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مقاالت و پایان نامه ها ... از قبیل  برای استفاده از پایگاه های اطالعاتی دانشجویان گرامی

 Evidence Base  از همه مهمتر پایگاه های پزشکی مبتنی بر شواهد  اسکاپوس و وب آو ساینس و ... 

Medicine کتابخانه دانشکده شرق شروع کنید: از آدرس صفحه وب 

http://www.gums.ac.ir/para/default.aspx?tabid=77811 

  

   PDF - معرفی کتابخانه دیجیتال دانشگاه)بروشور(

  

 منابع مطالعه برای پایگاه اطالعاتی مقاالت و مجالت

 :قبل از کارگاه مطالعه یا مشاهده شوند  خیلی مهم مطالب  باید

www.Pubmed.com 

 PDF  ( & PDF مطالعه این فایل خیلی مهم:) - فیلم  -  PubMed راهنمای آموزشی 

 مشاهده آن خیلی مهم دقیقه()یک  تفاوت مدالین، پابمد و پابمدسنترال

 مشاهده آن مهم  دقیقه(  22) مقدمات و تعاریف -آشنایی با پایگاه پابمد

   دقیقه(  21) تنظیمات اولیه جستجو در پایگاه پابمد

   دقیقه(  72) مبانی و کلیات جستجوی علمی

 )کتاب های فارسی برای پایگاه فوق در کارگاه معرفی می شود(

 لینک پایگاه اطالعاتی فارسی

 کارگاه جستجو مقدماتی و پیشرفته و انتخاب موضوعدسترسی به محتوا برنامه 
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    http://research.ac.ir  نظام نوین اطالعات پژوهش های پزشکی ایران )نوپا(

 2 و 7 فیلم   PDF -معرفی سامانه منبع یاب 

http://www.gums.ac.ir/diglib/Page.aspx?mID=22721&Page=Articles/ShowArticles&id=8718 

  

  

 Scopus- PDF معرفی پایگاه استنادی

http://www.gums.ac.ir/diglib/Page.aspx?mID=22721&Page=Articles/ShowArticles&id=2171 

 PDF -( Clarivate Analyticمعرفی پایگاه های موسسه اطالعات علمی )

http://www.gums.ac.ir/diglib/Page.aspx?mID=22721&Page=Articles/ShowArticles&id=2111 

  

 Science Direct- PDF  & PDF راهنمای استفاده از پایگاه اطالعاتی

http://www.gums.ac.ir/diglib/Page.aspx?mID=22721&Page=Articles/ShowArticles&id=8718 

 پایگاه اطالعاتی Science Direct)شیوه های دسترسی، جستجو و امکانات( - PDF 

 راهنمای تنظیم Alert در ساینس دایرکت - PDF 

  

 Clinical Key  - PDF & PDFراهنمای آموزشی

http://www.gums.ac.ir/diglib/Page.aspx?mID=22721&Page=Articles/ShowArticles&id=8714 

  

 UpToDate - PDF راهنمای آموزشی

  

 Embase - PDF معرفی بانک اطالعاتی

http://www.gums.ac.ir/diglib/Page.aspx?mID=22721&Page=Articles/ShowArticles&id=8711 
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 PDF -)راهنمای مجالت با دسترسی آزاد(Doaj معرفی بانک اطالعاتی

 SID  - PDF معرفی بانک اطالعاتی
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