
کند. پایگااه اطاالعااتای  برآورده می گیری پزشکان،کتابداران پزشکی، و متخخصان سالمت را های الزم برای تصمیم کلینیکال کی موتور جستجو و پایگاه اطالعاتی پزشکی است که مولفه

ClinicalKey   .به شرکت الزویر متعلق بوده و به محتوای منتشر شده توسط این شرکت دسترسی دارد. این سرویس سریع، کامل، راحت و قابل اعتماد است 

ع وقت به سواالت پزشکی شما پاسخ میسریع:  سر ک می کلینیکال کی در ا ک پزش شغول تای دهد چرا که همانند ی شد، این سرویس در همان حالی که شما م ستیااد اندی پ ه

 دهد. پیشنهادات مناسب را به شما ارائه می

شنهاد میکامل:  رای متخصصان پی ز اینرو همواره محتوای جدید و معتبر را ب  کند. کلینیکال کی به طور مداوم در حال به روز شدن است. ا

گذارید. چه در کنار بیمار خود و چه در حال حرکت، کلینیکال کی به شما اجازه میراحت:  شتراک ب  دهد محتوای پزشکی را در هر حالت یافته و به ا

شته و همواره از آن بهره می گیری های خود به گزینه در سرتاسر جهان متخصصان پزشکی در تصمیممعتبر:  عتماد دا زویر ا د. های ال  گیرن

باشد. کاربران کلینایاکاال  های پزشکی می است. هدف این سایت مهیا کردن پاسخ  پزشک از سرتاسر جهان انجام شده ۲۲۲۲سال و پس از مشورت با بالغ بر  ۲طراحی کلینیکال کی در طول  

ویدئوی آموزشی دسترسی دارند. برای کمک به کاربران در انتخاب بهترین پاسخ سیستم از بررسی متخصصین معروف هر حاوزه اساتافااده  ۰۲۲۲کتاب و  0۲۲۲ژورنال،  ۰۲۲کی به بیش از

 برد.  می

 

 جستجوی سریع:

. انتخاب نوع منبع 0فیلد جستجوی سریع در صفحه اصلی کلینیکال کی به این شرح وجود دارد: 

. جستجوهای ذخایاره 3. جستجوی کلیدواژه که همزمان با تایپ عبارت هایی پیشنهاد می شود  ۲

 نیاز به ثبت نام و الگین شدن است(. 4و  3. تاریخچه جستجو )برای موارد 4شده 

 صفحه نتایج:

در این صفحه خالصه ای از اطالعات نتایج و گزینه های برای محدود کردن نتایج نمایاش داده 

. می توان نتایج را بر اساس نوع منبع محدود کرد )اعداد روبروی هر نوع منبع نشاان 0می شود: 

. محدود کردن بر اساس موضوع مورد نارار از ۲دهنده تعداد نتایج بر اساس آن نوع منبع است( 

. 5. تعداد نتایج بازیاابای شاده 4. محدود کردن بر اساس تاریخ انتشار 3میان موضوعات موجود 

. با آمادن ماوس روی 7. نوع منبع ۰مرتب سازی نتایج بر اساس میزان ارتباط و یا تاریخ انتشار 

. با کلیک بر روی عاناوان مای 8عنوان گزینه های ذخیره، دانلود، ایمیل و پرینت ظاهر می شود 

. عنوان نشریه یا کتاب و ... که با کلیک روی ۰توان به متن کامل و سایر اطالعات دسترسی یافت 

 . نویسندگان و اطالعات نشر0۲آن به سایر بخش های کتاب و نشریه می توان دسترسی داشت 

 تورق در کلینیکال کی:

. انتخاب کتاب ها 0می توانید به تورق بپردازید:  Browsدر هر جای صفحات با کلیک بر روی 

. 7مشاوره بالینی   . ۰. آموزش به بیمار 5. راهنما ها 4. اطالعات دارویی 3. ژورنال ها ۲برای تورق 

. جستاجاو ۰. با کلیک بر روی ... گزینه مراحل مشاوره نیز نمایش داده می شود 8چند رسانه ای 

. کتاب ها بر اساس الفبایی عنوان مرتب شده که با کلیک بار روی 0۲در میان عناوین کتاب و ... 

. محدود کاردن 00حرف مورد نرر عناوینی که با آن حرف شروع می شود نمایش داده می شود 

 نتایج بر اساس موضوع مورد نرر

 تعداد کتاب های قابل دسترس در کلینیکال کی بر اساس موضوع به این شرح است:

 جستجو در کلینیکال کی


