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Uptodateدرباره 

متخصص ابزار الکترونیک پشتیبانی تصمیم گیری بالینی مبتنی بر شواهد که توسط پزشکان

:طراحی شده است
به سوال بالینی شما پاسخ می دهد

دانش بالینی شما را افزایش می دهد

مراقبت های بیماران را بهبود می بخشد



• Rigorous three-
tier peer-review 
process

10 000
Clinical Topics

5 100
Drug Monographs

1 500
Patient leaflets

27 000
Graphics

135
Medical Calculators

380 000+
References

Practice
Changing
UpDates

21+
Specialties



هیأت تحریریه

:نویسندگان
فعال در زمینه بالینی-
پزشکان شناخته شده در تخصصهای اصلی-
دارای وابستگی آکادمیک-

:نویسندگان
فعال در زمینه بالینی-
پزشکان شناخته شده در تخصصهای اصلی-
دارای وابستگی آکادمیک-

:ویراستاران و جانشینانشان
فعال در زمینه بالینی-
اهدمتخصصان و آموزش دیده ها در زمینه پزشکی مبتنی بر شو-
ویراستار داخلی50بیشتر از -

:ویراستاران و جانشینانشان
فعال در زمینه بالینی-
اهدمتخصصان و آموزش دیده ها در زمینه پزشکی مبتنی بر شو-
ویراستار داخلی50بیشتر از -

همترازخوانان
فعال در زمینه بالینی-
متخصصین-
ناشناس برای نویسندگان-

همترازخوانان
فعال در زمینه بالینی-
متخصصین-
ناشناس برای نویسندگان-

سه الیه در فرایند همترازخوانی 

برای اطمینان از جهت دار نبودن 

اطالعات



Uptodateتخصص های تحت پوشش در 



فرایند جستجو





دسترسی سریع به اطالعات مورد نیاز



پیشنهادات رتبه بندی شده بر اساس قدرت شواهد

براساس شواهدی که وجود دارد و 
براساس تجربیات متخصصین، 

پیشنهاداتی داده میشود که درجه 
اعتبار آنها رتبه بندی می شود





Evidence-based (مبتنی بر شواهد)

Evidenced-basedmedicineUpToDate.mp4


Drug Information ( اطالعات دارویی)





Lexicompدارو از طریق 5100اطالعات بیش از 

 +راهنمایی استفاده دارو
تداخالت دارویی











هیات تحریریه

مولفین این اطالعات و پیشینه کاری و

واطالعاتی مربوط به آنها



Uptodateبروز رسانی در 



اطالع از رفرنس ها و منابع

چکیده  +380,000دسترسی به

Medlineهای 



...گرافیک و تصویر و ویدیو و27000بالغ بر 







العات بیمار بروشور در پشتیبانی بر سالمت بیمار که کمک می کند به ارتقا سطح اط1500بالغ بر 

...در زمینه بیماری، تشخیص، درمان و 
:اطالعات مقدماتی

صفحه3تا 1•

به زبان ساده نوشته شده است•

بهترین گزینه برای یک مرور کلی•

سوال اصلی پاسخ می دهد5یا 4به •

:اطالعات پیشرفته تر

صفحه10تا 5

جزییات بیشتر

ی گزینه بهتری است برای خوانندگانی که با اصطالحات پزشک

آشناترند همه بروشورها توسط –مهم

ندکارشناسان متخصص نوشته شده ا



آموزش بیمار

جستجویتان را برای آموزش بیمار 

خاص کنید

می توانید این اطالعات را برای بیمار 

ایمیل کنید یا پرینت بگیرید





What’s New

شامل آخرین به روز رسانی های مهم و 

ماه گذشته در هر تخصص است6در 



Practice Changing Updates 

حاوی اطالعات مهم وضروری است که 

تغییرات در روش معمول را بیان کرده 

است



بررسی های سریع در 

محاسبات پزشکی



Uptodate  چه تفاوتی دارد؟

فرایند تحریر 
دقیق و سخت 

گیرانه

ا همکاری با پزشکانی ب
معروفیت جهانی

فناوریهای پیشرفته



آدرسشکردنمارکبوکوپایگاهآدرسکردنتایپبامستقیمدسترسی•

شودمیبروزمرتباینترنتبهاتصالصورتدرکهآفالینافزارنرمنصب•

هاتبلتوهوشمندهایگوشیبراپلیکیشننصب•

راه های دسترسی 



می توانید "درباره ما"در  قسمت 

د، سواالتتان را از کارشناسان پایگاه بپرسی

یا پادکست ها را بشنوید و از اطالعات دیگر

استفاده کنید



Research.Clib@iums.ac.irResearch.Clib@iums.ac.ir
86705301
86705401
86705501


