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Clinical Keyمعرفی

می باشد که يک منبع تصمیم ساز Elsevierاز ناشرClinical Keyمجموعه•
.محسوب می شود(Clinical Decision Making)بالینی

م برای کلینیکال کی موتور جستجو و پايگاه اطالعاتی پزشکی است که مولفه های الز•
.ندتصمیم گیری پزشکان،کتابداران پزشکی، و متخصصان سالمت را برآورده می ک

.شمند استنتايج بازيابی شده در کلینیکال کی مبتنی بر برشواهد و دارای جستجوی هو•



ClinicalKeyمنابع اطالعاتی موجود در پایگاه 

Books : عنوان1200کتاب های مرجع پزشکی و جرا حی الزوير با بیش از.

Journals :  میلیون مقاله2ژورنال معتبر پزشکی و جرا حی الزوير با دسترسی به بیش از 650بیش از.

Medline :  میلیون چکیده مقاله مدالين18بیش از.

Monographs Drug : دارو که توسط شرکت 29000اطالعات دارويی و داروشناسی بالینی بیش ازStandard Gold

.تهیه شده

Trials Clinical :آزمايشات و مطالعات بالینی.

Multimedia : میلیون تصوير از کتاب ها و مجالت و تعداد زيادی فیلم آموزشی2/2نزديک به.

Overview Clinical/Consult First : ابزار اطالعات بالینی مبتنی بر شواهد.

Education Patient :  مطلب آموزش به بیمار15000بیش از.

Guidelines :  سازمان و موسسه پزشکی75راهنمای عملی بالینی از 5000بیش از.

Consult Procedures :  تکنیک جرا حی، درمانی و تشخیصی به صورت فیلم و350آموزش و راهنمايی روند بیش از

.انیمیشن



ClinicalKey Features

•Fast-Smart Searchسریع

•Completeکامل

•Convenient-easyراحت

•Trustedقابل اعتماد



اهداف

 patient care management=مديريت مراقبت از بیمار-1

Keeping current =حفظ و ثبات وضعیت موجود -2

sharing information=تبادل اطالعات -3



.  زامی استجهت دسترسی به تمام امکانات این پایگاه، حتی در محیط دانشگاه، ثبت نام ال: نکته قابل توجه

.در باالی صفحه کلیک کرد Registerجهت ثبت نام در پایگاه، باید بر روی 



در این بخش، نام و نام خانوادگی و ایمیل

با استفاده از . دانشگاهی وارد می شود

ایمیل دانشگاهی جهت ثبت نام، می توان

در خارج از دانشگاه هم از این پایگاه 

های چنانچه ثبت نام با ایمیل. استفاده کرد

عمومی همانند یاهو یا جی میل انجام شود،

کاربر تنها در محیط دانشگاه قادر به 

ود با وج. استفاده از این پایگاه خواهد بود

جازه اینکه این پایگاه با ایمیل دانشگاهی ا
 Access(دسترسی خارج از دانشگاه 

Remote ) را می دهد، اما ثبت نام در این

فعال ) ماه6(روز 180پایگاه به مدت 
 IPاست و الزم است کاربر در این مدت با 

شود تا مشخص گردد که  in Logدانشگاه 

.همچنان عضوی از دانشگاه می باشد



.پس از تکمیل ثبت نام، نام کابر در این بخش نمایش داده می شود



کلیک کرده و با وارد کردن  in Logبرای هربار ورود، در صفحه اصلی باید بر روی گزینه 
ایمیلی  دقت شود که نام کاربری آدرس. نام کاربری و رمز عبور خود از پایگاه استفاده کرد

.است که هنگام ثبت نام وارد شده است



.با ورود به حساب کاربری، موارد زیر در منو قابل دسترس است



را کلیک کرده و   Access Remoteگزینه برای دسترسی در خارج از دانشگاه، بعد از ثبت نام در این پایگاه ، باید 
ورت  در ص. آدرس ایمیل دانشگاهی وارد شود تا ایمیل فعال سازی برای شخص ثبت نام کننده ارسال گردد

امکان استفاده در محیط خارج از دانشگاه وجود  ، Emailو  Gmailاستفاده از ایمیل های عمومی مانند 

.نخواهد داشت



در این مرحله، ایمیل دانشگاهی را وارد کرده و بر روی 
Continue کلیک می کنیم.



الزم است در فاصله زمانی تا یک ساعت، بر روی لینک مربوطه در ایمیل  
.برای کاربر فعال گردد Access Remoteکلیک شود تا 



ClinicalKeyانواع محتوا در پایگاه 



ClinicalKeyجستجوی ساده در پایگاه 

را درنوار جستجو در تمام صفحات قابل دسترس است و امکان جستجوی ساده. صفحه اصلی پایگاه دارای نوار جستجوی ساده می باشد

.هر زمانی فراهم می سازد



واژه مورد، Types Allیا همان پیش فرض ...برای جستجو می توان با انتخاب نوع منبع شامل کتاب، ژورنال یا اطالعات دارویی و 
.نظر را در بخش جستجو وارد کرد

Autoاین پایگاه ویژگی . جستجو با کلمه، عبارت، عالمت اختصاری، نام نویسنده، نام کتاب و اختصار نام ژورنال امکان پذیر است

suggest نیز دارد و در هنگام جستجو، خود پایگاه پیشنهاد هایی برای کاربر ارائه می کند.



.نتایج جستجو در این بخش نشان داده می شود



به دو صورت امکان پذیر ClinicalKeyجستجو در پایگاه 
است

Searchدر این بخش می توان براساس کلید واژه های مورد نظر کاربر، در : جستجو
.پایگاه جستجو کرد

Browse در این بخش می توان لیستی از منابع موجود در پایگاه : مرورClinicalKey
مثال درمرورکتاب ها می توان عناوین کتاب های موجود در پایگاه  . را مشاهده کرد
ClinicalKey را مشاهده کرده و یا در مورد مجالت می توان عناوین مجالت موجود در

.این پایگاه را مرور کرد



ClinicalKeyجستجوی کتاب در پایگاه 

 Typesرا در قسمت  Booksدر کادر جستجو، ابتدا عبارت مورد نظر تایپ شده و گزینه 
All انتخاب می کنیم



جدید درکتاب های این پایگاه تا زمان انتشار ویرایش. لیست کتب موجود مرتبط با موضوع مورد جستجو نمایش داده می شود
Clinicalkeyماه در این6زمانی که ویرایش جدید یک کتاب منتشر شد، ویرایش قبلی تا . باقی مانده و قابل دسترس می باشد

.پایگاه قابل دسترس می باشد





















ClinicalKeyمرورکتاب در پایگاه 

.انتخاب شود Booksدر پايین صفحه اصلی، بايد گزينه  Browseاز بخش 





.می توان عنوان کتاب مورد نظر را در این بخش جستجو کرد

کلیک بر روی عنوان کتاب مورد نظر



استفاده  book this Searchبرای جستجو در محتوای کتاب مورد نظر می توان از بخش 
.کرد

فهرست

مطالب

کتاب

موردنظر



.دراین قسمت، می توان بخش دلخواه از کتاب مورد جستجو را انتخاب کرد



کلیک pdfبرای دانلود فصل مورد نظر ازکتاب می توان بر روی لینک دانلود 
کامل  دانلود مطالب کتاب به صورت فصل به فصل انجام می گیرد ومتن. کرد

.دانلود نمی شود pdfبصورت یک فایل 



ش برای دیدن فایل های ویدئویی مربوط به کتاب مورد نظر باید بخ

video سپس فایل ویدئویی مورد نظر انتخاب شود. را کلیک کرد.

ويدئوهای

مرتبط



جستجوی نشریات در پایگاه

.را انتخاب و کلمه یا عبارت مورد نظر در کادر جستجو وارد شود Journalsرا باز کرده و All Typesبخش 



:دو نوع مقاله در نتایج برای ما نشان داده شده است
.آن را روی کامپیوتر خود ذخیره کردpdfاین مقاالت را می توان به طورکامل در پایگاه مطالعه و یا  : Full textمقاالت 

ارجاعPubMedمقاالت مدالین فقط به شکل چکیده در سایت ارائه می شوند و کاربر را به آدرس آن مقاله در  : Medlineمقاالتی از 

.در صورت برقراری دسترسی به متن کامل می توان آنرا دانلود کرد. می دهند



را می توان به دست  Medlineمقاالت  Full Textچگونه 
آورد؟

.انتخاب شودMedline MedlineMedlineدر این بخش یکی از مقاالت 



PubMedبا کلیک روی  ID  می توان لینکFull Text 
.به دست آوردPubMedمقاله را از سایت 

عنوان مقاله

چکیده مقاله

استنادات

مقاله

ژورنال چاپ

کننده مقاله



مقاالت  Full Textاستفاده از این لینکها، امکان دسترسی به با 
Medline وجود دارد.



اربر اگر ک. با استفاده از ستون سمت چپ می توان نتایج جستجو را محدود کرد
Fulltextنشان داده شود، باید گزینه  Full Textبخواهد فقط مقاالت  only  را

انتخاب نماید



برای . را هم ارائه می دهدSystematicReviewیکی از پایگاه هایی است که مقاالت ClinicalKeyالزم به ذکر است که پایگاه 
را انتخاب می کنیم و سپس کلید واژه  Systematic Reviewگزینه  Source typeاین منظور، در ستون سمت چپ و بخش 

.مورد نظر را در کادر جستجو وارد می کنیم





را براساس عنوان ClinicalKeyاز این بخش می توان نشریات موجود در پایگاه 

.جستجو کرد

نشریات

برجسته هر

رشته در این

بخش نشان

.داده می شود



هم چنین از این بخش می توان برای. می توان نشریات را بر اساس تخصص ها مشاهده کرد Specialtiesبا فیلتر 
می توان عنوان یک نشریه را Filter List by Titleاز طریق کادر . انتخاب نشریه جهت چاپ مقاالت نیز بهره برد

.جستجو کرد

کلیک بر روی 

نشریه مورد 

نظر



 Searchبرای جستجو در این نشریه از بخش . این پایگاه آرشیو ده ساله ای از شماره های قبلی نشریات را در اختیار می گرد
this Journal در این بخش می توان جدیدترین شماره یک ژورنال، بعالوه شماره های قبلی آن را مشاهده. استفاده می شود

.اما دانلود کل یک شماره به صورت یکجا امکان پذیرنمی باشد. مقاالت نشریه رامی توان از این بخش دانلود کرد. کرد

RSS ( Really Simple Simple Syndication) : کلیک این آیکون و با

خود، فهرست مقاالت جدید این نشریهReader Readerآن به Feedافزودن 

.را به طور اتوماتیک با ایمیل دریافت می کنید

اشتراک مجله

مشخصات شماره های نشریه 



برای بازگشت به صفحه اول کافی است روی اسم  Clinicalkeyاز هر جای پایگاه : نکته
ClinicalKeyکلیک شوددر باالی صفحه سمت چپ.



clinicalkeyجستجوی کارآزمایی بالینی در پایگاه

سپس کلمه یا عبارت مورد . انتخاب شود Clinical Trialsگزینه  All Typesاز بخش •
نظر در کادر جستجو تایپ شود



اطالعات خالصه ای در مورد کارآزمایی بالینی از جمله زمان انتشار، بیماری 

.می توان مشاهده کردرا در زیر هر نتیجه... مورد مطالعه، درمان انتخابی و



Recruiting ecruitingبعضی از مطالعات کارآزمایی بالینی همچنان در حال  ecruiting هستند و برخی به وضعیت
شناسه کارآزمایی بالینی در سایت  More Informationدرقسمت . رسیده اند Completedتمام شده یا 

Clinicaltrials.gov اطالعات بیشتری در مورد آن بدست آوردرا می توان مشاهده کرد و می توان از این طریق.



شناسه کارآزمایی بالینی در سایت  More Informationدرقسمت 

Clinicaltrials.gov اطالعات بیشتری در مورد آن بدست آوردرا می توان مشاهده کرد و می توان از این طریق.



ClinicalKeyجستجوی اطالعات دارویی در پایگاه 

.هدف می توان جستجو کرد2اطالعات دارویی را با 

.وقتی کاربر می خواهد بداند برای یک بیماری چه داروهایی موجود است-1

.وقتی کاربر می خواهد اطالعاتی درباره یک داروی خاص بدست آورد-2

نمایش داده می شود htmlاطالعات دارویی در این پایگاه، تنها بصورت : نکته





گزینه ، All Typesبنابراین در بخش . در این بخش کاربر نیاز دارد در مورد داروی اطالعات بدست آورد

Drug Monographs را کلیک و سپس نام دارو را در کادر مورد نظر وارد و جستجو می کند.



برای مطالعه عوارض  . ستون سمت چپ انواع اطالعاتی است که در مورد یک دارو می توان مشاهده کرد
.مراجعه کرد Adverse Reactionsجانبی دارو باید به بخش 





.  می توان داروها را براساس عنوان جستجو کرد Filter list by titleاز طریق کادر 
.ارائه می شود Gold Standardاطالعات دارویی این پایگاه توسط مرکز 

فهرست

الفبايی

داروها

بر روی داروی

مورد نظر کلیک

.شود

یفیلترهاي

برای

مشاهده

طبقه

بندی

داروها



ندارند می توان آنها را آنالین  pdfبا توجه به اینکه اطالعات دارویی فایل 
.مطالعه کرد، پرینت گرفت یا در پروفایل شخصی خود ذخیره کرد

انواع 

اطالعاتی

که در مورد

يک دارو

می توان

مشاهده کرد



ClinicalKeyجستجوی گایدالین در پایگاه 



 Full textگایدالین ها به صورت خالصه ای کوتاه از هر موضوع یا بیماری به همراه لینک 
.مهم ترین بخش هر گایدالین می باشد Recommendationsبخش . می باشند

.مجله ای که این گایدالین بصورت یک مقاله در آن چاپ شده است



 Fullگایدالین ها به صورت خالصه ای کوتاه از هر موضوع یا بیماری به همراه لینک 
text بخش . می باشندRecommendations مهم ترین بخش هر گایدالین می باشد.

.مجله ای که این گایدالین بصورت یک مقاله در آن چاپ شده است

عنوان

مجله

دانلود
pdf





می توانید گایدالین ها را براساس عنوان جستجو کرد Filter list by titleاز طریق کادر 

یفهرست الفباي

گايد الين ها

rganizationOrganization در این :

ا بهبخش سازمان های تهیه کننده گایدالین ه

ک رویترتیب الفبایی مرتب شده اند و با کلی

دههرکدام می توان به گایدالین های منتشر ش

.توسط آن سازمان دسترسی پیدا کرد

برای

گایدالین ها

دو فیلتر

تخصص و

سازمان

تهیه کننده

.وجود دارد



سپس کلمه یا عبارت مورد نظر در کادر جستجو  . شودانتخاب  Patientرا باز کرده و  All Typesبخش 
ک آموزش هایی به بیماران جهت شناخت بهتر بیماری، درک دستورات درمانی پزشبخش ایندر . تایپ شود
.ارائه می شودغذایی و رژیم 

ClinicalKeyجستجوی آموزش به بیمار در پایگاه 



این بخش اطالعات کاملی در مورد دالیل، نشانه ها، 
.به بیمار ارائه می دهد... تشخیص و درمان بیماری و 





با توجه. می توانید آموزش به بیماران را براساس عنوان جستجو کرد Filter list by titleاز طریق کادر 
ندارند کاربر می تواند آنها را آنالین مطالعه، پرینت و یا در pdfبه اینکه آموزش های بیماران فایل 

.پروفایل شخصی خود ذخیره کند

ن  سه فیلتر تخصص، سازما

تهیه کننده و زبان برای 

.آموزش به بیمار وجود دارد

این پایگاه آموزش به 

بیماران را در زبان های

متعددی از جمله عربی،

ددار... روسی، اسپانیایی و 

اما زبان فارسی فعال موجود

.نیست

فهرست الفبایی

آموزش به

بیماران







Filter list listاز طریق کادر  by title   می توان مشاوره های بالینی را براساس عنوان

.جستجو کرد

مشاوره بالینی موردنظر

.انتخاب شود



این بخش اطالعات کاملی در مورد مشاوره بالینی مورد نظر اعم از خالصه، اصطالح  
.ارائه می دهد... شناسی، تشخیص، درمان، عوار ، پیشگیری و 

Key Pointsبخش 
خالصه ای از یک

بیماری ارائه می  

دهد





مشاهده می شود که ویدئو و عکس هردو   Source typeدر ستون سمت چپ و بخش 
لیک  می توان یکی را به دلخواه انتخاب و سپس بر روی عکس موردنظر ک. انتخاب شده اند

.کرد



.کلیک شود Saveبرای ذخیره عکس در پروفایل شخصی بر روی گزینه 

مشخصات

عکس

مشاهده

عکس در

سایز کامل

دیدن عکس

در منبع

اصلی













نه  در این مرحله کافی است پس از انتخاب اسالید مورد نظر روی گزی

Export در سمت راست صفحه کلیک و آن را ذخیره کرد.

ویرایش اسالیدهای

ایجاد شده

ایجاد اسالید

جدید انتخاب 

اسالید

مورد نظر

افزودن تصویر به اسالید

انتخابی از بخش تصاویر

رخیره شده





پس از انتخاب گزینه 
Export Export

پاورپوینت مورد نظر آماده 

.است



را بسته و تنها فیلتر ویدئو   Imageکرد باید فیلتر فقط ویدئوها را مشاهده  Multimediaبرای اینکه بتوان در بخش 
ر پروفایل  ولی به کاربر اجازه رخیره ویدئو د. این پایگاه لینکی برای دانلود ویدئوها نمی دهد. باقی بماند

به این طریق که هر . در کنار عکس کلیک شود Saveبرای ذخیره، بر روی گزینه . شخصی را می دهد
در پروفایل خود به   Save contentزمانی که کاربر نیاز به بازیابی ویدئو داشته باشد می تواند از بخش 

.آن دسترسی پیدا کند





نه فیلتر نوع رسا. فیلتر تخصص نشان می دهد که در هر تخصص چه تعداد چند رسانه ای وجود دارد
ه در با بازکردن هر عکس می توان آن را به مجموعه اسالید ذخیره شد. شامل دو نوع تصویر و فیلم است

.می توان از عکس پرینت گرفت و یا در پروفایل ذخیره کرد. پروفایل اضافه کرد





اطالعات این قسمت شامل آمادگی های قبل از عمل، موارد توصیه به انجام عمل، موارد 
عدم توصیه به انجام عمل، تجهیزات مورد نیاز، آناتومی، فیلم عمل جراحی، تکنیک  

.می باشد... جراحی، عوارض و 





فیلتر تخصص به کاربر اجازه می دهد تا تمام جراحی های مربوط به یک 

.تخصص مثال قلب را یکجا ببیند

جستجو با

عنوان

فهرست الفبایی

مشاوره های

جراحی



CMEآموزش مداوم پزشکی 

CME  مخففContinuing Medical Education این بخش توسط . می باشد
Cleveland Clinic Center  پشتیبانی می شود و به صورت رایگان در دسترس می

در دسترس  First consultتنها برای کتاب ها، مقاالت تمام متن و  CMEبخش . باشد
.است

:برای کسب امتیاز آموزش مداوم

.برای پاسخ به یک سوال بالینیClinicalKeyانجام یک جستجو در 1.

برای یافتن  First Consultدسترسی به متن کامل مقاالت، کتاب ها و یا محتوای 2.
.پاسخ

First Consultدر باالی متن کامل مقاله، کتاب یا  CMEکلیک روی آیکون 3.

تکمیل فرم و ارسال آن4.



پس از کلیک . را در بازه زمانی دو سال ارائه می دهد CMEاین بخش نمودار 
.کلیک شود Claim Creditدر صفحه باز شده روی گزینه ، CMEروی آیکون 



کلیک کرده و گزینه مورد نظر در دو بخش   Claimدر این بخش کاربر باید بر روی گزینه 
Searched for وApplied use  را انتخاب و سپسSubmit نماید.



را پرکرده و بر روی گزینه   CME Credit Submissionدر این مرحله نیاز است کاربر فرم 
Submit در انتهای صفحه کلیک نماید.



ClinicalKeyبرای مشاهده . با موفقیت پایان یافت Claim Creditمرحله 

Certificate  بر روی گزینهViewCertificateکلیک شود.


