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    بسمه تعاليبسمه تعالي
  

  MMeeddlliinneeراهنماي كاربران بانك اطالعاتي راهنماي كاربران بانك اطالعاتي 
  PPuubbMMeedd         از طريق پايگاه اينترنتي          از طريق پايگاه اينترنتي 

  
  حسين بيدختيحسين بيدختي: :         تهيه و تنظيم        تهيه و تنظيم

            كارشناس كتابداري و اطالع رساني پزشكي          كارشناس كتابداري و اطالع رساني پزشكي
  

ن پزشکي، پرستاري، ن پزشکي، پرستاري، است که رشته هايي چواست که رشته هايي چو) ) NNLLMM((مدالين پايگاه اطالعاتي اصلی کتابخانه ملي پزشکي آمريکا مدالين پايگاه اطالعاتي اصلی کتابخانه ملي پزشکي آمريکا 
مدالين شامل اطالعات کتابشناسي مدالين شامل اطالعات کتابشناسي . . دندانپزشکي، دامپزشکي و سيستم مراقبت بهداشتي و علوم پيراپزشکي را پوشش مي دهددندانپزشکي، دامپزشکي و سيستم مراقبت بهداشتي و علوم پيراپزشکي را پوشش مي دهد

  کشور دنيا   کشور دنيا ۷۰۷۰وخالصه مقاالت نويسندگان از بيش از چهار هزار عنوان مجله زيست پزشکي است که در آمريکا و بيش از وخالصه مقاالت نويسندگان از بيش از چهار هزار عنوان مجله زيست پزشکي است که در آمريکا و بيش از 
پوشش آن جهاني است، اما پوشش آن جهاني است، اما . .  تا کنون می باشد تا کنون می باشد۱۹۶۶۱۹۶۶از سال از سال ) ) رکوردرکورد((شامل يازده ميليون مقاله شامل يازده ميليون مقاله اين پايگاه اين پايگاه . . منتشر مي شودمنتشر مي شود

  ..بيشترين رکوردها از منابع انگليسي زبان و يا داراي خالصه به زبان انگليسي استبيشترين رکوردها از منابع انگليسي زبان و يا داراي خالصه به زبان انگليسي است
PPuubbMMeedd توسط مرکز ملی اطالعات بيوتکنولوژی  توسط مرکز ملی اطالعات بيوتکنولوژی ((NNCCBBII))در کتابخانه ملی پزشکی آمريکا تکامل يافت در کتابخانه ملی پزشکی آمريکا تکامل يافت  . .

PPuubbMMeedd   به عنوان يک ابزار جستجو برای دسترسی به مقاالت تمام متن مجالت در سايت ناشران شرکت کننده در اين به عنوان يک ابزار جستجو برای دسترسی به مقاالت تمام متن مجالت در سايت ناشران شرکت کننده در اين
ناشران شرکت کننده در اين طرح به صورت الکترونيک مقاالت مجالت خود را پيش از انتشار يا در زمان ناشران شرکت کننده در اين طرح به صورت الکترونيک مقاالت مجالت خود را پيش از انتشار يا در زمان . . طرح توسعه ِيافتطرح توسعه ِيافت
  .. قرار می دهند قرار می دهندNNLLMMانتشار در اختيار انتشار در اختيار 

  :: را از يکی از آدرسهای اينترنتی ذيل می توانيد مشاهده کنيد را از يکی از آدرسهای اينترنتی ذيل می توانيد مشاهده کنيدPPuubbMMeedd اطالعاتی  اطالعاتی صفحه جستجوی پايگاهصفحه جستجوی پايگاه
hhttttpp::////wwwwww..nnccbbii..nnllmm..nniihh..ggoovv//ppuubbmmeedd  
hhttttpp::////wwwwww..ppuubbmmeedd..ccoomm  
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  ::bbMMeeddPPuuنحوه جستجو در نحوه جستجو در 
 يک پنجره جستجو وجود دارد برای جستجوی يک کلمه يا عبارت می توان آن را در  يک پنجره جستجو وجود دارد برای جستجوی يک کلمه يا عبارت می توان آن را در PPuubbMMeeddدر صفحه اول در صفحه اول 

در در . .  به چشم می خورد به چشم می خوردNNCCBBIIهای بانکهای اطالعاتی های بانکهای اطالعاتی LLiinnkkدر قسمت باالی اين پنجره در نواری در قسمت باالی اين پنجره در نواری . . اين پنجره وارد کرداين پنجره وارد کرد
  . . تتقسمت پايين پنجره ويژگيها يا امکانات اين سيستم آورده شده اسقسمت پايين پنجره ويژگيها يا امکانات اين سيستم آورده شده اس

 واژه يا واژه های مورد نظر خود را در کادر جستجو تايپ و دگمه  واژه يا واژه های مورد نظر خود را در کادر جستجو تايپ و دگمه ((BBaassiicc  SSeeaarrcchh))در يک جستجوی ساده در يک جستجوی ساده 
GGOO را کليک کرده يا کليد  را کليک کرده يا کليد EEnntteerrشما ممکن است يک واژه يا بيشتر را تايپ کنيد مانندشما ممکن است يک واژه يا بيشتر را تايپ کنيد مانند. .  را بزنيد را بزنيد::  

VViittaammiinn  CC  CCoommmmoonn  CCoolldd  
PPuubbMMeeddا با استفاده از دستور ا با استفاده از دستور  بطور خودکار اصطالح يا عبارتهای معنی دار ر بطور خودکار اصطالح يا عبارتهای معنی دار رAANNDD با يکديگر ترکيب می کند  با يکديگر ترکيب می کند 

  ::مانندمانند
vviittaammiinn  cc  AANNDD  ccoommmmoonn  ccoolldd  

. . جستجو می شودجستجو می شود/ ... ) / ... ) چکيده چکيده / / عنوان مجله عنوان مجله / / نويسنده نويسنده / / عنوان عنوان ((اين عبارت در فيلدهای گوناگون يک مدرک اين عبارت در فيلدهای گوناگون يک مدرک 
را در کادر پنجره جستجو با يکديگر را در کادر پنجره جستجو با يکديگر همچنين شما قادر خواهيد بود با استفاده از اپراتورهای بولين واژه ها و اصطالحات همچنين شما قادر خواهيد بود با استفاده از اپراتورهای بولين واژه ها و اصطالحات 

  ..ترکيب نمائيدترکيب نمائيد
  

  ::عملگرها يا اپراتورهاي بولينعملگرها يا اپراتورهاي بولين
  ::از مهمترين اين اپراتورها که مفاهيم خاصی در جستجو دارند عبارتند ازاز مهمترين اين اپراتورها که مفاهيم خاصی در جستجو دارند عبارتند از

AANNDD : :مانندمانند. . دامنه جستجو را محدودتر می کند و مفهوم اشتراک را می رسانددامنه جستجو را محدودتر می کند و مفهوم اشتراک را می رساند::  
nneeooppllaassmmss  AANNDD  cchhiilldd  

OORR : :عتر می کند به عبارت ديگر زمانی که بخواهيد مقاالتی را در موضوعات مشابه يا مترادف عتر می کند به عبارت ديگر زمانی که بخواهيد مقاالتی را در موضوعات مشابه يا مترادف دامنه جستجو را وسيدامنه جستجو را وسي
  ::مانندمانند. . يکديگر بيابيد از اين اپراتور استفاده کنيديکديگر بيابيد از اين اپراتور استفاده کنيد

ccaanncceerr  OORR  nneeooppllaassmmss  
NNOOTT : :مانندمانند. . مفاهيمی را در جستجو مستثنی می کندمفاهيمی را در جستجو مستثنی می کند::  

nneeooppllaassmmss  NNOOTT  cchhiilldd  
  ..ايد با حروف بزرگ نوشته شوندايد با حروف بزرگ نوشته شوندبه خاطر داشته باشيد که عملگرهای بولين ببه خاطر داشته باشيد که عملگرهای بولين ب

  ::به چند مثال ديگر توجه کنيدبه چند مثال ديگر توجه کنيد
ccoommmmoonn  ccoolldd  AANNDD  vviittaammiinn  cc  
ccoommmmoonn  ccoolldd  AANNDD  ((vviittaammiinn  cc  OORR  zziinncc))  
aaiirr  AANNDD  bbllaaddddeerr  AANNDD  ffiissttuullaa  
((hheeaatt  OORR  hhuummiiddiittyy))  AANNDD  mmuullttiippllee  sscclleerroossiiss  

  
  ::جستجوي نام نويسندهجستجوي نام نويسنده

لين حرف از نام كوچك او را در پنجره جستجو وارد كنيد لين حرف از نام كوچك او را در پنجره جستجو وارد كنيد براي جستجوي نام نويسنده، نام خانوادگي و سپس اوبراي جستجوي نام نويسنده، نام خانوادگي و سپس او
  ::مانندمانند) ) بدون نقطه گذاريبدون نقطه گذاري((

    SSmmiitthh  jj  
   اين نام را در كليه فيلدهاي يك مقاله جستجو  اين نام را در كليه فيلدهاي يك مقاله جستجو PPuubbMMeeddچنانجه تنها نام خانوادگي نويسنده را تايپ كنيد، چنانجه تنها نام خانوادگي نويسنده را تايپ كنيد، 

  :: مثال ذيل عمل كنيد مثال ذيل عمل كنيدمي كند لذا براي تاكيد بر جستجوي نام نويسنده در فيلد اسامي نويسندگان مانندمي كند لذا براي تاكيد بر جستجوي نام نويسنده در فيلد اسامي نويسندگان مانند
    SSmmiitthh  [[aauu]]  
““SSmmiitthh  jj””  [[aauu]]  
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aauuهاها(( معرف فيلد نويسنده معرف فيلد نويسنده) () (aauutthhoorr ( (مي توانيد از گيومه در اطراف نام نويسنده استفاده كنيد تا دقيقامي توانيد از گيومه در اطراف نام نويسنده استفاده كنيد تا دقيقا. . مي باشدمي باشد " "
  ..همان نام را جستجو كندهمان نام را جستجو كند

  
  ::جستجوي عنوانهاي مجالتجستجوي عنوانهاي مجالت

يا شماره استاندارد بين يا شماره استاندارد بين ) ) اس استاندارد مداليناس استاندارد مدالينبر اسبر اس((براي جستجوي يك مجله، عنوان كامل مجله يا مخفف نام براي جستجوي يك مجله، عنوان كامل مجله يا مخفف نام 
  ::مانندمانند. .  آن را در كادر جستجو تايپ كنيد آن را در كادر جستجو تايپ كنيد((IISSSSNN))المللي المللي 

MMoolleeccuullaarr  bbiioollooggyy  ooff  tthhee  cceellll                      ))عنوان كاملعنوان كامل((   
MMooll  bbooiill  cceellll                                                                            ))عنوان كوتاهعنوان كوتاه((   
00880011--22333344                                                                                          ((IISSSSNN))  

 باشد يا  باشد يا ((MMeesshh))توجه داشته باشيد چنانچه نام يك مجله مشابه يك اصطالح در سرعنوانهاي موضوعي پزشكي توجه داشته باشيد چنانچه نام يك مجله مشابه يك اصطالح در سرعنوانهاي موضوعي پزشكي 
اگر نام مجله فقط يك كلمه باشد براي تاكيد بر اين كه فقط در فيلد مربوط به عنوان مجالت جستجو شود بايد از معرف فيلد اگر نام مجله فقط يك كلمه باشد براي تاكيد بر اين كه فقط در فيلد مربوط به عنوان مجالت جستجو شود بايد از معرف فيلد 

  ::مانندمانند. .  كرد كرد استفاده استفاده[[jjoouurr]] يا  يا [[ttaa]]نام مجله نام مجله 
GGeennee  tthheerraappyy  [[ttaa]]  
GGeennee  tthheerraappyy  [[jjoouurr]]  

  
  ::))ttrruunnccaattiioonn((جستجوي كلمات هم ريشه جستجوي كلمات هم ريشه 

 در  در ((**))به منظور يافتن تمامي كلمات يا اصطالحاتي كه از يك ريشه لغوي گرفته شده باشند، يك عالمت ستاره به منظور يافتن تمامي كلمات يا اصطالحاتي كه از يك ريشه لغوي گرفته شده باشند، يك عالمت ستاره 
. .  با آن كلمه شروع مي شوند جستجو شود با آن كلمه شروع مي شوند جستجو شودانتهاي يك اصطالح يا يك كلمه قرار دهيد تا تمامي اصطالح ها و يا كلماتي كهانتهاي يك اصطالح يا يك كلمه قرار دهيد تا تمامي اصطالح ها و يا كلماتي كه

  ::مانندمانند. .  تمامي كلماتي را جستجو خواهد كرد كه با همين كلمه شروع مي شوند تمامي كلماتي را جستجو خواهد كرد كه با همين كلمه شروع مي شوند**bbaacctteerrبه عنوان مثال به عنوان مثال 
bbaacctteerriioopphhaaggee,,  bbaacctteerriiuumm,,  bbaacctteerriiaa  ,,  ……  

جو جو  مشمول جست مشمول جست((**))عباراتي كه بين كلمات آنها يك فاصله وجود داشته باشد، كلمات بعد از عالمت عباراتي كه بين كلمات آنها يك فاصله وجود داشته باشد، كلمات بعد از عالمت : : نكتهنكته
 را جستجو  را جستجو iinnffeeccttiioonn  ccoonnttrrooll خواهد شد ولي عبارت  خواهد شد ولي عبارت iinnffeeccttiiooss شامل  شامل **iinnffeeccttiioonnبه عنوان مثال به عنوان مثال . . نخواهند شدنخواهند شد
  ..نخواهد كردنخواهد كرد
  

  ::فيلدهاي جستجوفيلدهاي جستجو) ) توصيفگرهايتوصيفگرهاي((معرف هاي معرف هاي 
 مشخص و  مشخص و PPuubbMMeeddكلمات و اصطالحات را مي توان با استفاده از مشخصه يا معرف هر فيلد جستجو، در كلمات و اصطالحات را مي توان با استفاده از مشخصه يا معرف هر فيلد جستجو، در 

  .. قرار مي دهيم قرار مي دهيم[[  ]]ن كار بعد از هر كلمه يا اصطالح معرف فيلد را اضافه مي كنيم و آن را در قالب ن كار بعد از هر كلمه يا اصطالح معرف فيلد را اضافه مي كنيم و آن را در قالب تعريف كرد براي ايتعريف كرد براي اي
  ::برخي از معرفها و مشخصه هاي فيلدهاي جستجو عبارتند ازبرخي از معرفها و مشخصه هاي فيلدهاي جستجو عبارتند از

[[aallll]] :  : براي جستجو در تمام فيلدها بكار مي رودبراي جستجو در تمام فيلدها بكار مي رود..  
[[aauu]] :  :   ((AAuutthhoorr  NNaammee))جستجو در فيلد نام نويسندهجستجو در فيلد نام نويسنده . .  
[[ddpp]] :  : ((PPuubblliiccaattiioonn  DDaattee))براي جستجوي تاريخ انتشار مشخصي مانند مثال زير عمل كنيد براي جستجوي تاريخ انتشار مشخصي مانند مثال زير عمل كنيد ::  

22000022//0033  [[ddpp]]    
22000033  [[ddpp]]  

  :: بين تاريخها استفاده مي كنيم مانند بين تاريخها استفاده مي كنيم مانند((::))براي وارد كردن يك دوره يا محدوده زماني خاص از عالمت دو نقطه براي وارد كردن يك دوره يا محدوده زماني خاص از عالمت دو نقطه 
22000000//0011::22000000//0066  
11999999::  22000044  
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[[iipp]] :  : ((IIssssuuee))ر آن به چاپ رسيده استر آن به چاپ رسيده است شماره مجله اي كه مقاله د شماره مجله اي كه مقاله د..  
[[ttaa]] :  : ((JJoouurrnnaall  TTiittllee)) براي جستجوي عنوان كامل يا كوتاه شده مجالت و يا  براي جستجوي عنوان كامل يا كوتاه شده مجالت و يا IISSSSNNبكار برده مي شود بكار برده مي شود ..    
[[llaa]]: : ((LLaanngguuaaggee))    زباني كه مقاله با آن منتشر شده استزباني كه مقاله با آن منتشر شده است..    

[[mmhh]]   : :((MMeesshh  TTeerrmmss)) سرعنوانهاي موضوعي پزشكي يك واژه نامه كنترل شده از اصطالحات زيست  سرعنوانهاي موضوعي پزشكي يك واژه نامه كنترل شده از اصطالحات زيست 
  aarroommaatthheerraappyyبطور مثال براي جستجوي اصطالح بطور مثال براي جستجوي اصطالح . . پزشكي مي باشد و موضوع هر مقاله را در مدالين توصيف مي كندپزشكي مي باشد و موضوع هر مقاله را در مدالين توصيف مي كند

  .. استفاده مي كنيم استفاده مي كنيمaarroommaatthheerraappyy  [[mmhh]]در فيلد موضوعات استاندارد پزشكي از دستور در فيلد موضوعات استاندارد پزشكي از دستور 
[[ppgg]]   : :((PPaaggee  NNuummbbeerr))اولين شماره صفحه يك مقاله را جستجو مي كند اولين شماره صفحه يك مقاله را جستجو مي كند ..  
[[pptt]]   : :((PPuubblliiccaattiioonn  TTyyppee)) ،شكل ارائه يك مقاله يا يك اثر را توصيف مي كند مانند مقاالت مروري، نامه،  شكل ارائه يك مقاله يا يك اثر را توصيف مي كند مانند مقاالت مروري، نامه 

  ......خبر علمي و خبر علمي و 
[[sshh]]   : :((SSuubbhheeaaddiinngg)) سرعنوانهاي فرعي با اصطالح هاي مش بكار برده مي شوند تا جنبه خاصي از موضوع  سرعنوانهاي فرعي با اصطالح هاي مش بكار برده مي شوند تا جنبه خاصي از موضوع 
  ..را توصيف كنندرا توصيف كنند
[[ssbb]] :  : ((SSuubbsseett)) پايگاه اطالعاتي  پايگاه اطالعاتي PPuubbMMeedd شامل  شامل MMeeddlliinnee,,  PPrreeMMeeddlliinnee مقاله هاي مجالت تحت  ، مقاله هاي مجالت تحت ، 

بطور كلي بطور كلي . . به صورت الكترونيك توسط ناشران عرضه مي شوند مي باشدبه صورت الكترونيك توسط ناشران عرضه مي شوند مي باشد" "  و مقاالتي كه مستقيما و مقاالتي كه مستقيماHHeeaalltthhSSTTAARRپوشش پوشش 
  :: مي توان به شكل زير جستجو كرد مي توان به شكل زير جستجو كردPPuubbMMeeddزير مجموعه ها را در زير مجموعه ها را در 
MMeeddlliinnee كه به صورت  كه به صورت mmeeddlliinnee  [[ssbb]]جستجو مي شود جستجو مي شود ..  

PPuubblliisshheerrكه به صورت كه به صورت   ppuubblliisshheerr  [[ssbb]]جستجو مي شود جستجو مي شود ..  
AAIIDDSS كه بصورت  كه بصورت aaiiddss  [[ssbb]]جستجو مي شود جستجو مي شود ..  
[[nnmm]] :  : ((SSuubbssttaannccee  NNaammee)) هنگام استفاده از اين فيلد مترادفهاي نام ماده شيميايي بطور خودكار با نامهاي  هنگام استفاده از اين فيلد مترادفهاي نام ماده شيميايي بطور خودكار با نامهاي 

  ..اصلي و انتخاب شده مطابقت داده مي شوداصلي و انتخاب شده مطابقت داده مي شود
[[ttww]]   : :((TTeexxtt  WWoorrdd))خصات و چكيده يك مقاله آمده استخصات و چكيده يك مقاله آمده است شامل تمامي لغاتي مي شود كه در مش شامل تمامي لغاتي مي شود كه در مش..  
[[ttii]] :  : ((TTiittllee  WWoorrdd))شامل كلمات و اعدادي است كه در عنوان مقاله ديده مي شود شامل كلمات و اعدادي است كه در عنوان مقاله ديده مي شود ..  

[[ttiiaabb]] :  : ((TTiittllee//AAbbssttrraacctt  WWoorrddss))كلمات و اعدادي كه هم در عنوان و هم در چكيده مقاله ديده مي شود كلمات و اعدادي كه هم در عنوان و هم در چكيده مقاله ديده مي شود ..  
[[vv]] :  : ((VVoolluummee))شود شود شماره دوره مجله كه مقاله در آن منتشر مي شماره دوره مجله كه مقاله در آن منتشر مي ..  

  hhaassaabbssttrraaccttبراي يافتن آن دسته از مقاله هايي كه فقط داراي چكيده مي باشند از اصطالح براي يافتن آن دسته از مقاله هايي كه فقط داراي چكيده مي باشند از اصطالح   ••
  ::مانندمانند. . استفاده مي كنيماستفاده مي كنيم

nneeooppllaassmmeess  AANNDD  hhaassaabbssttrraacctt  
`̀hhaassaabbssttrraacctt`̀ معرف فيلد ندارد، در عين حال در قسمت  معرف فيلد ندارد، در عين حال در قسمت LLiimmiittss هم مي توان از اين امكان براي محدود كردن  هم مي توان از اين امكان براي محدود كردن 

  ..استفاده كرداستفاده كرد
 دو يا چند كلمه را به صورت يك عبارت جستجو كند آنها را  دو يا چند كلمه را به صورت يك عبارت جستجو كند آنها را PPuubbMMeeddين كه بخواهيم ين كه بخواهيم براي ابراي ا  ••

  ::مانندمانند. . قرار مي دهيمقرار مي دهيم(" ") (" ") داخل گيومه داخل گيومه 
““ssiinnggllee  cceellll””  
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  ::))LLiimmiittss((محدوديتها محدوديتها 
با كليك بر روي گزينه با كليك بر روي گزينه ..براي يك جستجوي دقيق كاربر مي تواند عمل جستجو را به برخي موارد محدود كندبراي يك جستجوي دقيق كاربر مي تواند عمل جستجو را به برخي موارد محدود كند

LLiimmiittssامكانات پنجره اصلي تعدادي از اين محدوديت ها نشان داده مي شود امكانات پنجره اصلي تعدادي از اين محدوديت ها نشان داده مي شود از نوار از نوار ..  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ::برخي از اين محدوديتها عبارتند ازبرخي از اين محدوديتها عبارتند از
  ::انواع مطالب و نوشته هاي موجود در مدالين عبارتند ازانواع مطالب و نوشته هاي موجود در مدالين عبارتند از: : نوع مقالهنوع مقاله  

••  CClliinniiccaall  TTrriiaall    
••  EEddiittoorriiaall    
••  LLeetttteerr    
••  MMeettaa--AAnnaallyyssiiss    
••  PPrraaccttiiccee  GGuuiiddeelliinnee    
••  RRaannddoommiizzeedd  CCoonnttrroolllleedd  TTrriiaall  
••  RReevviieeww  

  .. قابل انتخاب هستند قابل انتخاب هستندppuubblliiccaattiioonn  ttyyppeeكه از منوي كشويي مقابل كه از منوي كشويي مقابل 

  ::نوع زبان مقاله را مي توان از بين زبانهاي ذيل انتخاب نمودنوع زبان مقاله را مي توان از بين زبانهاي ذيل انتخاب نمود: : زبانزبان  

  اسپانيايياسپانيايي/ / روسي روسي / / ژاپني ژاپني / / ايتاليائي ايتاليائي / / آلماني آلماني / / فرانسه فرانسه / / انگليسي انگليسي 

، مي توان اين گروهها را از منوي ، مي توان اين گروهها را از منوي  جهت جستجوي موضوعي در گروه سني خاص جهت جستجوي موضوعي در گروه سني خاص::سنسن  
  ::مخصوص محدوديتهاي سني انتخاب كردمخصوص محدوديتهاي سني انتخاب كرد
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••  AAllll  IInnffaanntt::  bbiirrtthh--2233  mmoonntthhss    
••  AAllll  CChhiilldd::  00--1188  yyeeaarrss    
••  AAllll  AAdduulltt::1199++  yyeeaarrss    
••  NNeewwbboorrnn::  bbiirrtthh--11  mmoonntthh    
••  IInnffaanntt::  11--2233  mmoonntthhss    
••  PPrreesscchhooooll  CChhiilldd::  22--55  yyeeaarrss    
••  CChhiilldd::  66--1122  yyeeaarrss    
••  AAddoolleesscceenntt::  1133--1188  yyeeaarrss    
••  AAdduulltt::  1199--4444  yyeeaarrss    
••  MMiiddddllee  AAggeedd::  4455--6644  yyeeaarrss    
••  MMiiddddllee  AAggeedd  ++  AAggeedd::  4455++  yyeeaarrss    
••  AAggeedd::  6655++  yyeeaarrss    
••  8800  aanndd  oovveerr::  8800++  yyeeaarrss  

توجه داشته باشيد اين محدوديت فقط براي مطالب و مقاالتي امكان پذير خواهد بود كه در بانك اطالعاتي مدالين توجه داشته باشيد اين محدوديت فقط براي مطالب و مقاالتي امكان پذير خواهد بود كه در بانك اطالعاتي مدالين 
 رسيده اند با توجه به  رسيده اند با توجه به PPuubbMMeedd كه توسط ناشرين قبل يا در زمان انتشار به  كه توسط ناشرين قبل يا در زمان انتشار به قرار دارند ولي در خصوص مطالب و مقاالتيقرار دارند ولي در خصوص مطالب و مقاالتي

  ..اين كه هنوز به فرمت استاندارد مقاالت مدالين تبديل نشده اند اين محدوديت اجرا نخواهد شداين كه هنوز به فرمت استاندارد مقاالت مدالين تبديل نشده اند اين محدوديت اجرا نخواهد شد

  .. مي توان جستجو را به نوع جنسيت نيز محدود ساخت مي توان جستجو را به نوع جنسيت نيز محدود ساخت::جنسيتجنسيت  

  mmaallee  //  ffeemmaallee:   :   مانندمانند

  ..ه درباره انسان يا حيوان نيز در محدوديتها قابل اعمال استه درباره انسان يا حيوان نيز در محدوديتها قابل اعمال استمطالعمطالع: : جامعه مورد مطالعهجامعه مورد مطالعه  
درباره درباره . ( . (  تاكنون است تاكنون است۱۹۶۶۱۹۶۶ تاريخ انتشار مدارك موجود در اين پايگاه از سال  تاريخ انتشار مدارك موجود در اين پايگاه از سال ::ررتاريخ انتشاتاريخ انتشا  

  ))توضيح داده شدتوضيح داده شد" " تاريخ و نحوه جستجوي آن قبالتاريخ و نحوه جستجوي آن قبال
 مثلث كنار  مثلث كنار براي محدود كردن جستجوي خود به يكي از زيرمجموعه ها، رويبراي محدود كردن جستجوي خود به يكي از زيرمجموعه ها، روي: : زير مجموعه هازير مجموعه ها  

 كليك كنيد و به پايين بكشيد از منوي پايين افتادني آن قادر خواهيد بود يكي از زير مجموعه هاي  كليك كنيد و به پايين بكشيد از منوي پايين افتادني آن قادر خواهيد بود يكي از زير مجموعه هاي SSuubbsseettssپنجره پنجره 
  ::مانندمانند. .  را براي جستجو انتخاب كنيد را براي جستجو انتخاب كنيدPPuubbMMeeddخاص موضوعي خاص موضوعي 

AAIIDDSS,,  DDeennttaall,,  MMeeddlliinnee,,  NNuurrssiinngg,,  PPrreeMMeeddlliinnee,,  PPuubblliisshheerr,,  ……  

  ::))DDiissppllaayy((نمايش مقاالت نمايش مقاالت 

كه با توجه به نياز كاربران قابل كه با توجه به نياز كاربران قابل . . ش فرض مشخصات بيست مقاله در يك صفحه نمايش داده مي شودش فرض مشخصات بيست مقاله در يك صفحه نمايش داده مي شودبطور پيبطور پي
در ابتدا مدارك بازيابي شده به شكل در ابتدا مدارك بازيابي شده به شكل ..با كليك روي شماره صفحه مي توان مقاالت آن صفحه را نمايش دادبا كليك روي شماره صفحه مي توان مقاالت آن صفحه را نمايش داد. . افزايش مي باشدافزايش مي باشد

كل ديگر نمايش وجود دارد كه توسط كاربر انتخاب كل ديگر نمايش وجود دارد كه توسط كاربر انتخاب  امكان انتخاب چند ش امكان انتخاب چند شddiissppllaayyخالصه ارائه مي شوند و از طريق منوي خالصه ارائه مي شوند و از طريق منوي 
  .. نحوه نمايش مدارك تغيير خواهد كرد نحوه نمايش مدارك تغيير خواهد كردddiissppllaayyشده و با كليك بر روي دگمه شده و با كليك بر روي دگمه 
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  :: عبارتند از عبارتند ازPPuubbMMeeddمتداولترين شكلهاي نمايش در متداولترين شكلهاي نمايش در 

SSuummmmaarryy) ) م مجله و ساير م مجله و ساير نانا((، عنوان، نام و مشخصات منبع ، عنوان، نام و مشخصات منبع ))هاها((اين شكل نمايش حاوي نام نويسنده اين شكل نمايش حاوي نام نويسنده : : ))خالصهخالصه
در در .. مي باشد مي باشدMMeeddlliinnee  ,,  PPuubbMMeeddزبان و شماره شناسايي مقاله در زبان و شماره شناسايي مقاله در ...) ...) مروري، يادداشت، نامه، مروري، يادداشت، نامه، ((، نوع مدرك ، نوع مدرك ))مشخصاتمشخصات

اين نوع نمايش همچنين آيكن هايي نزديك هر مدرك ديده مي شود كه وجود چكيده، دسترسي به متن كامل مقاله در اين نوع نمايش همچنين آيكن هايي نزديك هر مدرك ديده مي شود كه وجود چكيده، دسترسي به متن كامل مقاله در 
PPuubbMMeedd  CCeennttrraallمقاله در محل ديگري را به اطالع كاربر مي رساند مقاله در محل ديگري را به اطالع كاربر مي رساند و يا دسترسي به متن كامل و يا دسترسي به متن كامل ..  

NNoo  AAbbssttrraacctt  AAbbssttrraacctt    

FFuullll--tteexxtt  aarrttiiccllee  aavvaaiillaabbllee  ffrreeee  iinn  PPuubbMMeedd  CCeennttrraall..    

FFrreeee  ffuullll--tteexxtt  aarrttiiccllee  aavvaaiillaabbllee    

BBrriieeff) ) حرف اول عنوان و شماره شناسايي مقاله در  حرف اول عنوان و شماره شناسايي مقاله در ۳۰۳۰و و ) ) هاها(( شامل نام نويسنده  شامل نام نويسنده ):):نمايش مختصرنمايش مختصر MMeeddlliinnee  ,,  

PPuubbMMeeddمي باشد مي باشد ..  

AAbbssttrraacctt) ) و اطالعاتي و اطالعاتي ) ) در صورت وجوددر صورت وجود((تمامي مشخصات مقاله به اضافه چكيده تمامي مشخصات مقاله به اضافه چكيده ): ): نمايش چكيده مقالهنمايش چكيده مقاله
  ..درباره تفسير ها و توضيحات بعدي درباره مقاله را شامل مي شوددرباره تفسير ها و توضيحات بعدي درباره مقاله را شامل مي شود

CCiittaattiioonn) ) شامل تمامي مشخصات فوق الذكر در بخش چكيده به اضافه واژه هاي كليدي مقاله شامل تمامي مشخصات فوق الذكر در بخش چكيده به اضافه واژه هاي كليدي مقاله ): ): استناداستناد
  .. مي باشد مي باشدMMeesshhاستخراج شده از اصطالح نامه استخراج شده از اصطالح نامه 
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MMeeddlliinnee :  : از اين شكل از اين شكل . . الين ديده مي شودالين ديده مي شودنشانه هاي تعريف دو حرفي فيلدها براي تمامي ركوردها در مدنشانه هاي تعريف دو حرفي فيلدها براي تمامي ركوردها در مد
  ..نمايش براي كپي ركوردها به منظور استفاده در برنامه هاي نرم افزاري مديريت كتابشناسي مي توان استفاده كردنمايش براي كپي ركوردها به منظور استفاده در برنامه هاي نرم افزاري مديريت كتابشناسي مي توان استفاده كرد

TTeexxtt) ) با انتخاب اين شكل نمايش، مشخصات مقاله به اضافه چكيده به شكل يك متن ساده نمايش داده با انتخاب اين شكل نمايش، مشخصات مقاله به اضافه چكيده به شكل يك متن ساده نمايش داده ): ): متنمتن
 ركوردها مي باشد زيرا با استفاده از اين روش ديگر آيكونها و شكلهاي گرافيكي  ركوردها مي باشد زيرا با استفاده از اين روش ديگر آيكونها و شكلهاي گرافيكي مي شود كه بهترين شكل براي چاپمي شود كه بهترين شكل براي چاپ

  ..صفحات چاپ نمي شودصفحات چاپ نمي شود

   :  : ))SSaavvee((ذخيره كردن ذخيره كردن 

 سمت چپ هر ركورد، مي توانيد دگمه  سمت چپ هر ركورد، مي توانيد دگمه ((cchheecckk  bbooxx))ي مورد نظر با كليك كردن كادر ي مورد نظر با كليك كردن كادر ))هاها((پس از انتخاب مقالهپس از انتخاب مقاله
SSaavveeچنانچه از مقاالت نتيجه چنانچه از مقاالت نتيجه . . ت يا هارد كامپيوتر خود ذخيره نمائيدت يا هارد كامپيوتر خود ذخيره نمائيد را كليك كرده و  طي مراحلي آنها را روي ديسك را كليك كرده و  طي مراحلي آنها را روي ديسك

  ..ي خاصي را انتخاب نكرده باشيد بديهي است كه كليه مقاالت ذخيره خواهد شدي خاصي را انتخاب نكرده باشيد بديهي است كه كليه مقاالت ذخيره خواهد شد))هاها((جستجو مقالهجستجو مقاله

  qquueerryy..ffccggii) ) به صورت پيش فرضبه صورت پيش فرض((هنگام ذخيره كردن ركوردهاي بازيابي شده، نام فايل از قبل هنگام ذخيره كردن ركوردهاي بازيابي شده، نام فايل از قبل : : نكتهنكته
افزون بر اين مي توانيد براي خواندن افزون بر اين مي توانيد براي خواندن ..يد نام فايل را به نامي تغيير دهيد كه براي شما معنا داشته باشديد نام فايل را به نامي تغيير دهيد كه براي شما معنا داشته باشدمي توانمي توان. . تعريف مي شودتعريف مي شود

پسوند پسوند ... ...  و  و TTeexxtt  EEddiittoorr و  و WWoorrddفايل مورد نظر در محيط هاي مختلف نرم افزارهاي نوشتني و ويرايش متن مانند فايل مورد نظر در محيط هاي مختلف نرم افزارهاي نوشتني و ويرايش متن مانند 
..ffccggii را به  را به ..ttxxtt يا  يا ..ddooccتغيير دهيد تغيير دهيد ..  

 شامل متن كامل مقاالت نمي شود ولي در مواردي مي توان به متن كامل مقاالت دست  شامل متن كامل مقاالت نمي شود ولي در مواردي مي توان به متن كامل مقاالت دست PPuubbMMeeddپايگاه اطالعاتي پايگاه اطالعاتي 
  ::يافت كه عبارتند ازيافت كه عبارتند از

برخي ناشرين مجالت با قرار دادن يك نشانه در ذيل مشخصات يك مقاله، پيوندي را با اصل برخي ناشرين مجالت با قرار دادن يك نشانه در ذيل مشخصات يك مقاله، پيوندي را با اصل   ‐‐۱۱
 در اختيار كاربر قرار دارد  در اختيار كاربر قرار دارد ""پس از ورود به سايت مجله يا مقاله مجاناپس از ورود به سايت مجله يا مقاله مجانا. . مقاله در مجله مورد نظر ايجاد كرده اندمقاله در مجله مورد نظر ايجاد كرده اند

 مي تواند  مي تواند PPaasssswwoorrdd و  و IIDDكه آنگاه مي توان آن را چاپ يا ذخيره نمود و يا كاربر به شرط در اختيار داشتن كه آنگاه مي توان آن را چاپ يا ذخيره نمود و يا كاربر به شرط در اختيار داشتن 
  ..به مقاله دست يابدبه مقاله دست يابد

اين نشانه پيوندي به آرشيو اين نشانه پيوندي به آرشيو . .  به چشم مي خورد به چشم مي خوردPPMMCCذيل برخي از مقاالت ، نشانه اي با عنوان ذيل برخي از مقاالت ، نشانه اي با عنوان   ‐‐۲۲
اي مجالت علوم زيستي مدالين دارد كه در اين آرشيو الكترونيكي، كاربر بطور اي مجالت علوم زيستي مدالين دارد كه در اين آرشيو الكترونيكي، كاربر بطور الكترونيكي متن كامل مقاله هالكترونيكي متن كامل مقاله ه

رايگان به فهرست مندجات مجالت گزيده در زمينه هاي علوم زيستي و متن كامل مقاالت اين مجالت رايگان به فهرست مندجات مجالت گزيده در زمينه هاي علوم زيستي و متن كامل مقاالت اين مجالت 
  ..دسترسي خواهد داشتدسترسي خواهد داشت

  ))پايانپايان((

  ::منابعمنابع
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