
 

 دانشگاه علوم پزشکی گلستان

 معاونت تحقیقات و فناوری 

 

 

راهنمای آموزشی استفاده از ژورنال 
 های الکترونیک و بانک های اطالعاتی

 
 ک تابخانه مرکزی و مرکز اسناد و مدارک علمی دانشگاه

 



 

 :ژورنال های الکترونیک •
 

 حفظ را چاپي مجالت ويژگيهاي كه است نشريه اي الكترونيكي مجله يك•
 نويسندگان از منظم و پياپي شماره هاي در مشخص عنواني با نموده،

  قابليتهاي داراي و مي شود توزيع و توليد الكترونيكي صورت به گوناگون
  همواره و بوده اطالعات بازيابي و چاپ ، ذخيره ، جستجو مختلف
 انواع .مي گويند اينترنتي مجالت را مجالت اين اينترنتي نوع .باشد روزآمد
 سايتهاي ،(CD) فشرده هاي لوح صورت به مجالت اين از مختلفي
 نسخه با همراه كه دارد وجود .... و اطالعاتي پايگاههاي اينترنتي،

  . مي شود منتشر چاپي



 دسترسی شیوه
 پورتال طريق از علمي منابع ساير و الكترونيك هاي ژورنال به دسترسي•

  ir/.ac.goums.//centlib:http آدرس به دانشگاه مركزي كتابخانه
 پورتال به مراجعه با و دانشگا VPN به اتصال از پس .باشد مي مقدور
 در توان مي اطالعاتي نياز با متناسب اطالعاتي پايگاه انتخاب و مذكور

  نظر مورد مقاالت بازيابي به و جستجو الكترونيك هاي ژورنال مجموعه
 .كرد اقدام
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 VPNروش اتصال از طریق 

 دانشگاه الكترونيك منابع و ها ژورنال مجموعه به دسترسي برقراي جهت•
 ود اختصاصي گذرواژه و كاربري شماره VPN نصب از پس است الزم

   .شود برقرار اتصال تا نماييد وارد را
 

 گزينه روي بر و مراجعه مركزي كتابخانه پورتال به VPN دانلود جهت•
 .كنيد دريافت را آن اينجا از اينكه يا كنيد؛ كليك «VPN دريافت»
 

  مركزي كتابخانه پورتال به استفاده و نصب راهنماي دريافت جهت•
 اينكه يا كنيد؛ كليك «استفاده و نصب راهنماي» گزينه روي بر و مراجعه

  كنيد دريافت را آن اينجا از
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 معرفی پایگاه های اطالعاتی مورد اشتراک

•PubMed   

 
 PubMedاطالعات حاوي كه است، مدالين پايگاه جستجوي براي ابزار  

  زيست شناسي و پزشكي علوم رشته هاي تمام براي پژوهشي كتاب شناختي
 كه است عنوان ميليون27 حاوي2017 سال تا اطالعاتي پايگاه اين .است

  اطالعات از مجموعه اي پاب مِد .بازمي گردد 1۸۶۵ سال به آنها قديمي ترين
  دولتي سازمان هاي و نهادها ساير و زيست فناوري اطالعات ملي مركز كيفي
  رايگان به طور اطالعاتي پايگاه اين .است آمريكا متحده اياالت سالمت حوزه
 .است دسترس قابل براي

 

 : برای دسترسی به اسالید آموزشی پابمد لینک زیر را کلیک کنید

goums.ac.ir/files/diglib/files/pubmed.pdfhttp://   
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 معرفی پایگاه های اطالعاتی مورد اشتراک

•Web of Science 

 
 فراهم را مجله هزاران كامل متن به پيوند كه است كتابشناختي پايگاه يك

 مجالت به موسسه اشتراک به منابع، كامل متن به دسترسي .است آورده
  آو وب پايگاه از دريافت قابل اطالعات مهم ترين .دارد بستگي الكترونيكي

 علمي، توليد انواع از ديگر برخي و ها مقاله شناسايي :شامل ساينس
 از يك هر نقش شناسايي اند، كرده استناد علمي آثار به كه كساني شناسايي

  پژوهشي فعاليت هاي رديابي فعلي، پژوهش هاي از پشتيباني در علمي آثار
  آغاز از علمي روش يك پيشرفت روند و تاريخ رديابي دانشگاهي، همكاران

 .باشد مي ...و كنون تا
  :کنید کلیک را زیر لینک Web of Science آموزشی اسالید به دسترسی برای
pdf.1part_ir/files/diglib/files/web_of_science__.ac.//goums:http  
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 معرفی پایگاه های اطالعاتی مورد اشتراک

•Scopus 
 

  اطالعات كه شناخته شده است و معتبر استنادي نمايه هاي از يكي
 .كرده است جمع آوري خود در را سند [1] ميليون ۶0 حدود كتاب شناختي

  جهان سراسر از را علمي ناشر هزار۵ حدود محصوالت اطالعات اسكوپوس
  پانصد و هزار 1۶ اطالعات اسكوپوس مجموع در .داده است جاي خود در

  از يكي اسكوپوس .كرده است نمايه خود در را پژوهشي علمي مجله
  علوم شامل كه علوم حيطه هاي همه اسكوپوس .است الزوير محصوالت

 .برمي گيرد در را مي شود اجتماعي علوم و شيمي و فيزيك زيستي،
 

  :کنید کلیک را زیر لینک  Scopus آموزشی اسالید به دسترسی برای

pdf.1ir/files/diglib/files/scopus_n.ac.goums//:http   
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 معرفی پایگاه های اطالعاتی مورد اشتراک

•Clinical Key 
 

 دسترسي كه است Elsevier شركت به متعلق باليني جستجوي موتور يك
  آموزش هزار 1۵ الكترونيك مجله ۵00 الكترونيك، كتاب 1100 بر بالغ به

  هزار Medline، 13 هاي چكيده ،(Guideline) راهنماي هزار 4 بيمار،
  .سازد مي فراهم را عكس ميليون ۵ و پزشكي ويدئوي

 
 

  :کنید کلیک را زیر لینک Clinical Key آموزشی اسالید به دسترسی برای

 pdf.ir/files/diglib/files/clinical_key.ac.goums//:http   
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 معرفی پایگاه های اطالعاتی مورد اشتراک

Embase 

 
 توسط كه است الكترونيكي اطالعاتي هاي مجموعه ترين بزرگ از يكي

Elsevierشود مي وارائه تهيه.EMBASE زيست اطالعاتي پايگاه يك 
  تا 1974 ازسال ركورد ميليون 11 از بيش . است دارويي علوم و پزشكي

  از %۸0 .شود مي اضافه آن به چكيده۶00000 ساالنه و دارد كنون
  70 از عنوان 4۸00 آن مجالت مجموعه و چكيده داراي آن ركوردهاي

  اصطالحنامه از استفاده آن هاي قابليت مهمترين از .است جهان كشور
Emtree جستجوي و PICO است.  

 
  :کنید کلیک را زیر لینک Embase آموزشی اسالید به دسترسی برای

 pdf.Copy_-ir/files/diglib/files/embase_.ac.//goums:http  
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 معرفی پایگاه های اطالعاتی مورد اشتراک

Ovid 

 
 كه است پزشكي الكترونيكي اطالعاتي هاي مجموعه ترين بزرگ از يكي

 در تخصصي ژورنال 1400 الكترونيك، كتاب هزار ۶ بر بالغ به دسترسي
  پايگاه 100 بر بالغ كتابشناختي اطالعات و پزشكي علوم مختلف هاي حوزه

  .است كرده فراهم پزشكي علوم محققين براي را كتابشناختي اطالعاتي
 

  :کنید کلیک را زیر لینک Ovid آموزشی اسالید به دسترسی برای

 pdf.ir.ac.goums.ir/files/diglib/files/Ovid.ac.goums//:http   
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 معرفی پایگاه های اطالعاتی مورد اشتراک

OpenI 

 
 به دسترسي كه است پابمد شنيداري ديداري مواد تخصصي اطالعاتي پايگاه
 به را اند شده استخراج پابمد در موجود منابع از كه مديا مالتي منابع انواع

  و تصاوير جستجوي موتور پايگاه اين .كند مي فراهم رايگان صورت
 از مستخرج عكس ميليون 1.۶ بيش به دسترسي .است پزشكي ويدئوهاي

  گزارش هزار 4 و ايكس اشعه تصوير هزار ۸ حدود در پابمد، مقاالت
  .سازد مي مقدور را راديولوژي

 
  :کنید کلیک را زیر لینک OpenI آموزشی اسالید به دسترسی برای

 pdf.)1ir/files/diglib/files/openi_(.ac.//goums:http   
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 معرفی پایگاه های اطالعاتی مورد اشتراک

Science Direct 

 
  2۵00 و بوده Elsevier شركت به متعلق كه است عمومي اطالعاتي پايگاه

  عالوه .است كرده گردآوري خود مجموعه را كتاب عنوان 2۶000 و ژورنال
  را ها عكس و ها گراف جدوال، تصويري، صوتي، هاي فايل موارد اين بر

  .شود مي شامل
 

  :کنید کلیک را زیر لینکScience Direct آموزشی اسالید به دسترسی برای

 pdf.goumsir/files/diglib/files/science_direct__.ac.//goums:http   

http://goums.ac.ir/files/diglib/files/science_direct__goums.pdf
http://goums.ac.ir/files/diglib/files/science_direct__goums.pdf
http://goums.ac.ir/files/diglib/files/science_direct__goums.pdf
http://goums.ac.ir/files/diglib/files/science_direct__goums.pdf
http://goums.ac.ir/files/diglib/files/science_direct__goums.pdf
http://goums.ac.ir/files/diglib/files/science_direct__goums.pdf
http://goums.ac.ir/files/diglib/files/science_direct__goums.pdf
http://goums.ac.ir/files/diglib/files/science_direct__goums.pdf
http://goums.ac.ir/files/diglib/files/science_direct__goums.pdf
http://goums.ac.ir/files/diglib/files/science_direct__goums.pdf


 معرفی پایگاه های اطالعاتی مورد اشتراک

Uptodate 

 
Up-To-Date قالب در و وب روي بر كه است الكترونيكي اطالعاتي منبع 

  و بيمار از مراقبت درباره را تفصيلي اطالعاتي و شود مي منتشر فشرده  لوح
  درمان و تشخيص و آزمايشگاهي هاي روش باليني، عالئم) باليني موارد

 ساله هر .دارد كاربرد بيماران و پزشكان براي كه دهد مي ارائه (بيماريها
 هاي تيم توسط بيماران به مربوط مورد ميليون ۸0 از بيش

  ماه 4 هر و گيرد مي قرار بررسي و پژوهش مورد UpToDateتحقيقاتي
 .شود مي روزآمد UpToDate در شده ارائه اطالعات يكبار



 معرفی پایگاه های اطالعاتی مورد اشتراک

جهت دسترسي به ژورنال ها و مجالت الكترونيك فارسي از پايگاه هاي 
 :اطالعاتي زير مي توانيد استفاده كنيد

 
 مگیران  

 
 

SID   
 
 

 سامانه دانش گستر برکت 
 
 




