
 

 

       

 

 

 

 

 

می گامی که مردم از کتاب خواندن بازهن

 مانند ، از فکر کردن باز می مانند. 
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 مجموعه از آنالين پزشکي مرجع منبع جديدترين

 و سالمت - جهاني اطالعات ارائه در پیشرو الزوير

 و پزشکان بالیني نیازهاي جستجوي بديع ابزار

آنچه که   .است گیري تصمیم جهت پیراپزشکان

 مشابه منابع ساير از را بالیني جستجوي موتور اين

 گذاري تگ هوشمند محتويات کند، مي متمايز

 شده ادغام بندي رده پايه بر که است آن شده

 باشد، مي (EMMeT) الزوير پزشکي

 

 بندي رده براساس پايگاه منابع ديگر بیان به

 محتواي و شوند مي گذاري برچسب الزوير خاص

 مي هوشمند تبديل محتواي به را متداول و سنتي

 در موضوعات ترين مرتبط به دستیابي تا نمايند

 .گیرد صورت زمان کمترين

 

 

 ویژگی های پایگاه برای پزشکان،

 :کتابداران بیمارستان ها و مدیران

 بزرگترين ارائه:  comprehensive - جامعیت

 هر در شده منتشر شواهد بر مبتني منابع مجموعه

 و پويا منبع يک در جراحي و پزشکي تخصص

 مطالب و منابع جستجو هنگام در که هوشمند

 ارتباط يک عبارتي به  .میدهد را پیشنهاد مرتبط

 تا نمايد مي ايجاد بالیني منابع ديگر با مفهومي

 آن در اطالعات تمام جستجو به يک با بتوان

 .کرد پیدا دسترسي يکجا صورت به زمینه

 :  Trusted – بودن اطمینان قابل
 در روزانه که جديد مطالب شدن نمايه دلیل به 

  به روزآمد دسترسي امکان گیرد، مي قرار پايگاه

 



 

 

 مي تآمین جستجو کلیدواژه با مرتبط مطالب

 دد. گر

 جستجوي نتیجه روزآمدي به پزشکانبنابراين 

 امر اين نتیجه در  .دارند بیشتر اطمینان خود

 فراهم را بالیني تصمیمات بهبود و خطاها کاهش

 بیمار از بهتر مراقبت به منجر نهايتاً که نمايد مي

  .گردد مي

 :  speed to answer -پاسخگويي  سرعت

 اطالعات به دسترسي پايگاه، هوشمند محتواي

 به پزشکان براي را يافته و سازمان مطمئن جامع،

 جستجوي به نیازي که ساخته فراهم اي گونه

 بیماران از در مراقبت و نداشته مختلف منابع

 .شود جويي صرفه آنها وقت در و باشند کارآمدتر

 : easy of use - استفاده سهولت
 را آن ، پزشکان روزانه هاي يافته يکپارچه ادغام 

 کارآمد و مطمئن سرمايه علمي يک عنوان به

 .شود مي ارائه ساده کاربري رابط با که درآورده

 بودن فرد به منحصر دلیل ويژگیها اين

Clinicalkey  کلیدي نیازهاي به پاسخگويي در 

 .باشد مي بالیني پايگاههايساير  به نسبت

 دسترسي نمودن فراهم با اخیراً بالیني پايگاه اين

 کاربران به Remote Access يا دانشگاه از خارج

 کرده نام ثبت سازماني ايمیل با که دانشگاه عضو

 نیز دانشگاه محیط از خارج دهد مي اجازه اند،

 امکاني .شوند وصل به پايگاه vpn به نیاز بدون

 .شود نمي ديده ها پايگاه ساير در که

 :  پايگاه محتواي
 مرجع کتاب عنوان 1000 از بیش

 066 دو حدود برگیرنده در معتبر ژورنال عنوان 

 مقاله میلیون

 600000   دست در و جاري متن تمام مقاالت 

 انتشار

چکیده میلیون 20 حدود MEDLINE هر که 

 با و بازيابي NLM پزشکي ملي کتابخانه از روز

 شده يکپارچه clinicalkey جستجوي نتايج

 است

2900 دارويي نگاشت تک 

4500 طبابت راهنمايGuide Line) ) 
15000 آموزش جزوه 

17000 ويدئو 

تصوير و عکس میلیون سه بر بالغ 

 

 : پایگاه به دسترسي   
  

 الکترونیکي آدرس طريق از  .1
www.clinicalkey.com  

 شیراز، پزشکي علوم دانشگاه سايت طريق از .2

 در موجود لوگوي و الکترونیک کتابخانه

 .سايت
http://dlibrary.sums.ac.ir                  

 

 



