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مقدمه:
ٍیظگی تاسص ػلش وًٌَی ،تِ واسگیشی في آٍسی ّای ًَیي اعالػازی ٍ اسزثاعی دس خْر دػسشػی تِ اعالػاذ اػر .دس حال
حاضش افشاد صیادی تا اػسفادُ اص ایي في آٍسی اص خذیذزشیي اعالػاذ آگاُ ؿذُ ٍ تا وؼة ایي آگاّی ّا دس حشفِ ّای گًَاگَى
هـغَل تِ فؼالیر ّؼسٌذ .اها اص آًدا وِ حدن اعالػاذ زَلیذ ؿذُ تؼیاس افضایؾ یافسِ تِ كَسزی وِ دیگش یافسي اعالػاذ كحیح اص
تیي ایي حدن اعالػاذ تؼیاس دؿَاس ٍ حسی دس تشخی هَاسد غیشهوىي اػرٍ .لی دس وٌاس ایي حدن اًثَُ اعالػاذ ٍخَد خایگاُ
ّای اعالػازی زخللی وِ هغالة ػلوی ٍ هؼسٌذ سا دس یه یا چٌذ حَصُ زخللی هشزثظ ٍ اهىاى دػسشػی تِ آى سا فشاّن وشدُ
 ٍ ،اهىاى دػسشػی تِ آى سا فشاّن ًوایذ ،تؼیاس حائض اّویر اػرٍ .خَد هٌاتؼی وِ تسَاًذ تِ واستشاى دس خؼسدَی اعالػاذ اص
خایگاُ ّای اعالػازی ووه ًوایذ ،تؼیاس ضشٍسی اػر.
ؿَاّذ صًذگی فضایی تشای اًسـاس ٍ اػسفادُ اص ؿَاّذ تِ ًفغ ػیؼسن ّای هشالثر تْذاؿسی ٍ زأثیشگزاسی تش هؼائل تْذاؿر ػوَهی
دس ػغح خْاًی اػر ،اسائِ آهَصؽ ػوَهی ٍ تیواس ٍ ووه تِ هذل ػاصی السلادی خذهاذ تْذاؿسی همشٍى تِ كشفِ اػر .ایي
اهىاى دػسشػی تِ زحمیماذ ػلوی ضشٍسی خضؿىی تیي الوللی سا فشاّن هی وٌذ ٍ ؿَاّذی سا اسائِ هی دّذ وِ هی زَاًذ ػیؼسن
تْذاؿسی دس ػغح خْاًی سا زحر زأثیش لشاس دّذ .ایي وٌفشاًغ یه خلر فشم تشای ایداد زغییش دس ػیؼسن ّای هشالثر ّای
تْذاؿسی هلی ٍ تیي الوللی ،ایداد ٍ تِ اؿسشان گزاسی زحمیمازی اػر وِ تش ػالهر ػوَهی ٍ هؼائل السلادی زاثیش هی گزاسد.
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معرفی نشریه : BMJ Journals

گشٍُ هَػَم تِ  BMJدس حمیمر صیش هدوَػِ اًدوي خضؿىی تشیساًیا ( )British Medical Associationاػر وِ دس ػال
 ۰۴۸۱تا اًسـاس  the Provincial Medical and Surgical Journalواس خَد سا ؿشٍع وشدً ،ـشیِ ای وِ تؼذا تِ ػٌَاى
اٍلیي ًـشیِ خضؿىی تشیساًیا British Medical Journalهؼشفی ؿذBMJ .یه ًاؿش اعالػاذ ػلوی زخللی دس صهیٌِ
خضؿىی ٍ ػالهر دس ػغح خْاى اػر وِ هحلَالزی دس داهٌِ ٍػیغ اص ّ Evidence Based Medicineا سا تِ كَسذ
چاخی  ،الىسشًٍیىی ٍ تِ كَسذ آًالیي سا تشای خضؿىاى ٍ هسخللاى ػالهر  ،هَػؼاذ خظٍّـی ٍ داًـگاّی  ،اداساذ ٍ تخؾ
ّای دٍلسی هشزثظ تا ٍصاسذ تْذاؿر فشاّن ًوَدُ اػرّ .وچٌیي تا تشخَسداسی اص ػیؼسن خـسیثاًی اعالػاذ خاهغ ،گشٍُ ّای
خضؿىی سا تشای تْثَد ؿشائ ظ تیواس ٍ زلوین گیشی ّای هَسد ًیاص دس خشیاى سٍصهشُ فؼالیر ّا یاسی هی ًوایذ BMJ .لشیة تِ
خٌداُ ًـشیِ هْن اص ػاصهاى ّا ٍ خَاهغ خضؿىی هؼسثش سا هٌسـش هی وٌذ وِ ایي ًـشیاذ دس تیؾ اص  ۰۱۱وـَس هَسد اػسفادُ لشاس هی
گیشد .ایي ًـشیاذ دس داهٌِ ٍػیؼی اص حَصُ ػالهر اص چـن خضؿىی زا عة ٍسصؿی سا ؿاهل هی ؿَد .تش اػاع آخشیي تشسػی ّا
 ۶۷دسكذ ػٌاٍیي هماالذ BMJدس ػال  ۰۱۰۲اص  Impact factorتْسشی ًؼثر تِ لثل تشخَسداس تَدُ اًذ ٍ ّوچٌیي هسَػظ
ً Impact factorـشیاذ  BMJدس ّویي ػال تِ هیضاى  ۰۰.۰۰دسكذ سػیذُ اػر.
 BMJیه هدلِ ػلوی خضؿىی ّفسِ اػر وِ یىی اص لذیوی زشیي هدالذ خضؿىی ػوَهی خْاى اػر ٍ ؿاهل :
 ۰۰ػٌَاى هدلِ زوام هسي ٍ هٌاتغ آهَصؿی ٍ زلوین ػاصی تالیٌی ) ٍ ( Best Practicesهدوَػِ آهَصؿی دیذاسی ٍ ؿٌیذاسی
)( BMJ Learning
ایي ًاؿش تیؾ اص  ۰۶۱ػال خیؾ واس خَد سا تِ ػٌَاى یه ًـشیِ خضؿىی آغاص وشد ٍ اص آى صهاى زَاًؼر تا خلة هخاعة خْاًی
تِ تشًذی خْاًی زثذیل ؿَد BMJ .تِ ػاصهاىّای حَصُ خضؿىی ٍ ػالهر ٍ دسهاًگشاى ووه هیوٌذ زا اص عشیك ًـش
دػساٍسدّای خظٍّـی خَد هْوسشیي چالـْای حَصُ ػالهر سا عشح ٍ حل وٌٌذ ّ. BMJوچٌیي تا اسائِ اسُحلْایی تشای یادگیشی
زوامػوش تِ زَػؼِ حشفِای حشفِهٌذاى ایي ػشكِ اص ػلن ووه هیوٌذ ٍ تا اسائِ اتضاسّای هَثش هاًٌذ خضؿىی ؿاّذهثٌا تِ
حشفِهٌذاى ایي حَصُ ووه هیوٌذ زا دس واس تالیٌی خَد َّؿوٌذاًِ زلوین تگیشًذ ٍ حشفِایزش ػول وٌٌذ.
5

دس  BMJ Journalوِ هَضَع هَسد تحث ها هی تاؿذ هی زَاى هماالذ سا لثل اص ایٌىِ تِ كَسذ چاخی هٌسـش ؿَد هغالؼِ وشدُ
ٍ آسؿیَّا سا تا اػسفادُ اص ولیذٍاطُ ،اػسٌاد ً ،ام ًَیؼٌذُ خؼسدَ وشد.
ّذف  BMJتشای سػیذى تِ یه دًیای ػالوسش تشای ّوِ زؼشیف ؿذُ اػر BMJ .یه زالؽ خْاًی سا تا هیلیَى ّا خَاًٌذُ وِ دس
صهیٌِ فؼالیر ّای تالیٌی ،زحمیك ،آهَصؽ ،دٍلرً ٍ ،یض تیواساى ٍ هشدم تِ اؿسشان هی گزاسد.
خغ اص ًضدیه تِ  ۰۴۱ػالً ،ؼخِ چاخی آى ّوچٌاى خیـشفر وشدُ اػر ٍ زَػظ خادوؼرٍ ،یذئَ ٍ ،ب ػایر ٍ سٍیذاد صًذُ
خیَػر ؿذُ اػر .هؼایلی وِ دس  BMJهَسد زَخِ لشاس هی گیشد ،ؿاهل:
• ایداد ،تْثَد ٍ اًسـاس ؿَاّذ زحمیك
• تْثَد آهَصؽ تالیٌی ٍ زوشیي
• حوایر اص هشالثر ّای تْذاؿسی خْاًی ،ػادالًِ ٍ تا ویفیر تاال
• اسزماء تْذاؿر ٍ ػالهر خضؿىاى
• تْثَد ػَاهل اخسواػی ٍ هحیغی ػالهر
ٍ تا خیگیشی اّذاف فَق ،هسؼْذ تِ ّوىاسی تا تیواساى ٍ ػوَم هشدم اػر زا اعویٌاى حاكل ؿَد وِ تْسشیي هٌافغ آًْا هَسد اػسفادُ
لشاس گشفسِ اػر.
 BMJهی زَاًذ ؿاهل هٌافغ صیادی تشای هخاعثاى گًَاگَى آى تاؿذ :اص خولِ یه هدلِ خظٍّـی تیي الوللی ،یه هدلِ ی ػضَ،
یه هخضى فىش ،یه هثاسص زحمیمازی ،یه هٌثغ آهَصؿی ،حسی یه دٍػر هؼسوذ ٍ الْام تخؾ.
BMJتؼذ اص  Cochraneهؼسثشزشیي ػایر اػر ٍ تِ ػٌَاى ًاؿش تشگضیذُ خضؿىی دس اًدوي طٍسًالیؼر ّای خضؿىی دس لٌذى
اًسخاب ؿذ.
BMJیه طٍسًال ػوَهی خضؿىی اػر وِ ً ۰۰۱۱۱۱ؼخِ دس ّش ّفسِ اص آى هٌسـش هی ؿَد .هَاد لاتل دػسشع ٍ ػشگشم وٌٌذُ
تشای خضؿىاى ٍ داًـدَیاى دس فؼالیر ّای سٍصاًِ ،آهَصؽ ّا ٍ تحث ّای تیي الوللی دستاسُ ػالهر هٌسـش هی وٌذ.
 BMJیه هدلِ خضؿىی تیي الوللی اػر وِ تِ عَس واهل "اٍلیي" آًالیي هٌسـش ؿذُ اػر .تذیي هؼٌا وِ ّوِ هماالذ دس
 bmj.comظا ّش هی ؿًَذ زا لثل اص ایٌىِ دس ؿواسُ هدلِ چاج لشاس گیشًذ .ایي ٍتؼایر سٍصاًِ تا خذیذزشیي زحمیك ،آهَصؽ،
اخثاس ٍ هماالذ ٍ ّوچٌیي خادوؼر ّا ،فیلن ّا ٍ ٍتالي ّا ،خذیذزشیي  BMJسا تِ سٍص هی وٌذ.
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روش دسترسی به نشریه الکترونیکی : BMJ Journals

جهت استفاده از بانک اطالعاتی  BMJ Journals Jدو راه برای دسترسی وجود دارد:
 )1از طریق لینک هستقین http://Journals.BMJ.com
 )1از طریق سایت کتابخانه دیجیتال دانشگاه  diglib.gums.ac.irو هنوی هنابع الکترونیکی و سپس
انتخاب گسینه نشریات الکترونیکی و کلیک روی پایگاه هورد نظر یعنی BMJ
الزم به رکر است از آنجا که دانشگاه ها از طریق کنسرسیوم پایگاه ها را خریذاری هی کننذ دسترسی به
توام هتن هقاالت از هحیط دانشگاه و یا با استفاده از  VPNدانشگاه است.
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روشهای جستجو:

تشای خؼسدَ اص گضیٌِ  Searchوِ دس ػور ساػر وادس تاالی كفحِ ٍخَد داسد اػسفادُ هی ؿَد .وِ تِ دٍ كَسذ خؼسدَی
ػادُ ٍ خیـشفسِ ٍخَد داسد ٍ تشای یافسي ًام ًَیؼٌذُ ،ولیذٍاطُ ٍ یا ّش ًَع اعالػاذ وساتـٌاخسی دیگش تِ واس هی سٍد.
اػسفادُ اص گضیٌِ خؼسدَی خیـشفسِ ) (Advanced Searchتشای خؼسدَی خاف زش اػسفادُ هی ؿَد وِ اهىاى خؼسدَی
هماالذ هَخَد دس ّشیه اص  ۰۱۱۱ػٌَاى طٍسًال سا فشاّن هی وٌذ.
اًَاع خؼسدَ ؿاهل خؼسدَی ػادُ ٍ خیـشفسِ هی تاؿذ.

دس كفحِ ًسیدِ خؼسدَ هماالذ هشزثظ تا هَضَع هَسد ًظش سا هی زَاى هـاّذُ وشد .تشای ّش همالِ هسي واهل آى  ،چىیذُ ٍ خی
دی اف لاتل هـاّذُ اػر.

تشای دیذى ؿواسُ خاسی ٍ فْشػر هٌذسخاذ  BMJهی زَاى دس كفحِ اكلی ػایر سٍی زلاٍیش هدلِ ولیه وشد.
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اص خؼسدَی خیـشفسِ تشای خؼسدَ دس فیلذّای خاف دس همالِ یا خؼسدَ دس تخـی اص یه طٍسًال خاف اػسفادُ ًوائیذ.
وِ هی زَاى تا فیلسشوشدى خؼسدَی خَد آى سا هحذٍدزش ًوَد.

هی زَاى دس خؼسدَی خیـشفسِ اص عشیك ًَیؼٌذُ ٍ ػال ٍ زاسیخ ًـش آى ٍ ػٌَاى ٍ چىیذُ ٍ ً ...سیدِ سا هحذٍد ًوَد.
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اص آًدایی وِ ّش همالِ دس هدالذ  BMJتش اػاع صهیٌِ ّای هَضَػی زمؼین تٌذی هی ؿَد ٍیظگی هرور هوضوعی ػَْلر
خؼسدَ تش اػاع هَضَع دس تیؾ اص یه هدلِ سا فشاّن هی وٌذ .هدالذ  BMJتیؾ اص  ۰5۱هدوَػِ هَضَػی تالیٌی ٍ
غیشتالیٌی سا ؿاهل هی ؿَد .تا ولیه سٍی زلَیش خلذ هدلِ یا سٍی لیٌه  current issueاهىاى هغالؼِ آخشیي ؿواسُ هدلِ
اهىاى خزیش اػر.
اص آًدا وِ گاّی تشخی اص هماالذ هدالذ خزیشفسِ ؿذُ اها ٌَّص چاج ًـذُ اًذ ،ایي اهىاى دس  BMJ Journalsفشاّن اػر
وِ تالفاكلِ چٌذ سٍص خغ اص خزیشؽ ،هسي واهل همالِ لاتل خؼسدَ ٍ هـاّذُ تاؿذ.
تشای هـاّذُ ایي هماالذ سٍی گضیٌِ  Online firstولیه وٌیذّ .ویي ٍیظگی دس كفحِ ّ BMJ.comن لاتل هـاّذُ اػر.
اگاّی سػاًی اص عشیك ًـاًی الىسشًٍیىی ) (emailسٍؿی ػشیغ تشای اعالع اص اًسـاس ّش ؿواسُ خذیذ طٍسًال ٍ هشٍس فْشػر
هٌذسخاذ آى اػر وِ تِ كَسذ خیغاهی تِ ًـاًی الىسشًٍیىی ؿوا اسػال هی ؿَد.
تشای خیگیشی وساتـٌاػی اص گضیٌِ  citation Trackerتؼذ اص ػضَیر هیسَاى اػسفادُ وشد .ایي ػشٍیغ اهىاى خیگیشی هغالة
خذیذ دس ّشوذام اص هدالذ  BMJیا ػایش هحلَالذ  High wire pressسا فشاّن هی وٌذ وِ ؿاهل هَضَػاذ هماالذ یا
ًَیؼٌذگاى اػر ٍ خغ اص زٌظین تِ كَسذ  Alertتِ ًـاًی الىسشًٍیىی ؿوا اسػال هی گشدد.
ٍب ػایر  BMJ Journalsآسؿیَی اص ؿواسُ ّای گزؿسِ سا ّن دس تش هی گیشدّ .ش همالِ دس آسؿیَ هدلِ تِ هذذ یه ػال
تِ عَس سایگاى ٍ تِ كَسذ آًالیي لاتلیر دػسشػی داسد (.الثسِ دس كَسذ ػذم اؿسشان)
زالؽ گشٍُ  BMJ Journalsتش آى اػر وِ هماالذ هدالذ سا تشای تیؾ اص  5۱ػال گزؿسِ تِ لالة  pdfفشاّن وٌٌذ .تشای
اػسفادُ اص هماالذ لذیوی سٍی گضیٌِ  find older articlesولیه وٌیذّ .وچٌیي هیسَاى اص گضیٌِ Brows by
ً issue/past issueیض تشای ایي هٌظَس اػسفادُ وشد.
هماالذ تِ دٍ كَسذ چىیذُ ٍ هسي واهل )ٍ (PDF, HTMLخَد داسد .تشای هغالؼِ چىیذُ ًیاصی تِ اؿسشان ًیؼر ،اها تشای
دسیافر هسي واهل همالِ اگش تیؾ اص یه ػال اص اًسـاس آى گزؿسِ تاؿذ اؿسشان ضشٍسی اػر.
دس كفحِ ًسایح هی زَاى ًَع همالِ ٍ اًَاع لالثْای هَخَد آى سا دیذ ٍ تش اػاع ًیاص لالة خاكی سا اًسخاب وشد.
اگش دستاسُ همالِ ای وِ دس  BMJهغالؼِ وشدُ ایذ ًظش یا خیـٌْاد خاكی داسیذ ،هیسَاًیذ تا ولیه سٍی گضیٌِ submit
ً responseظش خَد سا اسائِ دّیذ .ایي ًظشاذ تِ ًَیؼٌذُ اكلی آى همالِ اًسمال دادُ هی ؿَد(.الثسِ ایي اهىاى دس هَسد هماالذ
هدالذ  Thorax ٍ Gutفشاّن ًیؼر.
تشای رخیشُ همالِ سٍی گضیٌِ  add article to my foldersولیه وٌیذ .ایي هماالذ هی زَاًٌذ دس خَؿِ ّایی وِ ؿوا تِ
ایي لؼور اضافِ وشدُ ایذ یا ًاهـاى سا زغییش دادُ ایذ رخیشُ ؿًَذ ٍ دس ّش صهاى تش اػاع ًیاص ؿوا لاتل ػاصهاًذّی ّؼسٌذ .تشای
رخیشُ ًسیدِ خؼسدَ سٍی  save this search to my folderولیه وٌیذ.
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برخی امکانات موجود در : BMJ Journals
اص ٍیظگیْای دیگش  BMJ Journalsهی زَاى تِ هَاسد صیش اؿاسُ ًوَد:
فْشػر هٌذسخاذ آیٌذُ) : (future Contentایي ػایر اهىاى هـاّذُ فْشػر هٌذسخاذ ؿواسُ تؼذی طٍسًال سا هؼوَال
ؿؾ ّفسِ لثل اص اًسـاس آى فشاّن هی وٌذ.
اسػال تِ دٍػساى) : (Email a friendهی زَاى همالِ ای سا تِ كَسذ چىیذُ یا هسي واهل تِ دٍػساى خیـٌْاد وشد.
 : Pubmedخؼسدَی  ۰۰هیلیَى سوَسد اعالػاذ وساتـٌاخسی ٍ چىیذُ ّای ًَیؼٌذگاى اص حذٍد  5۱۱۱ػٌَاى هدلِ صیؼر
خضؿىی ،اص ایي لیٌه اهىاى خزیش اػر.
 :Citation Managerایي گضیٌِ اهىاى خوغ وشدى ٍ هذیشیر فْشػر هٌاتغ یه همالِ سا یىدا فشاّن هی وٌذ.
 : Citation Mapهـاّذُ زلَیشی هیضاى اػسٌاداذ اًدام ؿذُ یا فْشػر هٌاتغ هشتَط تِ همالِ اًسخاتی اص ایي عشیك اهىاى خزیش
اػر.
 : Data Supplementsتشخی اص خیَػر ّایی وِ تِ كَسذ چاخی هٌسـش ًوی ؿًَذ هثل خذاٍل ،فْشػر هٌاتغ ٍ ،یا زلاٍیش
اضافی دس ایي لؼور خوغ هی ؿًَذ.
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یک نمونه جستجو روی مقاله :

هثال دس هَسد هَضَع ػالهر خْاًی اتسذا سٍی گضیٌِ  BMJ Global Healthولیه وشدُ ٍ ٍاسد كفحِ هشتَط تِ آى
هَضَع هی ؿَین.

تا ولیه سٍی خلذ ّش هدلِ لادس خَاّیذ تَد اعالػازی چَى ؿواسُ خاسی  ،ؿواسُ ّای گزؿسِ  ٍ ،هسي واهل ٍ چىیذُ ّش همالِ سا
هـاّذُ ًوَد.
12

ٍ تا اًسخاب همالِ هَسد ًظش ٍ ولیه سٍی ػٌَاى آى ٍاسد كفحِ هـخلاذ آى هی ؿَین ,

دس ػور چح وادس  ،گضیٌِ ّایی چَى هسي همالِ ،اعالػاذ هشتَط تِ همالِ ٍ ٍ ...خَد داسد .وِ تا ولیه تش ّش وذام ٍاسد كفحِ
آى هی ؿَین،
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گضیٌِ  citation toolsتشای صهاًی اػر وِ تخَاّین اص همالِ هَسد ًظش تشای Endnote , Reference manager
خشٍخی زْیِ وٌین.

ٍ تا اًسخاب گضیٌِ  Alertsهی زَاى تا دادى ًـاًی الىسشًٍیىی خَد ،دس خشیاى اخثاس هشتَط تِ همالِ هَسد ًظش تَد.
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گزینه : Open access

زحمیك سایگاى تشای دػسیاتی تِ هٌاتغ خضؿىی تؼیاس هْن اػر ٍ هسخللاى هشالثر ّای تْذاؿسی سا لادس هی ػاصد زا زلویواذ تْسش
تگیشًذ.
زحمیماذ دػسشػی آصاد تشای اًسـاس ًَیؼٌذگاى ،هَػؼاذ ٍ ّوىاساى ٍ ؿشوا دس هدلِ  BMJؿشایظ هٌاػثی اسائِ هی دّذ.
دس هدالذ ولَص اوؼغ) (close accessخَاًٌذگاى یا وساتخاًِّا حك آتًَواى هدالذ سا هیخشداصًذ زا تسَاًٌذ اص هدالذ
هٌذسج دس آًْا اػسفادُ وٌٌذّ .وچٌیي ،دس ایي هدالذ تیي هَلف ٍ هدلِ لشاس داد ودی سایر اهضا هیگشدد ٍ هدلِ حمَق اؿسشان
گزاسی ٍ زىثیش هحسَای همالِ سا تِ ػْذُ هیگیشد .
دس هدالذ اٍخي اوؼغ )(Open accessهحسَای همالِ تِ كَسذ آًالیي ٍ تش سٍی ٍب ػایر هدلِ لاتل دػسشع اػر ٍ
خَاًٌذگاى تشای داًلَد ٍ اػسفادُ اص آى ّیچ هاًغ خَلی ٍ یا هَاًغ دیگشی سٍتشٍی خَد ًویتیٌٌذ .هؼوَالً هَلف ّضیٌِّای چاج ٍ
اًسـاس همالِ سا هیدّذ زا خَاًٌذگاى تسَاًٌذ تِ كَسذ آصاداًِ تِ هحسَای همالِ ٍی دػسشػی خیذا وٌٌذ.
هدالذ اٍخي اوؼغ هذذ صهاى ووسشی سا تشای چاج ٍ خزیشؽ هدالذ زخلیق هیدٌّذ ٍ هؼوَالً فشآیٌذ خاػخدّی آًْا تِ
هَلفیي وَزاُ اػر .اها ایي فشآیٌذ دس هدالذ ولَص اوؼغ هؼوَالً عَالًی اػر هگش ایي وِ تشای داٍسی ػشیغ ّضیٌِ تاالیی
دسیافر وٌٌذ ٍ همالِ ؿوا سا داٍسی ًوایٌذ.
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