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UpToDate 

 

 ٍيراظتبراى تَظط شٍرًبل 440 از ثيش ايي هجوَعِ در .اظت پسشكي شَاّذ ثْتريي ثر هجتٌي درهبًي پيشٌْبدات شبهل دًيبظت  کِ در ثبليٌي اطالعبت هٌبثع تريي اظتفبدُ پر از يكي 

 ثلكِ، شًَذ ًوي افسٍدُ ظبدُ ثطَر جذيذ هطبلعبت ٍاقع در .هي شَد ترکيت هجوَعِ ايي ّبي دادُ ثب شَد، هٌتشر جذيذي هْن هطلت ايٌكِ ثِ هحض ٍ شًَذ هي ثبزثيٌي ًَيعٌذگبى ٍ

 .ترکيت هي شًَذ آى ثب ٍ گرفتِ قرار اظت شذُ هٌتشر زهيٌِ آى در قجال کِ هرتجطي هحتَاي هَضَعي هيبى در

 

  ثيوبرتَظط   ثِ هرثَط ثبليٌي هعئلِ هيليَى 80 از ثيش ظبلِ کٌيذ ّر دريبفت ثيوبر درهبى ٍ هعبيٌِ لحظِ در را خَد ثبليٌي ظؤاالت کوک هي کٌذ پبظخUpToDate پصٍّش هَرد ٍ 

 .اظت ثررظي

 

 دّذ هي قرار ثبليٌي ّبي آخريي يبفتِ جريبى در را شوب کِ اظت ثرٍز ٍ جبهع پبيگبّي. 

 

  uptodate ثِ هحیط جستجَیٍضٍز 

 http://www.uptodate.comاز طريق آدرض .1

 در ظبيت کتبثخبًِ هرکسي داًشگبُ uptodate  از طريق ليٌک  .2

 

 

 

http://www.uptodate.com/
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 uptodate ثجت ًبم زض

 .را از گَشِ ظوت راظت اًتخبة کٌيذ ٍ ظپط اطالعبت هَرد ًيبز را در پٌجرُ هرثَطِ تكويل کٌيذ Log inجْت ثجت ًبم در پبيگبُ ،گسيٌِ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 زض پبیگبُ ثجت ًبم

 

 پبيگبُ ٍرٍد ثِ 
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 uptodate جستجَ زضغفحِ اغلی 

 .جعتجَ کِ تَظط پبيگبُ ارائِ هي شَد هي تَاًيذ ثِ جعتجَ ثپردازيذثب ٍارد کردى کليذٍاشُ هَرد جعتجَ يب ثب اظتفبدُ از ٍيصگي پيشٌْبدّبي 

 

 

 

 

 

 ػجبضت جستجَ هی تَاًس ضبهل ًبم ثیوبضی ،ػالئن ثیوبضی، ًبم زاضٍّب ثبضس. 

 

 

 

ثبظ هیطَز  هٌَی کطَیی All Topics  ضٍی ثط کلیک ثب

 .کِ جستجَ ضا زض ّطیک اظگطٍّْبی ظیط اًجبم هیسّس

 گطٍُ ثعضگسبالى      -             

 گطٍُ کَزکبى                    -

 گطٍُ ثیوبضاى                    -

 هَضَػبت گطافیکی فطم جستجَزض                   -

ثبکس  زضػجبضت جست جَ ضا

 .جست جَ ٍاضز ًوبییس

 اًتربة  ظثبًْبی زیگط

 

 

 ضبهل اطالػبت ٍیژُ ثیوبض

 هبُ گصضتِ 6زض  ضبهل جسیستطیي اطالػبت اضبفِ ضسُ ثِ پبیگبُ

 

 ...ضبهل تغییطات اذیط ضاّکبضّبی ثبلیٌی ًظیط ًحَُ زضهبى ثیوبضیْب ،تجَیع زاضٍ ٍ

 پعضکیهَضَػبت هرتلف  ضبهل جساٍلی ثطای هحبسجِ

 پبیگبُ اطالػبت زاضٍیی
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Graphics 

 .ضا کلیک کٌیس Graphics آیکَى ثبضس ًیبظ ... ٍ فیلن ، جسٍل ، تػَیط : ًظیط اطالػبتی چٌبًچِ

 

 

ضکل  ثِ ذطٍجی تْیِ ثِ توبیل چٌبًچِ

 تػَیط ضٍی ثط ثبضیس پبٍضپَیٌت زاضتِ

 Exportًوبییس ٍ سپس گعیٌِ   کلیک

To PowerPoint ضا اًتربة ًوبییس. 
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 هطٍضی ثط غفحِ ًتبیج جستجَ

 

 

 سطفػل جعییبت ًوبیص

 ّب

 ضٍی ثط هَس کطزى ًعزیک ثب کِ زاضز لطاض جستجَ ًتبیج کلی ّبی فػل سط

 هَضز ًظطفْطست هٌسضجبت هَضَع  .ًطبى زازُ هی ضَز Topic Outlineزض کبزض  آى جعییبت، ّب سطفػل

 تؼساز ًوبیص

 تػبٍیط گطافیکی

ایي ثرص تػبٍیط، ًوَزاضّب ٍ 

 .جساٍل هطثَطِ ضا ضبهل هیطَز
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 .ُ ی ظیط هیطَینحثب کلیک  ثط ضٍی ّطیک اظ سطفػلْب ٍاضز غف

   

 

اهکبى ایویل هطبلت ثِ 

 زیگطاى

چبح  اظ توبم لسوتْب اهکبى  

ش ٍتػبٍیطفْطست هأخ   هتي، 
 

 زستطسی ثِ اطالػبت هَضز ًیبظ ثیوبض

 

زستطسی ثِ چکیسُ ّبی 

Medline 

فْطست 

زستطسی :هٌسضجبت

سطیغ ثِ سطتیتطّب 

 زض هتي

پیطٌْبزات زاضٍیی ٍ 

 .زضهبًی ضا ضبهل هیطَز

  

 ضبهل اطالػبت

 زضیبفت آذطیي

 ًوَزى   آهس ضٍظ آذطیي تبضید

 ًظط هَضز هَضَع

 

  هتي زض ًظط هَضز کلوبتجست جَی 
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Patient Information 

 

 (See   Physiology and clinical course of asthma pregnancy) 

زستطسی ثِ هطبلت هطتجط  

 ثطای زضیبفت اطالػبت ثیطتط

 

زستطسی ثِ جسٍل زضجِ 

 اػتوبز ثِ پیطٌْبزات  زضهبًی

 تػبٍیط هطبّسُ

 جساٍل ٍ گطافیکی

 یکجب ثػَضت   

 
 هطبّسُ تػَیط ٍ جسٍل هطثَطِ

 

ثب کلیک ضٍی ػٌَاى ّط زاضٍ 

زاضٍیی  ثِ ثبًک اطالػبت

 .هتػل هی ضَیس
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Uptodate  ایي اطالػبت .  ًتیجِ جسیستطیي اطالػبت زض اذتیبض ثیوبضاى لطاض هی گیطزٍ زض  هبُ  یکجبض ضٍظ آهس هی ضَز  4غس ّب هَضَع آهَظضی ضا فطاّن آٍضزُ است کِ اطالػبت آى ّط

 Uptodate .ضٍضْبی تطریع ، الساهبت پیطگیطاًِ ٍ زضهبًْبی پیطٌْبزی اضبضُ زاضز هطثَط ثِ ضبیؼتطیي ثیوبضیْب ثَزُ ٍ ثِ جٌجِ ّبیی اظ ثیوبضی هبًٌس ضیسک فبکتَضّب، ػلل ثیوبضی ،

 . زّس هی اضائِظیط  سطح زٍ زض ضا ثیوبضاى ًیبظ هَضز اطالػبت

 

 

 

 

 غفحِ 3 تب 2 ایي سطح حبٍی همبالت

 ٍ ضسُ ًَضتِ اغلی ظثبى ثِ کِ ای

 هی ثیوبضاى هْن سئَال 5تب 4 پبسرگَی

 کِ است افطازی ثطای همبالت ایي . ثبضس

 آى پیطاهَى ػوَهی اطالػبت ثِ ٍالغ زض

  .زاضًس ثیوبضی ًیبظ

 است ای غفحِ 10 تب 5 همبالت ضبهل ایي سطح

 اضربغی ثطای . کٌس هی ثیبىضا  ثیطتطی جعییبت کِ

 کِ کسبًی یب ٍ زاضًس ًیبظ تط جبهغ اطالػبت کِ

 کبض هَضَػبت ضٍی ثط تکٌیکی ٍ ای حطفِ ثػَضت

 . ًوبیٌس استفبزُ ثرص ایي اظ تَاًٌس هی ، کٌٌس هی

 فَق ایي زٍ آیکَى ضٍی ثط کلیک ثب

 .گطزز هی ًوبیبى هَضَػبت کلیِ
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What's New 

 جسیس تفػیلی اطالػبت ثِ تَاى لطاض زاضز کِ ثب کلیک ضٍی ّط یک  هی ثِ تفکیک  ترػع هَضَػی  گطزیسُ  زض ایي لسوت اضبفِ  Uptodateثِ   اذیطا کِ هْوتطیي هَضَػبت  

 .یبفت زستطسی هَضَػبت پیطاهَى

 

Practice Changing Up to Dates 

 کوک ثِ پبیگبُ ایي ٍیطاستبضاى ضَز تغییطاتی زسترَش است هوکي ظهبى طَل زض زاضٍّب تجَیع یب ثیوبضیْب زضهبى ًحَُ ٍ ثبلیٌی هْبضتْبیثب تَجِ ثِ ایٌکِ 

 .زٌّس هی لطاض ثرص زضایي جسیس همبلِ یک غبلت زضضسُ است  تغییطاتی زچبض ًتبیجطبى ٍ لطاضگطفتِ سبیت ایي زض لجال کِ ضا همبالتی، هَضَػی هترػػبى

PCUs  ػالٍُ ثط اطالػبت جسیس، ضاّکبضّبی ثبلیٌی ضا ضبهل هی ضَز. 
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Calculators 

 هَضز هَضَع هحبسجِ ثِ آى ٍاحس کطزى هطرع ٍ اػساز زازى لطاض ثب. ٍ زیگط ًیبظ ثِ هحبسجِ ًیست پعضکی هَضَػبت زض هرتلف هَاضز هحبسجِ ثطای ستّبی ایي لسوت ضبهل جسٍل

 .ضسیس ًظط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .هَضَع هَضز ًظط ضا اًتربة کٌیس  
 

 

 

 کطزى هطرع ٍ اػساز زازى لطاض ثب

 ًظط هَضز هَضَع هحبسجِ ثِ ٍاحس

 .ضسیس
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Drug Interactions 

را اًتخبة  Drug Interactions جستجَ ، گعیٌِ  ثطای.پطزاظز هی زاضٍیی گیبُ ثب زاضٍیی گیبُ ٍ ، زاضٍ ثب زاضٍیی گیبُ ، زاضٍ ثب زاضٍ هبثیي ّبی تساذل تحلیل ثِ اطالػبتی پبیگبُ ایي
 .کٌيذ

 

 

 

 

 ٍهَازی زاضٍّب ثب اًتربة ًبم زاضٍ ،لیستی  اظ

 .هیطَز زازُ ًطبى زاضًس زاضٍیی تساذل کِ

 ًسجت ثِ هتساذل ّبی زاضٍ پبیگبُ، زضایي

زض طیف  ّوعهبى هػطف ٌّگبم ثِ ذطط هیعاى

 ضٍثطٍ تػَیط هطبثك A, B, C, D, Xّبی 

 .ضًَس هی ثٌسی تمسین

 

ًبم تجبضی زاضٍی هَضز 

 .ًظط ذَز ضا ٍاضز ًوبییس

 

 ثبضس زاضتِ ٍجَز ذبظ زاضٍی زٍ ثیي زض تساذل چگًَگی ثطضسی ثِ ًیبظ کِ غَضتی زض

 زاهٌِ ٍ ٍجَز Analyze گعیٌِ اًتربة ثب سپس ٍ جستجَ ثػَضت جساگبًِ ضا زاضٍ زٍ ًبم

 .ضَز هی زازُ ًطبى زاضٍ زٍ ثیي زض تساذل

 

 

 

 

http://www.uptodate.com/contents/drug-interaction
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