
 

Procedures:  رٍش ّا ٍ رًٍذ ّا را تِ ها ًطاى هی

دّذ ٍ تِ صَرت الفثایی هرتة ضذُ است ٍ تا اًتخاب 

یک حرف رٍش ّایی کِ تا آى حرف اًتخاب هی ضًَذ 

 .را هی تَاًین تثیٌین
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  First Consultآشنایی پایگاه اطالعاتی

 
First Consult  یک پایگاُ اطالع رساًی

پسضکی است کِ تِ طَر هذاٍم جذیذتریي 

رٌّوَدّا ٍ اطالعات رٍزآهذ ٍ هستٌذ را در 

هَرد ارزیاتی، تطخیص ٍ هذیریت تیواراى در 

اختیار کارتراى قرار هی دّذ. ایي سایت جْت 

دسترسی سریع پسضکاى ساختِ ٍ طراحی 

 .ضذُ است

: First Consult بخش های 

 Medical Topics:  ِکِ هرتَط ت

هَضَعات پسضکی است کِ تصَرت الفثایی 

هرتة ضذُ است ٍ تا کلیک رٍی ّر حرف هی 

تَاًین توام هَضَعات پسضکی کِ تا آى حرف 

 ضرٍع هی ضًَذ را تثیٌین ٍ یا در قسوت

Search آى را جستجَ کٌین . 

Differential Diagnoses:  ِکِ هرتَط ت

تطخیص ّای افتراقی است کِ آى ّن 

تصَرت الفثایی تَدُ کِ تا اًتخاب یک حرف 

از حرٍف هَجَد هی تَاًین توام تطخیص 

ّای افتراقی کِ تا آى حرف ضرٍع هی ضًَذ 

 .را تثیٌین

 

 کتابخانه دانشکذه پرستاری الیگودرز

 79بهمن ماه 

 آشنایی با برخی از 

 پایگاه های اطالعاتی 
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Mosby's Index یک پایگاُ جذیذ چکیذُ ّا (

abstracts) ًوایِ سازی ٍ ((indexing  ِدر حیط

است کِ قاتلیت  elsevier/mosby پرستاری از

کٌذ. ایي  جستجَی قذرتوٌذی را فراّن هی

هحصَل تَسط گرٍُ تخصصی تْیِ هٌاتع الکترًٍیک 

 تاّوکاری هتخصصیي elsevier/mosby در

elsevier در embase  فراّن ضذُ است. کارتراى

تَاًٌذ تِ راحتی در آى جستجَ ًوَدُ ٍ ًتایج را هی 

 .هحذٍد ٍ در زهاى صرفِ جَیی ًوایٌذ

استٌاد از هٌاتع  0022هحتَای ایي پایگاُ تیص از 

ضَد  را ضاهل هی  الوللی در حیطِ پرستاریتیي 

تاضٌذ. در  از آًْا دارای چکیذُ هی 06کِ تقریثا %

صَرت اضتراک هؤسسِ تِ هجالت تِ صَرت 

ّای دیگر، کارتراى هی  الکترًٍیکی در پایگاُ

هقاالت آى هجالت دسترسی   تَاًٌذ تِ هتي کاهل

از ایي   عٌَاى 022داضتِ تاضٌذ. ّوچٌیي تقریثاً 

 .ٍجَد ًذارًذ Medline ٍ Cinahl هجالت ًیس در

 Mosby's  مقایسه پایگاه

Index با  Cinahl : 

 Mosby's Index  عٌَاى  0022ضاهل تقریثا

تقریثا   Cinahl هٌثع فعال است در حالی کِ در

 .عٌَاى هٌثع فعال ٍجَد دارد  0222

  عٌَاى است کِ در 0022ضاهل تیص از 

Cinahl ًیاهذُ اًذ. 

 Mosby's  در Cinahl عٌَاى فعال 002تقریثاً   

Index ًیاهذُ اًذ. 

 :آدرس دسترسی به پایگاه

http://www.mosbysindex.com 

  Mosby'sآشنایی با پایگاه اطالعاتی
Nursing Consult 

 Mosby's Nursing Consult  ِپایگاُ طثق

عٌَاى  0022تٌذی ضذُ تواهی هقاالت هرتَط تِ 

 هٌثع تیي الوللی ضاهل هجالت تازتیٌی دقیق ضذُ

(Peer Reviewed)  ِسایر اًتطارات تجاری ت ٍ

صَرت الکترًٍیکی هی تاضذ. پَضص ایي پایگاُ جاهع 

-Evidence) تَدُ ٍ اطالعات هثتٌی تر ضَاّذ

Based)  را ًیس ضاهل هی ضَد. ایي پایگاُ قاتل

استفادُ ترای تواهی هتخصصیي پرستاری، هاهایی، 

دست اًذر کاراى ٍ هذیراى هرتثط تا تَسعِ ٍ هذیریت 

پرستاری، اقتصاد تْذاضت ٍ ... هی تاضذ. ایي پایگاُ 

 (Mosby & Saunders ًاضر) Elsevier تَسط

 .تْیِ ٍ تذٍیي ضذُ است

اخثار جاری، اطالعات دارٍیی،  :پوشش موضوعی

هْارت ّای تالیٌی، آهَزش تیوار، هحتَای هثتٌی تر 

ضَاّذ، هجالت تخصصی، هراقثت ّای تالیٌی، کتاب 

 ّای هرجع

 :ویژگی های پایگاه

قاتل اعتواد ٍ جاهع تریي هٌثع آًالیي ترای گرٍُ  -

 ّای پرستاری ، هاهائی ٍ هرتثط تا آى

ارائِ دٌّذُ اطالعات هعتثر ٍ هرتثط ترای هراقثت  -

 :تْذاضتی ترای کوک تِ

 یافتي پاسخ سریع 

 آهَزش تیواراى 

 اطالع از یافتِ ّای جذیذ 

 تْثَد کیفیت هراقثت 

ارائِ دٌّذُ پیطٌْاد ٍ ّذف ّای هطخص ترای  -

 پرستاراى ٍ استفادُ کٌٌذگاى پرهطغلِ

 جستجَی آساى ٍ یافتي سریع اطالعات -

 :محتویات پایگاه

 03 عٌَاى کتاب 

 22 ِعٌَاى هجل 

 2عٌَاى clinics 

 اطالعات دارٍیی ترگرفتِ ضذُ از Gold 

standard 

 اخثار رٍزآهذ 

 تیص از Patient education 8000  ِترگرفت

 Mckesson از هٌثع

Current practice کِ ضاهل clinical 

updates 24  در هَرد هراقثت ّای تیواراى تَسط

 clinical updates پرستاراى است کِ ّر هاُ دٍ

 .تِ آى اضافِ هی ضَد

 :آدرس دسترسی به پایگاه
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  Mosby'sآشنایی با پایگاه اطالعاتی
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