دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان
کتابخانه مرکزی

چگونه عنوان کوتاه شده مجالت را به دست آوریم؟

تهیه و تنظیم  :ناهید حسینی چگنی
بهمن 1396

برای به دست آوردن عنوان کوتاه شده ی یک مجله:
******* منابع زیر میتوانند در یافتن عنوان خالصه شده کمک کنند:

http://cassi.cas.org/
 CAS Source Index (CASSI) Search Toolیکی از منابع رایگان و آنالین در مورد یافتن نام اختصاری و یا

نام کامل ژورنال ها است.

لیست کشویی روش
های جستجو

کادر جستجو

شامل پنج روش جستجو می باشد:
Publication Title or Abbreviation
CODEN
ISBN
ISSN

Publication Title or Abbreviation Search


عنوان یا اختصارات را از لیست کشویی گزینه های جستجو انتخاب کنید.








یک اصطالح متن را برای انجام یک عنوان انتشار یا جستجوی اختصاری تایپ کنید .جستجوی پیش فرض با توجه به
اصطالح جستجو در هر بخشی از عنوان یا اختصار ،تالش می کند اما با انتخاب ( Exact matchروبروی کادر
جستجو) می توانید یک جستجوی دقیق را مشخص کنید.



جستجوی بولین پشتیبانی نمی شود ،اما وارد کردن چند کلیدواژه که با فاصله ( )spaceاز هم جدا می شوند ،به عنوان
یک اپراتور ضمنی و  ANDتفسیر می شود .به عنوان مثال ،جستجوی  organic chemistryمی تواند Bioorganic
Chemistry



یا  Current Organic Chemistry.را بازیابی کند.

در عنوان &  AND ,به جای هم می توانند استفاده شوند .به عنوان مثال ،جستجوی Chemical and Engineering
 Newsهمان نتایج جستجوی  Chemical & Engineering Newsرا دارد.



جستجو ی  Wildcardپشتیبانی نمی شود و شما باید حداقل دو کاراکتر را برای انجام جستجوی جستجو وارد کنید.



هنگام جستجو  ،برای نتایج بهتر ،کاراکترهای خاص (به عنوان مثال  ،βزیرساخت ها و غیره) را حذف کنید .به عنوان
مثال ،هنگام جستجو برای  β-Casomorphinsاز  Casomorphinsاستفاده کنید ،یا برای "NaClO" ،NaClO3را
وارد کنید.



برای جستجوی دقیق بجای استفاده از عالمت کوتیشن" " باکس  Exact matchرا تیک بزنید.

CODEN Search



 CODENرا از لیست کشویی انتخاب انتخاب کنید.



کد  6رقمی CODENرا در کادر وارد کنید.



 CODENیک کد  6رقمی مختصر،منحصر برای ژورنال های سلایر و غیر سلایر است.



جستجوی بولی و  wildcardپشتیبانی نمی شود و شما باید حداقل دو کاراکتر را برای انجام جستجوی جستجو وارد
کنید.

ISBN Search



 ISBNرا از لیست کشویی انتخاب انتخاب کنید.



جستجوی بولی و  wildcardپشتیبانی نمی شود.



در صورت تمایل  Exact matchرا انتخاب کنید.

ISSN Search
همانند  ISBN Searchمی باشد.

مثال

:

نتیجه جستجو:

 CASبه دقت و کامل بودن هر گونه اطالعات موجود در این قسمت اطمینان ندارند

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

http://www.abbreviations.com/jas.asp
کادر جستجو



وقتی عنوان خالصه مجله را داریم و دنبال عنوان کامل هستیم  ،گزینه  Abbreviation » Termرا انتخاب و
عنوان خالصه را در کادر جستجو تایپ میکنیم ،سپس گزینه  searchرا کلیک می کنیم.



وقتی عنوان کامل مجله را داریم و دنبال عنوان خالصه هستیم  ،گزینه  Term » Abbreviationرا انتخاب و
عنوان کامل را در کادر جستجو تایپ میکنیم ،سپس گزینه  searchرا کلیک می کنیم.



وقتی بخشی از عنوان کامل را داریم گزینه  Word in Termرا انتخاب میکنیم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals

عنوان کامل یا خالصه مجله ای که در پایگاه  NCBIنمایه شده است را می
توان در اینجا به دست آورد.

کادر جستجو(جستجو بر اساس موضوع،عنوان
مجله،عنوان خالصه مجله )ISSN،

Advanced search



از عملگرهای بولی  AND, OR,NOTمی توان استفاده کرد.



کلیدواژه ی مورد جستجو را می توان از فیلدهای (عنوان ،ISSN،چکیده و  )...انتخاب کرد(.تصویر زیر)

مثال

نتیجه جستجو

جستجوهایی که انجام می دهیم  historyذخیره می شوند که با انتخاب چند تا از آنها و فشردن دکمه ی ADDمی
توانیم آنها را با هم ترکیب کرده و جستجو انجام دهیم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*******مجالتی که عنوان یک واژه ای دارند معموال خالصه عنوان ندارند .مثال Nature, Science

