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Centers For Disease Control And Prevention 

 .ایي خایگاُ تِ هزکش کٌسزل تیواری ّای آهزیکا اخسػاظ دارد•

 کارتزاى، آهادگی اٍرصاًسدارای زة ّای هخسلفی اس جولِ ٍضؼیر تیواری ّا، سًذگی سالن، سالهسی •

• URL: http://www.cdc.gov 

http://www.cdc.gov/




Health On The Net 

 .ایٌسزًریک تزًاهِ جسسجَ گز تزای یافسي خایگاُ ّای هزتَط تِ سالهسی تز رٍی •

• URL: http://www.hon.ch 

 

http://www.hon.ch/




MEDSCAPE 

َضَع هي جولِ خالغِ هقاالذ، زاسُ ّای خشضکی، هذالیي، هذ اسکیح تزای دسر اًذرکاراى تْذاضر ٍ سایز افزاد ػالقوٌذ ّشاراى ه•
 .ٍ آسهَى ّای هذاخلِ ای ارائِ هی کٌذ

  -اضر دیجیسال هی تاضذ ٍ اهکاى دسسزسی تِ خشضکایي سایر یک سیسسن ثثر الکسزًٍیک ارائِ هی دّذ کِ ضاهل ثثر ّای تْذ•
 .تیوار را در ّز سهاى ٍ ّزجایی فزاّن هی کٌذ

 ایي سایر کلیازی اس سیسسن ٍ ساخسارش را در اخسیار هی دّذ•

• URL: http://www.medscape.com 

 

http://www.medscape.com/
http://www.medscape.com/
http://www.medscape.com/
http://www.medscape.com/




MD Interactive 

تیوارسساى ػوَهی هاساچَسر، تیوارسساى سًاى تیزهٌگام، ٍ  MITیک سزٍیس رایگاى تزای ػوَم کِ زَسط خشضکاى هزاکش •
 : ضاهل ازػاالذ هسؼذدی اسر کِ در ضص هَضَع طثقِ تٌذی ضذُ اًذ. اسزائیل ارائِ هی ضَد BETHتیوارسساى 

 .  حیطاطالػاذ ػوَهی، هاهایی، تیواری ّای سًاى، جزاحی ، اطفال ٍ تْذاضر ه•

 .ایي سایر هکزرا رٍسآهذ هی ضَد•

• URL: http://www.businessl.com 

 

http://www.businessl.com/


Medline 

هاکَلَصی، دارٍضٌاسی ٍ دارٍساسی، خشضکی حزفِ ای، خیزاخشضکی، خشضکی تالیٌی، کالثذ ضٌاسی ٍ زطزیح، فار: خَضص هَضَػی•
سالل ّای رٍاًی، تْذاضر ػوَهی، داهدشضکی، زغذیِ،  دًذاًدشضکی، خزسساری، رٍاًدشضکی، رٍاًطٌاسی، تیواری ّای رفساری، اخ

سی، قلة ضٌاسی، ػػة ضٌاسی، غذد درٍى ریش، آسیة ضٌاسی، آًازَهی، فیشیَلَصی، هیکزٍب ضٌاسی، اًگل ضٌاسی، سن ضٌا

 ، کساتذاری ٍ اطالع رساًی در سهیٌِ خشضکیجزاحی، تیَْضی، هزاقثر ّای تْذاضسی، ػلَم سیسسی، جوؼیر ٍ زَلیذ هثل

 هیلیَى 12تیص اس : زؼذاد رکَرد•

 تؼذتِ  1996: خَضص سهاًی•



Medline 

اها فقط اطالػاذ کساب ضٌاخسی را ارائِ هی دٌّذ ٍ فاقذ چکیذُ هی تاضٌذ  1974-1966رکَردّای سال ّای : ًَع اطالػاذ•

 .تِ تؼذ ػالٍُ تز اطالػاذ کساب ضٌاخسی دارای چکیذُ ًیش ّسسٌذ 1975رکَردّا سال 

هجلِ ی خشضکی ٍ ػلَم ٍاتسسِ تِ آى کِ در اهزیکا ٍ تیص  4600چکیذُ هقاالذ تیص اس ضٌاخسی ٍ اطالػاذ کساب : هٌاتغ اطالػازی•

 .ایي خایگاُ دارای اغطالحٌاهِ اسر. کطَر جْاى چاج ٍ هٌسطز هی ضَد 70اس 

 دارای ًسخِ ّای رایگاى در ٍب هی تاضذ اس جولِ  هذالیي•

•WWW.NCBI.NLM.NIH.GOV/ENTREZ/QUERY.FCGI 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi


Medline 

 هؼادل چاخی•

 (INDEX MEDICUS)ًوایِ ًاهِ ی ػلَم خشضکی •

 (INDEX TO DENTAL LITERATURE)ًوایِ ًاهِ ی داًذاًدشضکی •

 (INTERNATIONAL NURSING INDEX)ًوایِ ًاهِ ی تیي الوللی خزسساری •

 آهزیکازْیِ کٌٌذُ کساتخاًِ خشضکی •





Embase 

ػوَهی، تیواری ّای خَسسی، تیواری خشضکی تالیٌی، دارٍساسی، تْذاضر ٍ دًذاًدشضکی، آسیة ضٌاسی، تْذاضر : خَضص هَضَػی•
، دارٍضٌاسی، داهدشضکی، دسسگاُ گزدش خَى، صًسیک،  ّای دسسگاُ گَارش، تیواری ّای سًاى ٍ سایواى، تیواری کَدکاى، جزاحی

، هیکزٍب ضٌاسی، ایوٌی ضٌاسی، جزاحی سزطاى، ضیوی حیازی، فیشیک سیسسی، طة ّسسِ ای، ػػة ضٌاسی، رٍاًدشضکی

 خالسسیک

 هیلیَى 8/4: زؼذاد رکَرد•

 کٌَىزا  1974: خَضص سهاًی•



Embase 

ایي . کطَر دًیا، کساب ّا، زک ًگاضر ّا ٍ خالغِ هذاکزاذ کٌفزاًس ّا 110هجلِ زخػػی خشضکی اس 5000تیص اس : ًَع اطالػاذ•

 .خایگاُ دارای اغطالحٌاهِ اسر

 درغذی ػٌاٍیي هجالذ ایي خایگاُ تا خایگاُ هذالیي اسر 56ًکسِ قاتل زَجِ ّودَضاًی •

 EXCERPTA MEDICA ABSTRACT JOURNAL: هؼادل چاخی•

 ELSEVIER SCIENCE PUBLICATION: زْیِ کٌٌذُ •





Mdchoice 

 

ای تیواراى، یک هَزَر جسسجَ تزای خَد سایر، لیٌک ّایی ایي خایگاُ تِ ارائِ اخثار، اطالػاذ طثقِ تٌذی ضذُ تز حسة هَضَع تز•
 .تِ هذالیي ٍ سایز خذهاذ هی خزداسد

اطالػاذ در سهیٌِ تیواری ّا اسر کِ تز اساس . تِ اطالػاذ خشضکی اسر، تزای افزاد هسخػع ٍ غیز هسخػع اسردسسزسی •
 .حزف آغاسیي ًام تیواری هٌظن ضذُ اسر

• WWW.MDCHOICE.COM 

 

http://www.mdchoice.com/




Intelihealth 

خاظ ٍ اخثار را فزاّن هی کٌذ ٍ در کٌار آى فزٍضگاّی  ایي خایگاُ دسسزسی زا حذی اسساًذارد تِ اطالػاذ در هَرد تیواری ّای•
 .زجاری تزای فزاٍردُ ّا ٍ خذهاذ هززثط تا سالهر دارد

 ایي سایر تا ّوکاری داًطکذُ خشضکی داًطگاُ ّارٍارد زْیِ ضذُ اسر•

Http://www.Intelihealth.Com 

 

http://www.intelihealth.com/




The International Bibliographic Information On Dietary 
Supplements (IBIDS) 

هَزَر جسسجَی زخػػی در سهیٌِ ی تْذاضر ٍ سالهر ٍ ًیش اطالػاذ هَاد . سایر هسؼلق تِ اًسسیسَ هلی تْذاضر آهزیکا اسر•

 .غذایی ٍ دارٍیی اسر

 اس هػزف کٌٌذگاى ٍ هیشاى هػزف دارٍّا ارائِ هی دّذایي سایر حاٍی کساتٌاهِ، چکیذُ، ٍ هسي کاهل هجالذ، اطالػاذ هَرد ًی•

• WWW.ODS.OD.NIH.GOV/SHOWPAGE.ASPX?PAGEID=48 

 

http://www.ods.od.nih.gov/showpage.aspx?pageid=48
http://www.ods.od.nih.gov/showpage.aspx?pageid=48



