
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان

مرکزی کتابخانه 

Clinicalkeyراهنمای جستجوی کتاب در پایگاه 

محمودوندفرزانه : تهیه کننده

کارشناسی ارشد کتابداری و اطالع رسانی پزشکی



Clinicalkey شامل همه کتب مرجع پزشکی و جراحیElsevier

به کاربران Remote Accessبا فراهم کردن دسترسی خارج از دانشگاه یا ( عنوان1190بیش از )

.  وصل شوندClinicalkeyبه پایگاه عضو دانشگاه اجازه می دهد خارج از محیط دانشگاه نیز 

 بخش جهت استفاده بهتر از امکاناتBooks پایگاهClinicalkey و دسترسی بهpdf تمام متن

. در پایگاه  الزامی است( Register)ثبت نام مدارک  

کتابخانه مرکزی برای این کار با استفاده از آدرس(diglib.lums.ac.ir ) و انتخاب کتابخانه

دیجیتال می توانید به منابع این پایگاه  دسترسی پیدا کنید 



Diglib.lums.ac.ir



Diglib.lums.ac.ir

ش انتخاب پایگاه از بخ

کتب الکترونیکی 



جهت ثبت نام در پایگاه بر روی 

Registerددر باالی صفحه کلیک نمایی.



اطالعات مورد نیاز 

در پنجره جدید را 

تکمیل نمایید

کلیک نماییدRegisterبر روی آیکون 



برای Loginپس از انجام ثبت نام از گزینه 

وارد شدن به پایگاه استفاده کنید



User name  وpassword خود را وارد

شما آدرس user nameدقت نمایید که . نمایید

ایمیلی است که هنگام ثبت نام وارد نموده اید و
passwordرا خودتان قبال تعیین کرده اید  .

دشدن کلیک نماییLoginجهت 



د با وارد کردن حساب کاربری به موار

.  نیدمنوی کشویی دسترسی پیدا می ک

ام و وارد کردن ایمیل و پسورد باید نloginبعد از 

.خود را در محل نمایش داده شده مالحظه نمایید



یجه منوی کشویی برای محدود کردن نت

جستجو به یک نوع محتوی خاص 

با وارد کردن کلید واژه مورد نظر

.می توانید به جستجو بپردازید
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تاب تعریف سرطان سینه در ک
امکان فیلتر کردن clinicalkeyانتخابی 

نتایج جستجو کلیک بر روی 

کتاب مورد نظر



سر فصل مطالب 

جهت دسترسی به 

یک بخش خاص از 

مطلب مورد مطالعه

CME تنها برای کتاب

ها، مقاالت تمام متن و 
First Consult در

دسترس است 

آیکون های 

دانلود، ذخیره،

تایمیل و پرین
دانلود فایل 
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روشی دیگر برای 

جستجوی کتاب، 
از Booksانتخاب 

Browseقسمت 



دن فیلتر کر

بر اساس 

تخصص
نوار جستجوی عنوان 

کتاب مورد نظر

کتب 

برجسته

بر نمایش الفبایی عنوان کتاب ها

اساس حرف انتخابی



تایپ کلیدواژه مورد نظر

کلیک بر روی کتاب مورد نظر



فهرست مطالب 

کتاب مورد نظر جستجو در مطالب 

کتاب مورد نظر
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