


UpToDateمعرفی:

Up-To-Date قَز هی هٌتكط فكطزُ  لَح لبلت زض ٍ ٍة ضٍی ثط وِ اؾت الىتطًٍیىی اعالػبتی هٌجغ ٍ 

  ٍ تكریم ٍ آظهبیكگبّی ّبی ضٍـ ثبلیٌی، ػالئن) ثبلیٌی هَاضز ٍ ثیوبض اظ هطالجت زضثبضُ ضا تفهیلی اعالػبتی

  ثِ هطثَط هَضز هیلیَى 80 اظ ثیف ؾبلِ ّط .زاضز وبضثطز ثیوبضاى ٍ پعقىبى ثطای وِ زّس هی اضائِ (ثیوبضیْب زضهبى

  اعالػبت یىجبض هبُ 4 ّط ٍ گیطز هی لطاض ثطضؾی ٍ پػٍّف هَضز UpToDateتحمیمبتی ّبی تین تَؾظ ثیوبضاى

.قَز هی ضٍظآهس UpToDate زض قسُ اضائِ

  پبیگبُ یه ٍ اؾت قسُ فطاّن هٌجغ ّعاض 250 اظ ثیف ٍ تهَیط ٍ هتي نفحِ ّعاض 75 اظ ثیف پبیگبُ ایي زض

  ظهیٌِ 7300 اظ ثیف UpToDate .اؾت قسُ اضائِ ًیع هسالیي ّبی چىیسُ ثِ پیًَسّبیی ٍ زاضٍیی اعالػبتی

:اظ اؾت ػجبضت وِ زّس هی پَقف پعقىی ترهم 13 زض ضا هَضَػی

 قٌبؾی، ایوٌی ٍ ّب حؿبؾیت ضیِ، ػفًَی، ّبی ثیوبضی ؾطعبى، قٌبؾی، ذَى وجس، ٍ گَاضـ اػهبة، ولیِ،

  هطالجت اٍضغاًؽ، ٍ ذبًَازُ عت ػطٍق، ٍ للت ضیع، زضٍى غسز ظًبى، ثْساقت ٍ ظایوبى ٍ ظًبى ضٍهبتَلَغی، اعفبل،

ثعضگؿبالى اٍلیِ ّبی



:وٌیس زًجبل ضا ظیط هطاحل UpToDate زض اعالػبت خؿتدَی ثطای

.ػجبضت خؿتدَی ذَز ضا ٍاضز وٌیس (New Search)خؿتدَ وبزض  -1

ثیوبضیْب، ػالئن ثیوبضی، ضٍیىطزّب ٍ اذتالالت آظهبیكگبّی، ًبم زاضٍّب ٍ ضزُ    ػجبضت خؿتدَ هی تَاًس ًبم: ًىتِ

.ّبی زاضٍیی ثبقس

.وٌیسولیه  Go ضٍی ثط -2

نفحِ ًتبیح خؿتدَ ثب ولیه وطزى ثط ضٍی ػٌَاى یه ظهیٌِ هَضَػی، ًتبیح هطثَط ثِ آى هَضَع ضا  زض  -3

.هكبّسُ وٌیس

:اخص کردن عبارت جستجو 

. ثطای ثبظیبثی اعالػبت زلیك تط، ػجبضتی ضا ٍاضز پٌدطُ خؿتدَ وٌیس وِ زلیمبّ آًچِ ضا وِ هی ذَاّیس ًكبى زّس

ثطای هثبل ثِ هٌظَض یبفتي اعالػبتی زضثبضُ چگًَگی زضهبى فكبض ذَى زض زٍضاى حبهلگی، زلیمبّ  

ضا ٍاضز وبزض خؿتدَ وٌیس، ظیطا ایي ػجبضت   Treatment of hypertension in pregnancy ػجبضت

.ثطای قوب ثبظیبثی ذَاّس وطز Hypertension اعالػبت زلیك تطی ضا ًؿجت ثِ ٍاغُ



:نکات جستجو

1- UpToDate ولوِ هثبل ثطای .زّس هی تكریم ضا ضایح ّبی هتطازف ٍ اذتهبضات GERD هطثَط ًتبیح  
Gasteroesophageal ثِ reflux disease (هطی ضفالوؽ ثیوبضی) وٌس هی ثبظیبثی ضا.

.وٌس هی ثبظیبثی ضا یىؿبًی ًتبیح وَچه یب ثعضي حطٍف اظ اؾتفبزُ خؿتدَ فطایٌس زض -2

  تحت پعقىی هَضَػی ّبی ترهم توبهی زض ذَزوبض عَض ثِ خؿتدَ ػجبضت-3
.قَزهی خؿتدَ UpToDate پَقف

.ًبم یه ًَیؿٌسُ، ػٌَاى یه هدلِ ٍ ؾبل اًتكبض لبثل خؿتدَ ًوی ثبقس UpToDate زض -4

UpToDate پعقىبى هرهَل اعالػبت ّوبًٌس وِ اؾت آٍضزُ فطاّن ثیوبضاى ثطای ضا آهَظقی هَضَع نسّب 
  .گیطز هی لطاض ثیوبضاى اذتیبض زض هغبلت خسیستطیي ٍ تطیي زلیك ًتیدِ زض ٍ قًَسهی ضٍظآهس یىجبض هبُ 4 ّط

  ثیوبضی، ػلل فبوتَضّب، ضیؿه هبًٌس ثیوبضی اظ ّبیی خٌجِ ثِ ٍ ثَزُ ثیوبضیْب تطیي قبیغ ثِ هطثَط اعالػبت ایي
.وٌس هی اقبضُ پیكٌْبزی ّبی زضهبى ٍ اذتالالت پیكگیطاًِ، الساهبت تكریم، ّبی ضٍـ

 ؾبیط ثطای ٍ ثبقس هی آًْب ّبی ذبًَازُ ٍ ثیوبضاى آگبّی ٍ آهَظـ ثطای تٌْب لؿوت ایي زض قسُ اضائِ اعالػبت
 ثِ ثیوبضاى ّبی گطٍُ ؾبیط ؾغح زض اعالػبتی ثِ زؾتیبثی هٌظَض ثِ .ًیؿت هٌبؾت ذَاًٌسگبى ّبی گطٍُ

Where“ ثرف to get more information” هرهَل اعالػبت هَضَػی ّبی ظهیٌِ اظ وسام ّط زض  
.وٌیس هطاخؼِ ثیوبضاى



یه هٌجغ حوبیت هجتٌی ثط قَاّس هجتٌی ثط قَاّس اؾت وِ پعقىبى اػتوبز ثِ تهوین گیطی زضؾت هطالجت اظ  

ًَیؿٌسُ هكَْض زًیب، ؾطزثیطاى ٍ ًظطؾٌدی ّبی ّوىبض اظ یه فطایٌس ؾطهمبلِ زلیك  6500ثیف اظ  .آى زاضًس

اؾتفبزُ هی وٌٌس تب اعالػبت خسیس پعقىی ضا ثِ تَنیِ ّبی هؼتجط هجتٌی ثط قَاّس وِ ثطای ثْجَز هطالجت اظ  

  90وكَض ٍ تمطیجب  187هیلیَى پعقه هترهم زض  1.3ثیف اظ  .ثیوبض ٍ ویفیت آًْب ثْجَز یبفتِ اؾت، تطویت وٌس

هتىی ّؿتٌس تب ثْتطیي هطالجت ضا  UpToDateزضنس اظ هطاوع ػوسُ پعقىی آوبزهیه زض ایبالت هتحسُ ثِ

ٍ اضتجبط آى ثب ثْجَز هطالجت اظ ثیوبض ٍ ػولىطز UpToDateتحمیك زض ظهیٌِ اؾتفبزُ اظ 80ثیف اظ  .اضائِ زٌّس

.ثیوبض، اظ خولِ وبّف عَل البهت، ػَاضو خبًجی ًبچیع ٍ هطي ٍ هیط ووتط، تبییس هی وٌٌس

UpToDate ؾبل ثِ ذبعط یىپبضچگی تَنیِ ّبیف ثِ زؾت  25اػتوبز خبهؼِ هطالجت ّبی ثْساقتی ضا ثیف اظ

آٍضزُ اؾت، اظ خولِ ایي ٍالؼیت وِ هب ّطگع اظ قطوت ّبی زاضٍؾبظی، تَلیس وٌٌسگبى زؾتگبُ ّبی پعقىی یب  

.ؾبیط ًْبزّبی تدبضی ًوی پصیطین

ػوك ٍ پٌْبی هحتَا

ًكبى هی   2016هیلیَى ثبض زض هبُ هكبّسُ هی قًَس، ٍ ثطضؾی هب زض ؾبل  43ثیف اظ UpToDateهَضَػبت

ایي هَفمیت ًكبى زٌّسُ گؿتطُ   .اظ ظهبى پیسا هی وٌٌس ٪94زّس وِ پعقىبى پبؾد ثِ پطؾف ذَز ضا ثیف اظ 

هَضَع ثطضؾی، وِ ّط یه اظ آًْب پبؾد چٌسیي ؾَال   11،000ثیف اظ )ٍ ػوك هحتَای ثبلیٌی هب ( ترهم 25)

.(ثبلیٌی



UpToDateتٌْب هٌجغ پكتیجبًی ثبلمَُ تهوین گیطی هطتجظ ثب ًتبیح ثْجَز یبفتِ اؾت.

ٍ اضتجبط آى ثب ثْجَز هطالجت اظ ثیوبض UpToDateپػٍّف تحمیمبتی اؾتفبزُ گؿتطزُ اظ 80ثیف اظ 

یىی اظ هغبلؼبت هحممبى ّبضٍاضز وِ زض هدلِ پعقىی  .ٍ ػولىطز ثیوبضؾتبى ضا تبییس هی وٌس

اؾتفبزُ UpToDateهٌتكط قسُ اؾت، ًكبى زاز وِ ثیوبضؾتبى ّبیی وِ اظ 2011ثیوبضؾتبى زض ؾبل 

هی وٌٌس، هست ظهبى ووتطی زض ثیوبضؾتبى، هطي ٍ هیط ٍ ػولىطز ثْتط ثْتط ًؿجت ثِ ثیوبضؾتبى ّبی 

.زاقتٌسUpToDateغیط



؟UpToDateاچر

!ؾطیغ... ّب پبؾد 

عطاحی قسُ اؾت تب ثتَاًس اعالػبت هَضز ًیبظ قوب ضا ٌّگبم ًیبظ ثِ اعالػبت آؾبى پیسا  UpToDateّط هَضَع زض

.وٌس

ًوبیف ًؿرِ ی ًوبیكی

ثبظگكت ؾطهبیِ گصاضی

.ؾطهبیِ گصاضی زض هطالجت اظ ثیوبض اؾتUpToDateثِ ػٌَاى تٌْب هٌجغ اظ ًَع ذَز ثب ًتبیح ثْجَز یبفتِ، 

ٍ تدطثِقَاّس 

هحتَای ثبلیٌی انلی وِ تَؾظ پعقىبى ثطخؿتِ تْیِ قسُ ٍ ثِ تَنیِ ّبی هجتٌی ثط قَاّس عجمِ ثٌسی قسُ 

.اؾت

ثسٍى ٍلفِ وبض ذَز ثِ عَض هٌظن  UpToDateضا ثب CME / CE / CPDؾطاؾط خْبى هی تَاًٌس اػتجبضاتپعقىبى 

.ثِ زؾت آٍضًس



ثِ تلفي ّوطاُزؾتطؾی 

هَثبیل، تَنیِ ّبی هجتٌی ثط قَاّس هجتٌی ثط قَاّس زضؾت زض ًمغِ  UpToDateثطًسُ خبیعُ ًطم افعاض

.هطالجت لطاض زازُ اؾت

.قَزافعٍزُ، هَخت نطفِ خَیی زض ظهبى هی اضظـ 

حؿبة ّبی پعقىی، هَاز آهَظقی آهَظقی، خؿتدَ زض چٌس ظثبى، هیبًجطّبی خسیستطیي اعالػبت ٍ  هبقیي 

.هَاضز زیگط

customr )هكتطیهكتطیبى  testimonials)

.تَنیف هی وٌٌس UpToDateفیلن ّبی ظیط، هكتطیبى هب تدطثیبت ٍ ًظطات ذَز ضا اظ زض 

( success stories)زاؾتبى ّبی هَفمی

ثطای وؿت اعالػبت  UpToDateزاؾتبى ّبی هكتطیبى هب زض هَضز هَفمیت اخطای ٍ اؾتفبزُ اظوبٍـ 

.تبثیط ثط هطالجت، ّعیٌِ ّب، ضضبیت پعقه ٍ هَاضز زیگطUpToDateثیكتط زض هَضز چگًَگی



(health care industry podcasts)پبزوؿت ّبی نٌؼت ثْساقت ٍ زضهبى

UpToDateػالٍُ ثط پبزوؿت ّبی ثبلیٌی هب،  Talk  ِزض حبل حبضط لؿوت ّبیی ضا تْیِ هی وٌس و

.گصاضزاثتىبضات هطالجت ّبی ثْساقتی ضا تحت تبثیط لطاض هی زّس ٍ ثط ویفیت ٍ ایوٌی ثیوبض تأثیط هی 

UpToDate Infographics

UpToDateالبهت

UpToDate:  هتحسُپكتیجبًی تهوین گیطی ثبلیٌی زض ایبالت

زّسزاًف پعقىی ضا افعایف هی UpToDateثب اؾتفبزُ اظ

UpToDateتأثیط خْبًی

UpToDate هطالجتتغییط تهوین گیطی ٍ ثْجَز

CME:  ثیوبضؾتبىیه هٌجغ اؾتطاتػیه ثطای ّط

هطالجتاضتمبء زاًف پعقىی زض هَضز 

UpToDateِپكتیجبًی اظ حوبیت اظ نسٍض گَاّیٌبه(MOC



UpToDateتٌْب هٌجغ پكتیجبًی تهوین گیطی ثبلیٌی هطتجظ ثب ًتبیح ثْجَز یبفتِ اؾت

UpToDateزض عَل ؾبل ّب،  هغبلؼبت پػٍّكی تبییس اؾتفبزُ گؿتطزُ اظ 80هَضَع ثیف اظ  ®

UpToDateاضتجبط آى ثب ثْجَز هطالجت اظ ثیوبض ٍ ػولىطز ثیوبضؾتبى اؾت ٍ.

، هحممبى زاًكگبُ ّبضٍاضز هغبلؼبت لبًغ وٌٌسُ ای ضا تبییس وطزًس وِ ًكبى هی زّس اؾتفبزُ اظ2011زض ؾبل 

UpToDateیه زٍضُ ؾِ ؾبلِ ّوطاُ ثباظ  ثیف:

ثْجَز ویفیت ّط قطایظ زض هؼیبضّبی اتحبز ثیوبضؾتبى ویفیت

(ضٍظ ثیوبضؾتبًی زض ّط ؾبل 372000)عَل ػوط وَتبّتط 

(ظًسگی زض ّط زٍضُ ؾِ ؾبلِ 11500نطفِ خَیی )ًطخ هطي ٍ هیط پبییي 

اهىبى تهوین گیطی ثْتط، ًتبیح  UpToDateزازُ ّب ًكبى هی زّس اؾتفبزُ اظ اثعاضّبی وبهپیَتطی هبًٌس"

.وٌسثْتط ٍ هطالجت ثْتط ضا فطاّن هی 



UpToDateثب®UpToDateوكف Advanced، تَاًٌس هی پعقىبىUpToDate®

PathwaysٍInterpretation Labثطای ذَز وبض خطیبى زض هرتلف هرتلف ًمبط زض ضا  

.وٌٌس اؾتفبزُ آى اظ قسى ثؿتطی ٍ زضهبى تكریهی، آظهبیف هٌبؾت، تكریم اظ حوبیت

  پصیطی تغییط ثب وِ وؿبًی ٍ هكتطن ّبی ثیوبضی ّبی آزضؼ تفؿیط آظهبیكگبُ ٍ زضهبًی ضٍقْبی

 ثیوبض ّط ثب هتٌبؾت ثبلیٌی ّبی تَنیِ وِ اؾت تؼبهلی ّبی الگَضیتن قبهل ٍ ّؿتٌس قسُ قٌبذتِ

  غیط آظهبیف ًتبیح اظ زلیك ٍ ؾطیغ تفؿیط اظ پكتیجبًی ثطای قسُ عطاحی آظهبیكگبُ تىویل ٍ

.ثساًیس ثیكتط عجیؼی



ثِ ػٌَاى هٌبثغ اٍلیِ ذَز ثطای زاًف UpToDateؾبل، پعقىبى زض ؾطاؾط خْبى ثط ضٍی 25ثطای ثیف اظ 

هجتٌی ثط قَاّس ٍ ثِ عَض هساٍم  UpToDateزاًف هَخَز زض .پعقىی زض ًمغِ هطالجت اظ آى هتىی ّؿتٌس

یه ؾٌتع خبهغ اظ UpToDateثِ ضٍظ قسُ اؾت، اهب ایي نطفب یه تدوغ ٍ گعاضـ اظ آذطیي تحمیمبت ًیؿت؛ 

ایي پلت   .قَاّس اضائِ هی زّس وِ ثِ زًجبل آى تَنیِ ّبیی اؾت وِ هی تَاًس زض ًمغِ ای اظ هطالجت اًدبم قَز

فطم پیكطفتِ اًتكبض ضا ثب ؾرتی یه فطایٌس ؾطهمبلِ پیكطفتِ هسیطیت قسُ تَؾظ یه زاًكىسُ ًَیؿٌسگبى ٍ 

.ٍیطاؾتبضاى پعقه هؼطٍف، ضّجطاى هكَْض زض ترهم ذَز تطویت هی وٌس

UpToDate  ،ػالٍُ ثط گؿتطُ ٍ ػوك ثی ًظیط اضائِ قسُ، گعیٌِ ّبی زؾتطؾی ثِ تلفي ّوطاُ، اثعاض ٍ گطافیه

تٌْب هٌجغ حوبیت ثبلیٌی تهویوی وِ ثب ًتبیح ثْجَز  .همبالت اعالػبتی ثیوبض ٍ هَاضز ثؿیبض زیگط ضا اضائِ هی زّس

.یبفتِ ثیوبض ّوطاُ اؾت



UpToDate :ثطای ؾبل ّب ثِ هب گفتِ ثَزًس، پكتیجبًی هی وٌٌسUpToDate تحمیمبت اظ آًچِ هكتطویي

UpToDateهغبلؼبت هتؼسز ًكبى زازُ اؾت وِ .تٌْب هٌجغ ثبلیٌی زاًف زض اضتجبط ثب ًتبیح ثْجَز یبفتِ اؾت

تغییط تهویوبت ثبلمَُ ضا تغییط زازُ ٍ حسالل زٍ تحمیك ثطضؾی قسُ تَؾظ ّوىبضاى ًتبیح هطتجظ ثب ثْجَز  

ه  ی اؾتییبفتِ، اظ خولِ ویفیت ثْتط ثیوبضؾتبى، وبّف عَل هست البهت ٍ زض یه هغبلؼِ، هطي ٍ هیط ووتط 

CMEهٌجغ ضطٍضی ثطای وؿت اػتجبضات

UpToDate  ٍ ،ثِ ػٌَاى یه هٌجغ آهَظـ هساٍم تَؾظ ثؿیبضی اظ ؾبظهبًْب اظ خولِ زاًكىسُ ّب، اًدوي ّب

ثب اؾتفبزُ اظ ظهبى وِ قوب زض حبل حبضط تحمیمبت زض هَضز ؾَاالت   .همبهبت اظ ؾطاؾط خْبى تأییس قسُ اؾت

 AMA PRAپعقىبى هی تَاًٌس .ثِ ؾوت ًیبظّبی حطفِ ای ذَز ضا ازاهِ زّیسUpToDateثبلیٌی ثب

Category 1 Credit ™  توبؼ ٍ زٍضُ آهَظـ حطفِ ای/ ٍ زیگط اػتجبضات هبًٌس زٍضُ ّبی آهَظقی

(CPD) ثطای اؾتفبزُ زض هىعیه، ایطلٌس ٍ ؾبیط وكَضّب ضا وؿت وٌٌس.



UpToDate Advancedثیوبض ًتبیح ثْجَز ٍ هطالجت تغییطات وبّف
 ایي اظ ثؿیبضی ضؾیسى، زالض تطیلیَى 8.7 ثِ 2020 ؾبل تب وِ خْبًی ثْساقت ّبی ّعیٌِ ثِ تَخِ ثب

 تَؾؼِ ٍ ّوىبضی ؾبظهبى.ضٍز هی ّسض ّب ّعیٌِ ایي اظ تَخْی لبثل ثرف وِ ّؿتٌس هَافك اهط
 ثْتط اؾتفبزُ ثطای تَاًس هی ػضَ وكَضّبی ثْساقتی ّبی ّعیٌِ پٌدن یه تب وِ ًَیؿس هی التهبزی
  ثبلَى ثْساقتی ّبی هطالجت ّبی ّعیٌِ آى زض وِ هتحسُ، ایبالت زض حبل، ّویي زض.قَز اؾتفبزُ

 ثِ هطثَط هؿبئل ایي.ّؿتٌس ػولیبتی ّبی حبقیِ وبّف حبل زض زٌّسگبى اضائِ اظ ثؿیبضی اؾت،
 ثیبثبى" ثِ ؾبلن ّبی خوؼیت اظ - ثْساقتی ّبی ؾیؿتن ثطای تمبضب افعایف ثب ّوطاُ هبلی پبیساضی

پعقىی ّبی

UpToDate® Advanced ™   یه ضٍیىطز ّسایت قسُ ٍ هجتٌی ثط ثیوبض ثطای تهوین گیطی ثبلیٌی زض ظهبى
.ٍ هىبى هَضز ًیبظ اؾت

UpToDateثب Advancedپعقىبى هی تَاًٌس ،UpToDate® Pathways ٍLab 

Interpretation ™   ضا زض ظهبى ّبی هرتلف زض خطیبى وبض ذَز ثطای حوبیت اظ تكریم هٌبؾت، آظهبیف

تكریهی، زضهبى ٍ ثؿتطی قسى ثطای قطایظ هؼوَل پعقىی ٍ افطازی وِ ثب تغییط پصیطی قٌبذتِ هی قًَس،  

آًْب قبهل الگَضیتن ّبی تؼبهلی ّؿتٌس وِ تَنیِ ّبی ثبلیٌی هتٌبؾت ثب ّط ثیوبض ٍ آظهبیكگبُ   .اؾتفبزُ وٌٌس

.ّبی آظهبیكگبّی عطاحی قسُ ثطای پكتیجبًی ؾطیغ ٍ زلیك اظ ًتبیح آظهبیف غیط عجیؼی ضا اضائِ هی زٌّس



featureت اهىبًب

UpToDate  ِهتؼْس ثِ ًَآٍضی ٍ اضظـ اؾت، ثٌبثطایي هب ثِ عَض هساٍم پیكطفت ّبیی ضا اًدبم هی زّین وِ ث

ٍیػگی ّبی ولیسی هحهَل هَخَز ثطای وبضثطاى ثب حؿبة   .پعقىبى ووه هی وٌس هطالجت اظ ثیوبض ضا ثْتط وٌٌس

:ّبی ثجت قسُ یب اقتطان ّبی فطزی قبهل هَاضز ظیط اؾت



UpToDateثب اقتطان قرهی یب -ثطًبهِ ّبی هَثبیل  Anywhere  وبضثطاى هی تَاًٌس اظ عطیك ّط هطٍضگط ،

UpToDateتلفي ّوطاُ یب ثطًسُ خبیعُ ًطم افعاض Mobile وِ ثطای ثؿیبضی اظ زؾتگبُ ّبی پیكطٍ زض زؾتطؼ ،

.زؾتطؾی زاقتِ ثبقٌسUpToDateّؿتٌس، هی تَاًٌس اظ عطیك تهوین گیطی ثبلمَُ

پعقىبى ضا ثب ذالنِ ای اظ زیسگبُ ٍیطاؾتبضاى ذَز، هْوتطیي  "چِ خسیس"اعالػیِ ّبی  -آًچِ خسیس اؾت 

.اعالػبت خسیس زض ّفتِ ّبی اذیط ثِ هغبلت پعقىی اضبفِ هی وٌس تب هَضَػبتی وِ لجال آًْب ضا ذَاًسُ ایس

Practice Changing UpDates ایي ثرف تَنیِ ّبی ٍیػُ ٍ یب ثِ ضٍظ ضؾبًی ّبیی ضا وِ پیف ثیٌی هی  -

ثِ پعقىبى اعالع ذَاّس زاز وِ  UpToDate .وٌین ضا ثطخؿتِ هی وٌس ٍ هوىي اؾت ػول ثبلیٌی ضا تغییط زّس

Practicهَضَػی وِ لجال ذَاًسُ ایس، تَؾظ Change UpDateتحت تبثیط لطاض گطفتِ اؾت.

-آهَظـ ثیوبض UpToDate 1000هَضَع هطثَط ثِ اعالػبت هطثَط ثِ ثیوبض، ثِ ػالٍُ ثیف اظ  1500قبهل ثیف اظ  

پعقىبى هی تَاًٌس ایي اعالػبت ضا ثب ثیوبضاى زض اتبق اهتحبى ثطضؾی وٌٌس، ثِ نَضت   .زض اؾپبًیبیی خْبًی اؾت

.خساٍل چبح وٌٌس یب اظ عطیك ایویل اضؾبل وٌٌس

-آهَظـ هدتوغ ثیوبض UpToDateٍLexicomp®   ّوىبضی وطزُ اًس تب ضاُ حل ّبی آهَظقی خبهغ، خبؾبظی

.ٍ ؾبیط ثطًبهِ ّبی هطالجت ثْساقتی اضائِ زٌّس EMRقسُ ٍ یىپبضچِ ثطای



-ٍیػگی ّبی خؿتدَ UpToDate  ٍ ؾبزُ ؾبظی لبثلیت ّبی خؿتدَ ثب فؼبل وطزى ًوبیف زازُ ّب

.ًبٍثطی زض چٌس ظثبى

Graphics Search -  ایي ٍیػگی لسضتوٌس هَتَض خؿتدَ اخبظُ هی زّس تب هكتطوبى ثطای خؿتدَی

.UpToDateّوِ ثسٍى ذطٍج اظ -زُ ّب ّعاض ػىؽ، ًوَزاض، فیلن، تهَیط ٍ غیطُ 

-هبقیي حؿبة پعقىی UpToDate قبهل هبقیي حؿبة ثطای ووه ثِ قوب ثِ ؾطػت ٍ ثب زلت

.هحبؾجِ ثؿیبضی اظ اًساظُ گیطی ّبی پعقىی هرتلف

اظ هكتطوبى زضهبًگبُ هب ثِ  UpToDateاظ آًدب وِ ثطذی اظ هْوتطیي ووه ّب ثِ -اًتمبزات ٍ پیكٌْبزات 

زؾت هی آیٌس، هب یه زووِ ثبظذَضز ضا ثِ قوب پیكٌْبز هی وٌین وِ ؾَاالت ٍ ًظطات ضا ثِ ؾطزثیطاى هب 

.اضؾبل وٌیس

پعقىبى هی تَاًٌس ثِ ؾطػت زض تؼبهل ثب زاضٍی ثِ زاضٍ ٍ زاضٍ ثِ گیبُ ثب  -تؼبهالت هَاز هرسض ٍ زاضٍّب 

.ضا ثطضؾی وٌٌسLexicompّوىبضی ثبزض UpToDateثطًبهِ تؼبهالت

How to access up to date

اظ ضایبًِ ضٍهیعی، ضایبًِ لَحی یب  UpToDateتدطثِ قوب ثْیٌِ ؾبظی هی قَز، چِ زض زؾتطؾی ثِ

.زؾتگبُ تلفي ّوطا



Earning CME CE CPPcredit

ثِ هٌظَض زؾتیبثی ثِ UpToDateپعقىبى هی تَاًٌس اظ ظهبى هَضز ًظط ذَز ثطای تحمیك زض هَضز ؾَاالت ثبلیٌی ثب

ّوچٌیي خطیبى  EHR / EMRثUpToDateِازغبم .ًیبظّبی تَؾؼِ حطفِ ای ثسٍى ّعیٌِ اضبفی اؾتفبزُ وٌٌس

 .ضا ؾبزُ هی وٌس CME / CE / CPDوبض ثبلیٌی ٍ زؾتطؾی ثِ

ثطذی اظ اػضبی MOC CMEثطای تىویل العاهبتUpToDateپعقىبى هی تَاًٌس اظ اػتجبضات ثِ زؾت آهسُ اظ

ABMS اؾتفبزُ وٌٌس.

آهَظقیاّساف 

UpToDate زض . تَؾظ قَضای اػتجبضثركی ثطای آهَظـ هساٍم پعقىی هَضز تبییس لطاض گطفتِ اؾت 2000اظ ؾبل

اؾت، وِ هٌؼىؽ  ACCMEایي ثبالتطیي خبیعُ .اػتجبض ًبهِ ضا ثب افتربض زضیبفت وطزUpToDate، 2018ؾبل 

، ثلىِ هؼیبضّبی تؿلین اضبفی اؾت وِ ًكبى زٌّسُ تؼبهل ثب ACCMEوٌٌسُ اًغجبق ثب هؼیبضّبی انلی ًِ تٌْب

.هحیظ ظیؿت ثطای یبزگیطی ٍ تغییط ثیكتط پعقه اؾت



Demosخؿتدَ زض ًؿرِ ی ًوبیكی ثِ ظثبى ّبی زیگط

help and traeningضاٌّوب ٍ آهَظـ

UpToDateهطوع پكتیجبًی هطوع پكتیجبًی

همبلِ ثِ عَض وبهل لبثل خؿتدَ اؾت 150ثیف اظ 

خؿتدَی ولوبت ولیسی ذبل

هكبّسُ همبالت هَضز ًظط

UpToDateهكتطوبى فطزی: وبضثط آوبزهیه

اؾتفبزُ وٌیس CMEیبز ثگیطیس چگًَِ ثطای وؿت ٍ اؾتفبزُ اظ

ثطًبهِ تلفي ّوطاُ ضا ًهت وٌیس

پیَؾتي ثِ خلؿبت آهَظـ آًالیي ٍ تمبضبی آًالیي

UpToDateوبضثطاى ًْبزی: وبضثط آوبزهی

ًوبیف ضاٌّوبّبی ثجت ًبم ٍ فیلن ّب ضا هكبّسُ وٌیس

اؾتفبزُ وٌیس CMEیبز ثگیطیس چگًَِ ثطای وؿت ٍ اؾتفبزُ اظ

.وٌیسثطًبهِ تلفي ّوطاُ ضا ًهت 

.وٌیسخلؿبت یبزگیطی آًالیي آًالیي ضا تمبضب 



Editorialؾطهمبلِ 

پعقىبى اعبلؼبتاػتوبز 
تطیي هٌجغ پكتیجبًی   دقیق®UpToDateایي اؾت وِهب فطآیٌس ؾطهمبلِ یىی اظ زالیل انلی 

.ثبلمَُ تهسیك زض خْبى اؾت

ًبقط پعقه، ؾطزثیط ٍ ًظطؾٌدی اظ وبضقٌبؾبى ثبلیٌی ػویك ثبلیٌی ذَز ثِ هٌظَض   6700ثیف اظ 
اًتمبز اظ اضظیبثی ازثیبت پعقىی هَخَز ثطای تَلیس هحتَای انلی زض یه لبلت هرتهط ٍ لبثل خؿتدَ  

.قَزاؾتفبزُ هی وٌٌس وِ هی تَاًس ثِ ؾطػت ٍ ثِ ضاحتی زض ًمغِ هطالجت زیسُ 

(conten)هحتَا

ترههْب

UpToDate®  زض ؾغح ایدبة هی وٌس وِ ًیبظّبی هترهم ضا  )قبهل توبم ثرف ّبی زاذلی پعقىی اؾت

ّوِ   -، اعفبل، خطاحی ػوَهی، ٍ ثیكتط OB / gyn، توبم هطالجت ّبی اٍلیِ، پعقىی زضًٍی، (ثطآٍضزُ هی وٌس

.هكبّسُ لیؿت وبهل ٍ اعالػبت زلیك زض هَضز ّط ترهم .زض یه هٌجغ

UpDatesتوطیي تغییط ظهبى

یب ثِ ضٍظ ضؾبًی ّبی ذبنی ضا وِ پیف ثیٌی هی  / تَنیِ ّبی خسیس ٍ UpDatesثرف توطیي تغییط زازى

وِ هٌؼىؽ وٌٌسُ تغییطات زضایي هفبّین،  .وٌین، هكرم هی وٌس هوىي اؾت ػول ثبلیٌی هؼوَل ضا تغییط زّس

UpToDate  زض ؾبل گصقتِ ّؿتٌس، ثِ نَضت والؾی اضائِ هی قًَس ٍ زض خعئیبت ثطضؾی قسُ زض هَضَع

.هَضز ثحث لطاض هی گیطًس



چه خبر

ّؿتٌس وِ تَؾظ ًَیؿٌسگبى ٍ ٍیطایكگطاى UpToDateهَضَػبت خسیس خسیستطیي خسیستطیي افعٍزُ ّبی

ّوِ هَضَػبت ثِ ضٍظ هی قًَس، ظیطا قَاّس خسیس زض زؾتطؼ لطاض هی گیطًس ٍ   .هَضز تَخِ لطاض گطفتِ اؾت

.ضًٍس ثطضؾی ّوىبضاًِ هب وبهل هی قَز

آهَظـ ثیوبض

UpToDate همبالت آهَظـ پعقىی زض هَضز قبیغ تطیي ثیوبضی ّبی پعقىی ٍ زضهبى  1،500قبهل ثیف اظ

هطثَط ثِ پعقىبى ثِ ًظط هی ضؾس، UpToDateایي همبالت ّوبى هَازی اؾت وِ زض اعالػبت هطثَط ثِ .اؾت

.تٌبؾت ؾجه ّبی ذَاًسى افطاز ثسٍى آهَظـ ضؾوی پعقىی ًَقتِ قسُ اؾتٍ ثِ اهب زض ظثبى ؾبزُ تط 

هبقیي حؿبة پعقىی

.هبقیي حؿبة پعقىی ثب اقتطان قوب زض زؾتطؼ ّؿتٌس 175ثیف اظ 

اعالػبت هَاز هرسض

.همبلِ تىویلی زض هَضز هَاز هرسض زؾتطؾی پیسا وٌیس 6000ثِ ؾطػت ثیف اظ 

ًَیؿٌسُ هكَْض زًیب، ؾطزثیطاى ٍ ًظطؾٌدیْبی ّوىبض، یه   6700ًَیؿٌسگبى ٍ ٍیطاؾتبضاى پعقه ثیف اظ 

فطایٌس ؾطهمبلِ زلیك ضا ثطای اؾترطاج اعالػبت خسیس پعقىی ثِ تَنیِ ّبی هجتٌی ثط قَاّس هؼتجط وِ اثجبت  

زضثبضُ ًَیؿٌسگبى ٍ ٍیطاؾتبضاى هب  .قسُ اؾت ثطای ثْجَز هطالجت اظ ثیوبض ٍ ویفیت آى اؾت، اؾتفبزُ هی وٌٌس

.ثیكتط هغبلؼِ وٌیس ٍ ظهیٌِ ّبی آًْب ضا ثیكتط تَضیح زّیس



هحتَاایدبز 
ًوًَِهجبحث 

.هكبّسُ هَضَػبت ًوًَِ زض ّط ترهم

(clinical podcasts)ّبی ثبلیٌیبزوؿت پ

ٍ "چِ خسیس"زض پبزوؿت ّبی ثبلیٌی هب زض هَضز هْن UpToDateاػضبی ّیئت ػلوی
"Practice Change UpDates"ّوىبضاى  .، ثط اؾبؼ همبالت هدلِ پعقىی اذیط، ثحث هی وٌٌس

هب ضّجطاى پعقه زض ظهیٌِ ّبی ذَز قٌبذتِ قسُ ٍ ترهم ذَز ضا زض اضتجبط ثب ّط ثطٍظ ضؾبًی ٍ تبثیط 
ّط پبزوؿت ثبلیٌی قبهل آذطیي اعالػبت ثبلیٌی هَخَز زض تبضید   .آى زض ػول ثبلیٌی اضائِ هی وٌٌس

.هٌتكط قسُ شوط قسُ اؾت

(physician Authors and Editors)ًَیؿٌسگبى ٍ ٍیطاؾتبضاى پعقه

UpToDate ِیه هٌجغ حوبیت هجتٌی ثط قَاّس هجتٌی ثط قَاّس اؾت وِ ثِ عَض اًحهبضی تَؾظ پعقىبًی وِ ث
.ػٌَاى هترههیي زض ترهم ّبی پعقىی آًْب قٌبذتِ هی قَز، هَضز ثطضؾی لطاض گطفتِ اًس

ًَیؿٌسگبىیه تین ثیي الوللی 
یه خبهؼِ خْبًی اؾت وِ هتكىل اظ ّعاضاى ًفط اظ ًَیؿٌسگبى ٍ ؾطزثیطاى پعقىی اؾت وِ  UpToDateزض للت

ًَقتي ٍ ٍیطایف اعالػبت هجتٌی ثط قَاّس وِ ثِ هترههیي ثبلیٌی زض ؾطاؾط : ثب یىی اظ هكىالت ثطذَضز هی وٌٌس
اگط چِ ایي پعقىبى زض زاًكىسُ زاًكىسُ ّبی هؼتجط پعقىی، عت وبض هی وٌٌس ٍ زض ثطذی   .خْبى ووه هی وٌس

هَاضز تحمیمبت پیكگبهبًِ ضا اًدبم هی زٌّس، آًْب ثبضّب ٍ ثبضّب اظ ثطًبهِ ّبی زضذَاؾت قسُ ذَز ثطای ووه ثِ
UpToDateثب تَخِ ثِ تدطثیبت گؿتطزُ آًْب، ًَیؿٌسگبى ٍ ؾطزثیطاى پعقه هب ثب یه ؾَال   .اؾتفبزُ هی وٌٌس

ثبلیٌی ؾبذتبضی قطٍع هی وٌٌس ٍ آذطیي قَاّسی ضا زض ضاثغِ ثب ایي هَضَع زض اضتجبط ثب ثرف ثعضگتط قَاّس  
ثؼس، آًْب ایي قَاّس ضا ثِ تَنیِ ّبی پعقىبى هی تَاًٌس ثطای تكریم ٍ زضهبى ثیوبضاى  .هَخَز اضائِ هی زٌّس

.ذَز، حتی ظهبًی وِ قَاّس ًبظن اؾت یب ّیچ اخوبػی ٍخَز ًساضز



یه وبضهٌس ؾطهمبلِ اذتهبنی زض زاذل وكَض

پعقىبى وِ ثِ عَض هساٍم  -ثِ ًَثِ ذَز، ایي تین تَؾظ زُ ّب هدلِ هؼبٍى توبم ٍلت پكتیجبًی هی قَز 

هؼبٍى ؾطزثیطاى  .هحتَای ذَز ضا زض ضقتِ ّبی ذَز ضا ثِ ضٍظ ضؾبًی ٍ اضائِ ؾغح ًْبیی ثطضؾی ّوىبض

تسٍیي قسُ اًس ٍ آًْب اظ تَنیِ  UpToDateاعویٌبى هی زّس وِ هَضَػبت هغبثك ثب ضًٍس تحطیطیِ زلیك

ًبهِ ّبی زضهبى ٍ قَاّس اؾبؾی آًْب ثب اؾتفبزُ اظ اضظیبثی ؾیؿتن اضظیبثی، تَؾؼِ ٍ اضظیبثی تَنیِ

(GRADE)ثِ زلیل ؾبذتبض تین هٌحهط ثِ فطز ٍ ؾیبؾت  .، اؾتبًساضز عالی پعقىی اؾتفبزُ هی وٌٌس

زض ثبالی ّط   .تحطیطیِ هب، حسالل ؾِ وبضقٌبؼ پعقه، ّط هَضَع ضا پیف اظ اًتكبض آى ثطضؾی هی وٌٌس

ٍ تَنیِ، ًبم ًَیؿٌسگبى ووه وٌٌسُ، ٍیطایكگط ثرف ٍ هؼبٍى ؾطزثیط ًوبیف زازُ هی  UpToDateهَضَع

.قَز تب اعویٌبى وبهل قفبفیت ًوبیف زازُ قَز



(Subscription options)گعیٌِ ّبی اقتطان

UpToDate®  گعیٌِ ّبی اقتطان ثطای افطاز ٍ گطٍُ ّبی پعقىبى، اظ خولِ پعقىبى، پعقىبى

پطؾتبضی ٍ وبضآهَظاى ثبلیٌی اضائِ هی زّس؛ ٍ ثطای هؤؾؿبت پعقىی ّط اًساظُ ٍ هأهَضیت اظ ولیٌیه 

اقتطان ّب ًیع ثطای ثیوبضاى ٍ هطالجیي زض   .ّبی خبهؼِ ٍ ثیوبضؾتبى ّب تب هطاوع پعقىی آوبزهیه

.زؾتطؼ ّؿتٌس

ثطای ؾبوٌبى، زاًكدَیبى ٍ زاًف آهَظاىUpToDateاقتطان ّبی

UpToDate  ثِ قوب ووه هی وٌس تب تهویوبت تكریهی ٍ تهوین گیطی زضؾت ضا ثیبهَظیس ٍ زض

.حیي اًدبم هطاحل ٍ آهبزُ قسى اهتحبى، یه هٌجغ ػبلی اؾت

گعیٌِ اقتطان یه هعیت هكبثِ ثِ ػٌَاى یه اقتطان حطفِ ای ضا زض وؿطی اظ لیوت اضائِ هی  ایي 

زّس؛ افطاز ٍاخس قطایظ زضیبفت ّعیٌِ اقتطاوی وبّف یبفتِ ثب اثجبت ٍضؼیت وبضآهَظ ضا زضیبفت هی 

.وٌٌس



ؾطهبیِ گصاضی زض ثْجَز هطالجت اظ ثیوبض

تحمیمبت ًكبى هی زّس وِ ٍلتی پعقىبى هی تَاًٌس ثِ پطؾف ّبی ثبلیٌی وِ ضٍظاًِ ثط آًْب پبؾد هی 

ػالٍُ ثط ایي،  .زٌّس، پبؾد هثجت ثِ ایوٌی ثیوبض، ًتبیح ٍ ؾبیط اّساف هْن ثیوبضؾتبى ّب زاقتِ ثبقٌس

ثِ عَض هفهل ثط UpToDateگعاضقبت زؾت اٍل اظ هكتطویي ٍ وتبثساضاى پعقىی تبییس هی وٌس وِ

.ػولىطز ضٍظاًِ تبثیط هی گصاضز

ثْجَز ویفیت هطالجت، عَل ػوط، ایوٌی ثیوبض ٍ هطي ٍ هیط هی تَاًس هَخت نطفِ خَیی لبثل هالحظِ ای  

یىی اظ ضٍیىطزّبی UpToDateثطای هَؾؿبت هطالجت ّبی ثْساقتی قَز، ٍ ایي ثبػث هی قَز تب

.ثْساقتی ثبقسهمطٍى ثِ نطفِ ثطای ثْجَز هطالجت ّبی 




