
 
 

                                               
 
 

      
        کارگاه آشنایی با پایگاه اطالعاتی        

   
 
  

 رعٌا کْثزی: ارائَ دٌُذٍ           

 (کتابذار کتابخاًَ هزکشی –کارشٌاص ارشذ کتابذاری ّ اطالع رطاًی پششکی )            
 



 هعزفی•

 .ایي پایگاٍ هقالَ ارائَ ًوی دُذ•

 Medical Topic  10500دارای بیش اس •

 دارّ 5400شاهل بیش اس  (Drug Information)دارای باًک اطالعات دارّیی •

 Patient Educationیا  Patient Topic 1900بیش اس •

 ًْیظٌذٍ اس طزاطز دًیا با ایي هجوْعَ ُوکاری هی کٌٌذ 6000بیش اس •

 عکض یا گزافیک  28000دارای بیش اس •

 Medical Calculator  160000دارای بیش اس •

 ُشار لیٌک بَ هٌابع اطتفادٍ شذٍ 400بیش اس •

 یا تخصص  27speciality پْشش بیش اس•

 



 دطتزطی بَ پایگاٍ•

 

 .داًشگاٍ اهکاى پذیز اطت IPدطتزطی بَ ایي پایگاٍ تٌِا اس طزیق •

 vpnدر خارج اس هحیط ُای هزبْط بَ داًشگاٍ              با اطتفادٍ اس  •

 

 بزای اطتفادٍ اس پایگاٍ     اطتفادٍ اس هٌابع الکتزًّیک فعال داًشگاٍ•

                                 

 یا                                                     

                                      www.uptodate.com 

uptodate.pptx


 صفحَ اّل پایگاٍ ّ کار عولی با آى•

در ایي هحصْل ًوایَ شذى بَ صْرت ُْشوٌذ اطت ّ بزای جظتحْ ًیاسی بَ اطتفادٍ اس : ًکتَ•

 .  ًیظت... عولگزُای هختلف ّ یا اشکال اهالیی هتفاّت، اختصارات، هتزادفات ّ 

 

 uptodateّیژگی ُای ًْیظٌذگاى •

 ُظتٌذ؟؟؟ uptodateآیا ایي اطالعات ّاقعا •

 Medical Topicبخش ُای هختلف یک •

 



•Grade    یکMedical Topic: 

 تْصیَ هیشْد کَ حتوا اطتفادٍ شْد                     1•

 .بِتزیي تْصیَ هوکي ًیظت ّ شوا هیتْاًیذ تْصیَ بِتز ّ هٌاطب تزی پیذا کٌیذ 2                    •

     A                   کیفیت باال 

     B                   کیفیت هتْطط 

         C                کیفیت پاییي 

 



  Lexicomp    اطالعات دارّیی ّ پایگاٍ•

 

 :UpToDateباًک تذاخالت دارّیی •

B                  هوکي اطت با ُن تذاخل کْچکی داشتَ باشٌذ ّلی اُویت چٌذاًی ًذارد 

C                  َتذاخل دارًذ السم اطت بیوار را دائوا چک کٌیذ ببیٌیذ آیا بزای ایي بیوار شزایط خاصی ب

 ّجْد هی آیذ یا خیز

D                  تذاخل ّجْد دارًذ ّلی تذاخل سیاد ًیظت ّلی احتوال خطز ّجْد دارد بِتز اطت درهاى

 را تغییز دُیذ

X                  هٌع هصزف ّجْد دارد ّ ًبایذ با ُن هصزف شًْذ 

A                  ُیچ تذاخلی ّجْد ًذارد ّ بذّى هحذّدیت هیتْاى اطتفادٍ کزد 



 جظتجْی گزافیک•

 چگًَْ با اطتفادٍ اس گزافیک ُا پاّرپْیٌت بظاسین؟•

 

 :ُای صفحَ اّل پایگاٍ tapدیگز •

•Calculators 

•what’s new 

•Practice changing UpToDates 

 

 


