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Clinical Keyراه های ورود به 

اه و آدرس را تایپ می نمایید یا از طریق سایت دانشگ"یا مستقیما clinical keyجهت ورود به 
لینک کتایخانه دیجیتال وارد می شوید

 https://www.ClinicalKey.com





 پایگاهClinical Key مجموعه ای از محصوالت انتشارات ،Elsevierمی باشد.

در یک موتور جستجوی بالینی و یک پایگاه اطالعاتی قدرتمند که جامعیت ، مورد اطمینان بودن و سرعت
.بازیابی اطالعات و پاسخگویی از مزیتهای آن محسوب می شود

 مجموعه ای است از مجالت ، کتاب، راهنماها ، اطالعات دارویی ، تصاویر ، ویدیوهای پزشکی و جراحی  و
شواهد بالینی مورد نیاز پزشکان، پیرا پزشکـــان ،دانشجویــــــان و بیماران 



 این مجموعه حاوی:

 عنوان مجله پزشکی و جراحی از انتشارات 500بیش ازElsevier

 عنوان کتب مرجع پزشکی و جراحی1100بیش از

 عنوان مجله از مجالت 57مجموع کاملClinics of north America

 عنوان شرح عمل جراحی450تکنیک جراحی و 350آموزش بیش از

 بیماری 750مقاالت بالینی و شرح بیماریهای مبتنی بر شواهد بیش از

 راهنمای آموزش بیمار15000دسترسی به بیش از

 ویدیو پزشکی13000حدود

 تصویر پزشکی5000000حدود

 راهنمای عملی بالینی 4000بیش از

 دارو که توسط شرکت 2900اطالعات بیش ازGold standardفراهم شده و به روزرسانی می شود.

20ی میلیون خالصه مقاله مدالین که به صورت روزانه از کتابخانه ملی پزشکی به این مجموعه اضافه م
.گردد



ات برای استفاده بهتر از امکانات سایت مانند ذخیره نتایج جستجو و بازیـــابی آنها در مراجع
پس از انجام ثبت نام ، از . کنید ( Register)ثبت نام Remote Accessبعدی،و فعال سازی 

ک جهت ثبت نام حتما از ایمیل آکادمی.برای وارد شدن به سایت استفاده نمایید Loginگزینه 
.استفاده نمائید





clinicalkeyدر Remote accessفعال سازی 

 ناشر الزویر این امکان را فراهم نموده است که با فعال سازیRemote access خارج از
کلینکال دسترسیکلیه محتویات  دانشگاه بتوان به vpnمحیط دانشگاه و بدون نیاز به 

.داشت 

به این منظور پس از ثبت نام با استفاده از ایمیل اکادمیک برروی نام خود در سمت چپ
را انتخاب نمائیدRemote accssصفعه کلیک نموده و گزینه 



را remote accessمطابق تصویر زیر گزینه 
انتخاب نموده



را بزنید continueصفحه زیر ظاهر شده که ایمیل آکادمیک را می پرسد پس از تایپ ایمیل آکادمیک کلید 



پیغام زیر ظاهر شده مبنی بر ورود به ایمیل 
Remote accessآکادمیک و فعال سازی 



از Remote accessواردی ایمیل آکادمیک خود شویدایمیلی مبنی بر فعال سازی 
ناشر الزویرارسال گردیده که الزم است  لینک فعال سازی زده شود



شما فعال  Remote accessبا ظاهر شدن پیغام زیر 
و می توانید خارج از محیط دانشگاه به  .می گردد

دسترسی داشته باشیدclinical keyکلیه مطالب 



جستجو 

 با وارد کردن واژه مورد نظر در کادر جستجو ، نتایج جستجو بازیابی  و نمایان می شوند.

 در صورت درج اشتباه امالی واژه ، سایت کلمه پیشنهاد شده ای را در زیر کادر جستجو
.نمایان می سازد که می توان برای جستجو بر روی آن کلیک و از آن استفاده کرد

این سایت قابلیت جستجو با کلمه ، عبارت و مخفف دارد.



کتاب
مجله

کار آزمایی بالینی

اطالعات دارویی 
راهنماها

آموزش بیمار
مشاوره بالینی

مدالین
چند رسانه ای 

مشاوره جراحی

به برای محدود کردن جستجو 
کادر کشوییمنابع مورد نظر ، از 

سمت چپ می توان استفاده 
. کرد



نحوه جستجوی کتاب در کلینیکال کی



 با وارد کردن موضوع کتاب و انتخابBook  به . ، کتابهای مربوطه نمایش داده می شوند
، کتابهایی  Bookدر کادر جستجو و انتخاب geriatricعنوان مثال با وارد کردن کلمه 

نمایش داده خواهد شد geriatricباعنوان و سر فصل 



فصلی از کتاب



 قسمتOutline در سمت چپ صفحه، تورق سریع در فصل مورد نظر کتاب را ممکن

می سازد  .

قسمت راست صفحه ، اطالعات کتابشناختی کتاب را می توان دید .

می توان با دانلود کامل کتاب در پایگاه کلینیکال کی امکان پذیر نیست اما فصلهای کتاب را
. کنار عنوان کتاب دانلود کرد pdfانتخاب 

صورت در بعضی از کتابها امکان دانلود فصلهای کتاب غیر فعال است ولی میتوان کتاب را ب
کار برای این. آنالین مطالعه کرد و عکسهای آن را نیز در کامپیوتر شخصی خود ذخیره نمود 

.  را انتخاب کنیدsave picture asروی عکس مورد نظر کلیک راست کرده و گزینه 



دسترسی به فولتکست 

اطالعات 
کتابشناختی مدرک



در سایت کلینیکال کیمقاله نحوه جستجوی 



 کردن کلمه با واردgeriatric  در کادر جستجو و انتخابJournals  ، مقاالتی با موضوعgeriatric 

.قابل دانلود است Pdfفولتکست مقاالت با کلیک بر روی آیکن . شدنمایش داده خواهد 

:موجود در باالی مقاالت بازیابی شده استفاده کرد Filterبرای اخص کردن مقاله می توان از 

:مشخص می کنیم Source typeنوع مقاله را در قسمت -1

این مقاالت را می توان در سایت مطالعه کرد یا (:Full text article) مقاالت دارای فولتکست * 
.دریافت و ذخیره و پرینت کرد Pdfمتن کامل آنرا با کلیک بر روی 

این مقاالت بصورت چکیده در سایت هستند و برای دریافت متن( : Medline)مقاالت مدالین * 
به آدرس آن در سایت پابمد NLM citation IDکامل مقاله ، شما را آخر چکیده مقاله ، در قسمت 

.ارجاع می دهند

:مشخص می کنیمStudy typeنوع مطالعه را در قسمت -2
systematic review *        

meta analysis *        

randomized control trials *        

narrative review *        



استفاده Specialtiesبرای این منظور از . مقاله را می توان از نظر موضوعی اخص تر کرد-3
ای با باز کردن لینک کشویی مزبور ، موضوعات اخص تر را می توان دید و از آنها بر. می کنیم

.جستجوی بهتر استفاده کرد

.و در آخر ، مقاالت بازیابی شده را در حیطه زمانی مشخص می توان جستجو کرد-4





سمت راست صفحه ، اطالعات مجله را می توان دید و سمت چپ تورق سریعتر در مقاله را 
.ممکن می کند

اطالعات مجله

ذخیره 

هفولتکست مقال

ایمیل کردن

پرینت



وی اگر خواهان مقاالتی باشیم که فقط چکیده دارند می توانیم در کادر اصلی جستجو ، از من
جو کشویی سمت چپ گزینه مدالین را انتخاب کنیم و کلید واژه مورد نظر را در قسمت جست

.دمقاالتی که بازیابی می شوند دارای چکیده و فاقد فولتکست خواهند بو.....تایپ کنیم

با انتخاب گزینه مدالین ، تنها مدارک 
.دارای چکیده بازیابی خواهند شد



مقاله کلیک می کنیم تا به  PMIDهمانطور که قبال گفته شد برای دریافت فولتکست بر روی 
سایت پابمد متصل شده و لینک دسترسی را دریافت کنیم

PMID مقاله



در سایت اطالعات دارویی نحوه جستجوی 
کلینیکال کی



ک وقتی بخواهیم اطالعاتی در مورد داروی خاصی به دست آوریم و یا اینکه بدانیم برای ی
بیماری چه دارویی مورد استفاده قرار می گیرد در کادر اصلی جستجو نام داروی مورد نظر

.قرار می دهیم Drug monographsرا تایپ کرده و محتوا را بر روی 

 در مورد داروی : مثالAcetaminophenمی خواهیم اطالعاتی به دست آوریم



بر روی هر کدام ار نتایج مورد . رکورد در مورد داروی استامینوفن نشان داده می شود54تعداد 
نمایش داده .... نظر که کلیک کنیم اطالعات دارو اعم از نحوه مصرف ، تداخالت ، عوارض و 

.  خواهند شد





چنانچه به دنبال جستجوی دارو برای درمان بیماری خاصی هستیم نیز نام بیماری در کادر 
بطور مثال بیماری . قرار می گیرد Drug monographsجستجو نوشته شده و محتوا بر روی 

.میگرن در کادر نوشته شده و جستجو می گردد



با کلیک بر روی نتیجه مورد نظر ، اطالعات دارویی آن نشان داده . مورد است69تعداد نتایج 
.خواهد شد 



 Patient Educationآموزش بیمار  



در اگر به دنبال مطلبی برای شناخت و درمان یک بیماری هستید این سایت اطالعات مفیدی
 patientنام بیماری را در کادر جستجو وارد کرده و محتوا را بر روی . اختیارتان می گذارد

education بطور مثال آسم کودکان را مورد جستجو قرار می دهیم. قرار دهید:



یست، با زدن کلید جستجو و انتخاب یکی از نتایج ، اطالعات مفیدی در مورد اینکه آن بیماری چ
.خواهید داشت... نشانه ها ، درمان ها ، مراقبت ها و 



کیسایت کلینیکالمولتی مدیا در نحوه جستجوی 



ر جهت جستجوی تصاویر و ویدئوهای مورد نیاز، عنوان را بر روی مولتی مدیا قرار داده و کلمه مورد جستجو را در کاد
.جستجو تایپ کنید



هید ببینید اگر مایل به دیدن تصاویر هستید ضربدر کنار ویدئو را بزنید تا فقط تصاویر نشان داده شوند و اگر ویدیوها را می خوا
لی برای کلینیکال کی لینکی برای دانلود ویدیوها نمی دهد و. ضربدر کنار تصاویر را بزنید تا فقط ویدئوها نشان داده شوند

.دسترسی های بعدی به شما اجازه ذخیره ویدئو در پروفایل خودتان را خواهد داد







پخش ، ویدئوی مورد نظر نمایش داده خواهد با زدن دکمه
شد



و برای درست کردن اسالید می توان چند عکس را با زدن تیک در مربع کنار آنها انتخاب کرده
(شویدLoginبه این منظور ابتدا باید ) را از باال بزنیم add to presentationگزینه 



 proceduresاگر خواهان اطالعاتی در مورد پروسه جراحی باشیم میتوانیم از قسمت 

consult استفاده کنیم



اطالعاتی به دست آوریمThyroid glandبه عنوان مثال می خواهیم در مورد جراحی   



اطالعات این قسمت شامل آمادگیهای قبل جراحی ، تجهیزات مورد نیاز ، فیلم عمل جراحی ، 
.عوارض ، تکنیک ها و غیر می باشد



Guidelinesراهنماها           



به عنوان مثال . استفاده می کنیم Guidelinesبرای پیدا کردن راهنماهای بالینی از قسمت 
یک راهنما در مورد نحوه رفتار با بیمار مبتال به پارکینسون می خواهیم 



 Clinical trialsکار آزمایی بالینی           



در کار آزمایی بالینی یک مطالعه پزشکی به منظور ارزشیابی و مشاهده اثر یک مورد معین
می ثبت کارآزمایی بالینی منجر به جلوگیری از انجام مطالعات تکراری. سالمت فرد می باشد

استفاده کرده ، کلمه یا عبارت مورد  clinical trialsبرای جستجوی این موارد از قسمت . شود
:جستجو را در کادر جستجو درج می کنیم



:برای دستیابی به اطالعات مورد نظر بر روی نتایج بازیابی کلیک می کنیم




