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UPTODATEبرای دسترسی به پایگاه 

:ذیل می توان استفاده کرداز روش های 

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

UPTODATEو مراجعه به قسمت منابع الکترونیک و انتخاب لوگوی 
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More than 2 million clinicians in 190+ countries rely 
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•UpToDateدربالینیمتخصصانهبکهاستپزشکتوسطشدهنوشتهوبالینیگیریتصمیمپشتیبان،شواهدبرمبتنیمنبعیک

.کندمیکمک(point-of-care)درمانمحلدرپزشکیمراقبتبهمربوطهایگیریتصمیم

اطالعاتنجدیدترینمودنترکیبدرویراستاریدقیقبسیارروندازاستفادهباداوروویراستار،پزشکنویسنده7300ازبیش•

.دارندهمکاریگاهپایایندربیمارازمراقبتکیفیتبهبودوارتقابرایاعتمادموردشواهدبرمبتنیپیشنهاداتهتهیجهتپزشکی

lancetجملهازگیردمیقراربازبینیوبررسیموردUpToDateدرژورنال427• ,nature, nejm

•UpToDateپوششرابالینیسوالچندینهرکدامکهتاپیک12000ازبیشباپزشکیتخصصیحوزهپنجوبیستدربرگیرنده

.است،دهندمی

•UpToDateداروئیتتداخالابزاروداروئیاطالعاتپایگاه،بالینیمحاسباتبیمار،بهآموزشتصاویر،هایبخششاملهمچنین

.باشدمیECGهایتستو

UpToDateچیست؟



پیشنهادات درمانی 
شدهبندی درجه 

بر اساس 
 GRADEسیستم 

.ارائه می دهدرا 

را کاربر 
چکیده های 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 
همراه با های اصلی پزشکی تخصص 
ها،تشخیص ها،     و نشانه عالئم 

آزمایشگاهیهای تست 
خالصهرا به صورت درمانی و 

کوتاهپاراگراف های 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 12000

• Patient information topics More than 1,500

• Graded recommendations More than 9,500

• Unique drug entries More than 6,900 

• Total references/citations (Medline) More than 514,000 

• Graphics (tables, images, figures) More than 36,000 

• Medical calculators More than 200

• Journals hand searched and reviewed More than 425

• Disease-specific Society guidelines links topics More than 740



uptodateدر 
زبان 16با 

.جستجو کنید 
با تغیر زبان،

 هاtopicمحتوای 
.دبه زبان انگلیسی باقی می مان



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

https://www.lib.utdo.ir/contents/table-of-contents/allergy-and-immunology
https://www.lib.utdo.ir/contents/table-of-contents/anesthesiology
https://www.lib.utdo.ir/contents/table-of-contents/cardiovascular-medicine
https://www.lib.utdo.ir/contents/table-of-contents/dermatology
https://www.lib.utdo.ir/contents/table-of-contents/emergency-medicine-adult-and-pediatric
https://www.lib.utdo.ir/contents/table-of-contents/endocrinology-and-diabetes
https://www.lib.utdo.ir/contents/table-of-contents/family-medicine-and-general-practice
https://www.lib.utdo.ir/contents/table-of-contents/gastroenterology-and-hepatology
https://www.lib.utdo.ir/contents/table-of-contents/general-surgery
https://www.lib.utdo.ir/contents/table-of-contents/geriatrics
https://www.lib.utdo.ir/contents/table-of-contents/hematology
https://www.lib.utdo.ir/contents/table-of-contents/hospital-medicine
https://www.lib.utdo.ir/contents/table-of-contents/infectious-diseases
https://www.lib.utdo.ir/contents/table-of-contents/nephrology-and-hypertension
https://www.lib.utdo.ir/contents/table-of-contents/neurology
https://www.lib.utdo.ir/contents/table-of-contents/obstetrics-gynecology-and-womens-health
https://www.lib.utdo.ir/contents/table-of-contents/oncology
https://www.lib.utdo.ir/contents/table-of-contents/palliative-care
https://www.lib.utdo.ir/contents/table-of-contents/pediatrics
https://www.lib.utdo.ir/contents/table-of-contents/primary-care-adult
https://www.lib.utdo.ir/contents/table-of-contents/primary-care-sports-medicine-adolescents-and-adults
https://www.lib.utdo.ir/contents/table-of-contents/psychiatry
https://www.lib.utdo.ir/contents/table-of-contents/pulmonary-and-critical-care-medicine
https://www.lib.utdo.ir/contents/table-of-contents/rheumatology
https://www.lib.utdo.ir/contents/table-of-contents/sleep-medicine


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

و الکترونیکیانواعی از منابع پژوهشی ، پایگاه های اطالعاتی Point of Careابزار 

ابزار پشتیبان تصمیم گیری بالینی هستند 

که

سریع  دسترسی 
کمترین زمان در 

اطالعات معتبر و دقیقبه
بالین بیمارکنار

کاربری آسانبا

.را برای متخصصان بالینی فراهم می کنند

مبتنی بر 
شواهد

پیشنهادات 
درجه بندی 

شده

مطالعات پژوهشی 
نظام مند ، اصیل 

هاگایدالین مروری و 



سطحنظرازمنابعمعتبرترینسومدستمنابع.استسومدستمنابعجزءUptodate،پزشکیدراطالعاتیمنابعبندیدستهدر

.گیرندمیقراراطالعاتیمتابعبندیدستههرمباالیدروبودهکیفیتوشواهد

:استآمدهذیلدرهریکهایویژگیاطالعاتیمنابعانواعباآشناییجهت

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 بندی منابع اطالعاتی



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 های ویژگی پیش بینی خودکار که به یافتن •

•UpToDateنیازی به کاربرد عملگرهای منطقی یا استراتژی جستجوی پیشرفته ندارد.

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

.قابل جستجو نیستUpToDateدر نام نویسنده، عنوان ژورنال و تاریخ •

.نیازی به استفاده از حروف بزرگ در کلیدواژه های جستجو نیست•

 hypertension"جوی به طور مثال به جای 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 بیماری ، نشانه ها و نام دارو می توان بازیابی نمود•

gastroesophageal"به طورمثال به جای . قابل جستجو هستندuptodateبسیاری از مترادف ها ، اختصارات ، مخفف ها و ریشه کلمات در • reflux 

disease," از اختصار"GERD”استفاده کنید.

.کمک می کندtopicدر صفحه نتایج که به کاربر جهت جستجوی کلمات خاص در متن  "Find"ویژگی •



ردهوداروهانامآزمایشگاهی،اختالالتورویکردهابیماری،عالئمها،بیمارینامتواندمیجستجوعبارت.کنیدواردراخودجستجویواژهیاعبارتجستجوکادردر

.باشدداروییهای

کنیدمشاهدهراموضوعآنبهمربوطنتایج،عنوانهررویبرکردنکلیکبانتایجصفحهدر.

بهرانتایجودادانجامراپاالیشفرایندتوانمی،نتایجصفحهدرadult, pediatric ,patient , graphicsکردمحدود.

ستونآنرویکلیکباکهداردوجودعالمتعنوانهرانتهایدرTopic Outlineجهتکهاستعنوانآنمحتوایازایوارهفهرستستوناین.شودمیارائه

.استگردیدهطراحیزماندرجوییصرفهومقالهکلینماییمشاهده

لینکطریقازآننمایشنوعانتخابکهشودمیارائهفشردهوگستردهحالتدودرنتایجCollapse ResultsوExpand Resultsامکانراستسمتگوشهدر

.استپذیر





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

.دهدیمپیشنهادوارائهشماجستجویبرایاضافییاجایگزینهایگزینهعنوانبهراپیشنهادهاییUpToDateموارد،برخیدر

:استمتداولهایموقعیتازبرخی،زیرموارد

باشدداشتهوجودمخففاصطالحیااختصاریکازمتفاوتیمفاهیمومعانی.

باشدداشتهوجوداستممکنتایپیخطاییاامالئیاشتباه.

 شته باشد دابندی وسیع تری 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

https://www.uptodate.com/contents/search?source=AMBIGUOUS&sp=1&search=abdominal+compartment+syndrome+adult&searchOffset=1&searchType=PLAIN_TEXT
https://www.uptodate.com/contents/search?source=AMBIGUOUS&sp=1&search=american+college+of+surgeons+adult&searchOffset=1&searchType=PLAIN_TEXT
https://www.uptodate.com/contents/search?source=AMBIGUOUS&sp=1&search=acute+chest+syndrome+adult&searchOffset=1&searchType=PLAIN_TEXT
https://www.uptodate.com/contents/search?source=AMBIGUOUS&sp=1&search=antenatal+glucocorticoids+adult&searchOffset=1&searchType=PLAIN_TEXT
https://www.uptodate.com/contents/search?source=AMBIGUOUS&sp=1&search=american+cancer+society+adult&searchOffset=1&searchType=PLAIN_TEXT




Browse Topic page



با کلیک بر روی هر  topic . مربوط به آن باز می شود، صفحه در صفحه نتایج 
:موارد ذیل در این صفحه قابل مشاهده می باشند

Topicعنوان ، نویسندگان و ویراستاران و زمان آخرین مرور و بازنگری و روزآمدی •

در قسمت چپ صفحهTopicو نمای فهرست واره از کل Topic Outlineستون •

findامکان •

emailو  printامکان •

امکان تنظیم اندازه فونت متن•

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

medlineلینک به چکیده های •

•See  لینک به مطالب بیشتر و سایر مطالب مرتبط

لینک به تصاویر و جداول•

GRADEلینک به پیشنهادات درمانی •

لینک به گایدالین های مرتبط•

Topic feedbackلینک •







Content

Calculators

Drug Interactions

Pathways

Parts of uptodate



UptoDate contents
What's New

PCUs (Practice Changing UpDates)

Lab Interpretation

Drug Information

patient education

Topics by Specialty
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What's New

The What's New tab highlights important updates

UptoDate
contents



ارائه خالصه ای از مهم ترین اطالعات جدید اضافه شده به پایگاه 
uptodate در هفته های اخیر

what s newبه تفکیک تخصص های موضوعی در بخش 
را می توان در باکس جستجو هم وارد نمود»What's new"عبارت 





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

کرد



PCUs
(Practice Changing UpDates)

UptoDate
contents



PCUs (Practice Changing UpDates)

کندایجادرتغییدرمانیوبالینیمعمولهایشیوهدراستممکنکهراایشدهانتخابوخاص،جدیدهایروزرسانیبهوپیشنهاداتبخشاین

.سازدمینمایانوبرجسته

PCUsداردتمرکز،باشدداشتهبالینیعملیهایشیوهرویایگستردهومهمتاثیراستممکنکهتغییراتیرویبر.

PCUsهاینگریبازدرتروسیعجزئیاتقالبدرراتغییراتاینودهدمیانعکاسانتشارزمانترتیببهراگذشتهسالیکمهمتغییرات

.دهدمیقراربحثموردمشخصموضوعی

“practice changing 
updates”

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





به خوبی قابل مشاهده است همانطور که ذکر PCUsکه جهت پیشنهادهای درمانی استفاده می شود در GRADEسیستم 

.استبر روی تغییرات مهم در شیوه های عملی بالینی و درمانی PCUsتمرکز شد 



GRADEسیستم

.استبردهبکارراGRADEسیستمدرمانی،هایگیریتصمیمبرایپایگاهاین

The international GRADE group has suggested an approach that may be

useful for many groups developing guidelines;

UpToDate has adopted the GRADE approach.

پیشنهاد قوتانعکاس 
عددشکل 

و 1) 2 )

شکل حرف 

(A, B, C)
انعکاس میزان 

نی منابع مبتکیفیت
بر شواهد



Evidence-based 



UptoDate
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Lab Interpretation



Lab Interpretation

LabبخشUptoDateدرارزشمندهایوقابلیتهاابزارازیکی• Interpretationباشدمی.

.بگذاردمنفیتأثیربیماراندرماندرتواندمیآزمایشگاهنتیجهتفسیردراطمینانعدم•

تصمیممسیردرتعاملیهایالگوریتمودقیقاطالعاتارائهباuptodateپایگاهدرآزمایشگاهتفسیراطالعاتبخش•

.دهدمییاریپزشکانبهبالینیهایگیری

.کندمیکمکآزمایشگاهیطبیعیغیرنتایجارزیابیومدیریتدرپزشکانبهآزمایشگاهتفسیراطالعات•

شوندمیبالینییسردرگمباعثکهنتایجیمدیریتبهبخشایندرشدهارائه(ایستا)استاتیکیابیمسیرهایالگوریتم•

.کنندمیکمک



• CHEMISTRY LAB MONOGRAPHS

• COAGULATION LAB MONOGRAPHS

• ENDOCRINOLOGY LAB MONOGRAPHS

• HEMATOLOGY LAB MONOGRAPHS

• IMMUNOLOGY LAB MONOGRAPHS

• MICROBIOLOGY LAB MONOGRAPHS

• TUMOR MARKER LAB MONOGRAPHS

موضوعات در 
Lab Interpretation

مقوله زیر 7در 
بندی شده استدسته 



هر مقوله 
ز شامل لیستی ا
تاپیک های 

مربوط به خود 
.است





تکمیلی و امکاناتی چون مونوگراف، اطالعات با کلیک بر روی هر مورد جداولگرافیک و ستون 
ارسال گرافیک به پاورپوینت، پرینت، ایمیل و نیز ارسال بازخورد وجود دارد



باشدبرای حستجوی ما تفسیر آزمایشگاهی وجود داشته چنانچه 
.در صفحه نتایج ظاهر می شود« پنل دسترسی سریع»



Drug Information

UptoDate
contents



Drug تامین کننده و Lexicompشرکت 

پشتیبان اطالعات دارویی 

uptodate باشدمی  .

6900این پایگاه بیش از در 

مونوگراف بسیار دقیق دارویی 

.استارائه شده 

http://www.lexi.com/


•General drug information

اسامی داروها به ترتیب حروف الفبا

•International drug information (concise)

عنوان دارو در بخش اطالعات بین المللی202

•Patient drug information

دهاطالعات دارویی ویژه بیماران با اطالعات مختصر ،کوتاه تر و به زبان سا

•Pediatric drug information

اطالعات داروئی ویژه کودکان

•What's new in drug therapy

What'sطریقازداروییدرماناطالعاتجدیدترینبهبخشایندر new

in drug therapyرددرمواطالعاتازایمجموعهکهکنیدمیپیدادسترسی
ازشدهخارجداروهایوداروییهشدارهای،داروییمصوبات،جدیدداروهای

زمانیویالفبایترتیببهاطالعاتاین.دهدمینشانگذشتهماهششازرابازار
.شوندمیارائه(گذشتهبهجدید)

•Patient Education

آمده برای دسترسی سریع به مطالب آموزش به بیمار، لینک آن در این بخش
.است



نام دارو در نوار جستجوی 

هم uptodateپایگاه 

.قابل جستجو است

های ارائه شده مرتبط با topicصفحه نتایج، عالوه بر در 

دارو، جهت دسترسی سریع به اطالعات داروی مورد نظر،

ان پنجره ای شامل اطالعات کلی ، ویژه کودکان و بیمار

ت دراین پنجره لینک به پایگاه تداخال. ارائه می شود

.دارویی هم تعبیه شده است



جستجوی نام دارو با عنوان تجاری 



patient education

UptoDate
contents





patient educationبیمارانویژه اطالعات 

UpToDateهمانندکهاستآوردهفراهمبیمارانبرایراباالکیفیتباآموزشیموضوع27درعنوان1500ازبیش

.گیردمیرارقبیماراناختیاردرمطالبجدیدترینوتریندقیقنتیجهدروشوندمیروزآمدپزشکانمخصوصاطالعات

.استشدهترجمهاسپانیاییزبانبهبیماربهآموزشدستنامه1000ازبیش

هایروشاری،بیمعللفاکتورها،ریسکمانندبیماریازهاییجنبهبهوبودههابیماریترینشایعبهمربوطاطالعاتاین

رنگیتمامهایجدولونمودار،تصاویر.کندمیاشارهپیشنهادیهایدرمانواختالالتپیشگیرانه،اقداماتتشخیص،

.استشدهگنجاندهاطالعاتایندرمطلببهتردرکبهکمکبرای

The")مبانیازفراترو(مبانی)پایهشکل2دربیماربهآموزشاطالعات “Basics" and "Beyond the Basics")فراهم

.استشده

شدهتدوینشودمطرحبیماربرایاستممکنکهمهمسوال5یا4شاملصفحه3تا1حددرومختصرآنپایهشکل

.باشدمیپایینتحصیالتباافرادبرایفهمقابلوسادهزبانبهو

باآشناوباالترتحصیالتباافرادجهتوصفحه10تا5حدوددربیشترجزئیاتباومشروحمبانیازفراترشکل

.استشدهگردآوریپزشکیاصطالحات



patient informationها درtopicهای ویژگی 

دشوارتصاویر، نمودارها و گرافیک تمام رنگی جامع جهت کمک به خواننده در درک مفاهیم پزشکی •

ارجاع دهی گسترده در تمام متن همراه با لینک به چکیده ها•

های مرتبط و کلیدواژه ها در این پایگاهtopicلینک به دیگر •

روزآمد،دقیق و مبتنی بر شواهد •
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هم خود topicها بوده و هر topicهر حوزه موضوعی شامل مجموعه ای از 
.دربرگیرنده سایر سواالت و تاپیک ها بالینی می باشد

.لینک به گایدالین های مرتبط با هر موضوع نیز در این قسمت وجود دارد



Calculators



•calculatorsر،مقادیتبدیلمانندمحاسباتیانجامبا

،خونفشارادرار،پروتئینمیزانبدنی،تودهشاخص

وحافظهبههافرمولسپردنازراکاربر....وخونچربی

.دکرخواهدنیازبیمحاسباتیابزارسایرازاستفاده

فرمول 200بیش از •

بهنیازکهپزشکیتخصصیموضوعاتهمهشامل•

ابعنوانالفبایترتیببهدارندبالینیمحاسبات

محاسباتازایزیرمجموعه

عناوین محاسبات به ترتیب الفبا•

قابلیت جستجو در باکس سرچ •







Drug Interactions



ت در این پایگاه داروهای متداخل به نسب

میزان خطر به هنگام مصرف هم زمان 

تقسیم  بندی Xو A ،B ،C ،Dطیف در

.می شوند

تداخل بین داروهای شیمیاییتحلیل 

،داروی شیمیایی با گیاهی و داروی 

گیاهی با گیاهی در این پایگاه امکان

.پذیر است



جهتراهایینعنوانوبررسیرامشابهپیشنهاداتودقیقعنوانشدهارائهلیستدروکنیممیجستجورادارویکنامدارویی،تداخالتبرای

Analyzeرویبرسپس.دهیممیانجامراروندهمانوکردهواردسرچباکسدررادومداروینامسپس.کنیممیانتخابنتایجمشاهده

.شودارائهمرتبطمطلب،تداخالتبررسیودارودوهمزمانمصرفمورددرتاکنیممیکلیک



UptoDate Pathways



•UpToDate PathwaysپایگاهارزشمندهایقابلیتازUpToDateباشدمی.

ادغامیریگتصمیمدرختیکبهمتعددبالقوههایتاپیکازرادرمانیپیشنهادات،بالینیمسیرهای•

.کندمیترکیببالینیمحاسباتوتصویریهایالگوریتمباتلفیقیویافته

.کندمیراهنمایی،رایجهایبیماریبرایدرمانوتشخیص،غربالگریبوسیلهراپزشکان•

.کندمیایجادبیماروضعیتبامتناسبدرمانیپیشنهادات،تعاملیالگوریتم•

هایالگوریتمبارابیمارپیشنهاداتوهانیازتواندمیpathwaysازاستفادهبابیماربالیندرپزشک•

.کنداقداممناسبتصمیماخذبهنسبتودادهتطابقشدهارائهتعاملی

هایشده،تاپیکبندیدرجهدرمانیپیشنهاداتشاملاطالعاتازوسیعیگسترهpathwaysهر•

بهرابیمارهبآموزشمباحثوهادارویی،اینفوگرافیهایپزشکی،مونوگرافوبالینیتخصصی،محاسبات

.استدادهقرارپزشکاناختیاردربیماراندرمانجهتکمکیاهرمیکصورت

UpToDate Pathways  برای بیماریفقط
COVID-19و برای دسترسی به سایر موارد بصورت رایگان در اختیار کاربران قرار دارد

ه این نیاز به اشتراک دارد که با وجود اشتراک وزارت بهداشت ، در حال حاضر دسترسی ب
بخش وجود ندارد





در ستون « بخشدسترسی سریع به این پنل »جستجو، در صورت وجود مسیرهای بالینی برای موضوع مورد 

شودسمت راست صفحه نتایج ظاهر می 



راست و در ستون سمتبیماری مورد نظر به مسیر بالینی جهت درمان مربوط الگوریتم پویا و تعاملی pathwaysدر صفحه نتایج •

شده استدرمانی ارائه مسیرهای مختلف مرتبط با شیوه های امکان انتخاب و مدیریت اپروچ و 
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ECG



ECG test and tutorials

برخیدرtopicشودمیمشاهدههاالکتروکاردیوگرامازتصاویری،موضوعتناسببه ها.

Uptodateازهاییکیسکاربر،خودآزماییجهتECGاستکردهارائهپیشرفتهومتوسط،سادهسطح3دررا.

هایتستبهورودبرایECGعبارتجستجودرنوارECG testکنیدواردبایدرا.

روینتایجلیستنمایشبرایGoکنیدکلیک

تستموضوعاتازیکیECGمثالبرایکنیدانتخابرا"Intermediate ECG test«

قلبنوار،گرافیتصویرلینکرویبرکلیکباکیساولینتاریخچهخواندنازپسIntermediate caseنشانراطبیعیقلبنوارو

شودمیداده

بگذاریدکیسرویدرستودقیقتشخیصتاکنیدتالش

لینکازراپاسختوانیدمیسپسanswerکنیدمشاهدهراستسمتستوندر



ECG test 



ECG test 



تصویر مرتبط با 
سوال 

تصویر مرتبط با 
پاسخ



Graphics



Searching for Graphics
UpToDate includes a searchable graphics library of more than 36,000

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





امل تصویر و با کلیک بر روی تصویر در پنجره باز شده امکان انتقال تصویر به پاورپوینت ، نمایش ک

.می شودهمچنین لینک به ارائه پیشنهاد و نظر مشاهده 





.وارد می کنیمvideoبرای جستجوی ویدئو، در نوار جستجو کلیدواژه مورد نظر را با کلمه 



دانلود امکان 
ویدئو وجود 

دارد



Guidelines



Guidelines

Guideline ها منابع مهمی هستند که در ساختار و محتوای ابزار و پایگاه هایpoint of careوجود دارند.

بالینیطبابتکارهایراهکهبالینیهایگایدالین(Clinical Practice Guideline)ساختارمندیهایدستورالعملمی شوند،نامیدهنیز

.می کنندکمکخاصبالینیشرایطیکبامواجههبرایمناسبتصمیم گیریدربیماروپزشکبهکههستند

GuidelineپایگاهدرهاuptodateبخشدرTopics by Specialtyاندشدهتعبیهمقولههرزیرمجموعهدر.

کلمهدرجباGuidelineدرموجودهایگایدالینازفهرستیUptoDateشودمیارائه.

متنبهینکلباهمراه..واروپامتحده،ایاالتهایگایدالین،المللیبینازاعممختلفمناطقهایگایدالینازفهرستی،نتایجصفحهدر

.استشدهارائهکامل

Guidelineمثال.کردوارداصلیموضوعیاباهمراهجستجونواردرتوانمیراهاguideline hypertension

Society guideline links









نمونه ای از 
متن کامل 
Guideline



چگونه به ویراستاران بازخورد دهیم
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Feedback to Editors

Make an impact on medical practice

.استموثربسیارUptoDateبالینیمحتوایبهبوددرکاربرانبازخوردهایونظرات•

راستاریویتیمبهمستقیمصورتبهراخودنظراتوپیشنهاداتتواندمیکاربریهربازخوردارسالقابلیتبا•

UptoDateکندارسال.

Feedbackدکمهتاپیکهرراستسمتقسمتدر• to Editorsدربازخوردفرمآنرویبرکلیکبا،شدهدادهقرار

.شودتاپیکصفحهترکبهمجبورکاربراینکهبدونشودمیبازجداگانهایپنجره





استناد دهیمuptodateچگونه به 

How do I cite an UpToDate topic?



How do I cite an UpToDate topic?

.باید مانند فصل یک کتاب ،عمل نمودuptodateهای topicبرای استناددهی به •

Citation example

• Marion, DW. Diaphragmatic pacing. In: UpToDate, Post, TW (Ed), UpToDate, Waltham, MA, 
2020.

• If you are using EndNote 

choose Book Section as your Reference Type

edited by Ted. W. Post

Enter the Publisher (UpToDate) 

Place Published (Waltham, MA)
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