
به نام خدا

EBSCOhostپایگاهآموزش روش  جستجو در

محمودوندفرزانه 
ارشد کتابداری و اطالع رسانی پزشکیکارشناس 

لرستانکتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی 
98خرداد 



EBSCOپایگاه

 پایگاه ابسکو(EBSCO) مت علوم زیستی، اقتصاد، سالمت و بهداشت روان، سالعلم شامل؛ از زمینه های مختلف

ماعی ، و بداشت، علم ارتباطات، علوم کامپیوتر، علوم فنی و مهندسی، زبان شناسی، علوم انسانی، علوم اجت

زش، حقوق، هنر، ادبیات، پزشکی، روان شناسی و علوم تربیتی، تکنولوژی و مدیریت، آموزش و پرورش، ور

.دهدارائه می را کشاورزی و باغبانی و غیره 

 دسترسی به پایگاه های زیادی از طریقEBSCOلذا در صورت خرید پایگاه ها توسط دانشگاه  . وجود دارد

کنیدمورد نظر خود را انتخاب ابتدا پایگاه می بایست پس از ورود به این سرویس، 



EBSCO Dentistry & Oral Sciencesپایگاه 

جامع ترین و ارزشمندترین بانک اطالعاتیEBSCOدر زمینه دندانپزشکی و پزشکی دهان و دندان

یک منبع کامال تخصصی در فرایند پژوهش

 شامل مجالت آکادمیک، فصل کتاب، گزارش کنفرانس، مونوگراف و. ...

 پزشکی دهان و دنداندر برگیرنده نمایه تمامی مجالت دندانپزشکی و



نکته

 تان از طریق خریداری و پرداخت هزینه دانشگاه ها، موسسه و یا بیمارسمقاالت دسترسی تمام متن و خالصه

.  امکان پذیر می باشد

 به این پایگاه تنها از طریق دسترسیIP  و یا استفاده از دانشگاههایVPNبرای شما امکان پذیر خواهد بود.



امکانات ایجاد حساب کاربری

ذخیره و بازیابی الویت های جستجو

 پوشه های ایجاد شده ساماندهی

 دیگرانمنابع با اشتراک گذاری

 تاریخچه جستجوو بازیابی ذخیره

یا فیدهای /ایجاد هشدارهای ایمیل وRSS



معتبرترین ناشرین تخصصی در زمینه دندانپزشکی



نکات جستجو

• Boolean/Phrase: AND, OR, NOT, exact phrase searching, Stop words 
are ignored

• Parentheses: information within parentheses is read first

• EX: (mouse OR rat) AND trap

• EX: ((mouse OR rat) AND trap) OR mousetrap

• quotation marks:  any single word will be searched for in its place. 



جستجونکات -

• Find all of my search terms: Auto AND all search terms entered (e.g. 
web AND accessibility)

• Find any of my search terms – Auto OR all search terms entered (e.g. 
web OR accessibility)

• SmartText Searching: You can copy and paste large chunks of text to 
search for results



مراجعه به پورتال کتابخانه دیجیتال: روش دسترسی

Diglib.lums.ac.ir

کلیک بر روی لینک دسترسی از 
داخل دانشگاه



کلیک بر روی لوگوی پایگاه 
EBSCOhostاطالعاتی 



وارد کردن نام کاربری و 
رمز عبور پس از ثبت نام

جهت create one nowکلیک بر روی 
گاهثبت نام و ایجاد حساب کاربری در پای



ورود اطالعات جهت ایجاد 
حساب کاربری جدید



فیلدهای جستجو
تایپ کلیدواژه 
در باکس های 

جستجو با 
استفاده از 

عملگرهای بولین
انتخاب فیلد مورد نظر جهت 

جستجوی کلیدواژه در آن قسمت  ردیف12نمایش تا 

حالت های جستجو

محدود کردن نتایج

نمایان شدن نام پس
از ذخیره تغییرات



نبازیابی تمام مت

مقاالت بازیابی شده
جوفیلتر نتایج جست

و ایجاد پوشه های folderکلیک بر روی گزینه 
...مدنظر جهت ذخیره نتایج، استراتژی جستجو و 



ع، فیلتر نتایج بر اساس نوع منب
مجله، ناشر و زبانموضوع، 



خ، مرتب کردن نتایج بر اساس تاری
ی منبع، نویسنده و ارتباط موضوع



مرتب کردن صفحه نتایج بر اساس
فرمت های دلخواه



و ذخیره نتایج جستج
دلخواهپوشه های در 

آگاهی رسانی نتایج 
از طریق ایمیلجستجو 



امکان دانلود مقاله به 
و HTMLصورت  PDF

امکان ذخیره، اضافه کردن به 
پوشه، پرینت، ایمیل، استناد، 

مقاله مورد ظر... اشتراک و 

اطالعات کامل مربوط 
به مقاله



با  HTMLبه صورت منتخب مقاالت ذخیره فهرست 
استاندارد ها، فیلد ها و فرمت استنادی خاص 



امکان پرینت، بازیابی، ایجادآگاهی
رسانی و ذخیره نتایج جستجو

امکان مشاهده و ویرایش 
استراتژی های جستجو

امکان ترکیب و بازیابی دوباره 
استراتژی های جستجو



مجالت بازیابی 
شده 

براساس جستجو 
عنوان مجله 

کادر جستجوی مجله

جستجو  براساس 
موضوع مجله



تایپ کلیدواژه مدنظر

پیشنهاد کلیدواژه های 
مصطلح و کاربردی 

انتخاب عبارت پیشنهادی و 
اضافه کردن به باکس جستجو



جستجوی منابع استنادی



... جستجوی تصاویر، جدول، نمودار و 



، ورود به folderانتخاب گزینه 
پوشه پژوهشی 

مشاهده مقاالت ذخیره 
...شده و 

نرم پرینت، ایمیل، ذخیره و ارسال نتایج به
افزارهای مدیریت منابع



با تشکر 


