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Clinical keyپایگاه 

 از محصوالت انتشاراتElsevier

 موتور جستجوي بالینی هوشمند

 پایگاه اطالعاتی شامل کتاب ، ژورنال، تصویر،مولتی مدیا، اطالعات دارویی و. ..

 پیراپزشکانو پاسخگوي نیاز هاي کلیدي بالینی پزشکان

 نمحتواي تخصصی حوزه هاي پزشکی و جراحی را براي کاربرامتون و دسترسی یکجا به انواع قابلیت



Clinical keyمحتوای 

 جراحیژورنال هاي پزشکی و عنوان 650از بیش

 کتب مرجع پزشکی و جراحیعنوان 1000بیش از

 بیماري2000بیش از اطالعات

 فیلم هاي ویدئویی مرتبط و وابسته17000بیش از

2/2 پزشکی و جراحیمیلیون تصویر

 عملیراهنماي 5000بیش از

 راهنماي آموزش به بیمار15000بیش از

 مونوگراف دارویی7900بیش از



Clinical keyویژگی های

Fast

Complete

Trusted

Convenient



با سایر منابع بالینیClinical keyمقایسه 



(Register)ضرورت ثبت نام 

ذخیره نتایج جستجو

مدیریت پاورپوینت و به کار گیري آن ها در دفعات بعدي

 دسترسی بهpdfتمام متن مدارک

تنظیمات

ثبت نام براي اولین بار باید در دانشگاه یا مراکز وابسته به دانشگاه صورت گیرد: نکته.

اتصال از طریق : نکتهRemote Access خارج از دانشگاه و بدون نیاز بهVPN با ایمیل ، تنها
باشد و در پایگاه هاي دیگر می Clinical keyآکادمیک امکان پذیر است و این امکان مختص به پایگاه 

.دیده نمی شود



روش های دسترسی به پایگاه

 کلیک بر روي لوگوي -کتابخانه دیجیتالاز طریق پورتالclinical key

diglib.lums.ac.ir

به صورت مستقیمwww.clinicalkey.com



Diglib.lums.ac.ir



الگین شدن با اطالعات
کاربریحساب 

عضویت جهت 
اهاستفاده از پایگ

و بازگشت به صفحه جستج
بعد از انجام هر جستجو



اطالعات خواسته شده را وارد نموده و بر 
کلیک نماییدRegisterروی گزینه 

1

2



کلیک Loginبرای ورود به پایگاه بر روی 
خود را وارد passwordو  user nameنمایید و 

نمایید

2

1



با وارد کردن ایمیل دانشگاهی لینک
فعال سازی به ایمیل شما ارسال می 
گردد و در محیط خارج از دانشگاه 

می توان به متن VPNبدون نیاز به 
.  ردکامل این پایگاه دسترسی پیدا ک

منوی کشویی جهت محدود 
کردن نتایج جستجو

ری شناسایی نام کارب
پس از عضو شدن



کتاب

مشورت جراحی
چند رسانه ای
مشورت بالینی
آموزش بیمار

راهنمای بالینی
اطالعات دارویی

آزمایش های بالینی
مقاله

clinicalkeyانواع محتوا در پایگاه 



Books



ازمنوی Booksانتخاب 
all Types

اژه انتخاب کلیدو
جستجو

1 2

دهتعداد نتایج بازیابی ش

جو بر فیلتر کردن نتایج جست
ه، نوع منبع، نوع مطالع: اساس

تخصص و تاریخ

مرتب کردن نتایج 
جستجو بر اساس 

ارتباط یا تاریخ
در کتاب MSتعریف 

Clinicalkeyانتخابی 



Save, PDF, Emailآیکون های
CME(آموزش مدوام پزشکی)

از MSتعریف 
کتاب مورد نظر

سرفصل مطالب



Books



فیلتر کردن بر اساس
تخصص

نوار جستجوی 
عنوان کتاب

نمایش الفبایی 
عنوان کتاب ها

هکتب برجست



فهرست مطالب
جستجو در کتاب

اطالعات کتاب



PDFدانلود فایل 

سرفصل مطالب



:نکته

 امکان دانلودPDF جود نداردکتابها در کلینیکال کی وهمه.

 لود آیکن دانامکان پذیر است که دی اف پی به فصل فصل به صورت دانلود کتابهاPDF 
.  استرنگقرمز

 دیگر فقط بصورت برخیhtml آیکن دانلود قابل دسترس هستند کهPDFخاکستری
.استرنگ 



Journals



جو بر فیلتر کردن نتایج جست
ه، نوع منبع، نوع مطالع: اساس

تخصص و تاریخ

در Renal Diseaseتعریف 
Clinicalkeyمنابع انتخابی 



PDFدانلود فایل 

اطالعات مجله

سرفصل مطالب



جو بر فیلتر کردن نتایج جست
اساس مقاالت مدالین



:نکته
Pubmed

تی پایگاه اطالعاتی پابمد یک پایگاه اطالعاتی پزشکی می باشد که مقاالت ایندکس شده در بانک اطالعاPMC 

میلیون منبع را پوشش میدهد که 22بالغ بر 1996از سال  (Pubmed))پابمد . را در بر می گیرد Medlineو

عالوه بر منابع موجود در مدالین، ارجاعات دیگري . جمع آوري شده اند Medlineاز طرق مختلف منجمله بانک 

:نیز در پابمد وجود دارند

قبل از کنترل کیفی: ارجاعات در حال انجام

ارجاعات در مجالت خارج از موضوع پزشکی

 ارجاعات در مجالت با مقاالت پیش از چاپAhead of print

 ارجاعات به کتبNCBI

وعه از مدالین بزرگترین زیرمجم. ارجاعات پابمد اغلب داراي یک لینک به اصل مقاله در وب سایت ناشر میباشند
.میباشدپابمد 



Medline

است که پاب مد بانک اطالعاتی رایگان مجالت بیومدیکال و چکیده هایی. مدالین بزرگ ترین جز پاب مد است
.توسط کتابخانه ملی پزشکی امریکا تولید می شود

 توسط بانک اطالعاتی ارجاعات مجالت و ژورنال ها توسط کتابخانه ملی آمریکا 1960از سال مدالینNLM 
ژورنال هایی که مرتبط با 5600این تعداد از منابع تقریبا از . میلیون منبع تشکیل شده است20از بیش از 

 Medlineسردبیران مجالت می توانند جهت نمایه سازي در . دانشگاه ها هستند گردآوري شده است

براي نمایه سازي و پذیرش در  LSTRCجلسات کمیته . ارایه نمایند LSTRCدرخواست خود را به کمیته 
.گیردمدالین هر شش ماه برگزار می شود و درخواست ناشران مورد بررسی قرار می 

 اطالعاتی مدالین از طریق درگاه پابمد قابل دسترسی و جستجو میباشدبانک.



ژورنال چاپ 
کننده مقاله

ل لینک فودسترسی به 
تکست مقاله در پابمد



PubMed IDکلیک روی 
ر دجهت دسترسی به مقاله 

پابمد 



ه کلیک جهت دسترسی ب
متن کامل مقاله

کلیک جهت ارسال به نرم 
Endnoteافزار مدیریت منابع 



Endnoteکلیک جهت ایجاد فایل 
و ارسال به نرم افزار



Journal



ر فیلتر کردن ب
اساس تخصص

نوار جستجوی 
عنوان مورد نظر

مجالت برجسته

نمایش الفبایی
عنوان مجالت



مشخصات 
آخرین شماره

جستجو در 
مجله



انتخاب دوره و 
شماره مورد نظر



مشخصات 
شماره انتخابی

مقاالت شماره 
مورد نظر

PDFدریافت 
مقاله



Clinical Trials



دهتعداد نتایج بازیابی ش

فیلتر کردن 
نتایج جستجو

Clinical Trialsانتخاب 
all Typesازمنوی 





مشاهده شماره آیدی 
کارآزمایی بالینی در سایت 

clinicaltrials.gov 



Drug Monographs



نتایج داروهای 
مرتبط با بیماری

یجستجوی بیمار



جستجوی نام دارو



اطالعات دارو 
اعم از نحوه 

مصرف، 
تداخالت، 

...عوارض و 

رهپرینت، ایمیل، ذخی

د معرفی کامل دارو و کاربر
آن در درمان بیماری



Drug Monographs



فیلترهایی 
برای مشاهده 

داروها جستجوی داروها بر 
اساس عنوان

فهرست الفبایی
داروها



Guidelines



دستورالعمل های 
MSمربوط به بیماری 

در نتایج MSتعریف 
Clinicalkeyانتخابی 



عنوان مجله



Guidelines



ان فیلتر سازم
و تخصص

جستجوی راهنماها 
بر اساس عنوان

فهرست الفبایی
راهنماها



Patient Education



انتخاب نتیجه 
مورد نظر

تعریف میگرن در منابع
Clinicalkeyانتخابی 



پرینت



Patient Education



فیلترهای 
تخصص، 
سازمان 
ه تهیه کنند

و زبان

جستجوی بر 
اساس عنوان

فهرست الفبایی



Clinical Overviews/

First Consult



CO&FCانتخاب 
all Typesازمنوی 

اژه انتخاب کلیدو
جستجو



موارد مربوط به 
تشخیص و درمان 

بیماری



Clinical Overviews/ 
First Consult



انتخاب تخصص و مشاهده 
تمام نتایج مربوط به آن

جستجوی بر 
اساس عنوان

فهرست الفبایی



Procedures Consult



جستجوی 
رکلیدواژه مورد نظ

 Procedures Consultانتخاب 
all Typesازمنوی 



اطالعات این قسمت شامل تمام موارد
مربوط به عمل، تجهیزات مورد نیاز و

می باشد... 



Procedures Consult



انتخاب تخصص و مشاهده 
تمام جراحی های مربوط به آن

جستجوی بر 
اساس عنوان

فهرست الفبایی



Multimedia



فیلتر بر 
ر اساس تصاوی

و ویدئو

بی نتایج بازیا
شده



ایمیل، پرینت، افزودن به
یرپاور پوینت و ذخیره تصو

مشاهده تصویر در منبعی 
که متعلق به آن است مشاهده تصویر 

در اندازه کامل

ر افزودن تصوی
تبه پاورپوین



انتخاب مجموعه ای از 
تصاویر و افزودن آن 

ها به پاورپوینت



ایجاد اسالید 
جدید

های افزودن تصویر به اسالید
از قبل ایجاد شده

اضافه 
کردن



مشاهده تصاویر اضافه 
شده به اسالید مورد نظر



انتخاب و حذف 
اسالید ایجاد شده



ی لیست اسالیدها
ایجاد شده

ارسال تصاویر 
انتخاب شده به 

پاورپوینت

افزودن تصویر از 
محتواهای ایجاد شده



مشاهده ویدئو در 
اندازه کامل 



ذخیره : تاریخچه جستجو
خودکار فرایند جستجو و 

امکان ذخیره یا اجرای 
دوباره جستجو



ذخیره یا حذف 
جستجوی انجام شده

مشاهده جستجوهای 
ذخیره شده 
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با تشکر


