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 ٍپایگاClinicalkey، اًتطارات هحصْالت هجوْعَ ای ازElsevier هی تاضذ. 

 قذرتوٌذ کَ جاهعیت ، هْرد اطالعاتی هْتْر جستجْی تالیٌی ّ یک پایگاٍ یک

 .در تازیاتی اطالعات دارداطویٌاى تْدى ّ سرعت 

 پاسخگْیی از هسیتِای آى هحسْب هی ضْداطالعات تازیاتی ّ. 

 َدارّیی ، تصاّیر ، اطالعات ، کتاب، راٌُواُا ، هجالت ای است از هجوْع

 ...ّّیذیُْای پسضکی ّ جراحی 

  ضْاُذ تالیٌی هْرد ًیاز پسضکاى، پیرا پسضکاى ،داًطجْیاى ّ تیواراى



.

 عٌْاى هجلَ پسضکی ّ جراحی از اًتطارات  500تیص ازElsevier

 عٌْاى کتة هرجع پسضکی ّ جراحی 1100از تیص 

 هجالت عٌْاى هجلَ از  5۷کاهل هجوْعAmerica north of Clinics

 عٌْاى ضرح عول جراحی 450تکٌیک جراحی ّ  350تیص از آهْزش 

 تیواری ۷50تالیٌی ّ ضرح تیواریِای هثتٌی تر ضْاُذ تیص از هقاالت 

 راٌُوای آهْزش تیوار 15000تَ تیص از دسترسی 

 ّیذیْ پسضکی 13000حذّد 

 تصْیر پسضکی 5000000حذّد 

 راٌُوای عولی تالیٌی 4000از تیص 

 دارّ کَ تْسط ضرکت  2۹00تیص از اطالعاتstandard Gold  فراُن ضذٍ ّ تَ رّزرساًی هی

 .ضْد

20  کَ تَ صْرت رّزاًَ از کتاتخاًَ هلی پسضکی تَ ایي هجوْعَ هذالیي هقالَ خالصَ هیلیْى
.اضافَ هی گردد



 ترای استفادٍ تِتر از اهکاًات ایي پایگاٍ هاًٌذ رخیرٍ ّ تازیاتی ًتایج جستجْ در
پس از اًجام ثثت ًام ، از گسیٌَ . کٌیذ ( Register)هراجعات تعذی، ثثت ًام 

Login ترای ّارد ضذى تَ پایگاٍ استفادٍ ًواییذ.
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