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 معرفي

  جهت هوشمند بالینی جستجوي موتور یک و اطالعاتی پایگاه یک (بالینی کلید) کی کلینیکال 
  شاغل افراد کلیه براي دارویی اطالعات و مقاالت منابع، از اي مجموعه از بالینی، اطالعات یافتن

  تا نموده گردآوري مجموعه یک در الزویر ناشر از را پزشکی منابع برترین .است پزشکی حوزه در
 .نماید ارائه کارامد اي گونه به دقت و سرعت به را پیراپزشکان و پزشکان بالینی سواالت پاسخ

  
مقاله، چون مختلفی هاي فرمت در بالینی اطالعات بازیابی براي جامع پایگاهی ،سایت این  

 کارآزمایی جراحی، مشورت بالینی، مشورت داروها، اطالعات فیلم، عکس، گایدالین، کتاب،
 .است بیماران مناسب اطالعات و بالینی هاي

  کاربران به  Remote access یا دانشگاه از خارج دسترسی کردن فراهم با اخیرا بالینی پایگاه این
 کی کلینیکال به vpn  به نیاز بدون نیز دانشگاه محیط از خارج دهد می اجازه عضو دانشگاه

 .شود نمی دیده دیگر هاي پایگاه در که امکانی شوند؛ وصل
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 نحوه دسترسی

 کتابخانه الکترونیک دانشگاه علوم پزشکی بابل -1
 

http://diglib.mubabol.ac.ir 
 
 
 لینک مستقیم -2

https://www.clinicalkey.com 
 

http://diglib.mubabol.ac.ir/
https://www.clinicalkey.com/


Web Accessible 



 عضویت و ورود

  جهت استفاده از امکاناتی مانند ذخیره نتایج جستجو، جهت استفاده هاي
بعدي ، تهیه اسالید از تصاویر، همچنین دسترسی به محتواي تمام متن  

با عضویت در هرکدام از  . مدارک، ثبت نام در پایگاه مورد نیاز است
ورود به پایگاه با همان نام  science direct) )منابع ناشر الزویر مانند 

 .کاربري و پسورد بدون ثبت نام مجدد امکان پذیر است



 عضویت و ورود
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 .براي استفاده از سایت باید عضو شوید
 

 .کنید loginاگر عضو شده اید با اطالعات حساب کاربري خود 
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 مجالت
 کاآزمایی بالینی

 کتابها

 اطالعات دارویی

 گایدالینها

 آموزش به بیمار

 مشورت بالینی

 کتابخانه مدالین

 چند رسانه اي

 مشورت جراحی

 مرکز بالینی
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Content Highlights 

Book highlights include world-renowned 
flagship titles such as: 

 Braunwald’s Heart Disease 

 Cecil Medicine 

 Campbell’s Operative Orthopaedics 

 Gray’s Anatomy 

 Miller’s Anesthesia 

 Rosai & Ackerman’s Surgical Pathology 

 The Netter series 

 

Journal highlights include some of the 
highest-impact journals in medicine: 

 The Lancet, Lancet Infectious Diseases, Lancet 

Neurology and Lancet Oncology 

 Journal of the American College of Cardiology 

 Many leading society journals 

 

http://www.giejournal.org/
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MUMS Clinical Librarian Workshop 



 Clinical Librarian Workshop 



ژورنال چاپ 
 كننده مقاله

 استناد

 می توانید لینک PubmedIDبا كلیک روی 
 .فول تکست مقاله را از سایت پابمد بدست اورید
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 جستجو در نشریات خاص
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More  
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 کلیک کنید Brows Homeروی 



1 

2 



 لیست نشریات به صورت الفبایی نمایش داده می شود 



2 

واژه مورد نظر خود را  در محل نمایش داده شده 
 cancer: تایپ کنیدمثال

 .لیست نشریاتی که درباره سرطان است نمایش داده شده است 

 بر روی یکی از نشریات کلیک کنید
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 :مثالی دیگر

اطالعاتی در خصوص کیست تخمدان برای 

 بیمار مدنظر است
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Drug Monographs 
 اطالعات دارویی
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انواع اطالعاتی كه در 
 مورد یک دارو 
 می توانید ببینید
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جهت یافتن اطالعاتی در خصوص پروسه جراحی میتوانیم از قسمت 

procedures consult  استفاده کنیم 
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 شامل قسمت این اطالعات
 عمل، از قبل های آمادگی

 عمل، انجام به توصیه موارد
 انجام به توصیه عدم موارد
 نیاز، مورد تجهیزات عمل،

 جراحی، عمل فیلم آناتومی،
 و عوارض جراحی، تکنیک

 .باشد می غیره
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Multimedia 
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Multimedia 





 مشاهده در سايز كامل ديدن در منبع اصلي
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 اطالعاتی به دست آوریم  Thyroid glandمی خواهیم در مورد جراحی   



اطالعات این قسمت شامل آمادگیهای قبل جراحی ، تجهیزات مورد 

 .نیاز ، فیلم عمل جراحی ، عوارض ، تکنیک ها و غیر می باشد
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  Clinical trialsکارآزمایی بالینی           





 مورد در ای خالصه اطالعاتی
 زمان جمله از بالینی كارآزمایی

 درمان مطالعه، مورد بیماری نشر،
 نتیجه هر زیر در را ...انتخابی،

.ببینید توانید می 
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 add toمی توان چند عکس را با زدن تیک در مربع کنار آنها انتخاب کرده و گزینه  اسالیدبراي درست کردن  
presentation  را از باال بزنیم. 
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 تورق کتابها



 تورق کتابها





 تورق ژورنالها
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