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UpToDate دکتر توسط Dr. Burton D. Rose با سپس و نهاده بنیان 1992 سال در 

 موسسه محصوالت از پایگاه این .است داده ادامه خود کار به RushJoseph.Dr همکاري

  KluwerWolters شرکت از بخشی خود که است HealthKluwerWoltersانتشاراتی

  وشمنده منابع و اطالعات زمینه در پیشگام و جامع اي کننده تامین شرکت این . باشد می

point مناسب هاي حل راه و درمانی پیشنهادهاي حوزه در بالینی و پزشکی of care است.  

Dr. Burton D. Rose 

Dr. Joseph Rush 

+ countries rely 190clinicians in million1.9 More than 
to make the best care decisions®UpToDateon 



•UpToDate تصمیم در بالینی صصانمتخ  به که است پزشک توسط شده نوشته و بالینی گیري تصمیم پشتیبان ، شواهد بر مبتنی منبع یک 

. کند می کمک)point-of-care(  پزشکی مراقبت به مربوط هاي گیري

  پزشکی اتاطالع جدیدترین نمودن ترکیب در ویراستاري دقیق بسیار روند از استفاده با داور و ویراستار ، پزشک نویسنده 7100 از بیش•

.دارند همکاري پایگاه این در بیمار از مراقبت کیفیت بهبود و ارتقا براي اعتماد مورد شواهد بر مبتنی پیشنهادات هتهی جهت

lancet جمله از گیرد می قرار بازبینی و بررسی مورد  UpToDate در ژورنال 420• ,nature, nejm

•UpToDate دهند می پوشش را بالینی سوال چندین هرکدام که تاپیک 11800 از بیش با پزشکی تخصصی حوزه پنج و بیست دربرگیرنده ، 

.است

•UpToDate تست و ئیدارو تداخالت ابزار و داروئی اطالعات پایگاه ، بالینی محاسبات بیمار، به آموزش تصاویر، هاي بخش شامل همچنین  

.باشد میECG هاي

•UpToDate شود می روزآمد یکبار ماه 4 هر تقریبا.

 UpToDate چیست؟



پیشنهادات درمانی 
شدهبندي درجه 

بر اساس   
 GRADEسیستم 

.ارائه می دهدرا 

را کاربر 
چکیده هاي به 

medline
.می دهدلینک 

کاربران به 
چطورگوید که می 

شرایطبیماران با   
گوناگون را   

.کننددرمان 

دانش پایه 
پزشکی زیست 

توجهمورد   
.قرار می دهد 

امکان 
سریع مرور 

رامحتوا در 
.فراهم می کند  

مباحث ارزیابی و ترکیب شده 
ا همراه بهاي اصلی پزشکی تخصص 
ها،تشخیص ها،     و نشانه عالئم 

آزمایشگاهیهاي تست 
خالصهرا به صورت درمانی و   

کوتاهپاراگراف هاي در و   
بالینیمتخصصان به  

.ارائه می دهد  

  



UpToDate® Facts-at-a-Glance

EVIDENCE-BASED CONTENT 

• Specialties covered in depth 25

• Clinical topics across 25 specialties More than 11,800 

• Patient information topics More than 1,500

• Graded recommendations More than 9,500

• Unique drug entries More than 6,300 

• Total references/citations (Medline) More than 480,000 

• Graphics (tables, images, figures) More than 34,000 

• Medical calculators More than 185 

• Journals hand searched and reviewed More than 420



 10با   uptodateدر 
.د زبان جستجو کنی

با تغیر زبان،

 هاtopicمحتواي  

 به زبان انگلیسی 
.باقی می ماند



Topics by Specialty

•Allergy and Immunology
•Anesthesiology
•Cardiovascular Medicine
•Dermatology
•Emergency Medicine (Adult and Pediatric)
•Endocrinology and Diabetes
•Family Medicine and General Practice
•Gastroenterology and Hepatology
•General Surgery
•Geriatrics
•Hematology
•Hospital Medicine

•Infectious Diseases
•Nephrology and Hypertension
•Neurology
•Obstetrics, Gynecology and Women's Health
•Oncology
•Palliative Care
•Pediatrics
•Primary Care (Adult)
•Primary Care Sports Medicine (Adolescents and Adults)
•Psychiatry
•Pulmonary and Critical Care Medicine
•Rheumatology
•Sleep Medicine

25 
Specialty



What is Evidence-Based Medicine?

Evidence-based medicine is the integration of best research evidence with clinical expertise and patient 

values” 

- Sackett & Straus

Uptodate is an  
Evidence-Based 

Medicine
Source



UpToDate as a 
point-of-care 

tool
یکی الکترونانواعی از منابع پژوهشی ، پایگاه هاي اطالعاتی Point of Careابزار          

کهو ابزار پشتیبان تصمیم گیري بالینی هستند 

سریعدسترسی   

کمترین زمان در 

اطالعات معتبر و دقیق به

بالین بیمار کنار

کاربري آسان با

.را براي متخصصان بالینی فراهم می کنند

مبتنی بر 
شواهد

پیشنهادات 
درجه بندي  

شده

مطالعات پژوهشی 
نظام مند ، اصیل 

هاگایدالین مروري و 



 سطح نظر از منابع معتبرترین سوم دست منابع .است سوم دست منابع جزء Uptodate ، پزشکی در اطالعاتی منابع بندي دسته در

.گیرند می قرار اطالعاتی متابع بندي دسته هرم باالي در و بوده کیفیت و شواهد

: است آمده ذیل در هریک هاي ویژگی اطالعاتی منابع انواع با آشنایی جهت

 Primary Resources منابع دست اول  

Samples are Medline, Embase,Web of Science, Scopus, …

Secondary Resources منابع دست دوم  

Samples are Clinical Evidence, ACP Journal Club, and Cochrane Library, EBMR.

Tertiary Resources   منابع دست سوم

Examples of tertiary resources include UpToDate, DynaMed, Guideline, TripDatabase.

Uptodateدر دسته بندي منابع اطالعاتی



  UPTODATEبراي دسترسی به پایگاه 

:ذیل می توان استفاده کرداز روش هاي 

  kosarhos.semums.ac.irاز طریق سایت کتابخانه کوثر به آدرس .1

UPTODATEو مراجعه به قسمت منابع الکترونیک و انتخاب لوگوي 

diglib.semums.ac.irاز طریق سایت کتابخانه دیجیتال به آدرس . 2

centlib.semums.ac.irاز طریق سایت کتابخانه مرکزي به آدرس . 3



Searching on

uptodate





uptodateترفندها در و نکات 

•UpToDate  شودامکان جستجو به زبان بالینی پزشکان را فراهم کرده تا روند جستجو سریع تر انجام.

.جستجو سرعت می بخشدکلیدواژه هاي ویژگی پیش بینی خودکار که به یافتن •

•UpToDate نیازي به کاربرد عملگرهاي منطقی یا استراتژي جستجوي پیشرفته ندارد.

•UpToDate  جستجو می کندها به صورت خودکار در همه تخصص.

.قابل جستجو نیست UpToDateدر نام نویسنده، عنوان ژورنال و تاریخ •

.نیازي به استفاده از حروف بزرگ در کلیدواژه هاي جستجو نیست•

 hypertension"جوي به طور مثال به جاي جست. هر چه جستجو یا سوال بالینی تخصصی تر باشد امکان بازیابی پاسخ بالینی دقیق و مرتبط تر بیشتر است•

and pregnancy“    می توانید"treatment of hypertension in pregnancy« را جستجو کنید.

.پیشتهادات دارو درمانی را با جستجو در بیماري ، نشانه ها و نام دارو می توان بازیابی نمود•

gastroesophageal"به طورمثال به جاي . قابل جستجو هستند uptodateبسیاري از مترادف ها ، اختصارات ، مخفف ها و ریشه کلمات در • reflux 

disease,"  از اختصار"GERD” استفاده کنید.

.کمک می کند topicدر صفحه نتایج که به کاربر جهت جستجوي کلمات خاص در متن   "Find"ویژگی •





نام تواند می جستجو عبارت.کنید وارد را خود جستجوي واژه یا عبارت جستجو کادر در		رده و داروها نام آزمایشگاهی، اختالالت و رویکردها بیماري، عالئم ها، بیماري 

	.باشد دارویی هاي

کنید مشاهده را موضوع آن به مربوط نتایج ، عنوان هر روي بر کردن کلیک با  نتایج صفحه در.

به را نتایج و داد انجام را پاالیش فرایند توان می ، نتایج صفحه در  adult, pediatric ,patient , graphics کرد محدود.

ستون آن روي کلیک با که دارد وجود        عالمت عنوان هر انتهاي در Topic Outline جهت که است عنوان آن محتواي از اي واره فهرست ستون این.شود می ارائه

.است گردیده طراحی زمان در جویی صرفه و مقاله کلی نماي ي مشاهده

لینک طریق از آن نمایش نوع انتخاب که شود می ارائه فشرده و گسترده حالت دو در نتایج Collapse Results و Expand Results امکان راست سمت گوشه در 

  .است پذیر



ل مشاهده و صفحه نتایج دو گزینه و حالت جهت نمایش نتایج ارائه گردیده است که در گوشه سمت راست صفحه قابدر همانطور که ذکر شد 
:انتخاب است

Expand Results :در این حالت نتایج به صورت گسترده با جزئیات نمایش داده می شوند.
Collapse Results  :در این حالت نتایج به صورت خالصه و فهرستی از موضوعات ارائه می شوند.



Using search suggestions

 . دهد یم پیشنهاد و ارائه شما جستجوي براي اضافی یا جایگزین هاي گزینه عنوان به را پیشنهادهایی UpToDate موارد، برخی در

: است متداول هاي موقعیت از برخی ، زیر موارد

باشد داشته وجود مخفف اصطالح یا اختصار یک از متفاوتی مفاهیم و معانی.

باشد داشته وجود است ممکن تایپی خطاي یا امالئی اشتباه.

 شته باشد دابندي وسیع تري از اطالعات مربوط به عبارت جستجو وجود دسته.

For example :

ACS means acute coronary syndrome.

SUGGESTION :Click alternative term:
abdominal compartment syndrome, american college of surgeons, acute chest 
syndrome, antenatal glucocorticoids, american cancer society





Browse Topic page



.  مربوط به آن باز می شود، صفحه در صفحه نتایج topicبا کلیک بر روي هر 

:موارد ذیل در این صفحه قابل مشاهده می باشند

Topicعنوان ، نویسندگان و ویراستاران و زمان آخرین مرور و بازنگري و روزآمدي •

در قسمت چپ صفحه Topicو نماي فهرست واره از کل  Topic Outlineستون •

  findامکان •

emailو   printامکان •

امکان تنظیم اندازه فونت متن•

topicو ارجاع به اطالعات و آموزش به بیمار در انتهاي همان  patientلینک •

 medlineلینک به چکیده هاي •

•See    لینک به مطالب بیشتر و سایر مطالب مرتبط

لینک به تصاویر و جداول•

GRADEلینک به پیشنهادات درمانی •

لینک به گایدالین هاي مرتبط•

Topic feedbackلینک •





• What's New

• PCUs (Practice Changing UpDates)

• Drug Information

• patient education

• Topics by Specialty

• Calculators

• Drug Interactions

Parts of uptodate



What's New

The What's New tab highlights important updates



ه  ارائه خالصه اي از مهم ترین اطالعات جدید اضافه شده ب
در هفته هاي اخیر  uptodateپایگاه 

what s newبه تفکیک تخصص هاي موضوعی در بخش 





what s new   را می توان در نوار
  جستجو به عنوان کلیدواژه سرچ

وارد کرد



PCUs (Practice Changing UpDates)



PCUs (Practice Changing UpDates)

کند ایجاد رتغیی درمانی و بالینی معمول هاي شیوه در است ممکن که را اي شده انتخاب و خاص ،جدید هاي روزرسانی به و پیشنهادات بخش این  

  .سازد می نمایان و برجسته

 PCUs دارد تمرکز ، باشد داشته بالینی عملی هاي شیوه روي اي گسترده و مهم تاثیر است ممکن که تغییراتی روي بر.

PCUs هاي نگريباز در تر وسیع جزئیات قالب در را تغییرات این و دهد می انعکاس انتشار زمان ترتیب به را گذشته سال یک مهم تغییرات 

  .دهد می قرار بحث مورد مشخص موضوعی

“practice changing 
updates”

هم قابل   ”What’s New“در بخش 
.دسترس است





خوبی قابل مشاهده است به  PCUsکه جهت پیشنهادهاي درمانی استفاده می شود در  GRADEسیستم 

.استبر روي تغییرات مهم بالینی و درمانی  PCUsتمرکز همانطور که ذکر شد .



GRADE سیستم

  .است برده بکار را GRADE سیستم درمانی، هاي گیري تصمیم براي پایگاه این

The international GRADE group has suggested an approach that may
be useful for many groups developing guidelines;
UpToDate has adopted the GRADE approach.

هاد  پیشن قوتانعکاس 
عددشکل 

)2و 1( 

شکل حرف 

(A, B, C)
انعکاس میزان  

تنی  منابع مب کیفیت
بر شواهد



Evidence-based 



Drug Information



Drug
  6300 از بیش پایگاه این در .باشد می uptodate دارویی اطالعات پشتیبان و کننده تامینLexicomp شرکت

.است شده ارائه دارویی دقیق بسیار مونوگراف

•General drug information
•International drug information (concise)
•Patient drug information
•Pediatric drug information



اسامی داروها به ترتیب حروف الفبا •

عنوان دارو در بخش اطالعات بین المللی  204•

اطالعات دارویی ویژه بیماران با اطالعات مختصر ،کوتاه تر و به زبان ساده •

اطالعات داروئی ویژه کودکان •

 What's new in طریق از دارویی درمان اطالعات جدیدترین به بخش این در•

drug therapy داروهاي درمورد اطالعات از اي مجموعه که کنید می پیدا دسترسی 

 شش از را بازار از شده خارج داروهاي و دارویی هشدارهاي ، دارویی مصوبات ، جدید

 )ذشتهگ به جدید( زمانی و الفبایی ترتیب به اطالعات این .دهد می نشان گذشته ماه

.شوند می ارائه

.ستبراي دسترسی سریع به مطالب آموزش به بیمار، لینک آن در این بخش آمده ا•



.است جستجو قابل هم uptodate پایگاه جستجوي نوار در دارو نام•

 شامل اي پنجره نظر مورد داروي اطالعات به سریع دسترسی جهت دارو، با مرتبط شده ارائه هاي topic بر عالوه نتایج، صفحه در•

.است شده تعبیه هم دارویی تداخالت پایگاه به لینک پنجره دراین .شود می ارائه بیماران و کودکان ویژه ، کلی اطالعات



جستجوي نام دارو با عنوان تجاري 



patient education





    
patient education بیمارانویژه اطالعات 

UpToDate	 و شوندمی روزآمد پزشکان مخصوص اطالعات همانند که است آورده فراهم بیماران براي را باال کیفیت با آموزشی موضوع 30 در عنوان 1500 از بیش 

.است شده ترجمه اسپانیایی زبان به بیمار به آموزش دستنامه 1000 از بیش .گیرد می قرار بیماران اختیار در مطالب جدیدترین و ترین دقیق نتیجه در

 اختالالت شگیرانه،پی اقدامات تشخیص، هاي روش بیماري، علل فاکتورها، ریسک مانند بیماري از هایی جنبه به و بوده ها بیماري ترین شایع به مربوط اطالعات این

.است شده گنجانده اطالعات این در مطلب بهتر درك به کمک براي رنگی تمام هاي جدول و نمودار ، تصاویر .کند می اشاره پیشنهادي هاي درمان و

The"( مبانی از فراتر و )مبانی(پایه شکل 2در بیمار به آموزش اطالعات “Basics" and "Beyond the Basics"( است شده فراهم .  

با افراد براي فهم قابل و ساده زبان به و شده تدوین شود مطرح بیمار براي است ممکن که مهم سوال 5 یا 4 شامل صفحه 3 تا 1 حد در و مختصر آن پایه شکل 

.باشد می پایین تحصیالت

  است شده گردآوري پزشکی اصطالحات با آشنا و باالتر تحصیالت با افراد جهت و صفحه 10 تا 5 حدود در بیشتر جزئیات با و مشروح مبانی از فراتر شکل.



patient information topics also offer:

• Integrated full-color pictures, graphics, and charts to help 
the reader understand difficult medical concepts

• Extensive referencing, with links to topic abstracts

• Links to other related topics and related search terms in 
UpToDate®

• patient information is current, accurate, and evidence-
based

UpToDate provides more than 1,500 patient education topics, plus more than 1,000 
translated into universal Spanish, that facilitate clinician-patient communication.





Topics by Specialty





به  لینک.هم خود دربرگیرنده سایر سواالت و تاپیک ها بالینی می باشد topicها بوده و هر  topicهر حوزه موضوعی شامل مجموعه اي از 

.گایدالین هاي مرتبط با هر موضوع نیز در این قسمت وجود دارد



Calculators



•calculators ربی خون و با انجام محاسباتی مانند تبدیل مقادیر، شاخص توده بدنی، میزان پروتئین ادرار، فشار خون، چ

.کاربر را ازسپردن فرمول ها به حافظه و استفاده از سایر ابزار محاسباتی بی نیاز خواهد کرد....

فرمول   150بیش از •

رمجموعه اي از شامل همه موضوعات تخصصی پزشکی که نیاز به محاسبات بالینی دارند به ترتیب الفباي عنوان با زی•

محاسبات 

عناوین محاسبات به ترتیب الفبا•

قابلیت جستجو در باکس سرچ  •







Drug Interactions



Drug Interactions

 بندي  تقسیمX و A، B، C، D طیف در زمان هم مصرف هنگام به خطر میزان نسبت به متداخل داروهاي پایگاه این در

 امکان پایگاه این در گیاهی با گیاهی داروي و گیاهی با شیمیایی ،داروي شیمیایی داروهاي بین تداخل تحلیل.شوند می

.است پذیر

: است شده حاصل ذیل نتیجه سایمتدین و سرترالین دارویی تداخل بررسی در مثال براي





 جهت را هایین عنوان و بررسی را مشابه پیشنهادات و دقیق عنوان شده ارائه لیست در و کنیم می جستجو را دارو یک نام دارویی، تداخالت براي

 Analyze روي بر سپس . دهیم می انجام را روند همان و کرده وارد سرچ باکس در را دوم داروي نام سپس .کنیم می انتخاب نتایج مشاهده

.شود ارائه مرتبط مطلب ، تداخالت بررسی و دارو دو همزمان مصرف مورد در تا کنیم می کلیک
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ECG test and tutorials

برخی در topicشود می مشاهده ها الکتروکاردیوگرام از تصاویري ، موضوع تناسب به  ها.

Uptodate از هایی کیس کاربر، خودآزمایی جهت ECG است کرده ارائه پیشرفته و متوسط ، ساده سطح 3 در را.

هاي تست به ورود براي ECG عبارت جستجو درنوار ECG test کنید وارد باید را.

1.Type ECG test in the search box.

2.Click Go to display a list of matching search results.

3.Choose one of the ECG test topics (for example, "Intermediate ECG test") by clicking on the title.

4.After reading the first case history, click the show ECG question 1 link to open a window that displays

the Intermediate case 1 ECG strip, along with a normal ECG strip.

5.Try to make an accurate diagnosis based on the Intermediate ECG case 1 strip, then close the window

that displays the ECG strips.

6.To see if your diagnosis is correct, click the show ECG answer 1 link.

7.Close the answer window, then continue with the next test question.



ECG test 



ECG test 



ا تصویر مرتبط ب
سوال 

ا تصویر مرتبط ب
پاسخ



Searching for Graphics
UpToDate includes a searchable graphics library of more than 34,000
pictures, tables, illustrations, diagrams, graphs, algorithms and videos.

Relevant graphics are also linked in each topic

Sharing graphics with your colleagues & patients

In Lightbox view, UpToDate Graphics Search offers several options for sharing
content:

 Click Export to PowerPoint to open the graphic in a slide
 Click Print to share the graphic with a colleague or patient
 Click Full View for an even larger display at the point of care





ر با کلیک بر روي تصویر د

ال  پنجره باز شده امکان انتق

تصویر به پاورپوینت ، 

نمایش کامل تصویر و  

همچنین لینک به ارائه 

پیشنهاد و نظر مشاهده      

.می شود

 ‘Full view'با انتخاب 

تقال  امکان پرینت ، ایمیل و ان

.به پاورپوینت وجود دارد



.وارد می کنیم videoبراي جستجوي ویدئو، در نوار جستجو کلیدواژه مورد نظر را با کلمه 



دانلود امکان 
ویدئو وجود 

دارد



Guidelines

Guideline   ها منابع مهمی هستند که در ساختار و محتواي ابزار و پایگاه هايpoint of care وجود دارند.

بالینی طبابت کارهاي راه که بالینی هاي گایدالین(Clinical Practice Guideline) ساختارمندي هاي دستورالعمل می شوند، نامیده نیز 

  .می کنند کمک خاص بالینی شرایط یک با مواجهه براي مناسب تصمیم گیري در بیمار و پزشک به که هستند

Guidelineپایگاه در ها uptodate بخش در Topics by Specialty اند شده تعبیه کلی هاي مقوله زیرمجموعه در.

متن به ینکل با همراه .. و اروپا متحده، ایاالت هاي گایدالین ، المللی بین از اعم مختلف مناطق هاي گایدالین از فهرستی ، نتایج صفحه در 

.است شده ارائه کامل

Guideline مثال .کرد وارد اصلی موضوع با همراه جستجو نوار در توان می را ها guideline hypertension

Society guideline links









نمونه اي از  
متن کامل  

Guideline



Feedback to Editors
Make an impact on medical practice

Some of the most important contributions to UpToDate® come from our clinician
subscribers. Over the years, these comments have been instrumental in helping us
improve our clinical content. In fact, we often refer to worldwide subscriber feedback as
our final level of peer review.
With the UpToDate Topic Feedback feature, anyone can send suggestions and comments
directly to our editorial team.
The button is conveniently located on the right edge of each topic window; when clicked,
the feedback form opens in a separate window allowing comments to be made without
ever having to leave the topic screen.
Our editorial team endeavors to respond personally to every user who provides feedback
via UpToDate.





How do I cite an UpToDate topic?

.باید مانند فصل یک کتاب ،عمل نمود uptodateهاي  topicبراي استناددهی به •

• For example:

Marion DW. Pacing the diaphragm: Patient selection, evaluation, implantation, and 
complications. In: UpToDate, Post TW (Ed), UpToDate, Waltham, MA. (Accessed on January 
04, 2018.)

Jobson MD. Second-generation antipsychotic medications: pharmacology, administration, 
and side effects. Post TW, ed. UpToDate. Waltham, MA: UpToDate
Inc. https://www.uptodate.com (Accessed on January 02, 2017.)

• If you are using EndNote 

choose Book Section as your Reference Type

Enter the Publisher (UpToDate) 

Place Published (Waltham, MA)
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انسان فرازهاي حیرت انگیز دعاي عرفه در زیست شناسی تشریح آناتومی و فیزیولوژي بدن 

 یکی در نند،ک می شکرگزاري اند، شده برخوردار نعمت این از که روزگاري و وجود نعمت خاطر به سپس و شده پرداخته خداوند ستایش و حمد به که اولیه فرازهاي از پس عرفه دعاي در )ع( حسین امام
 سیستم و بدن یآناتوم نوعی به واقع در .کنند می شکر را الهی هاي نعمت اعضاء، آن فیزیولوژي و ساختار براساس جزیی اي گونه به و داده شهادت بدن جوارح و اعضا تمامی به دعا، شگفت فرازهاي از

Andreasوزالیوس آندرئاس نام به شانزدهم قرن در یا و میالدي پانزدهم قرن در داوینچی لئوناردو به غرب در علم تاریخ براساس که آنچه .شود می تشریح ها آن کارکرد Vesaliusدر بلژیکی 
 طبیب ورمنص باالخره و او "الملکی" کتاب و اهوازي عباس بن علی و سینا ابن و چهارم قرن و رازي زکریاي بن محمد و هجري سوم قرن به هم اسالمی تمدن تاریخ در و شده ثبت کالبدشناسی

.است شده بیان عارفان امام توسط قبل سال 1400 در رسد می هجري نهم قرن در شیرازي

:فرمایند می عرفه دعاي از فراز آن در امام

 بزرگترین براي حتی مفهومی و معنی اساسا بعد هاي قرن تا که بینایی اعصاب( چشم نور بینایی هاي رشته از ... خداوند اي دهم می گواهی ..."
  شکافی، دکالب رواج زمان تا که ها ریه متعدد هاي نایژه به اشاره( هایم نفس راههاي شکاف و پیشانیم هاي نقش اسرار و )نداشت عصر دانشمندان

  امواج ابیدستی هاي روزنه و )بویایی( ام شامه محفظه و مخزن و )هوایی هاي کیسه و ها نایژك به برسد چه بودند خبر بی هم ریه وجود از پزشکان
 که شنوایی ستخوانا و شود می خوانده نیز صماخ پرده به که گوش پرده یا سماخ به اشاره و شنوایی ساختار تشریح( ام سامعه استخوان و سماخ به صوتی

 شمار یب حرکات به و پوشاند می نهادن برهم از لبم دو که را آنچه و		)هستند انسان شنوایی وسیله نازك، پرده آن همراه به شده مشخص امروزه
 ادراك جایگاه هک )چشایی( ذائقه قوه عصب و دندان روییدن مکان و پایینم فک و باال فک ارتباط محل و )تکلم ساختار تشریح( زبانم
)است آشامیدن و خوردن دریافت اساس که چشایی قوه به اشاره( است نوشیدنی و طعام

 اشاره( است من گردن اعصاب هاي رشته مکان که گاهی وسعت و )ها مهره ستون به اشاره( است استوار برآن من راس که استخوان آن و 

 بر من ینهس فضاي آنچه و		 )است مختلف عصبی هاي رشته عبور اصلی مجراي و داشته قرار ها مهره ستون باالي همان در که مغز پیاز یا النخاع بصل به
  شده روشن انجیر ای تین کلمه با نیز است انجیر یا پیاز شکل به که النخاع بصل شکل حتی اینجا در( من تین و رگ رشته که آنجا و است محیط آن

 است حمایل را )است
 دقیق طور به( من مفاصل سربندهاي و غضروف و مفاصلم بندهاي گودي و است مرتبط بدان کبدم اطراف قطعات و قلبم پرده که آنجا و

  و موي و خون و گوشت و سرانگشتان و من فعال قواي قبض و		)شده تشریح آنهاست، پیوند موجب و آنها بین که عضروفی و مفاصل بندهاي گودي
  دوران که غشاهایی و ها پرده و نسوج و اندام تمام و من هاي پی و رگ و مغز و ها استخوان و شریان و ورید و اعصاب و پوست

" ... و شده منسوج شیرخوارگیم

)اي قمشه الهی ترجمه و قمی عباس شیخ مرحوم الجنان مفاتیح از برگرفته(


