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•Clinical Key ًبؽزاى ثشرگتزیي اس یىی هحصَل ثبلیٌی، خغتدَی هَتَر یه  
ِ ّبی توبم ٍ اعت (الشٍیز) پشؽىی هٌبثغ  پَؽؼ را خزاحی ٍ پشؽىی رؽت

:درثزهی گیزد را سیز هَارد پبیگبُ ایي .هی دّذ
هدلِ 650 اس ثیؼ•
وتبة 1100 اس ثیؼ•
هذالیي چىیذُ هیلیَى 180000 اس ثیؼ•
دارٍیی هًََگزاف 2900 اس ثیؼ•
ثیوبراى ثزای آهَسؽی راٌّوبی 9000 اس ثیؼ•
(گبیذالیي) ػولی راٌّوبی 4500 اس ثیؼ•
ثبلیٌی وبرآسهبیی 1000000 اس ثیؼ•
خزاحی ٍ پشؽىی ثب هزتجظ ٍیذئَ ٍ تصَیز هیلیَى ّب•



دعتزعی ثِ پبیگبُ اس عزیك ٍة عبیت داًؾگبُ ػلَم پشؽىی ثَؽْز
  http://www.bpums.ac.ir: ثِ آدرط الىتزًٍیىی 

http://www.bpums.ac.ir/


ٍرٍد ثِ پبیگبُ 
Clinical Key



https://www.clinicalkey.com



ثجت ًبم در پبیگبُ



دسترسی بٍ امکاواتی ماوىذ رخیرٌ کردن وتایج جستجً، 
تاریخچٍ جستجً، تىظیمات ي دسترسی از خارج از 
محیط داوشگاٌ از طریق ثبت وام در پایگاٌ با ایمیل 

داوشگاَی



فؼبل وزدى اهىبى دعتزعی خبرج  
اس هحیظ داًؾگبُ ثب اعتفبدُ اس 

ایویل داًؾگبّی

ٍارد وزدى ایویل داًؾگبّی



لیٌه  )دریبفت پیبهی هجٌی ثز ارعبل لیٌه فؼبل عبسی ثِ ایویل ؽوب 
دلیمِ پظ اس دریبفت ایي ایویل فؼبل وٌیذ تب  60را ثبیذ حذاوثز تب 

.(اهىبى دعتزعی خبرج اس هحیظ داًؾگبُ ثزای ؽوب فزاّن ؽَد



ولیذٍاصُ ّبی هؾبثِ ٍ 
پبیگبُهتزادف پیؾٌْبدی

خغتدَ در پبیگبُ

اًتخبة ًَع هٌجغ خْت 
اًدبم خغتدَ ٍارد وزدى ولیذٍاصُ 

خغتدَ



ًتبیح خغتدَ

هحذٍد وزدى ًتبیح خغتدَ ثِ ًَع  
هذرن، ًَع هغبلؼِ، هَضَع ٍ تبریخ

هحذٍد وزدى ًتبیح 
خغتدَ ثِ هذارن  
اؽتزاوی داًؾگبُ



ثِ ًَع هغبلؼِ

ثِ تبریخ اًتؾبر

ثِ گزایؼ هَضَػی

ثِ ًَع هذرن
هحذٍد وزدى ًتبیح خغتدَ



هحذٍد وزدى ًتبیح خغتدَ ثِ  
وتبة ّبی هَخَد در پبیگبُ 

ٍارد وزدى ولیذٍاصُ 
خغتدَ

خغتدَ در وتبة ّبی 
هَخَد در پبیگبُ 



رئَط هغبلت وتبة

هؾبّذُ ثخؼ ّبی هختلف 
وتبة ثِ صَرت اذ تی ام ال 

ثب ولیه ثز ( در صفحِ ٍة)
ثخؼ هَردًظز



داًلَد فزهت پی دی اف وتبة ثِ  
اهىبى داًلَد )صَرت ثخؼ ثخؼ 

.(وتبة ثِ صَرت وبهل ٍخَد ًذارد

خْت داًلَد فزهت پی دی اف وتبة السم  
.اعت وِ اثتذا در پبیگبُ ثجت ًبم وٌیذ



ِ ثٌذی هَضَػی  دعت
وتبة ّبی هَخَد در پبیگبُ 

فْزعت الفجبیی وتبة ّبی 
هَخَد در پبیگبُ 

( تَرق در فْزعت الفجبیی ٍ هَضَػی وتبة ّب)رٍؽی دیگز ثزای دعتزعی ثِ وتبة ّبی هَخَد در پبیگبُ 

خغتدَ ثب ػٌَاى وتبة



ثب ولیه ثز ػٌَاى وتبة هَرد ًظز خَد  
فْزعت هٌذرخبت وتبة را  ( اعالیذ لجل در)

هؾبّذُ ٍ ثخؼ هَردًظز خَد را خْت 
.هؾبّذُ یب داًلَد اًتخبة وٌیذ



ٍارد وزدى ولیذٍاصُ 
خغتدَ

خغتدَ در هدالت 
هَخَد در پبیگبُ 



فْزعت الفجبیی هدالت  
هَخَد در پبیگبُ 

(تَرق در فْزعت الفجبیی ٍ هَضَػی هدالت)رٍؽی دیگز ثزای دعتزعی ثِ هدالت هَخَد در پبیگبُ 

خغتدَ ثب ػٌَاى هدلِ
ِ ثٌذی هَضَػی  دعت

هدالت هَخَد در پبیگبُ 



دعتزعی ثِ هتي وبهل ؽوبرُ ّبی هختلف هدالت  
اؽتزاوی هَخَد در پبیگبُ، ثب ولیه ثز رٍی ػٌَاى 

(در اعالیذ لجل)هدلِ هَرد ًظز 



خغتدَ در وبرآسهبیی ّبی ثبلیٌی 
(Clinical Trials)



خغتدَ در هًََگزاف ّبی دارٍیی
(Drug Monographs)



(  تَرق در فْزعت الفجبیی ٍ ردُ ّبی دارٍیی هًََگزاف ّب)رٍؽی دیگز ثزای دعتزعی ثِ هًََگزاف ّبی دارٍیی هَخَد در پبیگبُ 

ِ ثٌذی ردُ ّبی دارٍیی  دعت
هًََگزاف ّبی هَخَد در 

پبیگبُ 

فْزعت الفجبیی هًََگزاف ّبی  
دارٍیی هَخَد در پبیگبُ 

خغتدَ ثب ػٌَاى 
هًََگزاف ّبی دارٍیی 



هًََگزاف ّبی دارٍیی هَخَد در پبیگبُ ثزاعبط ردُ ّبی  
دارٍیی، ػَارض خبًجی، وبرثزد ٍ تذاخالت دارٍیی

ردُ ّبی دارٍیی

تذاخالت دارٍیی

وبرثزد دارٍ

ػَارض خبًجی



هَارد ٍ همذار هصزف

هَارد هٌغ هصزف

ػَارض خبًجی

ِ ّبی دارٍیی دعت

هٌبثغ ٍ هآخذ 

تذاخالت دارٍیی

اعالػبتی درثبرُ هذیزیت دارٍ

پبراهتزّبی ًظبرتی

اعبهی خْبًی دارٍ

اعالػبت ارائِ ؽذُ در ّز هًََگزاف دارٍیی 



خغتدَ در راٌّوبّبی ػولی 
Guidelines))



ٍ عبسهبى ّبی هؤلف آى ّب ػولیتَرق در فْزعت الفجبیی ٍ هَضَػی راٌّوبّبی 

فْزعت الفجبیی گبیذالیي ّبی  
هَخَد در پبیگبُ 

ِ ثٌذی هَضَػی خغتدَ ثب ػٌَاى گبیذالیي  دعت
گبیذالیي ّبی هَخَد در پبیگبُ 

عبسهبى ّبی هؤلف گبیذالیي ّب 



(گبیذالیي)اعالػبت ارائِ ؽذُ در ّز راٌّوبی ػولی 

ِ ّب هیشاى ویفیت ؽَاّذ ٍ اػتجبر تَصی

ِ ّب رفزًظ ّبی تبییذوٌٌذُ تَصی

ثیبًیِ ػذم لجَل هغئَلیت لبًًَی تَعظ ًَیغٌذُ ٍ ًبؽز ثزای صحت 
هحتَای گبیذالیي

ؽزح اعتزاتضی اخزای گبیذالیي

)IOM( دعتِ ثٌذی ّبی گشارػ ویفیت هَعغِ هلی پشؽىی ثْذاؽت ٍ درهبى

ِ ّبی گبیذالیي هٌبفغ ٍ یب هضزات احتوبلی اعتفبدُ اس تَصی

حَسُ ٍ گغتزُ ؽَاّذ ارائِ ؽذُ

رٍػ ّبی اعتفبدُ ؽذُ ثزای گزدآٍری ٍ اًتخبة ؽَاّذ

(رفزًظ ّب)اعالػبت هزثَط ثِ در دعتزط ثَدى اعالػبت 

رفغ هغئَلیت اس پبیگبُ در هَرد اػتجبر ٍ صحت اعالػبت گبیذالیي ّب



خغتدَ در هٌبثغ آهَسػ ثِ  
((Patient Educationثیوبر 



(راٌّوبی آهَسؽی ثزای ثیوبراى 9000ؽبهل ثیؼ اس )تَرق در فْزعت الفجبیی ٍ هَضَػی هٌبثغ آهَسػ ثِ ثیوبراى 

فْزعت الفجبیی راٌّوبّبی آهَسؽی  
هَخَد در پبیگبُ ثزای ثیوبراى 

خغتدَ ثب ػٌَاى راٌّوبی 
ِ ثٌذی هَضَػی راٌّوبّبی آهَسؽی آهَسؽی   دعت

هَخَد در پبیگبُ ثزای ثیوبراى 

عبسهبى ّبی هؤلف 
راٌّوبّبی آهَسؽی  



ػَاهل خغز

درهبى

ؽزایغی وِ ًیبس ثِ هزالجت 
پشؽىی دارد

ؽزایغی وِ ًیبس ثِ هزالجت فَری  
پشؽىی دارد

تَصیِ ثزای اعویٌبى اس درن  
دعتَرالؼول ٍ ٍضؼیت خَد

دعتَرالؼول ّبی هزالجت در هٌشل

ػَارض

تؾخیص

اعالػبت ارائِ ؽذُ در ّز راٌّوبی آهَسؽی ثزای ثیوبراى



خغتدَ در هؾبٍرُ ّبی هؼتجز ٍ 
((First Consultلبثل اػتوبد 

First Consult بالیىی اطالعات مىابع ي شًاَذ بر مبتىی معتبر، مشًرت َایی 
 مراقبت زمان در استفادٌ برای کٍ است بُذاشتی مراقبت َای متخصصان برای ريزآمذ
 ارزیابی، مًرد در اطالعات آخریه بٍ پسىذ کاربر ي فًری دسترسی ي شذٌ طراحی

.می کىذ فراَم را پیشگیری ي آگُی پیش بالیىی، مذیریت تشخیص،



ًىبت ولیذی در تؾخیص ٍ درهبى، پیؾیٌِ ٍ تَصیفی 
اس ثیوبری، اپیذهیَلَصی، دالیل ٍ ػَاهل خغز، 

...اختالالت ّوزاُ، تغت ّبی تؾخیصی ٍ

 First Consultاعالػبت ارائِ ؽذُ در ّز



خغتدَ در چىیذُ ّبی هذالیي   
Medline))



ِ ای : خغتدَ در هٌبثغ چٌذرعبً
((Multimediaتصبٍیز ٍ ٍیذئَ 



تصبٍیز ٍ ٍیذئَّبی هَخَد در پبیگبُ

ِ ثٌذی هَضَػی تصبٍیز ٍ  دعت
ٍیذئَّبی هَخَد در پبیگبُ

هحذٍد وزدى خغتدَ ثِ ًَع رعبًِ

(تصبٍیز ٍ ٍیذئَّب)



خغتدَ در پزٍعیدزّب
  Procedures Consult))



تَرق در فْزعت الفجبیی ٍ هَضَػی پزٍعیدزّبی هَخَد در پبیگبُ 

فْزعت الفجبیی پزٍعیدزّبی 
هَخَد در پبیگبُ 

پزٍعیدزّبخغتدَ ثب ػٌَاى
ِ ثٌذی هَضَػی  دعت

پزٍعیدزّبی هَخَد در پبیگبُ 



ًوًَِ یه پزٍعیدز



(CME)آهَسػ هذاٍم 

ثزای اعتفبدُ اس ایي ثخؼ ثبیذ 
.در پبیگبُ ثجت ًبم وزدُ ثبؽیذ



هَخَد ( CME)اهىبى اعتفبدُ اس آهَسػ هذاٍم 
ؽذى( log in)در پبیگبُ اس عزیك الي ایي 


