




 مقدمه

 نیازهای برآوردن در آرشیوها و اسناد مراکز ،ها کتابخانه اصلی رسالت به توجه با
 می گرفته نظر درمراکز این طراحی برای جدیدی لهای مد امروزه کاربران اطالعاتی

 به وب محیط در را ی ا ه ویژ جایگاه دیجیتالی های کتابخانه ،میان این در شودکه
 مدیریت برای فراوان قابلیتهای داشتن با کتابخانه نوع این .ند ا ه داد اختصاص خود

 .است شده متمایز لها مد دیگر از دیجیتال اطالعات

 

 

 dl.kums.ac.ir،5.63.15.51:آدرس کتابخانه دیجیتال حنان

 روش های جستجو در محیط حنان





 (BROWSE)مرور

به شما اجازه می دهد لیست رکوردها را بر اساس                 (: browse)مرور

 عنوان،نویسنده،تاریج نشر یا نوع مدرک ببینید

لیست رسته ها و مجموعه ها را به ترتیب الفبا نمایش می : لیست رسته ها و مجموعه ها

 دهد

 لیست عناوین موجود در کل حنان را نمایش می دهد:مرور براساس عنوان

 لیست پدید آورندگان موجود در کل حنان را نمایش می دهد:مرور براساس پدید آورنده

 لیست موضوعات موجود در حنان را نمایش می دهد: مرور براسا س موضوع

لیست رکورد های موجود در حنان را به ترتیب زمانی نمایش می :مرور بر اساس تاریخ

 دهد





 جستجو

 :چه چیزهایی در جستجوی آزاد حنان بازیابی می شود

کلید وازه هایی که شما در فیلد جستجو وارد می کنید در فیلد های 
،author،titlle،sponsor and identifier،series,،abstract,وsubject 

 .ومحتوی کتاب جستجو خواهد شد

 .سپس محتوی کتاب جستجو می شود.ابتدا در متا دیتا جستجو می کند

 :stop words-وازه هایی که جتسجو نمی شوند

موتور جستجو اغلب واژه هایی که تعداد تکرا آنها در متون زیاد است ولی ارزش 
 :اطالعاتی ندارند را نادیده می گیرد

A,ans.are,as,at,be,but,by,for,if,in,into,is,it,no,not,of,on,or,such,the,to , 
was 



 جستجوی پیشرفته

 :جستجوی پیشرفته حنان از دو بخش تشکیل شده است

 فیلد  جستجوی آزاد------

 های نوع مدرک،عنوان،پدیدآورنده و تاریخ نشرفیلترها براساس فیلد -----

 .شما می توانید در فیلد آزاد کلید واژه ای را جستجو کنید و یا از فیلترها استفاده کنید



 رسته ها

محتویات کتابخانه دیجیتال حنان می تواند براساس رسته ها،زیررسته ها و مجموعه ها  

 سازماندهی شوند



 EBOOKپایگاه های ارائه دهنده 

url address access publisher Name of electronic 

resource 

https://www.clinica

lkey.com/#!/brows

e/books 

Yes Elsevier Clinical Key Books 

http://gateway.ovid

.com/autologin.ht

ml 

yes Wolter Kluwer Ovid Books 

http://onlinelibrary.

wiley.com 

yes John Wiley & Sons Wiley Books 

http://www.science

direct.com/science

/bookbshsrw/all/fu

access-text-ll 

yes Elsevier ScienceDirect 

Books 

https://www.clinicalkey.com/#%21/browse/books
https://www.clinicalkey.com/#%21/browse/books
https://www.clinicalkey.com/#%21/browse/books
http://ovidsp.tx.ovid.com/sp-3.16.0b/ovidweb.cgi?QS2=434f4e1a73d37e8c9a99ba2905f8d89dfb7ee1f524150bcec105d3a3c96ca36e8b8b0acdc596a17ee4da51a6daae28906ac7531f07f79bda07ca1f13ace2408da8b60fb8088589c463214700ffe528004e643a0b04fd054dc054850db725dcc19653aae1754ec8e548cf9cbb1754bbfbd93a5d1867f463cc73c01a4e4f8e2ce1c713f6fda1abf3c9e9862c1f31f30c611b2d9a8fadfee1373838c29332e08ece2feffdbacc0141d767a83e1b2ec40ac1cf290b7ea4f53f1f3f2a820f4a0ad652010a16bc1a40ffee6b2e3d1ec85f4595d1e0d34898d989921547a2002a0ecb39acde68d61b97b29fd49dfd5cafb130ec
http://ovidsp.tx.ovid.com/sp-3.16.0b/ovidweb.cgi?QS2=434f4e1a73d37e8c9a99ba2905f8d89dfb7ee1f524150bcec105d3a3c96ca36e8b8b0acdc596a17ee4da51a6daae28906ac7531f07f79bda07ca1f13ace2408da8b60fb8088589c463214700ffe528004e643a0b04fd054dc054850db725dcc19653aae1754ec8e548cf9cbb1754bbfbd93a5d1867f463cc73c01a4e4f8e2ce1c713f6fda1abf3c9e9862c1f31f30c611b2d9a8fadfee1373838c29332e08ece2feffdbacc0141d767a83e1b2ec40ac1cf290b7ea4f53f1f3f2a820f4a0ad652010a16bc1a40ffee6b2e3d1ec85f4595d1e0d34898d989921547a2002a0ecb39acde68d61b97b29fd49dfd5cafb130ec
http://ovidsp.tx.ovid.com/sp-3.16.0b/ovidweb.cgi?QS2=434f4e1a73d37e8c9a99ba2905f8d89dfb7ee1f524150bcec105d3a3c96ca36e8b8b0acdc596a17ee4da51a6daae28906ac7531f07f79bda07ca1f13ace2408da8b60fb8088589c463214700ffe528004e643a0b04fd054dc054850db725dcc19653aae1754ec8e548cf9cbb1754bbfbd93a5d1867f463cc73c01a4e4f8e2ce1c713f6fda1abf3c9e9862c1f31f30c611b2d9a8fadfee1373838c29332e08ece2feffdbacc0141d767a83e1b2ec40ac1cf290b7ea4f53f1f3f2a820f4a0ad652010a16bc1a40ffee6b2e3d1ec85f4595d1e0d34898d989921547a2002a0ecb39acde68d61b97b29fd49dfd5cafb130ec
http://onlinelibrary.wiley.com/
http://onlinelibrary.wiley.com/
http://www.sciencedirect.com/science/bookbshsrw/all/full-text-access
http://www.sciencedirect.com/science/bookbshsrw/all/full-text-access
http://www.sciencedirect.com/science/bookbshsrw/all/full-text-access
http://www.sciencedirect.com/science/bookbshsrw/all/full-text-access
http://www.sciencedirect.com/science/bookbshsrw/all/full-text-access
http://www.sciencedirect.com/science/bookbshsrw/all/full-text-access
http://www.sciencedirect.com/science/bookbshsrw/all/full-text-access
http://www.sciencedirect.com/science/bookbshsrw/all/full-text-access


CLINICALKEY 

توسط شرکت الزوایر برای دسترسی به انتشارات پزشکی این   2012موتور جستجوی بالینی است که در سال 

سریع ترین و دقیق ترین روش برای افزایش بازده جستجوی اطالعات بالینی توسط  .ناشر تهیه شد

هدف این پایگاه ایجاد منبعی برای  . پزشکان و کاربران جهت بهبود مراقبت های بالینی از بیمار می باشد

 .سواالت بالینی است

 



به طیف وسیعی از منابع  CLINICALKEYکاربران 

 :دسترسی دارند که عبارتند از
 عنوان مجالت پزشکی و جراحی الزوایر 600بیش از 

 عنوان کتاب های مرجع پزشکی و جراحی الزوایر 1100بیش از 

 First Consultکلیه رسانه های بالینی و نکته های مراقبتی موجود در 

 و فیلم های مرتبط با آن Procedures Consultمجموعه 

 فیلم های آموزشی گام به گام تکنیک های پزشکی و جراحی الزوایر 13000بیش از 

 مجموعه ای کامل از اطالعات بالینی داروها،عکس ها و فیلم های پزشکی تکمیلی از دیگر منابع الزوایر

Clinicalkey  در راستای پاسخگویی به سواالت بالینی کاربران،مجموعه مدالین،مجموعهclinical trial منابع،

منشر شده توسط الزوایر و ناشرین همکار،راهنمای عملی  ( Patient Handout)آموزش بیمار

 .و مجالت و منابع برگزیده از سایر ناشرین همکار با الزوایر را نیز در برمی گیرد( Guidelines)بالینی



 CLINICALKEYدسترسی به پایگاه 

CLINICALKEY.COM 



  CLINICALKEYبرای استفاده از همه ی امکانات 

 .باید در سایت عضو شوید
 registerواقع در سمت راست صفحه اصلی استفاده کنید و وارد صفحه  registerجهت ثبت نام باید از گزینه 

از طریق ذخیره  clinicalkeyبعد از ثبت نام کردن و ایجاد حساب کاربری امکان شخصی سازی . شوید

 و پیگیری تاریخچه جستجو بوجود می آید presentation makerکردن منابع،استفاده از 



 عضویت و ثبت نام



و وارد کردن نام  LOGINازثبت نام کردن،از طریق گزینه بعد 

 کاربری و رمز عبور می توانید وارد سیستم شوید



E-JOURNALS 

URL Address Access Company Name Name of 

Electronic 

Resource 

http://www.scien

cedirect.com/ 

Yes Elsevier ScienceDirect 

http://onlinelibra

ry.wiley.com/ 

Yes John Wiley & 

Sons 

Wiley 

http://link.spring

er.com 

Yes Springer Springer 

http://gateway.ov

id.com/autologin.

html 

Yes Wolter Kluwer OVID 

http://search.pro

quest.com/index 

Yes ProQuest ProQuest 

https://www.clini

calkey.com 

Yes Elsevier Clinical Key 

http://www.sciencedirect.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://onlinelibrary.wiley.com/
http://onlinelibrary.wiley.com/
http://link.springer.com/
http://link.springer.com/
http://gateway.ovid.com/autologin.html
http://gateway.ovid.com/autologin.html
http://gateway.ovid.com/autologin.html
http://search.proquest.com/index
http://search.proquest.com/index
https://www.clinicalkey.com/
https://www.clinicalkey.com/


سامانه مقاله ها و نسخه های  )سمنتاک
 (تمام متن الکترونیکی کشور

 
 

http://www.semanta.ir 

Doiچیست؟ 

Digital object identifier 

 المللی بین سازمان توسط که است المللی بین استاندارد یک doi سیستم
 international organization for)سازی استاندارد

standardization) همان یا iso الکترونیکی اسناد شناسایی جهت 
 15 در (iso/dis)استاندارد این نهایی نویس پیش .است شده ساخته
 23 در و رسید تصویب به آرا ./100 کسب با 2010 سال نوامبر
 شد منتشر 2012 سال آوریل



  عالمت وسیله به و شده تشکیل سند کد و ناشر کد بخش دو از doi شناسه

 ثبت معرفی و شناساندن پیشوند،نقش .شوند می جدا یکدیگر از «/»

 انتخاب کننده ثبت شرکت توسط پسوند،که و دارد برعهده را اسم کننده

 این در .کند می مشخص را doi آن با مرتبط بخصوص شود،شی می

 یا بزرگ و هستند استفاده قابل UNICODEحروف اکثر ها رشته

 .شود نمی نام در تمایز باعث آنها بودن کوچک



 ثبت نام



 ورود به سامانه



 SCIENCE DIRECTورود به پایگاه 

http://www.sciencedirect.com/ 



 JOURNALمرور 



 فیلتر بر اساس  ژورنال هایی که مشترک هستیم



 مرور بر اساس کتاب هایی که مشترک هستیم



 WILEYدسترسی به ژورنال ها و کتاب های 



  OVIDدسترسی به ژورنال های و کتابهای الکترونیکی 



دسترسی به کتاب های الکترونیکی و ژورنال های 
SPRINGER 



 با تشکر از حسن توجه شما

 تکلو


