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Nursingconsultِػٌَاى هٌثغ تیي الوللی ضاهل هجالت 2700پایگاُ طثقِ تٌذی ضذُ تواهی هقاالت هزتَط ت
peer reviewed سایز اًتطارات تجاری تِ غَرت الکتزًٍیکی هی تاضذ ٍ .

پَضص ایي پایگاُ جاهغ تَدُ ٍ اطالػاتEvidence-basedرا ًیش ضاهل هی ضَد.

.   ٍ ِایي پایگاُ قاتل استفادُ تزای تواهی هتخػػیي پزستاری، هاهائی ٍ دست اًذرکارى ٍ هذیزاى هزتثط تا تَسؼ
 .هی تاضذ ....هذیزیت پزستاری، اقتػاد تْذاضت،

ایي پایگاُ تَسطElsevier )ًاضزMosby & Saunders ( تْیِ ٍ تذٍیي ضذُ است



قاتل اػتواد ٍ جاهغ تزیي هٌثغ آًالیي تزای گزٍُ ّای پزستاری ، هاهائی ٍ هزتثط تا آى؛

  ،ارائِ دٌّذُ اطالػات هؼتثز ٍ هزتثط تزای هزاقثت تْذاضتی تزای کوک تِ یافتي پاسخ سزیغ
آهَسش تیواراى، اطالع اس یافتِ ّای جذیذ، تْثَد کیفیت هزاقثت؛

ارائِ دٌّذُ پیطٌْاد ٍ ّذف ّای هطخع تزای پزستاراى ٍ استفادُ کٌٌذگاى پزهطغلِ؛

-جستجَی آساى ٍ یافتي سزیغ اطالػات.



30  ،ػٌَاى2ػٌَاى هجلِ،  22ػٌَاى کتابclinicsاطالػات دارٍیی تزگزفتِ ضذُ اس ،Gold 
standardاخثار رٍسآهذ، تیص اس ،Patient education 8000   تزگزفتِ اس هٌثغ

Mckesson،Current practice کِ ضاهلclinical updates 24 ّای  در هَرد هزاقثت
.تِ آى اضافِ هی ضَد 2clinical updatesتیواراى تَسط پزستاراى است کِ ّز هاُ

پزستاراى قادر خَاٌّذ تَد تا اطالػات تا ارسشNURSING CONSULT را هستقیوا ٍارد
PDA   ضخػی خَد ًوَدُ ٍدرٌّگام هؼایٌِ تیوار ٍیا تثادل ًظز تا ّوکاراى خَد در هزاکش

درهاًی ٍ یا داًطگاُ ّای دیگز اس آى استفادُ ًوایذ
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مشخص وماییذ کٍ می خًاَیدذ در تمدامی   . کلیذياؤٌ یا عبارت مًرد وظرتان را در قسمت جستجً يارد ومًدٌ
، (diagnosis)جستجً وماییذ ي یا وتایج جسدتجً را هدٍ طی دٍ مًضدًعی تشدخیص       (any)مًضًعات 

در . محدذيد وماییدذ   (Prognosis)ي یا پیش آگُی  (treatment)، درمان (etiology)آسیب شىاسی 
، تعذاد کلی وتایج َر هخش شذٌ است کٍ ها کلید  ري  َدر کدذا     (در قسمت پاییه)گًشٍ سمت چپ وتایج 

0.می تًان وتایج کامل آن هخش را مشاَذٌ کرد





در ايي قطوت هشخض شذٍ كَ  
 )جذیذتریي ُا(هًْْگراف ُا بر اضاش تاریخ

.فِرضت شذٍ اًذ



 levelهی تَاى آى ّا را براساس سطح یا 
ّوااًطَر  . هشاّذُ ًوَد evidenceّر 

کااِ در سااوس راسااس دیااذُ هاای  ااَد 
آهاذُ   levelتَضیحات هرباَ  باِ ّار    

.اسس







سیاَُ الفثایی کتاب ُا را 
هی تْاى تر اساش تخصص 

یا ًام ًْیسٌذٍ هطاُذٍ 
.ًوْد

تا کلیک تر رّی عٌْاى ُر کتاب هی تْاى تَ 
هتي کاهل آى یا از طریق فِرست هٌذرجات 

(content) َیا از طریق ًوای ّ(index)   دست

ضوا هی تْاًیذ در هتي کتاب ًیس . یافت
.جستجْی خْد را دًثال ًواییذ



 searchدر قسوس هجالت هی تَاى از اهکاى

query  استفادُ ًوَد ٍ با تایپ کلیذ ٍاژُ هَرد
ًظر، ًام ًَیسٌذُ یا عٌَاى هجلاِ ا  ااا ، در   

.هحذٍدُ زهاًی دلخَاُ را جستجَ ًوَد



ُوچٌیي هی تْاى از سیاَُ الفثایی عٌاّیي 
هجالت استفادٍ کرد ّ تا کلیک رّی ُر 

عٌْاى تَ سیاَُ عٌاّیي هقاالت هرتْط تَ 
آى عٌْاى  (numbers)ّ ضوارٍ  (voliume)جلذ 

هرتْطَ دست یافت



در قطوت دارّیی اطالػات  •
هربْط بَ دارُّا در بخش

(content) آهذٍ اضت. 

در ایي بخش دارُّا براضاش  •

generic،brandالفبایی، ًام 
names   هْارد ،

، هْارد  (indications)اضتؼوال
ػذم اضتؼوال

(contraindications)   یا اثرات ،

adverse)ضْء دارّیی reactions)  

.قابل بازیابی ُطتٌذ

با کلیک بر رّی ُر ػٌْاى  
هی تْاى بَ هتي کاهل  
اطالػات هربْط بَ آى 

بخش دضت یافت



 topicsبا استفادُ از آیکَى 1

بِ صَرت الفبایی هَضَعات
بر اساس  specialtiesدر 2-

تخصص ّا
بر اساس  patient ageدر 3-

سي بیواراى
 authoringّ در 4-

organizations  تر اساش

الفثای ًام سازهاًِای ارائَ 
guidelinesکٌٌذٍ



در ایي قسوت، آهْزش 
ُای هرتْط تَ تیواراى در 

 & conditionsتخطِای
treatments ( تراساش

الفثای ًام تیواری ّ درهاى 
تر اساش )  medications،)آى

الفثای ًام دارُّای تجْیس 
 specialtiesّ )ضذٍ تَ تیوار

 )تخصص ُای پسضکی(
 .آهذٍ اًذ



conditions & 
treatments   بر ،

اضاش ًام بیواری ّ 
درهاى آى کَ بَ  
طْرت الفبایی 

فِرضت شذٍ اًذ ّ 
با کلیک رّی ُر 

هْضْع بَ هتي کاهل  
هرتبط با بیواری هی 

تْاى دضت یافت

 وا هی تَاًیذ با کلیک بر 
رٍ  اسن ّر دارٍ بِ هتي 

 patientکاهل 

education  هربَ  بِ آى
.دارٍ دسس پیذا کٌیذ



هراقبت از  .در ایي بخش، اهکاى بازیابی بِتریي ّ هرتبط تریي هقاالت بالیٌی پرضتاری ّ هْارد 

بیوار ّجْد دارد



در ایي بخش  وا هی تَاًیذ با 
کلیااک رٍ  ّاار عٌااَاى ٍ   
هَضَع هَرد ًظر اَد از هاتي  

.کاهل آى استفادُ ًواییذ

:Clinical Updates by Specialty  جستجْ تر اساش تخصص



تظْیر با کیفیت باال در  5000بیش از
ّجْد دارد کَ ایي  imagesقطوت

شاهل ػکص ُا، جذاّل ّگراف (تظاّیر
از هتْى کتب هْجْد در ایي پایگاٍ  )ُا

 .اضتخراج شذٍ اًذ



برای ىرر صورٌ،را اعاترمر وربرٌ  برو نا ً ررم  ور ر         

نا نوذه است کرو برم صٌ رو برو یمبپیرت  یٌررذ بری  و م ر          

.شمم وی صٌاریذ بو ونب  نا دسترسی داشتو بمشذ



د،کشنری ا،   م،گمه بو شیٌه ىرمی ی،رر دا ایتیرما شرمم     

.یٌاىذ بٌد

بررررررم کپیررررررک بررررررر اًی  ینررررررک   1-

dictionary     اگز،نو  سرتوٌ عارمم وری

بم صم،پ کپیذ ًاژه ورٌاد رررر یرٌد     .شٌد

 .برررو وميرررٌ  نا دسترسررری یٌاىیرررذ ،معرررت 

ىمچنی  کپیذًاژه ىرمی د،گرری کرو شرمو      

کپیررذًاژه وررٌاد ررررر شررمم ىسررتنذ ریررز بررو  

.شمم ااائو وی شٌد

دا ىر یسمتی کو ای ا،   م،گمه ىستیذ بم دً بما کپیک . 2

.کردا بر اًی کپیذ ًاژه وٌاد ررر وانمی نا اا یٌاىیذ د،ذ

ً بر اًی   highlightًاژه وٌاد رررصما اا ارتخمب. 3

.کپیک کنیذ dictionary ینک



...ضْیذ nursing skillsآخر ایٌکَ ضوا هی تْاًیذ از ایي پایگاٍ هستقیوا ّارد ًکتَ





است کِ   elsevier/mosbyدر حیطِ پزستاری اس indexingٍ  (abstracts)یک پایگاُ جذیذ چکیذُ ّا •
.قاتلیت جستجَی قذرتوٌذی را فزاّن هی کٌذ

تاّوکاری   elsevier/mosbyایي هحػَل تَسط گزٍُ تخػػی تْیِ هٌاتغ الکتزًٍیک در•
 .فزاّن ضذُ است embaseدر  elsevierهتخػػیي

 68استٌاد اس هٌاتغ تیي الوللی در حیطِ پزستاری را ضاهل هی ضَد کِ تقزیثا 2600هحتَای ایي پایگاُ تیص اس•
درغذ اس آًْا دارای چکیذُ هی تاضٌذ



ایي پایگاٍ کال طفحَ جطتجْ اضت کَ در   homepageطفحَ اطلی یا
در ایي بخش   .آهذٍ اضت  (quick)اّلیي بخش آى جطتجْی ضریغ

هی تْاًیذ کلیذ ّاژٍ یا ػبارت هْرد ًظر خْد را ّارد ًواییذ ّ در طْرت  
زباى، ًْع خاص هقالَ ّیا گرٍّ ضٌی  .آى را بَ زهاى،  )دلخْاٍ(ًیاز

.خاطی هحذّد ًواییذ



در طفحَ ًتایج ابتذا هی تْاى اضتراتژی  
جطتجْی اًجام شذٍ ّ تؼذاد ًتایج آى را  
هشاُذٍ ًوْد ّ با تْجَ بَ ًیاز، اضتراتژی  

 .ًوْد ...جطتجْ را  رخیرٍ، چاپ،ايویل  ّ



از دیگر اهکاًاتی کَ هی تْاى با هراحل  
 .اضت email alertجطتجْ اًجام داد،

یؼٌی، دربارٍ هْضْػی کَ جطتجْ  
کردین اگر ًتایج جذیذی ّارد ایي پایگاٍ  
شذ آى را از طریق ًشاًی الکترًّیکی  

.برای ها ارضال کٌذ

با کلیک بر رَی آن طفحً زیر بااز  

می شُد کً می تُان با دادن یک وام

َ دادن وشاااااااااوی  )مُضااااااااُ (

.الکترَویکی ایه کار را اوجام داد





ٌمچىاااایه ماااای تااااُان آن را بااااً    

.ومُد exportفرمت دلخُاي





باا   .وتاای  اتات   exportواُ  دیرار   

ایاه کااار ماای تااُان وتااای  دلخااُاي را بااً  

بروامااااً ٌااااای اتااااتاوذارد در کتابىامااااً   

 :وُیسی مُرد وظار ارتااک کارد ماوىاذ    

endnote یاااref.manager 

َ.....



بااااا کلیااااک رَی ٌاااار وتیجااااً بااااً   

 .اطالعات آن دتت خُاٌیذ یافت

در تماااامی اواااُا  دیرااار  ساااتجُ  

ویااس وتااای  َ امکاوااات مربااُ  بااً   

.آوٍا  بً ٌمیه طُرت می باشذ





کپیرذ   (advanced)دا یسرمت  سرتوٌی  یشررعتو   

وری صٌاریرذ    .ًاژه ،م تبرمار ورٌاد رررر اا صم،رپ رمم،یرذ     

.کپممر وترادف اا ىم  ستوٌ رمم،یذ

ایٌکَ بَ زباى  
اًگلیطی باشذ

حتمررررررررم ىمررررررررراه بررررررررم  

 (abstract)چکیرذه 

بمشذ

هْارد هحذّد کردى  
جستجْ

تؼییي هحذّدٍ  
زهاًی خاص

رترررم،ت حتمرررم ای ا،ررر  یورررما ًااد   

 م،گمه شذه بمشنذ

هقاالتی با هْضْع  
اطلی پرضتاری

فِرضت، 
پرضشٌاهَ،

rating scales 

گرَي تىی خاص

اطالعاااات میتىااای بااار   

وُ  خاطی از مقالًشُاٌذ

در طْرت لسّم هی تْاى  
از اهکاًات هحذّد  
بیشتری بِرٍ برد

حی و وٌضٌتی کپی یمصری اا ارتخرمب   

رمم،یذ

 نسیت

یبما وقم و



هی تْاى با   drugدر قطوت

تْجَ بَ ًام دارّ، هقاالت هربْط  
بَ آى را جطتجْ ًوْد

:Drug subheadings ًکً در آن  ىی

ٌااای متفاااَت یااک دارَ را  سااتجُ ومااُد    

درمان دارَ  عُارض  اویی آن َ :ماوىذ

......:Routes of drug 

administration  در ایاااااه

 ااا ماای تااُان وااُ  خاااص َ     

مُرد وظار اتاتاماک دارَ ٌاا    

: را مشااااااخض ومااااااُد ماوىااااااذ 

خااُراکی  عنااالوی  َریااذی 

َ...

  …تىٍا در دَ مُرد  تفاَت َ ُد دارد



. دا یسمت بیمرمای ىرم ررم  بیمرمای یمصری اا ًااد ً ومرنرذ ورٌااد یبپری  سرتوٌ وی نریم          

دا ا،رر  یسررمت  نبررو ىررمی وتمررمًر     ) disease subhesdingsصنيررم صمررمًر دا  

یمبرر  ووررذًد کررردا ورری  ... بیمررمای ومرنررذ تررٌاای  ررمربیا دااً داوررمریا  یشررگیری ً  

.است( بمشذ



،ررم کپیررذًاژه ای کررو حتمررم دا  )ورری صررٌاا بررم صٌ ررو بررو تنررٌاا وقم ررو     articleدا یسررمت 

ا رررم  رٌ،سررنذها رررم  ووپرروا وخمرر، رررم  ووپرروا شررمماه اسررتمرذااد برری   (تنررٌاا وقم ررو بمشررذ

ً  پذا شمماها اً ی  صموو وقم رو ً ،رم    (coden)ا شمماه وقم و (ISSN)ا مپپی ووپو

ىمچنی  اگر اعاتمر وتممًصی دا ایتیرما داا،رذا وری صٌاریرذ     . یوما چمپ نا  ستوٌ رمٌد

.بم صرکیبی ای نا ىم  ستوٌ اا اروم  دىیذ



بررررم صٌ ررررو بررررو رررررم     authorدا یسررررمت 

رٌ،سنذه ای یمص وی صٌاریذ صمم  وقرمتصی  

کرررو ای ًی دا ا،ررر   م،گرررمه ً رررٌد دااد اا   

.وشمىذه رمم،یذ



اگر ًام کاهل ضخص ًْیسٌذٍ را ًذاضتَ 
تاضین، خْد پایگاٍ تَ ها پیطٌِاداتی هی دُذ 

 session)کَ تا اًتخاب ُر کذام تَ تخص ًتایج 
results) ّارد هی ضْین.



. استفادُ ًوَد EMTREE تِ جش جستجَی آساد هی تَاى اس جستجَ تِ کوک
.استفادُ هی کٌذ EMTREE ایي پایگاُ اس اغطالحٌاهِ  

 
EMTREE

ّشار تَغیفگز است کِ ٍاصُ ّا اس ػام تِ خاظ تِ تزتیة در آى ٍجَد   52یک سیاِّ درختی سلسلِ هزاتثی تالغ تز 
دارًذ ٍ یکی اس قذرتوٌذتزیي اهکاًات جستجَ را در حیطِ ػلَم پشضکی 

در اختیار هی گذارد کِ الثتِ تؼذاد خاغی اس ٍاصُ ّای پزستاری تِ آى اضافِ ضذُ است.





باذ ای ا،نکو  ستوٌ اا اروم  داد،رذا کپیرذًاژه ىرمی    

دا وقمب  وترادف ىم برو کپمرو   )ونتخ  ً ،م وترادف 

use    بر وی یٌا،ذ کو کپیذًاژه اصپی اا دا وقمبر

بو شمم ااائو وی شٌد ( نا بو شمم وارعی وی رمم،ذ

.کو بم صٌ و بو ریمی نا اا ارتخمب ً کپیک رمم،یذ



دا ورحپو باذا سمیتما دایتی وٌضٌتی کو ارتخمب کرد،ذ رمم،ما 

،انری وٌضررٌتمر یرمص صررر ای وٌضرٌتی کررو  سررتوٌ    )وری شررٌد  

کرو دا صرٌار د خرٌاه وری     ( کرده بٌد،ذ بو شمم  یشنيمد وی شٌد

کپیررک )صٌاریررذ ىررر ،ررک کررو وررٌاد رررصررما اسررت اا ارتخررمب رمم،یررذ  

 getاگر وٌضٌع یرمص صرری ً رٌد رذاشرتو بمشرذا اًی      (. کنیذ

records      کپیرررک رمم،یرررذ صرررم رترررم،ت وربرررٌ  برررو نا وٌضرررٌع اا

.وشمىذه کنیذ

وری صررٌاا کپیررذًاژه وررٌاد ررررر اا بررم اسررتممده ای  

add this query to search box   برو

.عرستمد search formیسمت 



AIDS reiated complex



اگر مُضُ  یاا مُضاُعات دیراری ویاس ماُرد وظار باُد آن ٌاا را         

 ستجُ کرد َ با اضافً کردن آن ٌاا   find termویس می تُان در 

آوٍا را  ستجُ كارد َ وتاای  مرباُ  باً آن      search formویس بً 

 take this query to advanceرا مشااٌذي کارد َ یاا تُتا      

search  ًاتتراتژی  ستجُ را بadvanced  مىتقل ومُدي َ از

امکاوااات محااذَدیت آن اتااتفادي ومااُد َ باااذ  سااتجُ َ وتااای  آن را    

.مشاٌذي ومُد



وری صرٌاا ای    browse by facetدا یسرمت 

عر،رررل سپسرررپو ىرررمی سرررمیتما دایتررری ً کپیرررک    

کررردا اًی ىررر کررذا  بررو وٌضررٌتمر یررمص صررر     

دست ،معت ً صم نروم وی صٌاا  یشرعت کرو د،گرر   

وٌضررٌع یررمص صررری ً ررٌد رذاشررتو بمشررذ ،ررم بررم   

برو سریمىو رترم،ت     get recordsاسرتممده ای 

.اسیذ

یومری کو وٌضٌع وٌاد ررر یرٌد اا ،معتیرذا برو    

ىمما صرٌاصی کرو دا یسرمت یبر  گمترو شرذا وری        

  take this term toصٌاریرذ ای عر،رل  

advanced search  رم، ًadd this 

query to search form    کپیرذ ًاژه ورٌاد

.اضمعو رمم،یذ search formرررصما اا بو



هی تْاى سیاَُ browse a-zدر 

هْضْعات را تر حسة 
الفثایی هطاُذٍ ًوْد 



می تًان بٍ سیاٍَ مجالتی  browse journalsدر قسمت
گاٌ ومایٍ شدٌ دست یافت یه پای یه  .کٍ مقاالت آوُا در ا ا

دسترسی یا از طریق سیاٍَ مًضًعی است کٍ با کلیک ريی َر 
مًضًع می تًان عىايیه مجالت مربًط بٍ آن مًضًع را مشاَدٌ 

بایی سیاٍَ الف یا از طریق  مًد ي  هر  .و بر روی عنوان  با کلیک 
مجله می توان به جلد و شماره های آن عنوان دست یافت



 search within thisتا کلیک تر رّی
journal  هجلَ هْرد ًظررا تَ تخص

هٌتقل کرد ّ در  advancedجستجْی

آًجا تا استفادٍ از اهکاًات 
هحذّدیت تَ هطالة دلخْاٍ دست 

یافت



صرٌاا رترم،ت ورٌاد    دا ا،ر  یسرمت وری   

رررررررری اا کرررررو یررررربا رییرررررره شرررررذها   

ا،رررر  کرررما وسررررتپز    .وشرررمىذه کررررد  

.تضٌ،ت دا ا،   م،گمه وی بمشذ

هی تْاى استراتژی جستجْ را 

کردى آى  alertرخیرٍ ًوْد ّ تا

اگر هقاالت جذیذی درتارٍ آى 
هْضْع ّارد ایي پایگاٍ ضذ تَ 

ضْدemailآدرش ضوا

،م حمعرو وٌیت رمٌد  clipboardوي صٌاا رتم،ت د خٌاه اا ًااد

    ً  .رمرٌد  ...ً دا ارتيم صمموی رتم،ت اا دا کنما ىرم چرمپ ،رم رییرره 

 activeبررای وشررمىذه صمررموی رتررم،ت دا کنررما ىررم بم،ررذ ای گز،نرو  

clipboard استممده رمم،یذ.

اگر هایل بْدیذ هی تْاًیذ  
را   clipboardًتایج هْجْد در

رخیرٍ ًواییذ



جٌاب آقای دکتز خسزٍی: استاد هزتَطِ 
درس پایگاُ ّای اطالػاتی

سواًِ ػَؼ سادُ
کارضٌاسی کتاتذاری ٍ اطالع رساًی پشضکی  

88ٍرٍدی 
داًطگاُ ػلَم پشضکی تَضْز




