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  ترین قوي از است،  Springer  نام به آلمانی ناشر محصوالت از که اشپرینگرلینک اطالعاتی پایگاه
  اشپرینگر .شود می محسوب )STM( پزشکی و ،فناوري علوم ي حوزه سه در اطالعاتی پایگاههاي

  .باشد می دنیا در پزشکی و فنی علمی، منابع ي زمینه در اینترنتی منابع ترین برجسته از یکی لینک
  اطالعاتی منبع یک حال تا زمان آن از و است کرده آغاز 1996 سال از را کارش لینک اشپرینگر
.باشد می پایه علوم مراکز سایر و علمی مؤسسات محافل، در محققین برگزیده

,983 journal
2

•2,983 journal
•175,989 book
•4,566 book series

Browse 8,861,214 resources

•)%59(656,245,5Articles
•)%35(245,118,3Chapters
•)%5(924,459EntriesWorkReference
•389,37Protocols



LOGO ProQuestProQuest
 انگلیسى زبان به منابع شامل ابتدا که پرداخت کشور 168 از بیش در اطالعات توزیع و سازماندهى آورى، جمع به 1938 سال از پایگاه این  

.گردید نیز نشریات و ها ادوارى همچنین و چکیده شامل سپس و بود

ProQuestباشد می ها گزارش و علمی نشریات مقاالت، ها، سخنرانی ها، نامه پایان شامل که است اطالعاتی هاي پایگاه از اي مجموعه. 
,Oxford  قبیل از مختلف ناشران از اطالعاتی مجموعه این springer, Emerald, CRCPress  امکان و کرده آوري جمع را …و 

موجوداطالعاتیهايپایگاهتریناساسیومهمترینازیکی.کند می فراهم محققین براي را ها نامه پایان و مقاالت کامل متن به دسترسی
.باشدمیهانامهپایاناطالعاتپایگاه،آندر

  

ProQuest عمده هاى ویژگی

.است مشابه اطالعاتى بانکهاى همه براى یکسان و آسان و ساده جستجوى - 1 .است مشابه اطالعاتى بانکهاى همه براى یکسان و آسان و ساده جستجوى - 1

؟"است چگونه لندن هواى و آب وضع" بپرسیم مثالً طبیعى؛ زبان به جستجو امکان -2 

  

:از عبارتندProQuest اصلى موضوعات

دندانپزشکی و داروسازى درمانی، و بهداشتی خدمات و پزشکى علوم - 

المللى بین ارتباطات فیزیوتراپى، داروسازى، کودکان، بهداشتى، هاى مراقبت - 

ها سرگرمی و ورزش صنعت رایانه، علوم اروپا، تجارت آسیا، تجارت عمومى، علوم - 

مخابرات و برق کامپیوتر، علوم اطالعات، تکنولوژي فناورى، و مهندسى - 

وابسته موضوعات و بازرگانی مالیات، حسابدارى، مدیریت، - 

مذهبى نشریات تربیتی، علوم و روانشناسی اجتماعى، علوم - 

نوآورى و فنون بانکدارى، کاربردى، علوم - 

اى کتابخانه تحقیقات و عمومى مراجع آموزشى، نشریات تحقیقى، نشریات - 



Wiley Online Library

مجموعه   Wiley Online Libraryهمان که  Wiley InterScience  با باشد، می سابق  
 بزرگترین از یکی باال علمی درجه با و معتبر بسیار الکترونیکی ژورنال 1500 از بیش به دسترسی

  علوم از و مهندسی تا پزشکی از متنوعی پوشش نشریات این .است جهان در الکترونیکی ناشرین

Johnادغام از پس .دارد کشاورزي تا زیستی علوم از و اقتصاد تا انسانی
Wiley و Blackwell  واحد محیطی در بزرگ ناشر دو این کتب و نشریات تمامی هم اکنون Wiley

Online Library  می باشد دسترسی قابل. Online Library  می باشد دسترسی قابل.

  Wiley Online Library   و ژورنال 1500 میان از مقاله میلیون 4 از بیش به دسترسی امکان  
.کند می فراهم را اصلی مرجع آثار و آنالین کتاب 15000

پایگاه .باشد می دنیا در علمی هاي ژورنال و کتاب المللی بین ناشران بزرگترین از یکی وایلی Wiley
Online Library  به اتصال و لینک قابلیت و کتابها مرجع، آثار مجالت، مقاالت کامل متن شامل 

 پایگاه این از توانند می کاربران کاري، زمینه و نیاز به بسته که باشد می دیگر علمی پایگاههاي

 .کنند استفاده

زمین، و محیطی علوم شیمی، اقتصاد، و بازرگانی حوزه در اطالعاتی پایگاه این  :موضوعی پوشش  
  شناسی، جرم و حقوق کامپیوتر، و رسانی اطالع اجتماعی، و انسانی علوم مهندسی، تربیت، و تعلیم
 روانشناسی و مواد، علوم پلیمر، نجوم، و فیزیک ، دامپزشکی و پزشکی آمار، و زیستی،ریاضیات علوم

.باشد می



LOGO sciencedirectsciencedirect
Lowys)الزویر لوئیس که زمانی 1580 سال درElsevierشرکت نام Elsevier)دانشجویان به کتاب فروختن به شروع 

.شد مطرح کرد Elsevierاست پرداخته علمی وقایع شرح و علمی مجالت چاپ به که است ناشرانی اولین از یکی.
 ،(Scaliger)اسکالیجر از توان می که اند بوده خود روزگار نامداران از اند داشته همکاريElsevierبا که نویسندگانی

.برد نام(Descartes)دکارت و(Erasmus) ،اراسموس(Galileo)گالیلئو

Sciencedirect  محصوالت از یکی عنوان به Elsevier  اطالعات چهارم یک از بیش online  هاي زمینه در جهانی  
.است جهان سراسر در متخصص ها میلیون براي ضروري و مهم اطالعاتی منبع یکSD.کند می ارائه را پزشکی و فنی ، علوم

  فراهم بزرگترین به الزویر الکترونیکی مجالت از وب اطالعاتی پایگاه یک از شد، عرضه بازار به 1997 درSD زمانیکه از
STM)پزشکی و فنی علمی، متون از جهانی کننده Literature)است یافته تکامل. STM)پزشکی و فنی علمی، متون از جهانی کننده Literature)است یافته تکامل.

 مقاله 12609938 و کتاب 26000 ، پزشکی فنی، علمی، مجله 2500 از بیش به حاضر حال در کاربران ، پایگاه این وسیله به
  صورت به ، چاپی شکل به انتشار از پیش و بررسی و مرور از پس پایگاه این مقاالت از بسیاري .کنند می پیدا دسترسی

online هستند دسترس قابل.  

  موضوعی هاي حوزه

  شناسی وزیست ژنتیک بیوشیمی، ، انسانی علوم و هنرها ، زیستی علوم و کشاورزي :از عبارتند آن موضوعی پوشش

Decision)گیري تصمیم علوم ، ،شیمی شیمی مهندسی ، حسابداري و مدیریت تجارت، ، مولکولی Sciences)، و زمین  
  علوم ، میکروبیولوژي و شناسی ایمنی ، زیست محیط ، ،مهندسی انرژي ، مالی و سنجی اقتصاد اقتصاد، ، اي سیاره علوم
  و فیزیک ، دارویی علوم و شناسی سم فارماکولوژي، پرستاري، ، اعصاب علوم ، دندانپزشکی و پزشکی ریاضیات، ، مواد

دامی علوم و دامپزشکی ، اجتماعی ،علوم روانشناسی ، شناسی ستاره

.در آمستردام هلند می باشد  Elsevierشعبه اصلی



SCOPUS


Scopus  توسط که است علوم چکیده و  استنادي نمایه مصور پایگاه  یک Elsevier21 همکاري با  
.است شده اندازي راه 2004 نوامبر در ، دنیا سراسر از موسسه

 ها رفرنس فهرست داراي مقاالت چکیده بر عالوه که هستند اطالعاتی هاي بانک ، استنادي هاي نمایه  
 ارزیابی در که باشد می نیز مقاله هر به ) استنادها (  ارجاعات تعداد  نمایانگر و بوده نیز مقاله هر ي

  تاکنون مجموعه این در مقاله هر دریافت توان می رو ازاین .کند می کمک پژوهشگر به مقاله کیفیت

  تعیین براي شاخصی خود این که است گرفته قرار استناد مورد مقاالت سایر توسط  بار چند  تعیین براي شاخصی خود این که است گرفته قرار استناد مورد مقاالت سایر توسط  بار چند
  می که است عددي شاخصی اچ شاخص .باشد می  H شاخص داراي همچنین . شود می مقاله   کیفیت
   .دهد نمایش کمی صورت به را دانشمندان علمی گذاري تاثیر و وري بهره کوشد

scopus عملکرد تحلیل و تجزیه سیستم ویژگیها این از یکی است بفرد منحصر ویژگی چندین داراي 
  نمایش شفاف و سریع - ساده بسیار اي شیوه به را مجالت عملکرد ، سیستم این .است علمی مجالت

  ، آنها مراجع و منابع و ها کنفرانس گزارش خالصه ، مقاالت چکیده به دسترسی همچنین.دهد می
  مقاالت به ارجاعات میزان تحلیلی جدول ، نویسنده یک یا و مقاله یک ارجاعات فهرست به دسترسی

  موضوعات در نشریات فهرست به دسترسی و انتشار سال و شماره ، پدیدآورنده ، عنوان براساس

. است scopus هاي ویژگی سایر از موضوع آن با مرتبط نویسندگان و مختلف



LOGO scopusscopus
*Subject area
Life Sciences (agriculture, biology, neuroscience, pharmacology) 4200 titles of journal

Social Sciences (arts & humanities, business, history, information sciences) 7000 titles
of journal

Physical Sciences (chemistry, engineering, mathematics) 7100 titles of journal

Health Sciences (allied health, dentistry, nursing, veterinary medicine) 6500 titles of
journaljournal

   Scopus اطالعات  نوع و کمیت
ناشر 5000 . عنوان 21000 . رکورد میلیون 50

:  ناشر بین المللی که شامل 5000عنوان  از  21000دسترسی به 

)ژورنال دسترسی آزاد 2600شامل (ژورنال بازنگري شده  20000 #

عنوان نمونه انتشارات تجاري 390  #

سري کتاب 420   #

کتاب   50000حدود  #

کنگره و همایش هاي جهانی 17000میلیون مقاله کنفرانس از بیش از  6.5

“Article in press”   اشپرینگر،وایلی  ژورنال و ناشر از قبیل انتشارات کمبریج، الزویر،  3850از بیش از



clinicalkey
 موتور یک بلکه نیست متداول و معمولی بالینی جستجوي موتور یک تنها که است Elsevier بزرگ انتشارات محصوالت از  

  که باشد می .. و دارویی اطالعات مدیا، تصویر،مولتی ژورنال، ، کتاب شامل اطالعاتی پایگاه یک و هوشمند بالینی جستجوي

  :است شده طراحی اي ویژه شکل به پزشکان کلیدي نیاز 3 به پاسخگویی جهت
clinicalkey : جامعیت   تخصصی هاي حوزه همه در منتشرشده پزشکی منابع مجموعه بزرگترین طریق از را شما سواالت  
. است medline هاي چکیده همه برگیرنده در همچنین.دهد می پاسخ جراحی و پزشکی

  جراحی و پزشکی حوزه در اطمینان قابل و معتبر جوهره و محتوا داراي:اعتماد مورد
 زمان ترین سریع در را ها پاسخ ترین مرتبط تا سازد می قادر را clinicalkey، هوشمند محتواي :پاسخگویی در سرعت
.کند ارائه ممکن

 ClinicalKey شامل :
)عنوان 600 از بیش( جراحی و پزشکی هاي ژورنال همه

: شامل  
)عنوان 600 از بیش(Elsevier جراحی و پزشکی هاي ژورنال همه
)عنوان 1190از بیش(Elsevier جراحی و پزشکی مرجع کتب همه
clinics سري جراحی و پزشکی هاي ژورنال همه of North America
First بالینی هاي نگاشت تک همه Consult
Procedures محتواي همه Consultوابسته و مرتبط ویدئویی هاي فیلم و
Gold  شرکت از بالینی داروشناسی و دارویی هاي نگاشت تک همه Standard
)فیلم 13000 از بیش( Elsevier جراحی و پزشکی ویدئویی هاي فیلم همه

جراحی و پزشکی تصویر ها میلیون
Practice( عملی راهنماي 5000 از بیش Guidelines(

patient ( انگلیسی و اسپانیایی زبان دو به بیمار به آموزش راهنماي education handouts( )15000 از بیش (      
) اسپانیایی زبان به درصد75 (  

ClinicalKey چکیده میلیون 18 از بیش همچنین MEDLINE پزشکی ملی کتابخانه توسط روز هر که شود می شامل را  
.گیرند می قرار بازبینی و بررسی مورد آمریکا
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  هاي تشخیص گذاشتن جهت دنیا سراسر بالینی پزشکان توسط که است سال 20 از بیشUpToDate پایگاه

 توسط پایگاه این . شود می استفاده و شده واقع وثوق و اطمینان مورد بالینی هاي گیري تصمیم نیز و پزشکی

.Dr دکتر Burton D. Rose همکاري با ادامه در و Dr. Joseph Rush نهاده بنیان 1992 سال در 
  شرکت از بخشی خود که استHealthHealthKluwerKluwerWoltersWolters انتشاراتی موسسه محصوالت از پایگاه این .شد

Wolters Kluwer  منابع و اطالعات زمینه در پیشگام و جامع اي کننده فراهم شرکت این . باشد می 
   "مراقبت نقطه " براي مناسب هاي حل راه و درمانی پیشنهادهاي حوزه در بالینی و پزشکی هوشمند

)point of care( است شده واقع هلند آمستردام در شرکت این اصلی دفتر .است. 

  بالینی موارد و بیمار از مراقبت درباره را تفصیلی اطالعاتی که است بروز و جامع پایگاهی 

 .است شده واقع هلند آمستردام در شرکت این اصلی دفتر .است )(

   UpToDate  بالینی موارد و بیمار از مراقبت درباره را تفصیلی اطالعاتی که است بروز و جامع پایگاهی  
  یک حقیقت در پایگاه این .دهد می ارائه )بیماریها درمان و تشخیص و آزمایشگاهی هاي روش بالینی، عالئم(

 جهان سراسر بالینی متخصصین به که است )EBM( شواهد بر مبتنی و بالینی گیري تصمیم پشتیبان سیستم
 .بگیرند را تصمیم بهترین بیمار از مراقبت و درمان تشخیص، مورد در تا کند می کمک

:UpToDate موضوعی پوشش و ها ویژگی

Up-To-Date شود می منتشر فشرده  لوح قالب در نیز و وب روي بر که است الکترونیکی اطالعاتی منبع.  
 قابل دنیا زنده زبان 10 در پایگاه این .شود می روزآمد  UpToDate  در شده ارائه اطالعات یکبار ماه4هر

.است استفاده

Dr. Gordon Guyatt شواهد بر مبتنی پزشکی" علم و اصطالح گذار بنیان که EBM  " سالیانه باشد می  
 .نماید می بازدید uptodate پایگاه از ستاراناویر آموزش و کار جهت مرتبه 8 الی 6



uptodate

Text

  27000 از بیش حاوي و پزشکی تخصصی زمینه 20 در مختلف بالینی موضوع 10000 از بیش شامل پایگاه این

  برنامه نیز و دارویی اطالعات بانک یک و ،Medline هاي چکیده به لینک داراي همچنین .است تصویر صفحه
.است پزشکی مختلف هاي تخصص در(Calculator) بالینی محاسبات جهت اي

Text

Text

Text

Cycle name
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pubmedpubmed
Pubmedحوزه منابع بازیابی پایگاه و )جستجو موتور نوعی به( جستجو هاي محیط از یکی 

Web( گستر جهان وب در پزشکی علوم ي World Wide( ملی مرکز توسط که است 
NCBI=National( بیوتکنولوژي اطالعات Center for Biotechnology

Informationآمریکا پزشکی ملی ي کتابخانه در واقع )NLM( است شده تهیه.  

 کاربران اختیار در رایگان بطور را )Medline( مدالین اطالعاتی پایگاه به دسترسی ابزار، این کاربران اختیار در رایگان بطور را )Medline( مدالین اطالعاتی پایگاه به دسترسی ابزار، این
 اطالعات پایگاه نخستین و باشد می پابمد سازنده بخش بزرگترین مدالین . دهد می قرار

 به رفرنس میلیون 24 از بیش شامل که است آمریکا پزشکی ملی کتابخانه کتابشناختی
 این آنالین هاي کتاب نیز و پزشکی زیست بر تمرکز با زیستی علوم حوزه هاي ژورنال مقاالت

.باشد می حوزه

 نیز و موضوعی حوزه با مرتبط هاي سایت وب سایر به دسترسی امکان همچنین پایگاه این

.آورد می فراهم راNCBI مولکولی شناسی زیست منابع سایر به لینک



Mosby's Nursing Consult

Mosby's Nursing Consult  انتشارات محصوالت از Elsevier باشد می .MNCآنالین پایگاه  
  قابل و شواهد بر ،مبتنی شده بندي طبقه اطالعات که است پرستاري حوزه در جامع و معتبر منابع

.کند می فراهم پرستاري هاي مراقبت بهتر انجام جهت را اطمینان
کوتاه زمان در ها پاسخ یافتن
بیمار به آموزش
پرستاران  داشتن نگاه روزآمد 
بیمار از مراقبت کیفیت بهبود

Text

Txt

 پرستاران  داشتن نگاه روزآمد
بیمار از مراقبت کیفیت بهبود

 گردآوري  حوزه این اسایتد و پرستاري مدیران ، بالینی پرستاران براي را جامعی و کامل منابع پایگاه این
: داشت دسترسی توان می ذیل منابع و اطالعات به پایگا این طریق از. است نموده

Latest Drug Information
Patient Education

Professional Journals
Reference Books

Current News
Clinical Practice

Evidence-based Content
Care Planning Tools
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Mosby’s IndexMosby’s Index

Mosby’s Indexها چکیده جدید پایگاه یک(abstracts)سازي نمایهو ))indexing  حیطه در  
  محصول این .کند -می فراهم را قدرتمندي جستجوي قابلیت که است  elsevier/mosbyاز پرستاري

 باهمکاريelsevier/mosby  در الکترونیک منابع تهیه تخصصی گروه توسط
  جستجو آن در راحتی به توانند-می کاربران .است شده فراهم  embaseدر  elsevierمتخصصین  جستجو آن در راحتی به توانند-می کاربران .است شده فراهم  embaseدر  elsevierمتخصصین

 منابع از استناد 2800 از بیش پایگاه این محتواي .نمایند جویی صرفه زمان در و محدود را نتایج و نموده

.شود می شامل را   پرستاري حیطه در المللی بین

Mosby's Index offers:

1,214titles that are not currently indexed in MEDLINE

1,884titles that are not currently indexed in CHNAHL

900titles that are not currently indexed in CHNAHL or MEDLINE

Over1,600international titles



Mosby’s Skills
Mosby’s Skills   این پایگاه یک .مجموعه اي گسترده از مهارت ها و روش هاي مبتنی بر شواهد حوزه پرستاري است

.سیستم کامل مدیریت آموزش براي مدیران پرستار و اساتید است، تا مهارت هاي کارکنان بیمارستان را بررسی نمایند
Mosby’s Skills    مهارت و روش کار پرستاري در حوزه هاي اطفال و بزرگساالن را در برمی گیرد و   1300بیش از

نوزاد ، مراقبت هاي ویژه نوزادان ،  / همچنین گستره وسیعی از موضوعات مختلف از جمله امور و مسائل بعد از عمل ، مادر 

.را شامل می شود.. انکولوژي ، مراقبت هاي تنفسی و 

:این پایگاه شامل 
Mosby and Saundersمهارت متقابل بین کاربر و کامپیوتر از مهمترین منابع 500بیش از .1
روش هاي گام به گام همراه با تصاویر و مولتی مدیا براي یادگیري مطالب مهم.2

Text Text

Text روش هاي گام به گام همراه با تصاویر و مولتی مدیا براي یادگیري مطالب مهم.2
منابع تکمیلی مانند بروشورهایی براي راهنمایی بیماران، نمایه ها و مهارتهاي تخصصی.3
 4 .announcementدر این بخش مدیر موسسه شما اطالعات مهمی را که الزم است به اطالع همه اعضا می رساند.

.ساعته در اختیار شماست 24این پایگاه بصورت . 5

:مزایاي پایگاه براي پرستاران 
.باعث دستیابی آنان به منابع زیادي براي مرورمهارتهاي مورد نظرشان می شود - 1
افزایش اعتماد به به نفس آنها در مقابل بیمار- 2
فراهم آوردن امکاناتی براي آزمون متقابل بین کاربر و کامپیوتر که پرستار می تواند تجربه خود را در زمینه -3

.چک کند   مهارتها
.افزایش دانش پرستاران که باعث پیشرفت آنها می شود- 4

ceptText

Text

Text
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DOJADOJA

DOJAبا مقاالت و ها ژورنال که است مجالت آنالین پایگاه  DOJAبا مقاالت و ها ژورنال که است مجالت آنالین پایگاه  
  کاربران براي رایگان دسترسی با  را شده بازنگري و علمی کیفیت

 پزشکی،علوم پایگاه این موضوعی پوشش .کند می فراهم و نمایه
  ، تکنولوژي ، زیستی علوم و بیولوژي ، داخلی طب یهداشتی،
.باشد می اجتماعی علوم و مهندسی
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THE END


