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UpToDate  

  

 440 از بيش اين مجموعه در .است پزشكي شواهد بهترين بر مبتني درماني پيشنهادات شامل دنياست  كه در باليني اطالعات منابع ترين استفاده پر از يكي 

 در .مي شود تركيب مجموعه اين هاي داده با شود، منتشر جديدي مهم مطلب اينكه به محض و شوند مي بازبيني نويسندگان و ويراستاران توسط ژورنال

تركيب  آن با و گرفته قرار است شده منتشر زمينه آن در قبال كه مرتبطي محتواي موضوعي ميان در بلكه، شوند نمي افزوده ساده بطور جديد مطالعات واقع
 .مي شوند

  
  بيمارتوسط   به مربوط باليني مسئله ميليون 80 از بيش ساله كنيد هر دريافت بيمار درمان و معاينه لحظه در را خود باليني سؤاالت پاسخ كمك مي كند

UpToDate است بررسي و پژوهش مورد. 

  
 دهد مي قرار باليني هاي آخرين يافته جريان در را شما كه است بروز و جامع پايگاهي. 

  

   uptodate جستجويورود به محيط 

  http://www.uptodate.comاز طريق آدرس .1

  در سايت كتابخانه مركزي دانشگاه uptodate  از طريق لينك  .2
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