
 ClinicalKey معرفی

ClinicalKey  اطالعات و مقاالت منابع، از اي مجموعه از اطالعاتی پایگاه یک و هوشمند بالینی جستجوي موتور یک 

 بالینی پاسخ سؤاالت تا مودهن ردآوريگ مجموعه یک در Elsevier ناشر از را یپزشک منابع ینرترب هک می باشددارویی 

 و پایه یازهاين به پاسخگویی هدف بااین پایگاه  حقیقت در به گونه اي کارآمد ارائه نماید.و  دقت و عترس به را انکپزش

 مدت در و عترس بهتا  شدبا می قدرتمند و جامع منبعیت و اس شده ضهرع و احیرط سالمت حوزه اصلی متخصصان

عنوان کتاب، بیش  0111این پایگاه اطالعاتی بیش از  .باشد انکپزشراپی و انکپزش بالینی یازهاينپاسخگوي  کم زمان

فیلم آموزشی و  00111آموزش به بیمار، پیشینه  0511اطالعات دارویی، پیشینه  0011حدود  ژورنال،عنوان  051از 

 میلیون تصویر ارائه می کند.  010

 ClinicalKey ویژگی های

 را معتبر و جدید محتواي همواره این رو از. است شدن روز به حال در مداوم طور به ClinicalKey جامع: و فراگیر

  .کندمی پیشنهاد متخصصان براي

دهد محتواي پزشکی را در هر به شما اجازه می ClinicalKeyچه در کنار بیمار خود و چه در حال حرکت،  راحت:

 .و به اشتراک بگذاریدبیابید حالت 

 مرتبط ترین پاسخ ها را در سریع ترین زمان ممکن ارائه می کند.  :پاسخگویی در سرعت

هاي الزویر اعتماد داشته و گیري هاي خود به گزینهدر سرتاسر جهان متخخصان پزشکی در تصمیمقابلیت اعتماد: 

 .گیرندهمواره از آن بهره می

 ClinicalKey ثبت نام در

، استفاده از خدمات تصاویر از اسالید تهیه بعدي، هاي استفادهو  جستجوذخیره نتایج  مانند مکاناتیا از استفاده جهت

Remote Access  دریافت گواهی و همچنین  خارج از محیط دانشکدهدرCME (Continues Medical 

Education)، ساعت پس از ثبت نام در  00تنها ت. اس ضروري پست الکترونیک سازمانیبا  پایگاه در نام ثبت

ClinicalKey  می توانیدRemote Access  خود را فعال نمایید. در صورت عدم استفاده ازClinicalKey ظرف ،

، دسترسی خارج سازمانی شما قطع خواهد شد. بنابراین ضروري است Remote Accessروز پس از فعال سازي  081

 ClinicalKeyثبت نام در د. انجام دهی ClinicalKeyروزانه حداقل یک جستجو با نام کاربري و رمز عبور خود در 

بر ، با کلیک https://www.clinicalkey.com آدرسبه  ClinicalKeyبسیار ساده است. پس از رود به پایگاه 

 .  اییدسازمانی ثبت نام نمپست الکترونیک در قسمت باال و سمت راست صفحه می توانید با استفاده از  Registerگزینه 

 اجرای جستجوو  ClinicalKey ورود به

خش هاي مختلف بوارد شوید.  https://www.clinicalkey.comبا آدرس  ClinicalKeyجهت شروع جستجو در 

 به شرح زیر است: ClinicalKeyصفحه اصلی سایت 

 

 و با نام کاربري و رمز عبور خودکلیک نمایید  loginمی توانید بر روي  ClinicalKeyپس از ثبت نام در  -1

 وارد شوید. 

 خود را فعال نمایید.  Remote Accessدر قسمت باال و سمت راست صفحه می توانید  با کلیک بر  -2

 موراد زیر محدود نمایید:را به  ClinicalKeyمی توانید جستجو در  All Typesبا کلیک بر منوي آبشاري  -3

 

 Books کتاب ناشر  0111: بیش ازElsevier  با امکان دانلود فصل هاي مختلف کتاب در صورت عضویت

 ClinicalKeyدر 

 Journals مجله از مجموعه مجالت ناشر 051: بیش از 

اي کتاب ه. استل دسترس به محض انتشار در این پایگاه قاب شماره هاي جدید مجالت و ویرایش جدید کتاب ها نکته:

 . د بودنخواهو قابل دسترس  ماندهباقی  ClinicalKeyانتشار ویرایش جدید در  ماه پس از 0این پایگاه 

 Clinical Trials :از پایگاه  کارآزمایی هاي بالینیClinicalTrials.gov database 

 Drug Monograph : اطالعات داروییپیشینه  0011بیش از 

 Guidelines : امکان دسترسی به متن کامل آن هابا مرحله به مرحله  بالینی راهنماي 0511بیش از 

 :Patient Education  آموزش به بیمار پیشینه 0511بیش از 

 :Clinical Overviews/First Consult  پزشکی براساس افتراقی تشخیص 51متن کامل بیش از 

  شواهد بر مبتنی

 Multimedia : میلیون تصویر 010فیلم آموزشی و بیش از  00111بیش از 

 Procedures Consult :و درمانی جراحی تکنیک 051 از بیش روند گام به گام راهنماي و آموزش 

 انیمیشین و فیلم صورت به تشخیصی

 Clinical Focus :ضروریات مورد نیاز  دانشجویان پس از آموزش و پیش از حضور در  بالین بیمار 

براي کاربرانی که با نام کاربري و کلمه عبور خود وارد می شوند، پس از  هر نشست  ClinicalKeyپایگاه  -4

 CME: Continues Medical، گواهی آموزش مداوم )ClinicalKeyو اجراي جستجو در 

Education .صادر می کند ) 

https://www.clinicalkey.com/


قابل دسترس  Browseزیر گزینه هاي از طریق  All Typesموجود در منوي آبشاري تمامی بخش هاي  -5

 است با این تفاوت که کاربران را مستقیما به صفحه جستجوي کتاب، ژورنال و... هدایت می کند. 

 تمرین

 Bell’sجهت اجراي دستور جستجو، عبارت در کودکان هستید.  Bell’s Palsyبه دنبال روش هاي تشخص 

Palsy Diagnosis  جعبه جستجوي در راAll Types  .نتایج جستجو به شرح زیر می باشد:صفحه وارد نمایید 

 

 در پنل سمت چپ صفحه می توانید نتایج جستجو را به موارد زیر محدود نمایید: -1

 Journal Articles:  ژورنال هايClinicalKey  

 Full Text Onlyموجود در  : بازیابی مقاالت تمام متنClinicalKey 

 Full Text and MELINE : متن کامل مقاالتClinicalKey مقاالت  و لینکMEDLINE 

 Randomized Control Trials : تصادفی شدهمقاالت کارآزمایی بالینی داراي گروه کنترل 

 Narrative Reviews :مقاالت مروري داستانی 

 Books کتاب هاي ناشر :Elsevier 

 Clinical Overviews/First Consult تشخیص افتراقی بر اساس پزشکی  51: متن کامل بیش از

 مبتنی بر شواهد

 Imagesتصاویر :  

 Guidelinesراهنماها و دستورالعمل ها : 

 Specialties:  تخصصی  هاي حوزه 

 Subscribed Content :مدارک اشتراکی دانشگاه 

 نمایش نتایج جسجو -2

 مرتبط با کلیدواژه یا عبارت جستجوموضوعات  -3

بر روي یکی از مقاالت بازیابی شده همانند شکل کلیک کنید تا صفحه متن کامل مقاله باز شود. سپس از منوي 

را وارد نمایید.  Childrenکلیک کنید و در جعبه جستجو کلمه  This Pageبر روي گزینه  All Typesآبشاري 

. نتایج در کودکان محدود شود Bell’s Palsyتا نتایج جستجو به تشخیص  بر روي کلید جستجو کلیک نمایید سپس

  زیر خواهد بود.  به شکلجستجو 

 

می توانید کلیدواژه هاي دیگري از جمله نام یک داروي جهت اعمال محدودیت هاي بیشتر در صفحه متن کامل مقاله 

 را انتخاب نمایید.  Drug Monographsگزینه  ALL Typesخاص را وارد نموده و از جعبه جستجوي 

 در باال و سمت راست صفحه کلیک کنید.  بر روي جهت دانلود متن کامل مقاله  -1

می ، در پایان این نشست وارد شده اید ClinicalKeyخود به  با نام کاربري و کلمه عبور ی کهدر صورت -2

 خود را دریافت نمایید.  CMEتوانید گواهی 

 گروه اطالع رسانی پزشکی/ دانشکده علوم پزشکی الرستان


