
 CLINICALKEYآشنایی با پایگاه اطالعاتی
 

 شهاب چهری: تهیه کننده•
 

 کارشناس ارشد اطالع رسانی پزشکی•



• Clinicalkey محصُالت اوتػارات بسرگاز Elsevier   اضت کً تىٍا یک مُتُر خطتدُی

بالیىی مؼمُلی َ متذاَل ویطت بلکً یک مُتُر خطتدُی بالیىی ٌُغمىذ َ یک 
می .. پایگاي اطالػاتی غامل کتاب ، ژَروال، تصُیر،مُلتی مذیا، اطالػات دارَیی َ 

بً غکل َیژي ای  2012ویاز کلیذی پسغکان در آپریل  3باغذ کً خٍت پاضخگُیی بً 
  :غذي اضت طراحی 

 پسغکی مىابغ مدمُػً بسرگتریه طریق از را غما ضُاالت  clinicalkey : جامعیت•

 ٌمچىیه.دٌذ می پاضخ خراحی َ پسغکی تخصصی ٌای حُزي ٌمً در مىتػرغذي
 . اضت medline ٌای چکیذي ٌمً برگیروذي در

 َ پسغکی حُزي در اطمیىان قابل َ مؼتبر خٌُري َ محتُا دارای:اعتماد مورد •
 خراحی

 تا ضازد می قادر را  clinicalkey، ٌُغمىذ محتُای :پاسخگویی در سرعت •
 .کىذ ارائً ممکه زمان تریه ضریغ در را ٌا پاضخ تریه مرتبط



 :ایي هدوْػَ حاّی •

 Elsevierػٌْاى هدلَ پضضکی ّ خشاحی اص اًتطاسات  500تیص اص •

 ػٌْاى کتة هشخغ پضضکی ّ خشاحی 1100تیص اص •

 Clinics of north Americaػٌْاى هدلَ اص هدالت  57هدوْع کاهل •

 ػٌْاى ضشذ ػول خشاحی 450تکٌیک خشاحی ّ  350آهْصش تیص اص •

 تیواسی  750هماالت تالیٌی ّ ضشذ تیواسیِای هثتٌی تش ضْاُذ تیص اص •

 ساٌُوای آهْصش تیواس 15000دستشسی تَ تیص اص •

 ّیذیْ پضضکی 13000حذّد •

 تصْیش پضضکی 5000000حذّد •

 ساٌُوای ػولی تالیٌی  4000تیص اص •

فشاُن ضذٍ ّ تَ سّصسساًی هی  Gold standard داسّ کَ تْسظ ضشکت  2900اطالػات تیص اص •

 .ضْد

هیلیْى خالصَ همالَ هذالیي کَ تَ صْست سّصاًَ اص کتاتخاًَ هلی پضضکی تَ ایي هدوْػَ اضافَ  20•

 .هی گشدد

 



 سّضِای دستشسی تَ سایت 

 :  لینک مستقیم سایت را وارد کنید -1•

•Clinicalkey.com  
 :از طریق سایت دانشگاه -2•

•www.kums.ac.ir 



 لیٌک هستمین

 



 اص طشیك سایت داًطگاٍ

 



 



پس اص اًدام ثثت . کٌیذ ( REGISTER)ـــاتی آًِا دس هشاخؼات تؼذی، ثثت ًام تشای استفادٍ تِتش اص اهکاًات سایت هاًٌذ رخیشٍ ًتایح خستدْ ّ تاصی

.تشای ّاسد ضذى تَ سایت استفادٍ ًواییذ  LOGINًام ، اص گضیٌَ 





 



 



 خستدْ 

با َارد کردن َاژي مُرد وظر در کادر خطتدُ ، وتایح خطتدُ بازیابی  َ •
 .ومایان می غُوذ 

 

در صُرت درج اغباي امالی َاژي ، ضایت کلمً پیػىٍاد غذي ای را در زیر •
کادر خطتدُ ومایان می ضازد کً می تُان برای خطتدُ بر رَی آن کلیک 

 .َ از آن اضتفادي کرد

 

 .ایه ضایت قابلیت خطتدُ با کلمً ، ػبارت َ مخفف دارد•



 کتاب
 مدلً

 
 کار آزمایی بالیىی

 
 اطالػات دارَیی 

 راٌىماٌا
 

 آمُزظ بیمار
 مػاَري بالیىی

 
 مذالیه

 چىذ رضاوً ای 
 

 مػاَري خراحی

بً برای محذَد کردن خطتدُ 
کادر کػُیی مىابغ مُرد وظر ، از 

ضمت چپ می تُان اضتفادي 
 . کرد



 ًحٍْ خستدْی کتاب دس کلیٌیکال کی



بً ػىُان مثال با َارد کردن کلمً . ، کتابٍای مربُطً ومایع دادي می غُوذ   Bookبا َارد کردن مُضُع کتاب َ اوتخاب 
geriatric  در کادر خطتدُ َ اوتخابBook   کتابٍایی باػىُان َ ضر فصل ،geriatric  ومایع دادي خُاٌذ غذ 

 
 



 



 



 



 

 دس سوت چپ صفحَ، تْسق سشیغ دس فصل هْسد ًظش کتاب سا هوکي•

 .  هی ساصد •

 

 .  لسوت ساست صفحَ ، اطالػات کتاتطٌاختی کتاب سا هی تْاى دیذ•

 

داًلْد کاهل کتاب دس پایگاٍ کلیٌیکال کی اهکاى پزیش ًیست اها فصلِای کتاب سا هی •

 .  کٌاس ػٌْاى کتاب داًلْد کشد  pdfتْاى تا اًتخاب 

 

دس تؼضی اص کتاتِا اهکاى داًلْد فصلِای کتاب غیش فؼال است ّلی هیتْاى کتاب سا •

تصْست آًالیي هطالؼَ کشد ّ ػکسِای آى سا ًیض دس کاهپیْتش ضخصی خْد رخیشٍ 

 saveتشای ایٌکاس سّی ػکس هْسد ًظش کلیک ساست کشدٍ ّ گضیٌَ . ًوْد 

picture as سا اًتخاب کٌیذ  . 

 



 دضترضی بً فُلتکطت 

اطالػات 
 کتابػىاختی مذرک



دس سایت کلیٌیکال کیهمالَ ًحٍْ خستدْی   



 کردن کلمً با َاردSURGERY   کادر خطتدُ َ اوتخاب درJOURNALS   ، مقاالتی با مُضُع
GERIATRIC   فُلتکطت مقاالت با کلیک بر رَی آیکه  . غذومایع دادي خُاٌذPDF   قابل داولُد

 .اضت
 

 :مُخُد در باالی مقاالت بازیابی غذي اضتفادي کرد  FILTERبرای اخص کردن مقالً می تُان از 

 
 :مػخص می کىیم  SOURCE TYPEوُع مقالً را در قطمت -1    

          
ایه مقاالت را می تُان در ضایت (:FULL TEXT ARTICLE) مقاالت دارای فُلتکطت *             

 .دریافت َ رخیري َ پریىت کرد  PDFمطالؼً کرد یا مته کامل آورا با کلیک بر رَی 

 
ایه مقاالت بصُرت چکیذي در ضایت ٌطتىذ َ برای دریافت ( : MEDLINE)مقاالت مذالیه *             

بً آدرش آن در ضایت  NLM CITATION IDمته کامل مقالً ، غما را آخر چکیذي مقالً ، در قطمت 
 .پابمذ ارخاع می دٌىذ

 
 

 

 :هطخص هی کٌین STUDY TYPEًْع هطالؼَ سا دس لسوت -2

SYSTEMATIC REVIEW *         
META ANALYSIS *         

RANDOMIZED CONTROL TRIALS *         
NARRATIVE REVIEW *         

 

       

 



تا تاص . استفادٍ هی کٌین SPECIALTIESتشای ایي هٌظْس اص . همالَ سا هی تْاى اص ًظش هْضْػی اخص تش کشد -3

 تشای کشدى لیٌک کطْیی هضتْس ، هْضْػات اخص تش سا هی تْاى دیذ ّ اص آًِا 

 .خستدْی تِتش استفادٍ کشد

 

 

 

 .ْ کشدّ دس آخش ، هماالت تاصیاتی ضذٍ سا دس حیطَ صهاًی هطخص هی تْاى خستد -4



 





دس همالَ سا  سوت ساست صفحَ ، اطالػات هدلَ سا هی تْاى دیذ ّ سوت چپ تْسق سشیؼتش  

.هوکي هی کٌذ  

 اطالػات مدلً

 رخیري 

 فُلتکطت مقالً

 ایمیل کردن

 پریىت 



دس سایت کلیٌیکال کیاطالػات داسّیی ًحٍْ خستدْی   



ّلتی تخْاُین اطالػاتی دس هْسد داسّی خاصی تَ دست آّسین ّ یا ایٌکَ تذاًین تشای •

یک تیواسی چَ داسّیی هْسد استفادٍ لشاس هی گیشد دس کادس اصلی خستدْ ًام داسّی 

لشاس هی  Drug monographsهْسد ًظش سا تایپ کشدٍ ّ هحتْا سا تش سّی 

 .دُین 

 هی خْاُین اطالػاتی تَ دست آّسین Acetaminophenدس هْسد داسّی : هثال •



ص ًحٍْ تش سّی ُش کذام اس ًتایح هْسد ًظش کَ کلیک کٌین اطالػات داسّ اػن ا. سکْسد دس هْسد داسّی استاهیٌْفي ًطاى دادٍ هی ضْد 54تؼذاد 

 .  ًوایص دادٍ خْاٌُذ ضذ.... هصشف ، تذاخالت ، ػْاسض ّ 





 DRUGتیواسی دس کادس خستدْ ًْضتَ ضذٍ ّ هحتْا تش سّی  چٌاًچَ تَ دًثال خستدْی داسّ تشای دسهاى تیواسی خاصی ُستین ًیض ًام
MONOGRAPHS  تطْس هثال تیواسی . لشاس هی گیشد 

 .هیگشى دس کادس ًْضتَ ضذٍ ّ خستدْ هی گشدد



 .ذ ضذ تا کلیک تش سّی ًتیدَ هْسد ًظش ، اطالػات داسّیی آى ًطاى دادٍ خْاُ. هْسد است 69تؼذاد ًتایح 



  PATIENT EDUCATIONآهْصش تیواس  



ًام تیواسی سا دس کادس خستدْ ّاسد . طالػات هفیذی دس اختیاستاى هی گزاسداگش تَ دًثال هطلثی تشای ضٌاخت ّ دسهاى یک تیواسی ُستیذ ایي سایت ا

 :تطْس هثال آسن کْدکاى سا هْسد خستدْ لشاس هی دُین. لشاس دُیذ  PATIENT EDUCATIONکشدٍ ّ هحتْا سا تش سّی 



 .خْاُیذ داضت... ایٌکَ آى تیواسی چیست، ًطاًَ ُا ، دسهاى ُا ، هشالثت ُا ّ تا صدى کلیذ خستدْ ّ اًتخاب یکی اص ًتایح ، اطالػات هفیذی دس هْسد 



 سایت کلیٌیکال کیهْلتی هذیا دس ًحٍْ خستدْی 



 .یا لشاس دادٍ ّ کلوَ هْسد خستدْ سا دس کادس خستدْ تایپ کٌیذخِت خستدْی تصاّیش ّ ّیذئُْای هْسد ًیاص، ػٌْاى سا تش سّی هْلتی هذ  



س تصاّیش سا تضًیذ تا صاّیش ًطاى دادٍ ضًْذ ّ اگش ّیذیُْا سا هی خْاُیذ تثیٌیذ ضشتذس کٌااگش هایل تَ دیذى تصاّیش ُستیذ ضشتذس کٌاس ّیذئْ سا تضًیذ تا فمظ ت

ی تؼذی تَ ضوا اخاصٍ رخیشٍ ّیذئْ دس پشّفایل خْدتاى سا کلیٌیکال کی لیٌکی تشای داًلْد ّیذیُْا ًوی دُذ ّلی تشای دستشسی ُا. فمظ ّیذئُْا ًطاى دادٍ ضًْذ

 .خْاُذ داد







 پخص ، ّیذئْی هْسد ًظش ًوایص دادٍ خْاُذ ضذ  تا صدى دکوَ



 ADD TOآوٍا اوتخاب کردي َ گسیىً  برای درضت کردن اضالیذ می تُان چىذ ػکص را با زدن تیک در مربغ کىار 
PRESENTATION  را از باال بسویم ( بً ایه مىظُر ابتذا بایذLOGIN غُیذ) 



استفادٍ   PROCEDURES CONSULTاگش خْاُاى اطالػاتی دس هْسد پشّسَ خشاحی تاضین هیتْاًین اص لسوت 

 کٌین



 اطالػاتی تَ دست آّسین  THYROID GLANDتَ ػٌْاى هثال هی خْاُین دس هْسد خشاحی   



 .فیلن ػول خشاحی ، ػْاسض ، تکٌیک ُا ّ غیش هی تاضذاطالػات ایي لسوت ضاهل آهادگیِای لثل خشاحی ، تدِیضات هْسد ًیاص ، 



 GUIDELINESساٌُواُا           



تَ ػٌْاى هثال یک ساٌُوا دس هْسد ًحٍْ سفتاس تا تیواس هثتال تَ . استفادٍ هی کٌین  GUIDELINESتشای پیذا کشدى ساٌُواُای تالیٌی اص لسوت 

 پاسکیٌسْى هی خْاُین 



  CLINICAL TRIALSکاس آصهایی تالیٌی           



ثثت کاسآصهایی تالیٌی هٌدش تَ . یک هْسد هؼیي دس سالهت فشد هی تاضذ کاس آصهایی تالیٌی یک هطالؼَ پضضکی تَ هٌظْس اسصضیاتی ّ هطاُذٍ اثش

استفادٍ کشدٍ ، کلوَ یا ػثاست هْسد   CLINICAL TRIALSتشای خستدْی ایي هْاسد اص لسوت . خلْگیشی اص اًدام هطالؼات تکشاسی هی ضْد

 :خستدْ سا دس کادس خستدْ دسج هی کٌین



 :ینتشای دستیاتی تَ اطالػات هْسد ًظش تش سّی ًتایح تاصیاتی کلیک هی کٌ





 


