
 

 RDMLراهنماي كتابخانه ديجيتالي 
 

عنوان  240وبيش از  PDFپزشكي با فرمت  منبعداراي بيش از هزار  RDMLكتابخانه ديجيتالي 
فيلم آموزشي و تكنيك هاي جراحي مي باشد كه قابليت جستجوي كلمه به كلمه، انتقال متن و 
عكس و پرينت با كيفيت باال را دارا است . امكان استفاده از آن براي اعضاء در كتابخانه و سايت 

بوده و به  داراي پروانه ثبت اختراع RDMLواحد بين الملل  فراهم مي باشد. كتابخانه ديجيتالي 
روز رساني آن در هرسال امكان پذير مي باشد. بنابراين با اين امكان مي توان به ويرايش هاي 

) شما مي توانيد درويرايش نهم(آخرين ويرايشجديد هر كتاب به آساني دسترسي يافت. 
اده همزمان با استفاده از كتابخانه ديجيتال پزشكي از اطالعات داروهاي رسمي ايران نيز استف

 حال در ذيل به توضيح امكانات آن مي پردازيم.نماييد .

بر روي صفحه باز  ،كليك مي كنيد  Desktopبر روي   Shortcut of RDMLابتدا بر روي  -1
 :شده پيش رويتان دو مدخل ورودي وجود دارد

 
 داروهاي رسمي ايران    RDML         1-2تابخانه ك 1-1

 

در سمت چپ پنجره كادر وارد كتابخانه ديجيتال شويد، تا  كليك كرده اولشما بر روي گزينه 
Bookmark  :را مشاهده خواهيد كرد كه شامل 

 RDMLمجموعه كتب مرجع  در آخرين ويرايش     Subject Edition9 (new reference)الف: 

 تا سال جاري 2007مجموعه كتب مرجع سالهاي     Subject (2007-Current)ب: 

 2007مجموعه كتب مرجع سالهاي قبل از    Subject (Archives) پ:

 فيلم هاي آموزشي در حوزه پزشكي   Video Referenceت:

 RDML فيلم آموزشي كتابخانه ديجيتال پزشكي  Video Amoozeshث: 

 

 

 



 

 

كنار عالمت + در با انتخاب هريك از گزينه هاي فوق ليستي از موضوعات باز خواهد شد كه با كليك بر روي -2
ليستي از كتابها و فيلم هاي آموزشي مرتبط به آن موضوع به نمايش درخواهد آمد. همانطور  هريك از موضوعات

  Preface ,Contents, Indexكه در تصوير مشاهده مي نماييد. سپس با كليك بر عنوان هر كتاب مي توانيد به 
 آن به صورت مجزا دسترسي يابيد.



 

 نماييد:براي دسترسي به مطالب مورد نظر مي توانيد به دو روش ذيل عمل  -3

مستقيم به و با كليك برروي عناوين فصل ها يا بخش هاي كتاب مي توان  به طور   Contentالف: با ورود به لينك 
 مطلب مورد نظر دسترسي يافت.

رفته ايد راست كليك كرده نظر كافي است برروي هر صفحه اي كه قرار گ موردب: براي جستجوي كلمه يا عبارت 
سپس در كادر مربوطه با ايجاد محدوديت آن را تايپ و ،راكه به شكل دوربين بوده كليك كرده   Searchو گزينه

نظر وارد شويد. همچنين شما مي توانيد كلمه يا عبارت مورد نظر را در  موردنموده تا به طورمستقيم به صفحه 
 .موتور جستجوي ياهو جستجو نماييد

 

 

بزرگنمايی و  کپی متن و تصوير
 کوچک نمايی

کردن فايل با ضميمه 
 فرمت های مختلف

 درج يادداشت

 چرخش صفحه



 

 

 امكاناتساير 

 صفحهدر باالي   - و +  *  استفاده از قابليت بزرگنمايي با عالمت 

 Rotate clockwiseبا گزينه  صفحهچرخش  *

 Word آن در نرم افزارهاي  از و استفاده Clipboardذخيره آن در  و tool  Selectكپي متن و تصوير با گزينه *
power point 

 Attachments ل با استفاده از گزينه* ضميمه فاي

 Comment استفاده از گزينهبا  درج يادداشت *
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