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  بسمه تعالی

دسترسی و استفاده از منابع الکترونیکی شـامل  
مقاالت تمام متن، پایان نامه ها، کتاب ها، پروتکـل  

دانشـجویان   ،اتیدیکی از نیازهای ضروری اس... ها و
موعه ها جو محققان می باشد و فراهم نمودن این م

وزارت بهداشت لذا  .از اهمیت زیادی برخوردار است
بـرای کلیـه   منابع الکترونیکی فوق را دسترسی به 

دانشگاههای علوم پزشکی بصورت یکسان فـراهم  
 در حال حاضر محققان مـی تواننـد از  . نموده است
  طریق سایت

www.inlm.org  
  

به این مجموعه ارزشمند دسترسی داشته 
  .باشند

  
  

که درخصوص آمـوزش   CMEنیز جدیدترین اخبار را دارید و  Newsدر قسمت  - 
مجموعـه اول رایگـان مـی     5تخصص را مطرح کرده ولی فقـط   20مداوم می باشد 

جهـت دسترسـی از ایـن    (. هـا فعـالً محـدودیت دارد    CMEدسترسـی در   باشد
  ).مجموعه ابتدا باید ثبت نام نمائید

  
  
  
  
  

  .پیوست مراجعه فرمائید CDجهت کسب اطالعات بیشتر به 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

انتخاب سال، جلد و شماره و فهرست مندرجات مجـالت بـه مقـاالت مـورد نظـر      
  .خود دسترسی خواهید داشت

د مـی توانیـد در قسـمت    در صورتی که بدنبال عنوان خاصی از مجالت می گردی
Publication  نام ژورنال را تایپ نموده وSearch کنید.  

MD Consult :  عنـوان کتـاب مـی باشـد کـه       120: این بانک اطالعـاتی شـامل
دسترسی به متن کامل آنها امکانپذیر بـوده و قابلیـت جسـتجو در کتـاب وجـود      

 Mosbyکتابهـا  را نیـز دارد ناشـرین ایـن     E- mailمباحث کتـاب قابلیـت   . دارد

Livingstone ،Sunders می باشد... و.  
  .عنوان ژورنال را پوشش می دهد 50 -
نشریاتی که بصـورت فصـلی چـاپ مـی شـوند و بهتـرین       ( Clinicsدر قسمت  -

  .عنوان را پوشش می دهد 34) مقاالت هر رشته را دارا می باشند
د در مـورد بیمـاری خـود    اطالعاتی که بیمار نیاز دار Patient educationدر قسمت  -

هزار انجمن وموسسـه علمـی مطالـب     10این مجموعه توسط . دهد بداند را به وی می
خود را تهیه و تنظیم نموده که قابلیت ویرایش و اضافه نمودن اطالعات خـود را بطـور   

  .مرتب دارند
- Drug  دارو را بصورت الفبایی دارد که روی هر کدام کلیک نمائیـد  22000اسامی 
اشکال دارویی، دوز داروها و : العات کاملی از دارو را در اختیار می گذارد ماننداط

  ...مقدار مصرف آنها، روش تجویز داروها، واکنش های دارویی، عوارض و
- Guidline :آخرین دستاوردها و جدیدترین اطالعات یک بیماری را در اختیار می گذارد 

  .را در اینجا قرار می دهند های خود Guid lineانجمن تخصصی دنیا  75
- Images : هزار تصویر در زمینه های پزشکی را دارا می باشد 50حدود.  

  

نشریه  معتبر  5000کتابخانه ملی دیجیتال امکان دسترسی به بیش از 
میلیون خالصه مقاله  MD Consalt ،20کتاب مرجع پزشکی مهم از  150پزشکی، 

 Clinics ofدسترسی به نشریات معتبر  هزار تصویر پزشکی، 100علمی معتبر، 

North American فراهم آورده است... اطالعات دارویی ، پایان نامه ها و.  
تا  www.inlm.orgکتابخانه ملی دیجیتال پزشکی را تایپ تمایید  نشانیِ ،در مرورگر وب خود

انه دیجیتال همچنین می توانید از طریق وب سایت کتابخ .کتابخانه ملی دیجیتال شویدوارد 
  .وارد کتابخانه شوید http://digilib.mazumsدانشگاه علوم پزشکی مازندران 

1 (Home  در هر قسمت از سایت که باشید شما را به صفحه اصلی راهنمایی می
  .کند

2 (A-Z  براساس در کتابخانه ملی دیجیتال را این گزینه تمام منابع موجود
  .کندحروف الفبا مرتب می 

3 (Search  امکان جستجو براساس کلید واژه رامی دهد و فقط تا حد عناوین
  .منابع مانند مجله و کتاب نتیجه می دهد

4 (My profile  در این قسمت کاربر بعد از ثبت نام می تواند صفحه کتابخانه را
براساس موضوعات مورد عالقه خود شخصی سازی کند و در زمانهای مختلف 

  .ویرایش کند
5 (Support نحوه استفاده، منابع  وراین قسمت مواد آموزشی مربوط د

... الکترونیکی از ناشرین مختلف شامل فایل های راهنمای جستجو، پوستر و 
  .است نقابل دانلود کرد

6 (Help  شامل یک راهنمای کامل استفاده از امکانات کتابخانه دیجیتال
  .پزشکی است



 
 

Register  
 IPتا قابلیت استفاده خارج از . م استاولین مرحله جهت استفاده ثبت نا

. دانشگاه و در نقاط مختلف دنیا دسترسی به این مجموعه وجود داشته باشد
دسترسی از راه دور  Username و Password پس از ثبت نام با استفاده از 

(remote access) جهت انجام ثبت نام در صفحه اول . امکانپذیر خواهد شد
کلیک نمائید و فرم مربوطه را پر  Registering yourselfآدرس فوق روی کلمه 

  ).این ثبت نام فعالً فقط برای اعضای هیئت علمی دانشگاه می باشد(کنید
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .تعلق می گیرد Article in pressبه مقاالت زیرچاپ 
 .نداین مقاالت هنوز به چاپ نرسیده اند اما اطالعات آنها درسایت مجله قابل دسترسی ا

 DOIکه هنوز چاپ نشـده انـد از شناسـه     یلذا در صورت ضرورت استناد به مقاالت
این شناسه شامل عنوان ژورنال، سال نشر، جلـد و شـماره مـی     .می توان استفاده نمود

  .باشد
Proquest : 1500ژورنال را پوشش می دهد که از این تعـداد بـه    4000بیش از 

دسترسی بـرای دانشـگاههای علـوم پزشـکی     امکان ) Full textبصورت (عنوان آن 
کشور وجود دارد این مجموعه شـامل روانپزشـکی، پرسـتاری، بیولـوژی و مجموعـه      

تنها منبعی است که دسترسی به پایان نامـه هـای خـارجی    . کامل پزشکی می باشد
 صفحه 24(ارائه می دهد 1861از سال  پایان نامه 16000حدود . آن امکانپذیر استدر 

تنها منبعـی اسـت کـه عـالوه بـر      ) نامه ها را بصورت کامل نشان می دهد اول پایان
تنها منبعـی اسـت کـه قابلیـت     . پایان نامه ژورنال روزنامه ها را هم پوشش می دهد

ترجمـه  (می توان ترجمه نمود Translate Documentترجمه دارد و در قسمت 
  ).ماشینی

مـی توانیـد    Databaseوی هنگام جستجو در قسمت سرچ ساده و پیشرفته در منـ  *
پایان نامه ها، مجموعه ژورنالهای روانپزشـکی  . مجموعه مورد نظر خود را انتخاب نمائید

 Multipleیا همه با هم را انتخاب نمائیـد در صـورتی کـه واژه    ... پرستاری پزشکی و
database مجموعه جستجو خواهد  را انتخاب نمائید کلید واژه مورد نظر شما در تمام

  .در مقابل نتیجه جستجو نشان دهنده پایان نامه می باشد AATحروف . شد
 Publicationبرای دیدن لیست الفبایی مجالت موجود در ایـن مجموعـه روی    *

انتخاب مجالت بصورت الفبایی وجود دارد که با  A-Zکلیک نمائید در اینجا لیست 
  اره های موجود آن شوید و از طریقهر ژورنال می توانید وارد تمام شم



 
 

Expert Search : دراین نوع جستجوکلمه یا عبارت موردنظر را درکادر وارد کرده
و جستجو در تمام فیلدهای عنوان، چکیده، نویسنده و کلیـد واژه هـا انجـام مـی     

 منابعی( Subscribeتوانید جستجو را درتمام منابع یا فقط منابع دراینجا می. پذیرد

همچنـین  . محدود نمائید) مشترک می باشد Full textآنها را بصورت  انشگاهکه د
می توانید گروه موضوعات علمی خود را مشخص نمائید در نهایت امکان محـدود  

  .نمودن از لحاظ دوره زمانی نیز میسر می باشد
Scopus : بانک اطالعاتیScopus     بزرگترین بانک استنادی و چکیـده نویسـی جهـان
 ISIراه اندازی گردیـده و یکـی از رقبـای پایگـاه اسـتنادی       Elsevierوسط است که ت

دراین بانک عالوه بر جستجو و دسترسی به مقاالت معتبـر مـی تـوان    . آمریکا می باشد
فعال ترین نویسنده، سازمان، مراکز تحقیقاتی و مجـالت هسـته را در حـوزه موضـوعی     

  .خاصی تعیین و رتبه بندی نمود
 33ناشـر و   4000هزار ژورنال بـا بـیش از    15به چکیده مقاالت حدود  امکان دسترسی -

. در این مجموعـه وجـود دارد   1966مقاالت مدالین از سال % 100میلیون چکیده پوشش 
عنوان آن مربـوط بـه پزشـکی     14عنوان مجله ایرانی در این بانک وارد شده که  28حدود 

  .می باشد
هزار ژورنال  15همزمان در . ا در اختیار می گذاردر 1995این مجموعه اطالعات از سال  -

  .اطالعات را می آورد) ثبت اختراعات دنیا( Patentsو هم در  (Scientific)و در وب
مـثالً  . می توان برای نتایج جسـتجو محـدودیت ایجـاد نمـود     refine resultدر قسمت

  ...نویسنده، سال موضوع و
نمائیـد براسـاس بیشـترین ارجـاع آنهـا را      کلیک  Cited byهنگام مشاهده نتایج روی 

  .مرتب می نماید
  در اطالعات مقاله چیست؟ DOIمنظور از 

Digital Object indentifier  بــه مفهــوم شناســه منــابع دیجیتــالی اســت کــه
  دیجیتال در

  

جستجو درکتابخانه ملی دیجیتال پزشکی ایران به سه روش امکانپذیر 
  :است

در صورتی که عنوان ژورنال با آدرس مقاله  Product titleجستجو براساس ) 1
در قسمت باالی صفحه مراجعه کنید و بعد از  A-zرا دارید می توانید به لیست 

بازیابی الفبای مربوط به ژورنال با کلیک بر روی نام آن وارد منابع مورد نظر 
  .شوید

موضوع اصلی  14در قسمت سمت چپ صفحه  Main subjectبراساس ) 2
با کلیک برروی . رد که هر کدام دارای موضوعات جزئی تر می باشندوجود دا
در کنار هر موضوع موضوعات فرعی باز شده و با کلیک برروی هر  +عالمت 

موضوع فرعی می توانید به ژورنالهای مربوط به هر رشته را یکجا مشاهده 
  .نمائید
الهام از رده  از آنجا که رده بندی موضوعات کتابخانه ملی دیجیتال با: نکته

  .تنظیم گردیده لذا امکان دیدن رتبه بندی نشریات نیز وجود دارد ISIبندی 
 rankنشریات موجود در نتیجه جستجو به ترتیب باالترین  rankبا کلیک برروی 
  .مرتب می گردد

در اینجا بصورت یکجا در کلیه منابع  Federated searchجستجو از طریق ) 3
  .یتال می توانید جستجو نمائیدموجود در کتابخانه دیج

بجز این سه روش می توانید در هر کدام از مجموعه های الکترونیکی بصورت  *
  .جداگانه جستجو نمائید

  



 
 

  مجموعه های علمی الکترونیکی
  :عبارتند از Inlmموجود در  

-Databases: Best peactice- EBSC\o databases, scopus, web of 
knowledge (ISI),… 

 

E- Journals:  
JAMA, bmj.com, ovid, MD consult, Nursing consult, oxford 

Journals, proquest, springer, thieme, wiley-Blackwell 
- E- Book: 

MD Consult, Nursing consult, Thieme 
 

- EBM: 
Best practice, UPToDate, Cochrane library. Nursing consult 
 

- CME: 
BMJ Learning 

Medical Atlases: 
Thieme 
 

Drug information: 
Best practice. MD Consult, nursing consult 
 

- Medical Images: 
Springer 

- Interactive skills & procedures: 
Nursing Skills first consult 
Medical Protocols: Springer 

 
  

رین مجموعـه هـا اشـاره مـی گـردد جهـت       در اینجا به طور خالصه به برخی از پر استفاده تـ 
 CDتوضیحات مفصلتر و کامل تمام مجموعه های موجود در کتابخانه دیجیتـال پزشـکی بـه    

 .پیوست مراجعه نمایند
Best practice : آزمایشات پزشکی  3000تشخیص و  000/10این مجموعه دارای بیش از

بانـک اطالعـات دارویـی    درمانی و تشخیصی می باشد همچنین  Guideline 4000و حدود 
  .دسترسی به مجموعه رفرانسها و عکس با توضیحات نیز در این مجموعه قابل دسترسی است

Science direct Elsevier : عنوان ژورنال را در اختیـار دارد   3000این مجموعه بیش از
عنـوان بصـورت تمـام مـتن      1000که از این تعداد دانشـگاههای علـوم پزشـکی بـه بـیش از      

  .ی دارنددسترس
- Browse  امکان دیدن و دسترسی به مجالت را به دو شکل الفبایی و موضوعی در اختیار قرار می

یا غیر مشترک یا هـر  ) Full text available(همچنین امکان جستجوی مجالت مشترک. دهد
  .دو را دارد

- Search : زمانی که آیکونSearch  را در صفحه اصلیScience direct نید کلیک می ک
را انتخـاب   Journalsابتـدا آیکـون   . پیشرفته مـی شـوید   جستجویبطور اتومات وارد صفحه 

جسـتجو را   (Within)نموده و کلید واژه خود را وارد نمائید با استفاده از منوی کشویی فیلد 
 Dateدر قسـمت  . محدوده نمود... می توان به نام نویسنده، نام نشریه، عنوان مقاله، چکیده و

  .انید تاریخ را نیز محدود نمائیدمی تو
  .زمانی که بخواهید یک عبارت دقیقاً جستجو شود آن را داخل این عالمت بگذارید

در کلید واژه مورد جستجو جایگزین یک یا چند حرف می شود و کلید واژه را  (*)این کاراکتر
  کلمــــات  M*Nبــــا امــــالی گونــــاگون آنهــــا بازیــــابی مــــی کنــــد ماننــــد       

Men   و Man بازیابی می نماید را.  
  .عالمت سبزرنگ در کنار نتایج جستجو نشان دهنده دسترسی به مقاالت تمام متن است


