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 med line معزفی پایگاٌ 

 تاریخچٍ:

 3200( اطالعات مقاالت Nlmکتاتخاوٍ َای امزیکا )  1955در سال 

يومایٍ اس ایه دعىًان جلذ مجلٍ پششکی را استخزاج ومًدٌ ي سپس 

مقاالت تز حسة وام  وًیسىذٌ ي تز حسة مًضًع مقالٍ تُیٍ شذ کٍ 

 . وذدوام گذار  Medicus indexپششکی یا  ٍآوُا را ومایٍ وام

مذالیه یکی اس تشرگتزیه ي معتثزتزیه تاوکُای اطالعاتی پششکی 

  کٍ تصًرت آوالیه ي رایگان در اختیار َمٍ قزار دارد . ُان استج

مذالیه تاوک اطالعاتی مقاالت پششکی ، دوذان پششکی 

 ، تُذاشت ي سایز حیطٍ َای علًم پششکی است. ،پزستاری 

مجلٍ معتثز  4600در ایه تاوک اطالعاتی مقاالت تیش اس 

کشًر جُان مىتشز میشًد يارد می گزدد .  70پششکی کٍ در 

میلیًن  14مجمًعٍ رکًردَای ایه تاوک اطالعاتی تالغ تز 

 تا کىًن می تاشذ .  1950مقالٍ اس سال  

 تفايت مذالیه ي پاتمذ:

 مذالیه تشرگتزیه جشء  پاتمذ است .

پاتمذ تاوک اطالعاتی رایگان مجالت تیًمذیکال ي چکیذٌ َایی 

 است کٍ  تًسط کتاتخاوٍ ملی پششکی آمزیکا تًلیذ می شًد . 

کشًر اوتخاب  80مجلٍ مىتشزٌ در امزیکا ي تیش اس  5400تقزیثا 

 شذٌ اوذ ي در حال حاضز تزای مذالیه ایىذکس می شًوذ . 

ًردَا تا دایزٌ لغات يجٍ مشخصٍ تارس مذالیه ایه است کٍ رک

کىتزل شذٌ تًسط کتاتخاوٍ ملی پششکی ایىذکس می شًد ، چیشی 

 می گًیىذ .  medical subject headings- meshکٍ تٍ  آن 

 وکتٍ:

مُمتزیه اتشار تزای جستجً پایگاٌ دادٌ َای آساد )دیتاتیس( مذالیه است کٍ حايی 

اطالعات تیًگزافی پژيَشی تزای تمام رشتٍ َای علًم پششکی ي سیست شىاسی است . 

میلیًن عىًان تًد  کٍ قذیمی تزیه آوُا  تٍ سال  17حايی  2008ایه دیتا تیس تا سال 

 تاس می گزدد .  1865

 پًشش مًضًعی مذالیه: 

، رياوشىاسی  متًن پیزاپششکی ، داريساسی ، دوذاوپششکی

، میکزيتشىاسی ، پزستاری ، اوگل شىاسی ، تُذاشت 

عمًمی ، دامپششکی ، عصة شىاسی ، کتاتذاری ي اطالع 

 ساوی در سمیىٍ پششکی است.ر

 خثز کتاتخاوٍ داوشکذٌ : 

جُت خزیذاری مىاتع ارائٍ فزم َای ویاس سىجی اساتیذ ي داوشجًیان 

 کتاب تُزانتیه المللی  در ومایشگاٌمًرد ویاس 

 

 اطالعیه 

جهت  scopus , proquestبرگزاری کارگاههای 

  داوشکدهداوشجویان دوداوپزشکی و پروتز دودان در 
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