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.عنوان مجله را نمایه میکند5600بیش از 
مجله ایرانی70

مدالین مجالت را بصورت کاور تو کاور وهم 
انتخابی نمایه میکند

.ولی پابمد سنترال کاور تو کاور است
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اين سايت مجموعه اي از مقاالت بانك اطالعاتي مدالين است

كه توسط مركز ملي اطالعات بيولوژي در كتابخانه ملي 

.پزشكي امريكا تاسيس گرديده است

:اين سايت با آدرس زير قابل دسترسي است
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جستجوي ساده.ا

هجستجوي پيشرفت.2

امكانات ديگر.3

Previous/index/limit

Clipboard/history
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:جستجوي ساده

وارد سايت شده كلمه مورد نظر را در جعبه پرسش وارد ميكنيم
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:نحوه كاربرد عملگرهای منطقی

AND

NOT
OR

مقاالتي كه هر دو واژه را در بردارند

واژه اول را دارند ولي فاقد واژه دوم هستند

براي يافتن دو عبارت يا كلمه هم معني در يك مرحله 

جستجو

capslockبايد روشن باشد
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:                       مثال

AND استفاده از عملگر
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پس از جستجو در مربع كوچك جلو هر مقاله عالمت زده و براي بازيابي خالصه مقاله از نوار                        

Summaryكلمه چكيده را انتخاب ميكنيم
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Displayروي كلمه                      كليك ميكنيم
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و خالصه مقاله بشكل زير به ما نشان داده ميشود
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اگر بخواهيم اين مقاله را بصورت فرم متني بدون فايلهاي گرافيكي

دريافت كنيم مقاله را نشاندار كرده بعد روي تكست در نوار نمايش

.كليك ميكنيم
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سپس روي                             كليك ميكنيم و فرم متني را بما نشان 

ميدهد

Send to
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اگر بخواهيم مقاله مورد نظر را به ايميل خود يا شخص ديگري ارسال كنيم

Send toايميل را از نوار نمايش انتخاب كرده و روي                      كليك ميكنيم
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در اين صفحه آدرس ايميل مورد نظر را وارد ميكنيم
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:جستجوي پيشرفته 

Limits
ما ميتوانيم جستجوي خود را در گروههاي سني، جنسيتهاي ويژه، يا مطالعه بر روي گروههاي 

.بدين منظور اين گزينه را انتاب ميكنيم. انسان، زبان، و يا نوع مقاله اختصاصي تر كنيم
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All fields

Publication type

Languages

Ages

Gender

Subject

Date

Entrez Date

Publication Date

يك كومبو باكس است كه جزئيات فيلد ها  نشان ميدهد

نوع انتشار مقاله ،نامه،مرور، يا آموزشي

زبان مقاله

انتخاب گروه سني خاص

براي تعيين جنسيت

جستجوي ما مرتبط با يك موضوع خاص باشد

مشخص كردن تاريخ

سال اخير باشد30تا 10جستجو در محدوده 

دقيقا روز،ماه، سال مقاله را مشخص ميكنيم
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در نوار زرد مواردي از محدوديت هايي كه مشخص كرده ايم نشان داده ميشود

سپس عناوين مقاالت نشان داده ميشود و ما ميتوانيم مقاالت را مشاهده يا ذخيره

كنيم
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Index/Preview

اين گزينه تعداد نتايج جستجو را قبل از نمايش بيان ميكند براي اينكار

واژه مورد نظررا در جعبه جستجو وارد ميكنيم و روي پريويو كليك ميكنيم
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.همانطور كه در زير مشخص شده تعداد مواردي را كه براي ما جستجو كرده ميتوانيم ببينيم
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همچنين ميتوانيم واژه را در محدوده اي از فيلدها ي جستجوي ويژه جستجو نماييم

براي اينكار واژه مورد نظر را در جعبه جستجو وارد و بعد از نوار               

.فيلد مورد نظر را انتخاب ميكنيم، كه در اينجا فيلد نويسنده انتخاب شده است

All Fields
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Smithاسم نويسنده مورد نظر را در كادر روبرو وارد ميكنيم كه اينجا                              انتخاب شده است
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و بعد روي عملگرهاي منطقي                          كليك ميكنيم كه در اينجا             انتخاب شده است

.و اين محدوديت در جعبه پرسش نيز به همان شكل نشان داده ميشود

AND/OR/NOTAND
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ما همچنين ميتوانيم براي دستيابي به فيلدهاي ويژه از                          كمك بگيريم

ابتدا فيلد موردنظر را وارد ميكنيم بعد روي ايندكس كليك كرده ليست مربوط به عنوان 

.وارد شده نشان داده ميشود كه ميتوانيم آنرا ذخيره كنيم

Index
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:امكانات ديگر
History

كليك ميكنيمهمه جستجوها و نتايج آنها در اين محل نگهداري ميشوند، بر روي نوار خاكستري و History
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Historyدو مزيت عمده استفاده از
ازي وقتي ميخواهيم جستجوي قبلي را همراه واژه ديگري جستجو كنيم ديگر ني.1

را به همراه شماره جستجو در # به وارد كردن مجدد عنوان نيست فقط عالمت 

.يزنيمجعبه پرسش وارد ميكنيم و بعد يكي از عملگرهاي منطقي را انتخاب و اينتر م
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اگر روي نتايج جستجو كليك كنيم مجددا جستجوهاي انجام شده را به ما نشان ميدهد،.2

اگر خواستيم محدوده                     خود را پاك كنيم روي                            

.كليك ميكنيم

HistoryClear History
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پس از حذف ،پيغام زير ظاهر ميشود
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Clipboard
ساعت ذخيره ميشود و ما ميتوانيم 8محلي براي جمع آوري جستجوهاي انتخابي است اين نتايج تا 

.به صورت                     از آن استفاده كنيم

براي اضافه كردن به                           بعد از اينكه جستجوي خود را به روشهاي گفته شده 

انجام داديم جستجوي موردنظر را انتخاب ميكنيم و در روي نوار نمايش روي      

.كليك كرده و سپس                            را ميزنيم ،جستجوي ما وارد                   ميشود

Offline

Send to

Clipboard

Clipboard
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براي نمايش آن در اين محل روي                        كليك كرده، ركورد 

نمايش داده ميشود كه شماره

.ركورد در اينجا به رنگ سبز در آمده است

Clipboard
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اين سايت داراي امكانات ديگري نظير                            ميباشد كه براي يافتن مقاله اي كه

.مشخص باشد بكار ميرود... مشخصات آن مثل تاريخ انتشار، نام نويسنده و 

يا              كه براي پيدا كردن عناوين پذيرفته شده كه در اين صورت كار جستجو سريعتر

.انجام ميگيرد

.براي بدست آوردن اطالعات بيشتر ميتوانيد به             سايت مراجعه كنيد

Single Citation

MESH

Help
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