
 

 

 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان

 

 

 Clinicalkeyراهنمای ثبت نام در پایگاه 

 

 تهیه و تنظیم

 دنفرزانه محمودو

 علوم پزشکی لرستان دانشگاه کتابخانه مرکزی

 1397مرداد 



 :وجود داردک وزارت بهداشت دو روش به طور کلی جهت دسترسی به پایگاه های اطالعاتی مورد اشترا

 IP addressدسترسی به این روش با  مراکز وابسته به آن هستید )مانند بیمارستان ها(.زمانی که در محیط دانشگاه و . 1

شناسایی شده و امکان دسترسی به منابع مورد کاربر دانشگاه علوم پزشکی لرستان های دانشگاه انجام می شود و شما به عنوان 

 فراهم است. اشتراک 

 passwordو  user nameگزینه های  VPNکه در این مورد با استفاده از  زمانی که در خارج از محیط دانشگاه هستید. .2

 را وارد کرده و پس از آن در هر مکانی امکان دسترسی به منابع وجود دارد.

 

شخصی شام فعال نشده  connectionندارید و  passwordو  user nameتوجه فرمایید در صورتی که دسرتسی به ته: نک

  مراجعه فرمایید. واحد مربوطه ITاست به مسئول 

شده و بر روی لوگوی  diglib.lums.ac.irابتدا وارد سایت کتابخانه دیجیتال به آدرس  جهت شروع ثبت نام

برای شما  VPN connectionامکان دسترسی به  پورتالکلیک نمایید. در این  Clinical keyپایگاه اطالعاتی 

 اتصال های روش. است شده فراهم IOS و اندروید لموبای گوشی از استفاده با دسترسی همچنینفراهم شده است. 

 .است شده داده توضیح قسمت این در

 

   



 

 

 

 VPNدسرتسی به
Connection 

دسرتسی با لبتاب، کامپیوتر 
و گوشی های موبایل 

 اندروید و آیفون

انتخاب دسرتسی خارج 
 از دانشگاه در ویندوز
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 برای مشاهده دستور العمل سایر اتصال ها بر روی لینک مربوط به اتصال مورد نظر کلیک فرمایید.

 

  :طریق موبایل برای اتصال از نکته(و اندروید IOS) فیلرت شکن منی باشید  از طریق موبایل قادر به اتصالدر صورتی که

  خود را غیر فعال منایید

  :توجه فرمایید امکان استفاده از نکتهRemote access  تنها توسط پایگاه اطالعاتیClinical key  .ایجاد شده است

 . می باشد VPN connection و یا  IP address نیازمند اتصال از طریق اطالعاتی استفاده از سایر پایگاه های

  :به همین روش امکان پذیر می باشد. نیز امکان دسرتسی به سایر پایگاه های اطالعاتی نکته 

 

وارد کردن نام 
 کاربری و رمز عبور

 اتصال



 Clinical keyروش ثبت نام در پایگاه اطالعاتی 

  ثبت نام نمایید.  و سپس اقدام به کلیک نمایید Clinicalkeyپایگاه بر روی لوگوی  کتابخانه صفحه پورتالدر

 

 

  

 

 

 



 

 



 

  


