
  CEDB) Civil Engineeringآشنایی با
Database) 

 000,111تیص از  :تعذاد رکوردها

کتاتطٌاختی+  :نوع اطالعات

هجوَػِ  ٍ هجلِ هتي کاهل تِ لیٌک +چکیذُ

 هقاالت کٌفراًس ّا

 چاپی ٍ دیجیتالی :اطالعات قالب

کتاب ّا، راٌّواّا، هجوَػِ هقاالت  :منابع اطالعات

کٌفراًس ّا، شٍرًال ّا، هجالت، خاعرات، رٍزًاهِ ّا 

 ٍ ًطریات ادٍاری (ASCE )اخثار

 رایگاى :نوع دسترسی

ٍ  خریذ پیًَذّایی تِ ضاهل خذهات :خذمات

اهکاى دسترسی  ٍ یا هقاالت داًلَد

 ASCE هٌاتغ از هجذد استفادُ ترای آًالیي

تا کٌَى )هقاالت هجالت تِ  0791 :پوشش زمانی

ٍ تذٍى چکیذُ: از سال  0091ّوراُ چکیذُ: از سال 

 .هیالدی 0011رکَردّای کتاب ّا: از سال  -(0091

هٌْذسی  :پوشش موضوعی

ضیَُ  سرد، هٌاعق پل ّا، هؼواری، هٌْذسی َّافضا،

هٌْذسی  ساخت ٍ ساز، رایاًِ ای، ّای

هٌْذسی هحیظ  آهَزش،هٌْذسی هکاًیک، زلسلِ،

پسضکی  هٌْذسی زیست،

تسرگراُ  هکاًیک، شئَ شئَتکٌیک، هٌْذسی قاًًَی،

ّیذرٍلیک،آتیاری ٍ زّکطی،  آب ضٌاسی، ّا،

حول ٍ  هٌْذسی سازُ، هٌْذسی هَاد، هذیریت،

آتراِّ  آتی، ضْری، هٌاتغ ترًاهِ ریسی ًقل،

 .ٍ اقیاًَس ساحلی هٌْذسی تٌادر، ّا،

 اًجوي هٌْذسیي ػوراى آهریکا :تهیه کننذه

(American Society of Civil Engrineers) 

. آزهَى ّای کَچک تصَیری از جولِ در 4

هَرد اضؼِ ایکس ٍ الکترٍکاردیَگرام ارائِ هی 

 دّذ

. ًورُ داًطجَ تِ عَر هفصل تحلیییل هیی       9

ضَد تا داًطجَ تتَاًذ تَاى ػلوی خَد را در     

هقایسِ تا سایر ّوکالسی ّای خَد سٌجییذُ  

ٍ ًقاط قَت ٍ ضؼف خَد را ضٌاسایی ٍ تیرای  

  .رفغ آى ّا اقذام کٌذ

 : BMJتهیه کننذه

 :آدرس

http://www.onexamination.com 
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ایي پایگاُ تِ هٌظَر راٌّوایی پسضکاى در 

تطخیص تیواری ّا عراحی ضذُ است ٍ تِ 

ضوا کوک هی کٌذ تِ سرػت ٍ تِ آساًی 

تطخیص خَد را ثثت ًواییذ ٍ هی تَاًیذ 

قاتلیت خَد را درتطخیص تیواری ّا افسایص 

 .دّیذ

Path Consult  تا دارا تَدى ّساراى تصَیر تا

 کیفیت تاال ٍ ًیس هحتَایی از هٌاتغ هؼتثر

Mosby ٍ Saunders  تِ ضوا کوک هی

کٌذ تا اعالػاتی را کِ در زهیٌِ سؤاالت هرتَط 

 :تِ تطخیص خَد ًیاز داریذ کطة ًواییذ

 تصَیرتا کیفیت ػالی 0111تیص از  •

ًَع تطخیص پایِ ٍ ًیس زیر گرٍُ ّای  850 •

 ّرکذام

اتسار قذرتوٌذ تطخیص کِ اهکاى هی دّذ  •

تطخیص را در کٌارّن تا ّن هقایسِ  0حذاکثر 

 کٌیذ

 اعالػات جاری، ٍاضح ٍ هَجس •

ارائِ هحتَایی از هٌاتغ هؼتثر پیطگام در ّر  •

 Rosai،McKeeٍ ، Fletcher حَزُ، ضاهل

سازهاى یافتِ ٍ قاتل دستیاتی از عریق اػضا  •

 ٍ قسوتْای هختلف سیستن تذى

 :آدرس اینترنتی

http://
www.pathconsultddx.com 

  Path Consultآشنایی با پایگاه اطالعاتی

 

ایي پایگاُ تِ هٌظَر راٌّوایی پسضکاى در تطخیییص   

تیواری ّا عراحی ضذُ است ٍ تِ ضوا کیویک هیی      

کٌذ تِ سرػت ٍ تِ آساًی تطخیص خیَد را ثیثیت        

ًواییذ ٍ هی تَاًیذ قاتلیت خَد را درتطخیص تیواری 

 .ّا افسایص دّیذ

 

Path Consult            تا دارا تَدى ّیساراى تصیَییر تیا

 ٍ Mosby کیفیت تاال ٍ ًیس هحتَایی از هٌاتغ هؼتثر

Saunders  ِتِ ضوا کوک هی کٌذ تا اعالػاتی را ک

در زهیٌِ سؤاالت هرتَط تِ تطخیص خَد ًیاز دارییذ  

 :کسة ًواییذ

 تصییَیییرتییا کیییییفیییییت ػییالییی       0111تیییییص از      

ًَع تطخیص پایِ ٍ ًییس زییر گیرٍُ ّیای            850 •

 ّرکذام

 0اتسار قذرتوٌذ تطخیص کِ اهکاى هی دّذ حذاکثر  

 تطخیص را در کٌارّن تیا ّین هیقیایسیِ کیٌیییذ              

 اعیییالػیییات جیییاری، ٍاضیییح ٍ هیییَجیییس              •

ارائِ هحتَایی از هٌاتغ هؼتثر پیطگام در ّر حیَزُ،   •

ٍ    Rosai،McKee ضییییاهییییل   ، Fletcher 

سازهاى یافتِ ٍ قاتل دستیاتی از عیرییق اػضیا ٍ         •

 قسوتْای هختلف سیستن تذى

 :آدرس اینترنتی

http://www.pathconsultddx.com 
 

  BMJ on Examination هؼرفی:

یک هٌثغ آًالیي تا ّذف تررسی هیساى یادگیری ترای 

داًطجَیاى رضتِ پسضکی است ٍ درترگیرًذُ سؤاالت 

هْوی است کِ تر پایِ هحتَای ًوًَِ سؤاالت 

اهتحاًی عراحی ضذُ است. ایي هٌثغ تِ عَر هستور 

هرٍر ٍ تررسی ضذُ تا از صحت آى ّا اعویٌاى 

ترجستِ ترای  ایي پایگاُ یک هٌثغ .حاصل ضَد

ارزیاتی آًالیي در هیاى هتخصصاى تْذاضت ٍ سالهت 

سیستن سؤال ٍ جَاب ٍ هَتَر تجسیِ ٍ  .هی تاضذ

 009,111تحلیل تسیار کارآهذ ایي پایگاُ تِ تیص از 

کطَر جْاى  011هتخصص حَزُ سالهت در تیص از 

کوک کردُ است تا خَد را ترای آزهَى ّای پسضکی 

 .آهادُ کٌٌذ

 :ویژگی ها

 .جَاب ّا را تالفاصلِ تَضیح هی دّذ .1

دارای ًظام آهَزش تغثیقی است کِ هحتَای  .2

هتَى آهَزضی را هٌغثق تا ًیازّای آهَزضی فرد 

 .تغییر هی دّذ

 0111سؤال، تیص از  0011حاٍی تیص از  .3

پرسص از ًَع اًتخاب هٌاسة تریي جَاب، تیص از 

سؤال ٍ  001پرسص چْار گسیٌِ ای ٍ تیص از  011

 .جَاب کَتاُ است
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