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  ClinicalKey علمی ي پسضکی وطر ي چاج تسرگ ضرکت تٍ متعلق پسضکی علمی پایگاٌ ي جستجً مًتًر یک 

Elsevier  تًسط پایگاٌ ایه  .سازد می میسر را ضرکت ایه تًسط ضذٌ مىتطر پسضکی کتاتخاوٍ تٍ دسترسی کٍ تاضذ می  

  ایه َذف .کىذ می فعالیت جُان سرتاسر از مطاير پسضک 2000 از تیص  کمک تا ي Elsevier جُاوی تالیىی مرجع تیم

  .تاضذ می تالیىی َای پاسخ ترای مىثعی ارائٍ سريیس

یا داًـگاُ اص خاسج دػسشػی کشدى فؼال تاRemote Access، اص خاسج دس خایگاُ ایي اص اػسفادُ اهکاى  

.اػر هیؼش داًـگاّی کاستشاى تشای ًیض داًـگاُ هحیظ
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 خاهؼیر(Complete  :)            سوًات  ضوما را از یریوق تسریتوریه مجمًعوٍ مىواتع پسضوکی مىتطرضوذٌ در تموای  وًزٌ َوای

.َمچىیه درترییروذٌ تمای چکیذٌ َای مذتیه است. تخصصی پسضکی ي جرا ی پاسخ می دَذ

 قاتلیر اػسواد(Trusted  :) محتًای معتثر ي قاتل ایمیىان در  ًزٌ پسضکی ي جرا ی استدارای .

 ػشػر دس خاػخگَیی(Fast  :) در سوریع توریه   َا را ًَضمىذ، ایه پایگاٌ را قادر می سازد تا مرتثط تریه پاسخ محتًای

.زمان ممکه ارائٍ کىذ

کاستشد آػاى(Convenient  :)دارای قاتلیت دسترسی آسان تر تالیه تیمار جُت تصمیم ییری است.
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Books: عىًان 1200 از تیص تا السيیر جرا ی ي پسضکی مرجع َای کتاب.

Journals : مقالٍ میلیًن 2 از تیص تٍ دسترسی تا السيیر جرا ی ي پسضکی معتثر شيروال 650 از تیص.  

Medline : مذتیه مقات  چکیذٌ میلیًن 18 از تیص.

 Drug Monographs:  ضرکت تًسط کٍ داري 29000 از تیص تالیىی داريضىاسی ي داريیی ایالعا Gold Standard ٍضذٌ تُی.

Clinical Trials:  تالیىی مطالعا  ي آزمایطا. 

Multimedia: آمًزضی فیلم زیادی تعذاد ي مجال  ي َا کتاب از تصًیر میلیًن 2/2 تٍ وسدیک. 

First Consult/Clinical Overview : ضًاَذ تر مثتىی تالیىی ایالعا  اتسار.

 Patient Education : تیمار تٍ آمًزش مطلة 15000 از تیص.

Guidelines : پسضکی مًسسٍ ي سازمان 75 از تالیىی عملی راَىمای 5000 از تیص.  

Procedures Consult: اویمیطه ي فیلم صًر  تٍ تطخیصی ي درماوی جرا ی، تکىیک 350 از تیص ريوذ راَىمایی ي آمًزش.

ClinicalKeyهٌاتغ اطالػاتی هَجَد دس پایگاُ 
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.خْر دػسشػی تِ زوام اهکاًاذ ایي خایگاُ، حسی دس هحیظ داًـگاُ، ثثر ًام الضاهی اػر: ًکسِ قاتل زَخِ

.کشددس تاالی كفحِ کلیک  Registerتایذ تش سٍی خایگاُ، ثثر ًام دس خْر           
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ClinicalKeyثثت ًام دس پایگاُ 



  داًـگاّی ایویل  ٍ خاًَادگی ًام ٍ ًام تخؾ، ایي دس

 ثثر خْر داًـگاّی ایویل اص اػسفادُ تا .ؿَد هی ٍاسد

  خایگاُ ایي اص ّن داًـگاُ اص خاسج دس زَاى هی ًام،

  ػوَهی ّای ایویل تا ًام ثثر چٌاًچِ .کشد اػسفادُ

  هحیظ دس زٌْا کاستش ؿَد، اًدام هیل خی یا یاَّ ّواًٌذ

.تَد خَاّذ خایگاُ ایي اص اػسفادُ تِ قادس  داًـگاُ

  اخاصُ داًـگاّی ایویل تا خایگاُ ایي ایٌکِ ٍخَد تا

Remote) داًـگاُ اص خاسج دػسشػی Access) سا 

  6) سٍص 180 هذذ تِ خایگاُ ایي دس ًام ثثر اها دّذ، هی

 IP تا هذذ ایي دس کاستش اػر الصم ٍ اػر فؼال (هاُ

Log   داًـگاُ in ّوچٌاى کِ گشدد هـخق زا ؿَد 

.تاؿذ هی داًـگاُ اص ػضَی

کتاتخاًِ هشکضی داًـگاُ ػلَم پضؿکی صًجاى                                                                                                                                             



.خغ اص زکویل ثثر ًام،  ًام کاتش دس ایي تخؾ ًوایؾ دادُ هی ؿَد
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کلیک کشدُ ٍ تا ٍاسد کشدى ًام کاستشی ٍ سهض ػثَس خَد اص خایگاُ   Log inتشای ّشتاس ٍسٍد، دس كفحِ اكلی تایذ تش سٍی گضیٌِ 

.دقر ؿَد کِ ًام کاستشی آدسع ایویلی اػر کِ ٌّگام ثثر ًام ٍاسد ؿذُ اػر. اػسفادُ کشد
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.تا ٍسٍد تِ حؼاب کاستشی، هَاسد صیش دس هٌَ قاتل دػسشع اػر
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Remote گضیٌِ تایذ ، خایگاُ ایي دس ًام ثثر اص تؼذ داًـگاُ، اص خاسج دس دػسشػی تشای Access ایویل آدسع ٍ کشدُ کلیک سا 

  هاًٌذ ػوَهی ّایایویل اص اػسفادُ كَسذ دس .گشدد اسػال کٌٌذُ ًام ثثر ؿخق تشای ػاصی فؼال ایویل زا ؿَد ٍاسد داًـگاّی

Gmail ٍ Email، داؿر ًخَاّذ ٍخَد داًـگاُ اص خاسج هحیظ دس اػسفادُ اهکاى.
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.کلیک هی کٌین Continueدس ایي هشحلِ، ایویل داًـگاّی سا ٍاسد کشدُ ٍ تش سٍی  
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Remote زا ؿَد کلیک ایویل دس هشتَعِ لیٌک سٍی تش ػاػر، یک زا صهاًی فاكلِ دس اػر الصم Access گشدد فؼال کاستش تشای.
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. تش سٍی لیٌک فؼال ػاصی هشتَعِ دس ایویل کلیک ؿَد



ClinicalKeyاًَاع هحتَا دس پایگاُ 

 کساب
ِهقال
کاسآصهایی تالیٌی
اعالػاذ داسٍیی
گایذالیي تالیٌی
آهَصؽ تِ تیواس
هـاٍسُ تالیٌی
 چٌذسػاًِ ای
هـاٍسُ ّای خشاحی
زوشکض تالیٌی
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  ػادُ خؼسدَی اهکاى ٍ اػر دػسشع قاتل كفحاذ زوام دس خؼسدَ ًَاس .تاؿذ هی ػادُ خؼسدَی ًَاس داسای خایگاُ اكلی كفحِ
  .ػاصد هی فشاّن صهاًی ّش دس سا

ClinicalKeyجؼتجَی ػادُ دس پایگاُ 
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Allفرشم  یؾ ّواى خیا ...داسٍیی ٍ ، طٍسًال یا اعالػاذ ًَع هٌثغ ؿاهل کسابتا اًسخاب زَاى خؼسدَ هی تشای  Types  ٍُاط ،
.کشدتخؾ خؼسدَ ٍاسد هَسد ًظش سا دس 

 
ایري خایگراُ ٍیظگری    . اػرر اهکاى خزیش  ًَیؼٌذُ، ًام کساب ٍ اخسلاس ًام طٍسًال ، ًام اخسلاسیػالهر تا کلوِ، ػثاسذ، خؼسدَ 

Auto suggest   اسائِ هی کٌذکاستش ّایی تشای یـٌْاد خى ایگاُ خَد خخؼسدَ، ٌّگام دس ٍ ًیض داسد.
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.ًسایح خؼسدَ دس ایي تخؾ ًـاى دادُ هی ؿَد



:اػركَسذ اهکاى خزیش تِ دٍ  ClinicalKeyخؼسدَ دس خایگاُ 

Search (َخؼسد :) کاستش، دس خایگاُ خؼسدَ کشدهَسد ًظش دس ایي تخؾ هی زَاى تشاػاع کلیذ ٍاطُ ّای.

Browse (هشٍس): خایگاُ دس هَخَد هٌاتغ اص لیؼسی زَاى هی تخؾ ایي دسClinicalKey دس هثال .کشد هـاّذُ سا  

 هدالذ هَسد دس یا ٍ کشدُ هـاّذُ سا ClinicalKey خایگاُ دس هَخَد ّای کساب ػٌاٍیي زَاى هی ّا هشٍسکساب

.کشد هشٍس سا خایگاُ ایي دس هَخَد هدالذ ػٌاٍیي زَاى هی
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ClinicalKeyجؼتجَی کتاب دس پایگاُ 
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All قؼور دس سا Books گضیٌِ ٍ ؿذُ زایح ًظش هَسد ػثاسذ اتسذا خؼسدَ، کادس دس Types کٌین هی اًسخاب.



  خذیذ ٍیشایؾ اًسـاس صهاى زا خایگاُ ایي ّای کساب .ؿَد هی دادُ ًوایؾ خؼسدَ هَسد هَضَع تا هشزثظ هَخَد کسة لیؼر

  دس هاُ 6 زا قثلی ٍیشایؾ ؿذ، هٌسـش کساب یک خذیذ ٍیشایؾ کِ صهاًی .تاؿذ هی دػسشع قاتل ٍ هاًذُ تاقی Clinicalkey دس

.تاؿذ هی دػسشع قاتل خایگاُ ایي
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 هٌثغ ًَع اص ػثاسزٌذ ؿذُ اػوال فیلسشّای .داسد ٍخَد هخسلف هَاسد تشاػاع ًسایح فیلسشکشدى اهکاى چح ػور ػسَى اص اػسفادُ تا

Clear گضیٌِ تش کلیک تا  .اًسـاس زاسیخ ٍ زخلق ، (هذسک) All، ًـاى خؼسدَ اٍلیِ ًسیدِ ٍ ؿذُ خاک ؿذُ اػوال فیلسشّای زواهی 

  .ؿَد هی دادُ

تؼشیف ٍاطُ 
جؼتجَ ؿذُ دس 

کتاب اًتخاتی  
پایگاُ  
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ػشفلل  
هطالة 
جْت 

دػتشػی 
تِ یک  

تخؾ خاف  
اص هطلة 

هَسد 
هطالؼِ

اطالػات  
کتاب هَسد 
جؼتجَ دس 
ایي تخؾ  
ًـاى دادُ 

.هی ؿَد

 فایل داًلَد
PDF

فلل کتاب

  تا ؿذُ اًسخاب آى اص فلل، ایي کِ کساتی خلذ زلَیش .ؿذ خَاّذ دادُ ًـاى کساب فلل قثل، كفحِ دس ًظش هَسد ػٌَاى سٍی تش کلیک تا

.ؿَد هی ًوایاى ساػر ػور دس ًیض کساب هغالة فْشػر تِ دػسشػی قاتلیر
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  کساب ّای فلل داًلَد کِ اػر رکش تِ الصم .ؿَد هی تاص ًظش هَسد اصکساب فلل آى pdf فایل داًلَد، لیٌک سٍی تش کلیک تا

  کاهل هسي ٍ گیشد هی اًدام فلل تِ فلل كَسذ تِ کساب هغالة داًلَد .تاؿذ هی خزیش اهکاى خایگاُ ایي دس ػضَیر تا فقظ

.تاؿذ ًوی داًلَد قاتل  ،pdf فایل یک كَسذ تِ کساب
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سا هـراّذُ  دیگشی آًْرا  هحل ٍ یا دس صهاى دس ایي خایگاُ، اهکاى رخیشُ ًسایح خؼسدَ فشاّن هی تاؿذ زا تسَاى دس كَسذ ًیاص تؼذا دس 

. اًسخاب ؿَد saveکاسگضیٌِ تشای ایي . کشد
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:تِ ؿکل صیش ظاّش هی ؿَدخیغاهی  Saveگضیٌِ کلیک خغ اص 

Createگضیٌِ کلیک تا  new tag  دادًسایح هشتَط تِ یک خؼسدَی خاف سا دس آى قشاس کشدُ ٍ دسػر خَؿِ یک زَاى هی.
 

.کلیک ؿَد Addٍ ػدغ گضیٌِ اًسخاب ًاهی تایذ تشای خَؿِ گضیٌِ، اص کلیک سٍی ایي تؼذ 

Applyگضیٌِ ّایی کِ تشای هَاسد قثلی ػاخسِ ؿذُ اص خَؿِ . ؿَد کلیک  Doneگضیٌِدس ایي هشحلِ تایذ  tag   قاتل دػسشػی
.اػر

1 2 3

1

2

3
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تا کلیک سٍی گضیٌِ ایویل كفحِ ای تاص هی ؿَد کِ دس ایي كفحِ تایذ ایویل گیشًرذُ  . خؼسدَ سا تا اػسفادُ اص ایي تخؾ ایویل کشدًسایح هٌسخة هی زَاى 

.اًسخاب ؿَد sendٍاسد ؿذُ ٍ گضیٌِ 
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.هی زَاى ًسایح هٌسخة خؼسدَ سا تا اػسفادُ اص ایي تخؾ خشیٌر کشد
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want تخؾ  اص ًیض سا کساب یک خشیذ اهکاى خایگاُ، ایي to own this book زَاى هی کساب خشیذ تشای  .گذارد می کاربز اختیار در 

.کشد خشیذاسی سا ًظش هَسد کساب الضٍیش ػایر ٍب  عشیق اص ٍ کشدُ کلیک گضیٌِ ایي سٍی
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تاؿرذ الثسِ لیٌک خشیذ کساب اص عشیق ٍب ػایر آهاصٍى ًیض هَخَد هری  . اص ایي تخؾ هی زَاى کساب هَسد ًظش سا اص ٍب ػایر الضٍیش خشیذاسی کشد

.اػر... یا  Visa ،Masterتشای خشیذ کساب اص ایي ٍتؼایسْا، ًیاص تِ کاسزْای اػسثاسی تیي الوللی ّواًٌذ )



.اًسخاب ؿَد Booksدس خاییي كفحِ اكلی، تایذ گضیٌِ  Browseاص تخؾ 
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ClinicalKeyهشٍسکتاب دس پایگاُ 



فیلتش کشدى 
تشاػاع 

حیطِ 
تخلق

کتة تشجؼتِ 
ّش سؿتِ دس 

ایي تخؾ ًـاى  
.دادُ هی ؿَد

.سا تشاػاع ػٌَاى خؼسدَ کشد ClinicalKeyاص ایي تخؾ هی زَاى کساب ّای هَخَد دس خایگاُ 

لیؼت الفثایی ػٌاٍیي کتة

کتاتخاًِ هشکضی داًـگاُ ػلَم پضؿکی صًجاى



کلیک تش سٍی ػٌَاى کتاب هَسد ًظش

کتاتخاًِ هشکضی داًـگاُ ػلَم پضؿکی صًجاى

.هی زَاى ػٌَاى کساب هَسد ًظش سا دس ایي تخؾ خؼسدَ کشد



فْشػت  
هطالة 
کتاب 

هَسدًظش

Searchخؼسدَ دس هحسَای کساب هَسد ًظش هی زَاى اص تخؾ  تشای this book اػسفادُ کشد.

کتاتخاًِ هشکضی داًـگاُ ػلَم پضؿکی صًجاى



.دسایي قؼور، هی زَاى تخؾ دلخَاُ اص کساب هَسد خؼسدَ سا اًسخاب کشد

کتاتخاًِ هشکضی داًـگاُ ػلَم پضؿکی صًجاى



کتاتخاًِ هشکضی داًـگاُ ػلَم پضؿکی صًجاى

  اًدام فلل تِ فلل كَسذ تِ کساب هغالة داًلَد .کشد کلیکpdf داًلَد لیٌک سٍی تش زَاى هی اصکساب ًظشهَسد فلل داًلَد تشای

.ؿَد ًوی داًلَد  pdf فایل یک تلَسذ کاهل هسي ٍ گیشد هی



ٍیذئَّای  
هشتثط

کتاتخاًِ هشکضی داًـگاُ ػلَم پضؿکی صًجاى

ًظش اًسخاب  ػدغ فایل ٍیذئَیی هَسد. سا کلیک کشد videoتشای دیذى فایل ّای ٍیذئَیی هشتَط تِ کساب هَسد ًظش تایذ تخؾ 
.ؿَد
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کتاتخاًِ هشکضی داًـگاُ ػلَم پضؿکی صًجاى

Allتخؾ Types  ٍ ُسا تاص کشدJournals سا اًسخاب ٍ کلوِ یا ػثاسذ هَسد ًظش دس کادس خؼسدَ ٍاسد ؿَد.

ClinicalKeyجؼتجَی ًـشیات دس پایگاُ 
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:دٍ ًَع هقالِ دس ًسایح تشای ها ًـاى دادُ ؿذُ اػر

Fullهقاالذ  text : یا ٍ تِ عَسکاهل دس خایگاُ هغالؼِ زَاى ایي هقاالذ سا هیpdf  ُکشدآى سا سٍی کاهدیَزش خَد رخیش.

 PubMedچکیذُ دس ػایر اسائِ هی ؿًَذ ٍ کاستش سا تِ آدسع آى هقالِ دس هقاالذ هذالیي فقظ تِ ؿکل :  Medlineاص قاالزی ه
.هی زَاى آًشا داًلَد کشددس كَسذ تشقشاسی دػسشػی تِ هسي کاهل. اسخاع هی دٌّذ

2

1

1

2
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.ؿَداًسخاب  Medlineدس ایي تخؾ یکی اص هقاالذ 

سا هی تَاى تِ دػت آٍسد؟ Medlineهقاالت  Full Textچگًَِ 



کتاتخاًِ هشکضی داًـگاُ ػلَم پضؿکی صًجاى

ػٌَاى هقالِ

چکیذُ هقالِ

اػتٌادات هقالِ
طٍسًال چاج  
کٌٌذُ هقالِ

PubMed سٍی کلیک تا ID لیٌک تَاى هی  Full Text ِػایت اص سا هقال PubMed ِت 
.آٍسد دػت



کتاتخاًِ هشکضی داًـگاُ ػلَم پضؿکی صًجاى

Fullدػسشػی تِ لیٌکْا، اهکاى تا اػسفادُ اص ایي  Text  هقاالذMedline ٍخَد داسد.
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Fullاگش کاستش تخَاّذ فقظ هقاالذ . تا اػسفادُ اص ػسَى ػور چح هی زَاى ًسایح خؼسدَ سا هحذٍد کشد Text ،ًـاى دادُ ؿَد
Fullتایذ گضیٌِ  text only  ًوایذسا اًسخاب.



کتاتخاًِ هشکضی داًـگاُ ػلَم پضؿکی صًجاى

Systematicیکی اص خایگاُ ّایی اػر کِ هقاالذ ClinicalKeyالصم تِ رکش اػر کِ خایگاُ  Review تشای . سا ّن اسائِ هی دّذ
Sourceایي هٌظَس، دس ػسَى ػور چح ٍ تخؾ  type  ٌِگضیSystematic Review  سا اًسخاب هی کٌین ٍ ػدغ کلیذ ٍاطُ هَسد

.ًظش سا دس کادس خؼسدَ ٍاسد هی کٌین
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ClinicalKeyهشٍس ًـشیات دس پایگاُ 

. اًسخاب ؿَد  Journalsدس خاییي كفحِ اكلی،  Browseتشای هشٍس اص تخؾ 
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.سا تشاػاع ػٌَاى خؼسدَ کشد ClinicalKeyاص ایي تخؾ هی زَاى ًـشیاذ هَخَد دس خایگاُ 

ًـشیات  
تشجؼتِ ّش  
سؿتِ دس ایي 

تخؾ ًـاى دادُ 
.هی ؿَد



کتاتخاًِ هشکضی داًـگاُ ػلَم پضؿکی صًجاى

ّن چٌیي اص ایي تخؾ هی زَاى تشای اًسخاب ًـشیِ خْر  . هی زَاى ًـشیاذ سا تش اػاع زخلق ّا هـاّذُ کشد Specialtiesتا فیلسش 
.چاج هقاالذ ًیض تْشُ تشد

Filterاص عشیق کادس  List by Title هی زَاى ػٌَاى یک ًـشیِ سا خؼسدَ کشد.

کلیک تش سٍی ًـشیِ هَسد ًظش
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Searchتشای خؼسدَ دس ایري ًـرشیِ اص تخرؾ    . ایي خایگاُ آسؿیَ دُ ػالِ ای اص ؿواسُ ّای قثلی ًـشیاذ سا دس اخسیاس هی گزاسد this

Journal هقراالذ  . کشدؿواسُ ّای قثلی آى سا هـاّذُ تؼالٍُ خذیذزشیي ؿواسُ یک طٍسًال، زَاى دس ایي تخؾ هی . اػسفادُ هی ؿَد

.تررِ كررَسذ یررک خررا اهکرراى خررزیش ًورری تاؿررذ کررل یررک ؿررواسُ داًلررَد اهررا . هرری زررَاى اص ایرري تخررؾ داًلررَد کررشد سا ًـررشیِ 

هـخلات ؿواسُ ّای ًـشیِ

RSS(Really Simple Syndication): تا  
  تِ آى Feed افضٍدى ٍ آیکَى ایي کلیک

Reader ،ًـشیِ ایي جذیذ هقاالت فْشػت خَد  
اؿتشاک هجلِ.کٌیذ هی دسیافت ایویل تا اتَهاتیک طَس تِ سا



کتاتخاًِ هشکضی داًـگاُ ػلَم پضؿکی صًجاى

دس تاالی كفحِ ػور چح    ClinicalKeyتشای تاصگـر تِ كفحِ اٍل کافی اػر سٍی اػن  ClinicalKeyاص ّش خای خایگاُ : ًکسِ
. کلیک ؿَد
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ClinicalKeyجؼتجَی کاسآصهایی تالیٌی دس پایگاُ 

Allاص تخؾ Types  ٌِگضیClinical Trials زایح ؿَدخؼسدَ ػدغ کلوِ یا ػثاسذ هَسد ًظش دس کادس . اًسخاب ؿَد.



کتاتخاًِ هشکضی داًـگاُ ػلَم پضؿکی صًجاى

  ٍ سا دس صیرش ّرش   ... اعالػاذ خالكِ ای دس هَسد کاسآصهایی تالیٌی اص خولِ صهاى اًسـاس، تیواسی هَسد هغالؼِ، دسهراى اًسخراتی 
.ًسیدِ هی زَاى هـاّذُ کشد



کتاتخاًِ هشکضی داًـگاُ ػلَم پضؿکی صًجاى

 .اًذ سػیذُ Completed یا ؿذُ زوام ٍضؼیر تِ تشخی ٍ ّؼسٌذ Recruitingحال دس ّوچٌاى تالیٌی کاسآصهایی هغالؼاذ اص تؼضی
More قؼور دس Information ِػایر دس تالیٌی کاسآصهایی ؿٌاػ Clinicaltrials.gov اص زَاى هی ٍ کشد هـاّذُ زَاى هی سا 

.آٍسد تذػر آى هَسد دس تیـسشی اعالػاذ عشیق ایي



ClinicalKeyجؼتجَی اطالػات داسٍیی دس پایگاُ 

.ّذف هی زَاى خؼسدَ کشد 2اعالػاذ داسٍیی سا تا    

ٍقسی کاستش هی خَاّذ تذاًذ تشای یک تیواسی چِ داسٍّایی هَخَد اػر.

 ٍسدآاعالػازی دستاسُ یک داسٍی خاف تذػر هی خَاّذ ٍقسی کاستش.

.ًوایؾ دادُ هی ؿَد htmlاعالػاذ داسٍیی دس ایي خایگاُ، زٌْا تلَسذ : ًکسِ

کتاتخاًِ هشکضی داًـگاُ ػلَم پضؿکی صًجاى



کتاتخاًِ هشکضی داًـگاُ ػلَم پضؿکی صًجاى

All تخؾ دس اتسذا تیواسی یک تِ هشتَط داسٍّای خؼسدَی تشای Types، ٌِگضی Drug Monographs ػدغ ٍ کلیک سا  
.ؿَد ٍاسد خؼسدَ کادس دس تیواسی ًام

1



کتاتخاًِ هشکضی داًـگاُ ػلَم پضؿکی صًجاى

 سٍی تش کلیک تا .اػر ؿذُ اسائِ تخؾ ایي دس ؿَد هی اػسفادُ Cardiomyopathy  تیواسی تشای کِ داسٍّایی لیؼر
.ؿَد هی اسائِ کاهل عَس تِ داسٍ آى اعالػاذ داسٍ، ّش



کتاتخاًِ هشکضی داًـگاُ ػلَم پضؿکی صًجاى

All تخؾ دس تٌاتشایي .آٍسد تذػر اعالػاذ Nitroglycerin داسٍی هَسد دس داسد ًیاص کاستش تخؾ ایي دس Types، 
Drug گضیٌِ Monographs کٌذ هی خؼسدَ ٍ ٍاسد ًظش هَسد کادس دس سا داسٍ ًام ػدغ ٍ کلیک سا. 2



کتاتخاًِ هشکضی داًـگاُ ػلَم پضؿکی صًجاى

  داسٍ خاًثی ػَاسم هغالؼِ تشای  .کشد هـاّذُ زَاى هی داسٍ یک هَسد دس کِ اػر اعالػازی اًَاع چح ػور ػسَى
Adverse تخؾ تِ تایذ Reactions ِکشد هشاخؼ.
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ClinicalKeyهشٍس اطالػات داسٍیی دس پایگاُ 

.اًسخاب ؿَد Drug Monographsدس خاییي كفحِ اكلی،  Browseاص تخؾ 



کتاتخاًِ هشکضی داًـگاُ ػلَم پضؿکی صًجاى

فیلتشّایی  
تشای 

هـاّذُ  
طثقِ تٌذی 

داسٍّا

Filter کادس عشیق اص list by title هشکض زَػظ خایگاُ ایي داسٍیی اعالػاذ .کشد خؼسدَ ػٌَاى تشاػاع سا داسٍّا زَاى هی Gold
Standardِؿَد هی اسائ.

فْشػت  
الفثایی 
داسٍّا

تش سٍی داسٍی 
هَسد ًظش کلیک    

.ؿَد



کتاتخاًِ هشکضی داًـگاُ ػلَم پضؿکی صًجاى

هی زَاى آًْا سا آًالیري هغالؼرِ کرشد، خشیٌرر گشفرر یرا دس خشٍفایرل         ًذاسًذ  pdfتا زَخِ تِ ایٌکِ اعالػاذ داسٍیی فایل
.ؿخلی خَد رخیشُ کشد

  اطالػاتی اًَاع
 هَسد دس کِ

       داسٍ یک
 تَاى هی

.کشد هـاّذُ
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ClinicalKeyجؼتجَی گایذالیي دس پایگاُ 

Allدس ایي هشحلِ دس تخؾ Types  ٌِگضیGuidelines  اًسخاب ٍ کلوِ یا ػثاسذ هَسد ًظش دس کادس خؼسدَ  زایح ؿَدسا.
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 Recommendationsتخؾ. هی تاؿٌذ Full textگایذالیي ّا تِ كَسذ خالكِ ای کَزاُ اص ّش هَضَع یا تیواسی تِ ّوشاُ لیٌک 
.هْن زشیي تخؾ ّش گایذالیي هی تاؿذ

.هدلِ ای کِ ایي گایذالیي تلَسذ یک هقالِ دس آى چاج ؿذُ اػر

فْشػت  
هٌذسجات 

گایذالیي

داًلَد 
pdf

ػٌَاى 
هجلِ
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ClinicalKeyهشٍس گایذالیي دس پایگاُ 

.اًسخاب ؿَد Guidelinesدس خاییي كفحِ اكلی،  Browseاص تخؾ 
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 تشای
  ّا گایذالیي

 فیلتش دٍ
  ٍ تخلق
 تْیِ ػاصهاى
 کٌٌذُ
.داسد ٍجَد

Filter کادس عشیق اص list by title کشد خؼسدَ ػٌَاى تشاػاع سا ّا گایذالیي زَاًیذ هی.
 

فُرست الفثایی 
یایذتیه َا

Authoring Organization:  ایي دس 
  تِ ّا گایذالیي کٌٌذُ تْیِ ّای ػاصهاى تخؾ

 سٍی کلیک تا ٍ اًذ ؿذُ هشتة الفثایی تشتیة
 ؿذُ هٌتـش ّای گایذالیي تِ تَاى هی ّشکذام

.کشد پیذا دػتشػی ػاصهاى آى تَػط
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ClinicalKeyجؼتجَی آهَصؽ تِ تیواس دس پایگاُ 

Allتخؾ Types کشدُ تاص سا ٍ Patient Education ؿَد زایح خؼسدَ کادس دس ًظش هَسد ػثاسذ یا کلوِ ػدغ .ؿَد اًسخاب.  
.ؿَد هی اسائِ غزایی سطین ٍ خضؿک دسهاًی دػسَساذ دسک تیواسی،  تْسش ؿٌاخر خْر تیواساى تِ ّایی آهَصؽ تخؾ ایي دس



کتاتخاًِ هشکضی داًـگاُ ػلَم پضؿکی صًجاى

.تِ تیواس اسائِ هی دّذ... ایي تخؾ اعالػاذ کاهلی دس هَسد دالیل، ًـاًِ ّا، زـخیق ٍ دسهاى تیواسی ٍ 

پشیٌت 
اطالػات
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ClinicalKeyهشٍسآهَصؽ تِ تیواس دس پایگاُ 

.اًسخاب ؿَد Patient Educationدس خاییي كفحِ اكلی،  Browseاص تخؾ 
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Filter کادس عشیق اص list by title آهَصؽ ایٌکِ تِ زَخِ تا .کشد خؼسدَ ػٌَاى تشاػاع سا تیواساى تِ آهَصؽ زَاًیذ هی  

.کٌذ رخیشُ خَد ؿخلی خشٍفایل دس یا ٍ خشیٌر هغالؼِ، آًالیي سا آًْا زَاًذ هی کاستش ًذاسًذ pdf فایل تیواساى ّای

 تْیِ ػاصهاى تخلق، فیلتش ػِ
  تِ آهَصؽ تشای صتاى ٍ کٌٌذُ
  پایگاُ ایي .داسد ٍجَد تیواس

  صتاى دس سا تیواساى تِ آهَصؽ
 ػشتی،  جولِ اص هتؼذدی ّای

 اها داسد ... ٍ اػپاًیایی سٍػی،
 هَجَد فؼال فاسػی صتاى

.ًیؼت

فْشػت الفثایی  
آهَصؽ تِ تیواساى
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ClinicalKeyجؼتجَی هـاٍسُ تالیٌی دس پایگاُ 

Allتخؾ Types کشدُ تاص سا ٍ Clinical Overviews/First Consult کادس دس ًظش هَسد ػثاسذ یا کلوِ .ؿَد اًسخاب 
 خیگیشی، خْر دس سا ؿَاّذ تش هثسٌی خضؿکی اعالػاذ هؼسثشزشیي ٍ آخشیي تِ دػسشػی تخؾ ایي  .ؿَد زایح خؼسدَ

.دّذ هی قشاس دػسشع دس سا تیواسی افسشاقی زـخیق ٍاقغ دس .کٌذ هی فشاّن تیواس هذیشیر ٍ دسهاى زـخیق، اسصیاتی،
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.کٌذ هی ای زَكیِ چِ خؼسدَ، هَسد تیواسی هَسد دس خایگاُ ایي کِ دیذ زَاى هی تخؾ ایي دس
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ClinicalKeyهشٍس هـاٍسُ تالیٌی دس پایگاُ 

.اًسخاب ؿَد Clinical Overviews/First Consultدس خاییي كفحِ اكلی،  Browseاص تخؾ 
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Filter کادس عشیق اص list by title کشد خؼسدَ ػٌَاى تشاػاع سا تالیٌی ّای هـاٍسُ زَاى هی. 

هـاٍسُ تالیٌی هَسدًظش  
.اًتخاب ؿَد
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 ػَاسم، دسهاى، زـخیق، ؿٌاػی، اكغالح خالكِ، اص اػن ًظش هَسد تالیٌی هـاٍسُ هَسد دس کاهلی اعالػاذ تخؾ ایي
.دّذ هی اسائِ ... ٍ خیـگیشی

Keyتخؾ  Points  
خالكِ ای اص یک تیواسی 

.اسائِ هی دّذ
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ClinicalKeyجؼتجَی چٌذ سػاًِ ای ّا دس پایگاُ 

Allتخؾ Types گضیٌِ ٍ کشدُ تاص سا Multimedia ؿَد زایح خؼسدَ کادس دس ًظش هَسد ػثاسذ یا کلوِ ػدغ ٍ اًسخاب.   
.کشد خؼسدَ تخؾ ایي دس زَاى هی ٍیذئَّا ٍ خذاٍل ّا، گشاف ّا، ػکغ هیاى دس خؼسدَ تشای
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Source تخؾ ٍ چح ػور ػسَى دس type ُسا یکی زَاى هی .اًذ ؿذُ اًسخاب ّشدٍ ػکغ ٍ ٍیذئَ کِ ؿَد هی هـاّذ 
 .کشد کلیک هَسدًظش ػکغ سٍی تش ػدغ ٍ اًسخاب دلخَاُ تِ
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دیذى ػکغ  
دس هٌثغ 

اكلی

هـاّذُ  
ػکغ دس  
ػایض کاهل

.ؿَد کلیک Save گضیٌِ سٍی تش ؿخلی خشٍفایل دس ػکغ رخیشُ تشای

هـخلات 
ػکغ
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Create گضیٌِ کلیک تا .ؿَد هی ظاّش صیش ؿکل تِ خیغاهی Save گضیٌِ سٍی تش کلیک اص تؼذ new tag فایل یک زَاى هی  
.داد قشاس آى دس سا خاف خؼسدَی یک تِ هشتَط ًسایح ٍ کشدُ دسػر

 
.ؿَد کلیک Add گضیٌِ سٍی ٍ اًسخاب ًاهی ؿذُ ایداد خَؿِ تشای تایذ گضیٌِ، ایي سٍی کلیک اص تؼذ

1 2

1

2
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 ٍػیلِ تِ هشاقثسی، ّای زین ٍ ّوکاساى تا خضؿکی ٍ خشاحی اعالػاذ آخشیي گزاسی اؿسشاک تِ اهکاى Presentation آیکَى اص اػسفادُ تا

 سا ًظش هَسد ػکغ زَاى هی Multimedia  ػشذ اص اػالیذ کشدى دسػر تشای .اػر آهذُ ٍخَد تِ خاٍسخَیٌر ّای فایل دس زلاٍیش اسائِ

add گضیٌِ ٍ کلیک to presentation دس خاٍسخَیٌر زْیِ تشای کِ تاؿیذ داؿسِ زَخِ .کشد اًسخاب تاال اص ClinicalKey تایذ حسوا Log

in ؿَیذ.

ClinicalKeyپایگاُ تْیِ پاٍسپَیٌت اص ػکغ ّای 
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:تِ ؿکل صیش ظاّش هی ؿَدخیغاهی Add to Presentationگضیٌِ اص کلیک تش سٍی تؼذ 

Createگضیٌِ کلیک تا  new داددس آى قشاس خاٍسخَیٌر ّای هشتَعِ سا ٍ کشد یک فایل دسػر هی زَاى.
 

.کلیک کشدSaveٍ سٍی گضیٌِ تایذ تشای خَؿِ خَد ًاهی اًسخاب گضیٌِ، اص کلیک سٍی ایي تؼذ 

. ًوایذ کلیک Add and view presentationسٍی گضیٌِدس هشحلِ آخش کاستش تایذ 

1 2 3

1

2

3
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تشای هـاّذُ زلاٍیش اضافِ ؿذُ تِ اػالیذ هَسد ًظش ٍ گشفسي خشٍخی اص آًْا کافی اػرر سٍی هٌرَی کراستشی دس تراالی كرفحِ      
. سا اًسخاب کشد Presentationsکلیک کشدُ ٍ گضیٌِ 



کتاتخاًِ هشکضی داًـگاُ ػلَم پضؿکی صًجاى

.دس ػور ساػر كرفحِ کلیرک ٍ آى سا رخیرشُ کرشد     Exportدس ایي هشحلِ کافی اػر خغ اص اًسخاب اػالیذ هَسد ًظش سٍی گضیٌِ 

ٍیشایؾ اػالیذّای  
ایجاد ؿذُ

ایجاد اػالیذ 
جذیذ

اًتخاب اػالیذ 
هَسد ًظش

افضٍدى تلَیش تِ اػالیذ  
اًتخاتی اص تخؾ تلاٍیش رخیشُ  

ؿذُ
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 Exportپسسغ اص اًتخسساب گضیٌسسِ  
.هَسد ًظش آهادُ اػست پاٍسپَیٌت
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  تاقی ٍیذئَ فیلسش زٌْا ٍ تؼسِ سا Image فیلسش تایذ کشد هـاّذُ سا ٍیذئَّا فقظ Multimedia تخؾ دس تسَاى ایٌکِ تشای
 .دّذ هی سا ؿخلی خشٍفایل دس ٍیذئَ رخیشُ اخاصُ کاستش تِ ٍلی .دّذ ًوی ٍیذئَّا داًلَد تشای لیٌکی خایگاُ ایي .واًذت

 داؿسِ ٍیذئَ تاصیاتی تِ ًیاص کاستش کِ صهاًی ّش کِ عشیق ایي تِ .ؿَد کلیک ػکغ کٌاس دس Save گضیٌِ سٍی تش رخیشُ، تشای
Save تخؾ اص زَاًذ هی تاؿذ content کٌذ خیذا دػسشػی آى تِ خَد خشٍفایل دس.
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ClinicalKeyهشٍس چٌذ سػاًِ ای ّا دس پایگاُ 

.اًسخاب ؿَد Multimediaدس خاییي كفحِ اكلی،  Browseاص تخؾ 
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فیلسش ًَع سػاًِ ؿاهل دٍ ًَع زلَیش ٍ فیلن . فیلسش زخلق ًـاى هی دّذ کِ دس ّش زخلق چِ زؼذاد چٌذ سػاًِ ای ٍخَد داسد
.  اػر

هی زَاى اص ػکغ خشیٌر گشفر ٍ یا  . تا تاصکشدى ّش ػکغ هی زَاى آى سا تِ هدوَػِ اػالیذ رخیشُ ؿذُ دس خشٍفایل اضافِ کشد
.دس خشٍفایل رخیشُ کشد
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ClinicalKeyجؼتجَی هـاٍسُ ّای جشاحی دس پایگاُ 

Allتخؾ ایي دس Types تاص سا ٍ Procedure consult  ؿَد زایح خؼسدَ کادس دس ًظش هَسد ػثاسذ یا کلوِ ػدغ ٍ اًسخاب. 

.آٍسد هی دس ًوایؾ تِ زَضیح ٍ فیلن ّوشاُ تِ گام تِ گام كَسذ تِ سا ّا تیواسی دسهاى خضؿکی فشآیٌذّای قؼور ایي
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 زدْیضاذ ػول، اًدام تِ زَكیِ ػذم هَاسد ػول، اًدام تِ زَكیِ هَاسد ػول، اص قثل ّای آهادگی ؿاهل قؼور ایي اعالػاذ
.تاؿذ هی ... ٍ ػَاسم خشاحی، زکٌیک خشاحی، ػول فیلن آًازَهی، ًیاص، هَسد
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ClinicalKeyهشٍس هـاٍسُ ّای جشاحی دس پایگاُ 

.اًسخاب ؿَد Procedures Consultدس خاییي كفحِ اكلی،  Browseاص تخؾ 
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.تثیٌذ یکدا سا قلة هثال زخلق یک تِ هشتَط ّای خشاحی زوام زا دّذ هی اخاصُ کاستش تِ زخلق فیلسش

فْشػت الفثایی  
هـاٍسُ ّای  

جشاحی

جؼتجَ تا ػٌَاى
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(CME)آهَصؽ هذاٍم پضؿکی 

CME  هخففContinuing Medical Education ایي تخؾ زَػظ . هی تاؿذCleveland Clinic Center  ؿَد ٍ تِ خـسیثاًی هی

Firstزٌْا تشای کساب ّا، هقاالذ زوام هسي ٍ  CMEتخؾ   .كَسذ سایگاى دس دػسشع هی تاؿذ consult دس دػسشع اػر.

:هذاٍماهسیاص آهَصؽ تشای کؼة 

 اًدام یک خؼسدَ دسClinicalKey تشای خاػخ تِ یک ػَال تالیٌی.

 دػسشػی تِ هسي کاهل هقاالذ، کساب ّا ٍ یا هحسَایFirst Consult تشای یافسي خاػخ.

 کلیک سٍی آیکَىCME  دس تاالی هسي کاهل هقالِ، کساب یاFirst Consult.

زکویل فشم ٍ اسػال آى.
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، دس كرفحِ تراص ؿرذُ     CMEسٍی آیکرَى  خغ اص کلیک . سا دس تاصُ صهاًی دٍ ػال اسائِ هی دّذ CMEایي تخؾ ًوَداس  

Claimسٍی گضیٌِ  Credit کلیک ؿَد.
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Searchedکلیک کشدُ ٍ گضیٌِ هَسد ًظش دس دٍ تخؾ  Claimدس ایي تخؾ کاستش تایذ تش سٍی گضیٌِ   for  ٍApplied use 
.   ًوایذ Submitسا اًسخاب ٍ ػدغ 
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CME فشم کاستش اػر ًیاص هشحلِ ایي دس  Credit Submission گضیٌِ سٍی تش ٍ خشکشدُ سا Submit كفحِ اًسْای دس 
.ًوایذ کلیک
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ClinicalKeyتشای هـاّذُ . تا هَفقیر خایاى یافر Claim Creditهشحلِ  Certificate  ٌِتش سٍی گضیView Certificate 
.کلیک ؿَد
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 رخیشُ سا ٍی خؼسدَی فشایٌذ خَدکاس عَس تِ ClinicalKey ،ؿَد هی ػیؼسن ٍاسد خَد کاستشی ًام اص اػسفادُ تا کاستش کِ صهاًی

 خؼسدَی یک کاستش صهاى ّش .کٌذ اخشا هدذدا سا خَد قثلی خؼسدَّای قؼور، ایي اص زَاًذ هی ساحسی تِ کاستش ٍ کٌذ هی

  اضافِ لیؼر تِ ًیض سا هَضَع تِ هشتَط خذیذ ًسایح ٍ Refresh سا كفحِ خَدکاس عَس تِ خایگاُ ایي ،کٌذ فشاخَاًی سا ؿذُ رخیشُ

.کٌذ هی

:تایذ کاستش خؼسدَ زاسیخچِ هـاّذُ تشای

 ٌِاص هٌَی کاستشی گضیSaved Content  سا اًسخاب ٍ دس كفحِ خذیذ سٍیSearch history کلیک کٌذ.

زاسیخچِ خؼسدَی خَد سا هـاّذُ ًوایذ.

 سٍی یکی اص ٍاطُ ّای خؼسدَی گزؿسِ خَد کلیک کٌذ زا فشآیٌذ خؼسدَ دٍتاسُ اخشا ؿَد ٍ ًسایح خؼسدَی کًٌَی سا

.هـاّذُ ًوایذ

کتاتخاًِ هشکضی داًـگاُ ػلَم پضؿکی صًجاى

تاسیخچِ جؼتجَ
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Savedدس كرفحِ اكرلی گضیٌرِ    هٌَی کراستشی  اص  Content   اًسخراب ؿرَد.
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Searchدس ایي كفحِ  تش سٍی گضیٌِ  History  کلیک ؿَد.
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Searchدس كفحِ  History  زا فشآیٌذ خؼسدَ دٍتاسُ اخشا ؿَد ٍ ًسرایح  قثلی کلیک ؿَد یکی اص ٍاطُ ّای خؼسدَی سٍی
. هـاّذُ ؿَدخؼسدَی کًٌَی 

 ػاتقِ کشدى پاک
جؼتجَّا تواهی

  رخیشُ جؼتجَّای هـاّذُ
ؿذُ

 جؼتجَی سٍی هاٍع تا
 سٍی ٍ داؿتِ ًگِ هَسدًظش

  رخیشُ تشای ػتاسُ آیکَى
 حزف تشای آؿغال ػطل ٍ

.ؿَد کلیک جؼتجَ یک
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ClinicalKeyداًلَد اپلیکـي هَتایل پایگاُ 

Googleگضیٌِ اص خایگاُ، اكلی كفحِ خاییي دس ClinicalKey هَتایل اخلیکیـي داًلَد تشای Play ٍ Apple App Store ُاػسفاد 
.ؿَد هی
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 ClinicalKeyتغییش صتاى پایگاُ 

Change گضیٌِ سٍی تش صتاى زغییش تشای Language گضیٌِ ٍ اًسخاب سا هَسدًظش صتاى ػدغ ٍ کلیک Done صًین هی سا.  
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تِ صتاى فاسػی ClinicalKeyكفحِ اكلی پایگاُ 
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  ،ًظرشاذ ٍ خیـرٌْاداذ خرَد دس خلرَف ایري ساٌّورا سا اص        ًقغِلغفا

.                                    تا ها دس هیاى  تگزاسیذ  diglib@zums.ac.irعشیق ایویل 

                                                                                             

تا زـکش      




