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AccessMedicine چیست؟ 

  

AccessMedicine   ــت ــل اس ــک گروهی ــارات م ــاتی انتش ــاه اطالع ــاپایگ ــت ب ــیش از  اس  80ب
  :یرنظ یشامل عناوین آنالین،پزشکی  عمرجعنوان کتاب 

    
   عکس ها و تصاویر آموزشیو با مجموعه ي بیشماري از 

  اطالعات داروییکاملترین پایگاه و نیز 
 Diagnostic Tools 
 Case Files 
 Patient Education Information 

  فایل هاي آموزشی صوتی و تصویري
  .، که شامل غنی ترین اطالعات درمانی، تشخیص و مدیریتی پزشکی می باشدQuick Answerو بخش  

  
  
  

استفاده از این مجموعه براي شما این امکان را فراهم مـی کنـد کـه بـا یـک بـار جسـتجو بـه مجموعـه ي کـاملی از           
 اطالعات متنوع در زمینه ي پزشکی، اعم از منابع و 

 کتاب هاي الکترونیک 

 تصاویر و عکس ها 

 Case Study ها 

  دایرة المعارف دارویی 

  .پیدا کنیدو اطالعات جامع تشخیصی و درمانی دسترسی 
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 شویم؟ Access Medicine پایگاه چگونه وارد

  
ــی     ــتفاده م ــگاه اس ــت دانش ــا از اینترن ــتید و ی ــگاه هس ــت دانش ــبکه اینترن ــه در ش ــه آدرس   درحالیک ــد، ب کنی

www.accessmedicine.com پایگاه در اختیار شماست .مراجعه کنید.  

  

توانیـد بـا کلیـک بـر روي آن نیـز       زیـر وجـود دارد، مـی   کتابخانه دیجیتال دانشـگاه لوگـوي    صورتیکه در صفحهدر 
  .وارد مجموعه مذکور شوید
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 Access Medicine مجموعه  بر مروري

  :با گزینه هاي زیر مواجه می شوید Access Medicineسایت  در صفحه ي اصلی وب

ایـن گزینـه دسترسـی بـه قسـمت هـاي مختلـف        : (A-Z index)بر اسـاس حـروف الفبـا     منابع  فهرست .1
 .سایت را تسهیل می بخشد وب

ــتجوگر .2 ــور جس ــوي   :  (Search Area)موت ــد واژه، من ــردن کلی ــمت وارد ک ــامل قس ــه ش ــن گزین ای
dropdown    ــک ــی اتوماتی ــنهاد ده ــه ي پیش ــتجوي  (Auto Suggest Option)، گزین و جس

بـا اســتفاده از گزینـه هــاي موجــود بـر روي نــوارِ آبــی    . مــی باشــد (Advanced Search)پیشـرفته 
 .باالي صفحه نیز می توان نتایج جستجو شده را محدود کرد و دقت را باال برد

ــی  .3 ــت دسترسـ ــمت   : (Browsing Area)فهرسـ ــه قسـ ــامل سـ ــش شـ ــن بخـ ، Featuresایـ
Textbooks  وAdvanced Search  ــد ــان اســتفاده از  . مــی باش  Advanced Searchامک

 .هم در این بخش ممکن است و هم در گزینه ي موتور جستجوگر امکان پذیر است

ــا .4 ــازه ه ــل  : Access Medicine (Access Medicine Updates) يت ــب و فص ــرات کت تغیی
را نیـز در ایـن بخـش مـی       Accessتـازه هـا و اخبـار   . هاي اضافه شده در این بخش قابل دسترس اسـت 

 .توان یافت
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 اول هصفح موجود در هاي و گزینه امکانات

 Case Files ،DDxو دیگـر گزینـه هـایی نظیـر       textbookدر ایـن بخـش مـی تـوان مسـتقیما بـه منـابع         

(Differential Diagnosis)  وPractice Guidelines  ــت ــی داش ــاي  . دسترس ــان تماش ــین امک همچن
بــر  Quick Answersدر بــاال نیــز فهرســتی از . اســت tvhilویــدیوي مــاه نیــز در ایــن قســمت  عکــس روز و

  .مبناي حروف الفبا وجود دارد

  
و گزینـه ي   ها امکان دسترسـی مسـتقیم بـه محتـوي کتـاب را فـراهم مـی کنـد         textbookگزینه هاي مربوط به 

Advanced Search توجـه داشـته باشـید کـه    . کنـد  مـی جستجو را خالصه تر و یا مفصل تر نیز نتایج حاصل از  
 .است ددر بخش موتور جستجوگر نیز موجو Advanced search ي گزینه
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  سایت وبمنابع ي جستجو در  نحوه

  :سه روش براي جستجو در محتوي وبسایت وجود دارد

 (The basic search) سادهجستجوي  .1

 (Advanced Search)جستجوي پیشرفته  .2

 (Phrase Search)جستجوي کلیدواژه و عبارت  .3
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 :(The Basic Search)سادهجستجوي  .1

یشـنهاد  بهتر از گزینـه ي پ . به عمل آورد سادهسایت جستجوي  می توان در محتوي وب Search Boxبا استفاده از 
گزینـه   کلیدواژه ي مورد نظر را تایپ کرده و بـر روي  . را پیش از جستجو فعال کرد (auto suggest)دهی اتوماتیک

نتایج حاصل شامل تمـام قسـمت   . وارد کنید Search Boxرا در  "Anemia"براي مثال . کلیک کنید Searchي 
داروهـا و بقیـه ي   تشخیص افتراقی، ، Q&A ،DDx—theDiagnosaurus، از جمله Access Medicineهاي 

  .گزینه هاي موجود بر روي نوار آبی باالي صفحه می باشد

  
در سمت چپ صفحه فهرستی وجود دارد که بـا انتخـاب   . کز صفحه نمایش داده می شوندنتایج حاصل از جستجو در مر

آن نیز قـرار گرفتـه اسـت، بـراي     در کنار هر یک از نتایج منبع . توانید نتایج حاصل را محدودتر کنید می نآگزینه هاي 
مـی کنـیم گزینـه ي     فرض. بر روي گزینه ي مناسب کلیک کنید.  Harrison’sOnlin یا  Diagnosarusمثال ؛ 

  .می باشد Anemia, general approach  مورد نظر شما
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 تشخیص افتراقـی در پایین صفحه نیز لیستی بر مبناي . شود ج مورد جستجوي شما نمایش داده میي بعد نتای در صفحه
  . را محدودتر کنید و یا گسترش دهید ي آن می توانید نتیجه قرار گرفته که بوسیله

در این مورد فرض می کنـیم مـوارد   . نیز نتایج را در دسته بندي خاصی خالصه کنید  dropdownبا استفاده از منوي 
را در موتـور جسـتجوگر    Thoracentesisکلمـه  . می باشد Thoracentesisمورد نظر شما ویدیوهاي مربوط به 

سـپس بـر روي    .را انتخـاب کنیـد   Images, Video and Audioگزینـه ي   dropdownتایپ کنید و از منوي 
و یـا   Quick Time player ي ها به برنامهاشته باشید که براي تماشاي ویدیوتوجه د. کلیک کنید searchي  گزینه

Flash player نیاز دارید.  

  
براي تماشاي ویدیوها .  هده کنیدرا مشا  Thoracentesisي نتایج می توانید ویدیو ها و تصاویر مربوط به   در صفحه

  .کلیک کنید هامی توانید بر روي عنوان آن
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 (Advanced Search)جستجوي پیشرفته  .2

و یـا بـر روي     Search Boxدر کنار  Advanced Searchبراي جستجوي پیشرفته می توانید بر روي گزینه ي 
 Homeاگر نمی توانید این دو گزینـه را مشـاهده کنیـد، بـر روي     . هاي میانی صفحه کلیک کنید tabهمین گزینه در 

،  Advanced searchبـر روي هـر کـدام از گزینـه هـاي      . کلیک کرده و از آنجا گزینه ي مورد نظر را انتخاب کنید
  . کلیک کنید با صفحه ي زیر مواجه می شوید

  
عنـاوین مختلـف   . تان را انتخاب کنیدمورد نظري مورد نظر را انتخاب کنید و از میان گزینه هاي زیر نوع نتیجه  کلیدواژه

  . بی رنگ درج شده اندبقیه ي فُرمت هاي نتایج در قسمت آکتاب ها و 
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توانید بر روي آن  ي محتوي هر لینک می براي مشاهده. شود ي بعد نمایان می تیجه ي نهایی جستجوي شما در صفحهن
  .کلیک می کنیم heat strokeبراي مثال ما بر روي لینک . کلیک کنید

  
ي نهـایی   صفحه به شما کمک می کند تـا نتیجـه  این . در صفحه ي بعد نمایان می شود heat strokeنتایج مربوط به 

، diagnosisبـراي مثـال بـا انتخـاب گزینـه هـاي       .  محدود کنید موضوعی  هاي تخصصی جستجو را به زیر مجموعه
prevention   و یاtreatmentتوانیـد   ي محتوي هر لینک می براي مشاهده. شوند ، نتایج دقیق تر و تخصصی تر می

 Viewي  توانید بـر روي گزینـه   هاي تخصصی می ي زیر مجموعه ي بقیه نین براي مشاهدهچهم. بر روي آن کلیک کنید

all subtopics ي  براي گسترش نتایج می توانیـد از صـفحه  .  کلیک کنیدAdvanced page  ي  گزینـهmore 

relevant books را انتخاب کنید.  
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فصل مورد نظر شما به . را انتخاب کنید Heat strokeلینک دوم  Current Medical Diagnosisاز روي کتاب 
  .رفرنس نمایش داده می شود ههمرا

  
تعـدادي از ایـن مقـاالت بـه صـورت      . فهرست شده اند PubMedدسترسی به مقاالت براياین بخش لینک هایی در 

در انتهاي صفحه گزینه هایی براي پرینت، دانلود، عالمت گذاري، ارسال توسط اي میـل و  .  رایگان قابل دسترس هستند
 . دانلود بر روي گوشی هاي تلفن همراه و ابزار هوشمند وجود دارد

شما می توانید  . داشته باشید AccesssMedicine Myبراي عالمت گذاري هر بخش ابتدا باید یک حساب کاربري 
خود و به کمک گزینه هاي موجود در سمت راست باالي صفحه براي خـود یـک حسـاب    Home page با مراجعه به 

  . اب دسترسی داشته باشدبوسیله ي گوشی هاي تلفن همراه نیز می توانید به این حس. کاربري بسازید

   



 
 

12 | P a g e  

 

 (Phrase Search)جستجوي عبارات و کلیدواژه  .3

بخش جستجوي پیشرفته عبارات مورد نظر خود را وارد کنید، از گزینه هاي موجود  search boxبراي این منظور در 
  .کلیک کنیدsearch ي ي دلخواه را انتخاب کنید و بر رودر صفحه گزینه ها

 Full-textگزینـه هـاي   . بپـردازیم  Vitamin B12و  Anemiaبیایید براي مثال بـه جسـتجوي دو کلیـدواژه ي    

search ،Quick Answers  وAll Updates  را انتخاب کنید.  

   
در . را در پایین صـفحه انتخـاب کنیـد    ALL BOOKSاگر مایل به انتخا ب تمام گزینه ها هستید، می توانید گزینه ي 

این صورت باید توجه داشته باشید که به دلیل تعداد بسیار زیاد منابع، تعداد پاسخ هاي بدست آمـده افـزایش خواهـد    
  .یافت
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  .نتیجه ي جستجو در صفحه ي بعد قابل مشاهده خواهد بود Quick Answersبا کلیک بر روي گزینه ي 

  
ت تعدادي از این مقاالت به صـور . ددر پایین صفحه فهرست شده ان PubMedمانند بخش قبل لینک هاي دسترسی به 

  .رایگان قابل دسترس هستند
براي ایـن  . داشته باشید My AcsessMedicineبراي عالمت گذاري هر بخش نیز مانند بخش قبل باید یک حساب 

  .خود مراجعه کنید Home pageکار به 

  

  

،  Case filesشما میتوانیـد بـه جسـتجوي     .دارد ده وجوجستجو نیز در نوار آبی باالي صفح بقیه ي گزینه هاي قابل
Drugs ،Guidelines ید جستجویی مرتبط با ئبراي مثال بیا. زینه ها بپردازیدو سایر گCase files   انجـام دهـیم .

Case file ها بر اساسCase number  وspecialty  نمایش . دي می شوندفهرست بنcase file   ها بر اسـاس
specialty ساده تر است.  

 View byبـر روي   در صـفحه ي بعـد نیـز   . لیـک کنیـد  ک Case Filesبر روي ) ناحیه ي آبی(در قسمت جستجو 

Specialty  کلیک کنید وSurgery را انتخاب کنید.  
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  :زیر را انتخاب کنیداز زیر مجموعه هاي موجود در این بخش می توانید گزینه هاي 

case, questions, approach,clinical pearls, references and comprehension 
questions. 

  .می باشد Crohn’s Diseaseتصویر زیر مربوط به 

  
  


