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.شوددر برابر شما گشوده میPMDRي اصلی پورتال در مرورگر خود، صفحه/http://www.pmdr.hbi.irبا تایپ آدرس 

Login

معتبر عنوان IPي از خارج محدودهلوگوي مرکز آموزشی شما، و در صورت ارتباط با پورتال بدون ساختن حساب کاربري شخصی، 
Guestبراي دسترسی به تمامی امکانات و ابزارهایی که . شودي سمت راست نشان داده میبراي کاربر در باالي صفحه گوشه

ي صفحهMember Loginبا کلیک کردن بر روي . گذارد الزم است داراي یک حساب شخصی باشیدپورتال در اختیار شما می
توانید حساب شخصی خود را در دانشیار میNew Accountشود که با کلیک بر روي تعیین هویت در مقابل شما باز میسیستم 
به پست سازيکد فعالبا وارد کردن اطالعات شخصی خود در فرم باز شده، اطالعات شما ثبت شده و پیامی حاوي . باز کنید

20حداکثروحرف6کنید باید حداقلحروف نام کاربري که انتخاب میعداددقت کنید که ت. ( شودالکترونیکی شما ارسال می
تعریف رمز عبور خود را با توانید ثبت نامریافت این کد میپس از د.) کنیداستفادهفارسیحروفباشد و همچنین نباید ازحرف

کردن منوط به تأیید log inامکان استفاده از آن براي به خاطر داشته باشید که فعال شدن حساب شخصی شما و .کنیدتکمیل
پس از تعیین هویت توسط سیستم و بازگشت به .حساب شما توسط کاربر مدیر دانشگاه یا مرکز آموزشی پژوهشی شما خواهد بود

. شودپورتال نام کاربر به جاي لوگوي مرکز نمایش داده می

Tabs

Tabازي اصلی پورتال عبارتند صفحههاي:

Subjects
Databases
A to Z
News and Alerts
My PMDR
Exams
Training

.شوندهریک معرفی میادامهکه در 
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Subjects

يبندي شدهطبقهرا از لیستات مورد نظر خودتوانید موضوعي سمت چپ صفحه میفعال باشد، در نیمهtabدر صورتی که این 
ي سمت راست در نیمهحاوي آن موضوع خاصهايمجموعه، لیست عنوان از لیست موضوعیبا انتخاب هر . موجود انتخاب کنید

، ناشر، انجمن یا مجموعهدر این لیست که امکان گذر در صفحات آن وجود دارد، نام . براي شما نشان داده خواهد شدصفحه
استفاده از خود آموزکه به موضوع انتخاب شده ارتباط دارند، مجموعهي آن، تعداد و لیست کاملی از عناوین آن شرکت ارائه دهنده

ي همچنین به وسیله.اندهقرار داده شدمجموعهآن ي دربارهو اطالعات تکمیلی اطالعاتیپایگاهبران درباره آن ر، نظرات سایر کاآن
به عنوان مثال، با انتخاب.استنیز نشان داده شدهمجموعهدانشگاه از آنکش مدت زمان باقیمانده از اشتراك یک خط

Dermatologyانتخاب شود. (بینیممیدر سمت راستهاي حاوي اطالعات مرتبط با این موضوع رامجموعه.(

هاي ناشران یا شرکتها در سمت راست صفحه قرار دارد، است که از فهرست آبشاري که باالي لیست مجموعهاین امکان فراهم شده
) .کلیک شودsearchي و دکمهانتخاب شوندOvidو EBSCO Publishing(. را براي نمایش نتایج انتخاب کنیدخاصی

کتاب شامل ژورنال، (معین کنید تمایل دارید نتایج شامل چه نوع محصوالتی براي شما نمایش داده شوند توانید میهمچنین 
، موجود در عنوان آنواژهبا جستجو کردن یک ي خاصدسترسی به یک مجموعهتوانید براي می). هاي اطالعاتییا بانکالکترونیک

توانید با کلیک کردن در صورت تمایل می).وارد و جستجو شودFull Text. (محدود کنیدکلید واژهنتایج را به عناوین شامل آن 
).شودکلیک . (گردیدي جستجو، به حالت قبل باز در قسمت باالي جعبهRemove Filterي روي گزینه

باشد مرور میEBSCOاز شرکت Medline with Full Textي بازگردانده شده در نتایج را که مجموعهاولینبه عنوان مثال 
Medline with Fullي مجموعهدرDermatologyهایی که با موضوعژورنالعناوین).کلیک شودView Titles(.کنیممی

Text استفاده از ابزار با توانیددسترسی به یک ژورنال خاص میبراي .دنشومیشما نمایش دادهبراي وجود دارندfilter نتایج را ،
ي وارد شده را واژهاین ابزار کلید) .وارد و جستجو شودclinical. (محدود کنیدخاص موجود در عنوان یک واژهبه عناوین شامل 

ها به همراه نام سایر مجموعهورنال زیر عنوان آن درج شده استهر ژISSNي شماره. کندجستجو میناشران  نیزها و عنواندر نام 
یکی ازنام با کلیک کردن روي .اندهاي حاوي آن ژورنال و تمامی عبارات موضوعی که به آن ژورنال اختصاص داده شدهو پایگاه

ي دایره.شویدشرکت ارائه دهندهناشر یا ژورنال روي سایت اصلیي وارد صفحهتوانید میآنزیر نامژورنالیکحاويهاي پایگاه
دهد که مطابق قراردادهاي دانشگاه یا مرکز پژوهشی خود به ژورنال مورد نظر در آن پایگاه نشان میسبز در کنار نام یک پایگاه

کلیک داراي دسترسی هاي یکی از پایگاه(.بینیدي آبی رنگ در کنار نام پایگاه میدسترسی دارید و در غیر این صورت یک دایره
شود، توانید با کلیک کردن روي آیکن ستاره که هنگام عبور ماوس از روي عنوان پایگاه حاوي ژورنال ظاهر میهمچنین می).شود

به جاي ي قبل در صفحهدر صورتی که. اضافه نماییدMy Favoritesي خود درهاي مورد عالقهآن ژورنال را به لیست ژورنال
View Titles کردیدمیپایگاه اطالعاتی کلیک لوگويبر روي)Return to collection listلوگوي از باالي صفحه و سپس

EBSCOدر کنارMedline with Full Textي اصلی سایت ناشر یا شرکت ارائه روي صفحهمورد نظرپایگاه، ).کلیک شود
.شودباز میدهنده

.شودمجموعه نشان داده میهر اطالعات تکمیلی در مورد More Infoبا عبور دادن نشانگر ماوس از روي ، اصلیي در صفحه
).کلیک شود. (کلیک کنیدCommentsي نظرات سایر کاربران باید روي گزینه براي مشاهده) .نشان داده شود(
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Integrated search:

هاي مورد نظر خود در فقط یک فیلد واژهجستجو قرار داده شده تا کاربر بتواند با وارد کردن کلیدامکانهمچنین یک tabدر این 
ها و ناشران را به صورت به سرعت و با آسانی تمامی منابع الکترونیک موجود را جستجو کرده و نتایج بازیابی شده از تمامی پایگاه

PMDR ،EBSCO Discoveryموتور جستجوي پورتال .ر دسترسی یابدسایت ناشکرده و به وبیکجا روي پورتال مشاهده 

Service،مشترك دانشگاه کند و در مواردي که موتوري قوي و سریع است که تقریباً تمامی منابع الکترونیکی را جستجو می
EBSCOجستجو روي لینک براي استفاده از این موتور .دسترسی یابدآن نتایجتواند به میکاربر بازیابی شده باشد منابع

Integrated Search در قسمت بااليSubject tabي جستجوي ي جدیدي صفحهدر صفحه. سمت چپ کلیک کنید
EBSCO Discovery Serviceهاي مورد نظر خود را واژهتوانید کلیدشود که با استفاده از امکانات این موتور جستجو میباز می

.جستجو کنید

Databases

که هاي اطالعاتی قابل دسترسی از طریق پورتال دانشیار، لیست کاملی از پایگاه).کلیک شود(tabبا کلیک کردن روي این 
در . شودي هر یک نمایش داده میبه تفکیک ناشر یا شرکت ارائه دهنده، دانشگاه یا مرکز پژوهشی شما مشترك آنها شده است

، اطالعات تکمیلی در مورد آن )این بار به صورت کلی و نه موضوعی(ن موجود در آن اینجا هم براي هر مجموعه تعداد عناوی
کش که تعداد روزهاي یک خطواندي آن ثبت کردهنظراتی که سایر کاربران درباره،استفاده از آن مجموعهخود آموزمجموعه، 

همچنین در مقابل نام هر .اندارائه شدهدهدنشان میي مزبورباقیمانده از اشتراك دسترسی دانشگاه یا مرکز شما را به مجموعه
ي اصلی آن وارد صفحهتوانید میمجموعه یک آیکن مربع شکل کوچک با نشان یک پیکان وجود دارد که با کلیک روي آن 

.شویدمجموعه روي سایت ناشر یا شرکت ارائه دهنده

ايبر(.شودعناوین موجود در آن مجموعه نمایش داده میزیر نام هر مجموعه، تمامی View Titlesبا کلیک کردن روي 
CINAHL with Full Textهاي موجود در لیست کامل ژورنالي جدید در صفحه).کلیک شودCINAHL with Full Text با

بندي موضوعی آن و طبقهISSNي آن، هاي اطالعاتی ارائه دهندهزیر نام هر ژورنال پایگاه. شودنمایش داده میترتیب الفبایی 
دهد که مطابق قراردادهاي دانشگاه یا مرکز پژوهشی خود به نشان میي سبز در کنار نام یک پایگاهدایره.اندژورنال ذکر شده

در قسمت .بینیدي آبی رنگ در کنار نام پایگاه میژورنال مورد نظر در آن پایگاه دسترسی دارید و در غیر این صورت یک دایره
هاي را در عناوین ژورنالکلید واژهي جستجو قرار داده شده که امکان جستجوي سریع و آسان یک باالي این لیست یک جعبه

توانید با کلیک بر روي یکی از همچنین می) .جستجو شودNursingبه عنوان مثال . (دهدبه کاربر میموجود در این پایگاه
.هاي لیست بازیابی شده، نتایج را به موضوع مزبور محدود کنیدیکی از ژورنالهاي موضوعی آمده در زیر نام عبارت

پایگاه که زیر نام ها، در صورتی که مشترك پایگاه اطالعاتی مربوطه باشید کافیست روي آیکن براي دسترسی به محتواي ژورنال
در مقابل دهندهپایگاه روي وب سایت ناشر یا ارائهي آن صفحهي جدیدي در صفحه) .کلیک شود. (ژورنال وجود دارد کلیک کنید

Back toي با کلیک کردن روي گزینهتوانید در صورت تمایل ي نتایج جستجوي خود میپس از مشاهده. شما گشوده خواهد شد
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All Resultsي حاوي تمام عناوین پایگاه شود به صفحهي جستجو ظاهر میکه در کنار جعبهCINAHL with Full Text

).کلیک شود. (بازگردید

تمام در .ي نتایج به صورت الفبایی با انتخاب حروف اول و دوم نتایج وجود داردي جستجو امکان مشاهدهجعبههمچنین زیر
تعداد موارد نشان داده شده دري مورد نظر کاربر، انتخاب ي صفحهها امکان رفتن به شمارهي عناوین ژورنالصفحات مشاهده

ي سمت چپ در گوشهReturn to collection listي گزینه(ها ي اصلی لیست پایگاهو بازگشت به صفحه) 50تا 10از (صفحه 
.اندبینی شدهپیش) باالي صفحه

A to Z

قابل دسترسی از هايهاي الکترونیک و ژورنال، لیست کاملی از تمام عناوین کتاب).کلیک شود(tabبا کلیک کردن روي این 
بندي و طبقهISSNآن،ي حاوي مجموعهزیر نام هر عنوان. شودش داده میطریق پورتال دانشیار، به ترتیب حروف الفبا نمای

دهد که مطابق قراردادهاي دانشگاه یا مرکز پژوهشی نشان میي سبز در کنار نام یک پایگاهدایره.اندموضوعی آن ژورنال ذکر شده
با . بینیدي آبی رنگ در کنار نام پایگاه میژورنال مورد نظر در آن پایگاه دسترسی دارید و در غیر این صورت یک دایرهخود به 

سایت ناشر یا وبي آن کتاب یا ژورنال روي صفحهي جدید ي حاوي هر عنوان در یک صفحهلینک مجموعهکلیک کردن بر روي
ها بر اساس نام آنها مناسب هاي الکترونیک و ژورنالکتابکه عمدتاً براي یافتن tabاین در . شودي آن باز میشرکت ارائه دهنده

، موضوع و است امکان دسترسی به عناوین بر اساس حروف اول و دوم نام عنوان و یا از طریق جستجوي تمام یا بخشی از نام عنوان
انتخاب تعداد همچنین امکان گذر در صفحات و . ود داردي باالي صفحه در سمت چپ وجي جستجوي گوشهدر جعبهیا ناشر آن

.وجود دارد)50تا 10از (موارد نشان داده شده در صفحه 

News and Alerts

مشاهده استپورتال انجام شدهAdministratorتوسطکه تنظیمات آنها قبالًراییو هشدارهاتواند اخبارکاربر میtabدر این 
. ستندهPMDRاخبار و هشدارهاي مربوط به منابع الکترونیکی موجود بر روي شدهدادهنمایش عناوین . کند

My PMDR

خود را مدیریت Favorites, Profile, RSSتوانید است که در آن میPMDRهمان فضاي شخصی شما روي پورتال tabاین 
.کنید

.اید ویرایش کنیدکردن وارد کردهRegisterتوانید اطالعات شخصی خود را که هنگام میMy Profileدر قسمت 

.و آنها را بازیابی نماییدبینیداید کردهAdd to Favoritesهایی را  که قبالً آنها را توانید عنوانمیMy Favoritesدر قسمت 

با .اند ببینیدپورتال انجام شدهAdministratorقبالً توسطتنظیمات آنها که هایی را Alertتوانید میMy Alertsدر قسمت 
.شدبراي شما باز خواهدNews and Alerts tabدر Alertکلیک بر روي هر عنوان متن خبر یا 
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با کلیک بر روي .ایدمشاهده کردهي ناشر اصلیدر صفحهبینید که اخیراً آنها راعناوینی را میMy Recent Usagesدر قسمت 
.شودسایت ناشر براي شما باز میوبآن ژورنال یا کتاب رويي جدیديدر صفحههر عنوان

پورتال Administratorتوسطفرضیا به طور پیشکه قبالً توسط خود شماRSSتوانید تنظیمات میMy RSSدر قسمت 
توانید به باز شده و میي جدیدي براي شماآن در صفحهFeedبا کلیک بر روي هر عنوان . اند را ببینید و ویرایش کنیدانجام شده

در انتهاي Moreبا کلیک بر روي لینک .خود را باز کنیدReaderبه این ترتیب حتی نیازي نخواهد بود . ي آن بپردازیدمطاله
براي اضافه کردن فید جدید الزم است . توانید فید جدید اضافه کرده و یا فیدهاي قبلی را ویرایش یا حذف کنیدفیدها میلیست 

xml آنرا کپی کرده و در قسمتlink وارد و سپسAddتوانید براي فید جدید در قسمت می. را کلیک کنیدTitle عنوانی هم
. قرار دهید

Exams

هاي قرار داده شده توانایی خود در استفاده از منابع علمی الکترونیکی را بسنجید و ضمناً آزمونتوانید با شرکت در میtabدر این 
هاي قرار هاي موجود براي مجموعهلیست آزمونtabدر این . ي معتبر از مؤسسه دریافت کنیددر هر آزمون گواهینامهبا موفقیت

هاي بینید که در هر مورد امتیاز قبولی در آزمون، تعداد سؤاالت، مدت زمان هر آزمون و اینکه آیا پاسخگرفته بر روي پورتال را می
Startي با کلیک بر روي دکمه. اندند یا خیر ذکر شدهي منفی هستاشتباه داراي نمره Exam آزمون آغاز شده و تا به پایان

در . گویی به سؤاالت را خواهید داشتشود فرصت پاسخرسیدن زمان مشخص شده براي آن که در باالي صفحه نیز نمایش داده می
ي آزمون نتیجهFinish Testکلیک کردن بر روي وانید با تصورتی که پیش از پایان زمان مشخص شده به سؤاالت پاسخ دهید می

زیر عنوان هر آزمون Exams tabباشید در هایی که در آنها شرکت کرده نتایج کسب شده براي آزمون. خود را مشاهده کنید
.نمایش داده خواهند شد

Training

ي ابزار و امکانات پورتال، نحوهقرار داده شده است کهFlashو PDFبه دو فرمت PMDRراهنماي استفاده از پورتال tabدر این 
.توان از این طریق مطالعه یا مشاهده کردها را میtabاستفاده از آن و کاربرد هر یک از 


