
 به نام خدا
 

 آمریکاملی پزشکی کتابخانه 
NLM   

 تِیَ ّ تٌظین از هرین اردیبِطتی خیاباى ّ ػِذیَ هلکی 

 تخصصی بِذاضت بارّری گرٍّ ُفتن دکترای داًطجْیاى 

 داًطکذٍ پرستاری ّ هاهایی

 تِراىػلْم پسضکی داًطگاٍ 

 سیستم های اطالع رسانی پزشکیدرس   

 سرکار خانم مهندس اسیه درویش: مدرس  

 1392خرداد   

 

  



  

ایي کتابخاًَ در . ، بسرگتریي کتابخاًَ پسضکی دًیاست NLMکتابخاًَ هلی پسضکی اهریکا

بتسذا ، حْهَ ضِر ّاضٌگتي ّاقغ است ّ از لحاظ سازهاًی بَ سازهاى هلی بِذاضت 

، کَ بخطی از ّزارت بِذاضت ، آهْزش ّ رفاٍ ػوْهی ایاالت هتحذٍ هی باضذ NIHاهریکا

 .، ّابستَ است 

کتابخاًَ هلی پسضکی اهریکا، بَ ػٌْاى بسرگتریي کتابخاًَ هلی تخصصی ّ پژُّطی ، 

زهیٌَ زیست پسضکی را، بطْر کاهل از سرتاسر جِاى جوغ آّری هی ۴۰هٌابغ هْجْد در 

 ًوایذ 



 :اهداف
  

کوک بَ پیطبرد ػلن پسضکی از طریق گردآّری ، اضاػَ ّ تبادل اطالػات درزهیٌَ زیست -1
 پسضکی

تْزیغ راٌُواُایی بَ ضکل ًوایَ ، فِرست ّ کتابطٌاسی برای هقاالت پسضکی ّ هْاد  -2
 دیذاری ضٌیذاری

پیطبرد آهْزش ّ پژُّص درزهیٌَ پسضکی از طریق تْلیذ ّ اضاػَ هْاد دیذاری ضٌیذاری ّ  -3
 دیگر اهکاًات ًظیر سیستوِا

پطتیباًی ّ حوایت از اًتطار ّ ترجوَ هتْى هربْط بَ پسضکی-۴  

تالش در زهیٌَ ی تْسؼَ کتابخاًَ هلی پسضکی ّ آهْزش کتابذارا ى ّ دیگر هتخصصاى -5
 اطالع رساًی پسضکی

حوایت از تحقیقات در زهیٌَ رّضِای گردآّری، رخیرٍ ّ بازیابی اطالػات پسضکی-6  

فراُن کردى خذهات هطاّرٍ برای تحقیقات در زهیٌَ پسضکی-7  

 



 :برای ورود به وبسایت آدرس زیر را تایپ می کنیم
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بخش مربوط به پایگاههای 
 اطالػاتی



PUBMED ػنوان يک ابزار جستجو برای دسترسی به  به
 مقاالت تمام متن مجالت در سايت ناشران

 شرکت کننده در اين طرح توسؼه يافت



است که رشته  NLM  مدالين پايگاه اصلی اطالػاتی 
 ،پرستاری، هايی چون پزشکی

دامپزشکی و سيستم مراقبت بهداشتی و ، دندانپزشکی 

 ػلوم پيراپزشکی را پوشش ميدهد



  

MESH (MEDICAL SUBJECT HEADINGS    مش
 يا سرػنوانهای موضوػی پزشکی

مش برای نمايهسازی  . کتابخانه ملی پزشکی آمريکا است 
 شدهواژهنامه کنترل    NLMموضوػی مقالهها

 مورد استفاده قرار میگيرد 



بخش کارآزمایی های بالينی تازه ترین نتایج درمانهای 
تجربی در خصوص بيماریهای الػالج را در اختيار  حرف 

 مرتبط و بيماران قرار می دهد



  

این بانک ػظيم اطالػات پزشکی شامل مطالبی در مورد  
موضوع مرتبط با سالمت اطالػاتی در مورد   700بيش از 
پيوند  17000سازمان و موسسه و بيش از  1250بيش از 

 .به منابغ اطالػاتی مؼتبر در مورد سالمت می باشد

  



کسب اطالػات در زمينه های 
 مختلف



 NLMسياحت در -

 تازه های تحقيقات-
 NLMنحوه برخرداری از امکانات -



 اخبار و رویدادها



 خدمات نرم افزاری-
 NLMتماس با -

 مولتی مدیا-
 ترجمهخدمات صوتی و -
 لينکهای مفيد-



 :هٌابغ

   

1- http://www.nlm.nih.gov 

هحوذرضا،هرّر هتْى پسضکی در ایٌترًت،اًتطارات هرکس هطالؼات ّ آهْزش ُذایتی -2

1386پسضکی داًطگاٍ ػلْم پسضکی هطِذ،  

3-www.irandoc.ac.ir ://htpp- 

، اًتطارات هرکس هطالؼات ّ آهْزش NLMدفترچَ ًحٍْ ّرّد ّ استفادٍ از سایت -۴

 1386پسضکی داًطگاٍ ػلْم پسضکی هطِذ،

-5 Internet Access to the National Library of Medicine, 
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