
 

 Up To Date هعرفی پایگاُ

د ثبلیٌی )ػالئن ثبلیٌی، سٍؽ هٌجغ اعالػبتی الىتشًٍیىی اػت وِ ثش سٍی ٍة ٍ دس لبلت لَح فـشدُ هٌتـش هی ؿَد ٍ اعالػبتی تفلیلی سا دسثبسُ هشالجت اص ثیوبس ٍ هَاس

هیلیَى هَسد هشثَط ثِ ثیوبساى تَػظ تین  08اص ّبی آصهبیـگبّی ٍ تـخیق ٍ دسهبى ثیوبسیْب( اسائِ هی دّذ وِ ثشای پضؿىبى ٍ ثیوبساى وبسثشد داسد. ّشػبلِ ثیؾ 

 سٍصآهذ هی ؿَد. up to dateهبُ یىجبس اعالػبت اسائِ ؿذُ دس  4هَسد پظٍّؾ ٍ ثشسػی لشاس هیگیشد ٍ ّش  up to dateّبی تحمیمبتی 

وِ پبػخگَی ػَاالت پضؿىبى ثبلیٌی ثشای هشالجت اص ثیوبساى  ایي پبیگبُ هٌحلش ثِ فشدی ثشای پضؿىبى ثبلیٌی ٍ ثیوبساى اػت ٍ ثضسگتشیي اًدوي ثبلیٌی دس خْبى اػت

 .ٍ پبػخگَی ػَاالت ثیوبساى دس هَسد ٍضؼیت ػالهتی آًْبػت

 پَضص هَضَعی پایگاُ

 Up toّضاس هٌجغ فشاّن ؿذُ اػت ٍ یه پبیگبُ اعالػبت داسٍیی ٍ پیًَزّبیی ثِ چىیذُ ّبی هذالیي اسائِ ؿذُ اػت.  078ّضاس كفحِ هتي ٍ ثیؾ اص  57دس ایي پبیگبُ ثیؾ اص 

date  تخلق پضؿىی پَؿؾ هیذّذ وِ ػجبستٌذ اص:  30صهیٌِ هَضَػی سا دس  5088ثیؾ اص 
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 : اص عشیك آدسع ایي پبیگبُرٍش دٍم

Http: //www.uptodate.com 

دس خبسج اص  Uptodateاعالػبتی ثشای ػضَیت دس ایي ػبیت ثبیذ ایویل داًـگبُ یب هَػؼِ ای سا داؿتِ ثبؿیذ تب ثتَاًیذ اص آى اػتفبدُ وٌیذ. ّوچٌیي اػتفبدُ اص پبیگبُ 

 داًـگبُ هشثَعِ ثِ ایٌتشًت ٍكل گشدیذ. VPNداًـگبُ یب هَػؼِ ای وِ ّضیٌِ اػتفبدُ اص ػبیت سا تمجل ًوَدُ اهىبى پزیش ًیؼت. هگش ایٌىِ اص عشیك 

 

 : Up To Dateهرٍری بر غفحِ اغلی پایگاُ 
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 بیماران و گرافیک ها



 

 

 : Up To Dateرٍش ّای جستجَ در پایگاُ 

 ( ػجبست خؼتدَی خَد سا ٍاسد وٌیذ.New Searchدس وبدس خؼتدَ ) .3

 ّبی داسٍیی ثبؿذ.اختالالت آصهبیـگبّی, ًبم داسٍّب ٍ سدُ ٍ  سٍیىشد ّب : ػجبست خؼتدَ هیتَاًذ ًبم ثیوبسی, ػالئن ثیوبسی,ًکتِ

 ثپشداصیذ خؼتدَ ثِ ؿَد هی اسائِ پبیگبُ تَػظ ًظش هَسد ٍاطُ ولیذ اص اثتذایی ولوبت وشدى ٍاسد ثب وِ ّبی خؼتدَ پیـٌْبد ٍیظگی اص تَاًیذ هی ّوچٌیي          

 

 

 پیشنهادهای جستجو



 

  ًتبیح هشثَط ثِ آى هَضَع سا هـبّذُ هیىٌیذ.صهیٌِ هَضَػی,  ثش سٍی ػٌَاى یهدس كفحِ ی ًتبیح خؼتدَ ثب ولیه وشدى  .0

 خؼتدَ وشدُ این Graphicثشای هثبل هَضَع دیبثت سا دس صهیٌِ هَضَػی 

فیلن هی ّضاساى گشافیه دس ایي پبیگبُ ٍخَد داسد وِ ؿبهل ػىغ, خذاٍل, تلبٍیش )هلَس, اؿىبل ٌّذػی( ًوَداسّب, الگَسیتن ٍ  Graphicدس خؼتدَی  :ًکتِ 

 ثبؿذ.



 

 

 

 

 مشاهده جزئیات گرافیک

جهت مشاهده جزئیات بیشتر 

روی گرافیک یا عنوان زیر آن 

 کلیک کنید



 

 

 

 

 

فهرست موضوعاتی  

که این گرافیک در آن 

 آمده است.

گرفتن خروجی از 

 تصویر در پاورپونت

مشاهده گرافیک در 

 یک پنجره جدید



 

خبة ثِ آى هَضَع سا هـبّذُ وشد دساًت ثش سٍی ّش وذام اص صهیٌِ ّبی هَضَػی, هی تَاى دس ػوت ساػت كفحِ اعلالػبت خضئی تشی هشثَط ثب اؿبسُ هَؿَاسُ .0

 هغلت هٌبػت تش ٍ هشتت تش تلوین گیشی ثْتشی وشد.

 

 

 

 

 



 

 

 ًکات جستجَ:

دلیمبّ آًچِ سا وِ هی خَاّیذ ًـبى دّذ. ثشای هثبل ثِ هٌظَس یبفتي اعالػبتی دسثبسُ ثشای ثبصیبثی اعالػبت دلیك تش، ػجبستی سا ٍاسد پٌدشُ خؼتدَ وٌیذ وِ  .3

سا ٍاسد وبدس خؼتدَ وٌیذ، صیشا ایي ػجبست   Treatment of hypertension in pregnancy چگًَگی دسهبى فـبس خَى دس دٍساى حبهلگی، دلیمبّ ػجبست

 .ثشای ؿوب ثبصیبثی خَاّذ وشد Hypertension اعالػبت دلیك تشی سا ًؼجت ثِ ٍاطُ 

0. .UpToDateشای هثبل ولوِشادف ّبی سایح سا تـخیق هی دّذ.ثاختلبسات ٍ هت GERDثِ ًتبیح هشثَط   Gasteroesophageal reflux diseas 

 .ثیوبسی سفالوغ هشی سا ثبصیبثی هی وٌذ

 هی وٌذدس فشایٌذ خؼتدَ اػتفبدُ اص حشٍف ثضسي یب وَچه ًتبیح یىؼبًی سا ثبصیبثی  .0

 خؼتدَ هی ؿَد UpToDate ػجبست خؼتدَ ثِ عَس خَدوبس دس توبهی تخلق ّبی هَضَػی پضؿىی تحت پَؿؾ .4

 . ًبم یه ًَیؼٌذُ، ػٌَاى یه هدلِ ٍ ػبل اًتـبس لبثل خؼتدَ ًوی ثبؿذ UpToDate دس .7

 .ُ ٍ هحل اػتمشاس ٍی سا ثشسػی ًوبییناگش ثخَاّین ثِ دسػت ثَدى هغبلت ًَیؼٌذُ ّب هغوئي ؿَین هی تَاًین دس وٌبس هَضَع, ًَیؼٌذ .6

 

 



 

 

 استفادُ از پیطٌْادّای جستجَ
 

ِ ًتبیح خؼتدَ ًـبى دادُ ثِ ٌّگبم خؼتدَی یه هَضَع، اكغالحبت تىویلی یب خبیگضیٌی سا پیـٌْبد هی دّذ وِ دس ثبالی كفح UpToDate دس ثشخی اص هَاسد ، 

 ذ.هی ؿًَ

 

 

 



 

 

 :ایي هَاسد ػجبستٌذ اص 

 .ثشای یه اختلبس وِ دس خؼتدَ ثِ وبس ثشدُ ؿذُ اػت، ثیؾ اص یه هؼٌی ٍخَد داؿتِ ثبؿذ .3

ّش دٍ  UpToDateٍخَد داسد . ”Carcinoembryonic antigen” ٍ“ Carotid endarterectomy “دٍ هؼٌبی CEA ثشای هثبل، ثشای اكغالح

 .وشدُ اػتاسائِ  CEA پیـٌْبد سا دس ثبالی كفحِ ًتبیح خؼتدَ ثشای اكغالح

 

 .اؿتجبّبت اهالیی یب ػبیش اؿىبالت تبیپی دس اكغالح یب ٍاطُ خؼتدَی دسج ؿذُ تَػظ وبسثش ٍخَد داؿتِ ثبؿذ .0

 .دػتِ ّبی ػبم تشی اص اعالػبت ثشای یه اكغالح خؼتدَ ٍخَد داؿتِ ثبؿذ .0



 

 هرٍری بر غفحِ ًتایج جستجَ: 

 
 

 

 

اصطالحات جایگزین یا 

 تکمیلی

 نتایج جستجو

 عنوان یک زمینه موضوعی نمایش محتوای

 .کنیذ کلیک نظر مٌرد عنٌان رًی مٌضٌعی زمینو یک عنٌان محتٌای نمایش جيت

 تغییر نحوه نمایش نتایج

 نمایش نتایج با جزئیات بیشتر

با نگهداشتن موش بر روی هر 

کدام از عناوین نمایش داده شده 

 Topicمی توان در پنجره 

Outline  اطالعات جزئی تر

 مربوط به آن را مشاهده کرد



 

 

 

 

 

 

 

بازگشت به 

 صفحه قبل

جهت 

اهده مش

خالصه متن 

روی این 

قسمت کلیک 

 کنید

 سرفصل مطالب

جيت دسترسی 

سریع بو یک 

بخش خاص از 

مطلب مٌرد 

 مشاىذه

جستجوی کلمه یا مترادف آن در 

 موضوع مورد مشاهده

دسترسی به اطالعات 

 مربوط به بیمار

نویسندگان لینک به اطالعات 

 و ویراستاران

تاریخ آخرین 

آپدیت 

 موضوع

دسترسی به 

موضوعات 

 مرتبط



 

 

 

 

 

 

 

مشاهده چکیده 

Medline 

موضوعات 

 مرتبط

مشاهده تمام 

گرافیکهای این 

موضوع به 

صورت 
Thumbnail  



 ( Drug interactionپایگاُ اطالعات دارٍیی ) 

Up To Date  ثب ّوىبسیLexiComp®  .ایي ثبًه ثبًه اعالػبت داسٍیی ٍػیغ ٍ ػویمی سا فشاّن آٍسدُ وِ ثِ وبّؾ خغشات ٍ افضایؾ ایوٌی ثیوبس ووه هی وٌذ 

 پشداصد.  ثِ تحلیل تذاخل ّبی هبثیي داسٍ ثب داسٍ، گیبُ داسٍیی ثب داسٍ ٍ گیبُ داسٍیی ثب گیبُ داسٍیی هی

 

 



 

 

 

 

 

 

 نوار جستجو



 

 :هی ثبؿذ كَستایي   ثِ ثخؾ ایي دس داسٍ یه ثِ هشثَط اعالػبت ثبصیبثی

 ٍاسد وشدى ًبم وبهل داسٍ دس ًَاس خؼتدَ  ٍ اًتخبة یىی اص گضیٌِ ّبی ظبّش ؿذُ دس وبدس اًتخبثْبی پیـٌْبدی

 

 

 



 

 دس كَستی وِ اكغالح تبیپ ؿذُ هَخَد ًجبؿذ ایي پیغبم سا هیذّذ

 

 

 

 



 

 .وٌیذ ولیه داسٍ ًبم سٍی داسًذ تذاخل ًظش هَسد داسٍی ثب وِ هَاسدی ٍ داسٍّب هـبّذُ خْت

 

 

اًتخبة هی ؿَد. ػپغ ثب  چگًَگی تذاخل داسٍیی دس ثیي دٍ داسٍی خبف ٍخَد داؿتِ ثبؿذ، ًبم دٍ داسٍ ثِ كَست خذاگبًِ خؼتدَدس ؿشایغی وِ ًیبص ثِ ثشسػی 

 .ٍخَد ٍ داهٌِ هیضاى تذاخل دس ثیي دٍ داسٍ ًـبى دادُ هی ؿَد analyzeگضیٌِ 

با کلیک روی هر کدام جزئیات 

 تداخل نمایش داده می شود.

با کلیک 

روی این 

گزینه لیست 

داروهایی 

جستجو شده 

 پاک می شود

با کلیک 

روی 

این 

عالمت 

فقط 

همان 

دارو 

حذف 

 میشود



 

 

 

ػولىشد داسٍی اٍل، ًحَُ  عیف داهٌِ تذاخل دٍ داسٍ، خالكِ ای اص ًحَُ تبثیش داسٍی دٍم ثشًبم دٍ داسٍ دس ثبالی سوَسد ًوبیؾ دادُ هی ؿَد ٍ ػپغ وذ هشثَط ثِ 

 .پبًَیغ اسائِ ؿذُ اػت هذیشیت هلشف دٍ داسٍ دس ثیوبس، ثحثی هفلل تش دسثبسُ تذاخل داسٍیی ٍ دس آخش هٌجغ اػتخشاخی اعالػبت دس

 



 

 تقسین بٌذی هی ضًَذ: A ,B, C, D  ٍX ٌّگام هػرف ّن زهاى در طیفدر ایي پایگاُ دارٍّای هتذاخل بِ ًسبت هیساى خطر بِ 

 .ًـبى دٌّذُ ًجَد تذاخل فبسهبوَدیٌبهیه ٍ فبسهبوَویٌتیه دس ثیي دٍ داسٍ اػت Aوذ 

 .ًوبیبًگش اهىبى ٍخَد ٍاوٌؾ دس ثیي دٍ داسٍ اػت اهب ًیبصی ثِ تغییش یىی اص داسٍّب ثشای ثیوبس ٍخَد ًذاسد Bوذ 

صهبى دٍ داسٍ، دس تؼذاد اًذوی اص  ًیبص ثِ دخبلت دس دٍص هلشفی ثیوبس ثِ ٌّگبم هلشف ّوضهبى دٍ داسٍ اػت. ثب تَخِ ثِ ٍضؼیت ثیوبس ٍ فَایذ هلشف ّن ثیبًگش Cوذ 

 .ثیوبساى ٍ ثشای وبّؾ هیضاى ػَاسم ثبیذ دس دٍص هلشفی یه یب ّش دٍ داسٍ ّوبٌّگی ثشلشاس ؿَد

دٍ داسٍ ٍ خغشّبی ًبؿی اص آى  یىذیگش تذاخل داسٍیی داسًذ. ثِ گًَِ ای وِ ثب تَخِ ثِ ٍضؼیت ثیوبس، هیضاى فَایذ هلشف ّن صهبى ًـبى هی دّذ وِ دٍ داسٍ ثب Dوذ 

اسٍّبی هؼبدل تَخِ ثِ ؿشایظ ثبلیٌی ثیوبس ٍ خبیگضیٌی د هَسد اسصیبثی لشاس هی گیشد ٍ ًیبص ثِ هـبّذُ دلیك ٍضؼیت ثیوبس ثِ ٌّگبم هلشف، تغییش دس دٍص داسٍّب ثب

 .ٍخَد داسد

ًجبیذ دٍ داسٍ سا ثب یىذیگش ثشای  ثیبًگش ٍخَد تذاخل دس ثیي دٍ داسٍ اػت. دس ایي ؿشایظ هیضاى خغش ًبؿی اص هلشف ّوضهبى دٍ داسٍ ثیـتش اص فَایذ آى اػت ٍ Xوذ 

 .ثیوبس تدَیض وشد

 

 (:Patient Educationاطالعات ٍیژُ بیوار )

 

Up to date ٍی ثیؾ اص ّضاساى هجحث آهَصؽ ثِ ثیوبس دس ػغَح هختلفدْت پبػخگَیی ثِ ًیبصّبی اعالػبتی هختلف ثیوبساى فشاّن هی وٌذ. هغبلت ایي ثخؾ حب

 تلبٍیش توبم سًگی, گشافیه ٍ ًوَداس خْت ووه ثِ خَاًٌذُ ثشای دسن ٍضؼیت ٍ هشالجت اص خَد هی ثبؿذ. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 بهداشتی های بندی طبقه فهرست

 مٌضٌعات فيرست مشاىذه جيت

 مٌرد بيذاشتی طبقو رًی مٌجٌد،

 کنیذ کلیک نظر



 

 

 هجبحث ایي لؼوت دس دٍ ػغح ثِ عَس خبف ثشای ثیوبساى اسائِ هی ؿَد.

هـىل پضؿىی هی ثبؿذ. ایي هغبلت ػَال هْن افشاد دس خلَف یه  7تب  4: هغبلت ایي ػغَح وَتبُ ٍ ثِ صثبى ػبدُ ًَؿتِ ؿذُ اػت. پبػخگَی سطح هقذهاتی .3

. ثِ ػٌَاى هثبل ؿذُ اػتثشای افشادی وِ هی خَاٌّذ دیذی ولی ًؼجت ثِ هَضَع داؿتِ ثبؿٌذ گضیٌِ هٌبػجی خَاّذ ثَد. ًوًَِ ای اص هحتَا دس تلَیش صیش ًـبى دادُ 

 ختیبستبى لشاس ثگیشد.ولیه وشدُ تب اعالػبت ایي ثخؾ دس ا Basicسا اًتخبة وشدُ ٍ سٍی فیلذ  Cancerهَضَع 

 

 



 

 سا اًتخبة وشدُ ٍ دس تلَیش صیش اعالػبت ػغح همذهبتی ظبّش ؿذُ اػت. Adrenal cancerاص ثیي صیشهدوَػِ ّبی هَضَع ػشعبى 

  



 

  

ایي ػغح عَالًی تش ٍ هفلل تش اص ػغح همذهبتی هی ثبؿذ ٍ ثشای افشادی وِ هی خَاٌّذ اعالػبت خضئی ثیـتشی دسیبفت وٌٌذ ٍ ثب ثشخی  سطح پیطرفتِ: .0

 اكغالحبت فٌی پضؿىی آؿٌبیی داسًذ هٌبػت اػت. ؿىل صیش ًوًَِ ی هحتَای ػغح پیـشفتِ اػت.

 

 

 

 

 

 



 

 

 :What's newsبراساس تخػع  Up to dateاطالعات جذیذ  

ْشػت ًوبیؾ ایي لؼوت حبٍی خالكِ ای اص هْن تشیي یبفتِ ّبی خذیذ ثشاػبع تخلق هی ثبؿذ. خْت هـبّذُ ثشٍصسػبًی دس ّش حَصُ سٍی تخلق هَسد ًظش دس ف

 ًوبییذ.سا دس ًَاس خؼتدَ ٍاسد  What's newsدادُ ؿذُ ولیه وٌیذ. ّوچٌیي خْت دػتشػی ثِ هحتَیبت ایي ثخؾ هی تَاًیذ ػجبست 

 

 فهرست تخصص ها



 

 : (Practice changing updateتَغیِ ّای جذیذ در خػَظ عولکردّای بالیٌی )

وِ اهىبى داسد ایي ثخؾ تَكیِ ّبی خبف ٍ خذیذ یب ثشٍص سػبًی دس خلَف ػولىشدّبی ثبلیٌی سا هَسد تبویذ لشاس هی ّذ. توشوض ایي ثخؾ سٍی تغییشاتی اػت 

ع تبسیخ اسائِ ؿذُ ٍ ثب تبثیشات لبثل تَخِ ٍ گؼتشدُ ای دس ػولىشد داؿتِ ثبؿذ. هٌؼىغ وٌٌذُ هْن تشیي تغییشات كَست گشفتِ عی یىؼبل گزؿتِ اػت, ثشاػب

ساى دس هحذٍدُ ػٌی خضئیبت ثیـتش دس هَضَع هشثَعِ ثبصًگشی ٍ ثشٍص سػبًی ؿذُ اػت. تَكیِ ّبی خذیذ آٍسدُ ؿذُ دس ایي ثخؾ, سطین دسهبًی خذیذ سا ثشای ثیوب

یب ٍاسد وشدى ایي ػجبست دس ًَاس  Practice changing updateخبف ٍ هؼتمل اص ؿذت ثیوبسی فشاّن هیىٌذ. دػتشػی ثِ ایي لؼوت اص عشیك اًتخبة گضیٌِ 

 خؼتدَ اهىبى پزیش اػت.



 

 

 

 

 

 

 سرفصل موضوعات

جهت دسترسی سریع 

و مشاهده سرفصل 

موردنظر روی 

عنوان آن کلیک 

 کنید.



 :Up to dateدر  Calculatorsحسابگر 

حبٍی حؼبثگشّبیی اػت وِ ثِ ؿوب اخبصُ هی دّذ همبدیش هَسد هبؿیي حؼبة پضؿىی دس خشیبى وبس ثبلیٌی فشاّن هیىٌذ ٍ  357دػتشػی آػبى ثِ ثیؾ اص  ایي ثخؾ

ی ٍخَد داسًذ وِ ایي دس ثضسگؼبالى(. هحبػجِ گشّبی دیگش BMIّش هجحث خْت ثِ دػت آٍسدى دادُ ّبی ػذدی ٍاسد وٌیذ )هبًٌذ هحبػجِ  ًظش سا دس فشهَلْبی سایح

دػتشػی ثِ ایي ثخؾ  دس آى ثشآٍسد ًوبییذ. اهىبى ثشای ؿوب فشاّن هی وٌٌذ تب ؿذت یه ثیوبسی هبًٌذ رات الشیِ دس یه ثیوبس ثشاػبع ٍخَد یب ػذم ٍخَد ػَاهل خغش

 .حبػجِ گش هَسد ًظش دس ًَاس خؼتدَ اهىبى پزیش اػتدس ًَاس خؼتدَ یب خؼتدَی ه Calculatorsدس ثبالی كفحِ یب ٍاسد وشدى  Calculatorsاص عشیك هٌَی 

اػت. اوبًتْبیی وِ اص ؿشوت ّبی دیگش تْیِ هی  Up to dateدس ًشم افضاس  Calculatorsیىی اص هضایبی خشیذ اوبًت سػوی آپتَدیت اص گیگبپیپتش, داؿتي ثخؾ  ًکتِ:

 ؿَد ایي اهىبى سا ًذاسد

.  

لیست موضوعات 

بصورت تخصصی در 

صفحه نتایج جستجو 

 ظاهر می شود

لیست موضوعات 

بصورت الفبایی در 

نتایج جستجو  صفحه

 ظاهر می شود



 

 

 

 

 

 

 انتخاب محاسبه گر مورد نظر



 

 

 

 

 

 

وارد کردن ارقام 

مورد نظر در 

 کادرهای مربوطه

 یجهنت


