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Sinahl 

 :سینال معرفي

 خاص صورت به كه است پرستاري با مرتبط سالمت متون و پرستاري شغل براي تركيبي نمايه سينال

 متن سينال.است شده طراحي بهداشت و سالمت هاي حرفه و پرستاري نيازهاي كردن برطرف براي

 از بيش كامل متن نيز و مرتبط سالمت و پرستاري هاي رشته از تخصصي مجله 2700 از بيش كامل

 داروها، پيشينه بيماريها، معيار باليني، علوم هاي تازه اين بر عالوه.ميكند نمايه را تخصصي مجله600

 زبان انگليسي مجالت از كاملي پوشش ارائه.كند مي فراهم را... و باليني آزمايشات جستجو، ابزارهاي

 .آمريكا پرستاران انجمن و پرستاران براي ملي اتحاديه از نشريات و پرستاري

 اين. است پزشکی پيرا و پرستاری زمينه در موجود متن تمام اطالعاتی بانک معتبرترين و ترين جامع

 به آن ژورنال عنوان ۶۰۰ از بيش که باشد می ژورنال عنوان ۳۰۰۰ از متشکل اطالعاتی بانک

 علوم زمينه در مجزا مجموعه ۱۷ ضمن در و دارد وجود مجموعه اين در تخصصی و متن تمام صورت

 در را ژورنال ۳۰۱ تعداد ژورنال عنوان ۶۰۰ اين بين از. دهد می قرار پوشش تحت نيز را پيراپزشکی

 ميسر تاخير بدون پرستاری مطمئن منابع اکثر به دسترسی. يافت توان نمی پرستاری های مجموعه ديگر

 .باشد می کنون تا ۱۹۸۱ سال از نيز ها ژورنال متن تمام دهی پوشش و باشد می

 

 برای ورود به پايگاه سينال برروی لينک زير کليک کنيد.

http://www.cinahl.com 

:مانند هايي سايت به بايد سايت اين در جستجو براي  

Ovid and ebsco  پسورد و كاربري شناسه طريق از شناسايي و پسورد كردن وارد از بعد و شويم وارد 

 .ميشويم سايت وارد
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سینال اطالعاتي پایگاه امتیازات  

داراست را مرتبط سالمت و پرستاري شغل به راجع اطالعاتي  

ندارد را محتويات اين مدالين پايگاه كه است محتوياتي شامل  

• سينال عنوانهاي  (CINAHL heading) 

 .باشد مي موجود مدارك تمامي پايگاه اين جستجو در

سینال اطالعاتي پایگاه معایب  

• داريم اشتراك به نياز بايد پايگاه اين محصوالت به دسترسي براي  

• است مدالين به نسبت محدودتري محتواي داراي  

  EMP)اقدامات مبتنی برشواهد(بسيار محدودند.

 :سينال در جستجو انواع

   Key word search ) اي واژه كليد جستجو

 subject search )  موضوعي جستجو

 :اي كليدواژه جستجوي

 موجب امر اين کنيدووارد می  جستجو جعبه در را جستجو نظر مورد واژه شما كليدي جستجوي وسيله به

 مقاالتي بازيابي از و است نظر مورد واژه دربرداردنده كه شود بازيابي شما براي مقاالتي تنها تا شود مي

 .شود مي جلوگيري ندارد نظر مورد موضوع با ارتباطي كه

 تنها جستجو جعبه در نئوپالسم واژه واردكردن با نئوپالسم به راجع مقاالت جستجوي هنگام به مثال براي

 .شود مي بازيابي شما براي موضوع اين به مربوط مقاالت

 :موضوعي جستجوي

 پايگاه در مقاله هر.هستند پايگاه در خاص عنوان براي شده كنترل واژه موضوعي سرعنوانهاي

 مي طراحي مقاله محتواي توصيف براي كه است موضوعي هاي واژه از مجموعه يك داراي اطالعاتي

 سرعنوانهاي يافتن در كه متقابل ارجاع هزاران و اصلي موضوعي سرعنوان 10600 از بيشتر.شود

 .است موجود سينال در كند مي كمك موضوعي

.است زير مجموعه دو داراي پايگاه اين   
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