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 .مراجعه نمایید

http://diglib.bpums.ac.ir/fa/index.aspx 

https://www.lib.utdo.ir/
http://diglib.bpums.ac.ir/fa/index.aspx


 منبع اطالعاتی الکترونیکی است که بر روی وب و در قالب
 لوح فشرده منتشر می شود

 است پزشکی شواهد بر مبتنی  درمانی پیشنهادات شامل. 

 و تخصص دارای خود زمینه در که پزشکانی توسط 
 .می شود نوشته هستند؛ مهارت

 است دارویی اطالعاتی بانک یک داروی. 

 امکان با calculators به فرمول ها سپردن از فرد 
 .شد خواهد نیاز بی محاسباتی وسایل از استفاده و حافظه

 روزآمد یکبار ماه 4 هر بانک این در شده ارائه اطالعات  
 .می شود

 در را بالینی سوال های  پاسخ می توان  پایگاه کمک با 
 .نمود دریافت بیمار درمان و معاینه لحظه
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 : Up to dateپایگاه در جستجو 

  : توجه
 .باشد داروها نام بیماری، عالئم بیماری، نام شامل می تواند جستجو عبارت

 وارد صفحه اول پایگاه شده و در باکس جستجو کلمه مورد نظر را وارد کنید 

 صفحه نتایج جستجو

اولویت بندی نتایج بر اساس بزرگساالن،  
 کودکان، بیماران و اشکال گرافیک

سرفصل کلی نتایج جستجو قرار دارد که با نزدیک کردن موس بر 
 روی هر سرفصل، جزییات آن در کادر  وبرو نشان داده می شود

نمایش اشکال گرافیکی مربوط 
 به هر سرفصل
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 با کلیک روی هر یک از سرفصل های باال وارد صفحه زیر می شویم

دسترسی به فهرست مندرجات سرفصل موردنظر  
 جهت دسترسی سریع به سرتیترها در متن

 اطالعات آخرین دریافت تاریخ آخرین روزآمدسازی موضوع موردنظر

 دسترسی به چکیده های مدالین

دسترسی به مطالب  
 مرتبط بیشتر

دسترسی به اطالعات  
 مورد نیاز بیمار
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می پردازیم در این قسمت به معرفی منوها  

:What s New  به اخیرا که جدیدی اطالعات مهمترین از خالصه ای  
Up to date  دارد قرار موضوعی تفکیک به قسمت این در گردیده اضافه  

  جدید تفصیلی اطالعات به می توان موضوعات از یک هر روی کلیک با که
 .یافت دسترسی موضوع آن پیرامون

  

Practice Changing UpDates: اینکه به توجه با  
  زمان طول در داروها تجویز یا بیماریها درمان نحوه و بالینی مهارتهای

  کمک به پایگاه این ویراستاران شود تغییراتی دستخوش است ممکن
  و گرفته قرار سایت این در قبال که را مقاالتی موضوعی، متخصصان
  بخش این در جدید مقاله یک قالب در است شده تغییراتی دچار نتایجشان

  شامل نیز را بالینی راهکارهای جدید اطالعات بر عالوه  Pcu .می دهند قرار
 .می شود
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Drug Information: دارو، عمومی اطالعات شامل قسمت ینا  
  دارویی اطالعات بیمار، با مرتبط دارویی اطالعات دارو، بین المللی اطالعات

  در اخیرا که موضوعاتی مهمترین شامل همچنین  .می باشد کودکان با مرتبط
  به آموزش شامل همچنین و است گردیده اضافه پایگاه به درمانی دارو زمینه
 .دارند قرار بندی دسته صورت به که می باشد بیمار

  

Patient Education: قسمت این در Up to date در و می شود روزآمد یکبار ماه 4 هر آن اطالعات که است آورده فراهم را آموزشی موضوع صدها  
  بیماری، علل فاکتور، ریسک مانند بیماری از جنبه هایی به و بوده بیماریها شایع ترین به مربوط اطالعات این .می گیرد قرار بیماران اختیار در اطالعات جدیدترین نتیجه

 .می باشد Beyond the Basics و The Basics سطح دو در اطالعات این .دارد اشاره پیشنهادی درمانهای و پیشگیرانه اقدامات تشخیص، روشهای

  

Beyond the Basics : 3 تا 2 مقاالت حاوی سطح این  
  5 تا 4 پاسخگوی و شده نوشته اصلی زبان به که ای صفحه
  دنبال به که است برای مقاالت این . .می باشد بیماران مهم سوال

 .دارند نیاز بیماری آن پیرامون عمومی اطالعات
: The Basics  با صفحه ای 10 تا 5 مقاالت سطح این  

  اطالعات که است اشخاصی مناسب و می باشد بیشتری جزییات
 .دارند نیاز جامعتری
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Topics by Specialty :   بصورت موضوعات  قسمت  این در  
 .دارند قرار موضوعی تخصص اساس بر شده بندی دسته

Authors and Editors : هر انتخاب با قسمت این در  
  نویسندگان  نام  فهرست  به  پایگاه در موجود تخصصی موضوع

 .داشت خواهید دسترسی موضوعی  حیطه آن در ویراستاران و

Calculatorsمحاسبه برای جدولهایی شامل قسمت این  
  مقادیر، تبدیل قبیل از پزشکی موضوعات در مختلف موارد

   .می باشد ... و خون فشار بدن، توده شاخص محاسبه

  و قد سن، مانند شده خواسته اطالعات
 می کنیم  وارد قسمت این در را وزن

در این قسمت نتیجه  
محاسبه نمایش داده   

 می شود
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Drug Interactions : اطالعاتی پایگاه قسمت این در Up to date به  
  دارویی گیاه با  دارویی گیاه و دارویی گیاه با دارو دارو، با  دارو مابین تداخلهای تحلیل

 ..می پردازد

 کنید وارد را موردنظر داروی تجاری نام

 مصرف هنگام به خطر میزان نسبت به متداخل داروهای پایگاه این در
 می شوند بندی تقسیم A, B, C, D, X طیف در همزمان
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   مدیریت اطالع رسانی پزشکی و شبکه پژوهش

 کتابخانه مرکزی عالمه بالدی



لطفا برای دریافت راهنماهای پایگاههای اطالعاتی به طور کامل و 
کتابخانه دیجیتال به  آدرس راهنماهای آموزشی جامع به بخش 

 .زیر مراجعه نمایید
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 با تشکر از توجه شما
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