
 
 بعدي مراحل در كه مزايايي و امكانات ساير •

 .شد خواهد اضافه پايگاه

 آمده گرد اصلي عنوان چند تحت پايگاه اين خدمات

  :از عبارتند كه است
 
  

  

 نشريات الفبايي فهرست .1

 فهرست موضوعي  .2

 جستجوي نشريات .3

 جستجوي مطالب .4

 شريات داراي متنفهرست ن .5

 خدمات .6

 خدمات اشتراك اينترنتي .7

 عضويت در پايگاه .8

 

 نشريات، اطالعات بانك از بهتر خدمات ارائه براي

 را اشتراك فرم مخصوص فرم تكميل با ميتوانند افراد

 مخصوص يا رايگان صورت به تا نمايند ارسال

  .نمايند دريافت مناسب خدمات تركينمش
  :خدمات رايگان شامل موارد زير مي باشد

 موجود مقاالت متن به محدود دسترسي .1

 :عضو نشريات
 جهت عالقه مورد نشريات از فهرستي ايجاد .2

 دسترسي و ايميل بوسيله آنها انتشار از اطالع

 به آن ها آسان و سريع

 اينترنتي خريد و اشتراك تخدما از استفاده .3

 در كه مخصوص؛ فرم نمودن تكميل با پايگاه

 دسترسي امكان ذيل موارد به حالت اين

 :ميباشد

 تازه نشريات فهرست هفتگي دريافت •

 الكترونيكي پست طريق از يافته انتشار

 صورت به كه مقاالتي و نشريات مطالعه •

 است؛ شده داده قرار رايگان

 جهت پايگاه اعتباري سيستم از استفاده •

 نشريات الكترونيكي نسخه مقاالت، خريد

 چاپي؛ نسخه اشتراك و

 معرفي پايگاه
 آوري جمع هدف با 1380 سال در پايگاه اين

 نشريات از كامل مرجع يك تهيه و ايران مجالت

  .شد تاسيس ايراني
  

  نحوه استفاده از پايگاه
  :عضويت

 به دسترسي و خدمات ارائه امكانات، محدوديت بخاطر

 كاربر اشتراك طريق از تنها نشريات متن و اطالعات

 هاي روزنامه متن به دسترسي فقط .است رامكان پذي

  .است پذير امكان نيز مشتركين غير براي االنتشار كثير
  :دارد اشتراك نوع دو پايگاه اين 

 نددي براي رايگان؛ اشتراك و عضويت .1

 چكيده ها و مجالت مشخصات

 اين در كه معين، مبلغي پرداخت با عضويت .2

 كاربر به عبور كلمه و كاربري نام صورت

 اعتبار ميزان به ميتواند كاربر و يافته اصاختص

موجود  موارد به و نموده استفاده آن از خود
 .كند پيدا دسترسي نيز كامل متن داراي

  



  
  
  
  

  دانشگاه علوم پزشكي تهران
  دانشكده پرستاري و مامايي

 
  
  

  كشور نشريات اطالعات بانك پايگاه از استفاده راهنماي
  

  
  

  فرزانه فرج پور تجري
  دانشجوي كارشناسي پرستاري

  1390پاييز 
  :راهنمااستاد 

  سركار خانم درويش 
  

 مركز  تحقيقات كامپيوتري علوم اسالمي:منبع

 فهرست موضو عي .2

 فهرست اصلي موضوعات ابتدا موضوعات فهرست در

 آن مجموعههاي زير آنها از يك هر انتخاب با كه شدهاند

 سپس و عناوين به نهايت در و آيد درمي نمايش به

 با بود خواهد قادر كاربر .ميشود ختم مجالت هاي شماره

 نظر، مورد نشريات موضوعات از كدام هر روي بر كليك

  .يابد دسترسي نبدا

  
 جستجو .3

 امكان پيشرفته و ساده روش دو با جستجو پايگاه اين در

 :دارد اصلي بخش دو جستجو.بود خواهد پذير

 جستجوي نشريات •

 جستجوي مطالب •

  
 :موضوعات اصلي و فرعي

  

  
  :باشد داشته دسترسي نشريات به ميتواند زير راههاي از كاربر

 فهرست الفبايي .1

در فهرست الفبايي كاربر با انتخاب اولين حرف نام نشريه، به 
 .نشريه مورد نظر خود دسترسي پيدا كند

 

 

 

  


