارد صفحه اصلي اين وب سايت شده و گزينه   
   

  
  3-1تصوير 



 BMJ / 5فصل اول: پايگاه اطالعاتي 

  سايت:هاي اصلي وب  بخش
 بخش مهم است كه عبارتند از:4اين وب سايت داراي 

1- Research  
2- Education 
3- News 
4- Comment 
5- Multimedia 
  

  
  4-1تصوير 
  

  Research :   .تمـام مقـاالت    آخرين مقاالت تحقيقاتي در اين بخش به صورت آزادانه در دسـترس اسـت
                      بعدا در مجلـه چـاپي آن منتشـر مـي شـود. جهـت ثبـت مقالـه، بخـش منـابع بـراي مولفـان             BMJپژوهشي 

(resources  for authors) .را مطالعه نماييد  
يدواژه مورد نظر را تايپ كرده سپس تعداد مقاالت موجود را در آن حيطه لتوان در قسمت مربوط به سرچ ك مي  

  به دست آورد. 2012 تا 1840موضوعي از سال 
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ا مشخص كـرد  رتوان تعداد ركوردهاي قابل مالحظه در هر صفحه  مي Rows-Showهمچنين در قسمت   
  باشند. ركورد متغير مي 100تا  10كه بين 

  
  5-1تصوير 
  

  Education:  بخش آموزشيBMJ  باشد.كه عبارتند از:  بخش مجزا مي4است كه داراي  
  1-Clinical Review 
  2-Shortcut 
  3-Endgames 

  
 



 BMJ / 7فصل اول: پايگاه اطالعاتي 

  
  6-1تصوير 
  

  * Clinical review : آنها به صورت رايگان در دسترس شما   شامل مقاالت باليني مروري است و متن كامل
ـايج       New Searchتوان با كليك بر روي گزينه  گيرد. در اين بخش مي قرار مي ـاز كـرده و نت ـتجوي جديـد را آغ جس

توان تعداد ركورد قابل  مي Modify Results. همچنين در قسمت ديگري را در مورد موضوع مربوطه يافت
 را اعمال كرد. Sort by لمشاهده در هر صفحه فرمت قابل مشاهده در هر صفحه و نوعي نظم مث
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  7-1تصوير 

 
• Shortcut  : توانيد آزادانه از آن استفاده كنيد. دهد و مي لينك ميهاي ديگر  به سايت 
• Endgames :  ايــن قســمت بخــش ســرگرم كننــدهBMJ هــايي  اســت. در ايــن قســمت آزمــون

.. مطرح و پاسخ آنها نيز در همين قسـمت  prize quiz .statistical question. Case reportنظير
 داده شده است.

  News : باشـد و   كه شامل جديدترين اخبار در قسمت اول اين بخش ميدهد.  اخبار جديد را ارئه مي
  كليك كنيد.  More Newsبراي دستيابي به اطالعات بيشتر بايد در ميانه صفحه اخبار بر روي 

 Latest BMJ headlines in theدر انتهاي صفحه مربوط به اخبار با كليك بر روي گزينه   
news ن سايت دسترسي پيدا كرد. همچنين با مـرور بخـش در   توان به آخرين اخبار مربوط به اي مي
هـاي   ، منـابع و لينـك   ، ايميل و آلرتFace bookتوان به اطالعات خاص در مورد  مي BMJمورد 

  مرتبط دسترسي پيدا كرد.
 



 BMJ / 9فصل اول: پايگاه اطالعاتي 

  
  8-1تصوير 
  

  Comment : هايي را كه در مورد موضوعات مختلف گذاشته شده است  در اين بخش يادداشت
نماييد. مطالعه اين بخش جهت افرادي كه تصميم به چاپ مقاله در اين سايت را دارنـد،   مشاهده مي
  باشد. مناسب مي
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  9-1تصوير 

  
  Multimedia: توان به كمك آن اطالعات ديداري و شنيداري موجود در  اي است كه مي مجموعه

آرشـيو ويـدئوها قابـل    عـات در دو بخـش  مجموعـه ويـدئوها و     را مشاهده كرد. اين اطال BMJسايت 
  . دسترسي است

 Latest BMJ Podcastتوان با كليك بر روي گزينه  همچنين در قسمت راست صفحه گزينه مي  
  هاي سايت دسترسي يافت.  به جديدترين پادكست



 BMJ / 11فصل اول: پايگاه اطالعاتي 

  
  10 -1تصوير

  

در سمت راست باالي صفحه كـه    Searchاز گزينه BMJبراي جستجو در   BMJ: جستجو در  
  در تمام صفحات وجود دارد، استفاده كنيد. كليدواژه مورد نظر خود را در كادر جستجو وارد نمائيد.

  

  
  11 -1تصوير 
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نظر خود را مشاهده خواهيد كرد. بـراي هـر    در صفحه نتيجه جستجو مقاالت مرتبط با موضوع مورد  
   .... قابل مشاهده است. متن وچكيده، پي دي اف و  مقاله متن كامل،

  

  
  12 -1تصوير 

  
توانيد در صـفحه اصـلي سـايت بـر روي      مي  BMJبراي مشاهده شماره جاري و فهرست مندرجات  

  تصاوير مجله كليك نمائيد:



 BMJ / 13فصل اول: پايگاه اطالعاتي 

  
  13 -1تصوير 

كليك نمائيد. سپس بـه اطالعـاتي      Archiveهاي گذشته ژورنال روي گزينه براي مشاهده شماره    
  كنيد. كنيد دسترسي پيدا مي كه در تصوير مشاهده مي

  
  14 -1تصوير

  هاي گذشته و آرشيو مجالت را مشاهده نمائيد. توانيد شماره شما مي 14-1در اين تصوير   
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  15-1تصوير 
  

هـا و جلـدهاي    توانيد دوره كنيد با انتخاب سال موردنظر مي مشاهده مي 15-1همانطور كه در تصوير   
  مختلف مجله مورد نظر خود را مشاهده نمائيد.

  پردازيم. مي BMJدر بخش بعدي به توضيح در مورد بخشهاي مهم   

 
  16-1تصوير 



 BMJ / 15فصل اول: پايگاه اطالعاتي 

   داراي سه بخش مهم است كه عبارتند از:  BMJسايت هاي مهم سايت: بخش  
• BMJ  Journal 
• BMJ  Learning 
• BMJ Clinical evidence 

 
  17-1تصوير 

  

BMJ  Journal  
بهداشـت و   ، هـاي بـاليني تخصصـي    عنوان پزشكي در حـوزه  22شامل  BMJهاي  مجموعه ژورنال  

  : خصوصيات اين پايگاه اطالعاتي عبارتند از پزشكي مبتني بر شواهد است.
     ؛1997 متن كامل مقاالت از سال •
 وب سايت مستقل جهت هر عنوان مجله؛ •
 تر؛ مندرجات مقاالت قديميچكيده و فهرست  •
 قابل دسترس به صورت چاپي و پيوسته؛ •
 ها. در بر گيرنده لينك به فهرست •

توانيد مقاالت را قبل از اينكه به صورت چاپي منتشر شـود مطالعـه كـرده و     مي BMJ Journalدر   
  ، استناد با نام نويسنده جستجو كنيد. آرشيوها را با استفاده از كليدواژه

   
  Brows:  ابتـدا از گزينـه    هـا  براي ورود به بخش ژورنـال ،Go to BMJ Journal  در صـفحهBMJ 

Journals ها انتخاب نمائيد و با زدن كليد ژورنال موردنظر خود را از فهرست ژورنالGo  .وارد آن شويد  
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  18-1تصوير

  
قادر خواهيد بود شماره كنيد با كليك بر روي جلد هر مجله  مشاهده مي 19-1همانطور كه در تصوير   

تـوان   جاري آن را مرور و مقاله موردنظر خود را انتخاب نمايد. متن كامل و چكيده هـر مقالـه را نيـز مـي    
  مشاهده كرد.



 BMJ / 17فصل اول: پايگاه اطالعاتي 

  
  19-1تصوير

  

  با انتخاب هر مقاله و ورود به صفحه اصلي آن موارد زير قابل مشاهده است:  

  
  20-1تصوير

1

2

3
4

5 6

78



 هاي اطالعاتي راهنماي استفاده از پايگاه / 18

 
 

  هاي چكيده، خالصه، متن كامل، اچ تي ام ال و پي دي اف در دسترس است. مقاالت به شكل -1
2- Submit  a  response:    اي كـه در   از اين لينك براي فرستادن پيغـام بـه مقالـهBMJ   منتشـر

  شود. ساعت آينده منتشر مي 48شود استفاده كنيد. اگر اين پيغام مناسب باشد ظرف  مي
3- Alert me when this article is cited :  از   در صورتي كه اين مقاله مورد استناد قرار بگيـرد

  دهد. طريق پست الكترونيكي به شما اطالع مي
4- Alert  me when this  eletters are posted :   اگر نامه جديدي به اين مقاله ارسـال شـود

  دهد. به شما اطالع مي
5-Alert me if a correction is posted:   در صورتي كه تصحيحاتي روي مقاله انجام شود بـه

  دهد. شما اطالع مي
6-Services: توانيد جهت فرسـتادن مقالـه بـه پسـت الكترونيكـي دوسـتان، يـافتن         قسمت مي ناز اي

، افزودن مقاله به پوشـه شخصـي و خروجـي گـرفتن بـراي      pubmedمقاالت مشابه در اين مجله يا در 
End note  وReference  manager .و ... استفاده نماييد  

7-Add article to my folder :    براي افزودن مقاله به يك پوشه شخصي از ايـن لينـك اسـتفاده
شويد و آن را   Foldersكنيد. ابتدا مقاله موردنظر را انتخاب كنيد و با كليك روي اين گزينه وارد صفحه 

  ساخته ايد قرار دهيد.  ديدي كهو يا پوشه ج  در يكي از پوشه هاي قبلي
8-Download to citation manager  : در صـــورتي كـــه بخواهيـــد از مقالـــه مـــوردنظر

 Reference managerيا   EndNoteبراي
  خروجي تهيه كنيد از اين بخش استفاده فرماييد.

  
  21-1تصوير



 BMJ / 19فصل اول: پايگاه اطالعاتي 

  جستجو در ژورنال
  وجود دارد: BMJ Journalدو راه براي جستجو دروب سايت    

  جستجوي سريع (ساده) .1
 جستجوي پيشرفته .2

  
  22-1تصوير 

  

از جستجوي پيشرفته براي جستجو در فيلدهاي خاص در مقاله يا جستجو در بخشي از يـك ژورنـال     
  هاي مختلفي وجود دارد كه عبارتند از: خاص استفاده نمائيد. در صفحه جستجوي پيشرفته بخش

  
  23-1تصوير 

2
1

1

2 

3

4

5 
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1-Specify  Citation  :توانيد جستجوي موردنظر خـود را در يـك سـال، جلـد و      در اين قسمت مي
  صفحه مشخص انجام دهيد.

2- Specify  DOI: تـوان   گيرد و از طريق آن مي نشانه مدرك الكترونيكي كه به هر مدرك تعلق مي
  مدرك مورد نظر را جستجو كرد.

3-   Specify  Authors , keywords : توانيـد كليـدواژه مـورد نظـر خـود را در       دراين قسمت مـي
  موضوع، چكيده، نام نويسنده و يا متن مقاله جستجو كنيد.

4-Limit Results :  توان در اين بخش تعيين نمود. حه را ميو تعداد نتايج در هر صفشكل نمايش نتايج 
5- Format Result :  دربخــشStandard  result format  اطالعــات كامــل مقالــه و در 

Condensed result format توانيد تعداد نتايج  دهد. در اين بخش مي فقط عنوان مقاله را نمايش مي
  كنيد. در هر صفحه را نيز تعيين 

  را كليك نماييد.  Searchبعد از وارد كردن كليدواژه موردنظر و انتخاب هر كدام از موارد باال گزينه 
  نمايد كه عبارتند از: در صفحه اصلي هر عنوان مجله تعدادي لينك وجود دارد و خدماتي را به كاربران ارائه مي

1- Archive  of  All Online Issuse :در  توانيد ژورنالها را بر اساس شماره مـرور كنيـد.   شما مي
ماه به صورت آزادانه  12هر مقاله بعد از  د دارد.وجو هاي گذشته  آرشيوي از شماره BMJهمه ژورنالهاي 

  را كليك كنيد.  Brows  by issueدر دسترس است. براي ديدن آرشيوه گزينه 

  
  24-1تصوير 
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2- Online  first : توانيد مقاالت را بعد از اينكه به صورت چاپي منتشر شود، بـه صـورت آناليـن     مي
  مطالعه كنيد.

3- Register for Email alert :هـاي مختلفـي از طريـق     توانيـد پيغـام   شما ميEmail   دريافـت
كليـك كنيـد. ايـن     Register for Email alert جهت استفاده از اين سرويس بر روي گزينـه  نماييد.

   كنيد.  Registerباشد اما براي استفاده از آن بايد ثبت نام يا گزينه سرويس به صورت رايگان مي

  
  25-1تصوير 

  
4-My folder : توانيد مشاهده كنيد. ايد مي در اين بخش مقاالتي را كه قبال در يك پوشه قرار داده  
5- Permission:  هـايي از آن ماننـد جـدول،     در صورتي كه شما بخواهيد متن كامل مقاله و قسـمت

 اسـتفاده كنيـد. در   توانيد از اين بخـش  نمودار و ... را در يك ژورنال يا روزنامه و ... مجددا چاپ كنيد، مي
  اين قسمت راهنماي انجام اين كار وجود دارد.

6- Read all BMJ journals editors  choice:   هـاي زيـر    هـاي جـاري مجلـه    همـه شـماره
  آورد. را به صورت تصويري براي شما مي  BMJمجموعه

7- Recent eletters : دهد. نوشته شده را نشان ميروز گذشته به مقاالت اين ژورنال  30هايي را كه در نامه  
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  26-1تصوير 

  
8- Top Ten articles from last month: 10 كند. مقاله برتر در ماه گذشته را به شما معرفي مي  
  

  
  27-1تصوير 

  
9-Top Ten articles2007  :10  كند. را به شما معرفي مي 2007مقاله برتر از سال  
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BMJ Learning  
  BMJ Learning    يك ابزار آموزشي معتبر جهت آمـوزش پزشـكي درBMJ     اسـت. ايـن بخـش
را براي پزشكان، پرستاران و كادر درمـاني فـراهم و در حـال     (CME)هاي آموزش مداوم پزشكي  دوره

ايـن بخـش موجـود و     دوره آموزشي، مطالعات موردي و موضوعات باليني آنالين در 440حاضر بيش از 
ريزي كنند و مطالـب   دهد كه برنامه شد. اين بخش به كاربران اين امكان را ميبا دائم در حال افزايش مي

  آموزشي را طبق برنامه رشد شخصي خود ضبط كنند.
  

  
  28-1تصوير

  
كليـك و    BMJ Learningبراي استفاده از اين بخش ابتدا بايد ثبت نام نماييد. ابتدا روي گزينـه    

را كليـك كنيـد. در صـورتي كـه قـبال       Register hereشـويد و سـپس گزينـه     Log inوارد صفحه 
Register ايد، نام كاربري و كلمه عبور خود را وارد نماييد. در صفحه كرده Register هـا را   تمام گزينـه

   را كليك نمائيد.  Registerتكميل و گزينه 
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  29-1تصوير 
  

  
  30-1تصوير

  
   شود. در قسمت راست باالي صفحه نام شما نمايش داده مي  
  توانيد از ماژولهاي آموزشي موجود در اين بخش استفاده كنيد. سيستم شما مي  با وارد شدن به  
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Modules  
داشـتن   هاي اوليه و پزشكي باليني براي كمك به روزآمد نگـه  ها، موضوعاتي در زمينه مراقبت ماژول  

  باشد. نيازهاي آموزشي شما مي
  رد:وجود دا BMJچهار نوع ماژول آموزشي در   

1- Interactive  case history: دهـد. در   مورد انتخابي به شـما ارائـه مـي     در زمينه يك  جزئياتي
  شود. وال نيز مطرح ميئپايان تعدادي س

2- Just  in time: ايد. يادگيري در مورد يك موضوع خاص و بعد آزمايش در مورد آنچه آموخته  
3-Read, reflect, وrespond: .نظرات ديگران را مشاهده كرده و نظرات خود را بيان كنيد  
4-MCQ: اي. هاي چند گزينه پرسش  

توانيـد در زمينـه    بنـدي شـده اسـت. بنـابراين شـما مـي       هاي موضوعي خاص طبقه ماژولها به زمينه  
عـد از وارد  هـا، ب  خود ماژول موردنظر را انتخاب كنيد. براي انتخاب و استفاده از ماژول موضوعي مورد نياز

  شويد. مي  BMJ Learningشدن به وسيله نام كاربري و گذر واژه وارد صفحه 
  

  
  31-1تصوير 

  

  Browse our modules: بندي شده است، كـه   ها به صورت موضوعي طبقه دراين بخش ماژول
شويد. در مقابل هر موضوع عددي نوشـته شـده كـه     آن مي Categoryبا انتخاب موضوع موردنظر وارد 
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جلوي هر ژورنال نوع آن مشخص شده است. براي ورود  هاي زير مجموعه آن و نشان دهنده تعداد ماژول
  به هر ماژول روي آن كليك كنيد.

  

  
  32-1تصوير 

  
براي جستجوي ماژول موردنظر، موضوع خود را در كـادر جسـتجو بـاالي سـمت راسـت       جستجو:  

  صفحه وارد كنيد.
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  33-1تصوير 

  
  با انتخاب ماژول موردنظر در پايين صفحه دو گزينه وجود دارد:  
  Start modules:  براي استفاده از ماژول روي گزينهStart modules     كليك نماييـد. بـه ايـن

انتهاي مـاژول تعـدادي    ترتيب قادر خواهيد بود ماژول موردنظر خود را صفحه به صفحه مطالعه كنيد. در
  certificateواالت و كسب حد نصاب نمره موفق به دريافت ئتست وجود دارد و با پاسخگوئي به اين س

            يـك سـال، يـك مـدرك ويـژه بـا عنـوان       هاي مختلف در طول  مدرك از ماژول 30خواهيد شد. با اخذ 
 high  user   از اين سايت دريافت خواهيد نمود. در كشورهايي كه سازمان نظام پزشكي آنها اعتبار ايـن

  مدرك را تاييد نموده، اين مدرك به عنوان يك دوره آموزشي اعتبار بااليي دارد.
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  34-1تصوير 

  

  Add  to plan: شود. بـا كليـك    هاي انتخابي شما در جدولي نمايش داده مي در اين بخش ماژول
  شويد. مي & Record  plan روي اين گزينه وارد صفحه

  

  
  35-1تصوير 
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  Record & plan : كنـد نيازهـاي آموزشـي خـود را تعيـين كنيـد،        اين بخش به شما كمك مي
هايتان را نگهداري كنيد. در اين  پيشرفتماژولهاي را براي نشان دادن آن نيازها انتخاب، و يك پيشينه از 

  كليك نماييد. Add a new needصفحه روي گزينه 
 

  
  36-1تصوير 

  
توانيد ماژول مورد نظـر خـود را    شود. در اين بخش مي باز مي learning need detailپنجره   

توضـيحي بـراي آن بنويسـيد و     Descriptionخاص قرار دهيـد، در قسـمت    Categoryدر يك 
 Saveهـاي شخصـي خـود را قـرار دهيـد و بـا زدن دكمـه         يادداشـت  personal noteدرقسـمت  

  اطالعات را ذخيره كنيد.
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  37-1تصوير 

  نماييد. مشاهده مي 40-1شود كه در تصوير  بخش جديدي دراين جدول باز مي  
  

  
  38-1تصوير 
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شود  كنيد باز مي مشاهده مي اي كه در شكل زير پنجره  Add  resourcesبا كليك روي گزينه   
 Save to planتوانيد ماژول مورد نظر خود را انتخاب و مي  Brows our resourcesكه از قسمت

  را كليك نماييد.
  

  
  39-1تصوير 

  
ــاب    ــر انتخـ ــدول  Action اســـت. در بخـــش Resources not in planراه ديگـ                      در جـ
شـود كـه در    باز مي Learning need detailرا انتخاب كنيد. پنجره  Add to a new need  گزينه

  باال مراحل استفاده از آن ذكر شد.
ــه    ــبالً    Start modulesگزين ــه ق ــت ك ــاژول اس ــرور م ــراي م ــه  ب ــد. از گزين ــيح داده ش                  توض

Remove resources كنيد. براي حذف ماژول مورد نظر استفاده  
My Plan :دهـد. در   ايم، نمايش مـي  هاي قبلي اضافه كرده در اين صفحه مواردي را كه در قسمت

هـاي ديگـر را    توان ماژول وجود دارد كه با كليك روي آن مي  Add resourcesپايين هر ماژول گزينه
  افزود. Categoryبه همان 
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  40-1تصوير 

  
بـاز    Add new need resource to your planپنجـره  Add  resourcesبـا كليـك روي     
  شود كه در باال مراحل آن توضيح داده شد. مي
  

BMJ Clinical Evidence  
  BMJ Clinical Evidence   قلبBMJ Learning     و مهمترين بخش آن اسـت. ايـن بخـش

كـه مراكـز   ترين شرايطي  شواهد پزشكي و نوعي بررسي كامل و سيستماتيك درباره مهمترين و پرهزينه
هـا بـه    دهد. در اين بخش امكان مرور بيمـاري  ها روزانه با آنها روبرو هستند ارائه مي درماني و بيمارستان

  باشد: صورت موضوعي وجود دارد. اين بخش شامل  خصوصيات زير مي
 منبع بازبيني شده استخراج است. 10000در برگيرنده تحقيقات مبتني بر شواهد است كه از بيش از  •
 راه حل است. 3000پرسش باليني و بيش از  640برگيرنده بيش از در  •
 شود. وصل مي Cochraneو  Pubmedبه طور مستقيم به چكيده مقاالت  •
هـاي بـه هنگـام سـازي و      هشدارهاي مربوط به سالمت داروها، رهنمودهـاي بـين المللـي و آگهـي     •

 دهد. هشيارسازي ارائه مي
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شويد و در پـايين    BMJ Learning ابتدا وارد بخش BMJ Clinical Evidenceبراي ورود به   
  را انتخاب كنيد. Clinical Evidenceصفحه گزينه 

  

  
  41-1تصوير 

  

هـاي بهداشـتي اسـت كـه بـا فـراهم كـردن         المللي براي تهيه بهترين شواهد در مراقبـت  منبعي بين  
صدها هزار متخصص بـاليني از سراسـر   روز كردن مداوم آنها، دسترسي به جديدترين شواهد پزشكي و به

دهـد. وظيفـه نويسـندگان كارشـناس و متخصـص      جهان را در اتخاذ بهترين تصميمات باليني ياري مـي 
BMJ صورتي است كه سريع و با سهولت قابـل دسـتيابي    ترين شواهد به بررسي و خالصه كردن مرتبط

 500دريافت است. شواهد باليني بيش از قابل  PDAباشند. اطالعات آن به صورت چاپي، آنالين و روي 
تـرين  تـرين و معمـول  گيرد كـه ايـن موضـوعات  مهـم    روش درمان را در بر مي 2000موضوع و بالغ بر

رسند و تأكيد آن روي نتيجه درمـان   هاي اوليه بيمارستاني به نظر مي هايي هستند كه در مراقبت وضعيت
 بيماران است. 

  عبارتند از: BMJ clinical evidenceهاي  از جمله ويژگي  
  ، تداخالت باليني 3000) با  systematic reviewsبازنگري هاي منظم ( -
  سئوال باليني پاسخ داده شده، 570 -
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  اصالح و بهبود واسط كاربر، -
  هدايت ساده، -
  تحقيق با وقفه، -
  هشدارهاي سالمت دارويي، -
  پيوند به راهنماهاي عملي كليدي، -

  كنند. نماي كلي ثابتي را فراهم مي اي كه هاي تك صفحه خالصه
  

 جستجو و يافتن شواهد:
  سه راه براي يافتن شواهد مورد نياز شما وجود دارد:

  جستجو بر اساس تقسيمات موضوعي -
  جستجو و مرور ليست الفبايي -
  اي  جستجوي كليد واژه -

  

1- Brows by Section: هر بيماري بـه   گيرد. ها در اختيار شما قرار مي دراين بخش فهرست بيماري
  شود. تر تقسيم مي موضوعات خاص

 Infectiosكنيـد بـه عنـوان مثـال موضـوع       مشـاهده مـي   45-1و  44-1همانطور كه در تصاوير   
Deaseas        به زير مجموعه بسياري از بيماريهاي عفوني تقسيم شده اسـت كـه جهـت آشـنايي بيشـتر

  تصاوير آن قرار داده شده است.

  
  42-1تصوير 
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 43-1 تصوير

، ليست الفبايي موضـوعي   Sectionمشاهده شد با كليك بر  45-1و  44-1همانطور كه در تصاوير   
هـاي مـنظم    شـود كـه بـازنگري    شود. با انتخاب هر يك از تقسيمات، پنجره جديـدي بـاز مـي    ظاهر مي

)Systematic Reviewدهد. ) موجود را نمايش مي  
  

  
  44-1تصوير 
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2-Brows the full review list:  كنيـد كـه بـا كليـك بـر روي گزينـه        مشاهده مي 47-1در تصوير
"Full Review List"   بـه   ليست الفبايي ريويوها را نمايش دهد. با كليك روي نوار الفبا در بـاالي پنجـره ،

  شود دسترسي يافت. توان به شواهد موجود كه با آن حروف آغاز مي راحتي مي
دهـد، كـه بـا كليـك بـر روي هـر بيمـاري         را به صورت كامل نمايش ميها  فهرست الفبايي بيماري  

  آوريد. هاي مرتبط با آن به دست مي اطالعات جامعي از آن و زري مجموعه
  

  
  45-1تصوير 

  

3 - Search: اه درمـان آن اسـتفاده   توانيد براي جستجو دربـاره يـك بيمـاري و ر    از اين بخش مي
توانيد آن را به وسيله زمان و نـوع   نظر را وارد كرده و سپس مين قسمت كليد واژه مورد كنيد، در اي

  مقاله محدود كنيد.
 اين ابزار هنگامي ارزشمندتر است كه جستجو براي اقدامات يـا مبـاحثي باشـد كـه ممكـن اسـت از        

 ) موجود باشد. (reviewsهاي مختلف  ها و بازنگري بررسي
تجو به صورت پر رنگ در مـتن مشـخص شـده و بـه     آيند كه كليد واژه جس هايي مي نتايج در ليست  

شود. مسير هر ركـورد   بندي شده و نمايش داده مي اساس ميزان ارتباط رتبه راحتي قابل مالحظه بوده و بر
  گيرد. نيز مشخص، و بيانگر اين است كه هر ركورد دركدام گروه موضوعي قرار مي
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  46-1تصوير 

  
  بحث پيرامون يك مقاله مروري

اطالعاتي را با يك منـوي فرعـي بـه     BMJ Clinical Evidence كه مقاله خود را يافتيد،زماني   
مند و بـا دقـت بـراي پاسـخگويي بـه       كند. اين مدرك به وسيله جستجوي نظام هايي ارائه مي صورت تب

 نتايج آن بيشتر براي بيماران و پزشكان اهميت دارد. مدرك هسته به سواالت باليني انتخاب شده است و
  ها و اطالعات اضافي كامل شده است. رفرنس ها، وسيله لينك
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  47-1تصوير 

  
  عبارتند از: Reviewزير مجموعه هر 

1-Interventions : بندي شـده اسـت. در مـورد     اي از مداخالت پزشكي كه با تاثير آنها طبقه خالصه
  اند يا نه؟ بيماري تاثير داشته كند كه آيا در سوال و جواب ارئه ميهر بيماري مواردي را به صورت 

2-Key Points :   نكات برجسته و كليدي درباره موضوع انتخابي را در يك صفحه به صورت خالصـه
  كند. ارئه مي

3-About this Condition : كند.  اي در مورد يك موقعيت ارئه مي اطالعات زمينه  
   

١  ٢  ٣  ۴ ۵ ۶ ٧
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  48-1تصوير

  
About this Condition :داراي بخشهاي مختلفي است كه عبارتند از  

• Definition: دهد. تعريفي از بيماري ارائه مي 
• Incidence/ Prevalence: كند. آمار درباره ميزان شيوع بيماري ارئه مي 
• Aetiology/ Risk  factor: كند. درباره ريشه بيماري اطالعاتي فراهم مي 
• Prognosis: پيش بيني سيراحتمالي يك بيماري 
• Aims of intervention: دهد. هدف از روش درمان را توضيح مي 
• Out comes: كند. نتايج را ارائه مي 
• Methods: كند. روش گردآوري اطالعات را بيان مي 
4-Updates : كند. مقاله مروري را ارئه مي  آخرين اطالعات منتشر شده تا زمان جستجوي  
5- Guidelines: هـاي مختلـف در ارتبـاط بـا      ها و راهنماهـايي را كـه سـازمان    اتصال به دستورالعمل

  اند. موضوع موردنظر منتشر كرده
6- References: كند. هاي استفاده شده براي تهيه اين مطلب را معرفي مي رفرنس  
7- Your responses: اي انجـام ايـن عمـل    در اين بخش امكان ارائه نظر و پيشنهاد وجود دارد، بر

را انتخاب كنيد و تمام موارد موجود در فرم را  Submitرا كليك كنيد و گزينه  response  formگزينه
  پر كنيد. پيغام شما بعد از داوري در صورت تاييد در اين صفحه چاپ خواهد شد.



 هاي اطالعاتي راهنماي استفاده از پايگاه / 40

 
 

  
  49-1تصوير 

  

 
  50-1تصوير
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  خواندن متن كامل يك موضوع
هـايي   شود. آنها بر اساس ميزان تاثير، با آيكـون  هرموقعيت در يك جدول خالصه ميمداخالت براي   

  اند. بندي شده براي ارجاع آسان طبقه
1- Icons: كند. منافع و مضرات مرتبط با مداخالت را مشخص مي  
2 - Detail: ،مضـرات و تفسـير روي توضـيحات     منافع، براي دسترسي به يك خالصه از مداخالت

  كليك كنيد.
  

  
  51-1تصوير 

1 

2 
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 52-1تصوير 

  منابع اضافي
در اين بخش منابع گوناگون ديگري براي كمك به روزآمد نگه داشتن شما و براي كمك به عمل و   

  تمرين در پزشكي مبتني برشواهد پيشنهاد شده است.

  
  53-1تصوير 

1  2

3

4 5
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1 - EBM Tools:     ــه در ــار رفت ــه ك ــاليني ب ــاري و ب ــدادي از اصــطالحات آم ــزار تع ــن اب                    اي
BMJ Clinical Evidence دهد. را توضيح مي  

2- EBM  Link: دهد. ها ارائه مي هايي را به ديگر مواد، انتشارات و سازمان لينك  
3- Drug  Information: شود. به منابع بين المللي اطالعات دارويي متصل مي  
4-EBM  Training : كند. هاي تشخيصي و آماري ارئه مي هاي آموزشي با تست ماژول  
5- Article  &  Research:  يك سري مقاالت تمام متن كه درباره فوايد و تاثيرات استفاده ازBMJ  ،است

  كند. ارائه مي
  

News  &  Alerts  
كند، مواردي  ها و اخبار آگاه مي ديد، يافتهاي گوناگوني كه شما را از متون جكند با ابزاره كمك ميبه شما   

  افتد بازنگري كنيد. اين بخش شامل موارد ذيل است: را كه در حوزه پزشكي مبتني بر شواهد اتفاق مي
1-Drug  Safety  alerts : صورت برجسته  ها از خصوصيات سالمت دارو است، كه به آخرين يافته

   شود. در صفحه خانگي ارائه مي
  

  
  54-1تصوير 
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2-RSS updates : درRSS feeds .ثبت نام كنيد و از منابعي جديد باخبر شويد  
3- Email alerts :    ــازي در ــا روزآمدسـ ــد و يـ ــات جديـ ــه اطالعـ ــي كـ ــد را وقتـ ــار جديـ                        اخبـ

BMJ Clinical Evidence  شود، دريافت كنيد. مي  افزوده  
4-News :  آخرين اخبار مربوط بهEBM شود. ارائه مي  
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 مقدمه
 بـه  نيـاز  موضـوعي  هـاي  شاخه تمامي در تكميلي تحصيالت دانشجويان و استادان محققين، امروزه  
 اين ذخيره و موجود الكترونيكي منابع از خود نظر مورد اطالعات بازيابي چگونگي از نسبي آگاهي كسب

 در اطالعات و منابع سريع افزايش با ؛ زيرا دگرد مي افزوده موضوعاين  براهميت روزه هر. دارند اطالعات
 آسان جستجوي قابليت با اطالعاتي هاي بانك ايجاد به نياز اطالعات اين به دسترسي سهولت و اينترنت

 در مفيد ازاطالعات توجهي قابل حجم ذخيره محقق، وقت در جويي صرفه امكان . يابد مي افزايش آنها در
 راحتـي  بـه  End Not  افزار نرم قابليت از استفاده با اطالعات اين مديريت نهايت در و تخصصي بانك
ـ  را مجـالت  مقـاالت  يـا  كتـاب  مـتن  تمام مطالب از بسياري توان مي حاضر حال در. است پذير امكان ه ب
 از اسـتفاده  بـه  نيـاز  منابع اين مديريت اما نمائيم، ذخيره اينترنت از اندك هزينه صرف با رايگان صورت
 . دارد اطالعات بازيابي و ذخيره جديد هاي روش
 : كه بدانند خواهند مي محققين امروزه  

 ؟جستجو كنندرا مناسب الكترونيكي منابع چگونه -
 كنند؟ جستجو منابع اين در چگونه -
 كنند؟ ايجاد آسان جستجوي قابليت با خصوصي اطالعاتي بانك چگونه -
 تهيـه  منـابع  فهرست الكترونيكي صورته ب اطالعاتي، هاي پايگاه از شده گرفته اطالعات از چگونه -

 نمائيد؟
 نمايند؟ مراجع يا منابع فهرست تهيه به اقدام توانند مي كافي دقت و كم زمان صرف با چگونه و -

 Manage ماننـد  افزارهـايي  نـرم  از اسـتفاده  در آن كـاربردي  هـاي  روش و سـواالت  ايـن  پاسـخ   
reference ,EndNote, Procite جستجو مديريت به توان مي افزارها نرم اين كمك با . است نهفته 

 برداريهـاي  فـيش  همـان  يـا  و مقـاالت،  و كتـاب  ماننـد  علمي منابع خالصه و كامل هنسخ نگهداري و
 چگونـه  كـه  سـازد  مـي  نكته اين متوجه را محققين مذكور هاي آوري فن از استفاده .پرداخت الكترونيكي

 در افزارهـا  نـرم  اين از استفاده با اكنون است، داشته وقت ها ساعت صرف به نياز گذشته در كه كارهايي
 . باشد مي پذير انجام ممكن زمان كمترين ظرف
 رونـد  در اسـتنادها  و اطالعـات  مديريت افزارهاي نرم ترين جامع و بهترين از يكي Endnote افزار نرم  

 عرضه خود كاربران به پژوهشگران كار سهولت جهت Thomson Scientific شركت كه است پژوهش
 يـك  مختلـف  هـاي  حـوزه  پژوهشـگران  براي علمي اطالعات مديريت امروزه اينكه به توجه با  . است كرده

 علمي مقاالت نويسندگان و پژوهشگران به چشمگيري و موثر بسيار كمك EndNote است، شده دغدغه
 ناشـران  مختلـف  اسـتاندارهاي  اسـاس  بـر  مقالـه  نشر علمي، هاي مقاله نوشتن مستندات، مديريت زمينه در
 عنـوان،  بـا  افـزار  نـرم  ايـن  وب تحـت  نسـخه  Web Of Knowledge پورتـال  در . نمايد مي المللي، بين
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EndNote Web قراردارد دانشجويان و پژوهشگران استادان، جمله از پورتال اين كاربران دسترس در.  
 پيونـد  حتي و شده بازيابي مقاالت چكيده و كتابشناختي اطالعات جستجو، هنگام توانند مي كاربران  
 افـزار  نرم اين امكانات ديگر از. نمايند بازيابي و سازماندهي و ذخيره افزار نرم اين در را مقاالت اصل به
 اسـتناد  المللـي  بـين  شـده  پذيرفته هاي فرمت انواع و مقاله نشر استاندارد 2300از بيش ارائه به توان مي

 هيـات  اعضـاي  بـه  هـم  و پژوهشـگران  به هم فراواني كمك افزار نرم اين همچنين .كرد اشاره نويسي
 . نمايد مي ها مقاله پذيرش درجهت علمي مجالت تحريريه

 هـدف  اسـت،  تحقيـق  مـديريت  و كنترل براي مناسبي ابزار EndNote افزار نرم اينكه به توجه با  
 . است ارزشمند ابزار اين معرفي حاضر راهنماي اصلي

 
 Endnote  افزار نرم در عضويت

 استفاده براي .شويم مي افزار نرم سايت وارد www.myendnoteweb.com آدرس طريق از ابتدا  
 كرده كليك sign up روي بر ابتدا كار اين برايد نمو نام ثبت بايد EndNote كتابشناختي افزار نرم از
  .نماييم مي تكميل را مربوطه فرم و
  

   
  1-2تصوير 

  
 . گردد مي نمايان زير كادر sign up روي كليك با  
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بايـد    Password همـان  يا عبور كلمه. همچنين  است الزامي دار ستاره هاي قسمت تكميل : توجه  
 ها عالمت اين. باشد ، " ، * ، [] ، {} ، ^ ، $ ، # ، ! ،مانند نماد يك و يك شماره كاراكتر، 8 ازحداقل تركيبي

 : @alipourr1 مثال طور به . سپرد خاطر به و كرد وارد دقت به بايد را
 

  
  2-2تصوير 

  
 را OPT INنـه  گزي كنيم، دريافت پست الكترونيكي تامسون موسسه از نام ثبت با باشيم مايل اگر  

 ثبـت   Saveروي بر كليك با . نماييم مي را كليك OPT OUTگزينه صورت اين غير كرده در كليك
 پست آدرس كردن وارد با و گرديم برمي Endnote web اصلي صفحه به. بريم مي پايان به را خود نام

 كلمه و نام كردن فراموش صورت در . شويم مي Endnote افزار نرم برنامه وارد عبور، رمز و الكترونيكي
 پست الكترونيكـي  آدرس به عبور رمز تا نموده كليك را Forgot Your Password گزينه خود عبور
  . گردد مي ارسال شما

 
 Endnote افزار نرم اصلي هاي بخش

 بـه  كـه  شـده  تشـكيل  اصلي بخش 5از فوق افزار نرم اصلي صفحه نماييد مي مالحظه كه همانطور  
 . پردازيم مي آنها توضيح به ترتيب



 هاي اطالعاتي راهنماي استفاده از پايگاه / 50

 
 

  
  3-2تصوير 

  

1-  My reference 
 ذخيره قبل از كه هايي گروه و منابع كليه My References قسمت در صفحه چپ سمت كادر در  
 عنـوان  و انتشـار  سال نويسنده، شامل منبع هر اطالعات كادر اين درمقابل . كنيم مي مشاهده را ايم كرده
 آن تغييـر  جهـت  .باشـد  ركورد مي 10 شامل شده داده نشان منابع تعداد معمول طوره ب . گردد مي نمايان

  . داد قرار بيشتر اعداد روي بر را فوق قسمت باالي در Show 10 per page گزينه توان مي
  

  

  
  4-2تصوير 
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Quick Search:  
 جسـتجوي  تـوان  مي Search in در .نماييم مي جستجو را شده ذخيره منابع گزينه اين از استفاده با  
 All my روي بـر  فـرض  پـيش  صـورت  بـه  كـه  كنيم محدود خود كتابخانه در خاصي به گروه را خود

references  كتابخانه در موجود منابع تمام درون يعني دارد، قرار Endnote گـردد  مي انجام جستجو. 
 موضوع، تواند مي عبارت اين كنيم، مي وارد جستجو كادر در را خود نظر مورد عبارت جستجو انجام براي

 از فهرسـتي  آن دنبـال  بـه  .نماييم مي كليك را   Searchگزينه و باشد، ... و نشر سال نويسنده، عنوان،
 كـردن  وارد از پـس  مثـال  طـور  بـه  .شود مي داده نمايش باشد مي ما نظر مورد عبارت كه حاوي منابعي
  .شود مي داده نمايش زير شكل  به جستجو صفحه نظر مورد كادر در heart موضوع

  
  5-2تصوير

  

 صفحه باالي در Author ،Year ،Title كلمات روي كردن كليك با كه است اين ذكر قابل نكته  
 مشـكي  فلش عالمت فوق موارد روي كليك با . داد تغيير دلخواه به را منابع شدن مرتب ترتيب توان مي

 Author روي فلـش  اگـر  مثال طور به . است مدارك تنظيم بيانگر كه شود مي ظاهر آنها كنار در رنگي
 ترتيـب  بـه  كنـيم  كليـك  Year روي بر اگر يا دهد مي نشان را منابع نويسنده نام الفبايي اساس بر باشد
 . شود مي منظم) قديم جديد به از (سال
 آن كتابشـناختي  كامل اطالعات All my reference صفحه در منبع عنوان روي كردن كليك با  
  شود مي مشاهده منبع
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  6-2تصوير

 
را پـاك    آن كامـل  اطالعات توان مي منبع، هر راست سمت ردDelete  گزينه روي كردن كليك با  
 بريم. مي كار به را  Return to Listگزينه كتابخانه به بازگشت براي و نمود،

   
  7-2تصوير 
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:Add to groups  
ت فهرس سپس و كرده انتخاب را آن ابتدا دهيم انتقال ديگر گروه به گروهي از را منبعي بخواهيم اگر  

 و انتخاب شود، داده انتقال آن به منبع خواهيم مي كه را گروهي و كرده باز را add to groups شوييك
 Page يـا  All كه صورتي در . شود مي منتقل انتخابي گروه به خودكار صورت به فوق مورد ترتيب بدين

  .شود مي داده انتقال نظر مورد گروه به است، شده نمايش داده صفحه در كه منابعي تمام كنيم انتخاب را
  

   
  8-2تصوير

  
:Copy To Quick Search  

صـفحه   بـاالي  در Copy to Quick Iist روي كردن كليك و منابع يا منبع هر كردن دار مارك با  
 از منابع يا منبع آن نمائيم انتخاب را  Deleteكه صورتي در ، گردند مي منتقل  Quick list  به منابع اين

 و شـده  ظـاهر  Trash كنار در  Emptyگزينه كار اين با .شوند مي Trash وارد و شده پاك ما فهرست
 در . گـردد  مـي  حـذف  هميشـه  براي ما كتابخانه از كامل طور به نظر مورد منبع نمائيم كليك را آن اگر

 گـروه  وارد Trash روي كـردن  كليـك  از پس گردانيم باز خود كتابخانه به را منبع بخواهيم كه صورتي
  انتقال دهيم. خواهيم مي كه گروهي به را منبع آن دوباره توانيم مي و شده
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  9-2تصوير 

 
2- Collect  

 و گـردآوري  باشند، مي الكترونيكي و چاپي منابع در جستجو حاصل كه را خود تحقيق منابع محققان  
 بـه  منـابع  كتابشناختي اطالعات گردآوري كنونات .دهند مي ارجاع شده استفاده منبع به مقاله نگارش در

 امكـان  همچنين و پيوسته جستجوي قابليت Endnote در حاليكه در ،پذيرفت مي صورت دستي صورت
 و فـراهم  را ماخـذ  ذخيـره  خودكـار  شـرايط  امكـان  ايـن  . باشد مي ميسر (Import)  ها داده كردن وارد

 . افزايد مي تحقيق مديريت دقت و برسرعت
 Import و New reference ، Online searchو بخـش  سـه  ارايدCollect  گزينـه   

references باشد. كاركرد مي collect در خودمان كتابخانه به جديد منابع افزودن Endnote اشدب مي 
 . دارد قرار  Online   Searchروي بر فرض پيش طور به و
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:Online Search    
 فهرسـت  انتخـاب  بـا  . كنيم مي استفادهOnline search از Endnoteدر  پيوسته جستجوي براي  

 توانيم مي ما كه شود مي داده نمايش اطالعاتي بانك صدها ،سمت راست در اطالعاتي بانكهاي كشويي
 آنهـا  بـا  خواهيم مي اطالعاتي كه هاي بانك دسته آن فقط تا كنيم  Select Favoritesرا فهرست اين
  شود. داده نمايش كنيم كار

  
  11-2تصوير 
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  براي انجام اين فعاليت چند گام وجود دارد:
 ابتـدا  بـاال  شـكل  مطـابق  خود نظر مورد اطالعاتي هاي بانك فهرست ساختن براي :نخست گام  
   .شود مي باز زير صفحه نموده كليك Select Favoritesروي

  

 
  12-2تصوير 

  
            گزينـه  شـود؛  مـي  داده نمـايش  Endnote در موجـود  اطالعـاتي  هـاي  بانـك  تمـام  All قسمت در  

Select Favorites  روي بر و انتخاب را خود نظر مورد اطالعاتي هاي بانك يا سپس بانك و كليك را 
                                مــورد نظــر بانــك كــار ايــن بــا. نمــائيم مــي كليــك پــايين در copy to favorite گزينــه

 خـارج  خود ليست از را بانكي بخواهيم كه صورتي در. شود مي داده نشانMy Favorites    قسمت در
 در را favorites Remove from  و كـرده  كليك آن روي  My Favoritesقسمت در دوباره كنيم
 در My Favorites ليسـت  در اطالعاتي موجـود  هاي بانك تنها اكنون،. كنيم مي انتخاب صفحه پايين

روي  و انتخـاب،  را نظـر  مـورد  بانـك  جسـتجو،  بـراي . دارد قـرار   Online Searchكشـويي  ليسـت 
 . كنيم مي كليك  Connectگزينه
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 وارد براي مكان چهار صفحه اين در .شود مي باز ما جستجوي صفحه مرحله اين در: دوم گام  
 ،عنـوان  ماننـد  خاصي فيلد به توانيم مي را خود جستجوي كه وجود دارد، نظر مورد واژه كليد كردن

 فيلدها تمام در ما بانك اطالعاتي فرض پيش صورت به البته .كنيم محدود ... و مجله نام نويسنده،
  .كند مي جستجو

 

 
  13-2 تصوير

  
 كـه   (And ,OR , Not)بولي عملگرهاي طريق از جستجو دامنه كردن محدود يا گسترش براي  
 ايـن  از اسـتفاده  بـا  باشـيم  داشـته  واژه كليـد  چند كه هنگامي .كنيم مي عمل دارد، قرار فيلدها مقابل در

  .دارد قـرار  And فـرض روي  پـيش  صورت به كه دهيم انجام را بهتري جستجوي توانيم مي عملگرها
And جستجو، كردن محدود براي OR و دادن گسترش براي Not در خاص واژه كليد يك حذف براي 
  روند. مي به كار جستجو
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  14-2تصوير 

  

 پس كنيم، مي انتخاب اطالعاتي هاي بانك فهرست از را PubMed اطالعاتي بانك مثال، عنوان به  
 و باشـد  داشته وجود آن در Heart واژه كليد هردو كه را اي خواهيم مقاله مي جستجو صفحه شدن باز از

 در Search گزينه روي بر نهايت در كنيم و مي زير عمل صورت به . بيابيم را باشد Jonson آن نويسنده
  .كنيم مي كليك صفحه پايين

  

  
 15-2تصوير



 EndNote / 59 افزار نرم: دومفصل 

 در منبـع  تعـداد  چـه  كـه  دهـد  مـي  گـزارش  شما به  Endnote web قسمت اين در: سوم گام  
 شـده  جستجو منابع توانيم مي Retrieve گزينه روي كردن كليك با و است، شده يافت شما جستجوي

 كـه  كنـيم  مـي  مشـاهده  را شـده  بازيـابي  منابع نتايج، ليست در . كنيم مشاهده را اطالعاتي بانك توسط
 كار اين براي دهيم؛ انتقال خود  Endnote كتابخانه به و كرده انتخاب را خود نظر مورد منابع توانيم مي
 .كنيم مي انتخاب صفحه باالي در add to groups كشويي ليست از را گروه آنها، كردن انتخاب از پس
 يك در كتابخانه، به شده كپي منابع از يك هر براي و شده منتقل گروه به خودكار طور به دار مارك منابع
 شود. مي داده نشان مارك چك عالمت ستون

 

  
 16-2تصوير 
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  17-2تصوير 

 
:New Reference    

 يا منبع خودمان اگر و شود، مي استفاده دستي شكل به منابع اطالعات كردن وارد براي قسمت اين از  
 مثال طور به (ايم كرده جستجو Endnote در موجود هاي پايگاه خارج از كه باشيم اختيارداشته در منابعي

 كتابخانـه  بـه  بخواهيم و باشيم داشته دست در چاپي شكل به اينكه يا ) عمومي جستجوي موتورهاي در
Endnote  كنيم مي عمل طريق اين از كنيم، اضافه خود :  

 اين با .كنيم مي انتخاب ... و مقاله كتاب، مانند را خود منبع نوع ، Reference typeقسمت در ابتدا  
 اطالعـات  ادامـه  در و نمايـد  مـي  تغييـر  شده انتخاب منبع نوع با صفحه متناسب در موجود فيلدهاي كار

 در اطالعات كردن وارد كه داشته باشيم توجه بايد. كنيم مي وارد مربوطه فيلدهاي در را منبع كتابشناسي
 صفحه باالي در را save گزينه ،اطالعات ورود كردن كامل با پايان، در. است الزامي دار ستاره فيلدهاي

  نماييم. مي كليك اطالعات ذخيره جهت 



 EndNote / 61 افزار نرم: دومفصل 

  
  18-2تصوير 

  
:Import reference 

 ذخيـره  و جستجو پيوسته هاي پايگاه طريق از قبل از كه منابعي كردن وارد براي قسمت اين از  
 اسـت  مهم بسيار Endnote كتابخانه به پايگاه از منابع كردن وارد براي . شود مي استفاده ايم، كرده
 داشـته  مطابقـت  Endnote در موجـود  فيلترهاي با مدرك ذخيره هنگام شده انتخاب فيلتر نوع كه

 كـار  اين كه است ذكر به الزم . بود نخواهد مدرك قادر به كردن افزار نرم صورت اين غير باشد، در
 را آن بتواند محقق و باشد دانلود قابل اطالعاتي پايگاه يك در منبع يك كه اجراست قابل درصورتي

 چگـونگي  دانسـتن  بـراي د، بگير اختيار در گرفتنOutput  يا Export طريق از، خود كامپيوتر در
 افـزار و  نـرم  help بـه  تـوان  مـي  آنها فيلترهاي نوع از يافتن آگاهي يا و پايگاه يك در منابع ذخيره
 كنيم. مراجعه Import Formats بخش
 شود؛ مي آورده مثالي Import reference مورد در بيشتر توضيح براي اينجا در  
 Endnote افـزار  نـرم  وارد را آن بعـد  و كنيم جستجو Pubmed از را Heart موضوع خواهيم مي  
 : دهيم انجام را مراحل زير لذا بايد كنيم،
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 را خـود  نظـر  مـورد  هـاي  مقالـه  يـا  مقاله و،جستج را موضوع و شويم مي Pubmed پايگاه وارد - 1
  .كنيم مي انتخاب

 

  
  19-2تصوير 

 
 MEDLINE روي را Display كشـويي  فهرسـت  نظـر  مـورد  مقالـه  بـاالي  در انتخـاب  از پس -2

                    شـكل  مطـابق  سـپس  كـرده  تغييـر  صـفحه  الفاصـله ب  MEDLINE  انتخـاب  بـا  .گـذاريم  مـي 
 نمايـان  زير شكل به پيغامي file اتتخاب و عمل اين با .دهيم مي قرار file روي را send to گزينه زير
 .شود مي
 
 



 EndNote / 63 افزار نرم: دومفصل 

  
 20-2تصوير 

  
  21-2تصوير 
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  22-2تصوير 

 
 مـدرك  خواهيم مي كه را محلي و كرده انتخاب را file download كادر در save گزينه درادامه  
 . كنيم مي راكليك save گزينه و desktop) مثال طور به (كرده يابي مكان شود، ذخيره آنجا در

 Collect از Import reference انتخاب از پس Endnote كتابخانه به مدرك كردن وارد براي  
 : نمائيم عمل مي زير مراحل طبق

 كـردن،  browse طريـق  از ايـم،  كـرده  ذخيـره  بـاال  روش به كه را خود مقاله ،file قسمت در - 1
 .كنيم مي يابي مكان

 . گذاريم مي Pubmed(NLM) روي را فيلتر ،filter  قسمت در-2 
 در Import نهايـت  در و انتخـاب  گيرد قرار آن در مقاله خواهيم مي كه را گروهي،  TOقسمت در -3

  كنيم. مي كليك را صفحه پايين
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  23-2تصوير 

 

3-   Organize 
 بـا  Endnote Web كتابخانـه  در خـود  منابع گذاشتن اشتراك به و ها گروه مديريت و ايجاد براي  

 : است شده تشكيل سه بخش از كه رود مي كار به ديگر اشخاص
  

Manage my groups, Others' Groups, Find Duplication  
  

  
  24-2تصوير 
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 :Manage my group 
 شامل كه شود، مي استفاده Endnote كاربران ساير با آنها گذاشتن اشتراك به و ها گروه ايجاد براي  

 : است زير هاي قسمت
 

   .My Groups طريق از يا ايم ساخته پيش از اين كه را هايي گروه New groups ايم، كرده ايجاد 
 . دهد مي نمايش

   .Number of Reference دهد مي نشان را دارد وجود گروه هر در كه منابعي تعداد . 
  .Rename رود مي كار به گروه يك نام تغيير براي . 
  .Delete كتابخانـه  در موجـود  هـاي  گـروه  فهرسـت از كامـل  طـور  به گروه يك كردن پاك براي 

Endnote  شود مي استفاده . 
  .Share  مربـع  روي كـاربران  ديگـر  بـا  گـروه  يـك  منـابع  گذاشـتن  اشـتراك  بـه  جهـت                                  
 طـور  بـه  (كنـيم  مي كليك بگذاريم اشتراك به خواهيم مي كه گروهي مقابل Manage sharing كنار
  .گردد مي باز زير صفحه عمل اين از بعد ) variety articleمثال

 

  
  25-2تصوير
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  .شويم مي ديگري صفحه وارد كرده كليك را start sharing this group گزينه سپس  

  
  26-2تصوير 

  

 در .كنيم مي تايپ را شود ارسال آنها به منابع خواهيم مي كه هايي ايميل آدرس نام بااليي كادر درون  
انتخـاب   صـورت  در و بخوانـد  را منبع توانند مي تنها افراد Read only  انتخاب صورت در صفحه پايين

Read and Write گزينه نهايت در د.نماين ويرايش منابع بود خواهند قادر خواندن، بر عالوه Apply 
  . كنيم مي كليك صفحه پايين در را
 

  
  27-2تصوير 
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 در My references قسمت در آنها و شده فرستاده افراد براي خودكار صورت به منابع عمل اين با  
 . نمايند مي مشاهده را شده اشتراك گذاشته به گروه ها، گروه انتهاي

  

  
  28-2تصوير 

  
 Manage My Groups:  در جديد گروه ساختن

 Explorer كادر كرده كليك را New Group گزينه فوق قسمت در جديد گروه يك ساختن براي  
user prompt  روي  و كـرده  تايـپ  را خود دلخواه گروه نام زير كادر در گردد. مي نمايانOK  كليـك 

 . شود مي اضافه My Groups در ما فهرست به جديد گروه كار اين با و كنيم، مي
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  29-2تصوير 

 
Other group    

 نام فوق كادر در .رود مي كار به اند، گذاشته اشتراك به ما با كاربران ديگر كه هايي گروه مشاهده براي  
  .شود مي داده نمايش گروه و كاربر
 

Find Duplication 
 كـردن  وكليـك  انتخـاب  با. رود مي كار به Endnote كتابخانه در موجود تكراري منابع يافتن براي  
 مشخص مارك چك يك با فوق موارد فهرست، در تكراري نسخه وجود صورت در  Duplicates روي
 هـا  گـروه  ديگـر  به را آنها توان مي نيز و حذف تكراري منابع Delete روي كردن كليك با كه شوند مي

 . كرد كپي Quick list در يا و انتقال
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  30-2تصوير 

 
4-  Format 

 در مراجع بندي قالب تغيير ،افزار نرم نصب يا بارگذاري ،عمناب كتابشناختي فرمت تغيير يا تعيين براي  
 قسـمت  چهـار  شامل و رود مي كار به كتابشناختي افزارهاي نرم به ديگر خود منابع انتقال يا و مقاله يك
 : باشد مي زير
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  31-2تصوير
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Bibliography 
  :كنيم مي عمل زير ترتيب به منابع كتابشناختي فرمت تغيير يا و تعيين براي  

 
 دهـيم،  تغييـر  را آن منـابع  كتابشناختي فرمت خواهيم مي كه گروهي Reference قسمت در ابتدا -1 

 . كنيم مي انتخاب
 انتخاب مثال عنوان به كنيم؛ مي انتخاب را خود نظر مورد فرمت Bibliography style قسمت در -2

 هاي فرمت كه است موجود كادري ،قسمت اين مقابل در .American Heart مجله كتابشناختي فرمت
 تـوان،  مـي  همچنـين  .دارد قـرار  اسـت  بيشـتري  كـاربرد  داراي كـه  موضوعي رشته هر در شده شناخته
 دهيم. قرار دلخواهفهرست  يك در و كرده  Customize را خود نظر مورد كتابشناختي هاي فرمت

 نمايش (HTML كنيم مي انتخاب را فايلمان نمايش براي دلخواه فرمتي File Format قسمت در -3
 قالـب  در فايـل  نمـايش  RTF ؛Notepad قالـب  در فايـل  نمـايش   TXT؛بو صـفحه  شكل به فايل

Wordيا و كنيم پست الكترونيكي يا ذخيره را نياز حسب بر شده اعمال تغييرات توانيم مي كار پايان ) در 
  . بگيريمچاپ 

 

  
  32-2تصوير 



 EndNote / 73 افزار نرم: دومفصل 

Cite while you write plug in  
 .كنيم نصب يا گذاري بار خود كامپيوتر برروي را Endnote web افزار نرم توانيم مي قسمت اين در  

 در تـوان  مـي  طريـق  اين از گيرد و مي قرارWord پرداز واژه برروي Endnote web منوي كار، اين با
 و متن داخل در Citation يا قول نقل صورت كتابخانه به از را خود نظر مورد منبع كردن، تايپ هنگام

 در را مـتن  قسـمتي از  اگـر  . كنيم وارد متن انتهاي در Bibliography همان يا ماخذ و منابع فهرست
 در تغييراتـي  كـه  صـورتي  در. شـد  خواهـد  كپـي  مـتن  همـراه  نيز كتابشناسي آن كنيد، كپي ديگر فايل

  . شد خواهد اعمال متن تمام در تغيير اين دهيد، Endnote افزار نرم در كتابشناسي
   

  Endnote web روي بـر  ابتدا افزار نرم نصب براي Download windows  در كـرده،  كليـك 
 كـامپيوتر  روي Endnote فايل كردن براي ذخيره را مكاني ، saveانتخاب با شود، مي باز كه اي پنجره
  . كنيم مي انتخاب

 

  
  33-2تصوير 

  
 منـوي  RUN گزينه انتخاب با و كرده، باز ايم كرده ذخيره كه جايي در را Endnote فايل ادامه در  
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ENDNOTE web  ابـزار  نـوار  در منوهـا  سـاير  كنـار  خودكـار در  طـور  بـه Toolbars روي                    
  .شد خواهد داده شرح Word پرداز واژه در Endnote كاربرد ادامه در . شود مي ظاهر Word   پرداز واژه

  

 
  34-2تصوير 

 
 :Format paper   

  . شود مي استفاده مقاله يك در ها Reference و استنادها كتابشناختي فرمت تغيير براي  
  

  
  35-2تصوير 

 
 تغييـر  را آن كتابشـناختي  فرمـت  خواهيم، مي كه را اي مقاله  File قسمت در ابتدا در كار اين براي  
 مورد كتابشناختي سبك  Bibliography style قسمت در و يابي روي مكان بر كردن كليك با دهيم
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 كـه  اسـت  ذكر به الزم. كنيم مي كليك Format، Browse روي بر آخر در و كرده، تعيين را خود نظر
 . باشد مي بااليي كادرهاي داخل محتويات كردن پاك براي  Clear گزينه

   
 دارد قـرار  بـاال  شكل راست سمت در كه Cite while you write plug in آيكون از استفاده با  
 . داد انجام را Word پرداز واژه به Endnote افزار نرم گذاري بار عمل توان مي

  
 :Export reference 

 يا reference manager مثل كتابشناختي افزارهاي نرم ديگر به خود كتابخانه منابع انتقال براي  
Procite  قسمت در زير مطابق شكل. رود مي كاره ب Reference قسمت در و گروه Export style 

پست  يا ذخيره را فايل خود خواسته بر اساس آخر در و كنيم مي انتخاب را نظر مورد كتابشناختي افزار نرم
 . گيريم مي چاپ يا كرده الكترونيكي

  

  36-2تصوير 
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 Word:پرداز واژه در Endnote كاربرد
 در Word منوهـاي  ساير كنار در آن منوي ، Endnoteافزار نرم بارگذاري با شد گفته كه همانطور  
 و هـا  پـانويس  متنـي،  درون اسـتنادهاي  ايجـاد  بـراي  آن هاي كاربرد فرمان با كه گيرد مي قرار ابزار نوار

  .شود مي استفاده ماخذ و منابع فهرست
 

  37-2تصوير 
 

 Find Citation  فرمان
 را Endnote web كتابخانـه  در موجود منابع همان يا استنادها توان مي گزينه اين از استفاده با  
 كه جايي را خود نماي مكان موقعيت ابتدا كار اين براي. جستجو كنيم Word پرداز واژه ترك بدون
 از را Find citation  فرمــــــان داده، قرار كنيد اضافه را جديد قول نقل يا استناد يك خواهيد مي

 هـم  Find قسـمت  در كـه  شـود  مي باز كادري كار اين با .كنيم مي انتخاب Endnote web منوي
 يـك  كـردن  وارد بـا  هم و كنيم، جستجو را دارد قرار آن در ما نظر مورد منبع كه در گروهي توان مي
 كـه  را منـابعي  Search گزينه روي كردن وكليكEndnote  كتابخانه در منابع موجود از واژه كليد
 از پس. نمائيم مي وارد را عبور رمز و الكترونيكي پست آدرس .بيابيم را دارد وجود آن در نظر مورد واژه
 سـال  نويسنده، مثل اصلي كتابشناختي اطالعات كادر باالي در مربوطه، منابع يافتن و جستجو انجام
 انتخـاب  كـه  منبعي از تري كامل اطالعات آن پايين در و افقي صورت را به منابع كامل عنوان و نشر
 شـكل  به را ... و وب در به مقاله پيوند لينك نويسنده، آدرس جلد، شماره مجله، نام مانند است شده

 گزينـه  روي آنهـا  ميـان  از مـتن  به شدن وارد براي نظر مورد منبع انتخاب با  .دهد مي نشان ستوني
Insert  كنيم مي كليك كادر در پايين .  
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  38-2تصوير 

 
 هـم،  متن پايان در البته و شود، مي متن وارد دارد قرار نما مكان كه جايي در متني، درون ارجاع كار اين با  

  تواند ليست منابع را تشكيل دهد. كه مي ،شده وارد خودكار طور به منبعآن  كتابشناختي كامل اطالعات
 كـه  محلي در را خود نماي مكان بايد ابتدا  Footnote پانويس يا صورت به ارجاع كردن وارد براي  
 بـا  و كنيم مي انتخاب ابزار نوار در را Reference منوي داده سپس قرار كنيم ايجاد پانويس خواهيم مي

 .گيـرد  مي قرار Footnote در قسمت صفحه پايين در نما مكان Insert Footnote روي كردن كليك
توضـيحات   طبـق  و كنـيم  مـي  انتخاب Endnote Web منوي از را  Find  Citation فرمان اينجا در

  .كنيم مي Insert نهايت در و كرده جستجو را منبع قبلي
 

 از اسـتفاده  صورت در .باشد مي Microsoft word 2007 به مربوط باال تصاوير :توجه

word 2003  گزينه بايستي  Referenceمنوي  از راInsert  نمائيم. انتخاب  
  

  Go to EndNote web فرمان
  .شويم وارد Endnote سايت به Word پرداز واژه از مستقيم طور به توانيم مي فرمان اين طريق از  
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 Edit citation فرمان
 بـر  كليـك  با. رود مي كار به خود مقاله به شده وارد منابع كتابشناختي اطالعات كردن ويرايش براي  
 citation in قسـمت  در چـپ  سمت كه شده باز كادري  Endnote منوي در Edit Citation  روي

document  كـادر  پايين در كدام هر انتخاب با كه شود مي داده نمايش مقاله در موجود منابع فهرست 
وجـود   بخـش  سـه   Formatted Citation قسمت راست سمت در .شود مي ظاهر آن كامل اطالعات

 بـا  و كرده تايپ صفحات شماره تغيير Pages و )پسوند Suffix (،)وند پيش(Prefix  قسمت در دارد؛
  .دشو مي اعمال تغييرات Insert انتخاب

 

  
  39-2تصوير 

 
Style 

 در موجـود  هـاي  سبك از استفاده با را خود استنادهاي كتابشناختي سبك توانيم مي قسمت اين در  
  .دهيم تغيير كشويي فهرست

 

 
  40-2تصوير 
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Update Citation and Bibliography 
 .شود مي استفاده ايم كرده انتخاب Style در كه كتابشناختي فرمت كردن اعمال براي قسمت اين از  
 فرمت قسمت اين روي بر كليك با Style قسمت در كتابشناختيفرمت  انتخاب از بعد كه طريق اين به

 .كند مي تغيير متن در آخر ماخذ و منابع فهرست قسمت در هم و متن در هم ما، منابع و ها استناد
 : دارد گزينه سه خود قسمت اين

1- Convert to unformatted citation 
 ما استناد كتابشناختي فرمت كنيم كليك گزينه اين روي بر و كنيم انتخاب متن درون را استنادي اگر  
 فهرست قسمت در متن پايان در منبع كتابشناختي اطالعات و مي گيرد قرار عادي حالت در و كرده تغيير
  . رود مي بين از ماخذ و منابع

2- Convert to plain text 
 . شود مي Endnote فيلدهاي كد برداشتن موجب گزينه اين انتخاب  

3- Convert word 2007 citation to endnote web 
 انتقـال  Endnote در خـود  كتابخانـه  به Word از را آن بخواهيم و باشيم كرده تايپ استنادي اگر  
  . كنيم مي انتخاب را گزينه اين دهيم

 
Export to Endnote Web 

 به ايم كرده اضافه مان مقاله به خود Word در كه منابعي و استنادها كردن وارد براي قسمت اين از  
Endnote شود مي استفاده   

  

  
  41-2تصوير 

 
Preferences  

 با. باشد مي keyboard طريق از Endnote منوي مختلف هاي قسمت و ها فرمان به شدن وارد براي  
  Commands قسـمت  در .كنيم مي كليك keyboard تب روي. شود مي باز زير كادر گزينه اين انتخاب

 كليـدهايي   Current shortcut key سمت راسـت  قسمت در و شود، مي ديده ها فرمان كشوييفهرست 
 چـپ  سـمت  در قسمت دهيم تغيير را كليد فرمان بخواهيم اگر .بينيم مي كرد، اجرا را فرمان آن توان مي كه

 كليـك  Assign روي بر و كرده وارد را خود دلخواه فرمان press new shortcut key قسمت در كادر
 فرمـاني  بخش، آن اجراي براي و گرفته قرار None روي بر كنيم كليك Remove روي بر اگر .كنيم مي
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 كليـك  با نهايت در و كرده كليك Reset All روي بر قبلي به حالت برگشت براي و داشت نخواهد وجود
  . كنيم مي اعمال را شده اجرا تغييرات كادر پايين در OK روي بر كردن

 

  
  42-2تصوير 

 

5- Option:  
 چهار داراي. رود مي كار به شده وارد مشخصات ديگر يا عبور رمز ايميل، آدرس اطالعات تغيير براي  

 :باشد مي زير قسمت

  
  43-2تصوير 

  :Password شده اعمال تغييرات نهايت در و كنيم مي اقدام خود عبور رمز تغيير به طريق اين  از 
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 .كنيم مي Save را
  :Email address الزم. است پذير امكان قسمت اين از پست الكترونيكي آدرس اطالعات تغيير 
 در ،كنـيم  وارد را خـود  عبور رمز حتماً آخر در بايد خود پست الكترونيكي آدرس تغيير براي است ذكر به
  .شد نخواهد اعمال تغييرات صورت اين غير
 

 
  44-2تصوير 

  
  :Profile Information ايـن  انتخـاب  بـا  دهـيم  تغييـر  را خود شخصي اطالعات بخواهيم اگر 

 آخر در جديد اطالعات كردن وارد از پس كه دهيم تغيير را اطالعات الزم هاي بخش در توانيم مي قسمت
 . كنيم مي انتخاب را Save گزينه كار
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  45-2تصوير 

 

  Download Installers:  افـزار  نـرم  نصـب  آن قسـمت  مهمتـرين  Endnote web روي بـر 
 در قـبالً  آن نصـب  طريقـه  كـه (باشد.  مي  Download Windowsگزينه طريق ازWord  پرداز واژه

  .)است شده گفتهformat  قسمت
  

  
  46-2تصوير 
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ــراي   ــهورود  بـ ــه بـ ــود اختصاصـــي كتابخانـ ــالوه Endnote در خـ ــر عـ  آدرس بـ
 ISI Web of Knowledge  پايگـاه  از طريـق  تـوان  مي  www.myendnoteweb.comافزار نرم

 ثبـت  ISI Web of Knowledge در را خـود  شخصـي  اطالعـات  قـبالً  اگر كه طوري به ؛كرد عمل
 صـفحه  باالي در Endnote Web اينكار براي. نيست نيازي Endnote Web در نام ثبت به ايد كرده
 در خود كتابخانه وارد خود عبور رمز كلمه و پست الكترونيك آدرس كردن وارد با و كليك را ISI پايگاه

Endnote شويم مي.  
 
 

 
 47-2تصوير 

  
 بـه  مسـتقيماً  كردن، انتخاب از پس را ها مقاله پايگاه اين در جستجو هنگام توانيد، مي شما همچنين  

 باالي در   Add to libraryگزينه روي بر كردن كليك وسيلهه ب Endnote Web در خود كتابخانه
  .نمائيد ذخيره صفحه
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 48-2تصوير 



 

 

  

EndNo

  
  

فصل سوم:
  

ote Web

  

ف

نرم افزار
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  مقدمه . 3-1
 Endnote Web. چگونگي ثبت نام كردن در نرم افزار 3-2

3-3 . My References 

3-4 . Collect  
3-5 . Organize 

3-6 .Format 

3-7 .Option    
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  مقدمه
با اين تفاوت  .است كه در فصل گذشته توضيح داده شد Endnote د نرم افزارننافزار هما اين نرم  

. مراحل براي استفاده از اين نرم افزار در ابتدا بايد ثبت نام كرد .كه نرم افزار حاضر تحت وب مي باشد
   آن عبارتند از:
  : (Register) ثبت نام كنيد

  ثبت نام كنيد -1
اطالعات شخصي خـود را  ، براي ايجاد كتابخانه اختصاصي خود كه با كلمه عبور محافظت مي گردد  

را بـراي ثبـت    ”Sign up“رفته و پيوند  www.endnoteweb.comتوانيد به آدرس  مي ثبت نمائيد.
  اطالعات شخصي كليك نمائيد.

  
  1-3تصوير 

  
نيـازي بـه    ايـد،  ثبت كرده ISI Web of Knowledgeاطالعات شخصي خود را در  اگر شما قبالً  

رفته و با استفاده از همان  www.endnoteweb.comبه آدرس ؛نيست EndNoteWebثبت نام در 
   (Login). داطالعات وارد شوي
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  2-3تصوير 

 

ـ  -2 در انتهـاي   ”Download Installer”روي(Install Toolbar).  وار ابـزار را نصـب نمائيـد   ن
را  (Cite-While-You- Write)نرم افـزاري  هاي توانيد بسته صفحه كليك نمائيد. در اينجا شما مي

(فقـط در   IEبـراي   EndNote Web يا نـوار ابـزار    Macintosh و يا Microsoft Wordبراي 
Windows(  ياFirefox )Macintosh  و ياWindows.بارگذاري و نصب نمائيد (   

  

 
 4-3تصوير 
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  5-3تصوير 

  

 EndNoteوقتي شما براي اولين بار به محيط : (Getting Started Guide) راهنماي شروع را بخوانيد -3
Web ،بـراي كمـك بـه شـما     ايـن پيونـد پيونـدهاي ديگـري را      پيوند فوق را خواهيـد ديـد.   خود وارد شويد
توانيد اين راهنما را در هر زمان  شما مي دهد. ارئه مي دهي مراجع، سازماندهي و شكل هاي جمع آوري، درزمينه
  گراست باالي صفحه ببينيد. در سمت ”Show/Hide Getting Started Guide“با پيوند 

  

 
 6-3تصوير 
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 (Collect Reference)آوري نماييد  مراجع را جمع
  آوري منابع بدست آمده الزم است مراحل زير را انجام دهيد. حفظ و جمعجهت 

  : (Direct Export) صدور مستقيم -1
بـه كتابخانـه    مسـتقيم نتـايج را   ،ISI Web of Knowledgeتوانيـد هنگـام جسـتجو در     شـما مـي  

EndNote Web     خـود بـه وسـيله پيونـد”Save to EndNote Web”   .مراجـع بـا    ذخيـره نماييـد
 Icon  EndNote Webوسـيله ه ب EndNote Web ركوردهاي ذخيره شده از اين پايگاه در كتابخانه

در كتابخانـه خـود وارد    پيش از ايـن با اين مشخصه شما خواهيد دانست كه اين مراجع  شوند. نشاندار مي
  شده است.

  

  
  7-3تصوير 
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  8-3تصوير 

  
    (Online Search) جستجوي پيوسته  -2

ــراي جســتجو روي صــفحه    كليــك نماييد.شــما  Online Searchو ســپس روي  ”Collect“ب
هـاي    تعـداد بسـيار زيـادي از سـايت     وPubMed  مثـل  ISI Web of Knowledgeتوانيد روي  مي

(البتـه اتصـال    به شكل مستقيم جستجو نماييد EndNote Webهاي مرجع از داخل  پايگاه ها، كتابخانه
  اشتراك شما بستگي دارد.) هها ب شما به اين پايگاه

  
    (Manually add Reference) وارد كردن دستي مراجع -3

بـراي اينكـار    شما همچنين خواهيد توانست منابع خود را به شكل دستي در كتابخانه خود تايـپ كنيـد.    
اطالعـات  نوع مرجع را انتخاب كنيـد و   كليك نماييد. Collectاز گزينه  ”New Reference”روي پيوند

  ربط وارد كنيد. كتابشناختي را در هر فيلد ذي
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  9-3تصوير 

  

  
  10-3تصوير 
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      (Import  Reference) وارد كردن مراجع -4
روي  به كتابخانه خود اضافه نماييد. توانيد مراجعي را كه به صورت پرونده متن محض باشند، شما مي  
نـام فـايلي را كـه روي كـامپيوتر خـود      . كليك نماييـد  Collect در گزينه Import  Reference پيوند
  كليك نماييد. Importروي كليد بازيابي كنيد پس از انتخاب درست فيلتر ورودي، باشد مي

    (Organize & Share Reference) گذاريد.بمراجع را سازماندهي نموده و به اشتراك 
  باشد به شرح زير مي Endnote Webهاي اصلي  بخش

1.  My References 
2. Collect 
3. Organize 
4. Format 
5. Option  
 

  
  11-3تصوير 

  
    (MY Reference)مراجع من  -1

اي از مراجع كتابخانه شما قابل مشـاهده   صفحه چند ستوني با خالصه MY Reference گزينه در  
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 هاي ديگري كه توسط هاي مختلف مراجع خود را همانند گروه گروه شما است. در سمت چپ اين صفحه،
  نماييد. مشاهده مي اند، با شما به اشتراك گذارده EndNote Web كاربران ديگر

 مشاهده نماييد.و  از مراجع مربوط به آن نويسنده را جستجو فهرستيبا كليك روي نام نويسنده  •
 جزئيات آن مرجع را مشاهده نماييد. با كليك روي هر عنوان، •
 نماييد.محتوي يك مرجع را ويرايش  Editeبا كليك روي  •

 نماييـد،  در سمت چپ صفحه انتخاب مـي  All My Referenceوقتي كه شما يك گروه را تحت   
مرجع را بطور 10هر صفحه  شود. نمايش داده مي سال و عنوان هر مرجع در اين گروه، فيلدهاي نويسنده،
از منـوي   دهيـد. مرجع در هـر صـفحه تغييـر     50اين تعداد را به  توانيد دهد و شما مي معمول نمايش مي

Pagination .در انتهاي هر صفحه براي باز نمودن گروه استفاده نماييد  
ــر روي   ــه ب ــذاري  جعب ــاي عالمتگ ــره   (Check boxes) ه ــوي كرك ــد و از من ــك نمايي                       اي كلي

Add to Group بيش  تواند در هر مرجع مي. براي اضافه كردن يك مرجع به يك گروه استفاده نماييد
  از يك گروه وجود داشته باشد.

  

  
  12-3تصوير 
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   : (Organize)سازماندهي  -2
 ايجـاد،  Organize هاي خود را در صفحه گروه بندي مراجع، توانيد به منظور كمك به طبقه شما مي  

 كليك نموده تا ”Share Group” روي كليد بعد از ايجاد يك گروه، )500(تا نام دهيد. حذف و يا تغيير
  به اشتراك گذاريد.  EndNote Webمراجع موجود در اين گروه با ديگر كاربران موردنظر در  بتوانيد

 در صـفحه  ”Find Duplication” اگر شما ركوردهاي تكراري در كتابخانـه خـود داشـته باشـيد      
Organize .را كليك نماييد تا ركوردهاي تكراري را مشخص و حذف نماييد  EndNote Web  بـراي

عنـوان و نـوع مرجـع را بـا هـم مقايسـه        سـال،  فيلدهاي نويسـنده،  ص كردن ركوردهاي تكراري،مشخ
  نمايد. مي

 

  
  13-2تصوير 

  
  Cite While You Write in Microsoft Word). ( استناد نماييد نويسيد، ميMs Word هنگامي كه در

به منظور الحاق نمودن و  EndNote Web  استناد نماييد. از اتصال دهنده هنگامي كه مي نويسيد،  
در هنگـام نوشـتن مقالـه در    توانيـد   مي كنيد، كه در مقاله خود به آنها استناد ميمنابعي تغيير قالب تمامي 
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Ms Word .توان گفت كه از  در واقع مي استفاده نماييدEndnote تـوان بـراي تغييـر قالـب منبـع       مي
  ظور الزم است مراحل زير را پيمود.نويسي در مقاله بهره برد، به همين من

  

  
  14-2تصوير 

   (Find Citation) استنادها را پيدا كنيد -1
  و به متن خود الحاق نماييد.استنادها را پيدا كنيد   

  

  
  15-2تصوير 
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   (Format Bibliography) بندي كنيد اطالعات كتابشناختي را قالب -2
خود اضافه نماييد، اطالعات كتابشناختي آن استناد فورا بر  وقتي كه شما يك استناد را پيدا و به متن  

شود. اين قالب بندي را از ميان برونـداد هـزاران سـبك كـه در      بندي مي حسب سبك انتخاب شده، قالب
  دسترس هستند، انتخاب نماييد.

  

  
  16-2تصوير 

  
  (Edit Citations)استنادات را ويرايش نماييد  -3

اضافه و يا مستثني نمودن اطالعات در هر استناد، اضافه كردن و يا حذف كـردن  از گزينه فوق براي   
  يك استناد و يا تغيير در ترتيب استنادات در يك گروه استفاده نماييد.
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  17-2تصوير 

  
  نويسيد، استناد كنيد. و يا هر دو هنگامي كه مي  EndNote Web يا  EndNote Desktopدر -4

شوند،  ايجاد مي "EndNote Web  استناد نماييد نويسيد، هنگامي كه مي"از ابزار مقاالتي كه با استفاده
اي را بـا اسـتفاده از    توانيـد مقالـه   شـما مـي   سـازگاري دارنـد.   EndNote Desktopبـا   به طور كامـل 

EndNote Desktop را از كتابخانه ها شروع نماييد و استنادات آنEndNote Web    اسـتفاده كنيـد و
بـا   گردنـد.  نـدي مـي  ب به هنگام و قالب خيلي سريع و ، تمامي استنادات و اطالعات كتابشناختيبا اين كار

 يـا  EndNote Desktopتوانيـد نـوار ابـزار مربـوط بـه       (ترجيحات) شـما مـي   Preferences گزينه
EndNote Web  .انتخاب نماييد  

 EndNote Desktop  (Transfer for ( قـال دهيـد.  تان  EndNote Desktop  مراجـع را بـه    
References to/From بـه توانيد مرجع خود را به صورت يكپارچـه از كتابخانـه    شما ميEndNote 

Desktop با استفاده از نگارش X.O.2 EndNote.يا بعد از آن انتقال دهيد ،  
  جهت انجام اين كار الزم است مراحل زير پيموده شود. 
   EndNoteدر  -1

  را انتخاب كنيد. EndNote Webو سپس   Toolsگزينه  
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  جهت را انتخاب كنيد. -2
باشند يا نه) و  (و مشخص كنيد ركوردهاي تكراري مجاز Desktopبه  Web  هم از توانيد، شما مي  

همه مراجع در كتابخانـه و يـا مراجـع در يـك      (با نشان دادن مراجع خاص، Webبه  Desktopهم از 
  انتقال دهيد. گروه خاص)

    Webاطالعات كتابخانه  -3
 EndNoteكليك نماييد تا تعداد مراجعـي را كـه در كتابخانـه      Web Library infoروي گزينه  

Web .شما وجود دارد را مشاهده نماييد  
   (Transfer) انتقال دهيد -4

  مرجع را انتقال دهيد. 500هر بار به تعداد   

  
  18-2تصوير 

  (Getting Help) دريافت كمك
  كليك نماييد تا از كمك تفصيلي استفاده نماييد. سمت راست هر صفحه، ، را در گوشه باال  Helpپيوند  

  در منطقه خود تماس بگيريد: با ميز كمك فني،
http://scientific.thomson.com/support/techsupport  
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  :زش تماس بگيريدبا گروه آمو
http://scientific.thomson.com/support/techsupport/training/contacttraning 

آدرس زير جهت يادگيري كار با اين نرم افزار  هاي ضبط شده، آموزش هاي قسمتمنظور مشاهده به   
  را بازبيني نماييد:

http://scientific.thomson.com/support/recordediraining 
  تماس بگيريد. IIN تجهت حل مشكالت فني خود با دپارتمان پشتيباني فني فروش و بازاريابي شرك  

Email:Support@ingroup.com 
 021-88967879فكس:                                                           021-88951020تلفن:

  
  19-2تصوير 

  
  EndNote  Webكارت مرجع استفاده از 

  EndNote طـول   تني به وب است كه براي كمك بـه دانشـجويان و محققـين در   بيك سرويس م
طوري  ISI Web of Knowledge.EndNote.EndNote Web فرآيند پژوهش ايجاد شده است.

دانشـجويان   سـاده نماينـد.  را اند كه به صورت يكپارچه بـا هـم كـار كننـد و كـار محققـين        طراحي شده
اي و  محققـين حرفـه   سـاماندهي نماينـد.   توانند مراجـع خـود را بـراي اسـتفاده در مقالـه،      كارشناسي مي

بـه عنـوان يـك مكمـل بـراي       EndNote Webتواننـد از   مـي  انشجويان كارشناسي ارشد و دكتري،د
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EndNote  بنـدي مراجـع در مراحـل مختلـف جسـتجو در      و ديگر ابزارهاي نوشتاري و همچنين دسـته                             
ISI Web of Knowledge .استفاده نمايند  

  
EndNote Web كه:كند  به شما كمك مي  

  Pubmedبه شكل سريع و آسان اطالعات مراجع موردنظر را از منابع بسيار متنوع اطالعاتي ماننـد  •
هاي  جستجوي همزمان و يا وارد كردن فايل از طريق گرفتن خروجي، ISI Web of Knowledge  و

 آوري نماييد. جمع متني،
و  شود كلمه عبور محافظت مي ركورد از مراجع را در كتابخانه مخصوص به خود كه توسط 10000 تا •

 ذخيره نماييد. باشد، قابل دسترس در كل شبكه اينترنت مي
 براي همكاري آسان به اشتراك گذاريد.  EndNote Webمراجع را با ديگر كاربران  •
 روي كامپيوتر خود انتقال دهيد. EndNoteبه سادگي مراجع را به يا از  •
ارتباط برقرار كـرده   MS Wordو  EndNoteتوانيد بين  مي Write-You-While-Citeبا  •
 نـدي آن ب و با قالب هنظراستناد كرد همزمان به مراجع مورد ،MS Wordنگارش مقاله در هنگام  و

  را تغيير داد.
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 مقدمه
 اينترنتـي مجتمـع سـرويس يك در را جهان پزشكي منابع برترين MD Consultپايگاه اطالعاتي   
 بهتـري  درمـاني  هاي تصميم و دريابند را خود سواالت پاسخ كارآمد صورته ب تـا پزشكان نمـوده جمـع
 از بــيش  و شـمالي  آمريكـاي  پزشـكي  هاي دانشگاه ازدرصد  90 از بيش بانـك در ايـن. نماينـد اتخاذ
 و پزشك ها ميليون .است گرفته قرار استفاده مورد جهان در سرتاسر بهداشـتي مراقبتهـاي سـازمان 1700
 معتبرتـرين  از يكـي  MD Consult ترتيـب  ايـن  به د.دسترسـي دارن مجموعـه ايـن به اي حرفه كاربر

 بـه  كاربران شده، انجام تحقيقات آخرين طبق .باشد مـي پزشكي رساني اطالع الكترونيكي هاي سرويس
را مـورد اسـتفاده قـرار     MD Consult هــاي  ژورنـال  و پزشـكي اطالعـات از درصد 83 متوسـط طور
 برطـرف  پزشـكي  سـواالت  پاسـخ كسـب را جهـت كاربران نيازدرصد  82 بانك اين همچنين دهند. مي
 در جـوئي  تسـهيالت، صـرفه   زمينـه  در را رتبه باالترين MD Consult كه است ذكر شايان . نمايد مي

  . است نموده دريافت بيماران، مراقبتي هاي روش بهبود و كامل و دقيق اطالعات ارايه زمان،
  The MD Consult Core Collection جهـت پزشكي اطالعات از متنوعي و كامل مجموعه 

 از زيادي شمار MD Consult كاربران، استفاده سهولت جهت .باشد مي پزشكان و متخصصان اسـتفاده
 كـاربران  بـراي  تكميلـي  منابع نمودن اضافه امكان نياز صورت در و نموده جمع جا يك را در اطالعـات

 اسـتفاده  جهـت  موجود ابزارهاي موثرترين از يكي عنوان به MD Consult امروزه. است گرديده مهيا
 اختيــار  در كليـك  يـك  بـا  فقط را پزشكي منابع روزآمدترين و معتبرترين كه رود شـمار مي به پزشكان
 شـده  طراحـي  دانشجويان و پزشكان نيازهاي دقيق رفع جهت سايت اين .دهد مـي قـرار خـود كـاربران

 مجموعــه  ايــن  در را مجالتــي  و باشـد مـي Elsevier اطالعاتي پايگاه MD Consult ناشر. است
 مجموعـه  ايـن  هاي كتاب ناشر چهار .باشند نمي موجود Science Direct در كه است ي كردهآور گـرد

 : از عبارتند
 
1- Mosby  
2-WBSounders  
3-  Churchill Livingston 
4- Academic Press  
 

 سايت به ورود
ابتدا وارد سـايت كتابخانـه مركـزي دانشـگاه علـوم پزشـكي        MD Consult سايت به ورود جهت  

 .شده و سايت مورد نظر را انتخاب كنيد http://lib.mui.ac.irاصفهان به آدرس 
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 1-4تصوير 

  
 Iran Ministry of Health and Medical education نـــام بـا  را شــما سيسـتم   

Consortium  در و كرده ايجاد عبور رمز و كاربري شناسه خود براي توانيد مي شما اكنون .شناسد مـي 
 غير ديگر كجاي هر در توانيد مي پس اين از ورود رمز و كاربري داشـتن شناسه با . نمائيد نام ثبت سايت

 .شـويد منـد بهره آن امكانات از و داشته دسترسي سـايت ايـن بـه دانشـگاه اينترنت از
 را صـفحه  بـاالي  در Create  Account گزينــه  بايســت  مـي نمـودن نـام ثبـت جهـت  

 .نمائيد كليك
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 2-4تصوير 

  
  3-4تصوير 
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  شويد Login و كليك را I Accept گزينه فوق، اطالعات تكميل از بعد  
 . 

 : است شده بندي طبقه زير گروه 9 در MD Consult مجموعه
Books, Journals, The Clinics, Patient, Education, Drug, Guidelines, Images, 
News ,CME 

 
Books 

 همزمـان طـور بـه تا بود خواهند قادر كاربران پزشكي، مرجع كتاب 125 از بيش كامل متن وجود با  
 قسـمت  در جستجو براي. بپردازند جستجو به خود نياز مورد اطالعات به رسيدن جهت كـل مجموعه در

 كامل بـا مشخصات هـا كتاب الفبـايي فهرست كـرده كليك را Books عبارت اصلي صفحه در ها كتاب
 . گردد مي ظاهر كتابشناسي

 كليــك  بــا . كنــيم  مــي  انتخـاب  و پيـدا  را نظر مورد كتاب و ادامه را جستجو الفبايي،فهرست  در  
 . گردد مي ظاهر كتاب كامل مشخصات كتاب روي عنوان بـر كـردن

 

 
  4-4تصوير 
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 : گردد مي ظاهر زير صفحه آن روي بر كليك با انتخاب، فهرست از را Albert كتاب مثال عنوان به  
 

  
  5-4تصوير 

 
 كتـاب Index و Content چپ سمت در و ارائه كتاب مورد در توضيحاتي صفحه راست سمت در  

 خـواهيم دسترسـي نظـر مـورد اطالعـات بـه آنهـا زا كـدام هر روي بر كليك با. است شده نشـان داده
 بــه  كـه  اينـدكس  قسـمت  در و رسيد نظر مورد Chapter به توان مي Contents  در قسمت. داشـت
 بــر  عــالوه . يافــت  دسترسـي  عالقـه  مورد موضوع به توان مي باشد مي و الفبايي موضـوعي صـورت
 اسـاس  بـر  كـه  دارد وجـود  نيز Specialties نام به كتـاب، فهرست ديگري عنـوان الفبـايي فهرسـت

 . شود مي ظاهر زير صفحه Specialties انتخاب با .نمـوده است بنـدي تقسيم را ها كتاب موضوعات،
 

 در هــايي  كتـاب  بـه تـوان مـي آن روي بـر كليـك و موضـوعات از كـدام هر انتخاب با قسمت اين در  
 هـاي  كتـاب  فهرست توان مي Cardiology واژه روي بر كليك با مثال عنوان به .داشت موضـوع دسترسي

 .يافت دسترسي آن اطالعات به توان مي شده معرفي عناوين از هريك انتخاب با .نمود را مشاهده نظـر مـورد
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  6-4رتصوي

 
  7-4تصوير 
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  را انتخـاب   Andersonكتـاب  اگـر به عنوان مثال  .توان كتاب مورد نظر را انتخاب كرد از اينجا مي  
  دهد. صفحه زير را نمايش مي ،كنيم

  

  
  8-4تصوير 

  
 عنـوان  بـه . پرداخـت  نظر مورد كتاب دنبال به توان مي جستجو اصلي صفحه در فوق موارد بر عالوه  
 سـپس  .نمائيم مـي وارد را Cancer عبارت  Forقسمت در انتخاب را Books كلمه Search قسمت در مثال

 پايگـاه  ايـن  در Cancer زمينه در كه است هايي كتاب فهرست جستجو، نتيجه: ميگردد ظاهر زير صفحه
 .شود مي آورده كتاب كامل اطالعات كدام هر بـر روي كليـك بـا . باشـد مي موجود
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  9-4تصوير 

  
  10-4تصوير 
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  .آوريم دست ميه اطالعات كامل آن را ب  Blood Supply اين صفحه با انتخاب كتابدر   
  

  
  11-4تصوير 

  
Journals  

 شـامل  كـه  Medline قدرتمند جستجوي موتور طريق از مقاالت متن تمام بلكه ها، چكيده تنها نه  
 Clinics of North America مجـالت  و پزشـكي  مجلـه  80 از بـيش  مقـاالت  محتــوي كامـل  

 طريــق  از را پزشــكي  اســناد  هــاي  چكيـده  همچنـين  جستجو موتور اين . گردد مـي ارائـه باشـد، مـي
Cochrane Database of Systematic Reviews اسـتفاده  براي دهد. مي قرار كاربران اختيار در 

  شود مي ظاهر زير صفحه .كنيم مي كليك را Journals عبارت اصلي صفحه در مجالت از
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  12-4تصوير 

  
 : است پذير امكان طريق 2 به مجالت به دسترسي  
در  را نظــر  مــورد  واژه كليـد و انتخاب را Journal/MEDLINE عبارت ابتدا جستجو قسمت در -1

محــدوده   مجلــه،  نــام  نويســنده،  نــام  قبيـل  از شده خواسته اطالعات سپس نموده، وارد for قسمت
عنــوان   بــه . نمائيــد  كليــك  را Search عبارت و مشخص را سني محدوده و مقاله نوع زمان، زماني،
تــا   2007 زمــاني  محــدوده  در American Heart Journal ژورنـال  در را Cancer عبـارت  مثال
  : نمائيد جستجو را كنون
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  13-4تصوير 

  
 .داد تغييـر را آن تـوان مي تمايل صورت در كه باشد مي مرتبط مقاالت اساس بر مقاالت ترتيب نوع  
 گزينـه روي بـر PDF فرمـت بـه مقاله كل دريافت جهت. شود مي داده نشان ركورد 20 هـر صفحه در

 نمائيد. نظـر كليك مـورد
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  14-4تصوير 

 
 فهرستدر مثـال عنـوان بـه. داد انجـام را جسـتجو تـوان مي هم مجالت الفباييفهرست  طريق از -2

 . كنيم مي انتخاب را American Family Physician عنوان ،مجالتالفبـايي 
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  15-4تصوير 

 

 آن اطالعات نظر مورد سال انتخاب با و است شده داده نمايش مجله موجودي صفحه چپ سمت در  
  باشد. قابل دسترس مي

  
  16-4تصوير 



 هاي اطالعاتي راهنماي استفاده از پايگاه / 118

 
 

بـدين   خـورد.  مـي  چشـم  بـه  In This Weeks Journalsعنوان  به عبارتي مجالت قسمت در - 3
 مجله عنوان روي بر. يابيم دسترسي برتر مقاالت آخرين خالصه و چكيده به بود خواهيم ترتيب قادر

 صفحه ،the Lancet  مجله انتخاب با مثال عنوان به .نمائيم مي را مشاهده مقاالت و خالصه كليك
 . گردد مي ظاهر زير
 

  
  17-4تصوير 

  
 .داشت خواهيم دسترسي مقاله خالصه به Article Summary روي بر كليك و انتخاب با حال  
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  18-4تصوير 

  
 Whats New in  مقــاالت  جديــدترين  بـه مربـوط ،مجالت صفحه به مربوط اطالعات آخرين  

Journals  عبـارت  بـا  و صـفحه  راست سمت در كه باشد مي سايت اين فهرست مجالت از شده منتشر 
 كامـل  مـتن  با  مجله كامل اطالعات به توانيم مي عناوين از كدام هر با انتخاب .شده است مشخص فوق

 . داشـته باشيم دسترسي مقاالت
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  19-4تصوير 

 
The Clinics 

  The Clinics مجالت  كه است سايتي تنهاMD Consult       را بـه صـورت تمـام مـتن در اختيـار
 دارا بـاليني مطالعـات در را اطمينان بيشترين كه هستند منابعي Clinics مجالت. دهد كاربران قرار مي

 دسترسـي قابـل كنـون تـا 2002 سال از متن تمام مقاالت و جستجو قابل Clinics باشـند عنوان مـي
 كليـك  the Clinics عنـوان  روي بـر  اصـلي  صـفحه  در ، Clinicsمجالت بـراي مشاهده. باشـد مي

 هـم  الفبـايي  فرمـت  طريق. استمجالت  قسمت در جستجو مانند clinics مجالت در جستجو . نمائيد
 سـمت  در .كنـيم  پيـدا  دسترســي  كامـل اطالعات به آن بر كليك با و پيدا را نظر مورد مجله توانيم مي

 چشــم  بــه   Whats New in the Clinics عبـارت  مجـالت  صـفحه  ماننـد  اصـلي  صـفحه  راست
  .هستند دسترس قابل و باشد مي شده چاپ Clinics مجالت جديدترين و آخرين شامل كه. خورد مـي
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  20-4تصوير 

  

كليـك كـرديم و بـه      Adolescent Medicine Clinics در اينجا به عنوان مثال بر روي عنوان  
  .دريافت كردتوان فرم تمام متن آن را  مي . همچنينكنيم اطالعات زير دسترسي پيدا مي

  
  21-4تصوير 
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 Patient Education 
  Patient Education نيـز  و بيمـاري  شناخت زمينه در كه باشد مي بيمار آموزشي هاي برگه شامل 
 از بـيش  بـه  تواننـد  مـي  بيماران سايت اين در. رساند مي ياري بيماران پزشك به درماني دستورات درك

 ايـن  در تغييراتـي  تـا  بـود  خواهند قادر پزشكان همچنين. باشند دسترسي داشته آموزشي برگه 10000
  .نمايند ايجاد خود نياز با مطابق ها برگه
هـاي   مراقبـت  كـارديولوژي،  رفتـاري،  علوم بزرگساالن، بهداشت: از عبارتند پوشش تحت موضوعات  

 صفحه در منبع اين از استفاده براي .زنان بهداشت و ورزشي طب اوليه، اطفال، مراقبتهاي طـب پزشكي،
 . انتخـاب نمائيد را Patient Education عبارت Search قسمت در جستجو

 

  
  23-4تصوير 

  
 : خورد مي چشم به عبارت 4 فوق قسمت در  
 و ، خالصـه )(Medications دارويـي  ، اطالعاتConditions & treatments درمان و بيماري  

  .)Spanish( اسپانيايي زبان به اطالعات به ، دسترسيSpecialties)( تخصصي تفسيرهاي
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1- :Conditions& Treatments از يـك  هر توان مي نياز اساس بر كه است الفبايي فهرستي شامل 
كليـك   را AIDS and the Eyse موضـوع  A حـرف  از نمونه عنوان به .نمود انتخاب را A-Z حروف
 . نمود مشاهده را آن درمان و بيماري مورد در اطالعات توان مي دنبال انتخاب آنه ب. نمائيد

 

 24-4تصوير 
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  25-4تصوير 

 
2- :Medications انتخاب را B حرف A-Z از مثـال  عنـوان  بـه : نمائيـد  كليـك  عنوان اين روي بر 

 توان مي انتخاب از بعد .نمائيد كليك را BCG live, Intravesical عنوان موجود فهرست در حروف و
 . نمود مشاهده را مورد نظر داروي اطالعات
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 26-4تصوير 

  
  27-4تصوير 

3-:Specialties  علمــي مقــاالت مهمتــرين بــا رابطــه در تخصصــي تفســيرهاي و خالصــه 
   :باشند مي مشاهده قابل موضوعات آن بر كليك با. است شده گردآوري Specialties بخــش در
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  28-4تصوير 

 

 بـا  مثـال  عنـوان  بـه  . گـردد  مـي  مشاهده الفبايي فهرست آن روي بر كليك و موضوع هر انتخاب با  
 :  گردد مي مالحظه زير نتيجه Nephrology روي عنوان رب كليك نمودن و انتخاب

  
  29-4تصوير 
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4- :Spanish توضـيح فـوق مـوارد در كـه آنچه مانند جستجو روش. باشد مي اسپانيايي زبان به اطالعات 
دســترس   قابـل نيز ، Image و English Version اسپانيايي، زبان بر عالوه اينجا در. باشد مي شده داده
 بــه  گــردد،  مـي  مشـاهده  زيـر  صورت به اطالعات نظر مورد موضوع بعد و حرف يك انتخاب با. باشد مي

را  نتيجــه و   كليــك  را Macular Degeneration,Age-Relate عنــوان  M حـرف عنـوان مثـال از
 . است دسترس قابل انگليسي زبان به آن نسخه هم و هم تصوير اينجا در. نماييد مشـاهده

  

  
 30-4تصوير 
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  31-4تصوير 
  

 عالوه .هستند دسترس قابل شده خواسته اطالعات شده انتخاب گزينه هر روي بر كليك با اينجا در  
عبـارت  مثـال عنـوان بـه. داد م انجـا for قسـمت در موضـوعي صـورت بـه را جستجو توان مي آن بر

Allergy قسمت در را  for باشد مي زير صورت به نتيجه نويسيم، مي: 
 

  
  32-4تصوير 
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Drugs 
  Drug 22000 از بـيش  شـده  تصويب اطالعات شامل ؛است جامعي بسيار داروئي اطالعاتي بانك 
 .گيـرد  مـي  قـرار  كـاربران  اختيار در  FDA (Food and Drug Administration) سوي از كه دارو

 بانـك  اين در دارو موثر موارد يا داروئي يا درماني كالس نام تجاري، يا  .generic نام حسب بر داروها
  .اند شده بندي تقسيم

 

  : خورند مي چشم به عبارت دو اول صفحه در
1-  :Safety Notices 

 ايـن  در داروهـا  از دائم جديدترين نـوع  طوره ب و معرفي باشند، مي بروشور داراي كه را داروهايي 3   
  .گردد مي وارد بخش

 2-:FDA Approvals   
 جديـدترين  از نوع 3 همـراه بـه باشـد مي درمان و دارو بهداشت سازمان از تائيد داراي كه داروهايي  

 . گردد مي معرفي بخش اين در داروها
 بـه  داروهـا  فهرسـت  قبـل  موارد همچون .گردد مي بازيابي فوق اطالعات گزينه هر انتخاب و كليك با  

 .شـود  مـي  ارائـه  الزم آن اطالعـات  نــام  روي بـر  كليـك  و دارو هر انتخاب با. است موجود الفبايي صورت
 فهرسـت  در :مثـال  بـراي . نمـود  مالحظـه  را اطالعـات  و وارد را دارو نام for قسمت در توان مي همچنين
  . كنيم مي انتخاب را  A-hydrocort داروي الفبايي

 

  
  33-4تصوير 
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  34-4تصوير 
  

 
  35-4تصوير 
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 هـاي  گزينـه  شـكل،  پـايين  در. داد خواهد نشان را دارو ديگر اشكال نمائيد كليك شكل روي بر اگر  
 و آلرژي موارد دارو، و دوز انـدازه بيمـاران، براي استفاده آموزش شامل كه گردد مي مشاهده نيز ديگري

 از يك هر. باشد مي  ...و شـيميايي انفعـاالت و فعـل دارو، مصرف محدوديت و احتياط موارد زا، حساسيت
  . باشد مي مربوطه اطالعات حاوي فوق هاي گزينه
 : باشد مي گزينه 4 براساس نيز قسمت اين در جستجو  

:Drugs  دارو نام  
:Indications  شده تجويز موارد  

:Contraindications  تجويز قابل غير نارواو موارد 
:Adverse Reaction مطلوب نا و زا آلرژي موارد   

  
  Indications: تجويز داروي بيماري هر روي بر كليك با. باشد مي ها بيماري نام از الفبايي فهرستي 

 . شود مي داده نمايش مورد آن شده براي
  Contraindications: سپس و بيماري نام آن بر كليك با و ستا ها بيماري نام از الفبايي فهرستي 

 است شده ذكر دارند مصرف منع كه داروهايي
 

 Guidelines 
 در دولتـي هـاي نماينـدگي و پزشكي انجمن 75 از بيش توسط باليني عملي راهنماي 1000 بر بالغ  

 . شود مي ارائه مختلف، هاي زمينـه بيماري
 ابتـدا  اصـلي،  صـفحه  در. شويم مي صفحه وارد و انتخاب را Guidelines عبارت اصلي صفحه در  

 خواهيم آن دسترسي مـتن تمـام مقالـه بـه كـدام هـر انتخـاب با. گردد مي مشاهده راهنماها جديدترين
 .نمائيم مي انتخاب را گزينه دومين مثال عنوان به. داشت
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 36-4تصوير 

 
  37-4تصوير 
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  توان در اختيار گرفت. فرمت تمام متن مقاله را مي PDFدر اين بخش با كليك بر روي شكل   
  

  
  38-4تصوير 

 
  .گردد مي مشاهده  Guidelines اصلي عبارت صفحه باالي در  
   :Topics (A-Z)در مــتن  تمـام مقـاالت موضوع هر انتخاب با. است موضوعي الفبايي فهرست 
 را نتيجـه و انتخـاب را Ablation عنوان A حرف از مثال عنوان به. باشد مي دسترس قابل زمينـه آن

 آورده انتخـابي  موضـوع  بـا  رابطه در Guidelines چند Ablation عنوان انتخاب با. كنيم مـي دنبـال
 . شود مي
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 39-4تصوير 

 
  40-4تصوير 
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  Specialties بـا . اسـت  نمـوده  تنظيم الفبايي صورت به را خاص موضوعات انتشار سال ترتيب به 
 كـدام  انتخاب هر با. ميگردد ظاهر انتخابي موضوع با رابطه در Guidelines تعدادي هر گزينه انتخاب

 شـد  بيـان  Topic(A-Z) مورد در كه آنچه مانند نيز نتيجه. داشت خواهيم دسترسي الزم اطالعات به
 . كنيم مي دنبال را مسير همان اطالعات به براي رسيدن. باشد مي
 

 
  41-4تصوير 

 
   Authoring Organizations معرفــي  بخـش  ايـن  در الفبـايي  صـورت  بـه  هـا  انجمن اسامي 
 دسترسي نظر مورد انجمن توسط شده ارائه Guidelines فهرست به كدام، هر انتخاب بـا .گردنـد مـي

 .داشت خواهيم
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  42-4تصوير 

 

Images 
  Images سـايت  در موجـود  پزشكي كتب معروفترين از تصوير هزار 50 از بيش به دسترسي MD 

Consult  در. باشـد  مـي  ... و نمـودار  جدول، عكس،: شامل تصاوير اين. باشد مي ميسر اين بخش در 
 . شويم مي وارد صفحه و انتخاب را  Images  عبارت اصلي صفحه

 
  43-4تصوير 
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 را Leukemia واژه .نمـائيم  مـي  دريافت را آن به مربوط تصاوير و انجام را جستجو for قسمت در  
  : باشد مي زير صورت به نتيجه. نمائيم مي وارد

  

 
  44-4تصوير 

  
 كـه  معناست بدين اين. شود مي مشاهده Compare(up to 4 image) عبارت تصاوير باالي در  

 آنهـا  تصـاوير  كنار كوچك مربع روي بر كردن كليك با. كرد مقايسه هم با و انتخاب را تصوير 4ميتوان
 بـا  .نمائيـد  كليـك  Clear Selections عنـوان  روي بر قبل حالت به براي بازگشت . ميگردند انتخاب
 نيـز  و كامل اطالعات همراه به بزرگ اندازه در تصوير امكان مشاهده تصاوير، از يك هر روي بر كليك

  .اتصال به كتاب مورد نظر ميسر است
 

News 
 MD عملـي،  صورت به را ها پيشرفت آخرين با بودن همگام امكان News بخش گرفتن نظر در با  

Consult سازمان هاي ابالغيه تا گرفته مجالت جديدترين از FDA راحـت  و سـاده  بسـيار  صـورت  به 
و  شـود  مي داده قرار سايت در مشخص صورت به روزآمد اطالعات. است نموده خود فراهم كاربران براي
 عبـارت  اصـلي  صـفحه  در. باشـيد  داشـته  دسترسـي  جديد اطالعات به لحظه بـود هر خواهيد قادر شما

News  شويم مي صفحه وارد و انتخاب را : 
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 : خورد مي چشم به عبارت سه فوق صفحه در  

 )Top Stories( برتر گزارشات .1
 )Stories by Specialty( تخصصي گزارشات .2
 )Original Reporting( اصلي گزارشات .3

 . يافت دسترسي نظر مورد اطالعات به توان مي كدام هر روي بر كليك با  
 

 : باشد مي گزينه دو برتر شامل گزارشات  
 (My Top Specialty Stories) تخصصي گزارشات برترين .1
 Recent Top Stories) ( برتر گزارشات جديترين و آخرين .2
 

مطـرح   علمـي  مقـاالت  مهمتـرين  با رابطه در اختصاصي گزارشات از اي خالصه:  تخصصي گزارشات  
 . گردد مي

  
  .اند شده فهرست گزارشات جديدترين از ترتيب به اصلي گزارشات :اصلي گزارشات  
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  46-4تصوير 

 

 
  47-4تصوير 
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 وارد را Cancer عبـارت  for قسـمت  در :مثـال  .دارد وجـود  نيـز  جسـتجو  روش از استفاده امكان  
  . شود مي داده نمايش زير صورت به نتيجه شود  مي انجام جستجو كه زماني .نمائيم مي
 

  
  48-4تصوير 

  
 بــاالي  در. خـورد  مـي  چشـم  بـه  ميباشـد،  Cancer به مربوط كه مداركي تعداد نمايش صفحه در  

 Newest  عبـارت. خـورد مـي چشـم بـه  Newest to Oldest و Relevance دو عبـارت فهرسـت
to Oldest گزينه .نمايد مي معرفي قديم به جديد از را مقاالت Relevance ارتباط اساس بر را مقاالت 

 . گردد مي معرفي در ابتدا تـر   مربـوط مقـاالت. نمايـد مي تنظيم انتخابي، موضوع با
 

 : است شده آورده صفحه راست سمت در آن اطالعات كه دارد وجود ديگر بخش دو قسمت اين در  
1- Top Stories from Last Week 
2- In This Weeks Journal  
 

3- Top Stories from Last Week:  
 .اسـت  شـده  بندي دسته عاليق با مطابق كه پزشكي اخبار در ها پيشرفت و ها يافته جديدترين شامل  
 موضـوعات  حتي و جديد مجالتانتشار پزشكي، روز اطالعات آخرين دريافت امكان بخش باشد اين مي
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 خالصـه  همچنين كاربران. است نموده فراهم را پزشكي هاي كنفرانس هاي لينك و شده پزشكي مطرح
  .نمايند مي دريافت را اطالعات به روزآمد مربوط اطالعات

 

In This Weeks Journal: 
 در كليـدي موضـوعات. نماينـد انتخاب پزشكي مجالت معتبرترين از را مقاالتي توانند مي كاربران  

توانند  مي سرعت به كاربران لذا شود، مي ارائه مقاالت خالصه صورت به بررسي جهت ساده فرمـت بسيار
  . نمايند را مرور مقـاالت

 

  
  49-4تصوير 

CME 
 بــاليني  بيــنش  بخـش در (Continuing Medical Education) يـا پزشـكي مداوم آموزش  

 كـه Clinical Cornerstone گـردد. مـي ارائـه رايگـان طور به  Excerpta Medica بـا پشتيباني
 جهــت  الزم ) اعتبـار (Credit   دهنده ارائه و رسد مي چاپ به يكبار ماه دو هر است CME مجله يـك

 حـاوي  نسـخه  اين. باشد مي ACCME (Accreditation Council CME) هاي از دوره اسـتفاده
 به كاربران. باشد مي پزشكي علم در موجود هاي پيشرفت از مقاالتي همراه به ارزش باليني بـا اطالعات
 را آن پسـت  يـا  فاكس طريق از سپس و چاپ را CME به مربوط تست فرم بـود تا خواهند قادر راحتي
 هـاي  دوره از اسـتفاده  جهت را رايگان Credit پنج تا هستند. قادر همچنـين هـر ساله. نماينـد ارسـال

CME  ايـن  بر عالوه. نمايند دريافت MD Consult  مــداوم  آموزشــي  برنامــه  200 بـه  نزديـك 
 توسـط Grand Rounds عاليتهـايف .نمايـد مـي ارائـه را تخصصـي پزشكي موضـوع 15 از پزشـكي
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 . شـود مـي مـديريت و حمايـت انيشـتن آلبرت پزشكي دانشـگاه در Cyberounds كميتـه
 قـادر  ساالنه كاربران Recognition Award AMA Physicians  هـاي دوره برتـرين بـين از  

 بـه  قـادر  آنهـا  همچنـين . آورنـد  دسته ب را CME مداوم آموزشي هاي دوره اعتبار ساعت 50تا هستند
 هـا  ارزيـابي  و هـا  تسـت  محـض آنكه به .باشند مي برتر كنفرانس 5 بين از  CME رايگان اعتبار دريافت
  قابـل  پزشــكي آلبــرت انيشـتن    دانشـگاه  ســايت  طريــق  از  CME   رســمي  گواهينامــه  شود كامل

download  اصلي صفحه در بخش اين به رسيدن براي . بود خواهد CME نمائيد. انتخاب را   
 

 
 50-4تصوير 
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  مقدمه
ها و ... را بـه   ها، گزارش ها، سخنراني مقاالت نشريات علمي، پايان نامه  Proquestاطالعاتيپايگاه   

تمام متن به همراه تصوير ارائه مي دهد. بيش از نيمي از مقاالت به صـورت تمـام مـتن      صورت چكيده،
هـا   ه مقالههاي اين سرويس است. ترجمه چكيد باشد. روزآمدي و سرعت در انتقال اطالعات از ويژگي مي

  از انگليسي به زبان هاي چيني، فرانسه و... در آن موجود است.
جهت ورود به سايت مورد نظر پس از ورود به سايت كتابخانه مركزي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان   
ــي ــاب   م ــا انتخ ــوان ب ــك     Proquestت ــق آدرس الكتروني ــا از طري ــد و ي ــر ش ــورد نظ ــايت م وارد س

http://search.proquest.com/index .وارد سايت شد  
  

  
  1-5تصوير 

  

  
  2-5تصوير 
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  پوشش موضوعي
  عبارتند از: Proquest پوشش موضوعي  
ها، مراجع عمومي، پايان  بازرگاني و مديريت: شامل حسابداري، مالي، اموربانكي، تجارت آسيا، روزنامه •

 اي. ها، تحقيقات كتابخانه نامه
 آموزشي فني، عمومي، مذهبي و علوم اجتماعي. علوم انساني: شامل اجتماعي و آموزشي، •
 تكنولوژي و علوم: شامل علوم كامپيوتر، برق و مخابرات، پزشكي بهداشتي. •
 

  ProQuest انواع جستجو در 
  جستجوي مقدماتي براي اين جستجو شما چند كادر در اختيار داريد: -1
عبـارت جسـتجوي خـود را وارد    توانيـد   در اولين كادر همانطور كه در شكل نشان داده شده، شما مي •

 كنيد.
 

 
 3-5تصوير 

  

 توانيد پايگاه موردنظر خود را از نظر موضوعي مشخص سازيد. در كادر دوم شما مي •
 

 
 4-5تصوير 

  
هـا   ي زماني موردنظر خود را انتخـاب كنيـد. ايـن زمـان     توانيد محدوده مي Date Rangeدر باكس  •



 Proquest / 147 پايگاه اطالعاتي: پنجمفصل 

 باشد. ماه گذشته و ... مي 12گذشته، ماه  3روز گذشته،  30روز گذشته،  7شامل 
  

 
  5-5تصوير 

 
توانيد مشخص كنيد كه نتايج شما به صورت متن كامل و يـا مجـالت علمـي داوري     درانتها شما مي •

 شده باشد
 
 

 
 6-5تصوير 

  
  
  
  جستجوي پيشرفته -2

در ابتـداي صـفحه    Advanced ي توانيد بر روي گزينه براي انجام يك جستجوي پيشرفته شما مي  
  كليك كنيد.

 متن كامل

مجالت علمي 
 داوري شده
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  7-5تصوير 

هاي بيشتري براي جسـتجو در   اين جستجو همانند جستجوي مقدماتي است، با اين تفاوت كه گزينه  
توانيد چند عبارت  گذارد. در اين جستجو شما چند باكس براي جستجو در اختيار داريد و مي اختيار شما مي

) كـه نحـوه اسـتفاده از آنهـا در پايگـاه       NOTو AND ،OR( را با هم و با استفاده از عملگرها جستجو
MathSciNet  .شرح داده شد، جستجو كنيد  

  

  
  8-5تصوير 
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سازيد كـه عبـارت    در كنار كادر جستجو در جستجوي پيشرفته باكسي قرار دارد كه شما مشخص مي  
  و ... است؟جستجوي شما چيست، نويسنده، موضوع، مكان 

  

  
  9-5تصوير 

  
  مثال:

اي با متن كامل با موضوع آموزش مديريت فناوري اطالعات هسـتيد   فرض كنيد به دنبال پايان نامه  
 چاپ شده است. براي انجام اين جستجو  كافي است، مراحل زير را انجام دهيد.  2002كه در سال 

خواهيد كه هـر دو عبـارت در نتـايج     داريد و مياز آنجايي كه در اين جستجو شما دو عبارت جستجو   
  كنيد. ANDوجود داشته باشد، لذا دو عبارت جستجو را با هم 

 

  
 10-5تصوير 
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  از آنجا كه عبارت جستجوي شما موضوع است در باكس كنار عبارت جستجو نوع آن را مشخص سازيد.  
 

  
 11-5تصوير 

  پايگاه موضوعي مورد نظر خود را مشخص سازيد. Databaseسپس در قسمت   

 
 12-5تصوير 

  

  ي زماني موردنظر خود را وارد كنيد. سال يا فاصله Data rangeدر مرحله بعد در قسمت   
 

  
  13-5تصوير 

 

 Full textي مـورد نظـر شـما مـتن كامـل باشـد،       خواهيـد پايـان نامـه    در نهايت به دليل آنكه مي  
document only .را انتخاب كنيد  

 

 
  14-5تصوير 
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  راهنماي موضوعي
دست يابيد. همچنـين   Pro Questتوانيد به راهنماي موضوعي  شما مي Topicsبا كليك بر روي   

و سـپس كليـك كـردن بـر روي       Suggest topics با وارد كردن موضوع در باكس موردنظر و انتخاب
Find Term .به عبارت جستجوي پيشنهادي دست خواهيد يافت  

 

  
 15-5تصوير 

 شود. هادي نمايش داده مينعبارت جستجوي پيش Internet Userبا وارد كردن   

  
 16-5تصوير 
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 ي ديگري نيز در اختيار داريد. عالوه بر اين شما گزينه
مشـاهده و   A-Zالفبايي از توانيد با وارد كردن موضوع خود فهرست موضوعات را به صورت شما مي  

هـا و   هـا، سـازمان   موضوع مورد نظر خود را انتخاب كنيد. عالوه بر موضوع در ايـن قسـمت نـام شـركت    
  توانيد مشاهده كنيد. ها را نيز مي مكان

 

  
 17-5تصوير 

توانيد مشخص سازيد كه اين عبارت موضـوع، نـام شـركت يـا      پس از وارد كردن عبارت جستجو مي  
  نام فرد، يا نام مكان است؟سازمان، 

 

  
 18-5تصوير 

 چون عبارت جستجوي شما موضوع است، موضوع را انتخاب كنيد. Internet Userدر مثال   
 ي بعد نشان داده شده است را خواهيد داشت: در اين صورت نتايجي را كه در صفحه

  
 19-5تصوير 

شما مدارك در اين موضوع  Viewي  با انتخاب كلمه
 را مشاهده خواهيد كرد.

شما عبارت جستجوي  Narrowي و با انتخاب كلمه 
نماييد.خود را خاص تر مي



 Proquest / 153 پايگاه اطالعاتي: پنجمفصل 

  انتشارات
 توانيد با اسـتفاده از عبـارت جسـتجوي مـوردنظر و هـم بـا اسـتفاده از        با انتخاب اين گزينه شما مي  

  دست يابيد. ProQuestفهرست الفبايي به نشريات موجود در پايگاه 
  

  
  20-5تصوير 

  
  شود: نتايج در هر جستجو نتايج به شكل زير نمايش داده مي  

  

  
  21-5تصوير 

  

  
  22-5تصوير 

  
  جستجوهاي من

ايد را مشـاهده نماييـد. همچنـين     توانيد جستجوهايي را كه تاكنون انجام داده در اين قسمت شما مي  
  دار كردن نتايجي كه موردنظر شماست آنها را در اين قسمت ذخيره كنيد. توانيد با مارك مي
  

توانيدبا انتخاب هر حرف مي .عبارت جستجو را وارد كنيد
به انتشارات در آن حرف 

دست يابيد.

فقط نتايج با متن كامل نمايش
شود.داده مي

عنوان مقاله يا مدرك

شماره صفحه شماره مجله، تاريخ، نام مجله نام نويسنده
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  23-5تصوير 

  
  

  
  24-5تصوير 

 

 ذخيره نماييد. MY Researchتوانيد آنها را به صورت موقت دربا مارك دار كردن نتايج موردنظر خود مي
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ت يافت شده

 هاي اطالعاتي

قسمت جستجو ك
  د.

   كنيد.

مقاالتتعداد

ه ي استفاده از پايگاه

د سايت شده در ق
مجله را تايپ كنيد

 Search كليك
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ابتدا وارد -1
عنوان م -2
بر روي -3
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اي ابتدا  شانه

ـر يـك از    

 يا بر روي 

Med يگاه اطالعاتي

جا نياز به هيچ نشا

تـوان هـ  و يا مي

 
Jo كليك كنيد و

پا: ششمفصل 

New Engla 

م كوچك در اينج

ردن نام كامل آن

 استفاده كنيد:  ت
ournal datab

1  

1997  

 مثال

o journaland 

راه حروف اول نام

  مثال:
 

Smith  ja 
Jones  k  

  4-6تصوير 

ك مجله وارد كر
  

  

  5-6تصوير 

مجالت اطالعاتي
aseصلي بر روي

  مثال:
1993:1995[dp

7/01:1997/06

  

 6-6تصوير 

of medicine

  ويسنده
ي نويسنده به همر

  مجله
يابي به مقاالت يك

جستجو وارد كرد:

ل مجله از بانك
ت چپ صفحه اص

 حه كليك كنيد:

p]

[edat]

ر اساس نام نو
دن نام خانوادگي

  م نيست.

ر اساس نام م
دستيين راه براي

زير را در باكس ج

دا كردن نام كامل
ن آبي رنگ سمت
ر نوار باالي صفح

جستجو بر
وارد كر  

يا انتهاي نام

  
  

  
جستجو بر

تري ساده  
هاي ز عنوان

   
    

  

  
براي پيد  

در ستون -1
لينك آن در
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 limits محدودكردن دامنه جستجو از راه گزينه

  
  7-6تصوير 

 

 را انتخاب و تغييرات الزم را ايجاد كنيـد.  limits گزينه جعبه جستجو قرار دارد،در ستوني كه در زير   
هاي بيشتري را  توانيد محدوديت صفحه زير براي شما باز خواهد شد كه مي limitsبا كليك بر روي تب 

  نوع مدرك و ... اعمال نماييد: جنس، ، زباني از نظر زماني،

  8-6تصوير   
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Pubm  را

(Sugge  و

 از طريـق      
ي  محـدوده  

  

Med يگاه اطالعاتي

edنيـد و سـپس   

(estion كند مي

خـاص خـود و يـا
توانيـد م ـت. مـي   
  ص كنيد.

پا: ششمفصل 

جله را كليـك كن

 به شما پيشنهاد م
 جه كنيد.

Mesh  

19  

19  

هاي فيلـد خ شانه
روز اختيـاري اسـت
لد مناسب مشخص

L مقابل عنوان مج

مد  كه خود پاب
شوند، توج اهر مي

Dat 
Entrez Da 

h Date [mhd
  مثال:

997/10/06 [ed
 

998/03/15 [d

 9-6تصوير 

توانند با نش ند، مي
وارد كردن ماه و ر
مچنين نشانه  فيل

  10-6تصوير 

Links جله گزينه
 ل شود.

هايي به كليدواژه
جاي نتايج ظا  به

  خ
te of Publicat

ate [edat] مد:
[daن لغات مش:

dat]

dp]

ق كه مدنظر باشن
P انتخاب شوند. و

 دو نقطه (:) و هم

در هر مجستجو
د تا جستجو كامل
ت ندادن نتيجه،
وارهاي زرد رنگ

ر اساس تاريخ
tion[dp]تشار:

بت مقاله در پاپ
بت مقاله به عنوان

م از سه تاريخ فوق
Publication D
نظر را با گذاشتن

براي جس  
انتخاب كنيد

در صورت -4
به صورت نو

  

  

جستجو بر
تاريخ انت  
تاريخ ثب  
تاريخ ثب  

 

  

  
هر كدام  
Dateمنوي

زماني موردن
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باشـد. مـا در    مي show indexيكي از امكانات خيلي مهم در جستجوي پيشرفته، استفاده از دكمه   
ي جستجو نموده و فيلد موردنظر (نويسنده، نام مجلـه، عنـوان...) را    ي خود را وارد جعبه آغاز بايد كليدواژه

ن انتخـاب كنـيم، سـپس    خواهيم كليدواژه مد نظر در آن فيلد جستجو شود را نيز از منوي جلوي آ كه مي
هايي كه واژه مورد نظر مـا در آن   ها و يا واژه زنيم كه براي ما فهرستي از نام را مي show indexدكمه 

دهد و ما  وجود دارند و يا مشابه كليدواژه ما هستند را همراه تعداد مدرك واجد آن واژه برايمان نمايش مي
 با كليك بر روي آن انتخاب نماييم.  تري را از ميان آنها ي مناسب توانيم واژه مي

هاي ايجاد شده به صورت برجسته و به رنگ زرد در باالي نتايج جستجو ديده خواهند شد.  محدوديت  
را از حالت انتخاب شده  limitي  اگر در جستجوهاي بعدي نيازي به اعمال محدوديت نيست، بايد گزينه

  خارج كنيد.
  

    ( Advanced  Search)جستجوي پيشرفته
  پسـندتر  تـر و كـاربر   و اسـتفاده از امكانـات جسـتجوي پيشـرفته      براي استفاده از جستجوي پيشرفته  
توان گفت بخـش جسـتجوي پيشـرفته شـامل تمـامي       مي مد استفاده نماييد. توانيد از اين امكان پاب مي

اي كاربراني است كه قادر بـه انجـام   براي محدودسازي جستجو و امكاناتي بيشتر بر  limitsامكانات تب
هاي فيلد را ندارند. براي استفاده از امكانات جستجوي پيشرفته بـر   عمليات جستجو از راه استفاده از نشانه

   كنيم: روي لينك آن در باالي سمت راست صفحه كليك مي
  

  11-6تصوير   
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نيمه پـاييني صـفحه جسـتجوي    شويم:  ي جستجوي پيشرفته وارد مي با كليك بر روي آن به صفحه  
هايي را كـه مـا از را آن تـب اعمـال      توان محدوديت باشد كه مي مي  limits پيشرفته مشابه امكانات تب

  كنيم از اينجا اعمال نمود. مي
  

  ي نتايج جستجو آشنايي با صفحه
بـه صـورت پـيش    آيند.  ترين آنها، در صفحه اصلي به نمايش در مي نتايج از جديدترين مقاالت به قديمي  

مقاله در يك صـفحه افـزايش    500توان اين رقم را تا  مشاهده است كه مي مقاله قابل 20 فرض در هر صفحه
هايي كـه پـس از آوردن نتـايج جسـتجو      رويد. بخش به صفحه بعدي مي Next pageداد. با كليك بر روي 

   توان ديد به صورت ذيل خواهد بود: مي
  

  
  12-6تصوير 

  
  
  

 انتشارتاريخ 

 نام اختصاري مجله در مدالين

Issue شماره 

شماره صفحه
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   (Action Bar)كار با ستون عمليات
  

  
  12-6تصوير 

  شيوه مرتب سازي نتايج؛ -1
  تعداد مقاالت در صفحه؛ -2
  قالب مقاالت؛ -3
  مقاالت صفحه جاري؛ -4
  تعداد كل صفحات؛ -5
  منوي خروجي؛ -6
  رويد؛ به صفحه بعدي مي nextبا كليك بر روي  -7
  كل مقاالت بازيابي شده؛ -8
   

  
  

4 

3
8

2
1 

75

6
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  چكيده مقاالت نيز در صورت وجود در زير آنها نمايش داده خواهد شد. abstractبا انتخاب گزينه   
 

  
  13-6تصوير 

  اساس فيلد موردنظر مرتب سازي نتايج  بر

  
  14-6تصوير 
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ي  اسـاس تـاريخ انتشـار مقالـه، نويسـنده      توان با استفاده از اين منوي ستون عمليات، نتايج را بـر  مي  
  نخست، نويسنده آخر، نام الفبايي مجله و الفبايي عنوان مقاالت مرتب نمود.

  
   Displayاطالعات كتابشناختي نتايج جستجو با استفاده از منوي   هاي نمايش فرمت

توان، ميزان اطالعات و نوع اطالعات و فرمت نمـايش آنهـا را تعيـين كـرد.      استفاده از اين منو ميبا   
هـاي موجـود    باشد. بخشي از ديگر گزينه مي Summaryگزينه پيش فرض در پاب مد استفاده از فرمت 

  د شد.ها توضيح داده خواهن بينيد. در ادامه تعدادي از اين فرمت در اين منو را در شكل زير مي
   

 15-6تصوير 
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  16-6تصوير 

  
  نمايش تعداد مقاالت در هر صفحه

باشـد كـه    مـي مقاله در هر صـفحه   20تعداد نمايش مقاالت به دست آمده از جستجو به طور پيش فرض  
  Items per pageبراي اين كـار بايـد از منـوي    مقاله در هر صفحه افزايش داد. 500توان اين تعداد را تا مي

  استفاده نمود:

 لينك به آدرس ارائه دهنده متن كامل مقاله 

تعداد مقاالت بر اساس فيلتر انتخاب 
انتخاب شدهReviewفيلتر
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  17-6تصوير 

هاي موجود براي دستيابي اينترنتي به متن كامل مقاالت در زيـر   ، لينكlink outبا انتخاب گزينه        
   شود: آورده مياطالعات كتابشناختي آنها 

  

  
  18-6تصوير 
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 ، را انتخاب كنيد، فرمتي مناسب براي چاپ از نتايج را مشاهده خواهيد كرد: printerدر صورتي كه گزينه   

  
  19-6تصوير 

  توانيد نتايج جستجو را به پست الكترونيك خود بفرستيد. ، ميEmailبا انتخاب گزينه   

  
  20-6تصوير 
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فرستادن اطالعات كتابشناختي مدارك جستجو شده به نرم افزارهاي مديريت گرفتن خروجي براي   
  . Reference managerو  End Noteمنابع و ماخذ نظير

  
  گرفتن خروجي از نتايج جستجو

هاي مختلفي گرفت. شيوه اين كار استفاده  توان از نتايج جستجوي انجام شده خروجي در پاب مد مي  
  باشد: مي Send toاز منوي كشويي

  

  
  21-6تصوير 

       
را از اين منو انتخاب نماييد نتايج را به صورت متن ساده براي شما نمايش خواهد داد  fileاگر گزينه   

  در آن ببينيد: توانيد از آن چاپ بگيريد؛ بدون اينكه هيچ اثري از سايت پاب مد كه شما مي
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  22-6تصوير 

  
  پايگاه پاب مد ي نتايج جستجو بر روي هاي ذخيره شيوه

  سه شيوه براي ذخيره مدارك جستجو شده بر روي خود پاب مد وجود دارد:  
  روش نخست:  

خـواهيم   هايي را كه مي : ما در اين روش ابتدا مقالهsend toدر منوي   clipboardاستفاده از گزينه  
  نماييم: را انتخاب مي  clipboardگزينه send toذخيره كنيم انتخاب كرده و سپس از منوي 
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  23-6تصوير 

زنيم  خواهيم از آنها خروجي بگيريم تيك مي براي اين كار نخست بايد مربع كنار مقاالتي را كه مي        
   دهيم. قرار مي Medlineدر سمت چپ ستون عمليات را در حالت  Displayو سپس منوي 

  
  24-6تصوير 
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   دهيم: را درحالت دلخواه قرار مي Sort byمنوي  در گام دوم،

  
  25-6تصوير 

  
اي باز  كنيم. با انتخاب اين گزينه پنجره انتخاب مي Send toرا از منوي   Fileگزينه در گام سوم،  

در ايـن   دهـد.  فرمـت خروجـي را مـي    (open)و يا بازكردن  (Save)و به ما پيشنهاد ذخيره  خواهد شد
كنيم تا در صورت نياز آنهـا را   نماييم و آن را در رايانه خود ذخيره مي را انتخاب مي Saveحالت ما گزينه 

  وارد نماييم: (reference managers) به نرم افزارهاي مديريت منابع
نشان داده  clipboardزدن اين گزينه پيامي براي شما مبني بر فرستاده شدن آن مدارك در  پس از  
شود كه اگر بخواهيد موارد ذخيـره شـده را ببينيـد     آورده مي clipboardر تب اي در كنا شود و ستاره مي

  بايد روي اين تب كليك نماييد:
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  26-6تصوير 

  
آيـد؛ آنچـه در    بـه عنـوان يـك حافظـه موقـت بـه شـمار مـي         clipboardالزم به ذكر اسـت كـه     

clipboard ساعت و تا زماني كه به شبكه وصل هستيد باقي خواهـد مانـد.    8شود فقط براي  ذخيره مي
در پاب مـد و درسـت كـردن پروفايـل شخصـي از راه       (registration)در روش ديگر مستلزم ثبت نام 

   پردازيم. باشد. پس ابتدا به روش ايجاد پروفايل شخصي در اين گزينه مي مي My NCBIگزينه 
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  27-6تصوير 

  
  در سمت راست باالي صفحه پاب مد كليك نماييد: registerابتدا بر روي لينك   

  
  28-6تصوير 
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  صفحه زير براي شما باز خواهد شد كه بايد براي خودتان نام و گذرواژه تعريف كنيد:  
  

  
  29-6تصوير 

  
بـه   Save searchپس از انجام ثبت نام در باالي صفحه پاب مد نام شما درج خواهد شد و گزينـه    

ذخيره  My NCBI  توانيد با انتخاب اين گزينه تمام جستجوي خود را در صفحه اضافه خواهد شد كه مي
شما حق انتخاب موارد خاصي از نتـايج  Save search  نماييد. همان گونه كه گفته شد با انتخاب گزينه

  ره خواهد شد:سازي نداريد، بلكه همه نتايج جستجوي شما ذخي جستجوي خود را جهت ذخيره
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  30-6تصوير 

  با انتخاب اين گزينه صفحه زير براي شما باز خواهد شد:  

  31-6تصوير 
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خواهيد يك مجموعه جديد به وجود آوريد يـا در   در اينجا شما با دو گزينه روبه رو خواهيد بود؛ اينكه مي  
) ذخيـره كنيـد. پـس از     هاي پيشين نتايج انتخابي خود را (كه در اينجا دو مدرك بوده است يكي از مجموعه

  براي شما باز خواهد شد: كليك كنيد؛ در اين صورت صفحه زير Saveانتخاب گزينه مورد نظر بر روي 
  

  
  32-6تصوير 

  
 Send toدر منـوي    Collectionsروش سوم براي ذخيره سازي نتايج جستجو اسـتفاده از گزينـه    
كـردن را  توان مـدرك مـورد نظـر بـراي ذخيـره       باشد. در اين روش برخالف دو روش پيشين هم مي مي

ذخيره  My NCBIدر اين روش نيز نتايج در بخش  انتخاب كنيم و اين ذخيره سازي دائمي خواهد بود.
نتايج جسـتجوي مـا قابـل     Collectionsخواهند شد و با رفتن به اين بخش و با كليك بر روي گزينه 

  بازيابي خواهند بود:
 

ويرايش نام مجموعه و امكانات ديگر
موارد ذخيره 

 شده
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  33-6تصوير 

  
ما توان اين را خواهيم داشت كه  editنه كه در تصوير باال مشخص است با كليك بر روي وهمان گ  

هرگـاه بـراي ديـدن مـوارد      My NCBIمجموعه خود را ويرايش نماييم. پس از ذخيره نتايج بـر روي  
  ذخيره شده رجوع كنيم؛ مدارك مورد نظر را در اين بخش خواهيم يافت.

  
 link outتفاده از پيوند به متن كامل مقاله با اس

همه مقاالت نمايه شده در پايگاه پاب مد به متن كامل آنها در وب لينك دارند. ايـن پيونـد از    تقريباً
كه در پايين متن مقالـه وجـود دارد بـه وب     link outطريق انتخاب مقاله و باز كردن آن انتخاب گزينه 

  شويم: سايت  ارائه دهنده متن كامل آن وصل مي
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  34-6 تصوير

  
هـم اشـاره شـد). ابتـدا      هاي مرتبط براي بيش از يك مقاله (همان گونه كه قبالً براي مشاهده لينك  

لينك را براي همه مقـاالت    Pubmedمقاالت مورد نظر را انتخاب كنيد. اگر مقاالت را مشخص نكنيد،
  را انتخاب كنيد. link outگزينه  Displayنشان خواهد داد. سپس از منوي 
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  مقدمه
  Science Direct از علمـي  مـتن  تمام مجالت به دسترسي براي الكترونيكي اطالعات سرويس 

  .باشد مي Elsevier انتشارات
 : شامل بانك اين  
  ؛ onlineشكل به مهندسي فني و پزشكي زمينه در دنيا علمي اطالعات چهارم ازيك بيش  
  ؛ Peer – Reviewedمجله2500 از بيشتر
  Reference Works 6000،  HandbooksوBook series ؛  
  ؛علوم هاي شاخه تمام از چكيده ميليون 75 از بيش و متن تمام مقاله ميليون 9  
 ؛اول جلد از مجالت قديمي هاي شماره به مربوط مقاالت اطالعات ارائه  
 ؛)Article in Press( مجله چاپ حال در مقاالت اطالعات به دسترسي  
سرعت  افزايش منظور به ... و مقاالت عناوين مجالت، هاي شماره جستجوها، از هايي Alert ايجاد  

 ؛اطالعات بازيابي
  ؛بانك اين طريق از Scopus بانك به اتصال طريق از مقاالت استنادات ميزان به دسترسي امكان  

  
 

 
  1-7تصوير 

www.mui.ac.ir 
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در قسـمت   را //:www.mui.ac.ir httpابتـدا آدرس   science Directجهـت ورود بـه سـايت    
  وارد سايت دانشگاه علوم پزشكي اصفهان شويد. Enter آدرس بارتايپ و سپس با فشردن كليد

گـردد كـه حـاوي     در صفحه اصلي سايت، با انتخاب كتابخانه مركزي تعدادي گزينه بـراي شـما بـاز مـي      
جستجو در مجالت دانشگاه و راهنماي  دانشگاه،ها و نشريات  كتاب اطالعات مفيدي از جمله كتابخانه مركزي،

  مقاالت علوم پزشكي ايران است. 
 

  
  2-7تصوير 

  
با كليك برروي اولين گزينه وارد صفحه زير شده و قادر خواهيد بـود كليـه محصـوالت الكترونيكـي       

  خريداري شده توسط دانشگاه را مشاهده نماييد.
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  3-7تصوير 

  
باشد.  خاص خود مي مجالتنماييد مربوط به يك بانك با  صفحه مشاهده ميمحصوالتي كه در اين   

فوق تنها اختصاص به آن بخش دارد كه دانشگاه  مجالتالزم به يادآوري است كه دسترسي دانشگاه به 
عنـوان مجلـه را تحـت     3000حدود  Science Direct به عنوان مثال سايت .بوده است مشتركآن را 

  دهد. پوشش قرار مي
گزينه آن را از جدول محصوالت الكترونيكي مطابق  Science Directاكنون براي ورود به سايت   

ــد.   ــده اســت كليــك نمايي ــوق مشــخص گردي ــه دسترســي  آنچــه در شــكل ف ــايت  از آنجــا ك ــه س                       ب
 Science Direct  اسـاس   بـرIP Adress     س لـذا مسـتقيما از طريـق آدر    ؛هـا تنظـيم گرديـده اسـت

WWW.Sciencedirect.com   .نيـــز قـــادر خواهيـــد بـــود جســـتجوي خـــود را انجـــام دهيـــد
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  4-7تصوير 

  
   Science Directهاي اصلي سايتبخش

1- Search 
2- Registered 
3- Brows 
4- Quick link 
5- Quick in Science Direct 
 

بخش اصلي تشكيل شده اسـت كـه    5نماييد صفحه اصلي سايت فوق از  طور كه مالحظه مي مانه  
  پردازيم:  به ترتيب به توضيح آن مي

  : Science Directعضويت در  -الف
بـا توجـه بـه اينكـه     . نماييد را مشاهده مي Registerكادر مربوط به  ، در سمت راست باالي صفحه  

تنظـيم شـده اسـت بـا ايجـاد يـك         IP Adressدسترسي به امكانات بسيار باالي اين سايت براسـاس 
ـ  پروفايل شخصي مي صـورت سيسـتماتيك درآورده و   ه توانيد كليه جستجوهاي خود را تحت مديريت و ب

 Science Direct را بـه عهـده سـايت   جهت جستجوهاي آينده مديريت و اطالع رساني عاليـق خـود   

Registered 

search 

Brows 

Quick links Quick Links in 
scienceDirect 
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باز   گذاشته و از اتالف وقت خودداري نماييد. الزم به توضيح است در صورت عدم تمايل به ثبت نام فوق،
 باشـد.  دريافـت اصـل مقالـه و ... ميسـر مـي      هم همچنـان امكـان اسـتفاده از سـايت جهـت جسـتجو و      

  رساند. كمك مي تان، مورد عالقه هاي موضوعي به شما در جهت مديريت زمينه Registerاين
 

  
  5-7تصوير 

  
  Attens/Institution Login:  در  را خـود  گـذرواژه  ونام كاربري در صورتي كه شما عضو هستيد

   شويد. Loginكادر مربوطه وارد و 
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  6-7تصوير 

  
  Remember me on This Computer : گزينه فوق ذخيره، نام كاربري خود در صورت تمايل به

نام  شده و براي ورود در دفعات بعدي نيازي به وارد كردن Login خودكاررا انتخاب و از اين به بعد بطور
توجه داشته باشيد اين كار را در صورتي انجام دهيد كه كامپيوتر فوق منحصرا در  .نخواهيد داشت كاربري

  نمايند. اختيار شماست و اشخاص ديگري از آن استفاده نمي
  Forgotten Password: چنانچه قبال register    خـود را فرامـوش    گـذرواژه و نام كـاربري  بوده اما
را به آدرس الكترونيكي شما  نام كاربري بالفاصله Science Direct ايد با كليك بر روي عبارت فوق، نموده

  ارسال خواهد كرد.
  Not Registered : اول مرتبــه در صــورتي كــه بــرايregister بــا انتخــاب گزينــه ؛شــويد مــي                   

Not Registered  بـا . وارد مرحله بعد شده و مراحل ثبت نام را انجام دهيـدregister     شـدن در ايـن
در صفحه اصلي اين سايت مطابق شكل زير بـراي   Home +Recent Actionاي به نام  سايت گزينه

در  Search Historyبه صورت  شود انجام ميگردد كه از اين به بعد هر جستجويي كه  كاربر اضافه مي
   گيرد. اين قسمت قرار مي
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   7-7تصوير 
  

  
  8-7تصوير 
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  تكميل شوند. دهايي كه در مقابل آنها عالمت * وجود دارد الزاما باي قبل از تكميل فرم فوق كليه گزينه توجه:  
 سـمت، ، كشـور  الكترونيكـي، آدرس پسـت   نام خانوادگي، هاي مشابه با وارد كردن نام، همانند سايت  

وارد  Register پذيرش موافقتنامه و در نهايت با كليك بر روي آيكون موضوع، انتخاب كلمه رمز عبور،
   مرحله بعد شويد.

در ايـن مرحلـه    گـردد.  صفحه زير نمايان مي ؛صورت صحيح تكميل نماييده در صورتي كه  فرم را ب  
Science Direct س پست الكترونيكي شما براي آگاهي بيشتر به آدرAlert .ارسال خواهد نمود   

  

  
 9-7تصوير 

  
 را كليك نماييد. Login Nowبراي ورود به مرحله بعد   
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  10-7تصوير 

  
به مواردي كـه اسـتفاده آن بصـورت     خود را وارد نموده، گذرواژهو نام كاربري در اين صفحه مجددا   

  در سمت راست صفحه فوق مشخص شده است توجه نماييد: رايگان
 نمودن جستجوها.  ذخيره •
 شماره و يا استنادها. براي جستجوهاي مربوط به يك جلد، Alertساخت  •
 كنـون  ا باشـيم،  آنها مي جستجوو يا مرورهايي كه قادر به  جهت مجالت و كتاب Favoriteساخت  •

Login ويم.ش را كليك نموده وارد مرحله بعد مي  
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  11-7تصوير 

 
شما در باالي صفحه نمايان شـده و تـا زمـاني كـه      گذرواژهو نام كاربري  نماييد همانطور كه مالحظه مي  

Logout      ننماييد اين سايت براي شما فعال خواهد بود. عالوه بر آن از اين به بعـد تمـامي جسـتجوهايي كـه
 Historyدر وسط صفحه نمايان شده، بدين ترتيب يك Recent Actions دهيد در كادري به نام  انجام مي

  از مراحل جستجوي خود خواهيد داشت. 
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  جستجو:

  12-7تصوير 
  

  نماييد: در اين صفحه دو نوع جستجو مشاهده مي  
1-Advanced Search     
2- Expert  Search    

شـما بـه   ، نماييـد  كليـك مـي   Science  Directرا در صـفحه اصـلي     Searchزماني كه آيكون  
  شويد. مي  Advance  Searchوارد صفحه  خودكارطور
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 13-7تصوير 
 
  جستجوي پيشرفته: -1

ها جستجوي خود را به سوي نتـايج بهتـري    توان با ايجاد برخي محدوديت مي در جستجوي پيشرفته  
  باشد: لذا توجه به نكات زير در اين نوع جستجو الزامي مي ،سوق داد

لـذا قبـل از تايـپ     ،تنظيم شده است All  Sourcesبه طور معمول صفحه جستجو بر روي گزينه  -1
  را در نوار باال انتخاب نماييد. Journalsواژه جستجو واژه خود در كادر 

چنانچه در هر كادر جستجو دو كلمـه   ،دهكر توان كلمات مورد جستجوي خود را وارد در اين كادر مي -2
توانيد با استفاده از عملگرهاي  دراين جستجو مي وارد كنيد آن را به عنوان يك عبارت در نظر مي گيريد.

(And,Or,) .جستجوي خود را دقيق تر سازيد 
نـام   جستجو را مي توان به نويسندگان،  (IN)با استفاده از منوي كشويي فيلدجستجوي پيشرفته در  -3

در  و... محـدود نماييـد.   موسسه يا سازماني كه نويسنده به آن وابسته است، مرجع چكيده، عنوان، ،نشريه
بـه   واقع با انتخاب موارد فوق محل قرار گرفتن كليدواژه را جهت جستجوي خـود انتخـاب مـي نماييـد.    

  جو مي شود.كليدواژه انتخابي شما فقط در عنوان مقاله جست عنوانعنوان مثال با انتخاب 
صـورت  ه (منظور منابعي كه دانشگاه آن را ب مشتركجستجو را مي توان در تمام منابع يا فقط منابع  -4

5

6

7

3

1

2

4
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ــل ــتن كام ــي م ــترك م ــود.  مش ــدود نم ــد) مح ــت  باش ــا عالم ــين ب ــه  همچن ــل گزين ــذاري در مقاب                      گ
Article in Press توان مشاهده نمود. مي اند، مقاالتي را نيز كه هنوز چاپ نگرديده  

اگر تمايل به جستجو در بيش از  با انتخاب گروه موضوعات علمي جستجوي خود را محدودتر نماييد. -5
چند موضوع را باهم انتخاب نماييد. بـه عنـوان    Ctrl+clickيك موضوع داشتيد با استفاده از كليدهاي 

را همـه علـوم   درغيـراين صـورت    .جستجو نمايدشيمي و پزشكيمثال كليدواژه انتخابي را در دو موضوع 
  انتخاب نماييد.

نـوع و شـكل مـدرك انتخـابي خـود را       با استفاده از گزينه محدوديت نوع مدرك قادر خواهيـد بـود،   -6
  مشخص نماييد.

در حالت معمول تـاريخ   در نهايت امكان محدود نمودن جستجو از لحاظ دوره زماني ميسر مي باشد. -7
عالوه بـر آن   توان اين تاريخ را به دلخواه تغيير داد. شده است كه ميتاكنون تنظيم 1998جستجو از سال 

 را نيز مشخص نماييد. جستجوبعد از انجام مراحل باال گزينه 
  
  جستجوي تخصصي: -2

است با اين تفاوت كه در قسمت كادر مربوط به ورود  جستجوي پيشرفتهصفحه اين جستجو شبيه به   
    كار برد.ه يك عبارت را ب ،كليدواژه مي توان
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  14-7تصوير 

  
  عملگرهاي جستجو

  And:  ،براي تركيب دو مفهوم است و در صورتي كه بين دو كليدواژه در عبارت جستجو قرار گيـرد 
  نمايد كه هر دو كليدواژه را باهم داشته باشد. ركوردهايي را بازيابي مي

  OR: كند كه يك يا هر  را بازيابي مي رود و ركوردهايي هاي مشابه به كار مي جهت تركيب كليدواژه
  دو كليدواژه را در خود داشته باشد.

  And  Not: رود و هرگاه بين دو كليدواژه به  براي جداكردن و كنارگذاشتن يك كليدواژه به كار مي
  ه دوم را نداشته باشد.ژنمايد كه كليدواژه اول را شامل و كليدوا ركوردهايي را بازيابي مي كار رود،

شود و كليدواژه را با امـالي   جايگزين يك يا چند حرف ميو، كاركتر در كليدواژه مورد جستج اين *:  
  كند. را بازيابي مي menو  manكلمات  m*nكند به عنوان مثال  گوناگون آنها بازيابي مي

يي ريشه كليه كلماتي كه از لحاظ امال ها، با اضافه كردن اين كاراكتر به پايان كليدواژه يا كليدواژه ! :  
 Educationو   Educatorبراي   !Educatمثل . شوند يكساني با كليدواژه مربوطه دارند بازيابي مي

,Educative.  
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به عنـوان   نماييد. جستجو شود از اين عملگر استفاده مي زماني كه بخواهيد يك عبارت دقيقاً :"  "  
  "Heart  Attack"مثال
مثـل   و زيرنويس آنها را در يـك خـط يكسـان وارد كنيـد.     براي جستجوي كليدواژه هاي باالنويس  

H2O  كه به صورتH2O .وارد نماييد  
  

  جستجوي پيشرفته:يك نمونه از 
  فقط مقاالتي كه كليدواژه انتخابي در در عنوان مقاله وجود دارد. -1
  .مجالت مشتركفقط  -2
  در دست چاپ.همچنين مقاالت  -3
  پزشكي و دندانپزشكي. اختصاصا مقاالت فيلد -4
  مقاالت اصيل. -5
   تا كنون.1977از سال  -6
  

  
  15-7تصوير 

  
در كـادر مربـوط بـه عملگرهـا      ،تر نماييم را خاص Heart Attackدر صورتي كه بخواهيم موضوع   
  توان موضوع مورد نظر را وارد كرد. مي
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  شويم. به صفحه نتايج وارد ميجستجو هاي فوق با كليك كردن بر روي  بعد از اعمال محدوديت  
  

  
  16-7تصوير 

 

  
  17-7تصوير 
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عنـوان   56 همانطور كه مالحظه مي نماييد تعداد مقاالتي كه مربوط به موضوع جستجو شده وجـود دارد   
گزينه هايي كه در صفحه نتايج جستجو مشاهده مي شود  هريك ازاكنون به ترتيب به توضيح  .مقاله مي باشد

    مي پردازيم:
    گزينه زير مشاهده مي گردد: 4نتايج جستجو مطابق شكل ذيل در انتهاي تعداد 

 

  
  18-7تصوير 

 
چنانچه تعداد نتايج جستجو زياد بود و شما مايل بـه تغييـر يـا محـدود نمـودن       :پااليش جستجو -1

جستجوي خود باشيد مي توانيد با كليك بر روي اين گزينه به صفحه جستجو مراجعه و بـدون ايـن كـه    
به عنوان مثال به صفحه جسـتجو بازگشـته و واژه    آن را تغيير دهيد. جستجوي خود را از ابتدا آغاز كنيد،

  را اضافه مي نماييم.ها  ريبيما

1 2 3 4
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  19-7 تصوير

  

   شود. مورد كاسته مي 18 به 56نماييم كه تعداد نتايج جستجو از  مطابق شكل زير مشاهده مي  
  

  
  20-7تصوير 
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چنانچه فرصت كافي براي  مطالعه نتايج جستجو نداشته باشيم يا در صورتي كـه   :ذخيره جستجو -2
بخواهيم جستجوي خود را تا اين مرحله نگه داشته و در مراحل بعدي از آن استفاده نماييم اين گزينـه را  

فراخـواني  گزينـه  سـاينس دايركـت    كليك نمـوده و بـراي مشـاهده آن در مراجعـات بعـدي بـه سـايت       
 نماييم. مطابق  شكل زير كليك مي ،در صفحه اصلي سايت ذخيره شدهجستجوهاي 

  

  
  21-7تصوير 

  
با كليك بر روي اين آيكون صفحه زير نمايان مي شود و شما مي توانيد از امكانات آن به شرح زيـر    

  استفاده نماييد.
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  22-7تصوير 

  
تمامي جستجوهايي را كه انجام مي دهيد در كادر باال با ذكر تاريخ  :بازيابي فقط مقاالت جديد  

تنها مقاالت جديد در رابطه با  بازيابي فقط مقاالت جديددر صورت انتخاب ه است و موضوع قرار داده شد
  موضوع مورد انتخاب شما بازيابي مي گردد.

شما در رابطـه بـا جسـتجوي    جهت بازيابي تمامي مقاالت موضوع انتخابي  بازيابي همه مقاالت:  
  قبال انجام شده استفاده مي گردد.

  به منظور تغيير در جستجوهايي است كه قبال انجام گرديده است. :تغيير در جستجو  
در صورتي كه بعد از مدتي تعداد جستجوهاي انجام شده افزايش يافت مي توان آن دسـته از   :حذف  

  حذف كرد. جستجوهايي را كه ضرورتي ندارد از اين قسمت
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 :  ذخيره جستجوي آلرت -3

  
  23-7تصوير 

  
اي  به عبارتي هر زمان كه مقالـه  .ساخت Alertتوان از جستجوهاي خود  با استفاده از اين امكان مي  

بالفاصـله بـه    سـاينس دايركـت   منتشر شود كه موضوع آن به موضوع جستجوي ما مربوط باشد سـايت 
حال به صفحه جستجو بازگشته و بـا كليـك بـر روي گزينـه      دهد. آدرس پست الكترونيكي ما اطالع مي

Save as Search Alert .وارد صفحه زير مي شويم  
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  24-7تصوير 

  
به دلخواه انتخاب كرده و آدرس پسـت الكترونيكـي    Alertبعد از ورود به اين صفحه  ابتدا يك نام   

              ماهيانـه و ... اسـت مشـخص و گزينـه     فاصله زماني ارسال آن را كه هفتگـي،  در آخر امر خود را تايپ و
Save Alert تـوان   در صورتي كه موضوع مـورد  جسـتجوي مـا تغييـر يافـت مـي       نماييم. را كليك مي

Alertمائيمهايي را كه ساختيم حذف ن.  
  
4- RSS Feed : Rss مخفف نوعي از اسنادXML       است كه بـراي خوانـدن خبرهـاي جديـد بـدون

يكي از مرورگرها با نرم افزارهـاي   در Rssمراجعه به آن سايت طراحي شده است. اين كار با ثبت نشاني 
  خبرخوان از آخرين به روز رساني آنها مطلع شويد.
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  25-7ير تصو

  صفحه نتايج جستجو:
  

  
  26-7تصوير 
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عناويني كه دانشگاه علوم پزشكي اصفهان مشترك است با عالمت سـبز   :متن كامل قابل دسترس  
رنگ مشخص شده است كه به معني دسترسي به متن كامل مقاله است و عناويني كه داراي مربع سفيد 

  كه تنها مي توان ازچكيده آن استفاده  نمود. رنگي است به معني عناوين غيرمشترك مي باشد
جسـتجوي   خواهيم از بين مقاالت موجود در صفحه نتايج جسـتجو، چنانچه ب :جستجو داخل نتايج  

  جديدي را انجام دهيم كليدواژه موردنظر را در اين قسمت وارد مي كنيم.
جهت ارسال نتايج جستجو براي خود يـا افـراد ديگـر بـا كليـك بـرروي        :ارسال الكترونيكي مقاله  

  مي توان اين كار را انجام داد.  E-mail Articleآيكون 
در صورتي كه بخواهيم از مقاله جستجو شده خروجي تهيه نمـاييم ايـن گزينـه را     :انتقال استنادات  

 با استفاده از اين گزينه مي توان اطالعات كتابشناختي مقاله و چكيـده آن را بـه فرمـت    .كنيم انتخاب مي
ASCII-RIS نماييد. فراخواني  

 اين گزينه بدون خـارج شـدن از صـفحه،    با كليك بر روي :باز كردن همه صفحات پيش نمايش  
توان چكيده مقاالت را همزمان با اطالعات مقاالت مشاهده كرد و بـا كليـك مجـدد بـر روي آن بـه       مي

  بازخواهد گشت. Cloe All Previews حالت
جهت مشاهده بهتر نتايج جستجو مي تـوان انـدازه حـروف مقـاالت را بـا اسـتفاده از        :اندازه فونت  

  تغييرداد.  -عالمت + و
مقاالت  اگر به تاريخ مقاالت در صفحه  نتايج جستجو  توجه نماييد، :تنظيم بر اساس تاريخ/ ربط  

بر اساس تاريخ انتشار يعني از مقاالت جديد به قديم مرتب شده اند. چنانچه مايل باشيد مقـاالت خـود را   
مـي   تنظيم بر اساس ربـط بر اساس مرتبط ترين مقاالت به موضوع  خود تنظيم نماييد با كليك بر روي 

   توان نمايش مقاالت را تغيير داد.
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  27-7تصوير 

  
توان نمايش آنها را بـه دلخـواه پـااليش     جهت دسترسي آسان به نتايج  جستجو مي :پااليش نتايج  
مقاله مورد جستجوي مـا بـه    39كنيد منبع و سال مربوط به  همانطور كه در تصوير باال مشاهده مي .كرد

با گذاشتن عالمت در مقابل آنهـا   در صورت تمايل، مشخص شده است.پااليش نتايج   تفكيك در جدول
يـا بـا كليـك بـر روي گزينـه       تـوان نتـايج جسـتجو را محـدود و     مـي  محدود بهو كليك بر روي گزينه 

Exclude .آن موارد را حذف كرد  
  Previews: را در منـابع مقـاالت   و نمودارهـا  و تصاوير ،چكيده توان با كليك بر روي اين گزينه مي 

مقـاالت نيـز در   منـابع  مربوط بـه  متن كامل همان صفحه مشاهده نمود. الزم به  ذكر است دسترسي به 
چكيـده  صورتي كه دانشگاه مشترك باشد در همين صفحه امكان پذير است. بـا كليـك بـر روي گزينـه     

به فرمـت   مشاهده نمود. ويژگي اين فرمت نسبت ال ام تي اچهاي مقاالت را با فرمت  توان تمام قسمت مي
  هاي متعدد در اين قسمت ميسر است. آن است كه امكان لينك اف دي پي

درصورت نياز به تهيـه   بهترين نوع فرمت مقاله از نظر شكل ظاهري است. PDFفرمت  :اف دي پي  
 در فرمت برگرفته از مجله چاپي موردنظر است استفاده نماييد. از فرمت مذكور كه دقيقاً ،پرينت از مقاالت

  باشد. مجدد ميسر نمي پيوندامكان هيچگونه  اف دي پي
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توان تمامي مقاالت مربوط به موضوع جستجو را در  با استفاده از اين گزينه مي :مقاالت مرتبط  
مقاالت در صورتي كـه دانشـگاه مشـترك باشـد     متن كامل همين صفحه مشاهده نمود دسترسي به 

  پذير است. امكان
  

  بهره گيري از امكانات مقاالت
  شويم. با كليك بر روي عنوان مقاله به صفحه موردنظر وارد مي  

  

  
  28-7تصوير 

  
باشـد كـه بـه ترتيـب بـه       مي پيوندگردد همه قابل  هايي كه در اين صفحه مشاهده مي تمامي گزينه  

   پردازيم. توضيح آن مي
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  29-7تصوير 

  
اي كـه مقالـه مـورد نظـر در آن بـه چـاپ        مشخصات مجلهدرباالي اين صفحه نام و  عنوان مجله: -1

تـوان بـه كليـه     با لينك به سـايت مجلـه مـي    گردد. به سايت آن مشاهده مي پيوندرسيده است با امكان 
  هاي مجله و نيز اطالعاتي در مورد مجله و نحوه ارسال مقاله دسترسي يافت. شماره

توان از تصـاوير و   كه در صفحه قبل توضيح داده شد مي اف دي پي با استفاده از فرمت فرمت مقاله: -2
  در تهيه اساليدهاي پزشكي با كيفيت باال اقدام نمود. ها جدولنمودار و 

3- DOI: DOI  از  تعلق مي گيرد. علميبه مفهوم شناسه منابع ديجيتالي است كه به هر منبع ديجيتال
منظور مقاالتي كـه هنـوز بـه    دست چاپ ( درخصوص در موارد ضرورت استناد به مقاالت ه اين شناسه ب

 تـوان اسـتفاده نمـود.    مرحله چاپ نرسيده اند اما اطالعات آنها در سايت مجله قابل دسترسي اسـت) مـي  
 باشد.  شناسه فوق شامل مشخصات كامل مقاله مي

4- E-mail Article:  بــراي ارســال ايــن مقالــه بــراي خــود و ديگــران بــا كليــك بــر روي آيكــون              
E-mail Article .پسـت  مطابق شكل زير بعـد از وارد كـردن نـام و آدرس     وارد صفحه مربوطه شويد

با كليك بر روي آيكـون   له،خاب موضوع، تعيين فرمت ارسال مقاانت آدرس گيرنده، فرستنده، الكترونيكي
الزم به ذكر است كه در صورت تمايل به ارسال اين مقاله براي چنـد   مقاله شما ارسال خواهد شد.ارسال 

3

1

4

2
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نكته مهم اين قسمت افزودن يادداشت به همراه ارسـال   قرار دهيد. هاي اشخاص عالمت، نفر بين آدرس
كند كه چنـدين پژوهشـگر روي موضـوعي در     خصوص در زماني اهميت پيدا ميه است اين نكته ب مقاله

هـا ديگـران را در    تواند در قسـمت يادداشـت   مي پست الكترونيكارسال كننده  حال تحقيق هستند و فرد
  هاي خود قرار دهد كه اين امر باعث صرفه جويي در وقت گروه خواهد شد. جريان مطالعات و فعاليت

  

  
  30-7تصوير 

  
5- Cited By: كـه ايـن مقالـه    توانيد مقاالتي با استفاده از اين گزينه مي باشد. استنادها مي بيانگرميزان 

باشد را بازيابي نماييد. ذكر اين نكته الزامي است بـراي مشـاهده اسـتناد بـه مقـاالت جديـد        آن مي منبع
دهد  بايستي مدت زماني از چاپ مقاله گذشته باشد. از طرف ديگر استناداتي كه در اين قسمت نمايش مي

  شود. نميباشد و تمام مجالت را شامل  ميساينس دايركت در حيطه مجالت 
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  31-7تصوير 

  
هاي قديمي  مقاالت، توجه شما را به مشاهده نمونه زير كه مربوط به سال Cited By براي مشاهده  

  Cited By با كليك بر روي آيكـون  است. 2004مقاله فوق مربوط به سال  نماييم. باشد جلب مي تر مي
 شود. مطابق آنچه گفته شد صفحه زير نمايان مي
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  32-7تصوير 

  
6- Save as Citation Alert: هفته يا هـر  ره ،و متناوب هر روز خودكارطور ه به منظور اين كه سيستم ب

 ماه ضمن بررسي مقاالت، به محض يافتن مقاالت جديدي كه مقاله موردنظر شما را رفرنس قـرار داده باشـد،  
الزم به ذكر است براي استفاده  نماييد.گزينه ذيل را كليك  جهت ارسال مقاله جديد به پست الكترونيكي شما،

با كليك بر روي آيكون فوق صـفحه ذيـل نمايـان     باشيد. Login از اين امكان بايستي حتما به سيستم خود
و درنهايـت كليـك بـر روي     Frequency Alertآدرس ايميـل و   ،Alert nameشود كه بعد از تعيين  مي

  ايد. تعريف نموده Alert براي خود در اين سيستم يك Save Alertآيكون 
7- Citation Feed: توان با نصـب نـرم افـزار    در صورت نياز به دريافت سريع استناد به مقاله موردنظر مي 

RSS Readers مقاله فوق مطلع شويد.  از استنادات 
8 - Export  citation:   در صورتي كه بخواهيم از استنادات مقاله جستجو شده خروجي تهيه نمـاييم ايـن 

توانيد اطالعات كتابشناختي مقاله و چكيده آن را به  نماييم با استفاده از اين امكان شما مي گزينه را انتخاب مي
   نماييد. (ASCII-RIS) فراخوانفرمت 

ايد كـه هـر مجلـه داراي     اي را ارسال نموده باشيد به اين نكته برخورده در صورتي كه براي مجالت مقاله  
باشد. در صورت عدم پذيرش مقاله از سوي يك مجله و ارسـال   فهرست منابع ميفرمت خاص جهت نگارش 
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جويي در زمان با  جهت سهولت و صرفه آن به مجله ديگر، احتمال تغيير شيوه نگارش فهرست منابع زياد است.
ـ    (Endnote, Procite, Reference Manager) استفاده از نرم افزارهايي همچـون  ه امكـان تغييـرات ب

  افزارها بر روي كامپيوتر شما نصب گرديـده باشـد در   و الكترونيكي ميسر است. چنانچه اين نرمودكار خصورت 
Export Citation    قادر خواهيد بود خروجي را به فرمت قابل قبول براي مجالت تهيه نماييد. مقاله زيـر در

   تهيه شده است. RISفرمت 
  

  
  33-7تصوير 

  
  گردد. مقاله به شكل زير نمايان مي Exportبعد از انجام مراحل باال و كليك بر روي   

9- Add to my Quick Links:    تـوان مقالـه مـوردنظر را در صـفحه اصـلي       در صـورت تمايـل مـي
cience Direct   .بـا   فعال و نسبت به وضعيت اين مقاله در فواصل زماني مختلف آگاهي كسـب نمـود

   اين پيغام ظاهر خواهد شد. Add to my Quik Lincksكليك بر روي آيكون 
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  34-7تصوير 

  
متصـل شـده و    ساينس دايركتشما به صفحه اصلي سايت  Quick Linkبا كليك بر روي آيكون   

بـا قرارگـرفتن    مشاهده خواهيـد نمـود.   Quick Links in Science Directمقاله خود را در قسمت 
اين قسمت براي مشاهده آن در دفعات بعد نيازي به جستجوي مجدد نخواهيد داشت. در صورت مقاله در 

  توان اين كار را انجام داد. تمايل به حذف آن با كليك بر روي عالمت در حاشيه مقاله مي
10- Add 2Collab :راقادرمي سازد كه دريك گروه علمي ثبت نام كـرده و بـه تبـادل نظـر      محققين

  تواند ارتباط با هر فردي در هر جاي دنيا داشته باشد. مي2Collab  بپردازند.
11- :Request Permission  جهت استفاده از اين مقاله در  ساينس دايركتدرخواست اجازه از سايت

  باشد. مي …,use in journal, use in a Bookمواردي همچون 
12- Cited By in Scopus: سايت تعيين وضعيت ميزان استناد بـه   هاي اين يكي از مهمترين قابليت

اي تمايل به كسب آگاهي در مورد تمام مقاالتي كه تـاكنون بـه چـاپ     باشد. چنانچه نويسنده مقاالت مي
جسـتجوي نـام خـود قـادر      سواسـكوپ رسانيده به همراه ميزان استنادات آن باشد. با وارد شدن در بانك 

الزم به ذكر است كه اين سايت استنادات مقاالت مربـوط   خواهد بود به اطالعات موردنظر دسترسي يابد.
 ساينس دايركـت  اما مقاالت مجالت ،دهد شود پوشش نمي مجالتي را كه در دنيا منتشر مي به تمام 
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تـوان از   به منظور اتصال به اين بانـك هـم مـي    نمايد. مي و تعداد زيادي از ناشرين  ديگر را بازيابي
                    و هـــم از طريـــق گزينـــه اســـكوپوس،  نشـــريات الكترونيـــكطريـــق كتابخانـــه الكترونيـــك، 

Cited By in Scopus     موجود در صفحه نتايج جستجو به آن متصـل گرديـد. چنانچـه بخـواهيم 
 Cited By in Scopusاند مشاهده نماييم آيكـون   مقاالتي كه اين مقاله را رفرنس  خود قرار داده

متصل گرديده و مقاالت مـوردنظر   اسكوپوسبا اينكار شما به سايت  ، را در صفحه فوق كليك نموده
  نماييد. را با ميزان استنادات آنها مشاهده مي

 

  
  35-7تصوير

  
اسـتناد داشـته كـه جزئيـات آن را در صـفحه فـوق مشـاهده         22به عنوان مثال مقاله مـوردنظر مـا     
دهـد. مـثال اول كـه خـود مقالـه       را نيز نشـان مـي  نماييد. در مقابل هر مقاله ميزان استناد به مقاالت  مي

  اي به آن استناد نكرده است. موردنظر ما را مورد استناد قرار داده بود هنوز هيچ مقاله
13- Author Adress: توان از اين قسمت استفاده كرد. جهت ارتباط با نويسندگان مقاالت مي  
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  36-7تصوير 

  
14- Related Article:      در صورت تمايل به مشاهده مقاالت مرتبط با مقاله خـود بـا كليـك بـر روي

با قرار دادن ماوس بر روي مقاالت مطابق شكل زيـر   توان به نتيجه موردنظر دست يافت. گزينه فوق مي
مقالـه نيـز    متن كامل توان به كه حاوي اطالعات مقاله فوق است و در صورت نياز مي شود كادري باز مي

  دسترسي يافت.
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  37-7تصوير 

  
  Reference: كه مالحظه نموديد در صفحه نتايج جستجو عالوه براطالعات كتابشـناختي،  همانطور 

در پايان اين صـفحه فهرسـت منـابع     باشد. هاي متعدد قابل دسترس مي خالصه مقاله نيز با قابليت لينك
هاي استناد شـده   و رفرنس ها، استنادات دسترسي به متن كامل رفرنسامكان  نماييد. مقاله را مشاهده مي

بـا سـه عبـارت ذيـل      References اند نيز وجود دارد. در قسـمت  مقاالتي كه خود رفرنس مقاله ما بوده
  پردازيم. شويم كه به توضيح آن مي روبرو مي
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  38-7صوير ت

  
1- Full Text via CrossRef سايت مجله و گرفتن اطالعات مورد نياز از جمله دسترسـي بـه   : اتصال به

  متن كامل مقاله.
2- View Record in Scopus:  اسكوپوسمشاهده مدرك در سايت.  
3- Cited By in Scopus اسكوپوس: آگاهي از ميزان استنادات مقاله با اتصال به سايت.  

١ ٢
٣
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  39-7تصوير 

  
چنانچه تمايل داشته باشيد كليه مجالت اين سايت اعم از مشـترك و غيرمشـترك را    :Brows )ج  

  را از نوار ابزار اين سايت انتخاب نماييد. Browsمشاهده نماييد گزينه 
  شود. قسمت تقسيم مي 4به  Browsنماييد صفحه  همانطور كه در تصوير زير مشاهده مي  

 جستجوي مجالت به دوشكل الفبايي و موضوعي. -1
 جستجوي مجالت مشترك يا غيرمشترك يا هر دو. -2
 جستجوي فقط منابع مرجع. ها، ها با هم، جستجوي كتاب جستجوي مجالت و كتاب -3
 ها و جلدهاي مجالت. براي شماره Alert براي عناوين مجالت و ايجاد Favorite ايجاد -4
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  40-7تصوير 

 
  جستجوي مجالت به ترتيب الفباي عنوان -1

 Journals/Books Alphabeticعناوين مجالت را مشاهده نماييد آيكـون   فهرستچنانچه بخواهيد 
  شود. الفبايي عناوين به شكل زير نمايان ميفهرست  وارد صفحه مربوطه شده، را كليك،

3

1

2

4
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  41-7تصوير 

  
عنـاوين   گـردد.  نمايـان مـي  ساينس دايركت  هاي موجود در سايت و كتاب مجالتبدين ترتيب كليه   

جهت دسترسـي   مشخص شده است. مشترك با عالمت مربع سبز رنگ و غيرمشترك با مربع سفيد رنگ
 Apply را اعمال، گزينه هاي بيان شده (فقط عناوين مجالت مشترك) محدوديت به نتايج بهتر جستجو،

  را كليك نماييد.
عنـوان تقليـل يافـت. بـا      978به  3000 نماييد تعداد نتايج جستجو از حدود همانطور كه مالحظه مي  

بـراي   شـود.  مجالت مربوط به آن حرف نمايان مي كليك كردن بر روي هر يك از حروف باالي صفحه،
  را كليك نماييد. 0-9شود گزينه  مشاهده عناوين مجالتي كه با عدد شروع مي

  يابد. تعداد عناوين مجالت در اين سايت به مرور زمان تغيير مي توجه:  
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  مجالت بر اساس موضوع: جستجوي -2
 

  
  42-7تصوير 

  
را كليك  Journals/Books by Subjectبراي مشاهده عناوين مجالت براساس موضوع آيكون   

 وارد صفحه بعد شويد. Apply نموده بعد از انتخاب موضوع موردنظر و زدن در مقابل آن و فشردن كليد
 شود با كليك بر روي عالمت+ مشاهده مي + عالمتالزم به ذكر است كليه موضوعاتي كه در مقابل آن 

 Immunology andمجـالت   فهرسـت مثـال زير  آن را مشاهده نماييد. تر توانيد موضوعات خاص مي
Microbiology .ـاي   گفته شد بايستي محـدوديت  قبالًتر مطابق آنچه  دقيق فهرست براي مشاهده است ه

  را فعال نماييد.  Allمشاهده تمام عناوين آيكون براي را اعمال نماييد. Browsموردنظر در ستون 
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  43-7تصوير 

  
  از عناوين مجالت Favorite ساخت -3

در مقابـل عنـوان مربوطـه در سـتون      Quick Linkبراي فعال نمودن عناوين مجالت در قسـمت    
Favorites  عالمت چك مارك زده و با كليك بر روي آيكونApply شـويم.  منتظر پيغام دريافت مي 

از  Vol /issue Alertsدر سـتون   اي مورد توجه باشد بـا زدن  چنانچه يك جلد و شماره خاص از مجله
و هر شماره جديد از مجله موردنظر به آدرس پست الكترونيكي شما   اين به بعد فهرست مندرجات هر جلد

 ارسال خواهد شد.
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  44-7تصوير 

را در بـاالي صـفحه    Home +Recent Actionچنانچـه آيكـون   ، بعد از نمايان شدن پيغام زيـر   
  نماييد. مشاهده مي Quick Linkعنوان مجله فوق را در  سايت كليك نماييد.

  

  
  45-7تصوير 
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نـام  وارد و با  ساينس دايركت در دفعات بعد كه در سايت  Quick Linkبا قرارگرفتن اين عنوان در  
در صـفحه اصـلي    Quick Linkشويد با كليك بر روي عنوان فوق در  Login خود گذرواژهو  كاربري

  نماييد. به سايت مجله متصل گرديده و جديدترين شماره از مجله را مشاهده مي ساينس دايركت
 

  
  46-7تصوير 

  
  Quick Link )د

تـوان مجلـه    با وارد شدن در اين بخش مـي  ،توضيح داده شد  Browsطور كه در قسمت نهما  
در زمان اتصال به اين سايت در صـفحه اول   Favorite موردنظر خود را با كليك نمودن در قسمت

توانيد  مي Manage Favoriteبا كليك بر روي  مطابق تصوير ذيل مشاهده نمود.ساينس دايركت 
در ايد مشاهده و در صورت لزوم تغييراتي  قرار داده Favoriteفهرست عناوين كتاب يا مجالتي كه 

   ن دهيد.آ
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  47-7تصوير 

با وارد شدن به اين بخش و حذف چك مارك آن ايـن   Favoriteدر صورت تمايل به حذف عنوان فوق از   
  عمل را انجام دهيد.

  

  
  48-7تصوير 
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   نمايد. شما عنوان مورد نظر را حذف مي Manage Favoriteبا اين عمل   
  

  
  49-7تصوير 

  
 Brows مجـددا در قسـمت   ،عنوان ديگر طبق آنچه كه گفته شد در صورت تمايل به اضافه نمودن  

  وارد خواهد شد. Manage Favoriteمجله ديگري انتخاب و با زدن چك مارك عنوان فوق در 
  
  Quick Links in Science Direct )ه

قسمت زير تشكيل گرديده كـه بـه تفكيـك بـه توضـيح هـر يـك         3اين بخش مطابق شكل زير از  
  پردازيم. مي

1. Alerts 
2. Recall Saved Searches 
3. Top-25 articles in my subject area 
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  50-7تصوير 

1- Alert   با كليك بر روي ايـن آيكـون در :Quick Links in Science Direct    مطـابق تصـوير
   نماييم. به شرح زير مشاهده مي Alertsنوع  4زير

  
  51-7تصوير 
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1- Search Alerts:  همانSave as Search Alert .است  
2- Topic Alerts:  ساختAlert مشخص نموده اسـت كـه   ساينس دايركت  در حيطه موضوعاتي كه

  در همين صفحه توضيح داده شده است.
3- Volume /Issue Alerts:  ساختFavorite Alert )Alert (كه از يك مجله ساختيم.  
4 -Citation Alerts:  همانSave as citation )Alrt (كه از مقاله ساختيم.  

  *Alert در طول جستجو توضيح داده شد. اما نـوع ديگـري از    1،3،4مورد Alert   بـه نـامTopic 
Alerts پردازيم. وجود دارد كه به توضيح آن مي  

  
  

Topic Alert:  
توانيـد بـه محـض     مشخص نموده مـي  ساينس دايركتبا انتخاب موضوعاتي كه  Alertدر اين نوع   

در واقع آگـاهي رسـاني    ن را دريافت نماييد.پست الكترونيك آوسيله ه جديد در آن موضوع ب انتشار مقاله
براي اين كار گزينه فـوق از كـادر زيـر را كليـك نمـوده وارد       باشد. در مورد موضوع مورد عالقه شما مي

   صفحه مربوطه شويد.
  

  
  52-7تصوير 
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را كليـك نمـوده و    goبعد از انتخاب موضوع موردنظر و اليت كردن آن مطابق تصوير زيـر گزينـه     
  هاي موضوع خود وارد صفحه بعد شويد. براي انتخاب زير شاخه

  
  53-7تصوير 

  را كليك نماييد. Saveبعد از زدن چك مارك در مقابل هر تعداد موضوعات مورد عالقه گزينه   
  

  
  54-7تصوير 
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در صورت تمايل به حذف يا تغيير  قرار خواهد گرفت. Topic Alertاكنون موضوع انتخاب شده در   
Alert  با استفاده از دو گزينهDelete  وModify توان اقدام نمود. مي  

  
  55-7تصوير 

2- Recall Saved Searches : 

  
  56-7تصوير 
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  وجـــود دارد،Quick Links in Science Direct اي كـــه در قســـمت  دومـــين گزينـــه  
 Recall saved searches جهت مشاهده تاريخچـه جسـتجوهاي انجـام شـده از آن اسـتفاده       باشد. مي

 ذخيرهخود  جستجو پيشرفته ستلزم اين است كه جستجو را در صفحهماما استفاده از از اين گزينه  نماييم. مي
  كرده باشيم.

  
3- Top-25 articles in my subject area: 

 
  57-7تصوير 

ساينس  مقاله از بهترين مقاالت در بين موضوعات و مجالت مشخص شده سايت 25جهت مشاهده   
  گزينه فوق را كليك نماييد. دايركت

  .نمائيم مطابق كادر مشخص شده در تصوير فوق به طريق زير عمل مي
  با كليك بر روي فلش كشويي. Coreموضوع  24انتخاب موضوع موردنظر از ميان  -1
  انتخاب مجله موردنظر از ميان عناوين مجالت با كليك بر روي فلش كشويي. -2
 انتخاب پوشش زماني با كليك بر روي فلش كشويي. -3
 

مقالـه از مقـاالتي را كـه بيشـترين خواننـده و بيشـترين        25 ساينس دايركـت  با انتخاب فوق سايت -
 كند. مي را داشته جستجوفراخواني 

1
2

3
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 دريافت داريد. Alertصورت فصلي ه توانيد ب شدن مي Sign-upبا  -
 براي خود مشخص نماييد. 10Alertتوانيد تا  شدن مي ثبت نامبا هر بار  -
 باشد. مي متن كاملدسترسي به تمام مقاالت فوق به صورت  -

خود را در كادر مربوطـه وارد و عالمـت فلـش را     پست الكترونيك شدن آدرس Sign-upبراي   
  كليك نماييد.

 

  
  58-7تصوير 

  
  را كليك نماييد.  Submitرا تكميل و subscribeو  Selectدر صفحه زير دو كادر   
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  59-7تصوير 

  نماييد.آنها را حذف  delete توانيد اضافه و با كليك بر روي موضوعات و مجالت را مي add با كليك بر روي
  

  
  60-7تصوير 
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  را كليك نماييد.  Submitبعد از تكميل فرم فوق آيكون  
 

  
  61-7تصوير 

  
  Quick Links on the Web )و

  Add to my Quick Link: تهيه  پيوند به دلخواه ساينس دايركتتوانيد در صفحه  در صورت نياز مي
 Applyبا انتخاب اسم و آدرس و كليـك بـر روي    با كليك بر روي گزينه فوق يك صفحه باز شده و نماييد.

  اين كار را انجام دهيد.
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  62-7تصوير 

  كنيم. مي ايجاد به نام كتابخانه پزشكي اصفهان پيونديك  63-7تصوير به عنوان مثال در   

  
  63-7تصوير 
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مطابق شكل فوق يك نام و آدرس وارد و گزينـه  آدرس الكترونيكي و نام در قسمت  64-7تصويردر   
Apply  .را كليك نماييد  

 

  
  64-7تصوير 

  
ساخته شده را در قسمت  پيوندبازگشته و  ساينس دايركت به صفحه  Applyبا كليك بر روي گزينه  

Quick Links on the Web         مشاهده نموده مطابق شـكل ذيـل بـا كليـك بـر روي آن بـه سـايت
   رديم.گ موردنظر متصل مي
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  65-7تصوير 

  Submit an article:    متصـل و بـا انتخـاب مجلـه      الزويـر ب سـايت  وبا استفاده از ايـن گزينـه
  بپردازيد.توانيد اقدام به ارسال مقاله و يا گرفتن اطالعات مورد نياز از اين سايت  موردنظرتان مي

  

  
  66-7تصوير 
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  Scirus-science-specific search engine :  يك سرويس جستجوي علمي است. به جـاي
ويژگي ايـن سـايت    توان از اين سايت استفاده نمود. مي ياهويا  گوگلهاي عمومي مثل  جستجو درسايت

اي بـه شـكل زيـر     صفحهدر صورت تايپ كليدواژه در قسمت جستجو  باشد. بندي نتايج جستجو مي گروه
  نمايان خواهد شد.

  

  
  67-7تصوير 
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  . مقدمه8-1
8-2 . Search 

8-2-1 . Basic Search 

8-2-2 .Author Search 

8-2-3.Affilation Search  
8-2-4 .Advance Search 

8-3 .Source 

8-4 .Analytics 

8-5 .My Alert 

8-6 .My List 

8-7 .My Setting   
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 مقدمه
 الزويـر  توسـط  كه جهان است بزرگترين بانك استنادي و چكيده نويسي اسكوپوس بانك اطالعاتي  

موسسـه اطالعـات     از رقيبان پايگاه اسـتنادي  يكي راه اندازي شده در واقع دايركت ساينس ناشر هلندي
 پژوهشگران در حوزه هاي مختلف است آمريكا مي باشد. اين پايگاه ابزار خوبي براي علمي (آي اس آي)

 كند. به عبارت ديگـر  نه تنها اطالعات مقاالت و چكيده آنها بلكه ميزان استنادات آنها را نيز بيان مي كه
ترين نويسنده، سـازمان، مراكـز تحقيقـاتي و     توان فعال عالوه بر جستجو و دسترسي به مقاالت معتبر مي

ارائـه پسـت    با ثبت نام در اين بانك و .كرد بندي مجالت هسته را در حوزه موضوعي خاص تعيين و رتبه
موضوعي خود از طريق  طور روزآمد از مقاالت و اطالعات جديد منتشر شده در حوزهه الكترونيكي خود، ب

 .نماييد پست الكترونيكي اطالع كسب
 : امكانات اين بانك شامل موارد زير است  

 
 .ناشر 40000 ژورنال از بيش از 15000 دسترسي به مقاالت حدود -
 Open Access.ژورنال  1000 دسترسي به  -
    Conference Proceedings   500 سترسي بهد -
 . ميليون چكيده 33و ناشرتجاري 600 دسترسي به -
 . ميليون سايت علمي 386 دسترسي به نتايج -
 . ميليون ثبت نامه 21 دسترسي به -
 رايگان مجله بصورت 500ود دسترسي به حد -
 . مرتبط با موضوع جستجو است كه براي مقاالت جديدي Alert امكان پااليش جستجو و ايجاد -
ـ  1966 از سال مدالين مقاالت بانك% 100 پوشش - هـاي قبـل از آن بـراي     سـال  و طـور كامـل  ه ب

   Life and Health Sciences . موضوعات
 . يافتن نويسندگان پر استناد و وابستگي هاي سازماني آنها جهت تبادالت علمي -
عنـوان آن مربـوط بـه پزشـكي      14 از ايـن تعـداد   كـه  مجله ايراني در اين بانك وارد شده 28 حدود -

  . باشد مي
 

 :پزشكي در اين بانك وارد شده عبارتند ازدر حوزه  كه مجالت ايراني  
- Acta Medica Iranica 
-  Archives of Iranian Medicine 
-  Daru 
-  Iranian Journal of Allergy, Asthma and Immunology 
-  Iranian Journal of Diabetes and Lipid Disorders 
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-  Iranian Journal of Immunology  
- Iranian Journal of Medical Sciences 
-  Iranian Journal of Public Health 
-  Iranian Journal of Radiation Research  
- Journal of Medicinal Plants  
- Journal of Research in Medical Sciences Medical 
-  Journal of the Islamic Republic of Iran 
-  Pahlavi Medical Journal  
- Yakhteh 

  
 با اين ابزار محققين وقت .هاي مربوط به موضوعات است راه براي اخذ فهرستترين  آسان اسكوپوس  

  .توانند صرف تحقيقات خود نمايند جستجو و وقت بيشتري را مي را براي كمتري
ابتدا وارد سايت كتابخانه مركزي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان شده  اسكوپوس براي ورود به سايت  

 شويم. مي با انتخاب سايت مربوطه وارد آن
 
 

  
  1-8تصوير 
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  هاي اصلي سايت: بخش
 : است قسمت تشكيل شده 6 مطابق شكل ذيل از اسكوپوس صفحه اصلي سايت  

Search .1 
Sources .2 

Analytics .3 
My Alerts .4 

My List .5  
My Setting .6 

  
  2-8تصوير 

  
Search    

 Author Search و Basic Search سه نوع امكان جستجوي Search بر روي گزينه كليك با  
 Affiliation و Advance Search داراي فيلـدهاي خـاص خـود    يـك  هـر  كـه  شـود  و نمايان مـي 

Search باشد مي .  
  

Basic Search 
 . شده استتشكيل  Limit To و Search For قسمت 2 اين جستجو از  

Search My List Source Analytics My alert 
My 

Setting 
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هايي را  مقابل آن مكان دراولين قسمت مطابق شكل زير واژه مورد نظر جهت جستجو را وارد و كادر  
  . نماييم محدود مي كند مورد نظر را جستجو در نظر داريم واژه كه

موضـوع مـورد نظـر در عنـوان      كه مي باشد، به نحوي Stem Cell نياز به مقاالتي در زمينه :مثال  
را انتخاب عنوان مقاله  مقابل آن گزينه كادر را وارد و از Stem Cell واژه كليد جستجو گردد. ابتدامقاله 
 مقابـل آن گزينـه   كـادر  نام نويسنده را وارد نمـاييم بايسـتي از   جستجو دركادر كه در صورتي .نماييم مي

 .انتخاب گردد نويسندگان
 

  
  3-8تصوير 

  
 Stem Cell موضوع  مثالً .انتخاب، و با هم تركيب نمائيد كادر هر توانيد فيلدهاي مختلفي را از مي  

اده بايستي از عملگرهاي زير اسـتف  يدوم، در اين صورت م كادر را از Genetics را از كادر اول و موضوع
 د:نمايي
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  4-8تصوير 

  
And  

 قرارگيرد، ركوردهاييبين دوكليد واژه در عبارت جستجو  .. براي تركيب دو مفهوم است و در صورتي  
 . واژه را با هم داشته باشد كليد هر دو كه را بازيابي مي نمايد

OR   
 كند كه هـر دو كليـد   مي رود و ركوردهايي را بازيابي مي كار واژه هاي مشابه به كليد جهت تركيب  

  د.واژه را در خود داشته باش
And Not    

كـار رود،   و هرگاه بـين دوكليـدواژه بـه    رود مي كارواژه به  يك كليد گذاشتن كنار و كردن براي جدا  
 .كليد واژه دوم را نداشته باشد واژه اول را شامل و كليد كه ركوردهايي را بازيابي مي نمايد

 
يا يـك  .. .بيش ازچند واژه و كه كادرهاي مربوطه، تايپ، و در صورتي توان عملگرها را در مي :توجه  

  . را اعمال خواهد نمود And عبارت وارد گردد اين بانك عملگر
حـوزه   نـوع مقـــاالت و   مقاالت و نيز هاي مربوط به زمان انتشار محدوديت Limit To در قسمت  

  . موضوعي خاص مقاالت را مشخص نمائيد
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  5-8تصوير 
 

Range 
اسـتفاده   Date Range جستجو به فاصله زمـاني مـورد نظـر از گزينــــه     كردن به منظور محدود  
  .گيــرد مي تاكنون را دربر 1960 هاي قبل از رصورت عدم انتخاب، جستجوي شما از سالد .نماييد

 
 Add to Scopus in the Last Days    

اضافه گرديـده جسـتجو    اسكوپوس به سايت گذشته روز 30تا  7 كه از با انتخاب اين گزينه، مقاالتي را  
  .خواهد نمود

 
Document Type    

 و Article،Review، Article in Press انواع مختلفي از مـدارك ماننـــددانيد  يم همانطوركه  
Letter اين محدوديت را انتخاب ننماييد واژه مـورد نظر شما در انـــواع مـدارك    در صورتي. وجود دارد

 . جستجو خواهد شد
  

Subject Areas    
با   محدود نمود.  شـــده استمشخص  در اين صفحه كه حوزه موضوعي 4 ها را به واژه كليد توان مي  

از موضـوعات   فهرسـتي  ، Subject Areasاز موضوعــات مربوط بـه  يك قرار دادن ماوس بر روي هر
  .شود مربوط به آن حوزه مطابق شكل زير نمايان مي
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  6-8تصوير 

  

 :مثال
 مرورهـا  ...مقالــــه  ، بـا فرمـت  محدوديت زماني ، بدونعنوان مقاله را فقط در ژنتيك سلول بنيادي  

   .جستجو نماييم بهداشت و زيست درحوزه
  

:Stem Cell and Genetics  وضوعم  
: Article Title  وع جستجون 

: All Years to Present  محدوديت زماني 
: Article or Review نوع مقاالت 

: Life Science and Health Science  حوزه موضوعي 

  
  7-8تصوير 
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 .شـويد  جستجو نتايج صفحه وارد و نموده كليك را جستجو گزينه فوق هاي محدوديت اعمال از بعد  
  . است شده داده نمايش صفحه باالي در مقاالت تعداد ذيل شكل مطابق جستجو نتايج صفحه در

 از ديگـري  اطالعـات  باشـد  چگونـه  هـا  محـدوديت  اعمـال  و انتخـابي  واژه كليـد  كـه  اين به بسته  
   .گيرد مي قرار گر جستجو اختيار درWeb  يا  Patentsقبيل

 

  
  8-8تصوير 

  
 Refine Results  

 Source Title و Author Name و Year عنوان و تحت اي گزينه جستجو نتايج تعداد ذيل در  
Subject  Area   و Document Type قـادر بـه انجـام     گزينـه  ايـن  از استفاده با .نماييد  مي مشاهده

  باشد. فعاليتهاي ذيل مي
Source Title   

 ترتيـب  به وجود دارد آن در جستجو مورد مقاالت كه مجالتي عناوين نماييد مي مشاهده طوركه همان  
گزينـه   روي كليك بر با . است شده آورده ستون اين در مقاالت كمترين تا مقاالت بيشترين از مقاالت تعداد

Display انتخـاب  با. گردد مي نمايان زير شكل مطابق مجالت عناوين كليه فهرست ستون، اين پايين در 
 توانيد مي Limit آيكون روي بر كليك و آن كنار در مارك چك عالمت گذاشتن طريق از نظر مورد مجله
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تـوان   مـي  Excludeو بـا   نماييـد.  مشاهده خاص مجله آن در را خود جستجوي موضوع به مربوط مقاالت
  ايم به دست آورد. مارك مشخص كردههمه چيز را بجز انتخاب خودمان كه با چك 

  

  
  9-8تصوير 

  

  
  10-8تصوير 
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  11-8تصوير 

  

 نمايـان  زيـر  شكل به فوق هاي محدوديت Add Categoeiesعبارت  روي بر ماوس دادن قرار با  
و بـا كليـك بـر روي    ، گـردد  مـي  افـزوده  شـما  جدول به فوق گزينه كدام هر روي بر كليك با .گردد مي

Restore Original Settings آن را به حالت قبل باز گرداند.  توان مي  

  
  12-8تصوير 
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 نتـايج  توانيم مي و رسيده Results كادر به Refine Resultsكادر از بعد جستجو نتايج صفحه در  
نـام   مقالـه،  عنـوان  :از اسـت  عبـارت  جسـتجو  نتيجه از شده بازيابي اطالعات. نماييم مشاهده را جستجو
 ها مقاله به استناد براي است بديهيه. مقال استنادهاي تعداد نهايت در و مجله عنوان انتشار، سال نويسنده،
 مواردي صفر در و پايين بسيار جديد هاي مقاله به استناد ميزان لذا باشد گذشته آن انتشار از مدتي بايستي
  . بود خواهد

  

  
  13-8تصوير 

  

  
  14-8تصوير 

  
 : گردد مي مشاهده زير گزينه 2 مقاله عنوان ذيل در   

1- :View at Publisher آن دانشـگاه  چنانچـه  و متصل مجله ناشر سايت به گزينه اين انتخاب با 
 . يافت خواهيد دسترسي مقاله آن كامل متن به باشد كرده خريداري را بانك

2- :show Abstracts مشـاهده   صفحه همان در را مقاالت چكيده توانيد مي گزينه اين از استفاده با
   .منظور بايد بر روي شكل مقابل كليك كرد دينب. نماييد
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چنانچـه آن   PDFيك از مقاالت و كليك بـر روي  توجه: با گذاشتن عالمت چك مارك در كنار هر  
  هاي خريداري شده باشد تمام متن مقاله براي ما باز خواهد شد. مقاله در  بانك

  

  :Author(s) توسـط آن نويسـنده    كه توانيد تمامي مقاالتي اسامي مياز  يك بر روي هر كليك با
 .نوشته شده بازيابي و همزمان مقاالت نويسندگان همكار را نيز مشاهده نماييد

 

    :Citation ايـن مقالـه را    كـه  به عبارتي مقـاالتي  يا مقاله استنادهاي يك با استفاده از اين گزينه
 كليك كنيد. citationكافي است بر روي عدد مقابل در  نماييد.اند مشاهده  خود قرار داده مقاله رفرنس

  

  
  15-8تصوير 

  

-Export،Print،,E ديگـري از جملـه   هـاي  قسـمت  Download PDFعالوه بـر  در قسمت باال  
Mail,Creat bibliography ,Add to My List ,View View Citation Over view، 

bibliography،View References  . وجود دارد 
  Outputنرد قسـمتي بـا عنـوا   وا  Creat bibliographyايـ Mail,Export  با كليك بـر روي   
  كنيم. كليك مي Export  شويم و با تعيين نوع خروجي بر روي مي

  كردن را انتخاب كرد.Export فرم مورد نظر جهت  Export Format بايد از گزينه  

  
  16-8تصوير 
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  17-8تصوير 

  

  Add to Listنماييم استفاده مي مذكورراي ذخيره نتايج جستجــــو از گزينه : ب.  
  Add to List :كه مايل به ذخيره نمودن آنها هستيم با عالمت چك مشـخص و   هايي را ابتدا مقاله

  . نماييم را انتخاب ميAdd to List  عبارت

  
 18-8تصوير
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:View Citation Over View 
صـورت مرتـب شـده بـا جزئيـات      ه ها را رديـابي و ب توانيد استنادهاي مقـاله گزينه ميبا انتخاب اين   

استنادها مشخص گرديده است.  كل در صفحه فوق استنادها به تفكيك سال و در نهايت .مشاهده نماييد
 اند) كرده به مقاله فوق استناد كه مقاالتي ( استنادهاي سال مذكور بر روي اعداد داخل جدول كل كليك با

نويسنده خود به مقاالتش نموده است در  كه استنادهايي را كه توان مشاهده نمود. الزم به ذكر است را مي
 Self هـاي فـوق گزينـه    لذا در صورت تمايل به عدم احتسـاب مقالـه   .اين جدول احتساب گرديده است
Citations of all Authors  خيره نتايج جستجــــو براي ذ د. را در باالي صفحه فوق عالمت بگذاري

شود. در كنار آن  گزينه فوق نتايج به اين صورت نمايش داده مي با تاييد. نماييم از گزينه فوق استفاده مي
  دهند. را هم نمايش مي h-indexنيز 
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  H-Graph: اقـدام   1995از سال  كه هاي نويسندگاني است ، ابزاري براي ارزيابي مقالهصاين شاخ
روش زيـر   3 ايـن ارزيـابي را بـه   . شود اي نمايان مي اين گزينه صفحه با انتخاب .اند مقاله نموده پ به چا

  دهد. انجـــام مي
  

  View Citation: توان تمام مقاالتي را كـه بـه مقالـه مـورد نظـر مـا اسـتناد         با اين گزينه مي
  اند مشاهده نمود. كرده

  

  View References :مقاله مورد نظر ما به آنها استناد كـرده اسـت    بهتوان تمام مقاالتي را  مي
  .را مشاهده نمود
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  20-8تصوير 

 

  توجه:
 Basic Search امكـان جسـتجوي آن در   هاي ديگري مـورد نيـاز باشـد    محدوديت كه در صورتي  

 . مراجعه نمود dvance Search توان بـه وجــود ندارد مي
  

 :Author Search 
 . نويسنده گزينه فوق را مطابق شكل ذيل انتخاب نماييد يك استنادهاي جستجوي مقاالت و براي  
   :Authors  نام خانوادگي نويسنده مورد نظر كردن وارد  
   :Show Exact matches Onlyمورد نظـر   درصورت تمايل به انطباق جستجو فقط با نام كوچك

توسـط دكتـر    خـواهيم مقـاالتي راكـه    مثال در نمونه زير مـي به عنوان  .گزينه را انتخاب نماييد شما اين
 . نماييم ، لذا گزينه فوق را عالمت گذاري ميمرضا نمازي نوشته شده است مشاهده نمايي محمد

    :Affiliation صورت  اين غير توانيد نام موسسه نويسنده مورد نظر را وارد نماييد در در صورت تمايل مي
نويسـنده مـورد    كوچك نام كه در صورتي .پذير است سسه در مراحل بعد نيز امكاننام مو كردن امكان محدود
 . شويم كنيد و وارد مرحله بعد مي را وارد Search و گزينه كرده او را وارد خانوادگيدانيم نام  نمي نظر را دقيقاً
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  21-8تصوير 

  

شكل مختلف در مجالت به  چندين نماييد نام نويسنده مورد جستجوي ما به مشاهده مي كه همانطور   
ك چـ  و با گذاشتن عالمت يافته صفحه فوق ابتدا اشكال مختلف نام نويسنده را ذا درل .رسيده است چاپ
در اين صفحه در مقابل اشكال مختلـف نـام    .نماييد انتخاب را Show Document هآنها گزين كنار  در

 : خوريم زير برمي گزينه نويسنده به دو
 

  .و منابع آنها را نيز مشاهده كرد توان به آخرين مقاله نويسنده دست يافت اين عالمت ميبا كمك 
 توان به عنوان آخرين مقاالت نويسنده دست يافت. ا كمك اين عالمت ميب 
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 Scopus / 259 اطالعاتيپايگاه : هشتمفصل 

 Affiliation Search 
 موسسـه در  يك هاي اشكال مختلف نام يافتن يا اي خاص و به منظور بررسي وضعيت علمي موسسه  
دانشـگاه مـورد    يا نام موسسه Affiliation مربوط به كار و در كليك هاي اطالعاتي گزينه فوق را بانك

 Author, و Basic انجام اين جستجو در سه نوع جسـتجوي  كه م به ذكر استالز .نظر را وارد نماييد
Advance  ط به دانشگاه علوم پزشكي خواهيم وضعيت مقاالت مربو به عنوان مثال مي. پذير است امكان

 . براي اينكار مي توانيم به دو شكل جستجو را انجام دهيم . شيراز را بررسي نماييم
 .نماييم كليك را Search ابتدا نام دانشگاه را در قسمت جستجو وارد و گزينه -1 

  

  
 23-8تصوير 

  

  24-8تصوير 
  
دانيم  نمي  باشند را دقيقاً با دانشگاه مورد نظر ميبه نحوي در ارتباط  كه نام موسساتي كه در صورتي  -2 

  . نماييم جستجو را شروع مي را وارد و سپس   Shiraz ابتدا واژه
 اين نوع جستجو همانطور اما در .نماييم مطابق جستجوي مورد اول اشكال مختلف نام را انتخاب مي  
 . گردد نتايج جستجو نمايان ميدر شكل ذيل مشخص گرديده تعداد نتايج بيشتري در صفحه  كه
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  Feed Back : بايد ابتـدا در   بازخوردبراي گرفتنRegister    سـپس بايـد در كنـار     .دثبـت نـام كـر
خواهيم عالمت چـك را قـرار دهـيم و پـس از وارد شـدن در گزينـه        مي بازخورداي كه براي آن  موسسه

Feed Back كنيم. اطالعات خواسته شده را تكميل نموده و آن را ارسال مي  

  
  26-8تصوير 
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Show Documents:   مي توان با انتخاب موسسه مورد نظر و كليك بر كـادرShow Documents 
اين كار را با كليك بر روي عدد مقابل موسسه در آيكون  .كليه مقاالت موسسه مورد نظر را مشاهده كرد

Document  نيز مي توان انجام داد.  
  

 
 27-8تصوير 

Advance Search 
واژه  خود سايت مشخص نموده قبل از كه كدهايي وارد و با قرار دادن واژه را كليد توان در اين جستجو مي  

كليـك   بـا دوبـار   .در جدولي مطابق شكل زير مشخص گرديده اسـت  كدها تمامي .نوع آن را مشخص نماييد
 .گردد مربوط به جستجو منتقل و توضيحات مربوط به استفاده آن نمايان مي كادر بهبر روي آن  كردن
  . نويسنده است يك واژه مورد نظر ما اسم : مثال

  

  
  28-8تصوير

Author - Name 
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Sources 
گزينه فـوق   ،گردد وارد مي Scopus هاي آنها در سايت مقاله كه به منظور آگاهي از عناوين نشرياتي  

 . را انتخاب نماييد
 : طريق عمل نمود 4 توان به براي مشاهده نشريات فوق مي  

 . جستجو به صورت موضوعي -1
   بر اساس نوع نشريات جستجو -2
 ... واژه در عنوان و كليد جستجو بر اساس -3
 جستجو بر اساس الفباي عنوان نشريات -4
 

  
  29-8تصوير 

  
 شماره اسـتاندارد  ،ناشر  ،عمجله از قبيل موضو توان جزييات كامل مجله مي يك بر روي عنوان كليك با  
، آخرين شماره از مجله، تعداد مقـــاالت بـه   Scopusمجله در ، پوشش سال اينالمللي نشريات ادواري بين

 .، مقايسه علمي اين مجله با مجالت ديگر، مشاهده نموددر دست انتشار هاي تفكيك ســال، آناليز مقـــاله
 . براساس الفبايي جستجو شده است .. AAPS journal مجله : لمثا
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  30-8تصوير

  

  
  31-8تصوير 

  
Analytics  

 .نماييـد  كليـك  رشته خاص گزينه فـوق را  يك هاي مربوط به مجله به منظور تحليل علمي مجله يا  
 كليك موضوعي وزمينه  سپبعد از انتخاب اين گزينه و تكميل نمودن بخش مربوط به عنوان مجله و س

هاي موضوع انتخابي را به ترتيب حـروف   كه كليه مجله شود اي گشوده مي صفحهجستجو  بر روي گزينه
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علمي مجله فوق را بـر روي نمـودار سـمت راسـت      الفبا مرتب و با دوباركليك كردن بر روي آن وضعيت
در ايـن صـورت    كه داشتانتخاب  يك توان بيش از مي كه الزم به ذكر است .نماييد صفحه مشاهده مي

                           بـراي مشـاهده جزييـات هـر مجلـه بـر        د.دهـ  هر مجله را به رنگي خـاص بـر روي نمـودار نشـان مـي     
 . نماييد.... Show info روي
 : سه عنوان مجله زير مورد بررسي قرار گرفته است : مثال  

1- AAPS 
2- Allergy: European Journal 
3- Journal Africaind’ Hepato 
 

 
  32-8تصوير 

 
Alerts My 

توانيـد از   شـدن مـي   Register با كه باشد در اين سايت مي الزمه استفاده از اين بخش ثبت نام كردن  
  .امكانات زير استفاده نماييد

 . از استنادها به مقاالت Alert از استنادها به نويسندگان، Alert ها، از جستجو Alert ايجاد -1
  د.فعات بعها براي استفاده در د جستجوذخيره  -2
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 . هاي اين سايت در گردهمايي كردن ثبت نام -3
 . پروفايل شخصي يك ايجاد -4

 صفحه مربوطه را تكميل و سپس Register بر روي گزينه كليك براي وارد شدن در اين قسمت ابتدا با
 .را انتخاب و وارد صفحه مربوطه شويد My Alerts گزينه

  وجود دارد: Alert نوع گزينه  3در اين صفحه 
1- Set New Search Alert 
2- Set New Author Citation Alert 
3- Citation Alert     Set New Document 

  

  Search Alerts: با موضوع جسـتجوي مـا    كه مقاالت جديدي پ چا چنانچه تمايل داشته باشيم از
در صفحه نتايج جستجو را فعال نموده، در Set New Search Alert  گزيــــنه يابيم مشابه است اطالع

 .توانيم آنها را مشاهده نماييد مي My Alert بر روي كليك دفعات بعدي ورود به سايت با
  :Document Citation Alerts ها از اين  در صورت تمايل به اطالع از استناد به مقالهAlert 

  شود. استفاده مي
  :Author Citation Alerts نويسـنده از ايـن    يك براي آگاهي از استناد مقاالت جديد به مقاالت

  شود. گزينه استفاده مي
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Saerch alert 

Author  citation alalert 

Document citation alalert 
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 :My List 
چنانچه  دد.گر ذخيره مي My List موقت درصورت ه گيرد ب در اين سايت انجام مي كه كليه اعمالي  

بـر روي   بايستي مقاالت را انتخاب و سـپس  جستجوهاي خود داشته باشيد مي كليه تمايل به ذخيره دائم
  . نماييد يككل در صفحه نتايج جستجو  My saved  lists گزينه

  

 
  34-8تصوير 

  
  View Saved lists هاي مختلف را نمايش داد.فهرست : مي توان كليه مقاالت ذخيره شده در  

  
My Setting 

  نماييد كليك ها گزينه فوق را Alert دسترسي به صفحات شخصي و به عبارت ديگركليه جستجوها وبراي   
1- :Saved Searches  ر ايـن صـفحه   د باشـد.  مـي  جهت دسترسي به نتايج جستجوهاي انجام شـده

  وجود دارد. Alert ذخيره كردن آن يا تغيير در كردن يا تغيير در جستجو، Up Date امكان
2- : My Alertsدسترسي به تمامAlert .هاي ساخته شده  
3- :My Saved Lists مشاهده جدول جستجوهاي انجام شده.  
4- : My Authors .مشاهده جزئيات مربوط به نويسندگان  

My saved lists

View Saved lists 
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5- Personal Profile & Scopus Settingsدر اطالعات شخصــي از قبــــيل  : تغييرE-mail  ،
Password ،name Ref Manager ....و  

6- :Refworks Settings مــــديريتي ماننــــــد در صــــورت اشــــتراك نــــرم افزارهــــاي                   
References Manager كرد خواهد ياري اين گزينه جستجو گر را جهت گرفتن خروجي.  

7- :Change Password اطالعات مربوط به تغيير Registerمي باشد. شدن در سايت  
  

 
 35-8تصوير 
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  مقدمه
توسـط   1985) در سـال  Institute for Scientific Informationموسسـه اطالعـات علمـي (     

ن در زمينه مقـاالت  يس شد و يكي از موسسات معتبر جهاايالت فيالدلفياي آمريكا تاس يوجين گارفيلد در
در  هاي مختلف است. موسسه اطالعات علمي منابع پـژوهش سراسـر جهـان را    معتبر علمي در تخصص

كنـد و ارجاعـات    هاي موضوعي علوم، علوم اجتماعي، علوم انساني و هنر و كتب استنادي نمايـه مـي   رده
  ها مقاله فراهم آورده است. از ميليون مستند را

بانك اطالعاتي موسسه اطالعات علمي مركزي براي فهرست نمودن و پوشش دادن جامع مهمترين   
  باشد.  مجالت علمي منتشره در دنيا به منظور تبادل اطالعات ميان پژوهشگران مختلف مي

  ISI Web Of Knowledge   192000ثبـت اختـراع،   ميليـون پروانـه    23مجلـه،   22000شامل 
ميليون ساختار شيميايي اسـت كـه    2كتاب و  5000وب سايت،  5500ها،  مقاالت ارائه شده در كنفرانس

  شود. را شامل مي Web Of Science (WOS) اين محصول
  Web Of Science (WOS)  آوري شده از هزاران مجلـه   پايگاه شامل اطالعات جمع 6مركب از

  باشد: پژوهشي مي
  )Science Citation Indexايه استنادي گسترش يافته علوم (نم -1
  )Science Citation Index Social ( نمايه استنادي علوم اجتماعي -2
  )Art & Human Citation Index نمايه استنادي علوم انساني و هنر( -3
  )Index Chemicus( نمايه شيمي -4
  )Current Chemical Reactions( واكنش هاي شيميايي جاري -5
  )Book Citation Index ( نمايه استنادي كتاب -6

باشـد. نمايـه    اين نمايه براي مجـالت ادبـي تـا علـوم مـي      :نمايه استنادي گسترش يافته علوم  
باشد. تعـدادي از موضـوعاتي كـه     استنادي علوم شامل همه منابع به دست آمده از مقاالت نمايه شده مي

نجوم، بيوشيمي، زيست شناسي، بيوتكنولوژي، شيمي، علـوم كـامپيوتر،   دهد شامل: كشاورزي،  پوشش مي
  علم مواد، رياضيات، پزشكي، علم گياه شناسي، روانپزشكي، دامپزشكي و جانور شناسي است.

كند. پوشش  شاخه علوم اجتماعي را نمايه مي 50اين نمايه بيش از  نمايه استنادي علوم اجتماعي:  
شناسي، تاريخ، روابط  دهد شامل: انسان تعدادي از موضوعاتي كه پوشش مي به بعد است. 1956زماني آن 

صنعتي، كتابداري، حقوق، زبان شناسي، فلسفه، روانشناسي، روانپزشكي، علوم سياسي، بهداشت همگاني، 
  باشد. نشيني، مطالعات زنان مي عمكرد اجتماعي، خدمات اجتماعي، جامعه شناسي، اعتياد، مطالعات شهر

شناسي را نمايه  اين نمايه مجالت برجسته جهاني هنر و انسان استنادي علوم انساني و هنر: نمايه  
باشد. استنادهاي شما را به صورت واقعي به يك كار هنري،  به بعد مي 1975كند. پوشش زماني آن از  مي
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بـه زبـان انگليسـي     ها چكيده 2000دهد. از ژانويه  هاي موسيقي يا ديگر منابع مرتبط ارجاع مي  ، نت كتاب
دهد شامل: باستان شناسي، معماري، هنـر،   باشد. تعدادي از موضوعاتي را كه پوشش مي قابل جستجو مي

شناسـي، نقـدهاي    مطالعات آسيايي، ادبيات باستان(كالسيك)، رقص، فرهنگ قومي، تـاريخ، زبـان، زبـان   
  باشد. تر ميادبي، ادبيات، موسيقي، شعر، راديو و تلويزيون، فيلم، مذهب و تئا

اين نمايه تعداد زيادي از ركوردهـاي پايگـاه از شـروع تـا پايـان واكـنش را نمـايش         :نمايه شيمي  
پوشـش    باشـد.  هاي فعال زيستي و محصوالت طبيعي مـي  دهند. نمايه شيميايي منبع حياتي از تركيب مي

 به بعد است. 1993زماني آن از 
هاي منفرد يا چنـد   هاي شيميايي رايج شامل روش اين نمايه واكنش :هاي شيميايي جاري واكنش  

رونـد واكـنش     باشـد.  هاي ثبت اختراع از منابع معتبر مي اي گرفته شده از مجالت برجسته و پروانه مرحله
باشـد.    كلي فراهم آورده هر روشي با جزئيات طوالني، نمودارهاي دقيق ارائه شده از مرحلـه واكـنش مـي   

  باشد. تا كنون مي 1985پوشش زماني آن از سال 
 Web Of Scienceترين سرويس پايگـاه اطالعـات علمـي      تازه اين نمايه :نمايه استنادي كتاب  

هاي موضوعي مورد نظرشان را  هاي مرتبط در حوزه است. اين سرويس، دسترسي پژوهشگران را به كتاب
، قابليت جسـتجو در  WOSكند. اين سرويس در كنار ساير خدمات پايگاه  به راحتي و سهولت فرآهم مي

دهد و به نوعي مكمـل سـاير    استنادهاي كتب، نشريات و مقاالت كنفرانس را به نحو مطلوبي توسعه مي
هـاي   شود. همچنين، ارتباط اين نمايـه بـا فهرسـت    هاي استنادي موجود در اين پايگاه محسوب مي نمايه

ها را بـراي   اي موجود در آن كتابخانه ابخانهپذيري منابع كت پذيري و دسترس  ، مشاهدهپيوستهاي  كتابخانه
هزار عنوان كتاب در موضـوعات علـوم    25در حال حاضر اين نمايه، شامل  دهد. پژوهشگران افزايش مي

كامپيوتري، پزشكي بـاليني،   فناوري/ اجتماعي و رفتاري، هنر و علوم انساني، فيزيك و شيمي، مهندسي/
هزار عنوان كتاب به اين نمايه افزوده 10رود ساالنه  و انتظار مي علوم طبيعي، و كشاوري و بيولوژي است

تحليل شبكه استنادي موجـود در   -از:  شاملهاي مهم اين نمايه براي پژوهشگران  شود. برخي از قابليت
اي  هـاي كتابخانـه   هاي جهاني؛ ارتباط بين منـابع و فهرسـت   اي از پژوهش ها در طيف گسترده بين كتاب

هاي  ها در فرايند گيري از كتاب ها؛ سنجش و ارزيابي ميزان مشاركت و بهره موجود در موسسات و دانشگاه
  باشد. مي هاي موضوعي خاص علمي و پژوهشي درحوزه

  
  ورود به پايگاه اطالعاتي

بتدا وارد سايت كتابخانه مركزي دانشگاه علوم پزشكي موسسه اطالعات علمي ا سايت به ورود جهت  
  . / شده و سايت مورد نظر را انتخاب كنيدhttp://lib.mui.ac.irاصفهان به آدرس 
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  1-9تصوير 

  
كنيـد در اولـين    همـانطور كـه مشـاهده مـي     علميموسسه اطالعات بعد از ورود به پايگاه اطالعاتي   

  شود. قرار دارد و با انتخاب آن وارد قسمت جستجو در پايگاه مي   ALL Databaseقسمت 
 

  
  2-9تصوير 

  
  انواع جستجو:

  باشد: ها به شرح زير مي ،گزينهALL Databaseدر   
  Search:   در اين قسمت در جعبـهSearch for        كليـد واژه مـورد نظـر جهـت جسـتجو را تايـپ
توان موارد موضوع، عنوان، نويسنده، نـام ناشـر، سـال نشـر، آدرس، ويراسـتار،       مي Inكنيم و از جعبه  مي
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كنيم كه كليدواژه مـورد   كنيم كه در واقع با انتخاب هر گزينه مشخص مي نويسنده گروهي را انتخاب مي
ور پيش فرض در قسمت اول بر روي موضوع و در قسـمت دوم  جستجو در چه فيلدي جستجو شود. به ط

بر روي منوي نويسنده و در قسمت سوم بر روي نام ناشر قرار دارد. الزم به ذكر است كه در كنار همـين  
وجود دارد كه با كليك بر آن نمايه الفبايي فيلد انتخاب شـده بـه شـكل ذيـل مشـاهده       جعبه شكل 

  توان از آن استفاده نمود. مي گردد كه جهت بازيابي بهتر مي
  

  
  3-9تصوير 

اي مطابق شـكل زيـر    بعد از انتخاب و كليك بر حرف مورد نظر در قسمت زيرين صفحه باال، صفحه  
  ايم. را انتخاب كرده  Hشود. ما در اينجا حرف  مشاهده مي

  
  4-9تصوير 
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كليك نموده و بعد از آخـرين انتخـاب بـر روي كليـد      Addكه جهت انتخاب هر مورد بر روي كليد   
OK .كليك نمائيد تا موارد اضافه شده به كليد واژه جستجو اضافه شود  
الزم به ذكر است كه مقايسه نتـايج جسـتجوي در ايـن بانـك بـا موتـور جسـتجوي ديگـر هماننـد            

Google كليدواژه و مترادف آن را به طور هايي همچون بازيابي يك  دهد اين سيستم با قابليت نشان مي
دهد. حتي اگر به ترمينولوژي آن حوزه تخصصي اشراف نداشته باشيم، ليكن در موتور  تري انجام مي جامع

  شود.  نتايج به خود كلمه محدود مي Googleجستجوي 
  

  عملگرها
  باشند: گردد كه شامل موارد ذيل مي مشاهده مي And/Or/Notدر قسمت بعد عملگرهاي   

  
  And :   ،براي تركيب دو مفهوم است و در صورتي كه بين دو كليدواژه در عبارت جستجو قرار گيـرد

  نمايد كه هر دو كليدواژه را با هم داشته باشد. ركوردهايي را بازيابي مي
  

  OR : كند كه يك يا هر  رود و ركوردهايي را بازيابي مي هاي مشابه به كار مي جهت تركيب كليدواژه
  كليدواژه را در خود داشته باشد.دو 
  

  Not : رود و هرگاه بين دو كليـدواژه بـه كـار     براي جداكردن و كنار گذاشتن يك كليدواژه به كار مي
  نمايد كه كليدواژه اول را شامل و كليدواژه دوم را نداشته باشد. رود، ركوردهايي را بازيابي مي

  
اسـتفاده   " "عبارت دقيقا جسـتجو شـود از عالمـت    الزم به ذكر است در صورتي كه بخواهيم يك   
نويس و  هاي باال همچنين براي جستجوي كليدواژه "physiology of heart"مثال كنيم. به عنوان مي
كنـيم.   وارد مـي  H2Oكـه بـه صـورت     H2Oكنـيم مثـل    نويس آنها را در يك خط يكسان وارد مي زير

وجود دارد كه امكان تغييـر زبـان بـه چينـي را فـراهم       View inهمچنين در قسمت زيرين كليد گزينه 
  كند. مي
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  5-9تصوير 

  
و در جعبـه دوم بـا نويسـنده     Libraryدر اين قسمت به عنوان مثال در جعبه اول با موضوع كلمـه    

Hariri  آيد. را تايپ كرده و نتايج زير به دست مي  
 

  
  6-9تصوير 

  
1- Result دهد. مقاله است را نمايش مي 3: اين گزينه تعداد نتايج جستجو كه دقيقا  
2- Sort Byتوانيد به ترتيب نتايج جديدترين مقاله بر اساس سال نشر، تعداد اسـتناد بـه    : جستجو را مي

  مقاله، ارتباط موضوعي، نويسنده اول و عنوان منبع مرتب نمود.
3- Refinr Resultتوانيد در نتايج جستجوي خود باز عمل سرچ را انجـام دهيـد تـا     : در اين بخش مي

  تر به مطلب مورد نظر را بيابيد. نتايج خاص

1

4
5

6 27
3

8

9 10
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4- General Categoriesكند كه اگر بر روي لينك  بندي مي : تعداد نتايج جستجو را به تفكيك طبقه
More option/Valus توان پس از انتخاب گروه مورد نظر  شود كه مي ز ميكليك نماييم صفحه زير با

نتايج را محدود به گروه انتخاب شـده نمـود ولـي در صـورت انتخـاب كليـد        Refineبا استفاده از كليد 
Exclude .نتايج مربوط به گروه انتخاب شده حذف خواهد شد  

5- Subject Areasكند در ايـن گزينـه نيـز     بندي مي : تعداد نتايج جستجو را به تفكيك موضوع طبقه
تـوان   كليك نماييم همان مراحل قبل را مـي  More option/Valusمثل مورد قبل اگر بر روي لينك 

  انجام داد.
6- Printتوان اطالعات كتابشناختي مقاله به همراه آن مشاهده و چاپ نمود. : با استفاده از اين كليد مي  
7- E-mailاي خود و يا ديگران با كليك بر روي ايـن كليـد، وارد   : براي ارسال مقاالت انتخاب شده بر

كليـك   Send E-mailصفحه مربوطه خواهيد شد و بعد از تايپ مـوارد خواسـته شـده، بـر روي كليـد      
  د.نمايي

8- Add to Market List     براي اضافه نمودن مقاله انتخاب شده به فهرسـت مقـاالت مـورد عالقـه :
مشـاهده مجـدد ايـن مقـاالت در دفعـات بعـد، از طريـق همـين كليـد           خود، از اين كليد استفاده نماييد.

 پذير است. امكان
9- save to :توانيـد مقـاالت انتخـاب شـده خـود را در نـرم افـزار         هاي خود مـي  براي مديريت بهتر پروژه

Endnote .ذخيره نماييد. طرز استفاده از اين نرم افزار در قسمت راهنماي آموزشي مربوطه ذكر شده است  
10- Save to Endnote         اين كليد بـراي ذخيـره و مـديريت مقالـه انتخـاب شـده در نـرم افزارهـاي :

Endnote, Procite, Reference Manager باشد. مي 
  

  
  7-9تصوير 

  
 ,Group/Corporate, Authors, Editors, هاي  در قسمت زيرين صفحه جستجو براي گزينه  

Funding Agencies, Source Titles, Conference/Meeting Titles, Publication 
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Years, Languages ,Countries/TerritoriesDocument Type, Authors  همانطور كه در
پيشـنهادات خـود سيسـتم را بـه نمـايش        شود در كنار آنها با كليك بر روي عالمـت  تصوير ديده مي

  شود. صفحه جديدي از پيشنهادها باز مي More option/valueگذارد، و با كليك بر روي گزينه   مي
  

 
  8-9تصوير 

  
             همانطور كه در تصوير ديده شده است در مواردي كه دسترسـي بـه مقالـه تمـام مـتن اسـت گزينـه         

Full text خورد. با كليـك بـر روي گزينـه     به چشم ميView abstract  تـوان چكيـده مقالـه را     مـي
  شود. عنوان مقاله صفحه جديدي حاوي اطالعات زير باز ميمشاهده كرد. با كليك بر روي 

  

   
  9-9تصوير 

  
توان تعداد استنادات به مقالـه و همچنـين اسـتنادات خـود مقالـه را مشـاده كـرد.         در اين صفحه مي  

 Pubmed دهـد در گزينـه   در مـورد آن پيشـنهاد مـي    PUBMEDهمچنين مقـاالت مرتبطـي را كـه    

Pubmed 
related 
article
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related article توان بـا گزينـه   قابل دستيابي است. ميBack to Result List      بـه صـفحه اصـلي
، Pubmedبرگشت. در قسمت انتهايي صفحه كل مشخصات مقاله از نوع مدرك تا شماره اين مقاله در 

  نام كشور، آدرس و غيره قابل مشاهده است.
  

Search History 
دهد كه مقاالت بازيابي شده خود را در موضوعات مختلف در هـر   مياين گزينه به شما اين امكان را   

بار استفاده از بانك اطالعاتي مشاده نماييد. همچنين شما قادر خواهيد بود موارد جستجو شده را از طريق 
Save History       ذخيره نماييد و بازيابي مجدد ايـن مقـاالت در دفعـات بعـد از طريـق گزينـه Open 

Saved History پذير خواهد بود. كانام  
  

  10-9تصوير 
 

 

  
  11-9تصوير 

 

Creait Citation Report  
اي از نتـايج   با كليك بر روي اين گزينـه مـي تـوان يـك بررسـي گرافيكـي آمـاري روي مجموعـه          

  جستجوي خود داشته باشيد.



  

 بـه مقالـه       

 به مقاله را 

Citation 

   

ج جسـتجو   
 Tabيـك    

 واژه مـورد 

ه اسـتناداتي كـه

ن كليه استنادات

n Reportـفحه   
   

نه، در واقع نتـايج
M بـه عنـوان يـ

و اهد شـد و كليـد  

تـوان كليـه ه مـي

توان ين گزينه مي
  كرد.
تـوان وارد صـف ـي

شود. ناد ديده مي

ا انتخاب هر گزين
EDLINEگـاه

م پايگاه ذكر خوا

  12-9تصوير 

گزينـه روي اين

ا كليك بر روي ا
ش داشته مشاهده ك
وي اين گزينه مـ
ه از بيشترين استن

  شود: ه مي

  13-9تصوير 

كه با گردد ده مي
ال با انتخاب پايگ
صفحه جستجو نا

  د.

 هاي اطالعاتي

Vieبا كليك بر :
  ده نمود.

View Withبا :
اش سنده يه مقاله

كليك بر رومت با
م مقاالت نويسنده

صوير زير مشاهد

ي مختلفي مشاهد
شود. به عنوان مثا
ر قسمت باالي ص

يدتجو خواهد گرد

ه ي استفاده از پايگاه

ew Citing Ar
ده است را مشاهد
hout Self-cita
داتي كه خود نويس

H-در اين قسمت :
حه ذكر شده تمام

Select a D 
ب اين سربرگ تص

هاي ير فوق پايگاه
ش يگاه محدود مي
ردد و همچنين د
اه مورد نظر جست

٢
٣
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1- rticles

نظر شد مورد
2- ations

به جز استناد
3- Index

شد. در صفح
  

Database
با انتخاب  

  
در تصو  

به همان پايگ
گر اضافه مي

نظر در پايگا 

١
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.  توان به ضريب تاثير مجالت دسترسي پيـدا كـرد   مي Current Contents Connectدر قسمت   
ضريب تاثير همه ساله توسط موسسه اطالعات علمي بر مبناي ارجاعات به هر يك از مجالت علمـي آن  

محاسـبه بـر   گـردد.   ، بلكه براي مجله محاسبه مي شود. اين ضريب نه براي مقاله يا نويسنده محاسبه مي
  گيرد.  مبناي يك دوره دو ساله صورت مي

  توان اطالعات و ضريب تاثير مجله مورد نظر را مشاهده كرد.  مي Brows Journalدر بخش   
  

  
  14-9تصوير 

  
Journal Citation Report   

توان به يكي از خدمات بزرگ موسسه اطالعات علمي  مي Journal Citation Reportدر قسمت   
يا گزارشات استنادي نشريات منبعي معتبر براي ارزيابي مجالت علمي جهان است  JCRدسترسي يافت. 

اساس تعداد استنادات و ضريب  مند مجالت را بر باشد كه امكان سنجش نظام و حاوي اطالعات آماري مي
تاد كننده و مورد استناد است كـه بـه صـورت موضـوعي عمـل      تاثيرشان و همچنين فهرست مجالت اس

كند.  هاي موضوعي مختلف، به وسيله ضريب تاثيرشان با يكديگر مقايسه مي كند و مجالت را در گروه مي
  شود. صفحه زير باز مي  Journal Citation Reportبا كليك بر روي گزينه

 

  
  15-9تصوير 

  عبارتند از: JCRمهمترين كاركردهاي 
  تعيين تعداد استنادات به يك مجله. -1
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  .گيري اهميت مجالت است ترين شاخص اندازه ترين و رايج تعيين ضريب تاثير مجالت ضريب تاثير مهم -2
  امكان مقايسه مجالت هم موضوع و تعيين جايگاه مجله در ميان ساير مجالت هم موضوع. -3
عبارت اسـت از تعـداد اسـتنادات در هـر سـال بـه        :)Immediacy Index( تعيين شاخص فوريت -4

  مقاالت يك مجله، تقسيم بر تعداد مقاالت قابل استناد چاپ شده در همان سال.
) Cited half lifeتعيين نيمه عمر: شاخص نيمه عمر به دو دسته نيم عمر استنادات به يك مجله ( -5

  شود.  تقسيم مي )Citining Half lifeو نيم عمر استنادات موجود در يك مجله (
  

  باشد: سه گزينه به شرح زير موجود مي Select an optionدر قسمت 
1- View a group of journals by  

Subject Categoryاساس انتخـاب   توان بر : مي
  ها از كشو موجود، نتايج را مشاهده نمود. گزينه

2- Search for a specific journal      جسـتجو در بـين مجـالت پذيرفتـه شـده در :Web of 
Science باشد. پذير مي از طريق اين گزينه امكان  

3- View all journalsدهد. : فهرست الفبايي مجالت را در دسترس قرار مي  
  SUBMIT و انتخاب سـال و كليـك بـر    JCR Science Editionالزم به ذكر است با استفاده   
  توان نتايج را به همان سال محدود نمود. مي
  

Additional Resources 
  شود: خوريم كه به اختصار بيان مي مي هاي مختلفي بر شويم به قسمت زماني كه وارد اين قسمت مي  
  Index to Organism Names     يك پايگاه علوم زيستي اسـت و محصـوالت رايگـان موسسـه :

يدايش آنها هاي موجود و تاريخچه پ ترين اطالعات را در مورد ارگانيسم باشد كه كامل اطالعات علمي مي
  دهد. ارائه مي

  Biology Browserباشد. پيوندهايي به انجمن اطالعات علوم زيستي مي : يك پايگاه رايگان از منابع و  
  Researcher IDباشد و به هر نويسنده كد واحدي اختصـاص   : يك انجمن تحقيقاتي محققين مي

نويسندگان شناخته نشده بازيابي نمود. اين آرشيو توان نويسندگان پر استناد را از بين ساير  داده است و مي
فهرست ناشـرين و همچنـين ايـن كـه يـك محقـق چگونـه از         براي پيدا كردن اين نويسندگان و مرور

  رود. تحقيقات جهان بهره برده است به كار مي
  Science Watchبندي هفتگي موضوعات جديد و پيشينه تحقيقات در منابع آزاد وب بـراي   : گروه

ها و مقاالت جديد، پروفايل دانشـمندان،   كند و حاوي مصاحبه تحليل آنها ارائه مي تعيين شاخص علمي و
  از Essential Science Indicatorsهــــايي كــــه در  هــــا و مليــــت مجــــالت، انجمــــن
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Thomson Scientific اند. برگزيده شده  
  Thomson Scientific    ــايت ــه س ــن گزين ــر اي ــك ب ــا كلي ــي  Thomson  : ب ــاز م ــود. ب   ش

 Thomson Scientific هــاي بهداشــتي و علمــي اســت كــه از شــركت   بخشــي از گــروه مراقبــت
Thomson هاي نوآورانه تركيب كرده تا توانـايي   جدا شده است. اين بخش اطالعات موثق را با فناوري

هـاي   راه حـل مشتريان را در دست يافتن به نتايج جستجوي جهاني و تجاري افزايش دهد. پيشنهادات و 
اطالعاتي اين بخش به پژوهشگران در هر مرحله از تحقيق و توسعه به منظور رشد و پيشرفت آنها ياري 

رساند. مشتريان اين بخش شامل متخصصان اطالع رساني و محققان و پژوهشگران در زمينه فناوري  مي
عـالي، آمـوزش همگـاني،    ، حقوق، خدمات مالي، آموزش  هاي بهداشتي زيستي، شيمي، مهندسي، مراقبت
  باشد. اطالعات مرجع و وضع ماليات مي
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  مقدمه
 MCB Univercityنـام جديـد ناشـر     Emerald تاسيس شد.1967در سال  Emeraldپايگاه   

Press ناشرين نشريات چاپي و الكترونيكي است. باشد كه يكي از معتبرترين مي  
  عبارتند از:Emerald  محصوالت  
  Emerald Fulltext  مجلـه  100مقاله قابل جستجو در بيشتر از  42000شامل بيش ازEmerald 

 مهندسـي مكانيـك،   كتابـداري،  بازاريـابي،  كه پوشش موضوعي آن شامل مديريت منـابع انسـاني،   است.
  باشد. ميا كنون ت1989  باشد و پوشش زماني آن از سال مهندسي برق و الكترونيك مي

  

Emerald Abstract 
 علوم كامپيوتر از بهترين انتشارات دنيا در زمينه مهندسي عمران،هاي مقاالت  يك مجموعه از چكيده  

 Communications Securityهـاي  كه در چهار پايگاه اطالعاتي بـا نـام   باشد و امنيت ارتباطات مي
Abstracts & Computer> Abstracts International Database Computer 
Abstracts International Civil Engineering _ Abstracts Current Awareness 

  آوري شده است و از طريق اينترنت قابل دسترسي است. جمع
  

Management Review Emerald 
شامل مديريت آن و پوشش موضوعي  باشد نقد مستقل مقاالت مديريتي مي 170000شامل بيش از   

مـديريت اطالعـات    بـرداري،  توليـد و بهـره   مديريت اطالعـات،  حسابداري و مالي، كيفيت، منابع انساني،
  باشد. مي كنونتا 1989باشد و پوشش زماني آن از سال  مي

 

  چگونگي اتصال
از طريـق صـفحه اصـلي سـايت دانشـگاه       Emerald Fulltextتوانيد به بانك اطالعـاتي   شما مي  

نيـاز بـه وارد    اگر از طريق سايت دانشگاه براي استفاده از اين بانك اطالعاتي اقدام كنيد. دسترسي يابيد.
صـورت مـتن   ه ب از خارج دانشگاه، امكان استفاده از بانك مزبور باشد. كردن نام كاربري و كلمه عبور نمي

بـه    Emerald توان با ورود به سايت و يا مي فعال براي دانشجويان دكتري و استادان ميسر است. كامل،
  پايگاه اطالعاتي دست يافت.توان به اطالعات  مي /http://www.emeraldinsight.comآدرس 

 

  
  1-10تصوير 
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  جستجو انواع
  پيشرفته است. به دو روش الف) سريع  و  ب) Emeraldجستجو در 

  :(Quick)  جستجوي سريع الف)
در صـورتي   هاي جستجو را در كادر جستجو وارد كنيد. در روش جستجوي سريع كليدواژه يا كليدواژه  

  را انتخاب كنيد. Bookكه بخواهيد يك كتاب را جستجو كنيد گزينه 
 

 
  2-10تصوير 

  

  استفاده كنيد كه عبارتند از: )Fields to search( توانيد از امكان فيلدهاي جستجو شما مي  
All fields: نين در متن كامل مقالهچتمام فيلدها و هم  

Publication title: )نام ناشر(  
Abstract : )چكيده(  

Keywords: (كليد واژه ها)  
Author: )نويسنده(  

  ):Advanced( جستجوي پيشرفتهب) 
  را از سمت چپ انتخاب كنيد. Search Advancedگزينه   

  

  
  3-10تصوير 
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و سـاير عملگرهـا در كـادر     and و not  ،or هاي مورد نظر خود را با استفاده از عملگرهـاي  كليدواژه  
  جستجو وارد كنيد.

 

  
  4-10تصوير 

  

  فيلد موردنظر خود را انتخاب كنيد كه عبارتند از: از منوي كشويي فيلد جستجو،  
All fields: )تمام فيلدها و همجنين در متن كامل مقاله(  

Publication title: )نام ناشر(  
Abstract : )چكيده(  

Keywords: ها) (كليد واژه  
Author: )نويسنده(  

  

  
  5-10تصوير 

  
Emerald   بندي كرده است: طبقه گروه 4كليه مقاالت خود را در  

1- Implication Research )تحقيقاتي(  
2- Practice Implication )كاربردي(  
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3- Originality )نوآور(  
4- Readability )و آنها را نيـز   عموم است)(قابليت خواندن آن ساده است و قابل درك براي ) عمومي

  باشد. يعني ضعيف مي بندي نموده است كه *** يعني خيلي خوب و * گروهاز لحاظ ارزشي 
Emerald سبك )style بندي نموده است كه عبارتند از: گروه ،گروه 9) مقاالت خود را نيز به  

1-  Wholly theoretical)كامال نظري(  
2-  example Theoretical with worked)نظري و با مثال(  
3-  practice Theoretical with application in)هاي زندگي حقيقي كاربردهاي نظريه در موقعيت(  
4-  Literature review)ها درباره موضوعي خاص نقدهاي نقدها و ويرايش(  
5-  Survey)تشريحي از يك مطالعه(  
6-  Case study )مطالعه روي يك مثال خاص(  
7-  Comparative/Evaluative)ها  ها و انديشه ها و ارزيابي تكنيك هاي بين كشورها و شغل مقايسه

  )ها و نظريه
8-  Journalistic )مقاالت درباره موضوعي خاص(  
9-  Technical)تشريحي از يك تكنيك يا يك محصول(  
زمـاني خاصـي را بـراي    تـوانيم محـدوده    هاي ذكر شده مـي  با انتخاب سالPublished between  در

  جستجو مشخص كنيم.

  
  6-10تصوير 
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  نگاهي به صفحه نتيجه جستجو
 search inهاي ديگري را به جستجوي اوليه خود اضافه كنيد بـر روي لينـك    براي اينكه كليدواژه  

these results هاي مورد نظر خود را وارد كنيد. كليك كنيد و كليدواژه   
 

  
  7-10تصوير 

  
كليك كنيد و تغييرات مورد نظـر  modify search  ايجاد تغيير در جستجو خود بر روي لينكبراي   

  كنيد.را ايجاد 
  

  8-10تصوير
  

در اختيـار   Saved Search Alertامكان ايجاد  Add saved search alertبا كليك كردن بر روي 
 ) درباره آن توضيح داده شد.Alert( رساني گيرد كه در آگاهي شما قرار مي
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  9-10تصوير 

  
  نگاهي به متن مقاله

                  صـــفحه نتيجـــه جســـتجو بـــا كليـــك كـــردن بـــر روي لينـــك عنـــوان مقالـــه بـــه صـــفحه   
Document Request در اين صفحه اطالعات بيشتري درباره مقاله خواهيد ديـد همچنـين    رويد. مي

  مقاله را نيز مشاهده خواهيد نمود. (Abstract)چكيده 
 

  
  10-10تصوير 

  
هايي كه در  (در صورت وجود داشتن) با استفاده از كليدواژه Readings Keyبا كليك كردن دكمه   

كـه بـه مقالـه     Emerald Management Reviewمقاله را از 10داكثر حاين مقاله مطرح شده است 
بـه صـفحه    :Table of contentsبا كليك كـردن بـر روي لينـك     دهد. شما مرتبط است را نشان مي

  گرديد. فهرست نتايج باز مي
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  11-10تصوير 

  

قابل بازيـابي اسـت كـه فرمـت دلخـواه خـود را انتخـاب        PDF و  HTMLمتن مقاله به دو فرمت  
  كليك كنيد. request documentو سپس بر روي لينك  كنيم مي

كنيـد بـر روي آيكـن كليـك      مشاهده مي PDFبراي ذخيره كردن متن مقاله اگر مقاله را به صورت   
 Save Asكنيد از منوي فايل گزينه  مشاهده مي HTMLكنيد و در صورتي كه متن مقاله را به صورت 

  و آنگاه مسير ذخيره سازي را مشخص كنيد. را انتخاب كنيد
كنيد بر روي آيكن كليـك   مشاهده مي PDFبراي چاپ كردن متن مقاله اگر مقاله را به صورت   

كنيـد از منـوي فايـل گزينـه      مشـاهده مـي   HTMLاله را به صـورت  قصورتي كه متن مكنيد و در 
print .را انتخاب كنيد  

 

  
  12-10تصوير 
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  (Browse) مرور
  را از سمت چپ انتخاب كنيد. Browseگزينه   

  

  13-10تصوير 
  

  مرور نشريات
كامل و الفبايي نشـريات بـر    فهرست براي مشاهده. را انتخاب كنيد(title Journal)  عنوان نشريه  

  .نشريات را ببينيد فهرست همهكليك كنيد و  All titlesروي لينك 

 
  14-10تصوير 

  
  مرور مقاالت

هـاي مـورد نظـر را در كـادر جسـتجو وارد كنيـد. بـا انتخـاب گزينـه كليـدواژه            كليدواژه يا كليدواژه  
(Keyword) شوند. وجود دارد بازيابي مينظر  مورد هايي كه درآن كليدواژه  تمام مقاله   

 

  
  15-10تصوير 
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 16-10تصوير
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براي تركيب دو م
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كراي جداك ردن و
هايي را بازيابي مي
ضافه كردن اين ك
ني با كليدواژه مر
 جستجوي كليدو
 مواردي كه از چن

نتيجه جستجوي
ماني كه بخواهيد

با انتخاب  
گزينه (جستج
با شند انجام

با انتخاب  
  

  

 عملگرها
در پايگاه  
   :and ب

ركوردهايي
    :or بر

دو كليدواژه
   :not بر

رود، ركورده
: با اض*  

ريشه يكساني
مثال: با  
در  ():  

عملگرها برا
زم " ":  
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  مقدمه
مقالـه بـه    48680توان دسترسي پيدا كرد كه از اين تعـداد   مقاله مي 64996در اين پايگاه اطالعاتي به   

گيرد، عالوه بـر آنچـه گفتـه شـد تعـدادي از       مجله در اختيار استفاده كننده قرار مي 203صورت تمام متن از 
  دهد. در اختيار استفاده كننده قرار ميدسترسي رايگان هاي كشور را به صورت  هاي تخصصي پژوهش سايت

  

  
  IranMedex از استفاده راهنماي

 ابتدا وارد سايت كتابخانه مركزي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان به آدرس SIDبراي ورود به سايت   
http://lib.mui.ac.ir /  كنيم به شكل زير: سپس بر روي سايت مربوطه كليك ميشده 

  
 1-11تصوير 

توان به خالصـه   وجود دارد كه از طريق آن مي دسترسي رايگاندر صفحه اصلي سايت مكاني به نام   
  ها دسترسي پيدا كرد. نامه هاي تحقيقاتي و پايان ها، طرح مقاالت همايش

  گزينه وجود دارد: 5باشد در آن  سايت به شكل زير ميصفحه اصلي 
  صفحه اصلي -1
  پشتيباني -2
  تماس -3
 فهرست مجالت -4
 انگليسي  -5
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  2-11تصوير 

  
  صفحه اصلي

  :دتوان جستجو را انجام دا در اين صفحه به دو صورت مي
  جستجوي ساده  -1
  جستجوي پيشرفته -2

  
  جستجوي ساده

 دكمـه  روي بـر  و كـرده  تايـپ  Search Box در را خـود  نظر مورد عبارت يا كلمه جستجو، براي  
 هاي انتخاب از توانيد مي باشد كلمه يك از بيشتر جستجو مورد كه عبارت صورتي در د.كني كليك جستجو

"AND" ، "OR" و "Exact Phrase"    كـه  صـورتي  درد. كنيـ  اسـتفاده  بـراي جسـتجوي دقيقتـر 
"AND" تايپ شـده  كلمات تمامي كه شوند مي داده نمايش جستجو نتيجه در مقاالتي كنيد انتخاب را 

 از يكي حداقل كه يافت دخواهي را نتايجي "OR" انتخاب صورت در .باشند داشته را Search Box در
  گزينـه  از بايـد  بيابيـد  را شـده  وارد عبـارت  عـين  اينكـه  بـراي  .باشـند  را دارا شـده  تايـپ  كلمـات 

 "Exact Phrase"  يـك  اينكـه  رغـم  علي كلمات بعضي فارسي در كه داشت توجه بايد كنيد استفاده 
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ـ  شـما  اگـر  عنوان مثـال ه ب . شوند مي جدا هم از "space" يك با ولي هستند كلمه  بـا  مـؤلفي  دنبـال ه ب
 و گزينه كنيد وارد Search Box در را " زاده حسين " عبارت كه صورتي در گرديد، مي " زاده حسين" نام

"AND"  وجـود  دليله ب سايت جستجو برنامه باشد شده انتخاب "space"  كلمـه  دو را عبـارت  ايـن 
 وجـود  " زاده " و " حسـين  " كلمـات  آنها در كه شد خواهند داده نمايش و مقاالتي داده تشخيص جداگانه
 ايـن  رفـع  نيسـت بـراي   جسـتجوگر  نظر جستجو مورد اين از حاصله نتايج كه است طبيعي . باشد داشته
 "Exact Phrase"گزينـه  از اسـت  بهتـر ). اسـت  فارسـي  الخـط  رسم شيوه بدليل واقع در كه (مشكل
 عينـاً   "زاده حسـين  " عبـارت  آنها در كه شوند مي داده نمايش مقاالتي تنها صورت اين در د.كني استفاده

  مقاالت مورد نظر را به دست آورد. Fulltextتوان  مي  با كليك بر روي عالمت .دارد وجود
  

 
  3- 11تصوير 
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  جستجوي پيشرفته
 همچنين د.كني محدود خاصي فيلدهاي به را جستجو كه دارد وجود امكان اين پيشرفته جستجوي در  
 را مقـاالتي  فقـط  توانيد مي اين بر عالوهد. كني انتخاب را موارد همه " تمامي فيلدها " انتخاب با توانيد مي
 در كه كنيد محدود مقاالتي به را خود جستجوييا  و كنيد جستجو دارند " كامل متن " يا و " خالصه " كه

 در را خـود  نظـر  محدوده مورد بايد سال به جستجو كردن محدود براي. اند يافته انتشار خاصي هاي سال
 خواهيـد  مـي  اگـر  ." 1381 الي 1380 از " مثال عنوانبه . كنيد وارد است شده گرفته نظر در كه قسمتي

 شماست نظر مورد 1381 سال اگر مثالً. باشند يكي بايد عدد دو هر كنيد جستجو خاص سال يك در تنها
 كنيـد  وارد توانيد مي نيز ميالدي سال قسمت دو اين در".  1381 الي 1380 از" :كنيد ترتيب عمل بدين
  ".2003 الي 1989 از " مثالً
  كنيم. انتخاب مي 1388-1380هاي  د به سالمجدبراي مثال موضوع كارديولوژي را در عنوان مقاله و   

  

  
  4- 11تصوير 
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  5-11تصوير 

  
  توان تمام متن مقاله را نيز دريافت كرد. مي  

  
  پشتيباني

توان به كسـب راه حـل از طريـق     در صورت بروز مشكالت گوناگون در سايت از اين طريق مي  
  .ايميل اقدام نمود

  

 
  6-11تصوير 
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  تماس
  اطالعاتي اعالم نمود. توان از اين صفحه نظرات خود را به پايگاه مي  

  

  
  7-11تصوير 

  
  مقاالت بر حسب مجله 

باشد كه با كليك بر روي عنوان مجله دلخواه  شده در پايگاه مي نمايهالفبايي از مجالت  فهرستي  
كليك  Electronic Physicianبراي مثال بر روي مجله  توان به مقاالت آن دسترسي پيدا كرد. مي

شويم و با انتخاب دوره و سال مجله مورد نظر به اطالعات مقاالت آن دسترسي  كرده و وارد آرشيو مي
 .كنيم پيدا مي
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 8-11تصوير 

 

 
  9-11تصوير 

  
English  

تمامي امكاناتي را كه در صفحه فارسي وجود دارد و مراحل الزم جهت جستجو در صفحه انگليسـي    
  .باشد ولي به زبان انگليسي مي ،يكسان است
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  10-11تصوير 

  
  نتايج مشاهده

 شـامل  تنهـا  شود مي داده نمايش جستجو از پس كه اول مرحله. گيرد مي صورت مرحله دو در نتايج مشاهده  
 بخواهيـد  كـه  صورتي در. است رايگان و نداشته نام ثبت به نيازي مرحله اين. است عنوان مقاله و نويسندگان نام

 از اسـتفاده  بـا  نظـر  مورد مقاالت انتخاب از پس ببينيد، را آن كامل متن و مقاله، خالصه مقاله، كامل مشخصات
Check Box  را نتـايج  بـاالي  نـوار  در نمايش خالصه) دكمه بدون و خالصه (با نمايش نحوه و مقاله هر كنار 

 از خاصـي  به صـفحه  يا و داده تغيير را صفحه هر در شده داده نمايش نتايج تعداد توانيد مي همچنين يد.كن كليك
 . برويد نتايج
 انتخاب نتايج صفحه يك از را مقاالتي توانيد مي كه است اين دارد وجود نتايج مشاهده در كه ديگري امكان  
 مواردي مختلف صفحات در ترتيب همين به و كنيد انتخاب را ديگري مقاالت و رفته صفحه بعد به سپس و كنيد
. ببينيد يكجا صورته ب را شده انتخاب مقاالت كل جزئيات نمايش روي دكمه بر كليك با سپس و كرده انتخاب را
 دكمـه  زمـاني  هر و مانده باقي سيستم حافظه در انتخاب شده مقاالت ايد نداده انجام جديدي جستجو كه زماني تا

. شـد  خواهنـد  داده يكجـا نمـايش   باشـند  كـه  اي صـفحه  هر در شده انتخاب مقاالت كليه كنيد كليك را نمايش
 .كنيد انتخاب را جديدي مقاالت توانيد مي و كرده پاك را حافظه جديد جستجوي
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  . مقدمه12-1
  . بخشهاي اصلي سايت12-2
  . نشريات فارسي12-2-1
  . نشريات12-2-1-1
  . نويسندگان12-2-1-2
  . درباره پايگاه12-2-1-3
  . تماس با ما12-2-1-4
  . مقاالت من12-2-1-5
  . ارسال مقاالت12-2-1-6
12-2-1-7 .JCR 
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  مقدمه
 ابتدا وارد سايت كتابخانه مركزي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان به آدرس SIDبراي ورود به سايت   

 http://lib.mui.ac.ir كنيم به شكل زير: سپس بر روي سايت مربوطه كليك مي شده  
  

  
  1-12تصوير 

  
  هاي اصلي سايت بخش

  گزينه وجود دارد: 4باشد در آن  صفحه اصلي سايت به شكل زير مي
   (Persian Journal) نشريات فارسي -1
   (English Journal) نشريات انگليسي -2
 (Research Projects)هاي پژوهشي  طرح -3
   (Scientific Community)مجامع علمي -4
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  2-12تصوير 

  
  :)Persian Journal(نشريات فارسي 

قسـمت وجـود دارد كـه بـه      9در باالي اين صفحه  .شويم روي  آن وارد صفحه زير ميبا كليك بر   
  ها عبارتند از: اين قسمت .گردد تفضيل بيان مي

  در قسمت جستجوي پيشرفته توضيح داده شده است. نشريات: -1
  در قسمت جستجوي پيشرفته توضيح داده شده است. نويسندگان: -2
  درباره پايگاه -3
  تماس با ما -4
  مقاالت من -5
  ارسال مقاله -6
 گزارشات استنادات مجالت -7
  راهنماي كاربران -8
  انگليسي -9
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  3-12تصوير 

  
دسـت آورد  بـه   پايگاه مورد در مهمي اطالعات توان مي آيكون اين روي بر كليك با :پايگاه باره در –

  :شود كه به صورت زير نمايش داده مي
  

  
  4-12تصوير 

  
ام كرد با كليك بر روي اين آيكون صـفحه  نثبت  ايد حتماًب بخش اين از استفاده براي :ما با تماس –

  شود.  زير به نمايش گذاشته مي
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  5-12تصوير 

  
توان با استفاده از صفحه زير بـا پايگـاه تمـاس     پس از ثبت نام با كليك بر روي تماس با ما مي  

  داشته باشيم.
  

  
  6-12تصوير 

  
تـوان مقـاالت را بـراي     از اين طريق مي جهت ارسال مقاالت بايد ابتدا ثبت نام كرد و ارسال مقاله: –

  پايگاه ارسال نمود.
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  7-12تصوير 

  

در اينجا براي نمونه  دهد. گزارشات استنادي نشريات را به قرار زير نمايش مي :گزارشات استنادي مجالت –
 كنيم.  از موضوعات پزشكي نشريه آسيب شناسي را انتخاب كرده و بر روي گزارش كليك مي

  

 
  8-12تصوير 
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كند. كه در تصوير زير  را براي ما مشخص مي 2و شاخص تاثير 1كنيد شاخص آني همانطور كه مشاهده مي  
  كنيد. مشاهده مي

  
  9-12تصوير 

  

  :  نراهنماي كاربرا
  دهد. چگونگي جستجو در پايگاه را براي كاربران توضيح مي  

  

  
  10-12تصوير 

  .شود ميو صفحات به زبان انگليسي بيان  همان امكانات Englishبا كليك بر روي عبارت  :انگليسينشريات 

                                                            
1- Immediacy index 
2- Impact Factor 
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  11-12تصوير 

  
  توان جستجو را انجام داد: فارسي به دو صورت مي نشرياتدر   

  جستجوي ساده   -1
  جستجوي پيشرفته  -2
  جستجوي ساده   -3

بـراي مثـال يـك    نشريه جستجو را انجـام داد  و  كليدواژه، چكيده اساس عنوان، نويسنده، توان بر مي  
  دهيم. انجام مي " قلب"اساس عنوان با واژه  جستجو بر
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  12-12تصوير 

  

تـوان چكيـده    ميصفحه نتايج به صورت زير نمايش داده خواهد شد. با كليك بر روي عالمت   
  توان تمام متن آن را ديد. ميپي دي اف دست آورد كه با انتخاب فرمت ه مقاله را ب

  

  
  13-12تصوير 
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  14-12تصوير 

 
  جستجوي پيشرفته -

نشريه جسـتجو را انجـام داد همچنـين قسـمتي      كليدواژه، چكيده، اساس عنوان، نويسنده، توان بر مي  
هـاي   در اين قسمت به طور مثال بيمـاري  .دجهت جستجوي الفبايي نتام نويسندگان و نشريات وجود دار

  كنيم. پزشكي را انتخاب ميو در موضوع نشريه  كنيم قلبي را در عنوان جستجو مي
  

  
  15-12تصوير 
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  16-12تصوير 
توان مثل مراحـل گفتـه    مورد پيدا شد. مي 28شود و  دست آمده به صورت زير مشخص ميه نتايج ب  

  شده به متن كامل مقاالت دسترسي پيدا كرد.

  
  17-12تصوير 
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  نشريات -
شماره استاندارد بـين المللـي    عنوان، الفبايي،  توان براساس در قسمت نشريات جستجوي پيشرفته مي  

بعد از كليك بر روي آيكون نشريات صـفحه   .موضوع نشريه مجله مورد نظر را پيدا كردنشريات ادواري، 
  گردد. زير ظاهر مي

  
  18-12تصوير 

  

  
  19-12تصوير 

  
 . بـه جستجو كرددر اين مرحله از طريق فهرست الفبايي نشريات مجالت را بر اساس حرف اول آنها   

 79كنـيم   ابتدا بر روي حرف الفباي پ كليك مـي  .گرديم دنبال مجله پژوهش پرستاري ميه طور مثال ب
  توان مجله مورد نظر را بدست آورد. ركورد شناسايي شد از طريق بررسي آن مي

پ
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  20-12تصوير 

  
همچنين آرشيو آن دسـت  توان به اطالعات خود مجله و  با كليك بر روي عنوان مجله مورد نظر مي  

  يافت كه در تصوير زير نمايش داده شده است.
  

  
  21-12تصوير 

  
كـه در   توان عنوان مجله را به طور مثال ياخته را از موضوع پزشكي انتاب كـرد.  در قسمت ديگر مي  

  شكل زير نمايش داده شده است.
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  22-12تصوير 

  
تـوان بـه اطالعـات     كليك بر روي عنوان آن ميآيد كه با  دست ميه نتيجه جستجو به صورت زير ب  

  مجله و آرشيو آن دسترسي يافت.
  

  
  23-12تصوير 

  
  نويسندگان   -

توان براساس فهرست الفبايي نويسندگان، نام خانوادگي  در قسمت نويسندگان جستجوي پيشرفته مي  
بر روي   به طور مثال در قسمت فهرست الفبايي نويسندگان .و نام مقاالت نويسنده خاصي را جستجو كرد

در مقابـل نـام    .كنـيم  انصاري را انتخاب مـي  نويسندگان مصطفي جابر فهرست حرف ج كليك كرده و از
با كليك بر روي نـام خـانوادگي بـه مقـاالت وي دسترسـي       نويسنده تعداد مقاالت او نيز ذكر شده است.

  توان به متن كامل مقاالت دسترسي داشت. ه قبال توضيح داده شد ميخواهيم پيدا كرد و همانطور ك
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  25-12تصوير 

  
  26-12تصوير 

  
  27-12تصوير 

ج
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  28-12تصوير 

  

جستجو را كليـك   ،در قسمت نام خانوادگي جستجو به عنوان مثال نام خانوادگي حري را تايپ كرده  
يا نام كوچك نويسنده را بدانيم جهت محدود كردن نتـايج   نماييم اگر نتايج جستجو خيلي وسيع باشد مي

  توان نام و نام خانوادگي نويسنده را تايپ كرد. جستجو مي

  
  29-12تصوير 
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  30-12تصوير 

  
توان به مقاالت وي دسترسـي پيـدا كـرد و از طريـق آن      با كليك بر روي نام خانوادگي نويسنده مي  
  در شكل زير نمايش داده شده است. دست آورد.ه ب توان تمام متن مقاله مورد نظر را مي
  

  
  31-12تصوير 

  
  )English Journal( نشريات انگليسي -1

شـويم. در اينجـا ماننـد     در نشريات فارسي وارد اين قسـمت مـي   Englishدقيقا با كليك بر روي لينك 
  شود. انجام ميهمان فعاليتي كه در نشريات فارسي زبان داشتيم با پيمودن همان مراحل جستجو 

  )Research Projects(هاي پژوهشي  طرح -2



 327 /  (SID) علمي جهاد دانشگاهي پايگاه اطالعاتي: دوازدهم فصل

  توان جستجو را انجام داد: به دو صورت مي
  جستجوي ساده  -1
 جستجوي پيشرفته -2
  

  جستجوي ساده
شناسـي را   اي مثال در اينجا عبارت بافتبر اي يا عبارتي جستجو را انجام داد توان به صورت كليد واژه مي  

  كنيم. انتخاب مي
  

  
  32-12تصوير 

  
با كليك بر روي عنوان مورد نظـر بـه خالصـه فارسـي مقالـه       . شود نتايج به صورت زير نشان داده مي  

  كنيم. دسترسي پيدا مي
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  33-12تصوير 

  

  
  34-12تصوير 

  
  جستجوي پيشرفته

  شود. با كليك بر روي جستجوي پيشرفته صفحه زير نمايش داده مي  
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  35-12تصوير 

  

  
  36-12تصوير 

  
. نويسنده و كد طـرح جسـتجو را انجـام داد    كليدواژه، چكيده، اساس عنوان، توان بر جستجوي پيشرفته ميدر   

  كنيم و اطالعات به صورت زير نمايش داده خواهد شد. استفاده مي 6046براي مثال در اين قسمت از كد طرح 
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  37-12تصوير 

  

  دسترسي پيدا كرد.توان به اطالعات طرح  كه با كليك بر روي عنوان مي  
هاي پژوهشي گروه علمي قابل رويت است كه با كليك بر روي گروه مورد نظر  در سمت چپ صفحه طرح  
در اينجـا بـر روي    .هاي انجام شده در آن گروه و واحد پژوهشكده را مشـاهده كـرد   توان عناوين كليه طرح مي

سپس با كليك بر روي عنـوان مـورد نظـر     .شود تصوير زير مشاهده مي كنيم. گروه فني و مهندسي كليك مي
  سترسي پيدا كرد. دتوان به اطالعاتي طرح  مي
  

  
  38-12تصوير 
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  39- 12تصوير 

  
  (Scientific Community) مجامع علمي  - 3

توان نوع رويداد علمي  شود. در آن مي با كليك بر روي مجامع علمي صفحه زير نمايش داده مي  
. و كنگـره انتخـاب كـرد    كنفـرانس  همـايش،  نشسـت،  گردهمـايي،  سـمينار،  اساس سـمپوزيوم،  را بر

هنـر و   فنـي و مهندسـي،   علوم پايـه،  علوم انساني، اساس پزشكي، همچنين گروه رويداد علمي را بر
  و كشاورزي انتخاب نمود. معماري
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  40-12تصوير 

  

با كليك بر روي آن به مقـاالت ارائـه شـده در     .كنيم براي مثال سمپوزيوم علوم زمين را انتخاب مي
  گرفت.     ت    مآنها را با كليك بر روي عال متن كاملتوان  كنيم و مي اين سمپوزيوم دسترسي پيدا مي

  
41-12تصوير 



 
  م:

  تي
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  مقدمه
اطالعاتي پزشـكي موجـود در   امكان دسترسي به آخرين منابع  كتابخانه ملي ديجيتال پزشكي ايران،  

محققين و دانشجويان پزشكي به صورت يكسان در تمـامي   ،تاداندنيا را در هر مكان و هر زمان براي اس
  نمايد. ها و مراكز تحقيقاتي پزشكي كشور فراهم مي دانشگاه

كتـاب مرجـع   150 نشريه معتبر پزشكي از بزرگترين ناشرين دنيا، 5000 دسترسي يكسان به بيش از  
(از  هـاي اطالعـاتي دنيـا    مقاالت علمي در معتبرترين بانـك  ميليون خالصه MD Consult،20هم از م

بيش از صـدهزار   ميليون پايان نامه دكترا و فوق ليسانس،2 حدود،  )ISI Web Of Knowledge جمله
همچنـين دسترسـي بـه نشـريات      ،پيوسـته  دوره بازآموزي پزشكي به صورت 300حدود  تصوير پزشكي،

ها و پروسيژرهاي پزشـكي بـه    مهارت هاي پزشكي، پروتوكل ،Clinical Of North Americaتبر مع
 Wiley Cochraneاز جمله (EBM) ترين منابع پزشكي مبتني بر شواهد پيشرفته صورت مالتي مديا،

Library هاي پزشكي دنيا از جمله مهمتـرين منـابعي اسـت كـه در      و نيز دسترسي به مهمترين اطلس
قالب كتابخانه ملي ديجيتال پزشكي ايران در اختيار محققين پزشكي كشـور قـرار گرفتـه اسـت. در ايـن      

نيـز   First Consultبسيار پيشـرفته و هوشـمند تشـخيص پزشـكي      نظامكتابخانه محققين پزشكي به 
  دسترسي دارند.

محققين و دانشجويان پزشكي رايگان بـوده و   ،تادانن كتابخانه براي اسعضويت و استفاده از اي  
 Integratedو Link Technologyهاي پيشرفته كتابخانه ديجيتال شامل كارگيري فناوريه با ب

Digital Library Federated Search تواند به آخرين اطالعات مورد هر محقق به سادگي مي 
  نياز خود دست يابد.

را تايپ نماييد تا بـه كتابخانـه    www.inlm.orgدر مرورگر وب خود نشاني كتابخانه ملي پزشكي   
  ملي ديجيتال پزشكي ايران وارد شويد.

  
  INLM  Homepage    به كتابخانه ملي ديجيتال پزشكي ايران خوش آمديد.    

 INLMتوان از سايت كتابخانه مركزي دانشگاه علوم پزشكي استفاده كرده و با كليـك بـر روي    مي  
  وارد كتابخانه ملي ديجيتال پزشكي ايران شد.



ل پزشـكي  

فبـا مرتـب     

ژه جسـتجو    
  پردازد. و مي

ورد عالقـه   
ت ثبت نـام  

ن مختلـف    

1

ملي ديجيتالابخانه 

اسـاس حـروف الف ر

ر اسـاس كليـدواژ
ب و ...) به جستجو

س موضوعات مـو
عات بيشتر قسمت

بخانـه از ناشـرين
  

2 3

ه صفحه اصلي كتا

جله،كتاب و ....) بر

د در كتابخانه را بر
جيتال (مجله،كتاب

اساس حه كتابخانه بر
براي اطالع ند.ش ك

ع الكترونيكي كتاب
لود كردن است.

4

  1-13تصوير 

ب اين گزينه شما به

(مج ابخانه ديجيتال

هد كه منابع موجود
د عناوين منابع ديج

صي سازي صفحه
ي مختلف ويرايش

حوه استفاده منابع
ستر و ... قابل دانل

4

 هاي اطالعاتي

كه باشيد با انتخاب

در كتا  منابع موجود

ده  را به كاربر مي
ن گزينه فقط تا حد

 از ثبت نام و شخص
هاي هده و در زمان

زشي مربوط به نح
پوس هاي جستجو،

5 6

ه ي استفاده از پايگاه

H 
خشي از كتابخانه ك

  شويد. ي

ب اين گزينه تمام م

B 
جستجو اين امكان
 ذكر است كه اين

My P 
قسمت كاربر بعد
فايل خود را مشاه

  ماييد.
Su 

 قسمت مواد آموز
راهنماه هاي ارائه،
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6- Help 
  كامل در مورد نحوه استفاده از امكانات كتابخانه ملي پزشكي است.اين گزينه شامل يك راهنماي   

  
 Register  yourself in INLM      ثبت نام در كتابخانه ملي ديجيتال پزشكي

ثبت  اولين قدم جهت استفاده از منابع در كتابخانه ملي ديجيتال پزشكي اين است كه ثبت نام نماييد.  
  پذير است: انجام مراحل زير امكاننام فقط از محيط داخل دانشگاه و با 

تايپ نماييـد و بـه   را  www.inlm.orgخود نشاني كتابخانه ملي ديجيتال پزشكي در مرورگر وب  -1
كليـه منـابع را در صـفحه اول     Logoدر صورت حضور در دانشـگاه بايـد    كتابخانه ديجيتال رجوع كنيد.

  مشاهده نماييد.
  فرم ثبت نام را مشاهده و كامل نماييد. Registerكليك بروي كلمه با -2
 

  
  2-13تصوير 

خود را انتخاب نمـوده   Interest Subjectsبا دقت موضوع موردعالقه يا ، پس از پر كردن فرم زير -3
  را فشار دهيد. Saveو كليد 
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  3-13تصوير 
  

  
  4-13تصوير 
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يد با كلمه عبور انتخاب شده از كتابخانـه ديجيتـال بـه صـورت شخصـي      هستپس از ثبت نام قادر - 4
(MY IDL)  يا عمومي (All IDL) .استفاده نماييد 

  
 Athens                   Using  Athens Serviceاستفاده از سرويس

كلمـه  روز، 20(و در صورت تائيد مدير كتابخانه ديجيتال دانشگاه شما) پس از حداكثر  بعد از ثبت نام، -1
شما عالوه بر كلمه عبـور   هم اكنون گردد. از طريق پست الكترونيكي براي شما ارسال مي Athensعبور

 آن Athensمهمترين ويژگي كلمـه عبـور   را هم در اختيار داريد. Athensكتابخانه ديجيتال، كلمه عبور
را در هر زمان و هر مكـان   ست كه امكان استفاده از قريب به اتفاق منابع الكترونيكي كتابخانه ديجيتالا

  نمايد. واحد فراهم مي كلمه عبورو  نام كاربري(حتي خارج از دانشگاه) با يك
و يـا از طريـق    پسـت الكترونيـك  از طريـق   Athensشايان ذكر است به مجرد دريافت كلمه عبـور  -2

 كلمـه عبـور   ،Change your passwordبا كليـك بـر روي گزينـه     صفحه اصلي كتابخانه ديجيتال،
Athens .خود را جهت امنيت بيشتر تغيير دهيد 

  

  
  5-13تصوير 
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از منبع موردنظر خود در  Athens login توانيد با كليك بر روي از اين پس در هر زمان و مكان مي -3
  داخل يا خارج دانشگاه استفاده نماييد.

 

  
  6-13تصوير 

  
در اختيار شما قرار نگرفته است فقط از داخل دانشگاه  Athensكه به هر دليل كلمه عبور در صورتي -4

توانيـد از منبـع    مـي  IP Base هـر منبـع بـه صـورت     Logoيا  Direct Linkبا كليك بر روي گزينه 
 موردنظر خود استفاده نماييد.
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  Type of e-Resources     انواع منابع الكترونيكي در كتابخانه ملي ديجيتال پزشكي
  

  
  7-13تصوير 

  
1- Data bases    

 Scopus,Web ofو Nursing Index هــاي اطالعــاتي اســتنادي و چكيــده شــامل: پايگــاه
knowledge(ISI) باشد. مي 

2- EJournals   
 هاي مختلف پزشكي و پيراپزشكي شـامل:  مجالت الكترونيكي تمام متن از مهمترين ناشرين حوزه  

Springer, AMA, BMJ, Elsevierباشد. ، و غيره مي  
3- Clinics  of North America 

 .MD Consultمعتبر از  30Clinicsبيش از   
4- Evidence Base Medicine 

 First Consult, BMJ Clinical: چهـار بانـك اطالعـاتي مبتنـي بـر شـواهد بـاليني شـامل          
Evidence, Up to Date.Cochrane Library  

5- Continuous Medical Education 
 BMJ Learning ,MD Consultدوره آموزش مداوم پزشكي از  300بيش از   
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6- EBooks 
ــيش از    ــاب150ب ــم و        كت ــرين مه ــكي از ناش ــع پزش ــتن مرج ــام م ــي تم ــاي الكترونيك ه
  .MOSBY,WB, Saunders, Churchill Livingstonمانندمعتبر

7- Care knowledge System  
 First Consult, BMJ  اساس عالمت اصلي بيماري شامل: مجموعه هاي تشخيص پزشكي بر  

Clinical Evidence  
8- Medical Atlases 

ــات چندرســانه اي از       ــا قابليــت هــاي جســتجو و امكان ــواع اطلــس هــاي تخصصــي رنگــي ب ان
 Thieme  Path Consultناشرين:

9- Drug Information 
 Golden Standardو   MoSBYدارو از 20000شامل اطالعات كامل و جامع بيش از   

10-  Medical  Images 
 Nursing Consult ,MDConsult ,MD ,Imagesتصوير پزشـكي از 100000كه بيش از   

,Path Consult .را پوشش مي دهند  
11 - Interactive Skills & Procedures 
 First Consult ,Nursing Skillsشامل دوره هاي تعاملي جهت تقويت مهارتهاي پزشكي از   
12 - Medical  Protocols 
ــي از    ــه عظيم ــامل مجموع ــر      ش ــته از دو ناش ــوم وابس ــكي و عل ــي پزش ــاي تخصص ــل ه پروتك
  باشد. مي Springer Humana Presمعتبر

  
 Brows by Subjects  مرور موضوعي منابع در كتابخانه ملي ديجيتال پزشكي  

هـاي   تواند منابع موجود در كتابخانه ملي ديجيتال پزشكي را بـر اسـاس رده   مي در اين قسمت كاربر  
هاي فرعي مختلف مـرور نمـوده و بـه كليـه منـابع اطالعـاتي در موضـوع         زيرموضوعموضوعي اصلي و 

موردنظر خود به صورت جامع و مانع دسترسي پيدا كند. موضوعات كتابخانه ملي ديجيتال پزشكي ايـران  
  باشد. موضوع فرعي مرتبط  با علم پزشكي مي158موضوع اصلي و 14شامل 
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  8-13تصوير 

 

-Biological Science 
-Chemistry 
-Dentistry 
-Education 
-Environmental Sciences 
-Health 
-Library & Information Sciences 
-Medicine 
-Nursing 
-Pharmaceutical Science 
-Physics 
-Psychology 
-Sciences, General 
-Social Sciences 
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 Brows  by Subjects مرور زير موضوعات موجود در كتابخانه ملي ديجيتال پزشكي
كليك كرده تا زير موضوعات مـرتبط بـا آن موضـوع     + ها ابتدا بر روي عالمت جهت ديدن زير موضوع  

سپس بر روي موضوع موردنظر خـود كليـك كـرده تـا فهرسـت منـابع موجـود در         اصلي را مشاهده نماييد.
زيـر موضـوع    50 اصلي پزشكي دارايكتابخانه ملي ديجيتال پزشكي را مشاهده نماييد. به طور مثال موضوع 

كه با كليك كردن بر روي موضوع موردنظر فهرست تمامي منابع اطالعاتي را در دسترس خواهيـد   باشد. مي
تنظـيم گرديـده    ISI بندي موضوعات كتابخانه ملي ديجيتال پزشكي ايران با الهـام از رده بنـدي   داشت. رده

   دهد. را به محقق مي ISIبندي نشريات در است. لذا امكان ديدن رتبه
  

  
  9-13تصوير 

  
  Sort  and access to result List    سان به منبع مورد نياز در كتابخانه ديجيتالآمرتب سازي و دسترسي  مرور،
پس از كليك بر روي موضوع اصلي يا زير موضوع موردنظر، ليست كاملي از كليـه منـابع موجـود در      

گـردد. بـا كليـك بـر روي عنـوان هـر فيلـد (در نـوار          حروف الفبا ظاهر مـي كتابخانه ديجيتال به ترتيب 
  توانيد ترتيب ركوردها را تغيير دهيد. خاكستري رنگ) مي
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اطالعـات   

ي ديجيتال پزشكي ا

Product Titl

١

كتابخانه ملي طالعاتي

 leعنـوان منبـع      
  د يافت.

پايگاه اط: سيزدهم ل

 10-13تصوير

كليـك بـر روي ع
يا نشريات خواهيد

فصل

ت

ـابع مـوردنظر و ك
مله، ضريب تاثير ي

ب هر يك از منـا
در مورد آن از جم

٢

  
با انتخاب -1

بيشتري را د
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  11-13تصوير 

  

هر منبع، مستقيما به سايت ناشر رفته و امكان مشاهده اصل منبع  Access Linkبا كليك بر روي  -2
امكان ديـدن آن  باشند، لذا  را در آن سايت خواهيد داشت. برخي از منابع در چند سايت قابل دسترسي مي

  منبع در چند سايت وجود دارد.

  
  12-13تصوير 
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  دهد. و ... را نشان مي B=Booksو  J=Journalsستون آخر نوع منبع  -3
 

  
  13-13تصوير 

  
امكان جستجوي الفبايي منابع با استفاده از حروف اول منبع الكترونيكي موردنظر نيز وجـود دارد.   - 4

 (در قسمت باالي صفحه)
  

 Sort Journals by ISI Rank  نشريات الكترونيكي در موضوع موردنظر بر اساس رتبه بين الملليمرتب سازي 
تنظـيم گرديـده    ISIبنـدي   بندي موضوعات كتابخانه ملي ديجيتال پزشكي ايران با الهـام از رده  رده  

نشـريات   Rankبا كليك بر روي  دهد. را به محقق مي ISIبندي نشريات در  است. لذا امكان ديدن رتبه
 گـردد.  مرتب مي ISI-JCRاساس بانك اطالعاتي  بر  Rankموجود در نتيجه جستجو به ترتيب باالترين

موجود در كتابخانه ملي ديجيتال پزشكي ايران مرتبط با موضوع مـورد عالقـه    مجالتلذا شما با بهترين 
بـه آخـرين شـماره آن     ستقيمبه طور مهر نشريه  Access Linkبا كليك بر روي  گرديد. آشنا مي خود،

  نشريه الكترونيكي دسترسي پيدا خواهيد كرد.



  

Type o  

 

of  e-Resourc cesشكي ايران   

 14-13تصوير
ي ديجيتال پزش

 15-13تصوير

 هاي اطالعاتي

ت
 در كتابخانه ملي

ت

1

2

3
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جستجو منا
  



 349 /  كتابخانه ملي ديجيتال پزشكي ايران پايگاه اطالعاتي: سيزدهم فصل

  امكان پذير است:جستجو در كتابخانه ملي ديجيتال پزشكي ايران به سه روش 
جستجو با استفاده از يك يا چند كليدواژه جهت يـافتن منـابع الكترونيكـي كـه در عنـوان آنهـا واژه        -1

  موردنظر وجود دارد.
براي يافتن فهرسـتي از منـابع    Subject ,Category ,MainSubjectجستجو با كمك انتخاب  -2

   موجود در كتابخانه ملي ديجيتال پزشكي بر اساس موضوع تخصصي موردنظر پژوهشگر.
سـازي   در كتابخانه ديجيتال و مرتـب  Publisher Nameجستجو بر اساس عنوان هر يك ناشران  -3

 وجود دارد. Sort By نتيجه جستجو  Sortهمچنين امكان   Product Titleبراساس عناوين منابع 
   

  هاي افزوده كتابخانه ملي ديجيتال پزشكي ارزش
 INLM Added  Values  

  

  16-13تصوير 
  
كاربر را از وضـعبت اشـتراك (تـاريخ و نـوع دسترسـي) منبـع        ¡نگه داشتن دكمه موس روي اين گزينه  -1
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  موردنظر آگاه مي كند.
2-  Athens login        اين گزينه امكان دسترسي بـه منـابع را از طريـق سـرويس منحصـرا بـه فـرد : 

Athens    از هر مكان و در هر ساعتي از شبانه روز به منابع الكترونيكي كتابخانه ملي ديجيتـال پزشـكي
 آورد. فراهم مي

 

 
  17-13تصوير 

  
3- View at IDLكتابخانه ديجيتـال   : از اين طريق مي توان فهرست عناوين محصول موردنظر را در

  هاي افزوده مشاهده نمود. با ارزش
هر  Logoبا كليك كردن روي  ايد، را دريافت نكردهAthens در صورتي كه به هر دليلي كلمه عبور -4

پذير است كـه   اين عمل وقتي امكان به سايت ناشر رفته و از آن استفاده نمائيد. به طور مستقيممحصول 
  باشيد. دانشگاه به كتابخانه ديجيتال متصل مي  IPقدرون دانشگاه بوده يا از طري

 كلمه گذرليكن يكسان است. Athens سرويس نام كاربريكتابخانه ديجيتال ونام كاربري  دقت كنيد -5
از كلمـه   Athensهمـواره در صـورت اسـتفاده از سـرويس      يا كلمه عبور آنهـا ميتوانـد متفـاوت باشـد.    

  عبورمرتبط با آن استفاده نمائيد. 
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1

ي ديجيتال پزشكي ا

(All  
(My IDL)ست

  شار دهيد.

2

كتابخانه ملي طالعاتي

(IDLل پزشكي
نموده اسام اعالم

(Log out را فش

3

پايگاه اط: سيزدهم ل

   پزشكي

 18-13تصوير

  ظر
  ا و مجالت

   ISI-JCRر
   ناشر

خانه ملي ديجيتال
 كه هنگام ثبت نا

 (tل دكمه خروج

4

فصل

ه ملي ديجيتال

ت

 نيكي مورد نظر
ترونيكي مورد نظ
ها لي براي كتاب

 رتبه بندي آن در
وردنظر در سايت

(...   
ع موجود در كتابخ
ط با عاليق كاربر

 كتابخانه ديجيتال

5

8

 افزوده كتابخانه

كامل منبع الكترون
 الفبايي منبع الكت

بين الملل ستاندارد
  ر

 منبع موردنظر و
ستقيم به منب مو

، كتاب وهع(مجل
ديدن تمامي منابع
ديدن منابع مرتبط
ه هنگام خروج از

6

7

9 10

هاي شارز
  

  
عنوان ك -1
فهرست -2
شماره اس -3
نام ناشر -4
موضوع -5
پيوند مس -6
نوع منبع -7
امكان د -8
امكان د -9

همواره -10

7
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  تغييرات جديد در كتابخانه ملي ديجيتال پزشكي
اكنون پس ورود به كتابخانه ملي ديجيتال پزشـكي گزينـه جديـدي را مـي بينـيم كـه روش جديـد          

  .Discover New باشد به نام جستجو در اين كتابخانه مي
  

  
  19-13تصوير 

  
  پس از كليك بر روي گزينه سـبز رنـگ مشـخص شـده وارد صـفحه زيـر شـده كـه بايـد بـر روي            

 Summon  Advance .كليك كرد  
 

  
  20-13تصوير 

  
  شود. دهد باز مي سپس صفحه زير كه تمام امكانات جستجو را مي  

  

  
  21-13تصوير 
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المللـي نشـريات    عنوان، نام نويسنده، شابك، شماره اسـتاندارد بـين  توان بر اساس  در اين قسمت مي  
ادواري، ناشر، شماره جلو، نوع مدرك، تاريخ انتشار و...  جستجو كرد. كه در تصوير زير مشاهده مي شود. 

  جستجو در آن در مراحل قبل توضيح داده شد.

  22-13تصوير 
  
1- Show content type :توان بر اساس نوع مدرك محدود كرد كـه بـه عنـوان مثـال      جستجو را مي

  عكس، گزارش، نقشه و ... است.
2- Show Only: هـاي كتابخانـه    توان بر اساس مقاالت تمـام مـتن، مرورهـا، فهرسـت     جستجو را مي

  محدود كرد.
3- Exclude from results: كتب مروري و پايـان  ها،  كند كه مقاالت شامل مقاالت روزنامه بيان مي

  نامه باشد.
4- Expand your results: توان نتـايج را در مطالـب خـارج از مجموعـه كتابخانـه       با اين گزينه مي

  داد.   گسترش
در نمونه زير از عنوان كتابخانه و نو ع مدرك مقاالت مجالت و در مقـاالت روزنامـه يـك جسـتجو       

 است.ايم كه نتايج زير به دست آمده  انجام داده

1
2

3
4
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  23-13تصوير 

 

  24-13تصوير 
  
توان نتايج رابر اساس مرتبط بودن، تاريخ از قديم به جديـد و يـا از جديـد بـه      از طريق اين گزينه مي -1

  قديم مرتب نمود.
 توان به تمام متن مقاله دسترسي يافت. با كليك بر روي اين گزينه مي  -2
  
  

1

2



  
  

  بخش سوم:
  

  
 PMDRپرتال 

  



  هم

PM 

  
صل چهارده

  
MDRال

فص

پرتا
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  .مقدمه14-1
  .بخشهاي اصلي پرتال14-2
14-2-1.Subgect 

14-2-2.Database 

14-2-3.A to Z 

14-2-4.News & Alert 

14-2-5.Online Class 

14-2-6.Tutrial 
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  مقدمه:
هـاي   ) امكان دسترسي بـه پايگـاه  PMDR )Portal of Medical Digital Resourcesپرتال   

توان اطالعات الزم حتي در مورد موضوعات خاص را  و مي ،كند ميمختلفي را براي استفاده كننده فراهم 
در پايگاههاي مختلف مورد بررسي قرار داد و ميزان پوشش پايگاهها را از طريق آن در حيطه موضـوعي  

 بدست آورد. 
در مرورگر خود صفحه اصلي پرتال در برابر شما گشوده  /http://pmdr.hbi.irبا تايپ آدرس   
  شود. مي
  

 
  1-14تصوير 

  
دهد الزم است داراي يـك حسـاب    براي دسترسي به همه امكاناتي كه پروتال در اختيار شما قرار مي  

  New Accuntكليك كرده و در  Logingشخصي باشيم براي اين منظور الزم است بر روي قسمت 
اطالعاتي حاوي كد  با وارد كردن اطالعات خود در فرم باز شده اطالعات شما ثبت شده و ثبت نام كنيم.

            سـازي بـر روي   گـردد. در صـورت تمايـل بـه تغييـر كـد فعـال        فعال سازي به ايميـل شـما ارسـال مـي    
Use Activation Code   كليك كرده و با ورود اطالعات جديد كد فعال سازي خود را تغيير دهيد. در

كليك كنيد و بـا وارد كـردن    Reset Passwordتوان بر روي  صورت فراموش كردن رمز ورود نيز مي
  كد فعال سازي خود رمز خود را بدست آوريد.
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  2-14تصوير 

  
  هاي اصلي پرتال: بخشهاي قسمت

1- Subject 
2- Database 
3- A to Z 
4- News & Alert 
5- Online Class 
6- Tutorial 

  شود. ها پرداخته مي در ادامه به معرفي هر يك از قسمت
Subject 

توانيد موضوعات مورد نظر خود را از  قسمت در نيمه سمت چپ صفحه ميدر صورت فعال بودن اين   
هـاي   با انتخاب هر عنوان از ليست موضوعي، ليست مجموعه بندي شده موجود انتخاب كنيد. ليست طبقه

حاوي آن موضوع خاص در نيمه سمت راست صفحه براي شما نشان داده خواهد شد. در اين ليست كـه  
وجود دارد، نام مجموعه، ناشر، انجمن يا شركت ارائه دهنده آن، تعداد و ليست  امكان گذر در صفحات آن

كاملي از عناوين آن مجموعه كه به موضوع انتخاب شده ارتباط دارنـد، خودآمـوز اسـتفاده از آن، نظـرات     
ان ساير كاربران در پايگاه اطالعاتي و اطالعات تكميلي درباره آن مجموعه قرار داده شده است. بـه عنـو  

هاي موجود مرتبط با آن و ساير اطالعـات را بـه    توان زير مجموعه مي Dermatologyمثال با انتخاب 
  نمايش گذاشته است.
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اين امكان فراهم شده است تا بتوان از فهرست سمت راست شركت و ناشر خاص را انتخاب نمود كه   

انتخاب داه  EBSCOاز شركت  Medline With Full Text(EBSCO Publishing) در صفحه
  شده است.

بينيد عناوين مجالتي كه بـا موضـوع    همانطور كه در شكل زير مي View Titlesبا كليك بر روي   
Dermatology ارتباط دارند و در مجموعه Medline With Full Text     وجـو دارد را بـراي مـا بـه

  گذارد. نمايش مي
  

  4-14تصوير 
  

ه ، نتايج را به عنـاوين يـك واژ   Filterتوانيد با استفاده از ابزار  اي خاص مي براي دسترسي به مجله  
كند. در  خاص در عنوان محدود كنيد. اين ابزار كليد واژه مورد نظر را در ناشران و عنوانها نيز جستجو مي

  بينيم. را وارد كرده و نتايج را مي Clinicalاينجا واژه 
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  5-14تصوير 
  

هـاي   هـا و پايگـاه   هر مجله زير عنوان آن درج شده است به همراه نام ساير مجموعه  ISSNشماره   
بـا كليـك روي نـام     حاوي آن مجله و تمامي عبارات موضوعي كه به آن مجله اختصاص داده شده است

توانيد وارد صفحه اصلي مجلـه روي سـايت ناشـر يـا      نام آن ميهاي حاوي يك مجله زير  يكي از پايگاه
دهد كه مطابق قراردادهاي دانشگاه يا مركز  دايره سبز كنار نام پايگاه نشان مي شركت ارائه دهنده شويد.

پژوهشي خود به مجله مورد نظر در آن پايگاه دسترسي داريد در غير اينصورت يك دايـره آبـي رنـگ در    
دسترسـي   MEDLINEو   PRPQUESTهاي در جستجوي حاضر به پايگاه بينيد. ميكنار نام پايگاه 

  توان به حالت قبل برگشت. مي Remove Filterوجود دارد.با كليك بر روي 
بـر روي لوگـوي پايگـاه اطالعـاتي كليـك       View Titleدر صورتي كه در صفحه قبـل بـه جـاي      
در صـفحه   شود. ناشر يا شركت ارائه دهنده باز ميكرديد پايگاه مورد نظر بر روي صفحه اصلي سايت  مي

اطالعات تكميلي در مورد هـر مجموعـه نشـان     More Infoاصلي با عبور دادن نشانگر ماوس از روي 
  توان مشاهده كرد. نظرات ساير كاربران را مي Commentsو با كليك بر روي  ،شود داده مي

  
Integrated Search 

  
  6-14تصوير 
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همچنين يك امكان جستجو قـرار داده شـده اسـت تـا كـاربر بتوانـد بـا وارد كـردن         در اين قسمت   
هاي مورد نظر خود در فقط يك فيلد به سـرعت و آسـاني تمـامي منـابع الكترونيـك موجـود را        كليدواژه

جستجو كرده و نتايج بازيابي شده از تمامي پايگاهها و ناشران را به صورت يكجـا روي پروتـال مشـاهده    
  و PMDR اين جسـتجو توسـط موتورهـاي جسـتجو پروتـال      به وب سايت ناشر دسترسي يابد.كرده و 

 EBSCO Discovery Service      انجام مي شود و در مواردي كه دانشـگاه مشـترك منـابع بازيـابي
  شده باشد كاربر مي تواند به آن نتايج دسترسي داشته باشد.

  
Database    

  
  7-14تصوير 

  
هاي اطالعاتي قابل دسترسـي از طريـق پروتـال     قسمت ليست كاملي از پايگاهبا كليك بر روي اين   

ي  دانشيار كه دانشگاه يا مركز پژوهشي شما مشترك آن شده است، به تفكيك ناشر يا شركت ارائه دهنده
يك نمايش داده مي شود. در اين قسمت هم براي هر مجموعه تعداد عناوين موجود در آن به صورت  هر

ات تكميلي در مورد آن مجموعه، خودآموز آن مجموعه، نظراتي كه ساير كاربران در مورد آن كلي، اطالع
كش كه تعداد روزهاي باقيمانده از اشتراك دسترسي دانشگاه يا مركـز پژوهشـي    ثبت كرده اند و يك خط

  اند. دهد ارائه شده شما را به مجموعه نشان مي
زير نام هر مجموعه، تمامي عناوين موجود در آن مجموعه نمـايش   View Titleبا كليك بر رو ي   

 كنيم. كليك مي  CINAHLشود. به عنوان نمونه بر روي داده مي
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به ترتيب الفبـايي   CINAHL With Full Textدر صفحه جديد ليست كامل مجالت موجود در   

بنـدي   و طبقـه  ISSNي اطالعـاتي ارائـه دهنـده آن،    ها شود. زير نام هر مجله نام پايگاه نمايش داده مي
كـان  ماند. در قسمت باالي اين ليست يك جعبه جستجو قرار داده شده كه ا موضوعي آن مجله ذكر شده

جستجوي سريع و آسان يك كليدواژه را در عناوين موجود در مجالت موجود در اين پايگاه را بـه كـاربر   
هـاي موضـوعي آمـده در زيـر نـام يكـي از        بر روي يكي از عبارتدهد. همچنين مي توانيد با كليك  مي

 مجالت بازيابي شده، نتايج را به موضوع مزبور محدود كنيد.
بـه صـفحه قبـل     Return to Collection Listپس از مشاهده نتايج جستجو با كليك بـر روي    

نتخاب حـروف اول و دوم  برگشت. همچنين زير جعبه جستجو امكان مشاهده نتايج به صورت الفبايي با ا
در تمام صفحات مشادهده عناوين مجالت امكان رفتن بـه صـفحه مـورد نظـر كـاربر،       نتايج وجود دارد.

  وجود دارد. 50تا  10امكان تعداد موارد نشان داده شده در صفحه از 
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باشيد كه بـا رنـگ سـبز    هاي اطالعاتي مربوطه  براي دسترسي به مجالت، در صورتي كه مشترك پايگاه  

شود كافيست روي آيكن پايگاه كه زير نام مجالت وجود دارد كليك كنيـد.   عضويت ما در پايگاه مشخص مي
  ي روي وب سايت ناشر يا ارائه دهنده در مقابل شما گشوده خواهد شد. در صفحه جديد صفحه

A to Z 
هاي الكترونيك و مجـالت   ن كتاببا كليك كردن بر روي اين قسمت، ليست كاملي از تمامي عناوي  

 شود. قابل دسترسي از طريق پروتال دانشيار، به ترتيب حروف الفبا نمايش داده مي

  10-14تصوير 
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هاي الكترونيك و مجالت براساس نام آنها مناسـب اسـت    در اين قسمت كه اغلب براي يافتن كتاب  
عنوان و يا از طريق جستجوي تمام يا بخشـي  امكان دسترسي به عناوين بر اساس حروف اول و دوم نام 

از نام عنوان، موضوع و يا ناشر آن در جعبه جستجوي گوشه ي باال صـفحه در سـمت چـپ وجـود دارد.     
  وجود دارد. 50تا  10همچنين امكان گذر در صفحات و انتخاب تعداد موارد نشان داده شده در صفحه از 

  

  
  11-14تصوير 

  
بندي و موضوعي آن ژورنال ذكر شده است.  و طبقه ISSNاي حاوي آن،  مجموعهزير نام هر عنوان   
دهد كه مطابق قراردادهاي دانشگاه يا مركز پژوهشـي خـود    ي سبز در كنار نام يك پايگاه نشان مي دايره

به ژورنال مورد نظر در آن پايگاه دسترسي داريد و در غير اينصورت يك دايـره آبـي رنـگ در كنـار نـام      
ي جديـد يـا    بينيد. با كليك كردن بر روي لينك مجموعه ي حاوي هر عنوان در يـك صـفحه   اه ميپايگ

  شود. ي آن باز مي ي آن كتاب يا مجله روي وب سايت ناشر يا شركت ارائه دهنده صفحه
  

New & Alerts 
 Administratorتوسط  تواند اخبار و هشدارهايي را كه تنظيمات آنها قبالً در اين قسمت كاربر مي  

ده كند. عناوين نمـايش داده شـده اخبـار و هشـدارهاي مربـوط بـه منـابع        هپروتال انجام شده است مشا
  هستند. PMDRالكترونيكي موجود بر روي 
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Online Class 

  سفانه در اين زمان اين قسمت تكميل نشده است.أمت  
Tutorial 

باشـد. در بخـش    مـي  PMDR Surveys و  PMDR Tutorailاين قسـمت شـامل دو بخـش      
  وجود دارد  PMDRاز چگونگي استفاده از  PDFآموزش آن يك 

  

  
  13-14تصوير 

  
دو زير مجموعه وجود دارد كه متاسفانه در زمان تهيه اين متن آماده  PMDR Surveysدر بخش   

  به كار نبودند. 
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