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 معرفی پایگاه اطالعاتی

های الزم برای  کلينيکال کی موتور جستجو و پایگاه اطالعاتی پزشکی است که مولفه
کند. پایگاه اطالعاتی  گيری پزشکان،کتابداران پزشکی، و متخخصان سالمت را برآورده می تصميم

ClinicalKey  به شرکت الزویر متعلق بوده و به محتوای منتشر شده توسط این شرکت
 س سریع، کامل، راحت و قابل اعتماد است.دسترسی دارد. این سروی
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دهد چرا که همانند یک  سریع: کلينيکال کی در اسرع وقت به سواالت پزشکی شما پاسخ می
اندیشد، این سرویس در همان حالی که شما مشغول تایپ هستيد پيشنهادات  پزشک می

 دهد. مناسب را به شما ارائه می

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

دهد محتوای  راحت: چه در کنار بيمار خود و چه در حال حرکت، کلينيکال کی به شما اجازه می    
 رید.پزشکی را در هر حالت یافته و به اشتراک بگذا

های الزویر  گيری های خود به گزینه معتبر:در سرتاسر جهان متخخصان پزشکی در تصميم    
 گيرند. اعتماد داشته و همواره از آن بهره می

پزشک از سرتاسر جهان  ۲۰۰۰سال و پس از مشورت با بالغ بر  ۲طراحی کلينيکال کی در طول 
باشد. کاربران کلينيکال کی  پزشکی می های است. هدف این سایت محيا کردن پاسخ انجام شده

ویدئوی آموزشی دسترسی دارند. برای کمک به  ۹۰۰۰کتاب و  ۱۰۰۰ژورنال،  ۶۰۰به حدود 
برد.  های معروف هر حوزه استفاده می کاربران در انتخاب بهترین پاسخ سيستم از بررسی دکتر

 ی فایل پاورپوینت استفاده بکنند. توانند از تمامی اطالعات موجود در سایت برای تهيه کاربران می

 

 دسترسی پیدا کنیم؟ ClinicalKeyچگونه به پایگاه اطالعاتی 

دانشگاه علوم پزشک کرمانشاه امکان دسترسی مستقيم به پایگاه اسکوپوس را فراهم کرده 
است. برای دسترسی به این پایگاه،  می توانيددر صفحه اصلی سایت دانشگاه روی کتابخانه 
دیجيتال یا از سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه روی اشتراک منابع دیجتال و یا از از طریق  سایت 

را ClinicalKeyبخانه های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، پایگاه اطالعاتی سایر کتا
 انتخاب کنيد.

 

 دسترسی پیدا کنیم؟ ClinicalKeyچگونه به پایگاه اطالعاتی 
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 Clinicalkeyجستجو در 

قبل از هرکاری بعد از ورود به این پایگاه شما باید در اینجا ثبت نام نمایيد که کاری آسان می 
باشد و نحوه ثبت  به شرح ذیل می باشد  شما با هر ایميلی می توانيد اینکار را انجام دهيد اما 

خود ثبت  برای شما اساتيد و رزیدنت های محترم که ایميل آکادميک دارید اگر با ایميل آکادميک

 userروز حتی خارج از محيط دانشگاه و بدون  ۱5۰نمایيد این امکان را پيدا می کنيد که به مدت 

,Pasword  به این پایگاه دسترسی داشته باشيد و با هر بار وارد شدن به این پایگاه این مدت
 تمدید می گردد.

Do ثبت نام در پایگاه clinical keycument Search 
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 Clinicalkeyجستجو در 

هميشه در  Clinialkeyشود. نوار جستجوی  همه چيز تنها با یک جستجوی ساده شروع می
توانيد با استفاده از آن به جستجو بپردازید.  دسترس است، پس شما هر وقت که بخواهيد می

جستجوی خود را محدود کنيد. توانيد با استفاده از آنها  های بسياری وجود دارد که می گزینه
 توانيد با استفاده از فيلترها نتایج جستجوی خود را بهبود بخشيد. شما می

 

 Clinicalkeyجستجو در 

که زمانی   جستجو با استفاده از  

 کلمات یا عبارات کامل یا ناقص .migrainesخواهید درمورد چه جستجو کنید. مثالً  دانید می می

به  CHFخواهید عبارت کامل را وارد کنید. مثالً: وارد کردن  دانید و نمی شما مخفف را می

 congestive heart failureجای 

 ها مخفف

 خواهید درمورد کدام نویسنده جستجو کنید. دانید می می 
  

 نام نویسنده

 یا ژورنالنام کتاب  خواهید جستجو بکنید. دانید درمورد کدام کتاب یا ژورنال می می

 Am J Cardiol. 2011 Decدانید:  اطالعات ارجاعی یک ژورنال خاص را می

1;108(11):1614-9 

 رفرنس مخفف ژورنال

 AutoSuggestجستجو با استفاده از 

نوار جستجو هميشه در دسترس شما است، بنابراین شما در هر صفحه کلينيکال کی که 
 باشيد ميتوانيد براحتی جستجو کنيد.
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در نوار جستجو، نخستين حروف نویسنده، ژورنال یا کتاب را  :AutoSuggestبرای استفاده از 
تایپ کنيد در همان حين که شما مشغول تایپ هستيد کلينيکال کی پيشنهادات خود را نشان 

 دهد. می

 بر روی بهترین نتيجه کليک کنيد. سيستم صفحه نتایج جستجو را نشان می دهد.

 

 

 یصفحات موضوع 

ها، فاکتورهای ریسک، تشخيص  ی مختلف درمورد بيماری صفحه ۱۴۰۰کلينيکال کی حدود 
 بيماری، 

 .درمان و بسياری موضوعات دیگر در خود دارد

 نگاهی به صفحه نتایج جستجو

 توانيد: ی نتایج جستجو می شما در صفحه

 .نتایج را محدود کنيد Scoped Searchی  با استفاده از گزینه

 نتایج مختلف را ذخيره، ایميل و یا چاپ کنيد. 

 نتایج خود را از فيلترهای نوع منبع، نوع تحقيق و تاریخ محدود کنيد. 

بر حسب ارتباط و یا تاریخ مرتب کنيد حتی در صورتی که شما یک غلط تایپی داشته باشيد  
را به  یی هستيد و آنبينی کند به دنبال چه محتوا تواند پيش کلينيکال کی در زمان جستجو می

 .شما نشان بدهد

 مشاهده نتایج

ترین محتوانی   ی نتایج جستجو مرتبط پس از انجام جستجوی خود و محدود کردن نتایج، صفحه
دهد. چنانچه نتایج خود را فيلتر نکرده باشيد، نتایج  پزشکی به جستجوی شما را نشان می

ها را به شما نشان  ات، متخصصان و تاریخی منابع، تحقيق جستجوی اصلی نتایج مربوط به همه
 خواهد داد.

 نگاهی به صفحه نتایج جستجو

 توانيد: ی نتایج جستجو می شما در صفحه

 .نتایج را محدود کنيد Scoped Searchی  با استفاده از گزینه 
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 نتایج مختلف را ذخيره، ایميل و یا چاپ کنيد.

 تحقيق و تاریخ محدود کنيد.نتایج خود را از فيلترهای نوع منبع، نوع 

 بر حسب ارتباط و یا تاریخ مرتب کنيد

تواند  حتی در صورتی که شما یک غلط تایپی داشته باشيد کلينيکال کی در زمان جستجو می
 را به شما نشان بدهد. بينی کند به دنبال چه محتوایی هستيد و آن پيش

 

 

 

 استفاده از فیلترها برای تجدید نتایج جستجو

ی نتایج جستجو نتایج خود را بر حسب  توانيد در باالی صفحه ز انجام یک جستجو، شما میپس ا

به  dateو  Relevanceهای  ی خاص، نوع تحقيق و تاریخ تغيير دهيد. گزینه نوع منبع، حوزه
بندی کنيد. برای تجدید  های خود دسته دهد که نتایج را بر حسب اولویت شما این اجازه را می

های نشان داده  کليک کنيد. در گزینه Source Typeد بر اساس نوع منبع برروی جستجوی خو
باشد که عبارتند از:  نوع محتوا می ۱۲شده نوع منبع خود را انتخاب کنيد. کلينيکال کی شامل 

 …ها، ویدئوها، مقاالت تمام متن و  ها، عکس کتاب

 برای تجدید محتوای خود بر اساس تخصص:

کليک   Specialtyباشد. برروی  ترین محتوا به جستجوی شما می پنل سمت چپ شامل مرتبط
تان را انتخاب کنيد. در این صورت نتایج  کرده و تخصص مرتبط با جستجوی خود و یا مورد عالقه

 های تخصصی انتخابی توسط شما خواهند بود. جستجو تنها در حوزه

برروی مطالعاتی  Study Typeی  ه: با استفاده از گزینهبرای تجدید جستجو بر اساس نوع مطالع
که برای جستجوی شما مناسب است کليک کنيد. برای تجدید جستجو بر اساس تاریخ: برروی 

ی تاریخی مربوط را انتخاب کنيد. برای حذف فيلترها برروی  کليک کنيد، سپس بازه Dateی  گزینه

X کليک کنيد. در کنار فيلتری که مایل به حذف آن هستيد 
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 برای ویرایش جستجو Scoped Searchاستفاده از 

استفاده  Scoped Searchدانيد دقيقاً به دنبال چه نوع محتوایی هستيد از  زمانی که می
توانيد  بکنيد. فيلد جستجو در تمامی صفحات قابل دسترسی است، هر زمان که مایل بودید می

 از آن استفاده بکنيد.

 :Scoped Searchبرای استفاده از 

ای از محتواهای قابل  . از روی فيلد جستجو برروی منوی نارنجی رنگ کليک کنيد. مجموعه۱
 جستجو نشان داده خواهد شد.

 خواهيد جستجو شود را انتخاب کنيد. . نوع محتوایی را که می۲

محتوایی که ی مورد نظر خود را وارد کنيد. کلينيکال کی فقط برحسب  . در فيلد جستجو کلمه۳
 اید جستجو را انجام خواهد داد. انتخاب کرده

توانيد از جستجوی محدود برای جستجو در یک کتاب، مقاله یا ژورنال خاص نيز  . شما می۴
 استفاده بکنيد.

 

 Clinicalkeyاستفاده از محتوای کلی 

 

ها،  ژورنالی  ی گسترده توانيد از مجموعه عالوه بر جستجوی مطالب خاص یا محدود شما می
ای کلينيکال کی نيز استفاده  ها، راهنماها، آموزش بيمار، اطالعات دارویی و چندرسانه کتاب

 پردازد. بکنيد. این بخش به آموزش این نوع خواندن مطالب بر روی کلينيکال کی می
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خواهيد  برای انتخاب محتوا برای بررسی: در سمت منو، برروی کتاب، ژورنال یا هر آنچه که می

 مراجعه فرمایيد( ۲8می توانيد به اسالید شماره (.کليک کنيد

 ها بررسی کتاب

کليک کنيد. تمامی  Booksی  ها از سمت منو برروی گزینه . برای جستجو در ميان کتاب۱
 های موجود در کلينيکال کی بر اساس ترتيب الفبایی را مشاهده خواهيد کرد. کتاب

را وارد کنيد. همچنين  توانيد نام بخشی از آن یا تمام آن میها  . برای محدود کردن ليست کتاب۲
 ی تخصص را هم محدود کنيد. توانيد حوزه می

 . برروی عنوان یک کتاب کليک کنيد. فهرست مطالب نشان داده خواهد شد.۳

 . برروی نام یک بخش کليک کنيد. ۴

 توانيد تمامی مطالب یک بخش را ببينيد. .می5

 

 

 

 ها ژورنالبررسی  

ها  ها از سمت منو برروی ژورنال کليک بکنيد. فهرست کاملی از ژورنال . برای جستجوی ژورنال۱
 را بر اساس ترتيب الفبایی مشاهده خواهيد کرد.

شده: در فيلد جستجو نام بخشی از یا  های نمایش داده . برای محدود کردن فهرست ژورنال۲
 را محدود کنيد. ی تخصص آن وزهتمام یک ژورنال را تایپ کنيد و سپس ح

. برروی عنوان ژورنال کليک بکنيد. شمارگان مختلف یک ژورنال را خواهد  دید، که بر اساس ۳
 ی ژورنال است. سال و شماره

 ها کليک کنيد. فهرست مطالب ژورنال را خواهيد دید. . برروی یکی از شماره۴

را  ژورنال مربوطه کليک کرده و آن RSSوی های یک ژورنال برر روزشدن ی به نکته: برای مشاهده

Subscribe .بکنيد 

 باز خواهد شد. Content Reader. برروی یک مقاله کليک بکنيد. مقاله در بخش 5

 ی مورد نظر خود را مطالعه بکنيد. توانيد مقاله . می۶
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 Multimediaبررسی 

 ها: ی تصاویر و ویدئو برای مشاهده

 ای باز خواهد شد. ی چندرسانه کليک کنيد. صفحه Multimediaی  . در سمت منو برروی گزینه۱

 . برای محدود کردن فهرست تصاویر و ویدیوها:۲

 ی تخصص را نيز محدود بکنيد. توانيد حوزه در فيلد جستجو، نام عکس مورد نظر را تایپ کنيد. می

یشی از تصویر مربوطه را خواهيد دید. در باالی نما . برروی تصویر مورد نظر کليک کنيد. پيش۳

 کليک کنيد تا تصویر بسته شود. Xسمت راست برروی 

توانيد اطالعات  نمایشی از ویدئو نمایش داده خواهد شد که می . برروی ویدئو کليک کنيد. پيش۴
 را ببينيد. لينک و ارجاعی آن

 

 


