

Primal Pictures 
آدرس الکترونیکی:

http://www.studentanatomy.net

 Primal Picturesاولين مجموعه كامل از مدلهاي سهه عهيهدي
آناتومي عدن انسان را عر اساس داده ها و اطالعات كالبد شكافي و
اسكن شده پزشكي ايجاد كرده است كه قاعل دسترس در محهيه
جستجوي  OVIDاست.
 Primal Pictures on Ovidيك ديد اجمالي چند رسانهاي
ديناميك و فيل و انفيالي از آناتومي عدن انسان (عطور دقيق از سهر
تا نوك انگشتان پا) را فراهم آورده است كه عصورت انيميشن هاي
سه عيدي عرضه شده و عملكرد  Biomechanicو شهيهوه ههاي
جراحي رانمايش مي دهد .تصاوير عاليني و توضيحات متهنهي كهه
توس متخصصان عرجسته در زمينه هاي مختلف تخصصي تهههيهه
شده است ،انيميشن ها و مدلها را كامل مي كند .پهوشهش دههي
مدلهاي يادگيري فيل و انفيالي آناتومي پايه انساني ،عر روي يهك
ارگان مجزا يا چند ناحيه از عدن انسان تمركز دارند .اين ويژگيهاي
منحصر عه فرد  ، Primal Picturesبه دانشجويان ،پزشكان ،
پرستااران و ساير متخصصان مراقبتهاي عهداشتهي در كشهف و
دست يافتن عه اطالعاتي كه عه دنبال آنها هستند ،مي تواند كمك
شاياني نمايد.
پوشش موضوعی:
آناتومي  ،فيزيوتراپي ،دندانپزشكي ،زنان و زايهمهان،راديهولهو ي،
پزشكي ،آناتومي اعصاب ،پزشكي اطفال ،پرستاري ،مامايي ،جراحي،
ارتوپدي ،پاتولو ي ،دستياري پزشك  ،فيزيولو ي ،طب ورزشهي ،
درمان عر پايه سيستم عصبي  ،پزشكي مهرعهوب عهه عهه درمهان
عيماريهاي پا  ،كار درماني ،علوم ورزشي ( درعرگهيهرنهده آمهوز
ورزشكاران)  ،درمان عه طريقه ماسا ) ،(Chiropractic
پزشكي مرعوب عه درمان استخوانها و ماهيچهها (Osteopathic
) Medicineو مطالهيهه در مهورد حهركهت مهاههيهچهه هها
) .(Kinesiology

پایگاه اطالعاتی Nursing Skills

آدرس الکترونیکی:
http://mns.elsevierperformancemanager.com/NursingSkills

پايگاه اطالعاتي  Nursing Skillsيهك مهرجه آنهاليهن عهراي
فراگيري ،آموز

و مرور مراحل كاري مهارت هاي پرستاري است كه

توس  Elsevierتدوين و توس انتشارات & Saunders Mosby
منتشر شده است .اين پايگاه نه تنها مي تواند مرج مفهيهدي عهراي
استفاده مديران پرستاري ،مرعيان و مدرسين و پهرسهتهاران عهالهيهن
عراي توسيه دانش و مهارت قرار گيرد علكه عههتهريهن مهرجه عهراي
دانشجويان پرستاري در تمامي مقاط تهحهصهيهلهي جهههت مهرور
پههروسههيههجههرهههاي مههيههمههولههي تهها كههامههال تههخههصههصههي اسههت.
 Nursing Skillsشامل متن ميرفي مهارت ها و گام هاي انهجهام
مهارت ،چك ليست ،تصاوير رنگي از كتب مرج  ،فيلم هاي آموزشهي
عصورت مولتي مديا همراه عا صوت و نوشته ،سوال تستي و اطهالعهات
مازاد و ههمهچهنهيهن مهنهاعه مهحهتهواي پهايهگهاه مهي عهاشهد.
اطالعات پايگاه عر اساس مناع ميتبر درسي عصورت منظهم عهه روز
ميشود .در حال حاضر در اين پايگاه عيش از  0111مهارت پرستهاري
آموز داده مي شود.
پایگاههای رایگان جهت جستجوی مقاالت فارسی:

http://www.sid.ir
http://www.medlib.ir
http://scholar.google.com


با استفاده از  VPNو نام کاربری و رمز عبور اینتتترنتت
دانشگاه می توانید در محیط خارج از دانشگاه نتیتز بت
پایگاههای اشتراکی دانشگاه دسترسی داشت باشید.

معرفیپای گاهاهیاطالعاتیاز طریق

وبسایت کتابخاهن مرکزی

*  VPNرا میتوانید از طریق وبسایت کتابخان مرکزی دانلود
نمایید.
* جهت کسب اطالعات بیشتر در زمین پایگاههای اطالعاتی ب
وب سایت کتابخان مرکزی مراجع و یا با بخش اطالع رستانتی
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کتابخاهن مرکزی عالهم بالدی دااگشنه علوم زپشکی بوشهر

کتابخان ( داخلی )222:تماس حاصل فرمایید.
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http://lib.bpums.ac.ir



در راستاي سياست كتاعخانه مركزي دانشگاه مبني عر نشر و اشهاعهه
سري اطالعات علمي ،كتاعخانه مركزي افتخار دارد عه عنوان يكي از
حلقه هاي مهم و پل ارتباطي عين كارعران و مناع اطالعاتي ،عستهري
مناسب را فراهم نمايد تا تمام كارعران دانشگاه علوم پزشكي عتواننهد
عا دسترسي عه مناع علمي در هر زمان و هر مكان نياز اطهالعهاتهي
خود را مرتف سازند .در اين راستا دسترسي عه مناعه اطهالعهاتهي
ميتبر از طريق وب سايت كتاعخانه مركزي فراهم شده است .عروشور
حاضر جهت آشنايي كارعران محترم عا مناع علمي قاعل دسهتهرس،
تهيه و تدوين شده است.



پايگاههاي اطالعاتي از طريق وب سايت كتاعخانه مركزي عها آدرس
الكترونيكي زير قاعل دسترس است:
http://lib.bpums.ac.ir



آدرس الکترونیکی:

http://www.uptodate.com/contents/search
عانك اطالعاتي  Up To Dateشامل پيشنهادات درماني مبتني عر عهتهريهن
شواهد پزشكي است كه شما را در جريان آخرين يافته هاي عاليني قرار مهي
دهد .اين پايگاه ،اطالعاتي تفصيلي درعاره مراقبت از عيمار و موارد عهالهيهنهي
(عالئم عاليني ،رو هاي آزمايشگاهي و تشخيص و درمان عيماريهها) ارائهه
مي دهد كه عراي پزشكان و عيماران كارعرد دارد و توس پزشكهانهي كهه در
زمينه خود داراي تخصص و مهارت هستند ،نوشته ميشود .اطهالعهات ارائهه
شده در اين عانك اطالعاتي عاليني هر  4ماه يك عار روزآمد مي شود.



در ادامه عه ميرفي اجمالي اين پايگاههاي اطالعاتي مي پردازيم.
 پایگاه اطالعاتی :Proquest
آدرس الکترونیکیhttp://search.proquest.com/index :
پايگاه اطالعاتى پروكوئست ) )Proquestمقهاالت نشهريهات عهلهمهي،
پايان نامه ها ،سخنرانيها ،گزارشها و  ...را عه صورت چكيده و تمام متن عهه
همراه تصوير ارائه مي دهد .عيش از نيمي از مقاالت عه صورت تمام مهتهن
مي عاشد .روزآمدي و سرعت در انتقال اطالعات از ويژگيهاي اين سرويه
است .ترجمه چكيده مقاله ها از انگليسي عه زعانهاي چيني و فرانسه و ...از
ديگر امكانات اين پايگاه است.



پایگاه اطالعاتی : Clinical Key

https://www.clinicalkey.com
آدرس الكترونيكي:
موتور جستجو عاليني ،Clinical Keyمحصول يكي از عزرگترين ناشران
مناع پزشكي (الزوير) است و تمام رشتههاي پزشكي و جراحي را پوشهش
ميدهد .اين پايگاه موارد زير را درعرميگيرد:
 011عنوان مجله تخصصي در زمينه پزشكي و جراحي
 0011عنوان كتاب مرج پزشكي و جراحي
عيش از  01111ويدئو مرعوب عه پزشكي و جراحي
ميليونها تصوير مرتب عا پزشكي و جراحي
عيش از  0111راهنماي عملي
عيش از  5111راهنماي آموزشي عراي عيماران
اطالعات دارويي عيش از  0511دارو
عيش از  01ميليون چكيده مدالين كه عه طور روزانه از كتاعهخهانهه مهلهي
پزشكي ) (NLMعاززياعي ميشود.
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پایگاه اطالعاتی Up To Date

پايگاه داراي لينك عه چكيده هاي مدالين و يك عانك اطالعات دارويي
است.
 Up To Dateشامل عيش از  1111موضوع مختلف در  01زمهيهنهه

تخصصي پزشكي زير مي عاشد:
كليه ،اعصاب ،گوار و كبد ،خون شناسي ،سرطان ،عيماريهاي عهفهونهي،
ريه ،حساسيتها و ايمنيشناسي ،اطفال ،روماتولو ي ،زنهان و زايهمهان و
عهداشت زنان ،غدد درون ريز ،قلب و عهرو ،،طهب خهانهواده و اور انه ،
مراقبتهاي اوليه عزرگساالن
 پایگاه اطالعاتی Science Direct
http://www.sciencedirect.com
آدرس الکترونیکی:
 ScienceDirectيك سروي اطالعاتي الكترونيكي پيشرو است كهه عهه
وسيله آن عه عيش از  0111مجله علمي فني و پزشكي عه صورت تمام متهن
و عيش از  15ميليون چكيده مقاالت علمي دسترسي پيدا مي كنيد.
پوشش موضوعی:
پزشكي و دندانپزشكي ،علوم اعصاب ،پرستاري ،فارماكولو ي ،سمشنهاسهي و
علوم دارويي ،ايمني شناسهي و مهيهكهروعهيهولهو ي ،كشهاورزي و عهلهوم
زيستي ،عيوشيمي ،نتيك وزيست شناسي مولكولي ،دامپزشكي و عهلهوم
دامي  ،شيمي ،علوم تصميم گيري ) ) Decision Sciencesانهر ي،
محي زيست ،روانشناسي و علوم اجتماعي.



پایگاه اطالعاتی Wiley

آدرس الکترونیکی:

http://onlinelibrary.wiley.com

پايگاه اطالعاتي  Wiley Online libraryتوسط شركت وايلي علكول (
 )Wiley Blackwellارائه مي شود .وايلي داراي  01عانهك اطهالعهاتهي
است كه از عين آنها  Cochrane Libraryخود مجموعه اي از  1پايگهاه
اطالعاتي ديگر را شامل مي شود كه عه عنوان منبيي مهم در زمينه پزشهكهي
مبتني عر شواهد عه حساب مي آيد و مي تواند در حيطه تصميم گهيهري در
زمينه خدمات عهداشتي درماني مفيد عاشد.
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عيش از  0011مجله علمي و دانشگاهي در اين مجموعه وجود دارد كه از
اين ميان حدود  01درصد آن در زمينه علوم پزشكي و  01درصد آن در
حوزه علوم زيستي است.
پوشش موضوعی:
مناع فهرست شده در اين پايگاه در  01زمينه و  51زير عخهش طهبهقهه
عندي شده و قاعل مرور مي عاشند:
پزشكي ،پرستاري ،دندانپزشكي ،مراقبتهاي عهداشتي ،عهلهوم زيسهتهي،
فيزيولو ي ،دامپزشكي ،علوم رفتاري و اجتماعي و...


پایگاه اطالعاتی Scopus

http://www.scopus.com
آدرس الکترونیکی:
اسكوپوس عزرگترين عانك اطالعاتي“ استنادي“ و ” چكيهده نهويسهي“ در
جهان است؛ ييني عالوه عر چكيده مقاالت ،داراي فهرست مناع هر مقالهه
نيز عوده و عدين ترتيب امكان محاسبه تيداد استنادات عه هر مهقهالهه را
فراهم مي كند .ناشر اين پايگاه اطالعاتي الزوير است كهه در واقه ايهن
پايگاه يكي از رقيبان اصلي پايگاه استنادي )Web Of Science ( ISI
محسوب مي شود.
عا استفاده از اين پايگاه اطالعاتي عالوه عر شناسايي ،جستجو و دستهرسهي
عه مقاالت كيفي از مهمترين مجالت و ناشران ميتبر ،مي توان فيال ترين
نويسندگان ،سازمانها و مراكز تحقيقاتي و مجالت هسته در ههر حهوزه
موضوعي را تييين و رتبه عندي نمود .اين پايگاه استهنهادي عهه صهورت
روزانه ،روزآمد مي شود.


پوشش موضوعی:



علوم زيستي



پزشكي



علوم پايه



مهندسي



علوم انساني و...

 پایگاه اطالعاتی Ovid
http://ovidsp.tx.ovid.com
آدرس الکترونیکی:
 Ovidو فناوري آن ،يك پيشرو شناخته شده در حل نيازهاي اطالعاتهي
الكترونيكي در زمينههاي علوم زيستي ،عهداشت و پزشكي اسهتOvid .
عا ارائه محتوي ،اعزار و خدمات ويژه ،نيازهاي گوناگون تحقيقاتي عيهش از
 01ميليون كارعر در سراسر دنيا را در امور علمي ،پزشكي و تهخهصهصهي
عرآورده ميكند و جواعهاي درست و دقيقي عراي سؤاالت مهم و اساسي در
اختيار دارد كه عه تقويت اكتشاف و كهاو در مهوضهوعهات كهمهك
ميكند Ovid .عا استفاده ازموتور جستجوي قوي خود ،جستجو ،تحقيق و
دسترسي عه محتواي  0011ورنال و عيش از  0111عنوان كتهاب را از
حدود  011عانك اطالعاتي امكان پذير ساخته است.
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