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 مقدمه

 
 

Clinical key بالیىی کلید معىای بٍ الفظی تحت ترجمٍ در کی کلیىیکال  
 .است
 پسضکی مىابع واضران بسرگتریه از یکی محصًل بالیىی، جستجًی مًتًر یک

  .دَد می پًضص را جراحی ي پسضکی َای رضتٍ تمامی ي است (السيیر)



 پوشش موضوعی

 

 ػٌَاى شٍرًال هؼتبر ٍ هقاالت آًْا بِ صَرت کاهل 500بیص از 
 (ّای پسضکی ٍ جراحی رفراًس)ػٌَاى کتاب  900بیص از 

اطالػات دارٍيی 

 راٌّواّای طبابت 
 آهَزش بِ بیوار 

هیلیًَْا تصَير ٍ ٍيذئَی پسضکی ٍ جراحی 

چکیذُ هقاالت هذاليي 
 

 

 



 Clinical keyآدرس ورود به سایت 

•1- https://www.clinicalkey.com 

 

 :آدرس با یا و•
•2- http://diglib.kums.ac.ir/ 

 

https://www.clinicalkey.com/
http://diglib.kums.ac.ir/


 جستجو در پایگاه

 
 
در جستجَی  . ضَد ّوِ چیس تٌْا با يک جستجَی سادُ ضرٍع هی•

سادُ ضوا هی تَاًیذ با آگاّی از ٍاشُ هَرد ًظر خَد يا هترادف ّای  
 .پیطٌْادی بِ جستجَ بپردازيذ

 
 



 کتابُا
 مجالت

 کاآزمایی بالیىی
 اطالعات داريیی

َا گایدالیه  

 آمًزش بٍ بیمار

 مطًرت بالیىی

َای مدالیه چکیدٌ  

 مطًرت جراحی

 يیدئً ي عکس





 









شٍرًال چاپ 
 کٌٌذُ هقالِ

 استٌاد

تَاًیذ بِ لیٌک فَل  با کلیک بر رٍی آى هی
..تکست هقالِ در پابوذ دسترسی داضتِ باضیذ  







Suggestion 
keyword 







  آموزش

 بیمار









اًَاع اطالػاتی کِ در 
 هَرد يک دارٍ 

 هی تَاًیذ ببیٌیذ











 اطالػات ايي قسوت ضاهل
 آهادگی ّای قبل از ػول،

 هَارد تَصیِ بِ اًجام ػول،
 هَارد ػذم تَصیِ بِ اًجام
 ػول، تجْیسات هَرد ًیاز،

 آًاتَهی، فیلن ػول جراحی،
 تکٌیک جراحی، ػَارض ٍ

 .غیرُ هی باضذ











 دیدن در مىبع اصلی









 more informationدر قسوت 
ضوارُ آيذی آى کارآزهايی بالیٌی در 

 را هطاّذُ clinicaltrials.govسايت 
هی کٌیذ ٍ هی تَاًیذ از ايي طريق 

اطالػات بیطتری در هَردش بذست 
.آٍريذ





 فایده تورق چیست؟
در تَرق هی تَاًیذ لیستی از هٌابغ هَجَد در 

هثال درتَرق کتابْا هی تَاًیذ . سايت را ببیٌیذ
 ببیٌیذ چِ کتابْايی در سايت کلیٌیکال کی در

زهیٌِ ّای هختلف هَجَد است يا در تَرق 
هجالت چِ هجالتی راکلیٌیکال کی اضتراک 

.دارد



 تورق کتابها



 تورق کتابها







 تورق ژورنالها


