ویژگیهای جدید کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی ایران
اولین قدم جهت استفاده از منابع در کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی ایران این است که ثبت نـام
نمایید .ثبت نام فقط از محیط داخل دانشگاه و با انجام مراحل زیر امکان پذیر است:
 .۱در مرورگر وب خود نشانی کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی ایران  www.inlm.orgرا
تایپ نمایید و به این کتابخانه دیجیتال رجوع کنید .در صورت حضور در دانـشگاه بایـد
 Logoکتابخانه دیجیتال و کلیه منابع را در صفحه اول مشاهده نمایید.
 .۲با کلیک بروی کلمه  Registerفرم ثبت نام )سمت چپ صفحه( را مشاهده و با دقت،
کامل نمایید ،لطفا توجه کنید که اطالعات خواسته شده در فـرم را کـامال صـحیح وارد
نمایید و اگر به عنوان مثال تخصص شما در لیست مربوطـه نیـست  ،گزینـه "غیـره "
 otherرا انتخاب کنید تا در آمارگیری اطالعات خللی ایجاد نشود.
توجه ،Log in :مهمترین قسمت فرم ثبت نام است که شـامل انتخـاب نـام کـاربری User
 Nameو یک کلمه عبور Passwordمی شود که به دلخواه انتخاب مـی کنیـد ،فقـط توجـه
بفرمایید که نام کاربری سه بخش دارد و دو بخش اول ،پیشوند ثابت است و بخش سـوم توسـط
کاربر انتخاب و اضافه می شود :
بخش نخست که برای تمام کاربران کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی ثابت اسـتMOH :مخفـف
Ministry Of Health
بخش دوم که برای تمام کاربران یک دانشگاه ثابت است :مخفف نام داشگاه  ،مثال SBU
و بخش سوم توسط کاربر انتخاب و اضافه می شود مثال نام خانوادگی کاربر
 .۳پس از پر کردن فرم مذکور  ،موضوع مورد عالقه یا
انتخاب نموده و کلید  Saveرا فشار دهید.

 Interest Subjectsخـود را

تصویر  -۱فرم ثبت نام کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی ایران

 .۴در این مرحله به صورت خودکار یک پست الکترونیکی بـرای مـدیر سیـستم Admin
دانشگاه شما ،ارسال می شود و مدیر سیستم باید در اسـرع وقـت فـرم شـما را بررسـی
کرده و تنها زمانی که تمامی اطالعات کاربر درست و دقیق است  ،آن کـاربر را تاییـد
نماید) .توصیه می شود مدیر سیستم از طریق شماره تلفن همراه در فـرم ثبـت نـام بـا
کاربر تمام گرفته از صحت اطالعات وی مطمئن شود(.

تصویر  -۲پست الکترونیکی خودکار از INLMکه تایید ثبت نام شما درکتابخانه دیجیتال پزشکی ایران است.

 .۵با تایید مدیر سیستم یک پست الکترونیکی دیگر به صورت خودکار بـرای شـما ارسـال
می شود که از آن پس نام کاربری و کلمه عبور منحصر به فـرد ،بـرای شـما فعـال مـی
گردد .حال در هر زمان و هر مکان می توانیـد از منـابع کتابخانـه بـه سـادگی اسـتفاده
کنید.

تصویر  -۳پست الکترونیکی خودکار از INLMکه پس از تایید مدیر سیستم  ،نام کاربری و کلمه عبـور شـما
در کتابخانه دیجیتال پزشکی ایران  ،فعال می شود.

 .۶حال شما با داشتن  INLM Accountدر هر جای دنیا که باشید کاربرکتابخانه ملـی
پزشکی ایران محسوب شده و از سـرویس Single Sign on Loginبهـره منـد مـی
شوید.

تصویر  -۴پس از Loginکردن نام کاربری و کلمه عبور شما درکنار لوگوی کتابخانه دیجیتال پزشکی ایـران ،
نمایش داده شده و می توانید از امکانات کامل بهره مند شوید.

 .۱هم اکنون با ایجاد امکان جـستجوی یکپارچـه و جـامع  Federated Searchگزینـه
جستجو  Searchبه گزینه مـرور  Browseتغییـر نـام یافتـه  ،در قـسمت مـرور بـا
انتخاب حوزه موضوعی خود می توانید تمامی کتابها و مجالتی که در آن حـوزه خـاص
موضوعی هستند از کتابخانه دیجیتال استخراج نمایید و یا اگر به دنبال عنوان مجله یـا
کتاب خاصی هستید تنها با تایپ بخشی از عنوان  ،آن را بازیابی نمایید.
Federated Search .۲
با استفاده از این امکان شما می توانید بسیار سریع و ساده  ،تنها بـا وارد کـردن کلیـد واژه
ها یا عبارتهای دلخواه خود به صورت همزمـان چنـدین پایگـاه اطالعـاتی یـا همـه آنهـا را
جستجو کنید و اگر می خواهید جستجوی پیشرفته انجام دهید از گزینه باالی صـفحه وارد
بخش  Advance Federated Searchشوید.
My Profile .۳

در این قسمت عالوه بر دسترسی به اطالعات شخصی خود و امکان تغییـر و اصـالح
اطالعات پروفایل  ،مدیران سیستم از این قسمت نیز می توانند وارد بخش آمـوزش شـده و از
امکانات بخش آموزش شامل :دسترسی به سرفصل های آموزش ،مشاهده آموزشهایی که برگـزار

کرده اید یا در آنها شرکت کرده اید ،امکان تهیه گزارش آموزش و دعـوت کـردن کـاربران بـرای
شرکت در آموزشهای برنامه ریزی شده توسط مدیران سیستم.

تصویر  -۵بخش آموزش کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی ایران و امکان دسترسی بـه سرفـصل هـای آمـوزش،
مشاهده آموزشهایی که برگزار کرده اید یا در آنها شرکت کرده اید ،امکان تهیه گزارش آموزش و دعـوت کـردن
کاربران برای شرکت در آموزشهای برنامه ریزی شده توسط مدیران سیستم.

My Athens .۴
در این صفحه شما فهرست تمامی منابعی که از  Athensپشتیبانی می کنند ،را مشاهده
کرده و می توانید داخل یا خارج از دانشگاه با کلیک کـردن روی پیونـد هـر منبـع از ایـن
صفحه نیز به آنان دسترسی یاببد.

تصویر  -۶فهرست تمامی منابعی که از  Athensپشتیبانی می کنند

سرویس Single Sign on Loginچیست؟
یعنی فقط با یکبارواردکردن نام کاربری و کلمه عبور ) ( INLM Accountبه تمام منـابع
کتابخانه دیجیتال دسترسی کامل داشته باشید  ،چه داخل و چه خارج از دانشگاه.
دیگر نیازی به داشتن یک نام کاربری وکلمه عبور INLMبرای کتابخانه دیجیتـال و یـک
نام کاربری وکلمه عبور  Athensبرای دسترسی به منابع خارج دانشگاه )به صـورت مجـزا(
نیست.
تنها کافیست پس ازثبت نام  Registerو طی شدن مراحل باال ،نام کـاربری و کلمـه عبـور
خود ) (INLM Accountرا در صفحه اول  INLMوارد نمائید و زمـانی کـه نـام شـما
باالی صفحه شناسایی شد ،به سادگی چه داخل و چـه خـارج از دانـشگاه فقـط بـا کلیـک
کردن بر روی پیوند  Athens Loginزیر لوگو هر کدام از منابع الکترونیکی در هر مکـان
و هر زمان وارد آن منبع خاص شده و توسط ناشـر نیـز شناسـایی شـوید  .بنـابراین سـطح
دسترسی شما به صورت کامل خواهـد بـود و اگـر خـارج از دانـشگاه نیـز باشـید  ،میـزان
دسترسی به منابع همانند زمانی خواهد بود که در داخل دانشگاه از منابع کتابخانه اسـتفاده
می کنید.

تصویر  -۷پیوند  Athens Loginزیر لوگو منابع الکترونیکی در INLM

توجه:
لطف ًا دقت فرمائید هنگامی که برای اولین بار وارد صـفحه خـانگی برخـی از ناشـرین مـی
شوید نیاز است تا فرم ثبت نام را در سایت ناشر نیز تکمیل فرمائید  ،آنگاه بـرای شـما یـک
پرونده شخصی  Profileایجاد می شود و از دفعات بعـدی فقـط بـا کلیـک کـردن بـروی
گزینه  Athens Loginبه صورت خودکار کاربر دانـشگاه خـود محـسوب شـده و توسـط
سایت ناشر نیز شناسایی می شوید و امکان دسترسی کامل به منابع در هر زمان هـر مکـان
برای شما مهیا خواهد شد .

توجه:
لطف ًا توجه فرمائید برخی از منابع از سرویس  Athensپشتیبانی نمی کننـد و تنهـا در محـیط
دانشگاه از طریق  IPقابل استفاده هستند.

جستجوی یکپارچه

Federated Search

• با استفاده از این امکان شما می توانید با سریع ترین و آسانترین روش  ،تنها بـا وارد کـردن
کلید واژه ها یا عبارتهای دلخواه خود به صورت همزمان چندین پایگاه و منبـع اطالعـاتی را

جستجو کرده و تمامی نتایج را در یک صفحه واحد مالحظه کنید و به این وسـیله در وقـت
خود  ،بسیار صرفه جویی کنید .جستجوی یکپارچه به دو صورت امکان پذیر است:

 .۱جستجوی یکپارچه سادهBasic Search ...............................
الف( جستجو بر اساس انواع منابع

Search By Databases

در این قسمت شما می توانید هر کدام از پایگاهها و منـابعی را کـه مـی خواهیـد عالمتگـذاری
کرده و جستجوی یکپارچه را محدود به آن منابع کنید.

تصویر  Search By Databases-۸جستجو بر اساس انواع منابع و پایگاهها در INLM

ب( جستجو بر اساس انواع مدارکSearch By Document Type.........
بر اساس متن کامل کتابها و ژورنالها  Full Text Journal/Bookاگر می خواهید بـر اسـاس
متن کامل جستجو کنید .
بر اساس پایگاههای اطالعاتی  ، Databaseاگر می خواهید فقط پایگاههای اطالعاتی جـستجو
شود.
بر اساس منابع پزشکی بر شواهد  ، Evidence Base Medicineاگر می خواهید فقط منابع
شامل پزشکی متنی بر شواهد را جستجو کنید.
بر اساس منابع عمومی  General Resourcesاگر می خواهیـد برخـی از منـابع عمـومی پـر
استفاده در اینترنت را جستجو کنید.
و بر اساس دیگر منابع  Other Databasesاگر می خواهید سایر منابع را که جزء چهار گـروه
باال نیستند را جستجو نمائید.

تصویر  Search By Documents-۹جستجو بر اساس انواع مدارک در INLM

.۲جستجوی یکپارچه پیشرفتهAdvance Search...................
در این بخش می توانید به آسانی از ترکیب چند کلیـد واژه اسـتفاده کـرده و و حتـی مـشخص
کنید که آن کلید واژه ها دقیقا در کدام بخش از رکوردهای بازیابی شده  ،قـرار داشـته باشـند ،
مثال عبارت ""Stem cellدر عنوان مقاله و کلید واژه " " Cancerحتما در چکیده مقاله آمـده
باشد.
نکته  :اگر از هیچ عملکردی بین کلید واژهها استفاده نکنید ،پـیش فـرض سیـستم ترکیـب در
واژه یعنی " "Andبه معنی اشتراک میباشد.

تصویر -۱۰جستجوی یکپارچه به صورت پیشرفته و امکان ترکیب فیلدهای قابل جستجو

 .۱خوشه بندی نتایجClustered result ......................................................................

یکی از ویژگی های منحصر به فرد  Federated Searchامکان دسته بندی یا خوشـه بنـدی

نتایج است که کاربر براحتی می تواند با یک نگاه خالصه ای از نتایج را مشاهده کـرده و نتـایج
بازیابی شده را بر اساس گروه بندی موضوعی  ،Topicبر اساس  ،Dateبر اساس  Journalsو
بر اساس نام نویسندگان  ، Authorsمجـزا کـرده و مـشاهده نمایـد و یـا حتـی روی لینـک
هرکدام از زیر بخش ها کلیک کند تا جستجوی خودرا دقیقتر و کامل تر نماید.
.۲

بازیابی نتایج بر اساس منابع کتابخانه Results By Source ..............

در این بخش می توانید به آسانی انواع منابع و تعداد نتایج بازیابی شده از هـر منبـع را مـشاهده
کرده و برای دیدن فهرست نتایج رکوردهای بازیابی شده از یـک منبـع خـاص  ،روی عنـوان آن
منبع کلیک کنید.

تصویر -۱۱معرفی بخشهای مختلف از صفحه نتایج بازیابی شده ازقسمت جستجوی یکپارچه

.۳

مرتب سازی نتایج

Sort Results

پیش فرض نمایش نتایج بازیابی شده  Date ،یعنی بر اساس جدیدترین مقاله است  ،اما شـما
می توانید نتایج را به دلخواه بر اساس الفبایی عناوین مقاالت  ،Titleیا الفبایی نـام نویـسندگان
Authorsو یا عنوان منابع  Sourceبا یک کلیک مرتب کرده و مالحظه نمایید.

.۴

جداسازی نتایج تمام متن

Filter By Full text

با عالمتگذاری این قسمت می توانید ،تنها نتایج که لیک تمام متن دارند را بازیابی کنید.

.۵
.۶

با کلیک کردن بروی لینک مقاله وارد صفحه آن مقاله در وب سایت ناشر می شوید.
پیوند به متن کامل مقاالت

Article Linker

در صفحه نتایج  ،به ترتیب عنوان مقاله  ،نام نویسنده یـا نویـسندگان  ،عنـوان مجلـه ،شـماره و
تاریخ انتشار مقاله ،نام منبع و در نهایت لینک به متن کامل مقاله از طریق کلیک کردن به روی
لینک  Article Linkerمهیاست.

.۷

جداسازی نتایج تکراری

Duplicate Record

پایین برخی رکوردها این عبارت را مالحظه می کنید که نشان مـی دهـد رکـورد مـوردنظر از

بیش از یک منبع بازیابی شده است مثال مقاله ای که در یک مجله به چاپ رسیده و آن مجلـه
هم در محیط ناشر خود قابل بازیابی است و هم از طریق پایگاه اطالعاتی که آن مجلـه را نمایـه
کرده است.

• نکته: ۱
پس از وارد کردن نشانی کتابخانه دیجیتال ،اندکی صبر کنید ،تا صفحه کتابخانـه دیجیتـال بـه
طور کامل بارگذاری شـود و در نـوار پـایین صـفحه مرورگـر اینترنـت خـود ،عبـارت  Doneرا
مالحظه کنید ،آنگاه وارد هر کدام از بخشهای مورد نظر خود شوید )چرا که ممکن است صـفحه
جدید نیز به درستی بارگذاری نشود(.

• نکته: ۲
لطفا توجه کنید پس از چند دقیقه غیر فعال ماندن صفحه  ،INLMعالرغم آنکه صفحه خـانگی را بـه
صورت کامل مشاهده می کنید ،شما به صورت خودکار از سیستم خارج می شوید ) ، (Time outپس
الزم است یکبار کلید  CTRLو کلید  F5را باهم فشار دهید تا صفحه  Refreshشود.
در حالتی که شما از سیستم  INLMخارج شده اید ،اگر بروی لوگوی  Athens Loginکلیک کنید،
نمی توانید  ،مستقیما وار د صفحه ناشر مورد نظر شوید.

• نکته: ۳
با توجه به اینکه در بخش جـستجوی یکپارچـه  ، Federated Searchعبـارت یـا کلیـد واژه
مورد نظر شما همزمان در فیلدهای قابل جستجو ی چندین موتور جستجوی متفاوت در سـایت
ناشران ،جستجو می شود و سپس نتایج بازیابی شده از هر کدام از موتورهای جستجو  ،براسـاس
گـــروه بنـــدی موضـــوعی  ،Topicتـــاریخ  ،Dateعنـــوان مجـــالت  Journalsو نـــام
نویسندگان ، Authorsخوشه بندی می گردد تا در یک صفحه واحد نمـایش داده شـود ،بنـابر
این به علت این همزمانی و تعدد موتورهای جستجو ممکن است زمان بیشتری طـول بکـشد تـا
نتایج را مالحظه کنید. .

نکته: ۴

ممکن است برخی از منابع بـه صـورت مـوقتی در قـسمت جـستجوی یکپارچـه Federated
 ، Searchجستجو نشوند ،آنگاه نیاز است آن منابع را جداگانه جستجو کنید.

