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  :معرفي       

  Clinicalkey جهاني اطالعات ارائه در پیشرو-الزوير  مجموعه از آنالين پزشکي مرجع منبع جديدترين 

آنچه که . استگیري میم تصجهت  پیراپزشکان و پزشکان بالیني نیازهاي جستجوي بديع ابزار و - سالمت

آن شده  گذاري تگ هوشمند محتوياتمتمايز مي کند، منابع مشابه را از ساير  يبالین جستجوي موتوراين 

پايگاه بر منابع به بیان ديگر ، باشد مي (EMMeT)الزوير پزشکي ادغام شده بندي رده پايه بر است که

محتواي سنتي و متداول را به محتواي هوشمند و  اساس رده بندي خاص الزوير برچسب گذاري مي شوند

  مي نمايند تا دستیابي به مرتبط ترين موضوعات در کمترين زمان صورت گیرد.  تبديل

 

 کتابداران: و بیمارستانها مدیران پزشکان، برای پایگاهویژگیهای 

 هر در شده منتشر شواهد بر مبتني منابع مجموعه بزرگترين ارائه :comprehensive   یتجامع -

 را مرتبط مطالب و در هنگام جستجو منابع که هوشمند  و پويا  منبع يک در جراحي و پزشکي تخصص

 جستجو يک بتوان با تا مي نمايد ايجاد بالیني منابع ديگر با مفهومي ارتباط يک عبارتي به. میدهد پیشنهاد

 .کرد پیدا دسترسي يکجا صورت به زمینه آن در اطالعات تمام به

امکان ، طالب جديد که روزانه در پايگاه قرار مي گیردبه دلیل نمايه شدن م: Trusted بودن اطمینان قابل -

گردد. بنابراين پزشکان به روزآمدي نتیجه  تآمین مي با کلیدواژه جستجو مرتبط مطالب بهروزآمد  دسترسي

 مي فراهمرا  بالیني تصمیمات بهبود و خطاها کاهشجستجوي خود اطمینان بیشتر دارند. در نتیجه اين امر 

 .گردد مي بیمار از بهتر مراقبت به منجر نهايتاً که نمايد

 و مطمئن جامع، اطالعات به دسترسيمحتواي هوشمند پايگاه، :  speed to answer پاسخگويي سرعت -

 در و نداشته مختلف منابع جستجوي به نیازي به گونه اي فراهم ساخته که پزشکان را براي يافته سازمان

  شود. جويي صرفه آنها وقت در و کارآمدتر باشند یمارانب از مراقبت

 سرمايه يک عنوان به را آن ، پزشکان روزانه يافته هاي يکپارچه : ادغامeasy of use  استفاده سهولت -

 ارائه مي شود. ساده کاربري با رابط که درآورده کارآمد و مطمئن علمي

 ساير به نسبت کلیدي نیازهاي به پاسخگويي در Clinicalkey بودن فرد به منحصر ويژگیها دلیل اين

 .مي باشدبالیني  پايگاههاي

به کاربران دانشگاه  Remote Accessاين پايگاه بالیني اخیراً با فراهم نمودن دسترسي خارج از دانشگاه يا 

به  vpnیاز به اجازه مي دهد خارج از محیط دانشگاه نیز بدون ن ،که با ايمیل سازماني ثبت نام کرده اند عضو

 پايگاه وصل شوند. امکاني که در ساير پايگاه ها ديده نمي شود. 
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 :پايگاه محتواي

 مرجع کتاب عنوان 1000 از بیش  

 600 در برگیرنده حدود دو میلیون مقاله معتبر ژورنال عنوان 

 600000 انتشار دست در و  جاري متن تمام مقاالت 

 چکیده میلیون 20 حدود  MEDLINE پزشکي ملي کتابخانه از روز هر که NLM با و بازيابي 

 است شده يکپارچه clinicalkey جستجوي نتايج

 2900 دارويي تک نگاشت 

 4500 طبابت راهنماي (Guide Line) 

 15000آموزش جزوه  

 17000 ويدئو  

 تصوير و عکس بالغ بر سه میلیون 

 

 :دسترسي به پایگاه

 www.clinicalkey.com الکترونیکي آدرس از طريق .1

 .سايت در موجود لوگوي و الکترونیک کتابخانه شیراز، پزشکي علوم دانشگاه سايت از طريق .2

http://dlibrary.sums.ac.ir              

 

 

http://www.clinicalkey.com/
http://dlibrary.sums.ac.ir/
http://dlibrary.sums.ac.ir/
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:پايگاه در نام ثبت شیوه

ذخیره نتايج جستجو، تهیه  گام، در اين پايگاه ثبت نام کنید زيرا براي اموري مانند بهتر است در اولین

 بايستي با نام کاربري خود وارد پايگاه شويد.و دوره هاي بازآموزي  pdfذخیره فايل در قالب اساليد، 

همه  دقت به بايد که میشود ظاهر فرمي صفحه، باالي راست سمت گوشه در Register گزينه روي کلیک با

 توانید مي رمز خود و کاربري نام با سپس. نمايید نام ثبت پايگاه در و تکمیل را گزينه هاي ستاره دار آن

Log in شويد پايگاه وارد و کرده . 

 

 جستجو:

 است: جستجو در اين پايگاه به دو صورت 

قیق مورد وارد کردن واژه د دسترس است و با صفحه نخست در رد نوار جستجوجستجوي ساده:  -1

 .به جستجو بپردازيد مي توانید جستجو و يا با استفاده از مترادف هاي پیشنهادي

هشت  به Clinical keyاه اطالعات پايگدر اين قسمت  :(Browse)مرور جستجو از طريق -2

 مي شود. محدود جستجو به آن نوع منابع  ،با انتخاب هر مجموعه و مجموعه دسته بندي شده است

 

 واژه مورد نظر خود را تايپ نمايید.  کادر جستجوپس از ورود به پايگاه، در : جستجوی ساده 
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)صفحه مرور کلي( با انتخاب کلیدواژه مورد نظر و کلیک روي دکمه جستجو وارد اولین صفحه نتايج  

ل قاب نگاه يک میشويد. در اين صفحه تعداد نتايج يافت شده و نوع مطالب بر اساس ارتباط موضوعي در

مرتب نیز بر اساس تاريخ انتشار نتايج را میتوان  Sort byبا استفاده از گزينه (. 1)شمارهمشاهده است. 

منابعي که دانشگاه  را به مي توان جستجو  Subscribed contentکنارچک باکس با (. 2نمود.)شماره

 (3)شماره .کرداشتراک دارد محدود 

 
( از جديدترين و مرتبط ترين دستورالعمل Selected content) مورد 10در پنل سمت راست صفحه نیز 

 . نمايش داده مي شودها براي استفاده در محیط بالیني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :   محدود کردن نتايج جستجو

 محدود کرد: به موارد زيربا اعمال فیلترها مي توان دامنه جستجو را  منوي سمت چپ صفحهدر 

: شامل کتاب، مجله، کارآزمايي بالیني، اطالعات دارويي، گايدالين، (source type) -شماره ا-نوع منبع   

 آموزش بیمار، مشورت بالیني، چندرسانه اي و مشورت جراحي .

 ، (specialties)-2شماره– يموضوعتخصصهاي  

  .(date) -3شماره- تاريخ  
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يکي از دو مورد مقاالت  مي توان مقاالت را به Journal articlesدر قسمت  Source typeدر منوي 

 جستجو مي شود. متن کامل به صورت پیش فرض مقاالت يا مقاالت چکیده مدالين فیلتر کرد. متن کامل 

را انتخاب کنید. بعد از   Full Text and MEDLINEگزينهمقاالت مدالين، براي دسترسي به متن کامل 

روي شماره  Abstract صفحه در قسمت پايینطبق تصوير زير کلیک و وارد شدن به چکیده مقاله مدالين 

شما را به پايگاه اصلي ارائه دهنده مقاله متصل  ، PubMed IDکلیک نمايید،NLM Citation موجود در 

 اه ، مي توانید به متن کامل مقاالت دسترسي يابید.مي کند که در صورت اشتراک دانشگاه در اين پايگ

 

 :مرور() Browse جستجو از طریق

جهت تسهیل و تسريع دسترسي به منابع موجود در اين پايگاه همانگونه که در تصوير زير مشخص است، در 

 ,Drug Monographs, GuidelinesشاملBrowse جستجو گزينه  نوار زير، صفحه نخست پايگاه
Patient Education, … Book, Journal, مکان استفاده از قرار داده شده است. با کلیک روي آنها ا

 فراهم است.  (… ,Books, Journals)فهرست الفبايي و يا موضوعي منابع به طور جداگانه 
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Books : با انتخابBooks  با کلیک روي  ،وارد مي شويد گاهموجود در پاي کتب نيواعنفهرست الفبايي به

مطالب  به عنوان هر فصلبا کلیک روي  ونمايش داده مي شود  کتاب Table of contentعنوان کتاب، 

در سمت  بگیريد.)ذخیره، پرينت، ايمیل( خروجي از آن که مي توانیدفصل دسترسي خواهید داشت  آن

 ژه معرفي مي شود. راست صفحه فهرست الفبايي عناوين کتاب ها ، کتابهاي وي

 

 

Journals:  سپس به متن  آرشیو مجله ودر قسمت فهرست الفبايي مجالت نیز با انتخاب عنوان مجله به

در سمت راست صفحه فهرست الفبايي عناوين نشريات ،  کامل مقاالت مجله دسترسي خواهید داشت.

 مجالت ويژه معرفي مي شود. 
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Drug Monographs: ي شود. م  دروزآم روزانهکه  تک نگاشت 2900بايي بیش ازشامل فهرست الف

در اين قسمت با انتخاب دارو اطالعاتي ارائه مي شود که يک پزشک بايد بداند. رده دارويي، عوارض جانبي، 

ي مربوط به بیماري نیز داروها انتخاب و جستجوي نام. با کاربرد دارو، تداخالت دارويي با داروهاي ديگر و... 

 بیماري نمايش داده میشود.

 

Guidelines:   در مجالت الزوير را از مؤسسات معتبر دستورالعمل منتشر شده  4500متن کامل بیش از

 دهد. جهت استفاده پزشکان ارائه مي

 

ducatinEPatient :  در اين قسمت و به صورت ساده  زبانهاي مختلفراهنماهاي آموزش بیماران به

اين راهنماها  سه فیلتر تخصص، سازمان بیمه کننده و زبان در اين قسمت وجود دارد. ئه شده است.ارا

 نمود. يا ايمیل چاپذخیره، و مي توان آنها را هستند روزآمد 
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First Consult/Clinical Overviews: 

 الیني دارد.ب تهیه شده و کاربرد ابزار تشخیص افتراقي است که بر اساس پزشکي مبتني بر شواهد

 Clinical overview  خالصه بالیني جامع از يک موضوع شامل نکات کلیدي، مشکالت و اقدامات فوري

پس از بررسي، بازبیني و حصول اطمینان  (Elsevier's Point of Careاست که تیم تحقیقاتي الزوير)و...

 منتشر مي کند.

First Consult  ابل دسترس از طريق پايگاه ق متون مبتني بر شواهدمجموعه clinicalkey  است که

 Firstبر اساس سیستم درجه بندي ارزيابي مي کند. منبع اصلي متون مبتني بر شواهد  شواهد را
Consult  مجموعهCochrane .است 
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 Multimedia : 

ستجوي رسانه را مشاهده کرد. براي ج Clinicalkeyدر اين قسمت مي توان رسانه هاي موجود در پايگاه  

جستجو دو نوع فیلتر مي توان اعمال کرد: يا بر اساس نوع  کادرها با ورود کلید واژه مورد نظر در 

که عکس و ويدئو را به تفکیک جستجو مي کند، و يا بر اساس موضوع  (Media Type)رسانه

(specialtiesکه تصاوير موجود در پايگاه را بر اساس موضوعاتي که به آ ) ن تصوير داده شده است  جستجو

مي کند. در هر دو نوع فیلتر جستجو، در منوي کشويي رقم درج شده در مقابل عبارت ، نشان دهنده تعداد 

 تصاوير يا ويدئوهاي موجود در پايگاه است.

 

 

و يا به صورت اساليد جهت تهیه  ذخیرهتصاوير شامل هر نوع عکس، نمودار، جدول و... را مي توان 

نید. را کلیک ک Add to Presentationتصوير مورد نظر را انتخاب کرده و گزينه  رپوينت ارسال کرد. پاو

. به اساليدهاي قبلي که ساخته ايد اضاف نمايید و يا يک اساليد جديد ايجاد نمايید. هم مي توانید تصوير را 

  .نمايیدبه پاورپوينت منتقل  Exportرا با گزينه مورد نظر سپس تصوير 
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نیز فهرستي از ويدئوها نمايش داده مي شود. اين ويدئوها را  media typeاز منوي  videosبا انتخاب 

 و ذخیره نمود يا به ايمیل ارسال کرد.مشاهده میتوان 

Procedures Consult: 

يا عدم توصیه  جراحي شامل آمادگي هاي قبل از عمل، موارد توصیهفرآيند در اين قسمت اطالعات کاملي از 

  ارائه مي شود. عوارض و.... عمل جراحي، تکنیک جراحي،به انجام عمل، تجهیزات مورد نیاز، آناتومي، فیلم 

و يا فهرست  (2)شماره، يا جستجو با عنوان(1)شماره شما مي توانید مشاوره هاي جراحي را با فیلتر تخصص

 مشاهده نمايید. (3)شماره الفبايي
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، دانلود، هرگاه بخواهید مطلب مورد نیاز خود را ذخیره :ستجو و خروجي هاامکانات صفحه ج

در گوشه سمت راست  مربوطه )طبق شکل زير(کلید ايمیل و يا پرينت نمايید، در صفحه نتايج جستجو، 

 انتخاب و گزينه مورد نظر خود را اعمال نمايید. را عنوان منبع جستجو شده  باالي 

 

 سمت راست باالي صفحه نتايج جستجو دسترسي به موارد زير فراهم است:همچنین در قسمت گوشه 

 

Saved searches :(1صفحه نتايجي که ذخیره مي شوند در اين قسمت قرار مي گیرد. )شماره 

Search history.(2)شماره: تاريخچه جستجوي شما در پايگاه، در اين قسمت ثبت شده است 

RSS با انتخاب و ورود به :xt ArticleFull Te  در صفحه نتايج جستجو ، کنار عنوان مقاله عالمتRSS 

دارد که با کلیک روي آن و انتخاب شیوه آگاهي رساني، از آخرين مقاالت منتشر شده در اين زمینه  قرار

  مطلع خواهید شد.
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CME )آموزش مداوم(: 

ان فراهم شده است که با ثبت نام اين امکان براي پزشکان و پیراپزشک clinicalkeyدر پايگاه اطالعاتي  

 Clinicalپايگاه، بر اساس میزان جستجوهاي خود )کتاب ها، مقاالت مجالت منتشر شده، در خود 

overviews  وFirst Consultبه طور مداوم دانش خود را روزآمد نگه  ( امتیاز بازآموزي دريافت نمايند و

 د. ندار

 

 

 :yclinicalkeصفحه شخصي 

 

 

Setting: .در اين قسمت مي توانید پسورد و ساير اطالعات خود را تغییر دهید 

CME در اين قسمت شما مي توانید اطالعات و امتیازات دوره هاي بازآموزي خود را بر اساس میزان :

 دريافت نمايید.  clinicalkeyجستجوهاي خود در 

Change Languageلیست ، زبان مورد نظر خود را  : در اين قسمت مي توان از بین زبانهاي موجود در

 انتخاب نمايید. 
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Saved content.آيتم هايي را که ذخیره کرده ايد در اين قسمت مي توانید ببینید : 

Presentations در اين قسمت به تصاويري که براي تهیه اساليد ذخیره کرده ايد دسترسي داريد و مي :

 نمايید.ارسال توانید براي فايل پاورپوينت خود 

Remote Access :خارج از شبکه  ،در اين قسمت با تعريف يک ايمیل سازماني میتوانید به مجموعه پايگاه

 سازمان نیز دسترسي داشته باشید. 

Logout:  بعد از پايان کار مي توانید با اين گزينه از صفحه شخصي خود در پايگاهclinicalkey  خارج

 شويد.

 

 


