
 

 سامانه و بانک اطالعات مقاالت علوم پزشکی

 

 رونمایی کرده است. «سامانه و بانک اطالعات مقاالت علوم پزشکی»وزارت بهداشت به تازگی از                   

 پژوهشی کشور  -تمام مقاالت منتشر شده در مجالت علمیمتن کامل به  تواناز طریق این بانک اطالعاتی می                 .

 پزشکی دست پیدا کرد.حیطه علوم در                  

 /http://idml.research.ac.irآدرس دسترسی:                                               

 نقاط قوت این بانک اطالعاتی پوشش جامع و جستجوی قوی آن است.                  

 های مقاله، نویسنده، سازمان و مقاالت مشابه وجود دارد:در صفحه اول پایگاه امکان جستجو براساس کلیدواژه  

http://idml.research.ac.ir/


 

 در صورت انتخاب جستجو براساس مقاله، کلید واژه یا عبارت مورد نظر خود را در کادر اول وارد کرده و محدوده اعمال آن                        

 م:ینکعنوان در کادر اول جستجو وارد میبرای جستجو در را  بدخیم" تومور"کنیم، به عنوان مثال ما عبارت میرا تعیین                     



  

 بعد از آن عملگر مورد نظر خود را انتخاب کرده:                    



 

 کنیم:و کلیدواژه یا عبارت دیگری که مورد نظرمان است را در کادر دوم وارد می 



 

 « تعیین سال انتشار»ا استفاده از گزینه جستجو را افزایش یا کاهش داد، و بتوان کادرهای می –با استفاده از عالمت + یا                      

 را به سال مشخصی محدود کرد: مقاالت مورد جستجو                     



 

 شوند:بعد از انجام جستجو نتایج به این ترتیب نمایش داده می 

  



 

 توان برای رسیدن به نتایج شوند که میجستجو ارائه میراین مرحله نیز در سمت راست صفحه فیلترهای اصالح راهبرد د                        

 توان متن کامل آن را دانلود کرد:ها استفاده کرد، با انتخاب هر عنوان از مقاالت بازیابی شده میآندلخواه از                    



 

 

 



 

 دیگر امکانات جستجو در این بانک اطالعاتی:                         

 گیرد:جستجو براساس نویسنده )نام، نام خانوادگی و وابستگی سازمانی نویسنده( مورد جستجو قرار می                        

 

 



 

 به دانشگاه مورد نظر  مقاالت، نشریات و نویسندگانی کهنویسیم تمام میجستجو براساس سازمان، نام سازمان مورد نظر را                     

 شوند:بازیابی می دارند وابستگی                    

 



 

 

 

 

 شوند:جستجو براساس مقاالت مشابه، با وارد کردن عنوان کامل یک مقاله، مقاالت مشابه بازیابی می 



  

 نتایج:                                         

  

 

 و نیازهای اطالعاتی شما در جهت بهبود خدمت رسانی به ما کمک می نماید. کتابدار کتابخانه مرکزی. اطالع از نظرات –رعناکوثری 

diglib@dums.ac.ir 


