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دانشگاه علوم  پزشکی و خدمات بهداشتی 
 درمانی استان سمنان

 دانشکده دندانپزشکی 
 معاونت پژوهشی   

 کتابخانه

98آذر  25روز پژوهش،   

نمایش عوارض داروھا، (اطالعات دارویی ٣٠٠٠
 )آشنایی با اسم ھای تجاری داروھا

5000 Guideline ، ،تھیه شده از موسسه ھای موثق

 )آن مرتبط با دندانپزشکی است راھنمای٤٣(

٣٣٠٠٠Multimedia)مرتبط بادندانپزشکی ١٨٤٣٥٣( 

تصاویر کتابھا و ژورنال ھای منتشر (میلیون تصویر ٣

 )شده توسط الزویر

١٥٠٠٠ Patient Education  ، فـقـط بـه زبـان ھـای

انگلیسی نیست، دسته بندی براساس تـخـصـص  

 )مرتبط با دندانپزشکی ٦٥(

 Clinical Trialsاز پایگاه در حیطھ ھای تخصصی کھ 

Pubmed.gov گرفته شده است. 

٢١۵٧ Clinical Overviews 

شما در حین جستجـو مـیـتـوانـیـد بـه اطـالعـات 

 Narrative:  رمـوارد زیـرپژوشی کار شده از جمله 

Review  ،Meta-analyses  ،Randomized Control 

Trials  ،Images   ،Drug Monographs  ،Systematic 

Reviews   باز شده در سمت چپ صفحه در منوی ... و

 .داشته یاشید  دسترسیجست و جوی خود 

 Dentistry.semums.ac.ir به چه چیزهایی دسترسی داریم؟

حداکثر  تا   هستید،    Uptodateاگر عالقه مند به  آشنایی با پایگاه 
با کتابخانه تماس بگیرید و ثبت براي شرکت در کارگاه  98/10/10

 023—33321623. نام کنید

   ClinicalKeyشعار 

Fast –  شما را سریع به پاسختان میرساند. 
Complete – زیرا منابع مختلفی را در بر میگیرد. 

Convenient-  User friendly است. 
Trusted-    الزویر برای ھمه شناختـه شـده و از

 peer review   ناشران معتبر است و  مـحـتـوایـی
 . دارد

 چه کسانی از آن می توانند استفاده کنند؟
 دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی 
 افراد بالینی 
  تمامی افرادی که در فیلدھای پزشکی

 .فعالیت دارند
 کتابداران پزشکی 
  افرادی که نقش اجرایی در بیمارستان ھا

 .دارند

 زیــرا؛
  Point of Care     :کلینیکال کی هم

     Point of research                             است. 
Point of Education                   

 Clinical Key  مکملUptodate   است . 



 ClinicalKey ھمزمان برای شما  میتواند
Abstracts مدالین را جستجو میکند. 

MEDLIN  : جامعترین و معتبرتـریـن نـمـایـه
نامه پزشکی مـنـتـشـر 
شده توسط کتـابـخـانـه 
ملی پزشکی آمـریـکـا، 
کــه مـــقـــاالت حـــوزه 
پزشکی، دندانپزشکی، 
پرستاری، بھداشتـی، 
علـوم پـایـه و سـایـر 
حـیــطــه ھــای عــلــوم 
پــزشــکــی را دربــر 

 .  میگیرد

 

 MedLinاگر عالقه آشنایی بیشتر بـا  
برای شرکت  ٩٨/١٠/١٠دارید، حداکثر  تا 

در کارگاه با کتابخانه تماس  بگیرید و ثبت 
 .نام کنید

٣٣٣٢١۶٠٢٣-٢٣ 

ClinicalKey  امکان جستجوی کتـاب ھـا و
ژورنال ھای منتشر شده توسط الزویـر را 
بصورت الفبایی و غیر الفبـایـی  فـراھـم 

 .کرده است

 جست و جوي کتاب

کلینیکال کی برای سرعت کـار، امـکـان 
بــه صــورت ( کــتــاب   Chapterھــر دانــلــود 
، ذخیره ی تصاویر، ایمیل کـردن ) جداگانه

آن ھا و حتی پاورپوینت کردن تصویر مـورد 
 .نظر آن را ھم فراھم کرده است

 جست و جوي  ژورنال

ClinicalKey  امکان دسترسـی بـهISSUE  
گذاشتن، ذخیـره،  RSSمتفاوت از یک ژورنال، 

دانلود، ایمیل و پرینتت گرفتن را فراھم کـرده 
 .است

:  Data Basesتفاوت کلینیکال کی با دیگر   
اعمال جستجوھای جامع و عملـگـرھـای 
جستجو در دیگر پایـگـاھـھـا انـجـام مـی 

کلینـیـکـال کـی  Targetاز آنجایی که . پذیرد
بـه اسـتـفـاده از افراد بالینی ھسـتـنـد نـیـاز 

 .عملگرھای جستجو ندارد 

  ClinicalKeyدسترسی به 

یک پایگاه  ClinicalKeyاز آنجایی که 
به این پایگاه دسترسی اشتراکی است 

 :از راه ھای زیر امکان پذیر است
١. IP دانشگاه 
خـارج مـحـیـط   VPNاستفاده از  .٢

راھـنـمـای آن در سـایـت (   دانشگـاه
 .)دانشکده در دسترس است

بـا (    استفاده از ایمیل آکـادمـیـک .٣
و  IP  ،Registerایمیل آکادمیک در محیط 

Log in  شوید تا از این پـس در مـحـیـط
  WIFIخارج دانشگاه و ھر نقطه ای کـه

دانشگاه، دانشکده و بـیـمـارسـتـان در 
دسترس نبود به راحتی به ایـن امـکـان 

 .)دسترسی پیدا خواھید کرد

 : برای ورود به پایگاه طبق زیر عمل بفرمایید

Dentistry.semums.ac.ir 

 کتابخانھ          منابع الکترونیک 

 : تماس با کتابخانه  
٣٣٣٢١۶٠٢٣-٢٣ 

Mail: libdentistry@semums.ac.ir 

Introduction to Clinical Kay 

 

با  مراجعه به پایگاههاي تخصصی، اطالعات روز علوم 
 .پزشکی را از دست نخواهید داد

 مسئول کتابخانه :  تهیه و تدوین
 عسکري مایانی 

 کارشناس ارشد کتابداري و اطالع رسانی پزشکی


