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معرفی پایگاه 

(پایگاه مبتنی بر شواهد)معتبرترین منابع اطالعاتی بالینی جهان از •

woltersاز محصوالت انتشارات • kluwer

پایگاهی جامع و بروز •

کاربرد در تصمیم گیری پزشکان •

آموزش بیماران•

بانک اطالعاتی دارویی•



معرفی پایگاه 

:شامل

مدخل دارویی6000بیش از -

توصیه بالینی9500بیش از -

موضوع آموزش به بیمار1500بیش از -

گرافیک34000بیش از -

چکیده مدالین 480بیش از -

حسابگر بالینی185بیش از -

زبان مختلف10جستجو با -



(موضوع25)پایگاهتخصص های موضوعی پوشش داده شده در 

• 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

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


(موضوع25)تخصص های موضوعی پوشش داده شده در پایگاه

• 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

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


دسترس ی به پایگاه 

Diglib.lums.ac.irاز طریق پورتال دیجیتال دانشگاه . 1

centlib.lums.ac.irاز طریق وب سایت کتابخانه مرکزی  . 2



ثبت نام و ورود به پایگاه 



Contents



What's new

ای از مهم ترین یافته های جدید بر اساس تخصصخالصه 



صفحه نتایج



Practice Changing UpDates

(تاثیرات قابل توجهی در عملکرد بالینی دارد)تغییرات عملکردهای بالینی



• Recommendation grades
1. Strong recommendation: Benefits clearly outweigh the risks and burdens 
(or vice versa) for most, if not all, patients
2. Weak recommendation: Benefits and risks closely balanced and/or 
uncertain

Evidence grades
A. High-quality evidence: Consistent evidence from randomized trials, or 
overwhelming evidence of some other form
B. Moderate-quality evidence: Evidence from randomized trials with 
important limitations, or very strong evidence of some other form
C. Low-quality evidence: Evidence from observational studies, unsystematic 
clinical observations, or from randomized trials with serious flaws



Drug information



Patient Education

آموزش به بیمار در دو سطح

(و به زبان سادهمختصر )ابتدایی. 1

(  و تخصصیمفصل )پیشرفته. 2



Topics by Specialty

موضوع25شامل 



Authors and Editors



نتایج



Calculators



موضوعی، الفبایی، جستجو

BMI



جستجو



Drug Interactions

Acetaminophen

راهنمای درجه 

خطر



Drug Interactions



Breast cancer



صفحه نتایج
فیلتر کردن نتیجه جستجو بر اساس 

بزرگسال،کودک،بیمار، گرافیک



نتایج



نمونه گرافیک



Up To Date Pathways



Up to date pathways
بالینیمسیرهای 

Uptodate Pathwaysیجاد برای استفاده در بالین جهت راهنمایی پزشکان زمانی که بیمار با مشکل خاص مواجه شده، ا

.داده های خاص بیمار را وارد می کند( دینامیک)شده که پزشک با استفاده از ابزارهای گردش کار پویا 

Uptodate Pathways بهینه پزشکان را برای تصمیم گیری در مورد  بهترین روش ها برای تشخیص ، غربالگری و دوره

مساًله بالینی خاص ارائه می دهد در واقع از درمان راهنمایی می کند  و یک رهیافت پرسش و پاسخ را برای پیمایش یک 

.  مسیری عبور می کند که منجر به مدیریت درمان بهینه یک بیمار خاص می شود

، اطالعات مربوط به داروها و UpToDateمحتوای ارائه شده  در این قسمت دربرگیرنده مرتبط ترین مجموعه مباحث

.ابزارهای تصمیم گیری مشترک می باشد

Pathwaysهمچنین خالصه های مفصلی را ارائه می دهد که مستندات بالینی را پشتیبانی می کند



Up to date pathways



Up to date pathways



Up to date pathways



Up to date pathways



Up to date pathways



Up to date pathways



Up to date pathways



Up to date pathways









:منابع و ماخذ
راهنمای پایگاه. 1

بدیازقندی، فاطمه دولتی، فهیمه عمجتبی برگرفته از فایل 34تا اسالید 28از اسالید . 2


