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کال کی پایگاه کلینی. کلینیکال کی در ترجمه تحت الفظی به معنای کلید بالینی است•

این . ی استقدرتمندی برای یافتن اطالعات بالینی برای کلیه افراد شاغل در حوزه پزشک

ر فرمت های سایت، پایگاهی جامع، معتبر، سریع و روزآمد برای بازیابی اطالعات بالینی د

ینی، مختلفی چون مقاله، کتاب، گایدالین، عکس، فیلم، اطالعات داروها، مشورت بال

.مشورت جراحی، کارآزمایی های بالینی و اطالعات مناسب بیماران است

به remote accessاین پایگاه بالینی اخیرا با فراهم کردن دسترسی خارج از دانشگاه یا •

به vpnکاربران دانشگاه عضو اجازه می دهد خارج از محیط دانشگاه نیز بدون نیاز به 

.کلینیکال کی وصل شوند؛ امکانی که در پایگاه های دیگر دیده نمی شود



www.clinicalkey.com



.  برای استفاده از سایت باید عضو شوید
.کنیداگر عضو شده اید با اطالعات حساب کاربریتان الگین



.در قسمت ایمیل، ایمیل آکادمیک خود را وارد کنید
م ایمیل آکادمیک باعث می شود در خارج از دانشگاه ه

چنانچه با ایمیل ولی. بتوانید از کلینیکال کی استفاده کنید
فاده در یاهو یا جی میل ثبت نام کنید فقط محدود به است

.دانشگاه هستید
اینجادانشگاه جندی شاپوربرای ساخت ایمیل آکادمیک 

.را کلیک کنید

دمیک اجازه با وجود اینکه کلینیکال کی با ایمیل آکا
را ( remote access)دسترسی خارج از پردیس 

اه می دهد اما باید هر چند وقت یک بار از درون دانشگ
از کانکت شوید تا مشخص شود که همچنان عضوی

.دانشگاه هستید

http://medinfo.ajums.ac.ir/HomePage.aspx?TabID=23463&Site=medinfo.ajums.ac&Lang=fa-IR
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آموزش به بیمار

مشورت بالینی

چند رسانه ای

مشورت جراحی



Journals را Journalsرا باز کرده و all typesمثلث کنار 

رچ کلمه یا عبارت سرچ را در کادر س. انتخاب می کنیم

.تایپ می کنیم

kidney injury after cardiac surgery



ده دو نوع مقاله در نتایج برای ما نمایش داده ش

.تاست؛ مقاالتی از مدالین و مقاالت فول تکس

امل در مقاالت فول تکست را می توانید به طور ک

آن را روی کامپیوترpdfسایت مطالعه کنید و یا 

.خود ذخیره کنید

سایت اما مقاالت مدالین فقط به شکل چکیده در

ارائه می شوند و شما را به آدرس آن مقاله در 

از آنجا می توانید لینک. پابمد ارجاع می دهند

.فول تکست مقاله را بیابید



اده شوند، اگر بخواهیم فقط مقاالت فول تکست به ما نشان د
.را می بندیمMedlineضربدر کنار 



یک را اگر بخواهیم فقط مرورهای سیستمات

روی study typeببینیم از فیلتر 

systematic reviewsمکلیک می کنی  .

تعداد این نوع مقاالت هم با درج عددی در

سمت راستش مشخص شده است که در

.است5اینجا 



حال می خوام این مبحث را از منظر طب اورژانس 

طب اورژانس specialtiesاز فیلتر . بررسی کنم

(emergency )را برمی گزینم.

 اگرstudy typeرا روی مرور سیستماتیک

ر کنارش گذاشته اید، ابتدا با کلیک روی ضربد

عدد 5این فیلتر را بردارید زیرا نتایجمان را به

.محدود کرده بود



سال اخیر محدود 1و اگر بخواهیم نتایجمان فقط مثال به 

را انتخاب last 12 monthsگزینه dateباشند، از فیلتر 

.می کنیم



مقاالتpdfدانلود 

ید فایل بدون باز کردن یک مقاله نیز می توان
pdf آن راsave با کلیک روی کنید؛

.کنارشpdfآیکن 



.  در کنار اسم مقاله وجود داردpdfباز هم گزینه دانلود . من مقاله اولی را باز کردم

برای outlineسمت راست اطالعات ژورنال چاپ کننده مقاله و سمت چپ 

.تورق سریع در مقاله وجود دارند



یکال اما کلین. من یک مقاله مدالین پیدا کرده ام که بدرد کارم می خورد

را از حاال باید متن کاملش. کی فول تکست مقاالت مدالین را نمی دهد

.کجا گیر بیاورم؟ صفحه بعد این مقاله را باز کرده ام



عنوان

چکیده

استناد
Pubmedبا کلیک روی  ID می توانید لینک

.بیاوریدفول تکست مقاله را از سایت پابمد بدست

ژورنال چاپ 
کننده مقاله



Books

SLE

SLE (Systemic Lupus Erythematosus)من دنبال تعریفی از 

کتابهای کلینیکال کی هستمدر 



Systemic lupus erythematosus

 systemicمن روی گزینه مورد نظرم یعنی . کلینیکال کی چند پیشنهاد ارائه می دهد

lupus erythematosusکلیک می کنم.



این فصول از . پیدا می شوندbook chaptersنتایج در فصول کتابها یا 
.کتابهای مختلفی هستند که چند نمونه از آنها را در زیر می بینید

یتعریف لوپوس در کتاب انتخابی کلینیکال ک



تورق سریع در این 
فصل کتاب باین فصل کتاpdfدانلود  اطالعات کتاب



هیه من می خوام اطالعاتی در مورد لوپوس برای بیمارم ت
کنم

Patient Education

SLE



نمیکی از نتایج را در صفحه بعد باز می ک



پرینت گرفتن



ست روی از هر جای کلینیکال برای بازگشت به صفحه اول کافی ا: نکته سریع
.، در باالی صفحه سمت چپ، کلیک کنیدclinical keyاسم 



پیدا کردن اطالعات دارویی

وقتی می خواهیم ببینیم برای یک بیماری چه داروهایی هست1.

وقتی می خواهیم اطالعاتی درباره یک داروی خاص بدست بیاوریم2.



Drug Monographs
چه داروهایی هستMSمن می خواهم ببینم برای بیماری 

MS



نتیجه در برداشتMS ،25جستجوی من برای داروهای بیماری 



Drug Monographs
ت من می خواهم در مورد داروی گاباپنتین اطالعات بدس

بیاورم

Gabapentin



انواع اطالعاتی که در مورد 

یک دارو می توانید ببینید

هپرینت، ایمیل، ذخیر



شواهدمبرمبتنیاطالعاتدنبالمن

First Consult

راه حل شما 
First Consult

است

Enuresis

شب من می خواهم ببینم کلینیکال کی در مورد

چه توصیه ای به من می کند( enuresis)اداری 





مدر مورد یک پروسه جراحی نیاز دارکاملی اطالعاتبه 

Procedures Consult

colectomy

خارج می خواهم در مورد جراحی 

اورمکولون اطالعات بدست بیکردن 



اطالعات این قسمت شامل 

آمادگی های قبل از عمل، 

موارد توصیه به انجام عمل، 

موارد عدم توصیه به انجام 

عمل، تجهیزات مورد نیاز، 

آناتومی، فیلم عمل جراحی،

تکنیک جراحی، عوارض و 

.غیره می باشد



پیدا کردن گایدالین بالینی

Guidelines

Influenza

فتار مورد نحوه ردر به عنوان مثال من یک گایدالین 

آنفوالنزا می خواهم با بیماران مبتال به 





Multimediaای  رسانهچند

Multimedia

اگر بخواهم در میان عکسها، گراف ها، جدول ها و 

multimediaویدیوها چیزی پیدا کنم نوع را روی 

.قرار می دهم و عبارت جستجو را تایپ می کنم

arrhythmia



می بینم source typeدر قسمت 

ی م. که ویدیو و عکس فعال است

دیم و توانیم یکی را به دلخواه ببن

در صفحه . مثال فقط فیلم ها را ببینیم

.بعد یک عکس را باز می کنم



Add to presentation

دیدن در منبع 

اصلی

مشاهده در سایز 

کامل



درست کردن اسالید از سرچ مالتی مدیا

در می توانید چند تا عکس را با کلیک. 1
 addمربع گوشه آنها انتخاب کرده و گزینه 

to presentationرا از باال بزنید.

زینه تصاویر را یکی یکی باز کرده و گ. 2
add to presentation را از گوشه باال و

.کنار هر تصویر بزنید



من می خواهم فقط ویدیوها را ببینم

را می بندمimageفیلتر 

دارمراویدیوفقطحاال



این طریق هر وقت به. ولی به شما اجازه ذخیره در پروفایلتان می دهد. کلینیکال کی لینکی برای دانلود ویدیوها نمی دهد

.کنیدنیاز به بازیابی ویدیو داشته باشید از قسمت مواد ذخیره شده در پروفایلتان به آن دسترسی پیدا می

.بتوانید ویدیوها را ذخیره کنیدIDMالبته ممکن است با نرم افزاری مثل * 

Save

ویدیو



Clinical Trials

Dermatitis

Clinicalبالینیکارآزمایی Trial



اطالعاتی خالصه ای در مورد 
ان کارآزمایی بالینی از جمله زم

ان نشر، بیماری مورد مطالعه، درم
ه می را در زیر هر نتیج... انتخابی،

.توانید ببینید



completedتمام شده یا به وضعیت هستند و برخی recrutingبعضی کارآزمایی های بالینی همچنان در حال استخدام یا 

را مشاهده clinicaltrials.govشماره آیدی آن کارآزمایی بالینی در سایت more informationقسمت در . رسیده اند

.می کنید و می توانید از این طریق اطالعات بیشتری در موردش بدست آورید



Browseتورق



چیست؟تورقفایده

ابعمنازیلیستتوانیدمیتورقدر

درمثال.ببینیدراسایتدرموجود

چهیدببینتوانیدمیکتابهاتورق

درکیالکلینیکسایتدرکتابهایی

ردیااستموجودمختلفهایزمینه

رامجالتیچهمجالتتورق

.استعضوکلینیکال



ا می توانید کتابها رspecialtiesبا فیلتر 
بر اساس رشته ببینید

می توانید find by titleاز طریق کادر 
عنوان یک کتاب را جستجو کنید

اساس از اینجا نیز می توانید کتابها را بر
حروف الفبا ببینید

Browse Booksتورق کتابها



لود آیا می توانم آن را دانام؛ کرده پیدا من یک کتاب 
کنم؟

را می توانید کلینیکال کی اجازه دانلود کامل کتاب را نمی دهد اما فصل های کتاب! کل کتاب را نه•

کنار عنوان کتاب وجود دارد و از این طریق شما pdfبا گشودن هر فصل لینک دانلود . دانلود کنید
.می توانید فصل های جدا را دانلود کنید

اما تمام . تهر چند باید اضافه کنم در مورد بعضی از کتابها، دانلود جداگانه فصول هم غیرفعال اس•
نین می توانید همچ. کتاب را می توانید آنالین بخوانید و دنبال کلمه یا عبارتی در کتاب بگردید

در کامپیوتر خود ذخیره save picture asعکسهای کتاب را با کلیک راست و انتخاب گزینه 
.کنید

ل هایش اطالعات کامل استنادی برای کتاب یا یک فصل جداگانه آن، زیر عنوان کتاب یا فص•

.موجود است



می توانید ژورنالها راspecialtiesبا فیلتر 
بر اساس رشته ببینید

می توانید find by titleاز طریق کادر 
عنوان یک ژورنال را جستجو کنید

اس از اینجا نیز می توانید ژورنالها را بر اس
حروف الفبا ببینید

Browse Journalsتورق ژورنالها   



چه امکاناتی در مورد هر ژورنال در اختیار داریم؟

ا می توانید جدیدترین شماره یک ژورنال، به عالوه شماره های قبلی آن ر•

هر . یدهر شماره را که باز کردید، لیست مقاالت آن را می بین. مشاهده کنید

انلود اما اجازه د. کدام از مقاالت ژورنال را که بخواهید می توانید دانلود کنید

کل یک می توانید دنبال کلمه یا عبارتی در. کل یک شماره را یکجا ندارید

ی هر اطالعات کامل استناد. ژورنال یا فقط در یک شماره از ژورنال بگردید

.مقاله زیر عنوان مقاله نوشته شده است



فیلترهایی برای
مشاهده داروها

find by titleاز طریق کادر 
می توانید داروها را بر اساس

عنوان جستجو کنید

یدیدن فهرست الفبای

 Browse Drug Monographsتورق در داروها  

یرید یا در اطالعات دارویی را می توانید آنالین بخوانید، پرینت بگ
.ندارندpdfفایل . پروفایلتان ذخیره کنید



تر برای گایدالین ها دو فیل
تخصص و سازمان تهیه 

.کننده وجود دارد

 find byاز طریق کادر 
title می توانید با عنوان

یدگایدالین ها جستجو کن

دیدن فهرست الفبایی

Browse Guidelinesتورق در گایدالین ها    

رید یا در گایدالین ها را می توانید آنالین بخوانید، پرینت بگی
.ندارندpdfفایل . پروفایلتان ذخیره کنید



هیه سه فیلتر تخصص، سازمان ت
یمار کننده و زبان برای آموزش به ب

.وجود دارد
ماران را کلینیکال کی آموزش به بی

، در زبانهای متعددی از جمله عربی
ا اسپانیایی، روسی و غیره دارد ام

.زبان فارسی موجود نیست

می توانید find by titleدر کادر 
.با عنوان جستجو می کنید

دیدن فهرست الفبایی

Browse Patient Educationتورق در آموزشهای بیماران 

گیرید یا آموزشهای بیماران را می توانید آنالین بخوانید، پرینت ب
.ندارندpdfفایل . در پروفایلتان ذخیره کنید



نید به شما فیلتر تخصص را اگر باز ک
نشان می دهد که در هر تخصص 

.  چه تعداد چندرسانه ای وجود دارد
صویر فیلتر نوع رسانه شامل دو نوع ت

.و فیلم است

انید با باز کردن هر عکس می تو
آن را به مجموعه اسالیدهایتان

کس می توانید از ع. اضافه کنید
فایلتان پرینت بگیرید یا در پرو

.ذخیره کنید

  Browse Multimediaتورق در چند رسانه ای ها 



ی دهد فیلتر تخصص به شما اجازه م
تمام جراحی های مربوط به یک 

.ینیدتخصص مثال قلب را یکجا بب

 Browse Procedures consultتورق مشاوره های جراحی  

جستجو با عنوان

یدیدن فهرست الفبای



alavihoda82@yahoo.com

شمابا تشکر از توجه

تهیه کننده
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