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 کرده ایجاد زیر هايحوزه در را متن تمام نشریه هزار 10000 از بیش اطالعات به دسترسی EBSCO اطالعاتی پایگاه
 :است

 پزشکی *
 اجتماعی علوم*
 انسانی علوم*
 پرورش و آموزش*
 کامپیوتر*
 مهندسی*
 و... تجارت*
 

 است. شده تنظیم EBSCO دندانپزشکی اطالعاتی پایگاه اساس  بر یآموزش راهنماي این
 

 تاکنون 1919 :زمانی پوشش
 

 عمومی بهداشت دندانپزشکی، هوشبري دندانپزشکی، بهداشتی و یآرایش لوازم نپزشکی،دندا :موضوعی پوشش

 پاتولوژي سالمندان، دندانپزشکی عمومی، دندانپزشکی قانونی، زشکیپ دندانپزشکی نتیکس،داندو دندانپزشکی،

 کودکان، دندانپزشکی ارتودنسی، صورت، و فک جراحی صورت، و فک و دهان رادیولوژي صورت، و فک و دهان

 و... دندانی پروتزهاي

 
 هفتگی :رسانی روز به

 
  ویژه: تامکانا و ها قابلیت

دندانپزشکی حوزه در تخصصی اصطالحنامه داراي 

مقاالت منابع) فهرست رد استنادي(جستجو جستجوي امکان 

جستجو قابل تصاویر مجموعه داراي 

فارسی زبان از پشتیبانی 

 

https://www.ebsco.com/


 
 

 پایگاه در جستجو
 که کاربرانی است الزم است. کرده خود پایگاه براي فارسی جستجوي محیط طراحی به اقدام ابسکو اطالعاتی پایگاه

 فارسی زبان انتخاب با و کرده کلیک جستجو اول صفحه در preferences گزینه روي دارند دسترسی پایگاه این به

 .نمایند ذخیره را آن و تغییر فارسی به را جستجو محیط زبان، بخش در

 
 ساده جستجوي1.
 پیشرفته جستجوي2.

 
 

 

 

  جستجو نتایج

 
 ایجاد نتایج در تغییراتی خواهید می که صورتی در کنید. مطالعه را شده بازیابی نتایج توانیدمی جستجو، انجام از بعد

 کردن محدود امکانات .کنید استفاده گرفته قرار شما اراختی در قسمت این در که هاییمحدودکننده از توانیدمی کنید

 جستجو نتایج .دارد وجود و... منبع نوع ناشر، انتشار، تاریخ پژوهشی، علمی مجالت متن، تمام اساس بر جستجو نتایج

 نمود. ردیف مطالب ترین مرتبط و نویسنده منبع، تاریخ، اساس بر توانید می را

 

 
 
 
 
 
 



 
مربوطه رکورد روي بر کردن کلیک به نیاز بدون چکیده سریع مطالعه 

 
 

 
 

 History Search جستجو تاریخچه
 

  کــردن کلیــک بــا و دارد قــرار پیشــرفته جســتجوي صــفحه میــانی بخــش در جســتجو تاریخچــه
 ببینید. را اید داده انجام کـه را ـاییھ جستجو رستھف توانید می History Search بر
 

 مروري جستجوي
 مورد ابسکو پایگاه در Dentisty  کلیدواژه مثال براي دارد. وجود Browse قسمت در مختلف موضوعات مرور امکان
 دگرد می معرفی قبول قابل و پیشنهادي هاي کلیداواژه کنید می مشاهده زیر تصویر در که همانطور گرفت. قرار مرور

 

 



 

  EBSCOدر عضویت
 
 نام کردن وارد بـه احتیاجی و ست ا شـده تنظیم اھAddress  IP اساس بر EBSCO به دسترسی اینکه به توجه با

 از Folder (My(شخصـی پوشـه یـک ایجاد و EBSCO در )In Sign( عضویت با ولی ندارد  پسورد و کاربري

 توان می Alert Journal و Alerts Search و  earchesS (Saved(جستجو استراتژي ذخیره مانند امکاناتـی

 کرد. استفاده

 
 :شوند مند بهره زیر امکانات از ابسکو سامانه در کاربري حساب ایجاد با توانند می کاربران

 
 جستجو هاي لویتوا ذخیره .1

  ها پوشه با پژوهش ساماندهی .2

 دیگران با ها پوشه گذاري اشتراك.3

 ندیگرا پوشه مشاهده .4

  جستجو سابقه بازیابی و ذخیره .5

  RSS فیدهاي و/یا ایمیل هشدارهاي ایجاد.6

 شده ذخیره پژوهش به دور راه دسترسی.7

 
 نمایید کلیک آن روي بر یا و کرده وارد خود مرورگر در را زیر آدرسباید هپایگا این از استفاده جهت

 
http://search.ebscohost.com/login.aspx?profile=ehost&groupid=main&defaultdb=ddh&authtype=ip,uid
&custid=s3587155 

 

 

 کتابخانه دانشکده دندانپزشکی گیالن                                                                  

 97پاییز                                                            
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