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مقدمه:


یکی از ملزومات پزشکی مجازی ،منابع الکترونیک هستند.

•

انتخاب منابع الکترونیک مناسب و مرتبط با موضوع جستجو یکی از کلیدی ترین مراحل جستجو است .با توجه به
اینکه بسیاری از منابع الکترونیک بویژه در حوزه پزشکی براساس نوع اطالعات و مطالعات در حال تخصصی شدن
هستند ،آشنایی با دامنه موضوعی و کاربردهای آنها موجب بازیابی اطالعات مناسب تر و صرفه جویی در زمان
خواهد شد.

پورتال کتابخانه دیجیتال دانشگاه:
منابع الکترونیک مورد اشتراک جهت استفاده ی کاربران در پورتال کتابخانه دیجیتال دانشگاه فراهم شده است.
ورود به پورتال کتابخانه دیجیتال:
http://diglib.lums.ac.ir/

منوهای کاربردی پورتال
دیجیتال دانشگاه

کتابخانه دیجیتال دانشگاه امکان چهار نوع دسترسی برای کاربران فراهم کرده است:
 .1دسترسی داخل دانشگاه
 .2دسترسی خارج از دانشگاه در ویندوز
 .3دسترسی خارج از دانشگاه با تلفن همراه(سیستم عامل اندروید)
 .4دسترسی خارج از دانشگاه با تلفن همراه(سیستم عامل )IOS

منابع الکترونیک هم در قالب جدول و هم در قالب لوگو قابل دسترس هستند.

دسترسی به منابع
الکترونیک در قالب جدول

نمونه جدول

دسترسی به لوگوهای منابع
الکترونیک

نمونه لوگو

**** منابع الکترونیک که دسترسی آنها بصورت آزمایشی می باشد با عالمت

مشخص شده اند.

بعضی از منابع الکترونیک بیشتر جنبه ی پژوهشی دارند مثل …Scopus,ISI,
بعضی از منابع الکترونیک بیشتر جنبه ی بالینی دارند مثل Clinical key,Up to date,Cochrane library

معرفی اجمالی برخی منابع الکترونیک بالینی:
پایگاه up to date

یکی از معتبرترین منابع اطالعاتی بالینی جهان است .پایگاهی جامع و بروز است.جهت پزشکان و بیماران
کاربرد

دارد .

شامل :

موضوعات بالینی در  20تخصص پزشکی ،مونوگراف های دارویی،مقیاس های پزشکی ،توصیه های درمانی،
موضوعات آموزش بیمار است.

پایگاه clinical key

• به عنوان یکی از مؤثرترین ابزارهای موجود جهت استفاده پزشکان و دانشجویان پزشکی به کار می
رود .
•

منابع پزشکی روزآمد را دراختیار کاربران خود قرار می دهد.
شامل:

• کتب الکترونیکی
•

ژورنال معتبر و مقاالت آنها به صورت کامل

•

اطالعات دارویی

• راهنماهای طبابت Guidelines
•

آموزش به بیمار

•

ویدئو های پزشکی و جراحی

• و ....

**** جهت دانلود پی دی اف کتاب باید ابتدا در پایگاه ثبت نام کنید.
گایدالین هاGuidelines

•

مجموعه اي نظام مند از آخرین و معتبرترین شواهد علمي هستند كه شیوه هاي برخورد بالیني با یك بیمار را بطور
طبقه بندي شده با در نظر گرفتن اولویت ها ،اثربخشي و هزینه اثربخشي بیان مي كنند.

•

برای جستجوی مطالعات با سطح شواهد باال ،اولویت اول جستجوی گایدالین های بالینی است .برای جستجوی
گایدالینهای عملی ،پایگاههای اطالعاتی ویژه و روشهای محدودگر خاصی وجود دارد.

پایگاه pubmed

-

Clinical Queries
لینک محتواهای بالینی را فراهم می کند.
جستجوی بالینی را می تواند در  5مقوله ی اتیولوژی ،تشخیص ،درمان ،پیشگیری ،راهنماهای بالینی انجام دهد.

-

Pubmed health



شامل اطالعات دارویی و راهنماهای بالینی و  ...است .

Cochrane library



منبعي مهم در زمینه پزشكي مبتني بر شواهد



کتابخانه کاکرین ،مجموعه ای از پایگاه های اطالعاتی در زمینه پزشکی و دیگر شاخه های مربوط به
بهداشت و درمان می باشد.



این پایگاه از  7پایگاه زیرمجموعه تشکیل شده و به وسیله گروه وسیعی از افراد عالقمند به مراقبت های
بهداشتی مبتنی بر شواهد مانند مصرف کنندگان ،متخصصان بالینی ،سیاست گذاران ،پژوهشگران ،آموزش
دهندگان ،دانشجویان و دیگران مورد استفاده قرار می گیرد.

p medical database, a smart, fast tool to find

high quality clinical research
پایگاه Embase
پوشش موضوعی:


تحقیقات دارویی  ،داروشناسی و سم شناسی ،پزشکی بالینی  ،دندان پزشکی ،آسیب شناسی ،بهداشت عمومی،
بهداشت محیط و بهداشت حرفه ای ،بیماری های پوستی ،بیماری های گردش خون ،بیملری های دستگاه گوارش،
بیماری های زنان و زایمان ،بیماری های کودکان ،جراحی ،داروسازی ،دامپزشکی ،ژنتیک ،سرطان ،شیمی
حیاتی ،فیزیک زیستی ،طب هسته ای ،عصب شناسی ،میکروب شناسی ،ایمنی شناسی ،جراحی پالستیک،
روانپزشکی  ،پزشکی قانونی و مهندسی پزشکی.

***دسترسی به آن فقط در کتابخانه مرکزی دانشگاه مقدور است .

.با ما در ارتباط باشید
066-33120243
nh56353@gmail.com
centlib@lums.ac.ir
diglib@lums.ac.ir

