
 مدالین پالس چيست؟

 

محیطی ساده، راحت و رایگان برای جستجو و دریافت اطالعات معتبر بهداشتی و 

 پزشکی 

 NLMزیر نظر و نظارت کتابخانه ملی پزشکی آمریکا 

مناسب برای بیمار و هم متخصص و همه ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی در 

 سراسر دنیا 

 بهداشت و درمان و سالمت :  پوشش موضوعی



 پالسبه مدالین دو نشانی دسترسی 

www.nlm.nih.gov/medlineplus 

 

http://medlineplus.gov 
 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus
http://medlineplus.gov/




 نکته ها و ویژگی ها 

مدالین پالس یک پایگاه های اطالعاای  متبراو ا اترباا گایگاا  هاي پاوای پ  اک ا        
 مبخصص ا هي پوای عموم  

  ناسای  جدیدیوین دگما  ها•

 کسب اطالعات موپوط پا یک داگا یا مکمل ا حب  گیاها  داگای   •

 پیدا کود  متان  ا مفاهیي یک موضوع•

 جسبجوی یصاایو ا مشاهده فیلي های جواح  ا آموز   دگ یخصص های پ  ک •

 اطالعات پیشماگی دگخصوص انواع یست های آزمایشگاه •

parvaneh Modiramani Slides 



 
 :ازمدالين پالس  به منابع معتبراطالعاتي ديگر نظير  پيوند

 

parvaneh Modiramani Slides 

•MedLine                معتبرترين پايگاه اطالعاتي مقاالت ژورنال هاي حيطه پزشکي 

– www.pubmed.gov 

•DailyMed  وب سايتي جامع از صدها هزار دارو تاييد شدهFDA 

– https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/ 

•LactMed   پايگاه اطالعاتي درباره داروها و مواد شيميايي مضر براي
 مادران شيرده

– https://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-

bin/sis/htmlgen?LACTMED 

•ClinicalTrials.gov  204هزار کارآزمايي باليني از  283بيش از  
 کشور دنيا

– https://clinicaltrials.gov/ 

http://www.pubmed.gov/
https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/
https://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?LACTMED
https://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?LACTMED
https://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?LACTMED
https://clinicaltrials.gov/


 بخش های مدالین پالس

  صدها مطلب دگپاگه پیماگی ا
 سالمب 

 

 اطالعات داگای  ا گیاها  داگای 

 

  فیلي ها ا ایدئو های آموز 

 

  اطالعای  دگپاگه یست های
 آزمایشگاه 

 

 دائوه اتمتاگف پ  ک 
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 : براي ورود به مجموعه مدالين پالس•
• NLM Library of Medicine website: www.nlm.nih.gov 

 

• MedlinePlus Homepage: http://medlineplus.gov 

 

parvaneh Modiramani Slides 

http://www.nlm.nih.gov/
http://medlineplus.gov/


دسترسی به مدالین 
پالس از طریق سایت 

کتابخانه ملی    
 پزشکی امریکا
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 لينک مدالين پالس 

 NLMوب سايت جديد کتابخانه ملي پزشکي 
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Health topics 

تقسیم بندی  
اطالعات درباره 
سیستم های 
بدن و بیماری 

 های آن

لیست 
 الفبایی
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 لیست موضوعی



Health Topics 
 تقسيم بندي موضوعي  
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 دايره المعارف پزشکي

 موضوع هاي مرتبط

  الکترونيک مدالين پالس موضوع هاي مرتبط درنشريه











 لیست الفبایی





Drugs, Herbs and Supplements 
 داروها، گياهان دارويي و مکمل ها 







 اطالعات بيشتر دارو



 Aloe Vera= گياهان دارويي



















Medical encyclopedia=  
 دائره المعارف پزشکي

موضوع بيشتر بخوانيد درباره  





اطالعاتي مفيد در باره تست هاي آزمايشگاهي ، مثال کاربرد يک تست 
آزمايشگاهي،  دليل دستورپزشک براي انجام آن، تست چگونه انجام 

 مي شود و معنا و تفسير نتايج چيست؟

 فهرست الفبايي



 :  هر تست شامل
Test name? 
What is it used for? 

 
Why do I need ….test? 

 
What happens during ……test? 

 
Will I need to do anything to 
prepare for the test? 

 
Are there any risks to the test? 

 
What do the results mean? 

 
References 

:اطالعات هرتست شامل  



 نمونه اي از صفحه  

 Dتست ويتامين 



MedlinePlus Magazine 



منابعي درباره سالمت و 
 بهداشت به زبان ساده



ليست  
الفبايي  
+ موضوعي

لينک به  
 مطلب







 چگونه در مدالين پالس جستجو کنيم؟

موضوع تايپ: اولين گام  

 رعايت نکاتي براي جستجويي سودمند



مطالعه و بررسي نتايج : دومين گام  




