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توانيد از طريق لينك زير در صفحه اول دانشگاه وارد كتابخانه ديجيتال دانشگاه شده و آز آنجا بر روي لينك پايگاه اطالعاتي  شما مي
ClinicalKey كليك نمائيد .  

  

  كليك كنيد ClinicalKeyدر صفحه كتابخانه ديجيتال بر روي لوگوي 

  

  :پايگاه مي شويدبا كليك بر روي لوگو وارد اين 



 

  

  

گيرد كه مهمترين  با كليك بر روي اين گزينه، امكانات بيشتري از اين پايگاه در اختيار شما قرار مي
در محيط دانشگاه،  توانيد از اين پايگاه بدون ثبت نام نيز مي. آن امكان ثبت نام در پايگاه است

توانيد هم از  يافت نام كاربري و كلمه عبور ميولي با ثبت نام و دراستفاده كنيد بيمارستان و درمانگاه 
البته ثبت . امكانات بيشتر پايگاه استفاده كنيد و هم در محلي غير از محيط دانشگاه از پايگاه بهره ببريد

  . نام اوليه الزاما بايد در دانشگاه و يا بيمارستان صورت گيرد

 registerاز طريق 
 .توانيد ثبت نام كنيدمي



 

  

  

ثبت نام   registerبا پركردن فرم 
براي اين كار نام ، نام خانوادگي ، . نمائيد

ايميل و يك پسورد در فيلدهاي مربوطه 
 .وارد نمائيد



 

  

  : كنيم حال بخشهاي اصلي پايگاه و طريقه جستجو را مرور مي

  

  :با كليك بر روي منوي كشويي مي توانيد انواع منابع را به شكل زير ببينيد *

   . بعد از ثبت نام شما در اين بخش نام خود را خواهيد يد

كليك   Loginبراي هر بار ورود از هر جايي مي توانيد بر روي گزينه   
و رمز خود از پايگاه استفاده ) نام كاربري(  با وارد كردن ايمبل كرده و
  . كنيد

منوي  *

كشويي براي 
محدود كردن 
   نوع منابع

انواع منابع را به شكل ديگر اينجا هم         
  . مي توانيد ببينيد

با كليك بر روي اين عالمت ساير منابع
  . قابل مشاهده است



 

  

، واژه مورد نظر  ALL Typeتوانيد با انتخاب منبع مورد نظر مثل كتاب، ژورنال يا مونوگراف يا همان پيش فرض  براي جستجو مي
، نام نويسنده، نام كتاب و اختصار نام ژورنالها در  جستجو با كلمه، عبارت، عالمت اختصاري. خود را در بخش جستجو وارد كنيد

NLM ويژگي ( گاه نيز پيشنهادهايي براي شما دارد يدر هنگام جستجو خود پا. امكان پذير استAuto Suggest (  

  

  

 واژه مورد جستجو

 ليست پيشنهادي

 نوع منبع انتخاب شده  

  انواع منابع 
  كتابها

  ژورنالها
  كارآزمايي باليني 

جستجوي ( مونوگرافهاي دارويي
  )بيماري، اطالعات دارويي 

  گايدالين
  آموزش بيمار

  ابزار تشخيص افتراقي
  اي ها چندرسانه

 جراحيراهنماي گام به گام تعدادي تكنيك 



 

يعد از جستجو در صفحه . مورد جستجو قرار داده و احتماالً دنبال مقاله بوده استدر اين جستجوي خاص جستجوگر ژرنالها را 
  :نتايج موارد زير را مشاهده خواهيد كرد

  

  

  

حال در ادامه يك نتيجه جستجو مربوط به . شويد شما با كليك بر روي هر نتيجه جستجو به صفحه اطالعات آن مورد متصل مي
  :شود مقاله يك ژورنال مرور مي

  

 تعداد نتايج

: براي هر نتيجه جستجو امكاناتي از قبيل
در صورت ( ذخيره نتيجه، دانلود پي دي اف 

، ايميل آن براي خود و ) وجود متن كامل
  .ديگران و پرينت وجود دارد

عنوان هر 
  نتيجه

اطالعات 
مربوط به 
ژورنال و 

نويسندگان 
  ...و 

اطالعات 
كلي 

درباره 
عبارتهاي 
  جستجو

        امكان دريافت
ف بصورت ا يپي د

 مستقيم

وي ر كليك بر
اين منوي 
 آبشاري

Outline 
. مقاله

بخشهاي 
ل در مقا

اينجا 
فهرست 

   Pdf امكان دريافت

 متن مقاله

اطالعات 
ژورنال     

عنوان
  مقاله

امكانات 
ذخيره، 

ايميل، و 
دانلود        



 

به شكلي كه اگر در محلي ديگر و يا در زمان ديگري بخواهيد . شما مي توانيد نتايج منتخب خود را در همين پايگاه ذخيره كنيد
بعد از كليك بر روي آن . را انتخاب كنيد saveبراي اينكار از بخش امكانات ذخيره در شكل باال گزينه . توانيد انها را ببينيد مي

  : پيغامي به شكل زير ظاهر مي شود 

  

با كليك بر روي اين گزينه مي توانيد يك فايل درست كنيد و نتايج مربوط به
بعد از كليك روي اين گزينه بايد  .يك جستجوي خاص را در ان قرار دهيد

  . كليك كنيد Doneبراي پوشه خود نامي انتخاب كنيد و  روي گزينه 

پوشه هايي كه براي 
موارد قبلي ساخته 
شده از اين گزينه 
  . قابل دسترسي است



 

  

براي ديدن نتايج ذخيره شده در هر جايي كه باشيد ايتدا . را ذخيره كرده باشيد به شما پيغام داده خواهد شداگر قبال اين نتيجه 
كه در باالي همه صفحات به شكل  امكانات پايگاهكنيد و از بخش  اربري و كلمه عبور خود را وارد پايگاه را باز كرده و نام ك
  . مقاالت ذخيره شده در اين پوشه ها را ببينيدSaved Content  با انتخاب گزينه) شكل باال ( سه خط مشخص شده

 براي اين پوشه  pregnancyانتخاب نام

  

كليك 
و ذخيره 
 نتيجه

  

با كليك بر روي عالمت باال 
به بخش امكانات جانبي 

   .شويد پايگاه وارد مي



 

  

  . شما براي هر نوع منبعي جستجو را انجام دهيد تمامي امكانات گفته شده در اختيار شما خواهد بود

معنا كه شما ممكن است يك تركيبي از  به اين. يكي ديگر از امكانات جذاب در اين پايگاه امكان ذخيره استراتژي جستجوست
توانيد  تعريف كنيد تا به وسيله آن جستجو كنيد شما ميمجله را براي منابعي گان و نام نويسندهاي جستجو يا  عبارات، كليدواژه

ينده از همين كليدواژه و همين استراتژي خواهيد در آ كه به داليلي مي براي اين كار . استراتژي جستجو را براي آينده ذخيره كنيد
بعد از اجراي جستجو شما در صفحه نتايج از جستجو استفاده كنيد براي اينكار در رو به روي  بخش كادر جستجو مي توانيد 

  :بخشي كه در شكل زير نشان داده شده است استفاده نمائيد

  . با كار كردن با اين پايگاه حتما جنبه هاي جذاب بيشتري را خواهيد يافت 

 كليك بر روي اين-1
 گزينه

كليك بر روي اين 
گزينه براي ذخيره 
 استراتژي جستجو 

 با كليك بر روي براي دفعات بعد            
search History  دوباره اين استراتژي

  . جستجو فعال خواهد شد


