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MD consult 

برترین منابع پزشکی جهان را دریک سرویس مجتمع اینترنتی جمع نموده تا پزشکان بصورت کارآمد پاسخ سواالت خود را دریابند و 

می باشد و مجالتی گردآورده است که در Elsevierپایگاه اطالعاتی  MD consultتصمیمهای درمانی بهتری اتخاذ نمایند. ناشر 

Science Direct:موجود نمی باشد .چهار ناشر کتابهای این مجموعه عبارتند از 

 Mosby 

 WB Sonders 

 Churchill Livingston 

 Academic Press 

ین با ورود به پایگاه اطالعاتی شما می توانید در ابتدا با داشتن شناسه کاربری و رمز عبور در هرکجای دیگر غیر از اینترنت دانشگاه به ا

را در باالی صفحه Create Accountو از امکانات آن بهرمند شوید. جهت ثبت نام نموده می بایست گزینه سایت دسترسی داشته 

 کلیک نمایدد

 
 

 

 

 

 

 شوید loginرا کلیک و  I Acceptبعد از تکمیل اطالعات گزینه 
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 گروه زیر طبقه بندی شده است: 9در MD consultمجموعه 

Books 

Journals 

The clinics 

Patient Education 

Drug 

Guidelines 

Images 

News 

CME 

 

 کتابها

کتاب مرجع پزشکی ، کاربران قادرند تا به طور همزمان در کل مجموعه جهت رسیدن به اطالعات مورد  125با وجود متن کامل بیش از 

 نیاز خود به جستجو بپردازند

کرده ، لیست الفبایی کتابها با مشخصات کامل کتابشناسی ظاهر را کلیک Booksعبارت  برای جستجو در قسمت کتابها در صفحه اصلی

 می گردد.

 

 

 

 در لیست الفایی ،جستجو را ادامه و کتب مورد نیاز را پیدا می کنیم و با کلیک روی عنوان کتاب مشخصات کامل کتاب ظاهر می شود.

Books 
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 وی آن صفحه زیر ظاهر می گردد:را از لیست انتخاب، یا کلیل بر ر  Albertبه عنوان مثال کتاب 

 

 در این صفحه می توان به کتابهایی در موضوعات مختلف دسترسی داشت. specialtiesبا انتخاب 
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 با انتخاب هر یک از عناوین و موضوعات می توان به اطالعاتشان دسترسی داشت

 را وارد نماییم سپس صفحه زیر ظاهر می گردد.cancerعبارت forرا انتخاب و در قسمت Booksدر صفحه جستجو می توان کلمه 

 

در این پایگاه موجود می باشد . با کلیک بر روی هرکدام اطالعات کامل  Cancerنتیجه جستجو، فهرست کتابهایی است که در زمینه

 کتاب آورده می شود.

 

Journals 

مجله 80که شامل محتوی کامل مقاالت بیش از Medlineنه تنها چکیده ها ،بلکه تمام متن مقاالت از طریق موتور جستجوی قدرتمند 

می باشد، ارائه می گردد. این موتو جستجو همچنین چکیده های اسناد پزشکی را از clinics of north Americaپزشکی و مجالت 

 ختیار کاربران قرار می دهد.در ا Cochran Database ofطریق 

در 
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وارد نموده، سپس اطالعات خواسته  forرا انتخاب و کلیدواژه مورد نظر را در قسمت  Journal/medlineدر قسمت جستجو ابتداعبارت

 را مشخص و جستجو می کنید.شده از قبیل نام نویسنده، نام مجله ، محدوده زمانی ، زمان ، نوع مقاله و محدوده سنی 

ین ترتیب مقاالت بر اساس مقاالت مرتبط می باشدکه در صورت تمایل می توان آن را تغییر داد. در هر صفحه رکورد نشان داده می بد

 بر روی گزینه مورد نظر کلیک نمایید. PDFشود . جهت دریافت کل مقاالت کل مقاله به فرمت 

 

 از لیست الفبایی ژورنالها هم می توان جستجو را انجام داد.

 

 

 به صفحه ژورنالها را می توان از لیست ژورنالهای سایت پیدا کرد. آخرین اطالعات مربوط

The clinics 

MD consult تنها سایتی است که ژورنالهای کلینک را به صورت تمام متن در اختیار کاربر قرار می دهد ژورنالهایClinics منابعی

 بالینی دارا می باشندهستند که بیشترین اطمینان را در مطالعات 

Patient Education 

شامل برگه های آموزشی بیمار می باشد که در زمینه شناخت بیماری و نیز درک دستورات درمانی پزشک به بیماران یاری می رساند . در 

راتی در این برگه ها مطابق برگه آموزشی دسترسی داشته باشند . همچنین قادرند تا تغیی 10000این سایت بیماران می توانند به بیش از 

 با نیاز خود ایجاد نمایند.

Drugs 

در اختیار کاربران برحسب نام FDAدارو از سوی 22000بانک اطالعات دارویی بسیار جامعی است ، شامل اطالعات تصویب شده بیش از 

genericsندی شده اند.یا نام تجاری، کالس درمانی یا دارویی یا موارد موثر دارو در این بانک تقسیم ب 
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 در صفحه اول دو عبارت به چشم می خورد:

1- Safety notics نوع از جدیدترین داروها در این بخش وارد می 3داروهایی راکه دارای بروشور می باشند معرفی و بطور دائم

 شوند

2- FDA Approvals از جدیدترین داروها در نوع  3داروهایی که دارای تایید از سازمان بهداشت دارو و درمان می باشد به همراه

 این بخش معرفی می گردد.

Guidelines 

انجمن پزشکی و نمایندگی های دولتی در زمینه بیماریهایی مختلف ، ارائه  75راهنمای عملی بالینی توسط بیش از  1000بالغ بر 

 می شود.

 

 

 

 از این طریق می توان به سایت مجله متصل و مقاله را بطور کامل دریافت کرد.

Images 

 در این بخش میسر می باشد. MD consultهزار تصویر از معروفترین کتب پزشکی موجود در سایت 50دسترسی به بیش از 

 را انتخاب و وارد صفحه شویم imagesاین تصاویر شامل: عکس، جدول، نمودارو... می باشد. در صفحه اصلی عبارت 
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News 

MD Consult  با در نظر گرفتن بخشNews امکان همگام بودن با آخرین پیشرفتها را به صورت عملی از جدیدترین مجالت گرفته تا

به صورت بسیار ساده و راحت برای کاربران خود فراهم نموده است.  اطالعات روزآمد به صورت مشخص در  FDAابالغیه های سازمان

 جدید دسترسی داشته باشید.سایت قرار داده می شود. و شما قادر خواهید بود هر لحظه به اطالعات 

 


