
 

 بروشور آموزشی پایگاه  اطالعاتی
 Clinicalkey 

 

 گردآوری و تنظیم: 

 کتابخانه دانشکده پزشکی

 :AutoSuggest جستجو با استفاده از

 بنابراین است، شما دسترس در همیشه جستجو نوار 

میتوانید  باشید که کی کلینیکال صفحه هر در شما

 .براحتی جستجو کنید

در نوار جستجو،   AutoSuggest برای استفاده از

نخستین حروف نویسنده، ژورنال یا کتاب را تایپ کنید در 

همان حین که شما مشغول تایپ هستید کلینیکال کی 

 .دهد پیشنهادات خود را نشان می

  بر روی بهترین نتیجه کلیک کنید. سیستم صفحه

 نتایج جستجو را نشان می دهد

 

 :صفحات موضوعی

ی مختلف درمورد  صفحه ۰۰۱۱کلینیکال کی حدود 

ها، فاکتورهای ریسک، تشخیص بیماری، درمان و  بیماری

.بسیاری موضوعات دیگر در خود دارد  

 

 پزشکی اطالعاتی پایگاهموتور جستجو و  کی کلینیکال

 گیری پزشکان، های الزم برای تصمیم است که مولفه

 کند.  صان سالمت را برآورده میصکتابداران پزشکی و متخ

پایگاه اطالعاتی به شرکت الزویر متعلق بوده و به این 

 این محتوای منتشر شده توسط این شرکت دسترسی دارد.

 .است قابل اعتماد و راحت، کامل، سریع سرویس

 :Clinicalkey   جستجو در

شود. نوار  ساده شروع میهمه چیز تنها با یک جستجوی 

همیشه در دسترس است، پس  Clinialkey جستجوی

توانید با استفاده از آن به  شما هر وقت که بخواهید می

های بسیاری وجود دارد که  جستجو بپردازید. گزینه

توانید با استفاده از آنها جستجوی خود را محدود کنید.  می

یج جستجوی خود را توانید با استفاده از فیلترها نتا شما می

 .بهبود بخشید

 

 

 

https://iranpaper.ir/blog/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-clinicalkey/
https://iranpaper.ir/blog/tag/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C/


 

 

 

 گردآوری و تنظیم:

 شکده پزشکینکتابخانه دا

 

دانید دقیقاً به دنبال چه نوع محتوایی هستید  زمانی که می

 استفاده بکنید. فیلد جستجو در  Scoped Search از

 مایل که تمامی صفحات قابل دسترسی است، هر زمان

 .بکنید استفاده آن از توانید می بودید

 :Scoped Search برای استفاده از

از روی فیلد جستجو برروی منوی نارنجی رنگ کلیک  .۰

 داده نشان جستجو قابل محتواهای از ای مجموعه کنید.

 .شد خواهد

خواهید جستجو شود را انتخاب  نوع محتوایی را که می .۲

 .کنید

ی مورد نظر خود را وارد  در فیلد جستجو کلمه .۳

نیکال کی فقط برحسب محتوایی که انتخاب کلی کنید.

 .اید جستجو را انجام خواهد داد کرده

توانید از جستجوی محدود برای جستجو در یک  شما می .۰

 .یا ژورنال خاص نیز استفاده بکنید مقالهکتاب، 

 

 :نگاهی به صفحه نتایج جستجو

 :توانید ی نتایج جستجو می شما در صفحه

نتایج را  Scoped Search ی با استفاده از گزینه

 .محدود کنید

 .کنید چاپنتایج مختلف را ذخیره، ایمیل و یا 

خود را از فیلترهای نوع منبع، نوع تحقیق و تاریخ  نتایج

 .کنید محدود

 بر حسب ارتباط و یا تاریخ مرتب کنید

حتی در صورتی که شما یک غلط تایپی داشته باشید 

بینی کند  تواند پیش کلینیکال کی در زمان جستجو می

را به شما نشان  به دنبال چه محتوایی هستید و آن

 .بدهد

. 
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