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راهنمای استفاده از ClinicalKey
ورود به محیط جستجوی ®ClinicalKey

 .1از طریق آدرس https://www.clinicalkey.com
 .2از طریق لینک  ClinicalKeyدر سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه.

ثبت نام در ®ClinicalKey

جهت استفاده از امکاناتی مانند ذخیره نتایج جستجو ،مدیریت پاورپوینت و بکارگیری آنها در دفعات بعدی همچنین دسترسی به  Pdfتمام متن مدارک ،ثبت
نام الزامی است .ثبت نام برای اولین بار باید در دانشگاه یا مراکز تحقیقاتی وابسته به وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی صورت گیرد.
.1

روی  Registerدر باالی صفحه کلیک کنید.

.2

اطالعات مورد نیاز در پنجره جدید را تکمیل نمایید.

ثبت نام در پایگاه

ورود به ®ClinicalKey

.1

روی  Loginدر باالی صفحه کلیک کنید.

.2

 User nameو  Passwordخود را وارد نمایید .دقت نمایید که  User nameشما آدرس ایمیلی است که هنگام ثبت نام وارد نموده اید و
 Passwordرا خودتان قبالً تعیین کرده اید.
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تمامی حقوق برای مؤلف محفوظ است.

راهنمای استفاده از ClinicalKey
دسترسی از راه دور Remote Access

چنانچه خارج از محیط دانشگاه هستید جهت استفاده از این پایگاه تنها کافیست قبل از وارد کردن نام کاربری و کلمه عبور خود روی Remote Access
 Activationدر قسمت  Loginکلیک کنید .با وارد کرد ایمیل دانشگاهی خود در پنجره ی باز شده (دقت کنید که تنها ایمیل دانشگاهی مورد تایید است)
لینک فعال سازی به ایمیل شما ارسال می گردد و با استفاده از آن می توانید به متن کامل مطالب این پایگاه دسترسی پیدا کنید.

وارد کردن ایمیل
دانشگاهی

مروری بر صفحه اصلی ®ClinicalKey

حساب کاربری
دسترسی به موارد زیر از
طریق منوی کشویی:
 مطالب ذخیره شده تاریخچه جستجو پاورپوینت ها -تنظیمات

منوی کشویی برای
محدود کردن نتیجه
جستجو به یک نوع
محتوی خاص شامل:
مقاالت ژورنال ،فصل

 -خروج

های کتاب ،اطالعات
دارویی و ...

نوار و دکمه جستجو
دسترسی به:
 مونوگراف های دارویی -راهنماها

مرور کتاب ها
مرور ژورنال ها

 آموزش به بیمار چندرسانه ای هاProcedures Consult-
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تمامی حقوق برای مؤلف محفوظ است.

راهنمای استفاده از ClinicalKey
جستجو در ®ClinicalKey

با وارد کردن کلیدواژه مورد نظر در نوار جستجو و یا با استفاده از ویژگی پیشنهادهای جستجو ( (Auto Suggestکه توسط پایگاه ارائه می شود می توانید
به جستجو بپردازید .این سایت قابلیت جستجو با کلمه ،عبارت ،کلمات اختصاری ،نام نویسنده ،نام کتاب یا ژورنال مورد نظر و اختصار نام ژورنال ها که
بصورت استاندارد در  NLMآورده شده را دارد.

گروه های پیشنهادی
مرتبط با کلیدواژه مورد
نظر

همچنین می توانید در نوار جستجو از منوی کشویی  Allجستجوی خود را به موارد زیر محدود نمایید:


( Booksکتاب ها)



( Journalsمقاالت مجالت)



( Clinical Trialsآزمایش های بالینی  /مطالعات بالینی)



( Drug Monographsاطالعات دارویی ،امکان جستجوی بیماری و نمایش داروهای مرتبط با آن و یا جستجوی نام دارو و مشاهده اطالعات
مربوط به آن)



( Guidelinesدستورالعمل ها)



( Patient Educationآموزش بیمار)



( Fisrt Consultابزار تشخیص افتراقی است که بر اساس پزشکی مبتنی بر شواهد تهیه شده و کاربرد بالینی دارد)



( MEDLINEدسترسی به بیش از  20میلیون خالصه مقاله  Medlineکه هر روز از کتابخانه ملی پزشکی بازیابی و به صورت یکپارچه به نتایج
جستجوی  ClinicalKeyاضافه می شوند).



( Multimediaچند رسانه ای شامل تصاویر و فیلم ها)



( Procedures Consultآموزش و راهنمایی گام به گام روند بیش از  350تکنیک جراحی درمانی و تشخیصی به صورت فیلم و انیمیشن)
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تمامی حقوق برای مؤلف محفوظ است.

راهنمای استفاده از ClinicalKey
مروری بر صفحه نتایج جستجو

بازگشت به
صفحه اصلی

نمایش نتایج از
منابع مرجع
منوی کشوی برای

عالی.

مشاهده:
 طبقه بندی نتایج بهلحاظ:
 -تخصص

لینک برای دسترسی

 داروهای مرتبط -آخرین مقاالت

مستقیم به محتوا

 دستورالعمل هایمرتبط

لینک نمایش تمام نتایج

ذخیره ،ایمیل یا
چاپ نتایج انتخابی

گزینه ای برای

فیلتر برای محدود

انتخاب موارد دلخواه

کردن نتایج جستجو از

جهت ذخیره ،ایمیل یا

طریق:

چاپ آنها.

 نوع منبع نوع مطالعه تخصص -تاریخ

مرتب کردن نتایج
تاریخ
اساس ارتباط یا تاریخ
 -بر

هنگامی که موس را روی یکی از نتایج دلخواه خود نگه دارید آیکون های  Email ،Saveو  Printظاهر می شوند.
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تمامی حقوق برای مؤلف محفوظ است.

راهنمای استفاده از ClinicalKey
مروری بر محتوای مطالب بازیابی شده در ®ClinicalKey

پس از انتخاب مطلب مورد نظر در صفحه نتایج ،شما می توانید آن را مشاهده کنید و بخوانید.
منوی کشویی Outlineبرای مشاهده سرفصل مورد نظر
CME

(آموزش مداوم پزشکی)

تنها برای کتاب ها ،مقاالت تمام
متن و  First Consultدر
دسترس است.

آیکون های ذخیره،
دانلود ،ایمیل و پرینت.

آیکون دانلود فایل PDF
مطلب
سرفصل مطالب
جهت دسترسی سریع به
یک بخش خاص از مطلب
مورد مشاهده.
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تمامی حقوق برای مؤلف محفوظ است.

راهنمای استفاده از ClinicalKey
مرور کتاب ها

در این قسمت شما می توانید کتاب های موجود در این پایگاه را که از طریق دانشگاه مشترک هستیم بصورت آنالین مطالعه نمایید .

فیلتر کردن بر
کتب برجسته

اساس تخصص
نوار جستجوی عنوان
کتاب مورد نظر
نمایش الفبایی عنوان
کتاب ها بر اساس
حرف انتخابی

مرور فصلی از یک کتاب

با استفاده از گزینه های  This Pageو  This Bookدر این منو می توانید کلید واژه مورد نظر خود را فقط در این موارد جستجو نمایید.

آیکون های ،CME
ذخیره ،دانلود،
ایمیل و پرینت.

منوی کشویی
Outline

برای

مشاهده سرفصل
مورد نظر
آیکون دانلود فایل
 PDFمطلب
سرفصل مطالب
جهت دسترسی سریع به
یک بخش خاص از مطلب
مورد مشاهده.
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تمامی حقوق برای مؤلف محفوظ است.

راهنمای استفاده از ClinicalKey
مرور ژورنال ها

در این قسمت شما می توانید آرشیو ژورنال های موجود در  ClinicalKeyرا مرور کنید .توجه داشته باشید که تنها متن کامل مقاالت ژورنال هایی را که
مشترک هستید می توانید دریافت کنید .برای این کار کافی است روی گزینه  Journalsکلیک کنید.

فیلتر کردن بر
اساس تخصص

نشریات برجسته

نوار جستجوی عنوان
ژورنال مورد نظر
نمایش الفبایی عنوان
ژورنال ها بر اساس
حرف انتخابی

مروری بر صفحه یک ژورنال

با استفاده از گزینه ی  This Journalدر این منو می توانید کلید واژه خود را فقط در ژورنال مورد نظر جستجو نمایید.

RSS
با کلیک روی این آیکون و
افزودن  Feedآن به Reader
خود فهرست مقاالت جدید را
بطور اتوماتیک دریافت می کنید.

با استفاده از گزینه های This

مشخصات آخرین شماره

 Issueو  This Journalدر این
منو می توانید کلید واژه خود را فقط
در شماره یا ژورنال مورد مشاهده

انتخاب شماره مورد نظر

جستجو نمایید.

مشخصات شماره انتخابی

گزینه ای برای انتخاب موارد دلخواه
دریافت فایل  PDFمقاله

جهت ذخیره ،ایمیل یا چاپ آنها.

فهرست مقاالت شماره انتخابی
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تمامی حقوق برای مؤلف محفوظ است.

راهنمای استفاده از ClinicalKey
مرور Multimedia

برای دسترسی به این قسمت و مشاهده تصاویر و ویدئو ها روی گزینه  Moreکلیک کرده و گزینه  Multimediaرا انتخاب نمایید.

فیلتر کردن نتایج بر

فیلتر کردن نتایج

اساس نوع رسانه

بر اساس تخصص

شامل تصاویر و

مورد نظر

ویدئوها

ذخیره تصویر
افزودن به پاورپوینت

ایمیل
پرینت
مشخصات تصویر

مشاهده تصویر در منبعی که
متعلق به آن است.
مشاهده تصویر در اندازه کامل.

برای مشاهده جزئیات تصویر مورد نظر و افزودن آن به پاورپوینت کافی است روی تصویر مورد نظر کلیک کنید.

 آیکون

فقط برای افزودن تصاویر به فایل پاورپوینت قابل استفاده می باشد.

ایجاد پاورپوینت

 .1انتخاب تصویر مورد نظر و کلیک روی آیکون

همانند تصویر باال.

 .2انتخاب اسالیدی که می خواهید تصویر را به آن اضافه کنید یا ایجاد یک اسالید جدید در پنجره باز شده.
 .3کلیک بر روی گزینه  Saveبرای افزودن تصویر به اسالید مورد نظر.

ایجاد یک اسالید جدید
ذخیره

پس از تایپ نام مورد نظر جهت ثبت آن دکمه  Enterرا بزنید.

افزودن تصویر مورد نظر به اسالیدهایی که قبال
ایجاد کرده اید.
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تمامی حقوق برای مؤلف محفوظ است.

راهنمای استفاده از ClinicalKey
مشاهده تصاویر اضافه شده به اسالید

برای مشاهده تصاویر اضافه شده به اسالید مورد نظر و گرفتن خروجی از آنها کافی است روی منوی کاربری در باالی صفحه کلیک کرده و گزینه
 Presentationsانتخاب نمایید.

پس از آن در بخش  Presentationمی توانید تصاویر اضافه شده به اسالیدهای مورد نظر را مشاهده و ویرایش کنید یا از آنها خروجی گرفته و در کامپیوتر
خود ذخیره نمایید.
برای خروجی گرفتن از یک اسالید و ذخیره آن در رایانه خود به فرمت پاورپوینت کافی است پس از انتخاب اسالید مورد نظر روی گزینه
در سمت راست صفحه کلیک نموده و آنرا ذخیره نمایید.

ویرایش اسالیدهای
گرفتن خروجی

ایجاد شده

از اسالید

حذف ،ویرایش نام

ایجاد اسالید جدید

تصاویر موجود در

انتخاب اسالید

اسالید انتخابی

مورد نظر

افزودن تصویر به اسالید انتخابی از بخش تصاویر ذخیره شده

برای حذف تصاویر از اسالید ایجاد شده ،پس از انتخاب اسالید مورد نظر روی تصویری که می خواهید حذف کنید کلیک نموده و سپس بر روی آیکون کلیک
نمایید.
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تمامی حقوق برای مؤلف محفوظ است.

راهنمای استفاده از ClinicalKey
تاریخچه جستجو

هنگامی که شما با استفاده از نام کاربری خود وارد سیستم می شوید ClinicalKey ،به طور خود کار فرآیند جستجوی شما را ذخیره می کند و شما به
راحتی می توانید از این قسمت جستجوی های قبلی خود را مجدداً اجرا کنید .هر زمان شما یک جستجوی ذخیره شده را فراخوانی کنید ClinicalKey ،به
طور خودکار صفحه را  Refreshمی کند و نتایج جدید و تازه مربوط به موضوع را نیز به لیست اضافه می کند.
برای مشاهده تاریخچه جستجو:
.1

از منوی حساب کاربری خود گزینه  Search Historyرا انتخاب نمایید.

.2

تاریخچه جستجوی خود را مشاهده نمایید.

.3

روی یکی از واژه های جستجوی گذشته خود کلیک نمایید تا فرآیند جستجو دوباره اجرا شود و نتایج جستجوی کنونی را مشاهده نمایید.

پاک کردن تمامی
جستجوها
مشاهده جستجوهای

با موس روی جستجوی

ذخیره شده

مورد نظر نگه دارید و روی
آیکون ستاره برای ذخیره
و سطل آشغال برای حذف
یک جستجو کلید کنید.
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تمامی حقوق برای مؤلف محفوظ است.

