دریافت زمینه های موضوعی از صفحه نتایج جستجو
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واژه جستجوی درج شاده توساط کااربر وجاود داشاته

بعد از وارد کردن عبارت جستجو و اجرای جستجو توسط Up To
 , Dateنتایج جستجو همانند تصویر نشان داده می شود.

اشتباهات امالیی یا سایر اشکا ت تایپی در اصاطال یاا

راهنمای استفاده از پایگاه اطالعاتی
Up To Date

باشد.
 .3باااارای مباااااص باااارای اصااااطال  CEAدو معنااااای
 Carcinemembryonicو Caritid endarterectomy
وجود دارد .همان طور که در تصویر شماره ( )4نشان داده شاده
است  Up To Date ,هر دو پ شنهاد را در با ی صفحه نتاایج
جستجو برای اصطالج  CEAارائه کرده است.

بااا کک اا

باار روی

موضوع مورد نظر می توان اطالعات مربوط به آن زم نه موضوعی را
مشاهده کرد.
بااا اشاااره موشااواره باار روی هاار کااداا از زم نااه هااای موضااوعی
می توان در سمت راست صفحه اطالعات جزئی تری مربوط باه آن

اطالعات ویژه ب مااران  Up To Dateصادها موضاوع آموزشای را

موضوع را مشاهده کرد و درباره انتخاب مطکب مناسب تار و مارتبط

برای ب ماران فراهم آورده است همانند اطالعات مخصوص پزشاکان
هر  4ماه ی

تر  ,تصم م گ ری بهتری داشت.

ترین مطالب در اخت ار ب ماران قرار می گ رد .ایان اطالعاات مرباوط

استفاده از پیشنهادهای جستجو :
در برخی از موارد  Up To Dateبه هنگاا جستجوی ی

بار روز آمد می شوند و در نت جه دق ق تارین و جدیاد

به شایع ترین ب ماریها بوده و به جنبه هایی از ب ماری مانناد ریسا
موضاوع

اصطالحات تکم کی یا جایگزینی را پ شنهاد می دهاد کاه در باا ی
نتایج صفحه نتایج جستجو نشان داده می شوند .این ماوارد عبارتناد
از :

فاکتورها  ,عکل ب ماری  ,روشهای تشاخ ص  ,اقادامات پ شاگ رانه ,
اختال ت و درمان های پ شنهادی اشاره می کند.

معاونت تحق قات و فناوری
اطالعات ارائه شده در این قسمت تنها برای آموزش و آگاهی
ب ماران و خانواده های آنها می باشد .و برای سایر خواانندگان
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برای ی
ب ش از ی

اختصار که در جستجو به کاربرده شاده اسات

مناسب ن ست.

دانشگاه عکوا پزشکی قم
زمستان 79

معنی وجود داشته باشد.
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مرکز کتابخانه دیج تاص – اداره انتشارات و منابع عکمی
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Up To Dateمنبع اطالعاتی الکترون کی است که بر روی وب و یاا

آسپرین با ناا تجاری  Aspirinقابل جستجو است و با ناا ش م ایی

در قالب لاو فشارده منتشار شاده و اطالعاات تفصا کی را دربااره

Acetylsalicylic acidیااا بااا ناااا اختصااار عکماای  ASAامکااان

مراقبات از ب مااار و مااوارد بااال نی اعام از عالئاام بااال نی  ,روشااهای
آزمایشگاهی و تشخ ص و درمان ب ماریها ) ارائه می دهاد کاه بارای

دسترسی به اطالعات مورد نظر وجود ندارد.

خالصه کردن عبارت جستجو
برای بازیاابی اطالعاات دق اق تار  ,عباارتی را وارد پنجاره
جستجو کن د که دق قا آنچه را که می خواه اد نشاان دهاد.

پزشکان و ب ماران کاربرد دارد هر ساله با ش از  08م ک اون گازارش

برای مباص به منظور یافتن اطالعاتی درباره چگونگی درماان

مربوط به ب ماران توسط تا م هاای تحق قااتی  Up To Dateماورد

فشار خون در دوران حامکگی ,دق قا عباارت Treatment

پژوهش و بررسی قرار می گ رد و هر  4مااه یکباار اطالعاات ارائاه

 of hypertension in pregnancyرا وارد کااادر

شده در  Up To Dateبه روز رسانی می شود.

جستجو کن د .زیرا این عبارت اطالعات دق ق تری را نسبت

ورود به محیط جستجوی Up To Date
 .1از طریق آدرس www.utdo.ir
 .2از طریق لینک  Up To Dateدر سایت منابع الکترونیکک
دانشگاه.
پوشش موضوعی Up To Date
 Up To Dateب ش از  9388زم ناه موضاوعی را در  13تخصاص

به واژه  hypertensionبرای شما بازیابی خواهد کرد.
جستجو در Up To Date
برای جستجوی اطالعات در  Up To Dateمراحل زیر را دنباص

 Up To Dateاختصارات ومترادف های رایج را تشاخ ص

کن د:

ماای دهااد .باارای مباااص ککمااه  GERDنتااایج مربااوط بااه
.1

پزشکی پوشش می دهد.در این پایگاه ب ش از  97هزار ساند و با ش
از  278هزار منبع فراهم شده است و ی

پایگاه اطالعاتی دارویای و

پ وندهایی به چک ده های مد ین ن ز ارائه شده است.

نکات جستجو :

در کادر جستجو ( ( New Searchعبارت جستجوی
خود را وارد کن د.

این پایگاه اطالعاتی برنامه ای است که به تحک ل تداخل هاای مااب ن

رفالکس مری ) را بازیابی می کند.
 .2در فرایند جستجو استفاده از حروف بازر

نکته  :عبارت جستجو می تواند ناا ب ماریها  ,رویکردها و
اختال ت آزمایشگاهی  ,ناا داروها و رده های دارویی باشد.

پایگاه اطالعات دارویی Drug interaction

( Gasteroeophageal reflux diseaseب ماااری

نتایج یکسانی را بازیابی می کند.
 .3عبارت جستجو به طور خودکار در تمامی تخصص هاای
موضوعی پزشکی تحت پوشش  Up To Dateجساتجو مای
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بر روی  Goکک

.3

در صفحه نتایج جستجو با کک

کن د.
کردن بر روی ی

شود.

دارو با دارو  ,گ اه دارویی با دارو و گ اه دارویای مای پاردازد .بارای

عنوان

 .4در  Up To Dateناا ی

انجاا جستجو ناا داروی مورد نظر در پنجره جستجو وارد می شاود.

موضوعی

انتشار قابل جستجو نمی باشد

بعد از انجاا جستجو برای مشاهده ناا تماا داروها و ماوادی کاه باا

 ,نتایح

داروی مورد نظر که تداخل دارند  ,بر روی نااا دارو کک ا

کارده و

س اهه ای از داروهاا و ماوادی ه تاداخل دارویای دارناد نشاان داده

نویسنده  ,عنوان ی

مربوط به
آن موضوع را مشاهده کن د.

می شود .داروها از طریاق نااا تجااری قابال بازیاابی هساتند .مابال

1

یاا کوچا
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مجکاه و سااص

