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معرفی

.جهت پزشکان و بیماران کاربرد دارد.پایگاهی جامع و بروز است.جهان استاز معتبرترین منابع اطالعاتی بالینی یکی 

:شامل

تخصص پزشکی20زمینه موضوعی بالینی در بیش از 10500بیش از 

موضوع آموزش بیمار1500از بیش 

گرافیک28000از بیش 

مونوگراف دارویی5400از بیش 

رفرنس و استنادات400000از بیش 

توصیه درمانی9600از بیش 

........



داده شده در پایگاهموضوعی پوشش تخصص های 

نفرولوژی و فشار خون باال•

زنان و زایمان، بهداشت زنان•

اطفال•

روان پزشکی•

پزشکی ریه و مراقبت های ویژه•

روماتولوژی•

بیماری های عفونی•

هماتولوژی•

•...

اورژانس های پزشکی کودک و بزرگسال•

پزشکی داخلی و مراقبت های اولیه بزرگسال•

آلرژی و ایمونولوژی•

پزشکی قلب و عروق•

پوست•

غدد درون ریز و دیابت•

عمومیخانواده و عمل طب •

گوارش و کبد•

جراحی عمومی•

سالمندان•



ورورد به پایگاه

https://www.uptodate.com:از آدرس. 1

دانشگاه در پورتال دیجیتال uptodateاز لوگو یا لینک . 2

https://www.uptodate.com/


محاسبه مقیاس های مختلف پزشکی

پایگاه تداخالت دارویی

آموزش به بیمار



وارد کردن 

یک واژه 

یا عبارت

موجود در پایگاهموضوعاتلیست

خالصه ای از مهم ترین یافته

های جدید بر اساس تخصص
توصیه های خاص و جدید در 

خصوص عملکردهای بالینی

وارد کردن واژه یا 

جستجوعبارت جهت 



وارد کردن واژه یا عبارت .1

استفاده از .  2جهت جستجو 

جوویژگی پیشنهاد های جست



صفحه نتایج

محدود کردن نتایج جستجو به 
گرافیک. 4بیمار. 3کودک. 2بزرگسال.1

ات بیشتر تغییر نحوه نمایش نتایج نمایش نتایج با جزئی



•Patient:ی با کلیک روی این گزینه در نتایج جستجو، به مطالب مخصوص بیمار هدایت م

.شوید

•Graphic : ت و جو و موضوعات مرتبط با آن را جسبا کلیک روی این گزینه می توانید گرافیک

...نمودارها، الگوریتم و فیلمتصاویر،اشکال هندسی، عکس، جداول، : گرافیک ها شامل. نمایید



صفحه ی نتایج

جستجوی واژه یا عبارت در 
موضوع یافت شده

برگشت به نتایج
جستجو سرفصل مطالب 

جستجو شده 

تاریخ آخرین آپدیت 
موضوع

یا پرینت متن ،گرافیک،منابع
کل موضوع



Patient education

ینیازهایبهپاسخگوییجهتبخشاین

دوشامل.باشدمیبیماراناطالعاتی

the)مقدماتیسطح.1:استسطح

basicsادهسزبانبهوکوتاهمطالبشامل

beyond)پیشرفتهسطح.2 the

basics)تربیشجزییاتوترمفصلمطالب



Drug Interactions

هایلتداختحلیلبهقابلیتبانکاین

اهگیوداروباداروییگیاهدارو،بادارو

.پردازدمیراداروییگیاهبادارویی



کردهواردجستجوکادردررادارونام

.یدکنکلیک(رنگسبز)آننامرویو

امالیازاطمینانعدمصورتدر

تایپرااولحرفدارونامصحیح

انتخابپیشنهادیلیستازوکرده

.کنید

داروهایی 
که با 

aspirin

تداخل 
دارند همراه 

با درجه 
خطر آنها

راهنمای درجه 

خطر


