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   Clinical Keyمعرفی 

 .6931 تهران: دانشگاه علوم پزشکی ایران. .Clinical Keyپایگاه اطالعاتی بالینی  

گیری پزشکان،کتابداران پزشکی، و متخخصان  های الزم برای تصمیم است که مولفه پایگاه اطالعاتی پزشکی و موتور جستجو کلینیکال کی

به شرکت الزویر متعلق بوده و به محتوای منتشر شده توسط این شرکت دسترسی  ClinicalKey کند. پایگاه اطالعاتی ورده میسالمت را برآ

 .است قابل اعتماد و راحت کامل، سریع، سرویس این .دارد

 :اندیشد، این سرویس در همان حالی  دهد چرا که همانند یک پزشک می پاسخ می کلینیکال کی در اسرع وقت به سواالت پزشکی شما سریع

 .دهد که شما مشغول تایپ هستید پیشنهادات مناسب را به شما ارائه می

 :کند می پیشنهاد کلینیکال کی به طور مداوم در حال به روز شدن است. از اینرو همواره محتوای جدید و معتبر را برای متخصصان کامل. 

 دهد محتوای پزشکی را در هر حالت یافته و به اشتراک  راحت: چه در کنار بیمار خود و چه در حال حرکت، کلینیکال کی به شما اجازه می

 .بگذارید

 :گیرند های الزویر اعتماد داشته و همواره از آن بهره می گیری های خود به گزینه در سرتاسر جهان متخخصان پزشکی در تصمیم معتبر. 

های  است. هدف این سایت محیا کردن پاسخ پزشک از سرتاسر جهان انجام شده ۲۲۲۲سال و پس از مشورت با بالغ بر  ۲ی کلینیکال کی در طول طراح

ویدئوی آموزشی دسترسی دارند. برای کمک به کاربران در انتخاب  ۰۲۲۲کتاب و  ۰۲۲۲ژورنال،  ۰۲۲ حدود به کی کلینیکال کاربران باشد. پزشکی می

ی فایل  توانند از تمامی اطالعات موجود در سایت برای تهیه برد. کاربران می های معروف هر حوزه استفاده می بهترین پاسخ سیستم از بررسی دکتر

 .پاورپوینت استفاده بکنند

 

 

 

 

 

https://iranpaper.ir/blog/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-clinicalkey/
https://iranpaper.ir/blog/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-clinicalkey/
https://iranpaper.ir/blog/tag/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C/
https://iranpaper.ir/blog/tag/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C/
https://www.clinicalkey.com/
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 Clinical Keyمحیط جستجوی  ورود به

 https://www.clinicalkey.comاز طریق آدرس   .۰

  https://arakmu.ac.ir/diglib/faدر سایت کتابخانه دیجیتال دانشگاه به آدرس  Clinical Keyاز طریق لینک  .۲

  Clinical Keyثبت نام در   

تمام متن   pdfجهت استفاده از امکاناتی مانند ذخیره نتایج جستجو، مدیریت پاورپوینت و بکارگیری آنها در دفعات بعدی همچنین دسترسی به 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صورت مدارک، ثبت نام الزامی است. ثبت نام برای اولین بار باید در دانشگاه یا مراکز تحقیقاتی وابسته به وزرات 

 گیرد.

 در باالی صفحه کلیک کنید.  Registerروی 

 

 اطالعات مورد نیاز در پنجره جدید را تکمیل نمایید. -6

به پایگاه کلینیکال کی در   موجب دسترسی آسان و سریع   Remote access   : انجام ثبت نام با ایمیل آکادمیک و فعال سازی ۰بصره ت

 دانشگاه می گردد.  خارج

 در محیط دانشگاه الزامی است.   Login روز ۰8۲هر  Remote و عدم لغو : جهت تمدید اعتبار۲تبصره 

 

https://www.clinicalkey.com/
https://arakmu.ac.ir/diglib/fa
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Remote Access 
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 Clinical Keyورود به 

 در باالی صفحه کلیک کنید.  loginروی  -۰

 

۲- User name    و Password  خود را وارد نمایید. دقت نمایید کهUser name  شما آدرس ایمیلی است که هنگام ثبت نام وارد نموده

 را خودتان تعیین کرده اید.  Passwordاید و 

  Clinical Keyمروری بر صفحه اصلی 

 

 نام کاربری 
منوی کشوی برای 

محدود کردن به 

یک نوع محتوا 

خاص مثل : مجله، 

 کتاب، دارو ...
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 Clinical Keyجستجو در 

که توسط پایگاه ارائه می  (Auto Suggest)با وارد کردن کلید واژه مورد نظر در نوار جستجو و یا با استفاده از ویژگی پیشنهاد های جستجو 

ار شود می توانید به جستجو بپردازید. این سایت قابلیت جستجو با کلمه، عبارت، کلمات اختصاری، نام نویسنده، نام کتاب، نام مجله  و اختص

 وارد شده را دارد.  NLMنام مجله که بصورت استاندارد در 

 



                                 Clinical Keyپایگاه راهنمای استفاده از                                           

 

 نتایج جستجو بر اساس نوع منبع،  تخصص موضوعی و تاریخ طبقه بندی  -۰

 مرتب سازی بر اساس تاریخ یا ارتباط موضوعی  -۲

 نتایج جستجو: بسته به نوع منبع مانند نوع منبع، عنوان، نام منبع، نوسینده، ناشر، جلد، سال و صفحه ....   -3

 عناوین پیشنهادی مرتبط با موضوع -4

 (Topic Page)صفحه موضوعی  -5

 

 

 ا انتخاب نتایج امکان ذخیره، دانلود فایل، ایمیل، پرینت و تهیه اسالید  ) از تصاویر ذخیره شده( وجود دارد.ب
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BOOKS 

 
 موضوعی  محدود نمودن کتاب به انواع تخصص -۰

 جستجوی الفبایی عنوان کتاب  -۲

 جستجو کتاب  -3

 عناوین برجسته  -4
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 )درون این کتاب( وجود دارد.  This Book)درون این صفحه( و   This pageامکان جستجو از منوی مشخص شده با گزینه های  -۰

 سرفصل مطالب برای دسترسی سریع به بخش های کتاب  -۲

 فصل کتاب  PDFدانلود فرمت  -3

 امکان پرینت، ایمیل و ذخیره کتاب  -4
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 مجالت

  

 

 به انواع تخصص موضوعی مجله محدود نمودن  -۰

 جستجوی الفبایی عنوان مجله  -۲

 جستجو مجله  -3

 عناوین برجسته -4
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 مشخصات آخرین شماره از مجله  -۰

 انتخاب شماره مورد نظر -۲

 مشخصات شماره انتخاب شده  -3

 جستجو در شماره انتخابی  -4

 امکان دانلود، ذخیره، پرینت و ایمیل  -5

 PDFدانلود فایل  -۰

7- RSS  با کلیک بر روی آیکون 
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 داروها

 
   ، موارد مصرف و منع مصرفبقه دارویی، عوارض جانبی، عوارض تجویزمحدود نمودن داروها و واکنش ها به ط -۰

 جستجوی داروی خاص با نام تجاری  -۲

 جستجوی الفبای داروها -3
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 راهنماهای بالینی 

 
 

  بالینی راهنمای کننده تهیه سازمان یا موضوعی تخصص به نمودن محدود -۰

 خاص بالینی راهنمای یک جستجو امکان -۲

 الفبایی جستجوی -3
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 آموزش به بیمار

 
 ان های تهیه کننده یا زبان محدود نمودن به تخصص موضوعی یا سازم -۰

 امکان جستجو یک مورد خاص -۲

 جستجوی الفبایی  -3
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 چند رسانه ای 

 
 صص موضوعی و یا چند رسانه ای )فیلم یا تصویر(محدود نمودن چند رسانه ای به تخ -۰

 مشخصات تصویر و نمایش در منبع مورد نظر یا بصورت نمایش کامل -۲

 پرینت، ایمیل، افزودن برای تهیه پاورپوینت و ذخیره تصویر -3

 تهیه پاورپوینت 

پس از انتخاب تصویر مورد نظر یا چند تصویر، با انتخاب گزینه تهیه پاورپوینت با درست کردن از داخل کادر انتخاب س   Presentationsابتدا 

  (select presentation)و درج عنوان برای پوشه و یا افزودن تصویر به پوشه های از قبل ایجاد شده   (Create New)پوشه جدید 

  تصاویر را ذخیره می کنیم.

می شویم و پس از انتخاب پوشه مورد نظر تصویر یا تصاویر  Presentationsبرای مشاهده  تصاویر ذخیره شده از منوی اصلی  وارد گزینه 

 را انتخاب و تصویر در صفحه پاورپوینت نمایش داده می شود.  Exportانتخابی  را در آن ذخیره نموده ایم گزینه 
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 جستجو تاریخچه



                                 Clinical Keyپایگاه راهنمای استفاده از                                           

 Search Historyانتخاب از صفحه اصلی               

 شده قابل نمایش است.در این قسمت تمامی جستجوهای انجام 

 امکان تکرار جستجوها، حذف موارد از تاریخچه به صورت کلی یا تک تک موارد ذخیره، و مشاهده جستجوهای ذخیره شده وجود دارد. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



                                 Clinical Keyپایگاه راهنمای استفاده از                                           

 

 

 مرکزی کتابخانه - اول طبقه - تحقیقات معاونت ساختمان -(ص) اعظم پیامبر مجتمع - بسیج میدان - اراک: نشانی

 diglib@arakmu.ac.ir:الکترونیکی پست 

 ۲8۰ - 34۰7338۰    : تلفن 

 ۲8۰ -  34۰73۰3۰  :دورنگار 

 ۰۰4۰-7-3848۰: پستی کد           

 

 


