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Clinical Key

راهنمای استفاده از پایگاه اطالعاتیClinicalKey
معرفی
کلینیکال کی موتور جستجو و پایگااه اطالعااتی پکیاکی اسا کاف مو فافهاای زز رارای تیامی گیاری
پکیکان،کتارداران پکیکی ،و متخخیان سالم را ررآورده مایکناد پایگااه اطالعااتی  ClinicalKeyراف
یاارک ا کویاار متعلاا رااوده و رااف موتااوای منتداار یااده توساا ایاای یاارک دسترساای دارد ایاای
سرویسسریع ،کامل ،راحت و قابل اعتماد اس .


سریع :کلینیکال کی در اسرع وق رف سوازت پکیکی یما پاسخ میدهد چرا کف همانند یک پکیک
میاندیدد ،ایی سرویس در همان حا ی کف یما مدغول تایپ هستید پیدنهادات مناسب را رف یاما
ارائف میدهد.







از اینارو هماواره موتاوای جدیاد و

کامل :کلینیکال کی رف طور مداو در حال رف روز یدن اسا
معتبر را ررای متخییان پیدنهاد میکند.
راح  :چف در کنار ریمار خود و چف در حال حرک  ،کلینیکال کی رف یما اجازه مایدهاد موتاوای
پکیکی را در هر حا یافتف و رف ایتراک رگذارید.
معتبر:در سرتاسر جهان متخخیان پکیکی در تیمی گیری های خود رف گکینفهاای ا کویار اعتمااد
دایتف و همواره از آن رهره میگیرند.

طراحی کلینیکال کی در طول  ۲سال و پس از مدورت را راا رار  ۲۲۲۲پکیاک از سرتاسار جهاان انجاا
یدهاس هدف ایی سای مویا کردن پاسخهای پکیکی میراید کااررران کلینیکاال کای راف حادود ۰۲۲
ژورنال ۰۲۲۲ ،کتاب و  ۰۲۲۲ویدئوی آموزیی دسترسی دارند ررای کمک رف کااررران در انتخااب رهتاریی
پاسخ سیست از رررسی دکتر های معروف هر حوزه استفاده می ررد کااررران مای توانناد از تماامی اطالعاات
موجود در سای ررای تهیفی فایل پاورپوین استفاده رکنند.
چگونف رف  Clinicalkeyدسترسی پیدا کنی ؟
سامانف دانلود مقا ف و کتاب ایران پیپر امکان دسترسای راف پایگااه  Clinicalkeyرا راف واورت دسترسای
مستقی فراه کرده اس ررای دسترسی رف ایی پایگاه ،در وفوف اولی سای ایران پیپر ،از تاب دسترسای
های مستقی  ،پایگاه  ClinicalKeyرا انتخاب کنید.
جستجو درClinicalkey
همف چیک تنها را یک جستجوی ساده یروع مییود نوار جستجوی  Clinialkeyهمیدف در دسترس اس ،
پس یما هر وق کف رخواهید میتوانید را استفاده از آن رف جستجو رپردازید گکینفهای رسیاری وجاود دارد
کف میتوانید را استفاده از آنها جستجوی خود را مودود کنید یما میتوانیاد راا اساتفاده از فیلترهاا نتاای
جستجوی خود را رهبود رخدید.
زمانیکف

جسااتجو رااا
استفاده از

میدانید میخواهید درمورد چف جستجو کنید مثالًmigraines.

کلمات یا عبارات کامل یا ناقص

یما مخفف را میدانید و نمیخواهید عبارت کامل را وارد کنیاد ماثالً :وارد کاردن  CHFراف جاای congestive heart
failure.
نا نویسنده
میدانید میخواهید درمورد کدا نویسنده جستجو کنید.
مخففها

میدانید درمورد کدا کتاب یا ژورنال میخواهید جستجو رکنید.

نا کتاب یا ژورنال

اطالعات ارجاعی یک ژورنال خاص را میدانید: Am J Cardiol. ۲۲۰۰ Dec ۰;۰۲1(۰۰):۰۰۰1-۰

رفرنس مخفف ژورنال

جستجو را استفاده ازAutoSuggest
نوار جستجو همیدف در دسترس یما اس  ،رناررایی یما در هر وفوف کلینیکال کای کاف رایاید میتوانیاد
رراحتی جستجو کنید.

ررای استفاده از  AutoSuggest:در نوار جستجو ،نخستیی حروف نویسنده ،ژورنال یا کتاب را تایپ کنیاد
در همان حیی کف یما مدغول تایپ هستید کلینیکال کی پیدنهادات خود را ندان میدهد.
رر روی رهتریی نتیجف کلیک کنید سیست وفوف نتای جستجو را ندان می دهد.
وفوات موضوعی
کلینیکال کی حدود  ۰1۲۲وفوفی مختلف درمورد ریماریها ،فاکتورهای ریسک ،تدخیص ریماری ،درمان
و رسیاری موضوعات دیگر در خود دارد.
نگاهی رف وفوف نتای جستجو
یما در وفوفی نتای جستجو میتوانید:






را استفاده از گکینفی  Scoped Searchنتای را مودود کنید.
نتای مختلف را ذخیره ،ایمیل و یا چاپ کنید.
نتای خود را از فیلترهای نوع منبع ،نوع توقی و تاریخ مودود کنید.
رر حسب ارتباط و یا تاریخ مرتب کنید
حتی در وورتی کف یما یک غل تایپی دایتف رایید کلینیکاال کای در زماان جساتجو مایتواناد
پیشرینی کند رف دنبال چف موتوایی هستید و آنرا رف یما ندان ردهد.

مداهده نتای
پس از انجا جستجوی خود و مودود کردن نتای  ،وفوفی نتای جستجو مرتب تریی موتوانی پکیکی رف
جستجوی یما را ندان میدهد چنانچف نتای خود را فیلتر نکرده رایید ،نتای جستجوی اولی نتای مرروط
رف همفی منارع ،توقیقات ،متخییان و تاریخها را رف یما ندان خواهد داد.
استفاده از فیلترها ررای تجدید نتای جستجو
پس از انجا یک جستجو ،یما میتوانید در رازی وفوفی نتای جستجو نتای خود را رر حسب نوع منباع،
حوزهی خاص ،نوع توقی و تاریخ تغییر دهیاد گکینافهاای  Relevanceو  dateراف یاما ایای اجاازه را
میدهد کف نتای را رر حسب او وی های خود دستفرندی کنید ررای تجدید جستجوی خود رر اسااس ناوع
منبع ررروی  Source Typeکلیک کنید در گکینفهای ندان داده یده نوع منبع خاود را انتخااب کنیاد
کلینیکال کی یامل  ۰۲نوع موتوا میراید کف عبارتند از :کتابها ،عکسها ،ویدئوها ،مقازت تماا ماتی و
…

ررای تجدید موتوای خود رر اساس تخیص:
پنل سم چپ یامل مرتب تریی موتوا رف جستجوی یما میرایاد رارروی  Specialtyکلیاک کارده و
تخیص مرتب را جستجوی خود و یا مورد عالقفتان را انتخاب کنید در ایی وورت نتای جساتجو تنهاا در
حوزههای تخییی انتخاری توس یما خواهند رود.
ررای تجدید جستجو رر اساس نوع مطا عف :را استفاده از گکینفی  Study Typeررروی مطا عاتی کاف رارای
جستجوی یما مناسب اس کلیک کنید ررای تجدید جستجو رر اساس تاریخ :ررروی گکینفی  Dateکلیک
کنید ،سپس رازهی تاریخی مرروط را انتخاب کنید ررای حذف فیلترها ررروی  Xدر کنار فیلتری کاف مایال
رف حذف آن هستید کلیک کنید.
استفاده از  Scoped Searchررای ویرایش جستجو
زمانی کف میدانید دقیقاً رف دنبال چف ناوع موتاوایی هساتید از  Scoped Searchاساتفاده رکنیاد فیلاد
جستجو در تمامی وفوات قارل دسترسی اس  ،هر زمان کف مایل رودید میتوانید از آن استفاده رکنید.
ررای استفاده ازScoped Search:
. ۰از روی فیلد جستجو ررروی منوی نارنجی رنگ کلیک کنید مجموعفای از موتواهای قارل جستجو ندان
داده خواهد ید.
. ۲نوع موتوایی را کف میخواهید جستجو یود را انتخاب کنید.
. ۳در فیلد جستجو کلمفی مورد نظر خود را وارد کنید کلینیکال کی فق ررحسب موتاوایی کاف انتخااب
کردهاید جستجو را انجا خواهد داد.
. 1یما میتوانید از جستجوی مودود ررای جستجو در یک کتاب ،مقا ف یا ژورنال خاص نیک استفاده رکنید.
استفاده از موتوای کلیClinicalkey
عالوه رر جستجوی مطا ب خاص یا مودود یما میتوانیاد از مجموعافی گساتردهی ژورناالهاا ،کتاابهاا،
راهنماها ،آموزش ریمار ،اطالعات دارویی و چندرسانفای کلینیکال کی نیاک اساتفاده رکنیاد ایای رخاش راف
آموزش ایی نوع خواندن مطا ب رر روی کلینیکال کی میپردازد.
ررای انتخاب موتوا ررای رررسی :در سم منو ،ررروی کتاب ،ژورنال یا هر آنچف کف میخواهید کلیک کنید.
رررسی کتابها

. ۰ررای جستجو در میان کتابها از سم منو ررروی گکینفی  Booksکلیاک کنیاد تماامی کتاابهاای
موجود در کلینیکال کی رر اساس ترتیب ا فبایی را مداهده خواهید کرد.
. ۲ررای مودود کردن یس کتابها میتوانید نا رخدی از آن یا تما آنرا وارد کنید همچنیی میتوانیاد
حوزهی تخیص را ه مودود کنید.
. ۳ررروی عنوان یک کتاب کلیک کنید فهرس مطا ب ندان داده خواهد ید.
. 1ررروی نا یک رخش کلیک کنید  ۵میتوانید تمامی مطا ب یک رخش را ربینید.
رررسی ژورنالها
. ۰ررای جستجوی ژورنالها از سم منو ررروی ژورنال کلیک رکنید فهرس کاملی از ژورنالها را رر اساس
ترتیب ا فبایی مداهده خواهید کرد.
. ۲ررای مودود کردن فهرس ژورنالهای نمایش دادهیده :در فیلد جستجو نا رخدی از یا تما یک ژورنال
را تایپ کنید و سپس حوزهی تخیص آنرا مودود کنید.
. ۳ررروی عنوان ژورنال کلیک رکنید یمارگان مختلف یک ژورنال را خواهاد دیاد ،کاف رار اسااس ساال و
یمارهی ژورنال اس .
. 1ررروی یکی از یمارهها کلیک کنید فهرس مطا ب ژورنال را خواهید دید.
نکتف :ررای مداهدهی رافروزیادنهاای یاک ژورناال رارروی  RSSژورناال مرروطاف کلیاک کارده و آنرا
Subscribeرکنید.
. ۵ررروی یک مقا ف کلیک رکنید مقا ف در رخش  Content Readerراز خواهد ید.
. ۰میتوانید مقا فی مورد نظر خود را مطا عف رکنید.
رررسیMultimedia
ررای مداهدهی تیاویر و ویدئوها:
. ۰در سم منو ررروی گکینفی  Multimediaکلیک کنید وفوفی چندرسانفای راز خواهد ید.
. ۲ررای مودود کردن فهرس تیاویر و ویدیوها:
در فیلد جستجو ،نا عکس مورد نظر را تایپ کنید میتوانید حوزهی تخیص را نیک مودود رکنید.

. ۳ررروی تیویر مورد نظر کلیک کنید پیشنمایدی از تیویر مرروطف را خواهید دید در رازی سم راس
ررروی  Xکلیک کنید تا تیویر رستف یود.
. 1ررروی ویدئو کلیک کنید پیشنمایدی از ویدئو نمایش داده خواهد ید کف میتوانیاد اطالعاات یناک و
ارجاعی آنرا ربینید.
ایی مطلب ترجمف اختیاوی یکی از کاررران فعال انجمی WeAreمی راید.
منارع
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