
 
 

pardisaz@yahoo.com 

 

                                                                

 

 فارس استان درماني تهذاضتي خذمات و پسضكي علوم دانطگاه          

                                                    

 

 

 

 

 

            An in-depth guide to smarter searches and faster answer 

 

 

 پَیا ػـشتی                                                 

  کاسؿٌاع کتاتذاسی پضؿکی                                      

                                                   داًـگاُ ػلَم پضؿکی ؿیشاص                                     

                                



 
 Clinical Keyراهنمای آموزشی 

 

 
  أ

 

 

 فهرست منذرجات

 

 مقذمه .….………….……………….……………….…………………...……….1

 

1………………………………………...……..….……… Clinical Key ثثت نام در 

 

3 ………………...………………………………..………Clinical Key  جستجو در 

 

 نمایص عكس……………….…………………...……...…………….……………6
 

6....................................................................................رخیره و تازیاتي نتایج جستجو   

 

8...…………….…..….…...…………………..…………………… Reading List 

 

 پرینت ،دانلود وایمیل مطالة ..…………………………………………………..…..8

 

9..…...….…..….……………………………………..…… Presentation Maker 

. 

10……....…….…….……………..……………..……………Browsing Journal 

 

11…....…...……………………...………………..……………Browsing Books 

 

12 …………...………………………….....…………...…Browsing Multimedia 

 

13……………...…….…………………………………………………… Drugs 

 



 
 Clinical Keyراهنمای آموزشی 

 

 
  ب

13………………....……….………………………………Practice Guidelines  

 

14..…………....…...….……………………...………………Patient Education 

 

15……………...….……..…………………………………………………..CME



 
 Clinical Keyراهنمای آموزشی 

 

 
1 

 :مقذمه

Clinical Key  کِ   تِ کاس هی سٍدتِ ػٌَاى یکی اص هَثشتشیي اتضاسّای هَجَد جْت اػتفادُ پضؿکاى ٍ داًـجَیاى پضؿکی

ٍ دس تشداسًذُ هَاسد صیش اػت  MD Consult هی دّذ  ایي پایگاُ هـاتِ  هٌاتغ پضؿکی سٍصآهذ سا دس اختیاس کاستشاى خَد قشاس

 :هی تاؿذ

 آًْا تِ كَست کاهل ػٌَاى طٍسًال هؼتثش ٍ هقاالت 500ؽ اص تی -

 عالػات داسٍییا -

  Guide linesساٌّوای عثاتت  -

 آهَصؽ تِ تیواس  -

  ٍیذئَّای پضؿکی ٍ جشاحی هیلیَى 2تیؾ اص -

 Power pointٍ ػاخت هجوَػِ اػالیذ دس هحیظ  جؼتجَ ّوضهاى دس هذالیي -

    :از طریق آدرس الكترونیكيدسترسي 

                               

                                                                          

 : Clinical Keyدر ثثت نام 

ٍ فیلذ   e-mailؿوا هیتَاًیذ تا ٍاسد کشدى ًام ٍ ًام خاًَادگی ٍآدسع    Clinical Keyتشای تْشُ گیشی اص اهکاًات تیـتش  

 ثثت ًام کشدُ تاؿیذ تا ٍاسد کشدى "هشتَعِ ًؼثت تِ ثثت ًام اقذام فشهاییذ ٍ دس كَستی کِ قثالکاسی خَد دس كفحِ 
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Username  ٍPassword  خَد تِ ػیؼتن ٍاسد ؿَیذ .

 

 . تِ ػیؼتن ٍاسد ؿَیذ  خودUser name ,Password کردن ا ٍاسد ــثثت ًام کشدُ تاؿیذ ب "دس كَستیکِ قثال

                                    

 Foegotten your Username andدس تخؾ   خَد   E-mailدى آدسعدس كَست فشاهَؿی  تا ٍاسد کش   

Password  هَجَد دس قؼوتLogin ، Username , Password    هی گشدد ؿــوا سا تِ آدسػـتاى اسػال.       

                                                                              



 
 Clinical Keyراهنمای آموزشی 

 

 
3 

  :   Clinical Keyجستجو در 

          

  

 

 

 

           

           

        

                                                              

دس جؼتجَی ػادُ ؿوا هیتَاًیذ تا داًؼتي ٍاطُ دقیق هَسد جؼتجٍَیا تا اػتفادُ اص هتشادف ّای پیـٌْادی  تلَست 

AutoSuggest ، تِ جؼتجَ تپشداصیذ. 

                                                                      Search Filters:فیلترهای جستجو

   

 

 .صهیٌِ هحذٍد ًواییذ تا تِ ًتایج هغلَب تشی دػتشػی پیذا کٌیذ 4 هیتَاًیذ جؼتجَی خَد سا دس ؿوادس ػتَى ػوت چپ 
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  By Study Type   

                      

By time/relevance 

 

By specialty     

 

By Content Type 
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 Home Pageتازگطت ته                                                           

 Browse Menu                              از موارد انتخاب ضذه e-mailو  پرینت    

 

ػاصهاًی ًَیؼٌذُ  صتا ى هقالِ ، ٍاتؼتگی ًَیؼٌذُ ٍ ، سٍی ػٌَاى هقالِ هیتَاًیذ تِ اعالػاتی اص قثیل چکیذُ تا کلیک تش      

 ، Publication Type ٍ یذ ٍاطُ ّای اًتخاب ؿذُ اصّوچٌیي کل Mesh دػت یافت. 

 

 .ایي دٍ قؼوت ؿوا هیتَاًیذ ًتایج جؼتجَ سا تش اػاع صهاى ٍ یا استثاط هَضَػی آى تا هَسد جؼتجَ هشتة کشد دس 
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تِ چکیذُ هقالِ ، کلیذ ٍاطُ ّا ٍ هَاسد هشتثظ تا  دس ػتَى ػوت ساػـت تش سٍی ایي آیکَى ؿوا هیتَاًیذ تا کلیک   

 .دػتشػی پیذا کٌیذ ی خَد ًتیجِ جؼتجَ

                                                                                                Image: نمایص عكس

           

كفحِ ای ؿاهل تلاٍیش هشتَعِ ،  Imageدس قؼوت ػوت چپ ػٌَاى هقالِ دس كفحِ ًتایج جؼتجَ تا کلیک تش سٍی آیکَى 

             .تَضیحات آى ٍ اػتٌادّای جاسی تاص هی گشدد

                

 :رخیره و تازیاتي نتایج جستجو

 Saved Searches + sign کلیک تش سٍیدس ػایت ثثت ًام کشدُ تاؿیذ ٍ تا  ًتایج جؼتجَ ؿوا تایؼتی  رخیشُ تشای

in آًْا سا  دس صهاًْایی دیگش  .ػوت چپ ٍ ٍاسد کشدى ًاهی تشای جؼتجَی خَد ًؼثت تِ رخیشُ آى اقذام فشهاییذ دس ػتَى ٍ

 .کٌیذ Shareٍ یا تا ػایش اػضا  گشفتِ پشیٌت ،هَسد اػتفادُ قشاس دادُ 
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ًتیجِ  ٍ دس كَست ػذم ًیاص تِ تؼذاد ٍ هَاسد رخیشُ ؿذُ دس ّویي قؼوت تِ كَست هٌَی آتـاسی تِ ًوایؾ دس خَاٌّذ آهذ 

آى  تِ حزف تَاًیذ ًؼثت هی  My Clinically هَجَد دس هٌَی  Saved Search جؼتجَی رخیشُ ؿذُ، دس تخؾ

 . اقذام کٌیذ
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 Reading List                                                               :                                     لیست خوانذنیها  

جؼتجَی خَد سا جْت دػتشػی ّای تؼذی رخیشُ کٌیذ ، اص آًْا  صدس ایي تخؾ ؿوا هیتَاًیذ هقاالت ٍ هتي ّای حاكل ا

ایي کاس هقالِ هَسد ًظش سا دس كفحِ ًتایج جؼتجَ هـخق کشدُ ٍ تا تشای .کٌیذ   Share  پشیٌت گشفتِ ٍیا تا ػایش اػضا 

دس ػتَى ػوت چپ كفحِ ًتایج جؼتجَ ًؼثت تِ اضافِ کشدى آى تِ لیؼت   plus sign))+کلیک تش سٍی ػالهت 

 .الصم تِ رکش اػت تشای اػتفادُ اص ایي تخؾ ًیض هی تایؼتی دس ػایت ثثت ًام کشدُ تاؿیذ .خَاًذًیْای خَد اقذام فشهاییذ

                    Check Box                            Reading List + sign          

                 

ایي قؼوت دس ّش صهاى ؿوا هیتَاًیذ تا کلیک تش ػٌَاى ّش هقالِ تِ هحتَای آى دػت یاتیذ ٍ یا دس كَست ػذم تا تاص کشدى 

 .ًیاص آى سا اص لیؼت خَد حزف کٌیذ

               

 :  Clinical Key پرینت ،دانلود و ایمیل مطالة از
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 آى سا داًلَد کٌیذ ، PDF كَست فایلدسكَست هَجَد تَدى تِ  ٍ یا کشدُ هغالة هَجَد دس ایي پایگاُ سا پشیٌت ؿوا هیتَاًیذ

تِ كَست هؼتقین یا غیش هؼتقین دس تالیفات ، گشدآٍسیْای ػلوی ٍ یا ػایش هـشٍط تش ایٌکِ تاصیاتی ػیؼتواتیک ایي اعالػات 

 .تِ کاس گشفتِ ًـَد Elsevierازپایگاّْا تذٍى اجاصُ هکتَب 

 

Presentation Maker: 

جذیذتشیي عالػات پضؿکی ٍ تِ تثادل  ،  Power Pointدس ایي تخؾ ؿوا هیتَاًیذ تا هٌتقل کشدى هتَى ٍ تلاٍیش تِ

 .جشاحی تا ّوکاساى ٍ تین پضؿکی تپشداصیذ

دس  plus sign)+)تش سٍی  هشتَعِ ٍ کلیک  Check Boxپغ اص ًـاى کشدى تلَیش هَسد ًظش دس هی تَاًیذ ایي تخؾ دس

کشدى  Dragتلاٍیش هَسد ًظش سا تِ ایي تخؾ اضافِ کٌیذ ّوچٌیي هیتَاًیذ تا  Presentationػتَى ػوت ساػت تخؾ 

 Add to   تلَیش ًیض آى سا تِ ایي تخؾ اًتقال دادُ ٍیا تا کلیک تش سٍی تلَیش پغ اص تاص ؿذى كفحِ تا کلیک تش سٍی

presentation  آى سا تِ ایي تخؾ هٌتقل کٌیذ. 

             

ًؼثت   Remove From Listهیتَاًیذ تا هـخق کشدى آى ٍ کلیک تش سٍی ست ػذم ًیاص تِ تلَیش رخیشُ ؿذُ ، دس كَ

 .تِ حزف تلَیش اقذام کٌیذ
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Presentation Maker Window                                                

   Export to PowerPointکافیؼت توام تلاٍیش هٌتخة خَد سا هـخق کشدُ ٍ تش سٍی    Power Pointتشای تْیِ 

 .تِ كَست اتَهاتیک اػتٌاد هشتَعِ سا ٍاسد هیکٌذ  Clinical Keyگضاسؽ تْیِ ؿذُ سا هـاّذُ فشهاییذ   ٍ داًـــلَد آى

Browsing journal: 

جؼتجَی طٍسًال تاص هیـَد کِ دس ػتَى ػوت چپ اتضاس  تا کلیک تش سٍی آیکَى طٍسًال دس ًَاس جؼتجَ كفحِ هشتَط تِ

الفثایی حشف اٍل ػٌَاى طٍسًال ٍیا لیؼت گشایـْا ی هَضَػی  ٍتا رکش تؼذاد ػٌاٍیي  ًام ٍیا  جؼتجَی طٍسًال تش اػاع

 .طٍسًال هَجَد دس آى فیلذ جْت جؼتجَ هَجَد هی تاؿذ 

                  

دس ػتَى ػوت چپ تخلق ّای هَضَػی تیـتشی سا تِ لیؼت اضافِ هیکٌذ ٍ دس كَستیکِ دس ّش دٍ  لیٌک 

اًتخاب ؿَد لیؼت کاهل طٍسًالْا دس ػتَى هیاًی تِ ًوایؾ دس   ALLهَسد لیؼت الفثایی ٍ تخلق ّای هَضَػی گضیٌِ 

ای آى دس ػالْای هختلف ٍ ؿواسگاى آى تِ تا اًتخاب ّش طٍسًال ٍ کلیک تش سٍی آى،  دس ػتَى ػوت چپ هجلذُ.خَاّذ آهذ

 .ًوایؾ دس هی آیذ ٍ تا اًتخاب ّش ؿواسُ اص هجلِ لیؼت هقاالت هٌذسج دس آى دس ػتَى هیاًی ًـاى دادُ هیـَد
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هیاًی تا اًتخاب ػٌَاى هقالِ هَسد ًظش كفحِ جذیذی تاص هی گشدد کِ دس ػتَى ػوت چپ آى ػش فلل ّای هقالِ دس ػتَى 

هحتَای هقالِ ٍ دس ػتَى ػوت ساػت اعالػاتی  دستاسُ ًَیؼٌذُ ،سفشًغ ّای هقالِ ،ًوَداسٍ ٍیذئَّای هشتثظ ًـاى دادُ هی 

 .ؿَد

Browsing Books:                                                                                       

اتضاس  تاص هیـَد کِ دس ػتَى ػوت چپ جؼتجَی کتاب كفحِ هشتَط تِ اس جؼتجَ دس ًَ Booksتا کلیک تش سٍی آیکَى 

هَجَد دس  ٍتا رکش تؼذاد ػٌاٍیي کتة ٍیا لیؼت گشایـْا ی هَضَػی  الفثایی حشف اٍل ػٌَاى کتاب تش اػاع ًام ٍیا  جؼتجَ

 .آى فیلذ جْت جؼتجَ هَجَد هی تاؿذ

دس ػتَى ػوت چپ تخلق ّای هَضَػی تیـتشی سا تِ لیؼت اضافِ هیکٌذ ٍ دس كَستیکِ دس ّش دٍ   لیٌک

اًتخاب ؿَد لیؼت کاهل الفثایی کتة دس ػتَى هیاًی تِ ًوایؾ   ALLهَسد لیؼت الفثایی ٍ تخلق ّای هَضَػی گضیٌِ 

کتاب تِ ّوشاُ چکیذُ ایی اص آًْا دس  هختلف تخـْایلیؼت  ّش ػٌَاى کتاب ٍ کلیک تش سٍی آى،تا اًتخاب .دس خَاّذ آهذ

 .ػتَى هیاًی ًـاى دادُ هیـَد
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تا کلیک تش سٍی ػٌَاى ّش تخؾ  كفحِ جذیذی تاص هی گشدد کِ دس ػتَى ػوت چپ آى ػش فلل ّای هتي هَسد جؼتجَ، 

ًوَداسٍ ٍیذئَّای هشتثظ ًـاى  سفشًغ ّا ، دستاسُ ًَیؼٌذُ ، آى  ٍ دس ػتَى ػوت ساػت اعالػاتیدس ػتَى هیاًی هحتَای 

 .دادُ هی ؿَد

              

Browsing Multimedia: 

دس ًَاس   Multimediaکلیک تش سٍی آیکَى اایي تخؾ تشای جؼتجَی تلاٍیش ٍ ٍیذئَ ّا هَسد اػتفادُ قشاس هی گیشد ب

جؼتجَ تش اػاع  لیؼتی اص گشایـْا ی هَضَػی كفحِ هشتَط تِ جؼتجَی تاص هیـَد کِ دس ػتَى ػوت چپ اتضاس  جؼتجَ 

 .جْت جؼتجَ هَجَد هی تاؿذ اص ّش ًَع  ٍ ًَع هَلتی هذیا تا رکش تؼذاد  هَجَد

دس ػتَى ػوت چپ تخلق ّای هَضَػی تیـتشی سا تِ لیؼت اضافِ هیکٌذ ٍ دس كَستیکِ دس ّش دٍ  لیٌک 

 .اًتخاب ؿَد لیؼتی کاهل اص هَلتی هذیاّای هَجَد دس ػتَى هیاًی تِ ًوایؾ دس خَاّذ آهذ  ALLهَسد گضیٌِ 
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 Drugs                                                                                                                                        :داروها

تخؾ اعالػاتی اص داسٍّا سا اسائِ هیذّذ کِ ّواًٌذ فیلذّای دیگش تا هحذٍد کشدى جؼتجَی خَد دس ػتَى ػوت چپ دسایي 

 .هیتَاًیذ تِ ًتایج دلخَاُ خَد دػت یاتیذ

ػَاسم جاًثی آى داسٍ ،هَاسد اػتؼوال ٍ هٌغ اػتؼوال آى داسٍ اػوال هیـَد هیتَاى تش ایي هحذٍدیت ّا کِ تش سدُ داسٍیی، 

      .ع الفثای حشف اٍل ػٌَاى داسٍ ًیض تِ جؼتجَ پشداختاػا

  

  Practice Guidelines                                            :                         راهنمای طثاتت

یا كفحِ ساٌّوا کِ ؿاهل ساٌّوای ػولی هی تاؿذ ٍ ؿاهل خالكِ ّای کَتاُ اص تاصُ تشیي ساٌّواّای  Guidlinesكفحِ  

 .آًْا هی تاؿذ  Full textػولی اص هٌاتغ دیگش ّوشاُ تا لیٌکْایی تِ 

 :ؿاهل چٌذیي گضیٌِ اػت 
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 (A-Z)  : ساٌّوای ػولی تواهی  تَاًین هَضَػات سا تِ كَست الفثایی هشتة کشدُ اػت ٍ تا اًتخاب یک حشف هی

 .هَضَػاتی سا هـاّذُ کٌین کِ تا آى حشف خاف آغاص هی ؿَد

Specialties  :  کلیک سٍی ّش کذام هی تَاًین ساٌّواّای  ٍ تِ كَست الفثایی اػت کِ تا ساٌّواّای ػولی اختلاكی

 .هـاّذُ کٌینػلوی دس آى هَضَع خاف سا 

 .دس ػتَى ػوت چپ تخلق ّای هَضَػی تیـتشی سا تِ لیؼت اضافِ هیکٌذ  لیٌک 

Authoring Organization  :دس ایي تخؾ کالج ّا ٍ آکادهی ّای هؼشٍف  تِ  هی تاؿذ کِ تِ هؼٌی ػاصهاى ّای هَلفی

ٍ دس كَستیکِ کٌین دُ هـاٍُ تا کلیک سٍی ّش کذام هی تَاًین ساٌّواّای ػولی ّش کذام سا  تشتیة الفثایی هشتة ؿذُ اػت

 .جَد دس ػتَى هیاًی تِ ًوایؾ دس خَاّذ آهذّای هGuidelineَ اًتخاب ؿَد لیؼتی کاهل اص  ALLدس ّش دٍ هَسد گضیٌِ 

                    

                                                                             Patient Education:    آموزش تیماران

آهَصؿی تیواساى اػت کِ دس تیواساى هی تاؿذ کِ ؿاهل ساٌّواّای هشتَط تِ آهَصؽ  Patient Educationكفحِ    

        دس ایي ػایت تیواساى. تِ تیواس یاسی هی سػاًذ ، سطین ّای غزاییصهیٌِ ؿٌاخت تیواسی ٍ ًیض دسک دػتَسات دسهاًی پضؿک

آًْا سا پشیٌت گشفت ٍ دس اختیاس تیواس قشاس  اى کِ هی تَ ساٌّوای آهَصؿی دػتشػی داؿتِ تا ؿٌذ 9000تَاًٌذ تِ تیؾ اصهی 

  .داد

 :داسای چٌذیي گضیٌِ اػت  Patient Educationكفحِ 
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Medications  :تا کلیک سٍی ّش حشف هی  تَدُ کِ تِ كَست الفثایی هشتة ؿذُ اػت سٍّادس ساتغِ تا تجَیض دا ٍ

داسٍ، ًحَُ ٍ هیضاى  اعالػاتی دستاسُ تا کلیک سٍی ّش داسٍتَاًین توام داسٍّایی کِ تا آى حشف ؿشٍع هی ؿَد سا تثیٌین ٍ 

تؼذ اص دٍصّای فشاهَؽ ؿذُ ٍ  هلشف آى اعالػاتی کِ تایذ قثل اص هلشف آى داسٍ تِ پضؿکتاى اسائِ دّیذ ،ساٌّوایی هلشف

 .هـخق هی ؿَد .اعالػاتی اص ایي قثیل سا اسائِ هی دّذ

Specialties  : کِ تیواس هی تَاًذ تیواسیْای اختلاكی ٍ ٍیظُ سا تِ كَست الفثایی دس ایي قؼوت تیاتذ ٍ دس هَسد آًْا

 .اعالػاتی سا تذػت آٍسد

Organization  :هی تاؿذ کِ کالج ّا ٍ آکادهی ّای هؼشٍف سا تِ تشتیة الفثایی هشتة  تِ هؼٌی ػاصهاى ّای هَلف

 .کشدُ اػت 

                

                                                                                        CME     :  آموزش مذام پسضكي 

هی تاؿذ کِ تِ هؼٌی آهَصؽ هذاٍم پضؿکی  Continuing Medical Educationهی تاؿذ کِ هخفف  CMEكفحِ 

 . یا آهَصؽ هذاٍم پضؿکی ، دس تخؾ تیٌؾ تالیٌی تِ عَس سایگاى اسائِ دادُ هی ؿَد  CME.اػت

Cleveland Clinic Center ایي تخؾ سا پـتیثاًی هی کٌذ. 

 

                                                                                   


