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ClinicalKeyورود به پایگاه 



 Clinical Keyاطالعاتی پایگاه 

برای دسترسی به انتشارات پزشکی این ناشر   Elsevierتوسط شرکت 2012موتور جستجوی اطالعات بالینی است که در سال 

بران با هدف ارتقا بنیان نهاده شد و یکی از سریع ترین و دقیق ترین روشها برای دستیابی به اطالعات بالینی توسط پزشکان و کار

.مراقبت های بالینی از بیمار می باشد

پوشش موضوعی

 عنوان مجله پزشکی و جراحی از انتشارات 600بیش ازElsevier

 عنوان کتب مرجع پزشکی و جراحی1000بیش از

 مجالت عنوان مجله از 57مجموع کاملAmerica north of Clinics

 عنوان شرح عمل جراحی450تکنیک جراحی و 350آموزش بیش از



ادامه پوشش موضوعی

 بیماری750مقاالت بالینی و شرح بیماریهای مبتنی بر شواهد بیش از

 راهنمای آموزش بیمار15000دسترسی به بیش از

 ویدیو پزشکی17000حدود

 تصویر پزشکی5000000حدود

راهنمای عملی بالینی4000از ش یب

 دارو که توسط شرکت  2900اطالعات بیش ازstandard Goldفراهم شده و به روزرسانی می شود

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



گزینهبرابتدا،شویدعضودرسایتبایدجستجونتایجبازیابیوذخیرهقبیلازپایگاهاینامکاناتازبهتراستفادهبرای
Registerازادهاستف،منابعذخیرهطریقازسازیشخصیامکانکاربری،حسابایجادونامثبتازپسونمودهکلیک

Maker Presentationبرکلیکبانامثبتازپس.شودمیمیسرجستجوتاریخچهپیگیریوLoginنامنمودنواردو
.شویدسیستمواردمیتوانیدعبوررمزوکاربری





CLINICAL KEYجستجوی کتاب در پایگاه 



کردنواردبامثالطوربه.شوندمیدادهنمایشمربوطهکتابهای،Bookانتخابونظرموردواژهکلیدانتخاببا
ببینیدتوانیدمیرانظرموردهایکتابBookانتخابوجستجوکادردرPedaitricکلمه
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عنوان ژورنال

انتخاب ژورنال مورد نظر

CLINICAL KEYجستجوی مجله در پایگاه 



دسترسی به ژورنال و آرشیو آن



CLINICAL KEYجستجوی مقاالت مدالین در پایگاه
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CLINICAL KEYجستجوی اطالعات دارویی در پایگاه 



صرف،مچگونگیقبیلازرکوردهررویبرکردنکلیکبا

شودمیدادهنمایش...وعوارضوداروییتداخالت





نامخاصبیماریبرایداروجستجویجهت
وطهمربنتایجونویسیممیکادردررابیماری
شوندمیدادهنمایش



Patient Education بیمار                                                               آموزش به 



Patient Educationاگر به دنبال اطالعاتی در مورد یک بیماری هستید نام بیماری را در کادر مربوطه وارد می کنیم و زبانه را روی 

میگذاریم، نتایج مربوطه نمایش داده می شود



توضیحات مربوط به 
بیماری



CLINIKAL KEYدر Multimediaجستجوی منابع 



نظر را وارد می کنیمکلیدواژه مورد قرار می دهیم و Multimediaمورد نیاز زبانه را روی ویدئوهای جهت جستجوی تصاویر و 
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کنیم را انتخاب می  add to presentationرا انتخاب کرده و گزینه تصاویر . می توان از تصاویر مورد نظر اسالید تهیه کرد
شویمloginابتدا باید برای این کار اما 



استفاده می کنیمProcedures Consultاگر می خواهیم در مورد پروسه جراحی اطالعاتی بدست اوریم از قسمت 



بدست آوریم shoulder surgeryبه عنوان مثال می خواهیم اطالعاتی در باره جراحی



اشدمی ب... اطالعات این بخش شامل آمادگیهای قبل از جراحی، تجهیزات مورد نیاز، فیلم برداری از مراحل جراحی، عوارض و 

ویدیوی جراحی

عکس جراحی

ویدئوی جراحی



ClinicalKeyمرور ژورنال ها در 

د امکان تورق ژورنال ها بر اساس مقوله های موضوعی وجو

VOLUMEبا انتخاب ژورنال مورد نظر می توانید به . دارد

های آن دسترسی داشته باشید



راهنمای بالینی



مثال در مورد رفتار با فردی که بیماری وسواسبطور . استفاده می کنیمGuidelinesبرای پیدا کردن اطالعات بالینی از قسمت 
دارد می خواهیم اطالعاتی بدست اوریم
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است،جدیددرمانیهایشیوهوهادارومورددرهادادهآوریجمعآنهدفواستپزشکیمطالعهیکبالینیکارآزمایی

ندکمیجلوگیریتکراریمطالعاتانجامازوکندمیپیرویشدهتعیینپیشازپروتکلیکازبالینیکارآزمایی



https://service.elsevier.com/app/home/supporthub/clinicalkey/

Help
:وارد آدرس زیر شویدclinicalkeyبرای کسب اطالعات تکمیلی در رابطه با

https://service.elsevier.com/app/chat/chat_launch/supporthub/clinicalkey/

: ساعته می باشد24چت با تیم پشتیبانی این پایگاه یکشنبه و دوشنبه به صورت 



«از کتابدار بپرس»داروسازی بر روی  اپ در صورت سوال از کتابدار دانشکده 

.کلیک نمایید

http://www.gums.ac.ir/pharmacy/11289/%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d9%be%d8%b1%d8%b3.aspx
http://www.gums.ac.ir/pharmacy/11289/%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d9%be%d8%b1%d8%b3.aspx

