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نـداشـت امـكـان مسيـر اين از مقاله كامل به دسترسي كه مواردي در

اسـت نـظـر مورد مجله سايت وب ادرس به رجوع مسير اكـثـر.بهترين

و مـجلـه اصـلـي صفحه در را مقاالت كامل متن ايران كشور مجالت

اند داده قرار آرشيو .قسمت

��������ت

اصـلـي صـفـحـه بـاالي در مـجلـه حسب بر مقاالت گزينه انتخاب با

IRANMEDEXپژوهشي علمي مجالت از الفبايي ليست يك وارد

حاضـر حال در كه شويد مي كشور داخل التين و فارسي پزشكي علوم

تعداد باشد268شامل مي .مجله

كشور پژوهشهاي تخصصي هاي سايت خدمات معرفي

هـاي نامه پايان و مقاالت حاضر حال در كه ها سايت عـنـوان10اين

طراحي رايگان به بهداشت وزارت توسط اند كرده گرداوري را موضوع

اصلي صفحه در و اند مـوردiranmedexشده تـا انـد شـده معرفي

گيرند قرار محققين و دانشجويان .استفاده

دانشكده پژوهشي معاونت

اطالعات فناوري مركز
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در.استرايگانونداشتهنامثبتبهنيازيمرحلهاين

ومقاله،خالصهمقاله،كاملمشخصاتبخواهيدصورتيكه

آنمتن بايدراكامل Checkببينيد؛ boxموردكنار مقاله

انتخاب را صفحهنظر باالي در و بهنحوهنموده را نمايش

مقاله مشخصات ي+حالت گزينه بر و دهيد تغيير چكيده

كنيد كليك .نمايش

در

صفحهيكازرامقاالتيتوانيدمينتايجمشاهدهقسمت

مقاالتورفتهبعدصفحهبهوسپسكنيدانتخابنتايج

صفحاتدرترتيبهمينبهوكنيدانتخابراديگري

رويبركليكباسپسوكردهانتخابراموارديمختلف

بصورتراشدهانتخابمقاالتكلجزئياتنمايشدكمه

.ببينيديكجا

انتخاب مقاالت ايد نداده انجام جديدي جستجوي كه زماني تا

را نمايش دكمه زماني هر و مانده باقي سيستم حافظه در شده

كه اي صفحه هر در شده انتخاب مقاالت كليه كنيد كليك

شد خواهند داده نمايش يكجا .باشند

پايگاه در نيز را مقاله كامل محتواي همزمان مجالت برخي

iranmedexعالمت با آن دانلود امكان و دهند مي قرار

pdfاست .فراهم

آنهادركهشوندميدادهنمايشمقاالتيتنهاصورتايندر

دارد وجود عينا گيومه داخل .عبارت

پيشرفتهجستجوي

كندا مي فراهم را خاصي هاي فيلذ به جستجو كردن محدود .مكان

كنيد انتخاب را فيلدها تمامي توانيد مي .ضمنا

مثال بعنوان توانيد مي سال محدوده تعيين را1391الي1390ازبراي

بگيريد نظر جستجوخاصساليكدرتنهاخواهيدمياگر.در

دهيدعدددوهركنيد مي قرار مشابه مورد1391سالاگرمثالً.را

است عملبديننظر دوايندر�1391الي1391از�:كنيدترتيب

الي1999از�مثالًكنيدواردتوانيدمينيزميالديسالقسمت

2010�

نتايج مشاهده

نمايش نويسندگان نام و مقاالت عناوين از اي خالصه اول مرحله در

شود مي .داده

تعداد معمول شود20بصورت مي داده نمايش صفحه هر در .نتيجه

هر در مقاالت نمايش تعداد صفحه باالي منوي كمك با توانيد مي

دهيد تغيير را .صفحه

مقدمه

پژوهشي علمي همچنين و علمي مقاالت پايگاه، اين در
گيرد مي قرار پژوهشگران دسترس در پزشكي علوم و.حيطه

تهران پزشكي علوم دانشگاه ديجيتال كتابخانه طريق از
است شده فراهم پايگاه به رايگان پايگاه.دسترسي اين

مقاله مواقع برخي اما دارد بعهده را مقاالت چكيده گردآوري
گيرد مي قرار دسترس در نيز .كامل

iranmedexدرجستجو

در را خود نظر مورد عبارت يا كلمه جستجو، Searchبراي

Boxكنيد كليك جستجو دكمه روي بر و كرده در.تايپ

مي باشد كلمه يك از بيشتر جستجو مورد عبارت صورتيكه

بوليتوانيد عملگرهاي عالمتORوANDاز همچنين و

Exact Phraseكنيدبر استفاده تر دقيق جستجوي .اي

ANDتايپ كلمات تمامي كه كند مي بازيابي در را مقاالتي

در Searchشده Boxباشند داشته نتOR.را را، ايجي

شده تايپ كلمات از يكي شامل حداقل كه دهد مي نشان

كنيد.باشند استفاده گيومه از بايد عبارت، عين بازيابي .جهت

ولي هستند كلمه يك اينكه رغم علي كلمات بعضي فارسي در

يك كلمه��spaceبا دو اينكه براي لذا شوند مي جدا هم از

گيرند قرار گيومه در است بهتر نشوند .محسوب


