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اين پورتال نماي ساده اي دارد و استفاده از ان به  )3شكل (بعد از آن صفحه اصلي پورتال باز مي شود

در باالي صفحه چهار زبانه ديده مي شود كه . شامل قسمتهاي مختلفي است. سادگي امكان پذير است
  .رتيب شماره ها بر روي تصوير كار كرد انها توضيح داده خواهد شدبه ت

  
  ٣شکل 

  Subject زبانه 1زبانه شماره  -1

در اين نما صفحه پور تال ور كه مي بينيد همانط.مي باشد  Subjectنماي  نماي پيش فرض پورتال 
  اطالعاتي  يقسمت اول موضوعات و قسمت دوم پايگاهها. به دو  قسمت تقسيم شده است

اگر بر روي موضوع مورد نياز خود در قسمت سمت چپ كليك كنيد فورا نماي صفحه تغيير مي كند  
و در نماي جديد فقط پايگاههاي اطالعاتي نمايش داده مي شود كه در حوزه موضوعي مورد نظر شما 

موضوعات مورد نظر شما  ،ن موضوعيگاهي ممكن است در ليست عناوي. داراي اطالعات مي باشد
كه براي شما اطالعاتي وجود ندارد شما مي توانيد با انتخاب موجود نباشد اين به معني ان نيست 

  . پايگاههاي اطالعاتي در سمت راست صفحه شانس خود را براي يافتن اطالعات امتحان كنيد

1 2 3 4 5 
موضوعات 
 پزشكي

پايگاههاي
 اطالعاتي 
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اه  شامل اطالعاتي است كه در زير در سمت راست صفحه يعني در قسمت پايگاههاي اطالعاتي هر پايگ
  : توضيح داده مي شود

 ALL  ،All Types  ،Filterصفحه با كلمات    فحه شما سه زبانه مي بينيد كه دردر باالي ص
  .مشخص شده اند

ALL :عاتي را يكجا مي توانيد ببينيدبه معناي اين است كه شما تمام پايگاههاي اطال.  
All Types :شما مي توانيد فقط . اگر اين زبانه را باز كنيد مي بينيد كه به شما حق انتخاب مي دهد

پايگاههاي اطالعاتي را مشاهده و جستجو كنيد كه شامل كتابهاي الكترونيكي يا فقط مجالت يا فقط 
  )4شكل ( همه باشد  ا شاملپايگاههاي اطالعاتي ديگر و ي

  

  
  4شكل 

Filter :د كنيد و سپس وار راپايگاه  در قسمت فيلتر شما مي توانيد يك كليد واژه از هر عنوان
به طور مثال اگر . پايگاههايي كه اين كليد واژه در عنوان آنها قرار دارد براي شما نمايش داده مي شود

  را وارد كنيد فورا نماي صفحه تغيير كرده و پايگاه  Sciencesكلمه 
Source (EBSCO Publishing) SciencesDentistry & Oral   نمايش داده مي شود و

  .كليك كنيد  Remove Filterبراي برداشتن اين فيلتر مي توانيد بر روي گزينه 
بر روي شكل  زير را در نظر بگيريدبه طور مثال شما پايگاه . هر پايگاه نيز شامل اطالعاتي مي باشد

  . كليه توضيحات داده شده است
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بر روي اين زبانه كه كليك كنيد مي توانيد كليه پايگاههاي : Database زبانه  2 زبانه شماره - 2

 . اطالعاتي را كه خريداري شده ببينيد

  
  ۶شکل

عنوان پايگاه .با كليك بر روي ان مي توانيد وارد پايگاه شويد: لوگوي مربوط به پايگاه

در زير آن به شما  :خط كش
گفته مي شود تا چند روز ديگر 

دسترسي  شما به اين پايگاه
 داريد

آموزشي مفيديك راهنماي
 براي ستفاده پايگاه

مشاده تمام 
عناويني كه 
 اين پايگاه

تحت پوشش 
 .دارد

اطالعات 
بيشتر در 
 مورد پايگاه

مي توانيد 
نظر خود 

اعالم كنيد يا 
نظرات ديگر 
كاربران را 
 .بخوانيد



 يپزشك يكيپورتال منابع الكترون يريتصو يراهنما
 

فقط براي ورود به . توضيح داده شد اينجا براي هر پايگاه وجود دارد 5تمام آنچه كه در شكل 
عنوان كليك  بايد از مربع كوچك آبي رنگ در جلوي يهر پايگاه به جاي كليك بر روي لوگو

   .كنيد
ليست كليه عناوين مربوط به مجالت و كتب  :A-Z زبانه  3 زبانه شماره -3

نيز  FINDاما مي توانيد از گزينه . بايي مي توانيد ببينيدالكترونيكي را در يك فهرست الف
ژورنال يا كتاب مورد نظر ببينيد اوال يا موضوع استفاده كرده و با وارد كردن بخشي از عنوان 

اين پايگاه دسترسي به منبع مورد نظر شما دارد و اگر دارد لينكهاي دسترسي به آن مشخص 
براي دسترسي به  )7شكل (ا وارد مي كنيدر Healthبه طور مثال شما كليد واژه . مي شود

 . هر ژورنال يا كتاب بر روي لينك آبي رنگ آن كليك كنيد

 

  
  7شكل 

 News & Alert: زبانه  4 زبانه شماره -4

با كليك بر روي اين زبانه مي توانيد از آخرين اخبار مربوط به پايگاه مانند محدوديتهاي 
  .دسترسي يا ايجاد دسترسيهاي جديد مطمئن شويد
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 راهنماي آموزشي پورتال به طور جامع و كامل  )Totorial(:زبانه  5 زبانه شماره - 5

مهمترين نكته اي كه ب هĤن بايد توجه داشته باشيد اين است كه اگر در محيطهاي پزشكي 
زير نظر وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي قصد استفاده از پورتال را داريد نياز به كلمه 

اما اگر در خانه يا هر جاي ديگري قصد استفاده از اطالعات پورتال . عبور و نام كاربري نداريد
بايد حتما در يك براي گرفتن نام كاربري و كلمه عبور . د بايد نام كاربري داشته باشيدداري

  . محيط پزشكي ثبت نام كنيد 
  : براي ثبت نام

 New Accountس بر روي گزينه و سپ. كليك كنيد Login/registerبر روي گزينه 
روي گزينه ثبت كليك  بعد از تكميل دست فرم بر. كلكيك كرده و فرم ثبت نام را تكميل كنيد

ارسال  ..@ Regبه محض اينكه ثبت نام شما موفقيت آميز انجام شد يك ايميل با نام . كنيد
نيد ل كليك كيايميل خود را باز كرده و بر روي لينك آبي رنگ موجود در اين ايم. مي شود

صفحه اي باز مي شود كه شامل نام كاربري و يك كد فعال سازي است و از شما بعد از آن 
وارد كنيد بعد از وارد كردن كلمه عبور ثبت ) Password(خواسته مي شود يك كلمه عبور 

اين فرايند ممكن است چند . كندايد منتظر بمانيد تا مدير سيستم شما را تائيد كرده و ب
شما فقط مدتي بعد كلمه عبور . كار شما در همين جا به پايان مي رسد. ول انجامدساعتي به ط

كيك كنيد و ) Login/ Registerروي گزينه ( و نام كاربري خود را در پورتال وارد كنيد 
پورتال شما را شناخته و دسترسي در مكانهاي غير پزشكي را در . مشخصات خود را وارد كنيد

  . دارد دسترس شما قرار خواهد
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  8شكل 

  . اما يك نكته باقي مي ماند. در اينجا معرفي وب سايت به پايان رسيد
  

ي را گاهي ممكن است شما از موتورهاي جستجوي ديگري مانند گوگل استفاده كرده و مقاله ا
يا پايگاههاي پزشكي رايگان اما دسترسي به متن كامل مقاله در گوگل . جستجو مي كنيد

فقط كافي است نام . اين پايان راه نيست. به داليل مختلف فراهم نمي شود  Pubmedمانند 
اگر اين ژورنال را . وارد كنيد  Findقسمت    A to Z زبانه ژورنال مربوط به اين مقاله را در 

ي آبي رنگ بر روي لينك دسترس. ع را به شما نشان مي دهدشترك باشيم جستجوها اين منبم
فحه مربوط شويد حال از طريق سال، شماره جلد، صفحه و ديگر كليك كرده و سپس وارد ص

  . اطالعات مقاله مي توانيد به مقاله تمام متن دسترسي يابيد
  
) آقاي علي شعباني( 504يا ) ميه نادي راونديس(  502اي اطالعات بيشتر با داخلي بر

  .تماس بگيريد
  
  
  
  
 

New Account 
  جهت ثبت نام 

وارد كردن نام كاربري و كلمه 
عبور بعد از ثبت نام و تائيد از 

  طرف مدير


