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مقدمه.١
Clinicalkeyتوسط شرکت الزوایر براي دسترسی به انتشارات 2012است که در سال بالینیموتور جستجو

ترین روش براي افزایش بازده جستجوي اطالعات بالینی توسط ترین و دقیقسریعاین ناشر تهیه شد.پزشکی 

هدف این پایگاه ایجاد منبعی براي سواالت باشد. هاي بالینی از بیمار میپزشکان و کاربران جهت بهبود مراقبت

بالینی است. 

به طیف وسیعی از منابع دسترسی دارند که عبارتند از: Clinicalkeyکاربران 

مجالت پزشکی و جراحی الزوایر،عنوان600بیش از 

هاي مرجع پزشکی و جراحی الزوایر، عنوان کتاب1100بیش از 

، First Consultهاي مراقبتی موجود در هاي بالینی و نکتهکلیه رسانه

هاي مرتبط با آن، و فیلمProcedures Consultمجموعه 

، پزشکی و جراحی الزوایرهاي هاي آموزشی گام به گام تکنیکیلمف13000بیش از 

هاي پزشکی تکمیلی از دیگر منابع الزوایرها و فیلمل از اطالعات بالینی داروها، عکساي کامجموعهم

Clinicalkeyمجموعهکاربران، مجموعه مدالین، در راستاي هدف پاسخگویی به سواالت بالینیClinical

Trial،بیمارموزش منابع آ)(Patient Handout منتشر شده توسط الزوایر و ناشرین همکار، راهنماي عملی

گیرد.بع برگزیده از سایر ناشرین همکار با الزوایر را نیز در برمیمجالت و مناو )Guidelines(بالینی
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دسترسی1,1
از طریق سایت کتابخانه الکترونیک اربران دانشگاه علوم پزشکی تهرانبراي کClinicalkeyدسترسی به پایگاه 

با کلیک کردن روي عنوان پایگاه به صفحه اصلی باشد.امکان پذیر میhttp://diglib.tums.ac.irدانشگاه 

شوید.پایگاه هدایت می

Clinicalkeyگل کروم، سافاري، فایرفاکس، مرورگرهاي بسیاري را تحت پوشش قرار می دهد از قبیل: گو

ها نیز سازگاري دارد.ها و تبلتو همچنین با انواع گوشی8رراکسپلو
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Clinicalkeyصفحه اصلی 2.1

-بپردازید. همچنین میClinicalkeyتوانید به جستجو و مرور محتوي از طریق این صفحه و سایر صفحات می

ها و سایر امکانات دسترسی هاي ذخیره شده، تنظیمات، پرزنتیشنمحتويتوانید از طریق حساب کاربري خود به 

توانید به در گوشه سمت چپ، در تمامی صفحات میClinicalkeyآیکوني داشته باشید. با کلیک بر رو

دسترسی داشته باشید.اصلیصفحه 

محدود کردن جستجو 
نوع منبعبراساس 

دسترسی به :
مطالب ذخیره 

شده
خروج از پایگاه

تنظیمات
تاریخچه جستجو

ارائه ها

مرور منابع

دکمه جستجو
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ایجاد حساب کاربري3.1
براي این امر باید از گزینه در سایت عضو شوید. باید Clinicalkeyي امکاناتبراي استفاده از همه

Register راست صفحه اصلی استفاده کنید و وارد صفحه در سمت واقعRegister.بعد از ثبت نام شوید

از طریق ذخیره کردن منابع، استفاده از Clinicalkeyسازي کردن و ایجاد حساب کاربري امکان شخصی

Presentation Makerآید.ي جستجو بوجود میو پیگیري تاریخچه

عضویت و ثبت نام
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سیستم شوید .توانید واردمینام کاربري و رمز عبور کردن و وارد Loginاز طریق گزینهبعد از ثبت نام کردن، 

Forgottenقسمت در  Your Username Or Password که با ست.ااندیشیده شدهرمزعبورتمهیداتی براي بازیابی

به ایمیل شما ارسال خواهد شد.پسورد بازیابی شده ، درس ایمیلوارد کردن آ

به سیتمورود

بازیابی نام کاربري و رمز عیور 
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جستجو.٢
قابل دسترسي صفحات نوار جستجو در همه.باشدداراي نوار جستجوي ساده میClinicalkeyصفحه اصلی 

از طریق نام نویسنده، عنوان کتاب یا مجله، آورد.است و امکان جستجوي ساده را در هر زمانی بوجود می

-شی از کلمه یا عبارت مورد نظر میمجالت و وارد کردن تمام یا بخاختصاريکتابشناختیاختصارات، اطالعات

امکانات بسیاري براي محدود کردن نتایج  جستجو بپردازید. Clinicalkeyدر محتوي توانید به جستجو

شود.ها پرداخته مید که در بخش فیلترها به معرفی آنوجود دار

Autosuggestجستجو از طریق 1,2

جستجو عبارات لیستی از Clinicalkey.خود را وارد کنیدغازین کلمه مورد نظر ، حروف آدر نوار جستجو

با کهدهد نمایش میرصورت خودکارا بهنویسندگاناسامیوو مجالت،هاکتاب، پیشنهادات، عنوان مرتبط

شود.انجام میگزینه، جستجوترین انتخاب مناسب
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Topic Page٢٫٢
Clinicalkey ي موضوعی را تحت پوشش دارد که به اپیدمیولوژي، عوامل خطر، صفحه1400بیش از

ات موضوعی به صفحشوید.میصفحات موضوعیبا انجام جستجو واردپردازد.ها میشخیص و درمان بیماريت

هایی به داروهاي مرتبط، از قیبل لینکتر اتی را براي دریافت اطالعات کاملپردازد و امکانمرور کلی بیماري می

دهد.در اختیار کاربر قرار میجدیدترین مقاالت، راهنماهاي مرتبط و ...

هاي دسترسی به:لینک
تخصصهاي موضوعی

داروهاي مربوطه
آموزش بیماران

جدیدترین مقاالت
راهنماهاي مربوط

دسترسی سریع به محتوي 
از طریق فهرست مطالب

منابع مهم و اصلی

نمایش همه نتایج 
جستجو
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صفحه نتایج جستجو.23
که لیستی از منابع مختلف شویدوارد صفحه نتایج جستجو میShow All Resultبا کلیک بر روي گزینه 

آورد.براساس میزان ربط به نمایش در می

ذخیره کردن، ایمیل، 
پرینت

نتایج انتخاب شده

برگشت به صفحه اصلیمحدود کردن جستجو در تمامی صفحات

انتخاب منابع

محدود کردن جستجو 
بر اساس:

منبعنوع 
نوع مطالعه

تخصص موضوعی
تاریخ انتشار

مرتب کردن نتایج جستجو
براساس ربط یا تاریخ 

انتشار
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انواع فیلترها4.2
و توانید به اصالح میDataو Source Type ،Study Type،Specialtiesهايبا استفاده از گزینه

جستجوي خود بپردازید.کردن محدود

منبع را دوازده Clinicalkeyجستجو را به منبع خاصی محدود می کنیم که ،Source Typeاز طریق

دهد که عبارتند از:تحت پوشش قرار می

Books Images The Clinics Of North America Procedures

Full-Text Journal Articles Guidelines Video Drug Monographs

Firstconsult Clinical Trials Patient Education Medline
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انواع مطالعه محدود کرد که عبارتند از:براساستوان جستجو را میStudy Typeدر گزینه

Systematic Reviews Randomized Control Trials Meta-Analysis Narrative Review

موضوع محدود کرد.توان نتایج جستجو را بر اساس میSpecialtiesبا استفاده از گزینه
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انتشار پنج گزینه وجود دارد که عبارتند از:Dateبراي محدود کردن نتایج جستجو بر اساس 

Last 6 Months Last 5 Years Last 12 Months Last 18 Months Last 2 Years

تاریخچه جستجو 5.2
هر زمانی که جستجوهاي وارد شوید.ي جستجو حتما باید از حساب کاربري خود براي دسترسی به تاریخچه

پردازد و لیستی از جدیدترین مجددا به جستجوي موضوع مورد نظر میClinicalkeyتان را باز کنید قبلی

دهد.نتایج جستجو در اختیارتان قرار می
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هاصفحه خواندنی.٣
ایی براي دسترسی به صفحهشویم که به عنوان نظر وارد صفحه فهرست مندرجات میبا انتخاب عنوان مورد

امکانات مختلفی را براي Clinicalkeyبا  انتخاب مبحث مورد نظرد.آیهاي گوناگون کتاب به شمار میشبخ

دهد.خواندن، چاپ، ایمیل و غیره در اختیار کاربران قرار می

که براي کتابها، مقاالت CMEآیکون 
در Fristconsultتمام متن و محتوي 

دسترس می باشد.
آیکون ذخیره کردن، پرینت، ایمیل براي 

ذخیره کردن و اشتراك گذاشتن آسان 

که براي بیشتر مقاالت PDFآیکون 
و کتابها موجود می باشد

فهرست مطالب که دسترسی سریع 
به بخشهاي مختلف کتاب را فراهم 

می آورد.



15

ذخیره کردن منابع1.3
Add To،پرینت،ایمیلکردن،هاي ذخیرهمنابع مورد نظر گزینهنتایج جستجو، با انتخاب يدر صفحه

Presentationينهها را انتخاب و گزیآنبراي ذخیره کردن منابع، شود. فعال میSaveرا انتخاب می -

دهد. با جستجو در اختیار ما قرار میباز می شود که امکاناتی را براي سازماندهی نتایجsaveي کنیم. صفحه

شود.براي نتایج جستجو فراهم میگزاريچسببرامکانTagياستفاده از گزینه

شد.Save Contentبراي دسترسی به نتایج ذخیره شده باید از منوي اکانت وارد گزینه 
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۴.Presentation Maker
هاي جراحی و پزشکی با همکاران و تیمخرین اطالعاتگذاري آامکان به اشتراكیکوناین آبا استفاده از

مده است.  هاي پاورپوینت بوجود آبوسیله ارائه تصاویر در فایل،مراقبتی

Theبراي اضافه کردن تصویر به  Presentation Maker:

Addیکون آه نتایج جستجو، با انتخاب تصاویر،در صفح To Presentationکلیک کردن بر شود. با عال میف

Addي روي آیکون، پنجره To Presentationتوان در این قسمت میشود.باز میPresentation جدیدي

هاي موجود اضافه کرد.Presentationساخت یا تصاویر را به

Presentation Makerذخیره کنید و از طریق صفحه اصلینظر خود راتوانید تصاویر موردهمچنین می

بپردازید.Presentation(منوي اکانت) به ایجاد 
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مرور منابع.۵
ور مجالت، کتب، راهنماهاي به مرClinicalkeyتوانید از طریق مجموعه وسیع به جاي جستجوي منابع، می

ي در همهClinicalkeyبپردازید. منوي مرور ها ها و فیلماطالعات داروي، عکس،ارانموزش بیمعملی، آ

می پردازد.منابعصفحات در دسترس است. این بخش به توصیف چگونگی مرور 
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هامرور کتاب1,5
<Moreیادر نوار منوBookونیکآبا کلیک برروي  Brows Home>Brows Book به لیست الفبایی

توان فهرست الفبایی میکه با استفاده از امکانات زیر کنید.دسترسی پیدا میClinicalkeyموجودهاي کتاب

ها را محدود کرد: کتاب

توان به جستجوي کتاب مورد نظر پرداخت.ن تمام یا بخشی از عنوان کتاب میبا نوشت

ي با استفاده از گزینهSpecialtiesهاي یک موضوع خاص را مرور کرد.توان کتابمی
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مرور مجالت2,5
به لیست More> Brows Home>Brows Journalsدر نوار منو یا Journalsبا کلیک برروي آیکون

توان فهرست که با استفاده از امکانات زیر میکنید.دسترسی پیدا میClinicalkeyمجالت موجود  الفبایی
ها را محدود کرد: الفبایی کتاب

مورد نظر پرداخت.يمجلهتوان به جستجوي تمام یا بخشی از عنوان مجالت میبا نوشتن

ي با استفاده از گزینهSpecialtiesتوان مجالت یک موضوع خاص را مرور کرد.می
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هااییچند رسانه3,5
گیرد که از طریق نوار منو ها مورد استفاده قرار میفیلمجداول و ،قسمت براي جستجوي تصاویر، نموداراین 

More> Brows Home>Multimediaدسترسی یافت.به آن توان می

يبا استفاده از گزینهMedia Typeمحدود کرد.فیلمتوان جستجو را به عکس یا می
ي با استفاده از گزینهSpecialtiesیک موضوع خاص را مرور کرد.هايعکس و فیلمتوان می
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داروها4,5
<More> Brows Homeتوان از طریق گزینهمیشود. که طالعاتی در مورد داروها ارائه میدر این بخش ا

Drug Monographs لیست الفبایی داورها را مرور کرد یا از طریق جستجوي نام داروها در کادر جستجو به

بازیابی اطالعات مورد نظر پرداخت.

هایی براي محدود کردن جستجو وجود دارد که عبارتند از: ها گزینهشهمانند سایر بخ

موارد منع مصرفو مصرف، موارد هاعوارض جانبی دارورده دارویی،
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راهنماها5,5
در این بخش راهنماها همراه  چکیده کوتاهی به صورت الفبایی مرتب شده اند.

توان از طریق موضوعی و سازمان تولید کننده محدود کرد.جستجوي راهنماها را می

Specialties

عملی در راهنماهايتوانیم ی است که با کلیک روي هر کدام میصورت الفبایراهنماي عملی اختصاصی و به 

آن موضوع خاص را مشاهده کنیم.

Authoring Organization

ده است و با ها به ترتیب الفبایی مرتب شآکادمیها و در این بخش کالج. استهاي مؤلفبه معناي سازمان

منتشر شده توسط آن سازمان خاص دسترسی پیدا عملیراهنماهايبهتوانیمکلیک روي هر کدام می

. کنیم
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آموزش بیماران6,5
Clinicalkeyتجاريغیروشخصیآموزشی را براي استفادهجزواتکه بتوانیدورده است این امکان را فراهم آ

بیماران قرار دهید.در اختیار PDFیا دانلود چاپیبه شکل رااطالعاتو بگذاریدبا بیماران به اشتراك

توان از طریق موضوعی و سازمان تولید کننده محدود کرد.را میناآموزشی بیمارجزواتجستجوي 

Specialties : در این بخش موضوعات به صورت الفبایی مرتب شده است. با کلیک کردن روي هر

کنیم.میموضوعی به لیستی از جزوات آموزشی منتشر شده در آن موضوع دسترسی پیدا 

Authoring Organizations

و می دهدرا ارائه میهاها و آکادمیکالجلیست الفبایی عناوین باشد کهؤلف میهاي مبه معنی سازمان

توانید به جزوات آموزشی تولید شده توسط یک سازمان خاص دسترسی پیدا کنید.
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موزش مداوم پزشکیآ.6
CME مخففContinuing Medical Education سط تومی باشد. این بخشCleveland Clinic

Center.حمایت می شود و به صورت رایگان در دسترس می باشد

:مداومآموزشکسببراي

.بالینیسوالیکبهپاسخبرايClinicalkeyدرجستجویکانجام. 1

.پاسخیافتنبرايFirst Consultمحتويیاوها،کتابمقاالت،کاملمتنبهدسترسی. 2

.نامثبتمراحلتکمیلبراياستنادهاذخیره. 3

First Consultیاکتاب،کامل مقاله ،متنبااليدرمداومآموزشآیکونرويکلیک. 4

Cleveland Clinic Centerورود به  سایت آموزش مداوم .5

تکمیل فرم و ارسال آن. 6
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