هؼطفی پبیگبُ ّبی اعالػبتی التیي
کتبثربًِ زاًكکسُ پطؾتبضی الیگَزضظ
آقٌبیی ثب پبیگبُ اعالػبتیTaylor & Francis Online
ایي ًبقط زض ؾبل  8576ثب اًتكبض هدلِ Philosophical Magazineفؼبلیت ذَز ضا آغبظ ًوَز .زض ؾبل  8631زکتط William
Francisثِ  Richard Taylorهؤؾؽ ایي قطکت پیَؾت ٍ ضؾوبً کبض ذَز ضا ثب ًبم قطکت Taylor & Francisازاهِ زازًس & . Taylor
 Francisیکی اظ قسیوی تطیي ًبقطاى تدبضی زض خْبى ٍ یکی اظ ضّجطاى ًبقطاى آزکبهیك خْبى هی ثبقس .ثیف اظ  1600غٍضًبل پػٍّكی زاٍضی قسُ
ٍ حسٍز  3,000کتبة خسیس ّط ؾبل هٌتكط هی کٌس .ثیف اظ  20,000ػٌَاى ذبل زض ثك لیؿت ) (Backlistآى ٍخَز زاضز ّ.وچٌیي ثیف
اظ  40,000کتبة الکتطًٍیکی هؼتجط ثطای کتبثربًِ ّب ٍ هؤؾؿبت زض قبلت اقتطاک ؾبالًِ ٍ یب ذطیس زض زؾتطؼ اؾت .زفتط هطکعی ایي ًبقط زض
فیالزلفیب (آهطیکب) ٍ آکكفَضز (اًگلؿتبى) اؾت ٍ  12زفتط زض ؾطاؾط خْبى ،اظ خولِ ؾٌگبپَض ،زّلی ًَ ،هلجَضى ٍ پکي زاضز . Taylor & Francis
Groupیك کكت ٍ کبض اعالػبتی اؾت . Informa plcاضائِ زٌّسُ اعالػبت خْبًی ثطای ثبظاضّبی ػلوی ،حطفِ ای ٍ تدبضی ٍ ضّجط فطاّن آٍضًسُ
اعالػبتی ذبل آزکبهیك ٍ ػلوی خْبى هی ثبقس ٍ. Informaworldة ؾبیت ًكطیبت آًالیي  Informaاؾت.
هذف:
فطاّن کطزى اعالػبت ثب کیفیت ثبال ٍ هحتَای کبضقٌبؾی قسُ (زاٍضی قسُ) ثطای پبؾرگَیی ثِ ًیبظّبی اعالػبتی زاًكگبُ ّب ٍ کبضثطاى آى ّب زض ّط
هطحلِ اظ کبض آکبزهیکكبى.
ناضران تحت پوضص:
ًhttp://www.tandfonli...ges/1659/bannerبقط خْبًی کتبة ّبی زاًكگبّی ،هدالت ٍ هٌبثغ آًالیي زض حَظُ ّبی
هرتلف ػلَم اًؿبًی ٍ اختوبػی ثب ثیف اظ  422غٍضًبل ٍ  10222کتبة ثب ثك لیؿت  5222ػٌَاى زض ؾبل هی ثبقس.

http://www.tandfonli...ges/1660/banner

کِ کتبة ّب ٍ غٍضًبل ّبی ضٍاًكٌبؾی کِ زض زؾتطؼ قطاض زاضز ثِ زٍ قکل

چبپی ٍ پبیگبّی آًالیي کِ هقبالت غٍضًبل ّب ضا پَقف هی زّس.

http://www.tandfonli...ges/1749/banner

یك گطٍُ اًتكبضاتی اؾت کِ هترهم زض ظهیٌِ تَلیس کتبة ّبی فٌی

اؾت .ثؿیبضی اظ کتبة ّبی ایي ًبقط زض حَظُ هٌْسؾی ،ػلَم ٍ ضیبضیبت اؾت .زاهٌِ آى ّب ّوچٌیي قبهل کتبة ّبی زض ظهیٌِ ثبظضگبًی ٍ تدبضت،
پعقکی قبًًَی ٍ في آٍضی اعالػبت هی ثبقس.

http://www.tandfonli...ges/2233/banner

یك گطٍُ اًتكبضاتی اؾت کِ هترهم زض ظهیٌِ تَلیس کتبة ّبی زضؾی زض

عیف گؿتطزُ ای اظ هَضَػبت ػلَم ظیؿتی ،اظ خولِ ظیؿت قٌبؾی ؾلَلی هَلکَلی ،ایوًََلَغی ،قیوی پطٍتئیي ،غًتیك ٍ ثیَاًفَضهبتیك اؾت.
پوضص موضوعی :
هغبلؼبت هٌغقِ ای (ٌّ ،)851ط ( ،)47ػلَم ضفتبضی ( ،)132ػلَم ظیؿتی ( ،)64هحیظ ظیؿت ( ،)52هغبلؼبت اضتجبعبت ( ،)32ػلَم کبهپیَتط (،)52
هغبلؼبت تَؾؼِ ( ،)56ػلَم ظهیي ( ،)61اقتهبز ،اهَض هبلی ،کكت ٍ کبض ٍ نٌؼت ( ،)131آهَظـ ( ،)125هٌْسؾی ٍ فٌبٍضی ( ،)141هحیظ ظیؿت ٍ
کكبٍضظی ( ،)861هغبلؼبت ظیؿت هحیغی ٍ هسیطیت ( ،)881ػلَم ٍ فٌبٍضی هَاز غصایی ( ،)16خغطافیب ( ،)811ثْساقت ٍ هطاقجت ّبی اختوبػی
( ،)822ػلَم اًؿبًی ( ،)144ػلَم اعالػبت ( ،)32ظثبى ٍ ازثیبت ( ،)64حقَق ( ،)24ضیبضیبت ٍ آهبض ( ،)74هغبلؼبت هَظُ ٍ هیطاث فطٌّگی ( ،)81ػلَم
عجیؼی ( ،)835ؾیبؾت ٍ ضٍاثظ ثیي الولل ( ،)125ػلَم اختوبػی (ٍ ،)112ضظـ ٍ اٍقبت فطاغت ( ،)37هؿبفطت ٍ گطزقگطی ( ،)15هغبلؼبت قْطی
()16

تولیذات:




هدالت  (Journals):ثیف اظ  8422ػٌَاى غٍضًبل پػٍّكی
آثبض هطخغ)(Reference Works
پبیگبُ ّبی اعالػبتی)(Databases

( Routledge Education Research Abstracts Online

پبیگبُ اعالػبتی چکیسُ زض حَظُ آهَظـ)

( Studies on Women and Gender Abstracts

پبیگبُ اعالػبتی چکیسُ زض حَظُ هغبلؼبت ظًبى ٍ هغبلؼبت

خٌؿیتی)
( Research into Higher Education Abstracts

پبیگبُ اعالػبتی زض حَظُ آهَظـ ػبلی)




کتبة ّب)(Books

کتاب های الکترونیکی): (eBooksثیف اظ  220222کتبة الکتطًٍیکی هؼتجط



: CRCnetBASEپلتفطم کتبة الکتطًٍیکی اًتكبضات  CRCکِ اهکبى زؾتطؾی ؾطیغ ثِ هٌبثغ ثطتط ػلوی ٍ فٌی خْبى ثب پكتیجبًی افعٍزُ ثطای

کتبثربًِ ّب ضا اضائِ هی زّس.
روش های جستجو:






خؿتدَی ؾبزُ
خؿتدَی پیكطفتِ
خؿتدَی اؾتٌبزی
هطٍض (هطٍض هَضَػی یب هطٍض الفجبیی)

دانلود راهنماهای استفاده:

http://openclipart.o...load_button.svg

http://openclipart.o...load_button.svg
http://openclipart.o...load_button.svg
: دسترسی

لینک

http://www.t
andfonline.c
om
Elsevier Journal Finderهؼطفی ؾبیت
journalfinder.elsevier.com
( هقبلِ ذَز ضا ٍاضز هی کٌیس ٍ حَظُ هَضَػی آى ضا اًتربة هی کٌیس؛ حَظُ ّبی تحت پَقف ػجبضتٌسPaper abstract) ُ( ٍ چکیسPaper title) اثتسا ػٌَاى
:اظ


کكبٍضظی
ػلَم ظهیي
ضیبضیبت
فیعیك






قیوی


اقتهبز
ػلَم اًؿبًی ٍ ٌّط
ػلن هَاز ٍ هٌْسؾی
ػلَم ظیؿتی ٍ ؾالهت






ػلَم اختوبػی (اظ خولِ کتبثساضی)
ؾپؽ لیؿتی اظ غٍضًبل ّبی ثبلقَُ ثطای قوب ًكبى زازُ هی قَز .خبلت ایي اؾت کِ هی تَاًیس زض ایي لیؿت هست ظهبى اًتظبض ضا ثطای چبح ًْبیی هقبلِ ی ذَز زض ّط
غٍضًبل هكبّسُ کٌیسّ .وچٌیي اعالػبت ثؿیبض هفیس زیگطی هبًٌس ضطیت تأثیط غٍضًبل ،هست ظهبى ثطضؾی هقبلِ تَؾظ ٍیطاؾتبض ،زضنس پصیطـ هقبالت ٍ غیطُ ًیع زض
ًتبیح ثطای ّط غٍضًبل هكرم قسُ اؾتّ .وچٌیي اهکبى هحسٍز کطزى ًتبیح خؿتدَ ثِ هدالت ثب زؾتطؾی آظاز ٍخَز زاضز.
اهب ثِ ًظط هی ضؾس کِ ایي ًتبیح ّوگی اظ غٍضًبل ّبیی ّؿتٌس کِ تَؾظ ذَز السویر هٌتكط هی قًَس ٍ ایي ظیبز ذَة ًیؿت!
الظم ثِ شکط اؾت کِ ایي ظٍضًبل یبةٌَّ ،ظ زض هطحلِ ثتب (آظهبیكی) ثِ ؾط ثطزُ ٍ قسضت گطفتِ اظ  ™ Elsevier Fingerprint Engineهی ثبقس.

آقٌبیی ثب ؾبیتWolfram|Alpha

ثب ؾبیت  WolframAlphaآقٌب ّؿتیس؟ اگط ّؿتیس کِ ذَـ ثِ حبلتبى اگط ّن آقٌب ًیؿتیس ثْتط اؾت کِ کِ آقٌب قَیس!
قبیس اگِ ّویي االى ثِ ایي ؾبیت ثطیس فکط کٌیس ثب چیعی قجیِ یبَّ یب گَگل آقٌب قسیس ٍلی ٍلفطام ثطای قوب چیعی
خؿتدَ ًویکٌِ ثلکِ زقیقب ثِ ؾَالّبی قوب خَاة هیسُ.
قوب زض ایي ؾبیت هیتَاًیس ّط ًَع اعالػبتی کِ ًیبظ زاضیس ضٍ ثسؾت ثیبضیس ٍ هغوئي ثبقیس کِ ایي اعالػبت تب حس ظیبزی
زضؾت ّؿتي .قبیس خبلتتطیي ؾَالّبیی کِ ایي ؾبیت ثتًَِ خَاة ثسُ ،حل ّط ًَع مسأله ریاضی ثبقِ .اظ ؾبزُ تطیي
هؿبئل هوکي تب اًَاع اًتگطال ّبی هؼیي ٍ ًبهؼیي ٍ .خبلت تط ایٌِ کِ ٍلفطام فقظ ثِ قوب خَاة ًویسُ ،ضاُ حل ّن هیسُ! ّویي
اآلى تَ ذبًِ خؿتدَی ٍلفطام ثٌَیؿیس  ٍ Integrateخلَی اٍى ؾرت تطیي تبثؼی کِ ثِ شٌّتَى هیطؾِ ضٍ ثٌَیؿیس.
ثب کلیك ثط ضٍی  Show Stepsهیتَاًیس هطاحل حل ضٍ ّن ثجیٌیس.
ؾؤالّبی زیگِای ّن زاضیي؟ چطا اظ ٍلفطام ًویپطؾیي؟
هیتًَیي جواب انواع اطالعات اقتصادی ،سیاسی ،جغرافی و علوم ضیمی ،فیسیک ریاضی ٍ … ثسؾت ثیبضیس.
انالً قبیس زلتَى ثرَاز نَضفلکی آؾوَى ضٍ ثكٌبؾیس یب ثرَاّیس آهبض تین ّبی فَتجبل ثبضؾلًَب ٍ ضئبل ضٍ هقبیؿِ کٌیس .یب
هقبیؿِ ًطخ تَضم کكَضّب.
 WolframAlphaحتی هیتًَِ تَ حل کطزى خسٍل ٍ یب پیسا کطزى ٍ ؾبزُ ؾبظی نسثت های فامیلی ّن کوکتَى کٌِ.
اهب ایي ؾبیت زض اقساهی خسیس هیتًَِ پاسخگوی سؤالهای پسضکی قوب ّن ثبقِ .قوب هی تًَیس ثب ٍاضز کطزى ػالئن
ثیوبضی اظ ًَع ثیوبضی اعالع پیسا کٌیس ٍ ّوچٌیي ثب تدَیع ایي ؾبیت ذَزتَى ضٍ هؼبلدِ کٌیس! الجتِ ایي ٍاضحِ کِ ایي ؾبیت
تٌْب ؾبیتی ًیؿت کِ چٌیي اعالػبتی اضائِ هیسُ ٍ ّوچٌیي ٍاضحتطُ کِ اعالػبت ایي ؾبیت ّطگع ًوی تًَِ خبی زکتط ضٍ
ثگیطُ!
ثب ضفتي ثِ قؿوت هثبلّبی ایي ؾبیت هی تًَیس اًَاع اعالػبتی ضٍ کِ اظ ایي ؾبیت ثِ خَاثكَى ثطؾیس ثجیٌیس.
هؤؾؽ ایي ؾبیت فطزی ثِ اؾن اؾتفبى ٍلفطام اؾت .ایي ًبثغِی فیعیك ٍ ضیبضیبت ،زاًكوٌس  32ؾبلِی اًگلیؿی ثِ ّوطاُ
ً 822فط زیگِ ایي ؾبیت ضٍ ضاُ اًساظی کطزىٍ .لفطام زض ؾي  83ؾبلگی اٍلیي هقبلِی ذَزـ ضٍ چبح کطز ٍ زض  12ؾبلگی
هسضک زکتطای فیعیکف ضٍ ّن اظ اًؿتیتَی تکٌَلَغی کبلیفطًیب زضیبفت کطز.
ّویي اآلى اهتحبى کٌیس...
WolframAlphaدر یک نگاه:
نطانی اینترنتی: http://www.wolframalpha.com

نوع سایت :هَتَض زاًف هحبؾجبتی یب هَتَض پبؾرگَیی
ثثت نام :اذتیبضی
صاحة امتیاز: Wolfram Alpha LLC
ایجاد ضذه توسط: Wolfram Research
راه انذازی ضذه در :ؾبل 1227
رتثه الکطا: 3205
وضعیت کنونی :فؼبل
پوضص موضوعی  :ضیبضیبت ،فیعیك ،قیویً ،دَم ،هٌْسؾی ،هَاز ،آهبض ٍ آًبلیع زازُ ّب ،ػلَم ظیؿتی ،ػلَم هحبؾجبتی،
ٍاغگبى ٍ ظثبى قٌبؾی ،اقربل ٍ تبضید ،فطٌّگ ٍ ضؾبًٌِّ ،ط ٍ عطاحی ،هَؾیقی ،هکبى ّب ٍ خغطافیب ،ػلَم ظهیي ،آة ٍ
َّاقٌبؾی ،حول ٍ ًقلٍ ،احسّب ٍ هقیبؼ ّب ،تبضید ّب ٍ ظهبى ّب ،پَل ٍ اقتهبز ،زازُ ّبی اقتهبزی اختوبػی ،ؾالهت ٍ
پعقکی ،تغصیِ ،فطٍقگبُ ،خْبى تکٌَلَغیکیٍ ،ة ٍ ؾیؿتن ّبی کبهپیَتطی ،آهَظـ ،ؾبظهبى ّبٍ ،ضظـ ّب ٍ ثبظی ّب ،قگفتی
ّب ٍ غیطُ
قاتلیت های پیطرفته :اضائِ ضاُ حل ّبی گبم ثِ گبمٍ ،ضٍز زازُ ّبٍ ،ضٍز ػکف ،آپلَز فبیل
اجسا:


تدعیِ ٍ تحلیل ظثبى قٌبذتی (اًَاع خسیسی اظ الگَضیتن ّب ثطای ثیف اظ  8222حَظُ ٍ زاهٌِ)



زازُ ّبی گطزآٍضی قسُ (ثیف اظ  82تطیلیَى قغؼِ اظ زازُ ّب اظ هٌبثغ اٍلیِ ثب ثِ ضٍظضؾبًی هساٍم)



هحبؾجبت

هؼبزالت)



اضائِ هحبؾجِ قسُ ٍ کبهپیَتطی (ثیف اظ  30222اًَاع ذطٍخی ثهطی ٍ خسٍلی)

زیٌبهیکی

پلتفرم ها:


wolframalpha.com



API



mobile apps



ebooks



web widgets



custom installations

آقٌبیی ثب پبیگبُ اعالػبتیPsycBite

ٍ

پَیب

(ثیف

اظ

30222

اًَاع

اظ

الگَضیتن

ّب

ٍ

 PsycBITEیك پبیگبُ اعالػبتی اؾت کِ هغبلؼبت قٌبذتی ،ضفتبضی ٍ زضهبى ّبی زیگط ثطای هكکالت ضٍاًی ٍ هؿبئل ضخ
زازُ ثِ ػٌَاى یك ًتیدِ اظ اذتالل اکتؿبثی زض هغع  ((ABIضا فْطؾت هی کٌس .ایي هغبلؼبت اظ لحبػ کیفیت ضٍـ قٌبذتی
ذَز ضتجِ ثٌسی هیكًَس ٍ ،اظ خٌجِ ّبی هرتلف زیسگبُ ّبی ػلوی اضظیبثی هی قًَس.
ایي پبیگبُ ثِ پعقکبى ،زاًكدَیبى ٍ هحققبى اهکبى زؾتطؾی آظاز ثِ هغبلؼبت هصکَض ضا هی زّس ،ثٌبثطایي کبضثطاى ضا قبزض هی
ؾبظز ثِ خؿتدَی هقبالتی کِ هوکي اؾت ثِ ػولکطز ثبلیٌی ذَز ٍ یب تحقیقبت ذَز هطثَط ثبقٌس ،زض یك ضٍـ ظهبًوٌس
ثپطزاظًس.
انواع مطالعات موجود درPsycBITE:


ثطضؾی ّبی ؾیؿتویك)(SR



کبضآظهبیی ّبی کٌتطل قسُ تهبزفی)(RCTs
کبضآظهبیی ّبی کٌتطل قسُ غیط تهبزفی)(non-RCTs



هدوَػِ هَاضز ثبلیٌی)(CS



عطح ّبی قطکت کٌٌسُ هٌفطز)(SPDs



هذفPsycBITE:



قبزض ؾبذتي هترههبى ثبلیٌی ثِ هٌظَض قٌبؾبیی ،اضظیبثی ٍ اخطای ؾطیغ هساذالت هجتٌی ثط قَاّس ثطای هؿبئل
ضٍاًی تدطثِ قسُ تَؾظ افطاز هجتال ثِ اذتالل اکتؿبثی زض هغع
قبزض ؾبذتي زاًكدَیبى ٍ هحققبى ضقتِ ّبی هرتلف ثِ هٌظَض یبفتي هقبالتی هطثَط ثِ ظهیٌِ هغبلؼبتی ذَز

مخاطثان  PsycBITE:هترههبى ثبلیٌی ،پػٍّكگطاى ٍ زاًكدَیبى
سال راه انذازی: 2004
تهیه کننذه :زاًكگبُ ؾیسًی اؾتطالیب
ضیوه های جستجو درPsycBITE:


جستجوی ساده :خؿتدَ ثط اؾبؼ کلیسٍاغُ



جستجوی پیطرفته :خؿتدَ ثط اؾبؼ کلیسٍاغًُ ،بم ًَیؿٌسُ (ّب)ً ،بم هدلِ ،ظثبى ،ؾبل اًتكبض ،حساقل ًوطُ،
قؿوت هَضز ًظط ،هساذلِ ،گطٍُ ًَضٍلَغیکی ،ضٍـ ،قیَُ اضائِ ؾطٍیؽ ٍ گطٍُ ؾٌی

آقٌبیی ثب پبیگبُ اعالػبتیOTseeker

پایگاه اطالعاتی ارزیاتی سیستماتیک ضواهذ کاردرمانی- Occupational Therapy Systematic Evaluation of Evidence
OTseekerیك پبیگبُ اعالػبتی زض ثطگیطًسُ چکیسُ ّبیی اظ  10221ثطضؾی ؾیؿتوبتیك ٍ  40382کبضآظهبیی کٌتطل قسُ تهبزفی هطتجظ ثب کاردرمانی اؾت.
کبضآظهبیی ّب ثِ عَض ًقبزاًِ اضظیبثی ٍ ضتجِ ثٌسی قسُ اًس تب ثِ کبضثطاى کوك کٌٌس کِ اػتجبض ٍ قبثلیت تفؿیط آًْب ضا ثطضؾی ًوبیٌس .ایي ضتجِ ثٌسی ّب ثِ کبضثطاى کوك
ذَاّس کطز کِ زض هَضز کیفیت ٍ ؾَزهٌسی کبضآظهبیی ّب ثطای اعالع ضؾبًی هساذالت ثبلیٌی قضبٍت کٌٌس . OTseekerزؾتطؾی ؾطیغ ٍ آؾبى ثِ کبضآظهبیی ّبی
ثطگطفتِ اظ هحسٍُ گؿتطزُ ای اظ هٌبثغ ضا ثطای کبضثطاى فطاّن هی کٌس.
سال راه انذازی :زض ؾبل  ٍ 1221تَؾظ گطٍّی اظ کبضزضهبًبى اؾتطالیب ضاُ اًساظی گطزیسُ اؾت.
تهیه کننذه :زپبضتوبى کبضزضهبًی زاًكگبُ کَئیٌعلٌس اؾتطالیب
پوضص زمانی: 1950-
محتویات  OTseekerعثارتنذ از:
















734هقبلِ زض هَضز هسیطیت اؾتطؼ ٍ آضاهف
290هقبلِ زض هَضز تَاًجركی قغلی ٍ کبضی
170هقبلِ زض هَضز زؾت زضهبًی)(hand therapy
157هقبلِ زض هَضز آهَظـ هْبضت ّبی اختوبػی
131هقبلِ زض هَضز تغییطات ٍ انالحبت زض هٌعل
188هقبلِ زض هَضز اؾتفبزُ اظ ضٍـ ّبی زضهبًی ذالقبًِ
936هقبلِ زض هَضز ؾکتِ هغعی
619هقبلِ زض هَضز اذتالالت قلجی ٍ ػطٍقی
889هقبلِ زض هَضز اذتالالت ذلقی
499هقبلِ زض هَضز قطایظ ضٍهبتَلَغیکبل
357هقبلِ زض هَضزخٌَى خَاًی (قیعٍفطًی)
217زض هَضز آؾیت هغعی
268هقبلِ زض هَضز اذتالالت ضقس ٍ ًوَ
ٍ تؼساز ظیبزی هقبلِ زض هَضز آهَظـ ههطف کٌٌسگبى ،هساذالت ضفتبضی ٍ قیَُ ّبی اضائِ ذسهبت!

تخص های ویژه:



: Injury Management Resourcesهٌبثغ ترههی ثطای یبفتي تحقیقبت ٍ هٌبثغ زضثبضُ هسیطیت آؾیت ثطای افطاز ثب آؾیت ّبی ًربػی،
آؾیت ّبی هغعی ٍ ،یب زیگط نسهبت ًبقی اظ ضطثِ .ایي ثرف قبهل اعالػبت پػٍّكی کتبثكٌبذتی زض هَضز اثطثركی هساذالت هسیطیت آؾیت ،اضظیبثی
ّب ،زٍضُ ّبی آهَظقی احتوبلی ثْجَز آؾیت ٍ ،تدطثیبت اؾتفبزُ کٌٌسگبى اؾت .لیٌك ّب یی ثِ ٍة ؾبیت ّبی هطتجظ ثب هسیطیت آؾیت ًیع اضائِ قسُ
اؾت.



 : Implementing Evidence In Practiceهٌجؼی ثطای هترههبى ؾالهت کِ هی ذَاٌّس ثیكتط زض هَضز اخطای قَاّس زض ػول ثساًٌس .اعالػبت
ثیكتط زض هَضز ایي فطآیٌس ،هغبلؼِ ٍ یب گَـ زازى ثِ تدبضة هترههبى ؾالهت ،یب زؾتطؾی ثِ لیٌك ّبی هطتجظ.

دانلود راهنمای استفاده:

https://www.dropbox....lm/OTseeker.rar

لینک دسترسی:
http://www.otseeker.com

آقٌبیی ثب پبیگبُ اعالػبتیPEDro

پایگاه اطالعاتی ضواهذ فیسیوتراپی )(Physiotherapy Evidence Database
PEDroیك پبیگبُ اعالػبتی ضایگبى اظ ثیف اظ  120222کبضآظهبیی ّبی تهبزفی ،ثطضؾی ّبی ؾیؿتوبتیك ٍ ضاٌّوبّبی ػولی ثبلیٌی زض
ظهیٌِ فیسیوتراپی اؾت .ثطای ّط کبضآظهبیی ،ثطضؾی ٍ ضاٌّوبPEDro ،خعئیبت اؾتٌبزی (کتبثكٌبذتی) ،چکیسُ ٍ یك لیٌك ثِ هتي کبهل ،زض نَضت اهکبى فطاّن
هی کٌس .توبم کبضآظهبیی ّبی هَخَز زض پبیگبُ اعالػبتی  PEDroثِ عَض هؿتقل اظ لحبػ کیفیت اضظیبثی هی قًَس .ایي ضتجِ ثٌسی ّبی کیفی ثطای ّسایت ؾطیغ
کبضثطاى ثِ کبضآظهبیی ّبی هؼتجط ٍ خبهغ اؾتفبزُ هی قَز تب ػول ثبلیٌی ضا ضاٌّوبیی ًوبیٌس .
سال راه انذازی: 1999
تهیه کننذه :هطکع فیعیَتطاپی هجتٌی ثط قَاّس زض هؤؾؿِ ثْساقت خْبًی خَضج ٍاثؿتِ ثِ زاًكگبُ ؾیسًی اؾتطالیب.

4ضیوه

ترای

در

جستجو

زٍ قیَُ ثطای هترههبى ثْساقت عطاحی قسُ اؾت:




پایگاه

اطالعاتی

PEDro

دارد:

وجود

simple search
advanced search

یك قیَُ ثطای خؿتدَ زض پبیگبُ اعالػبتی  PEDroزض تطکیت ثب پبیگبُ ّبی  speechBITE ٍPsycBITE ، OTseekerعطاحی قسُ اؾت:



Allied Health Evidence search

یك قیَُ ّن ثطای کبضثطاى فیعیَتطاپی عطاحی قسُ اؾت:



Physiotherapy Choices

ایي پبیگبُ ثِ  7ظثبى
دانلود راهنمای استفاده:

اًگلیؿی،

پطتغبلی،

آلوبًی،

فطاًؿَی،

https://www.dropbox....wipla/PEDro.rar
لینک دسترسی:http://www.pedro.org.au

اؾپبًیبیی،

ایتبلیبیی،

چیٌی،

غاپٌی

ٍ

کطُ

ای

زض

زؾتطؼ

اؾت.

