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گاه     یی گاه پا العات  پا العاتطا تاری  طا تاری رپ   CCIINNAAHHLL     رپ
   نرجس صيادي: و تنظيمتهيه

  

  Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature 
                                   Aveilable via EBSCOhost 

  
  :مقدمه

را فراهم ...  نرم افزار و  - شنيداري-مواد ديداري- هاجزوه  –ژورنال -د كتباين پايگاه پوشش قدرتمندي از متون علمي پرستاري مانن
   .باشد زيرشاخه بهداشتي مي17آورد كه شامل پرستاري و مي

  .باشدانتشارات دولتي قابل دسترس مي استانداردها و - هاي پرستاري ايالتياطالعات تمام متن اين پايگاه از طريق انتخاب ژورنال

- و نوآوري-ها گزارشات مربوط به اعتبار نامه -  گزارشات دارويي-موردهاي حقوقي: ن ركوردهاي منحصر به فرد سينال شاملچنيهم

   .هاي باليني است
 

  .شودصورت ماهانه روز آمد ميدهد و به ميالدي تاكنون پوشش مي1982 ركورد اطالعاتي را از سال 700000سينال بيش از 
   

   com.cinahl.www://http :ن پايگاهآدرس اينترنتي اي

  
  

  :معرفي سينال
صورت خاص براي برطرف كردن نيازهاي پرستاري و سينال نمايه تركيبي براي شغل پرستاري و متون سالمت مرتبط با پرستاري است كه به

هاي پرستاري و سالمت مرتبط و  مجله تخصصي از رشته2700امل بيش از سينال متن ك. هاي سالمت و بهداشت طراحي شده استحرفه
ها، پيشينه داروها، ابزارهاي هاي علوم باليني، معيار بيماريعالوه بر اين تازه. كند مجله تخصصي را نمايه مي600نيز متن كامل بيش از 

  .كندرا فراهم مي... جستجو، آزمايشات باليني و
  

  .از مجالت انگليسي زبان پرستاري و نشريات از اتحاديه ملي براي پرستاران و انجمن پرستاران آمريكا ارائه پوشش كاملي 
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EBSCOhost 
 و يكي از .خدمات و محصوالت ابسكو همواره در حال پيشرفت است. دهدها خدمات ارائه ميسال است كه به كتابخانه 60 ابسكو بيش از

هايي است كه براي مشتريان خود يك سرويس بزرگ از پايگاه اطالعاتي  كمپانيتريني از بزرگابسكو يك. باشدمشهورترين ناشران مي
هاي جديد و تكنولوژي همواره آثاري كه چالش. كندها، پيوند به ساير خدمات فراهم مي، كتابonlineمرجع، مديرت اشتراك، مجالت 

  .كندرود مشخص ميح جهان به كار ميها در سطتركيبي را براي برطرف كردن نياز اطالعاتي مشتري
  

  :پوشش موضوعي
عالوه . پرستاري، زيست پزشكي، بهداشت، علوم كتابداري، طب مكمل، بهداشت، سالمت مرتبط، پيراپزشكي، پزشكي و درمان، داروسازي

 استانداردها، نرم افزار آموزشي، مواد ها،هاي بهداشتي، پرستاري، خالصه مذاكرات كنفرانسهاي مراقبت اين پايگاه دسترسي به كتاب،بر اين
  .كندها را نيز فراهم ميها و مقاالت مجالت، واژه نامههاي كتابديداري و شنيداري، و فصل

 
 :محدوده زماني

   . تا كنون در دسترس است1982سينال از سال 
  

 :تعداد ركورد
  .شود هزار ركورد را شامل مي920بيش از 

  
  :دوره روزآمدي

   .شودصورت ماهانه روزآمد مياين پايگاه به
  

   :نوع اطالعات
  متن كامل+ چكيده+ اطالعات كتابشناختي

 
  :منابع اطالعاتي

متن كامل . شوداي عملي، نرم افزارهاي آموزشي را شامل ميهاي پرستاري، استانداردهاي حرفهها، پايان نامه مجله، كتاب1600مقاالت 
  .شودتعدادي از مجالت نيز ارائه مي

  
  :هاي ارائه شده در سينالنعنوا

پرستاري، ) با آن هاي مرتبطعلم بررسي معده و روده و بيماري(  Gastroenterologyهاي كاليفرنيا،، بيمارستان AANAمجالت تخصصي
  ...مجالت سالمت مادر و نوزاد، پرستاري كودكان، خانواده و

  
  :امتيازات پايگاه اطالعاتي سينال

  .ستاري و سالمت مرتبط را داراستاطالعاتي راجع به شغل پر •
  .شامل محتوياتي است كه پايگاه مدالين اين محتويات را ندارد •
   (CINAHL heading) هاي سينالعنوان •
  .باشددر جستجو اين پايگاه تمامي مدارك موجود مي •
  



  مجله خبري، آموزشي معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درمانيپژوهش                  

 .هفته پژوهش گرامي باد

  ir.ac.kaums.research://httpسايت مجله ، نشاني وب1391 پاييز) 35پياپي  (3اره سال يازدهم، شم

47

 :معايب پايگاه اطالعاتي سينال
 .اريم براي دسترسي به محصوالت اين پايگاه نياز به اشتراك د•

  . داراي محتواي محدودتري نسبت به مدالين است•
• EMP )بسيار محدودند) اقدامات مبتني بر شواهد.  
 

   :معادل چاپي
Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature  

  
   :كنندهتهيه

CINAHL Information System  
 

Cinahl plus (Ebsco): 
 1800سينال بيش از . شودهاي باليني، ابزار تحقيق و آزمايشات باليني را شامل ميه موارد قانوني، نوآوري متن كامل مجالت، به عالو337

 . ركورد همراه با تصاوير را داراست1200و  full text ركورد همراه با

 :هايي مانندبراي جستجو در اين سايت بايد به سايت

Ovid and Ebscoشويم پسورد و شناسايي از طريق شناسه كاربري و پسورد وارد سايت مي وارد شويم و بعد از وارد كردن. 

  
Subject Heading Terms: 

 التهاب• 

  ايمني •

  استرس•

  سرطان •

 درد• 

 خواب• 

 هاي سيستم عصبي بيماري•

 هاي سيستم درون ريز بيماري•

 هاي كليوي بيماري•

 هاي سيستم گوارشي بيماري•

  بيماري مرتبط با خون•

 هاي قلبي و عروقي  بيماري•

 هاي تنفسي بيماري•

  سفت شدگي شريان•

 هاي اسكلتي  بيماري•

  انعقاد خون•

  درجه حرارت بدن•

  گلبول قرمز•

  هاي ژنتيك بيماري•
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 :نكاتي راجع به پايگاه اطالعاتي سينال
  .پوشاني موضوعي داردبا مش هم  درصد70 
 .شود شامل مي1937را از سال ) هاي كتابمقاالت و فصل(الوه منابع اضافي  مجله به ع3000هاي بيش از نمايه 

  .در دسترس است AHS  نيز در خدمات اطالعاتيAPA) ( American Psychological Associationسالنامه 
  .توان دسترسي داشتو چكيده از طريق اشتراك با اين پايگاه مي  PDF ،Full textهاي به مقاالت به شكل

 
Facts and Figures: 

  
ها، دندانپزشكان و پرستاران، دارو ها، درمانگاهاين پايگاه به دانشكده. دهدهايي است كه پايگاه سينال را در دسترس قرار مييكي از رفرنس

 كتاب را مشترك 41000ز مجله تخصصي و بيش ا1300كند اين پايگاه بيش از ارائه خدمت مي.... هاي روان درماني وسازان، و دانشكده
 .است

  :اين پايگاه داراي دو مجموعه زير است
• The Brodie History of Medicine 
• Baltzan Medical Canadiana  

  :فرمول بندي جستجو 
 .هاي جمله مورد جستجوي خود خط بكشيد زير كليد واژه-1

I need to find information on female nurse burnout and cost to the health care system in Canada and the 
united States.  

   
 .هاي موضوعي تزاروس در صورت دسترسي به آن هماهنگ كنيد واژهاي مرتبط با عبارت جستجو را ليست كنيد و آنها را با سرعنوان-2

  (and, or, not) هاي جستجو فكر كنيد درباره چگونگي پيوند بين عبارت-3
  

  :جو در سينالانواع جست
 Keyword searchاي جستجو كليد واژه

   subject searchجستجو موضوعي
  

  :ايجستجوي كليدواژه
شود تا تنها مقاالتي براي شما اين امر موجب مي. كنيدوسيله جستجوي كليدي، شما واژه مورد نظر جستجو را در جعبه جستجو وارد ميبه

  .شودنظر است و از بازيابي مقاالتي كه ارتباطي با موضوع مورد نظر ندارد جلوگيري ميبازيابي شود كه دربرداردنده واژه مورد 
براي مثال به هنگام جستجوي مقاالت راجع به نئوپالسم با واردكردن واژه نئوپالسم در جعبه جستجو تنها مقاالت مربوط به اين موضوع 

  .شودبراي شما بازيابي مي
  

  :جستجوي موضوعي
 هايهر مقاله در پايگاه اطالعاتي داراي يك مجموعه از واژه. ضوعي واژه كنترل شده براي عنوان خاص در پايگاه هستندهاي موسرعنوان

 سرعنوان موضوعي اصلي و هزاران ارجاع متقابل كه در 10600بيشتر از . شودموضوعي است كه براي توصيف محتواي مقاله طراحي مي
) سرعنوان موضوعي كتابخانه ملي پزشكي آمريكا (MeSH اين پايگاه .ند در سينال موجود استكهاي موضوعي كمك مييافتن سرعنوان

  . آناتومي و فيزيولوژي به كار برده است ها، داروها،عنوان استانداردي براي واژگان در زمينه بيماريرا به
  

Reference: 
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