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عزرگترین پبیگبه اطالعبتی »چکیاده «و »اساتانابدی«جاهابن

االاای یت

ا الاا عاا ای

است .یعنی عالوه عر چکیده مقبالت دارای فهرست منبع هر مقبله

نرم افزار مندلی،نرم افزار مدیریت منابع و استناددهی است

پبیگبه اطالعبتی استنبدی است که وسط

که زبان انگلیسی را پشتیبانی مینماید.کهه مهی تهاان از

مرکز اطالعبت ملی عیوتکنولوژی

سایت مندلی این برنامه را دانلاد کرد و ویژگیهایی از ایهن

(ان.سی.عی.آی) واق در کتبعصبنه ملی پزشکی

نرم افزار آورده شده است:

آمریکب توسعه و نگهداری می شود

شرکت مندلی در سبل  0552عب سرمبیه ای کمتر از  00میلیون

آدرس:قم صفبشهر کوچه  0/0کوچه
شمبره  0پالک ۳۸

همبیش هب و ...می شود .این مجموعه  % 055عب مقبالت مادالیان

است:

همپوشبنی دارد.

وجود دارد در این پبیگبه گردآوری می شود.

آن زمبن عب ارائه سرویس هبی رایگبن و عی همتب و عرپبیه فنبوری
Cloudعه سرعت جبی ویژه مندلی پلتفرم پژوهش هبی

در مجمو  00میلیون چکیده در این پبیگبه موجود است .ناتابیاج

مشبرکتی جهبنی و پبیگبه داده هبی علمی عب دفبتری در لندن و

عرگرفته از  023میلیون صفحه وب علمی همین طور  00میلیاون

نیویورک می عبشد .عرنبمه هبی دسکتبپ تلفن همراه و عرنبمه

پروانه ثبت اخترا در این مجموعه وجود دارد.

گذاری و کشف پژوهش هب و یبفته هبی تبزه کم

می نمبید .از

زمبن راه اندازی آن در سبل  0550مندلی توسط موسسبت

که شبم ماقبالت پزشکی  ,دنادان پزشکی ,
پرستبری و عالوم پبیه می عبشد.

جهبنی و پلتفرمی عزرگ عرای گسترش و تببدل دانش عشر راه
اندازی کرده است.

شبکه تحقیقبتی

Mendeley APIعه عیش از 055

کاربرد پااگاه:
عب استفبده از این پبیگبه اطالعبتی عالوه عر شنبسبیی جستاجاو و
دسترسی عه مقبالت کیفی از مهمترین مجالت و نبشران معاتابار
می توان فعبلترین نویسندگبن سبزمبنهب و مراکز تحقیقبتی مجالت
هسته در هر یوزه موضوعی را تعیین و رتبه عندی نمود.

مقبالت موجود در پبب مد عب استفبده از واژگبن

عرنبمه هیجبن انگیز کبرعردی Third-Partyاین امکبن را

عسیبر قوی که سرعنوان موضوعی موضوعی

داده است که دانش را همگبنی تر و اجتمبعی تر کنند که این

دسترسی عه متن کبم مقبالت عبید مجالت نبشران تحت پوشاش

کبر تسهیالت و تعبمالت ارزنده ای را در تمبم رشته هب عه وجود

را عصورت الکترونیکی مشترک عود .در این صورت می تاوان عاب

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

Journalsعیش از  055عنوان مجالت پزشکی و جارایای
نبشرHealth Elsevier
Booksعیش از  0055عنوان کتبعهبی مرج پزشکی و جرایی
نبشر Elsevier Health
Clinics of North Americaمجموعه کابما

05

عنوان مجله از ساری ماجاالت Clinics of north
Procedure’s consultآموزش و راهنمبیی گبم عه گابم
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هبی کبرعردی مندلی عه افراد جهت سبزمبندهی عه اشتراک

دانشگبهی در  025کشور پذیرفته شده و ی

آدرس دقیق این سبیات http://

تلفکس5۵۸۳۸۲2۲:

این تعداد شبم  0,555مجله دسترسی آزاد  055مجموعه مقبالت

پزشکی عب مجموعه متنوعی از اطالعبت عه شرح زیار

طابی و زیست پزشکی که در MEDLINE

مش نبم دارد نمبیه سبزی می شود.

5۵۸۳5۸23-5۵۸۳۲۰25

تحت پوشش قرار می دهد.

گونه ای کبرآمد کند .یکی از منبع اطاال رسابنای

مدیریت عهتر مقبله هب و منبع مطبلعبتیشبن راه اندازی شد و از

 : MEDLINEکاتبعصبنه ی دیجیتبل آمریکب

تلفن ۰۵۳5۵۸۳۳۵۲۰:

عیش از  00,555عنوان مجله علمی از  0,555نبشر عین المللای را

گردآوری نموده تب پبسخ سواالت عبلینی پزشکبن را عه

هب پبیبن نبمه هب پروانه هبی ثبت اخترا و ...را در عر می گیرد.

Centerیب سبیت هبی دیگار عبشاد.

دانشگاه علوم پزشکی قم

را فراهم میکند.

 Elsevier Healthرا در یا

عالوه عر مقبله مجالت منبع علمی وب مجموعه مقبالت همبیش

کبم ))Full-Textاز ()PubMed PMC

مقبالت و اطالعبت دارویی در تصمیم گیری عبلایانای

نیز عوده و عدین ترتیب امکبن محبسبه تعداد استنبدات عه هر مقبلاه

شبم عیش از  00میلیون استنبد از متون

مقبالت ممکن است دارای لین

مجموعه  clinical keyمجموعه ای از منابعا
است .این مجموعه عرترین منبع پزشکی را از نابشار

دالر توسط سه دانشجوی دکترا و عب هدف یبفتن راهی عرای

عه متن
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استفبده از لین

پبیگبه چکیده است و عارای

هب عه متن کبم رسید.

این محیط کبر قبعلیت شصصی سبزی دارد .در این پبیگبه اشبعاه
گزینشی اطالعبت از دو طریق امکبن پذیر است Alert :و .RSS

روند عیش از  005تکنی

جرایی درمبنی و انیمیشن

Evidence Based Monographsمقبالت عبلینای
و شرح عیمبریهبی مبتنی عر شواهد عرای عیش از  505عیمبری
Patient Educationدسترسی عه عایاش از 00555
مورد راهنمبی آموزش عه عیمبر
 :Drug Informationعبن

اطالعبتی دارویی شابما

آخرین و عه روزترین اطالعبت عیش از  0055دارو
 005Vitals:عنوان شرح عم جرایی
 :Guidelineافزون عر  0555راهنمبی عملی عبلینی تاهایاه
شده توسط  50مرکز و انجمن پزشکای د رتاصاصای هابی
گونبگون
 Newsآخرین اطالعبت و اخببر یوزه پزشکی

می عبشد .
پبیگبه گران قیمت »روزانه« آپدیت می شود .نشبنی:
www.scopus.com

 CMEمجموعه دوره هبی آموزش ماداوم و عابزآماوزی از
Cleveland Clinic
 Medlineدسترسی عه عیش از  05میلیون خالصه ماقابلاه
MEDLINEکه هر روز از کتبعصبنه ملی پزشکی عبزیبعای
و عه صورت یکپبرچه عه نتبیج جساتاجاو Clinical key
اضبفه می شود
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Access medicine

medline

موتور جساتاجاوی

تااصااصااصاای شااده عاارای )(scholarly
)articlesجستجوی مقبالت علمی عه مقبله

پبیگبه اطالعبتی انتشبراتی م

گروهی است عب عیاش

مدالین نصستین پبیگبه اطالعبت کتبعشنبختی

ا ی گفته می scholarly articleاسات.

از  25عنوان کتبب مرج پزشکی آنالین عب عیشمبری از

پیوسته کتبعصبنه ملی پزشکی ایبالت متحاده

عببرت نوشته شده و در()researchشود کاه

عکس هب و تصبویر آموزشی و نیز کبملترین پابیاگابه

امریکبست که از سبل  0055عه منظور ارایاه

اطالعبت دارویی

مدالرز عه صورت پیوسته که خود مجاماوعاه

عر اسبس پژوهش ژورنبل هبی آکبدمیا

عاه

CINAHL

چبپ رسیده است .عسیبری از این هستند یعنی

Diagnostic Tools

آنهب توساط peer- reviewedماقابالت

Case Files

پزشکی امریکبست و عرای ذخیره سبزی منبع

اصطالیبت افراد متصصی در آن یوضه مرور

Patient Education Information

جبری پزشکی استفبده می شد عه وجود آمد.

ای از پبیگبه هبی اطالعبتی کتبعصبناه مالای

جبمعترین و معتبرترین عبن

الکترونیکی در زمینه پیراپزشکی و پرستابری را

هبی تجبری دنیب در امر تشصیی و گساتارش

مجله و  305555مقبله و  3555555چکیده

تحت پوشش قرار می دهد .از عیان ایان 355

سری توانبییهبی تکنولوژی اطالعبت است .

در زمینه هبی موضوعی را عه سبده ترین و

محتویبت این پبیگبه کتب و عبنکهبی اطالعبتای

سریعترین شیوه ممکن مای سابزد.شابما

عبشد که عیش از  355عنوان تمبم ماتان

عنوان ژورنبل 050

از پزشکی و علوم زیستی گرفته تاب عالاوم و

زمینه هبی موضوعی

تکنولوژی و هنر و ادعیبت است.

الکترونیکی پبیگبه هبی اطالعبتی می عبشد

گوگ اسکبلر می کوشد تب:

عصش Quick Answerکه شبم غانای تاریان
اطالعبت درمبنی تشصیی و مدیریتی پزشکای مای

زیستی عب محوریت عیوپزشکای را در خاود

سرپیس هبی فیزیوتراپی

عبشد.

گنجبده است

عهداشت یرفه ای

شهبی انشگبهی و سبزمبنی عه جسات وجاو

استفبده از این مجموعه عرای شمب این امکبن را فراهام

عپردازید و عه اطالعبت مرتبط عب زمایاناه ی

می کند که عب ی

عبر جستجو عه مجموعه ی کبملی از

http://www.nlm.nih.gov/pubs/f
actsheets/gateway.html

فنبوری آزمبیشگبه

کبری خود دست یبعید.

منبع و اطالعبت متنو در زمینه ی پزشکی اعم از

.اسنبد را عه همبن شیوه ی پژوهشگران رتاباه

کتبب هبی الکترونی

عندی کند یعنی متن کبم هر سناد را مای

تصبویر و عکس هب

 http://www.nlm.nih.govجستجو

هب Case Study

رایگبن است و نیبز عه ثبت نبم ندارد.

سنجد و درنظر م یگیرد که از کجب منتشر شده
چه کسی آن را نوشته چند عبر عه آن اساتانابد
شده و تبزه ترین استنبدهب از چه زمبنی است.

دایرة المعبرف دارویی

دارد

و

درایاااان

آدرس

:

ژورنابل را در دیاگار

مجالت کتبعهب محاصاوالت و خادمابت

مقبالت مجالت در یوزه موضاوعای عالاوم

عه پبب مد در صفحه اصلی ان ال ام وجاود

و

مدارک پزشکی

یکی از عزرگترین عابنا

هابی  055قابعا

جستجوی پزشکی و تصصصی از ژورنبلهبی تمبم
متن دنیبست.

پوشش موضوعی آن در رشته هبی عالاوم

پوشش موضوعی اوید در زمینه پزشکی علوم و

زیستی زمین شنبسی آسایاب شانابسای

دیگر رشته هبی دانشگبهی است.

عیولوژی و پزشکی و  ...می عبشد.

اوید فراهم کننده ی اطالعبت در سطح جهبنای
عرای ارایه عه پزشکبن عبلینای پاژوهشاگاران

فنبوری قلبی

مدیران اطالعبت اسبتید و دانشجویبن پزشاکای

نحوه ورود عه پبیگبه اعاتادا وارد سابیات
 EBSCOمی شویم ساپاس از صافاحاه

و اطالعبت جبم تشصیصی و درمبنی دسترسی پایادا
کنید.

شویم.

و هر سبل عیش از  0355نشریاه و 0055
کتبب را منتشر می نمبید.

کبردرمبنی

Choose
Databases
پبیگابه  CINAHL with full textمای

www.accessmedicine.com

کوچ

مجموعه ٍهبی پرستبری نمی توان یبفت.

آموزش عهداشت

مدالین نصستین جز پبب مد است ی

مای

در سبل  0022عه عنوان ی

شرکت نرم افزاری

شهر هلند است.
دسترسی کبم عه عیش از  0255عاناوان

شده اند و صحت آنهب عررسی شده است.

پیوناد

این پبیگبه از محصوالت موسسه الزویار در
شرو عه کبر کرد یکی از اولین پبیاگابه

فبی هبی آموزشی صوتی و تصویری

عه شمب کم

Ovid

اطالعبتی تمبم متن

است که متشک از  0555عنوان ژورنبل

اطالعبت عیش از  02میلیون منبع مرعوط عاه

کند در میبن جهابنای از پاژوه

e Dire
ct

Scienc

می عبشد.

www.sciencedirect.com

