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 MD Consultباوک اطالعاتی 
MD Consult: سريیس یک در را جهان پسشکی مىابع برتریه 

 . است ومًدٌ جمع ایىتروتی مجتمع
consult MD در جًیی صرفٍ هالتیتس زمیىٍ در را رتبٍ باالتریه  

 دریافت ، بیماران مراقبتی ريشهای بهبًد ي دقیق اطالعات ،ارائٍ زمان
 .است ومًدٌ

اطالعاتی پایگاٌ آن واشر Elsevier  است. 
 در آن مجالت  science direct  باشد ومی مًجًد. 

 



لینک دسترسی: 

 

www.MDconsult.com 

 

یا از طریق سایت کتابخانى ملی 

http://www.mdconsult.com/


Sources in MD consult: 

 

1.80 journal clinics 

2.10000 patient education 

3.50 e-book 

4.1000 guideline 

5.22000 drugs (food and drug administration) 

6.CME 

7.50000 image 

8.news 



First Consult: 
First Consult  یک پایگاه اطالع رسانی پزشکی است کى بطور مداوم

جدیدترین رهنمودها و اطالعات روزآمد و مستند را در مورد ارزیابی ، 

این سایت . تشخیص و مدیریت بیماران در اختیار کاربران قرار می دهد
 .جوت دسترسی سریع پزشکان ساختى و طراخی شده است



  :First Consultبخشوای 
Medical Topics   : مربوط بى موضوعات پزشکی است کى بصورت

الفبایی مرتب شده است و با کلیک روی هر خرف می توانیم تمام 
موضوعات پزشکی کى با آن خرف شروع می شوند را ببینیم و یا در 

 .آن را جستجو کنیم  Searchقسمت 

Differential Diagnoses  : کى مربوط بى تشخیص های افتراقی
است کى آن هم بصورت الفبایی بوده کى با انتخاب یک خرف از خروف 
موجود می توانیم تمام تشخیص های افتراقی کى با آن خرف شروع می 

 .شوند را ببینیم

Procedures  : روشوا و روند ها را بى ما نشان می دهد و بى صورت
الفبایی مرتب شده است و با انتخاب یک خرف روشوایی کى با آن خرف 

 .انتخاب می شوند را می توانیم ببینیم

 

http://www.mdconsult.com/


Books  :  
 متون پزشکی بسیار معتبر را دارا است و با وجود متن کامل بیش از

کتاب مرجع پزشکی ، کاربران قادر خواهند بود تا بى صورت  500

همزمان در کل مجموعى جوت رسیدن بى اطالعات مورد نظر خود بى 
 .جستجو بپردازند



 books:قسمتوای 
Alphabletically  کى کتب را بصورت الفبایی بى ما نشان می دهد کى

 .با کلیک روی هر کتاب می توانیم آن را مشاهده کنیم

 

Specialties  : کى کتب را بر خسب رشتى تخصصی تقسیم بندی کرده

است کى با کلیک روی هر کدام می توانیم کتبی کى در مورد آن رشتى 

تخصصی موجود است را ببینیم و درکنار صفخى هم در زیر هر رشتى 
 .تخصصی یک سری کتاب را معرفی کرده است

 

http://www.mdconsult.com/das/booklist/body/431746503-118?booklist_order=_specialty&format=AT


Journals: 
 

 نى تنوا چکیده ها بلکى تمام متن مقاالت از طریق موتور جستجوی قدرتمند
Medline کى شامل مختوای کامل 

 ژورنال پزشکی 70مقاالت بیش از  

 و ژورنالوای کلینیک آمریکای  

 .شمالی می باشد ، ارائى داده می شود

http://www.mdconsult.com/das/journallist/body/431746503-121


The Clinics  :  
 این قسمت راهنمای آموزشی می با شد و در این مجموعى بیش از

انجمن تخصصی پزشکی  75راهنمای آموزش بالینی کى توسط  1000
 .تویى و ارائى شده است در اختیار کاربران قرار می گیرد

 کلینیک های آمریکای شمالی منابع قابل اعتمادی برای بررسی های بالینی
قابل  Onlineکاملی از راهنمای کلینیکوا بى صورت   Full text. هستند

تا کنون قابل  2002تمام مقاالت از سال  PDF. دسترسی است 

دسترسی است و جستجو می تواند بین تمام کلینیک ها و یا در یک کلینیک 
 .خاص انجام شود

 

http://www.mdconsult.com/das/clinicslist/body/431746503-123


Patient Education  :  
 صفخىPatient Education  یا آموزش بیماران کى شامل برگى های

آموزشی بیماران است کى در زمینى شناخت بیماری و نیز درک دستورات 

در این سایت بیماران می توانند . درمانی پزشک بى بیمار یاری می رساند

همچنین پزشکان . برگى آموزشی دسترسی داشتى باشند 5000بى بیش از 

قادر خواهند بود تا تػییراتی در این برگى ها مطابق با نیاز خود ایجاد 
 . کنند

 اطالعیى آموزشی بیماران قابل دسترسی است کى می  10000نزدیک

اکثر نوشتى ها . توان آنوا را پرینت گرفت و در اختیار بیماران قرار داد
پایین بوده و یک تا دو صفخى هستند و نسخى اسپانیایی آن  Levelدارای 

 .موضوع ها قابل دسترسی است% 30هم تقریبا در 

 



 :Patient Educationبخشوای
Conditions & Treatments  : چگونگی و درمان بیماری را نشان

می دهد کى بى صورت الفبایی بوده و با انتخاب یک خرف می توانیم تمام 
 .اطالعیى های درمانی کى با این خرف شروع می شوند را مشاهده کنیم

Medications  : در رابطى با تجویز داروها بوده کى بى صورت الفبایی

بوده و با کلیک روی هر خرف می توانیم تمام داروهایی کى با آن خرف 

شروع می شود را ببینیم و با کلیک روی هر دارو نخوه تجویز آن 
 .مشخص می شود

 



Specialties  : کى بیمار می تواند بیماریوای اختصاصی و ویسه را بى

صورت الفبایی در این قسمت بیابد و در مورد آنوا اطالعاتی را بدست 
 .آورد

Spanish  : نسخى اسپانیایی آن بوده کى بى صورت الفبایی مرتب شده

است و با کلیک روی هر خرف می توانیم برگى های آموزشی اسپانیایی 
 .مورد نظر را دریافت کنیم

 

http://www.mdconsult.com/das/patient/body/431746503-123/33/toc?tab=cond


Drugs   :  
 صفخى بعد ، صفخىDrugs  می باشد کى یک مجموعى مستقل مرجع

اطالعات مراقبت های پزشکی را  22000دارویی است کى بیش از 
 MDدر بخش روزآمد نمودن اطالعات دارویی . ارائى می دهد

Consult  اطالعات آخرین داروهای بى ثبت رسیده ، اخطارهای ایمنی و

 .دیگر اطالعات دارویی را بى صورت مشخص ارائى داده است

 



 drug:بخشوای
Drugs  : کى نام داروها را بى صورت الفبایی در اختیار ما قرار می دهد

و با کلیک بر روی هر خرف می توانیم تمام داروهایی کى با آن خرف 
 .شروع می شوند را بیابیم

Indications  : کى مربوط بى نشانى های دارو ها می باشد کى بى

صورت الفبایی است و با کلیک روی هر خرف می توانیم تمام نشانى های 
 .دارویی کى با آن خرف شروع می شوند را ببینیم 

Contraindications  : بى معنی عدم تجویز می باشد و بى صورت

الفبایی مرتب شده است و با کلیک روی هر خرف ، داروهایی کى با آن 

خرف شروع می شوند را برای ما نشان می دهد و با کلیک بر روی هر 
 .دارو موارد عدم مصرف دارو را نشان می دهد

 



Adverse reactions  : در مورد واکنش های مضر و مخالف است و

بى صورت الفبایی مرتب شده است و با کلیک روی هر خرف می توانیم 

همى داروهای با واکنش مخالف را کى با این خرف شروع می شوند را 
 .  ببینیم

Safety Notices  :نکات ایمنی را بى ما نشان می دهد. 

FDA Approvals  : تجویزهایFDA  را نشان می دهد کى بى منظور

آگاهی دادن در مورد غذای ما ، مدیریت داروها و سازنده های داروهای 
 .مخصوص می با شد

 

http://www.mdconsult.com/das/pharm/lookup/431746503-123?type=alldrugs


Guidlines  :  
 صفخى بعد ، صفخىGuid lines  یا صفخى راهنما می باشد کى راهنمای

عملی می باشد و شامل خالصى های کوتاه از تازه ترین راهنماهای عملی 
 .آنوا می باشد  Full textاز منابع دیگر همراه با لینکوایی بى 

 



 :Guidlinesبخشهای
Topic (A-Z)  : موضوعات را بى صورت الفبایی مرتب کرده است و

با انتخاب یک خرف می توانیم تمامی راهنماهای عملی آن موضوع کى با 
 .آن خرف شروع می شوند را بیابیم

Specialties  : بى معنی اختصاصی بودن و راهنماهای عملی

اختصاصی است و بى صورت الفبایی است کى با کلیک روی هر کدام می 
 .توانیم آن را مشاهده کنیم

Authoring Organization  : بى معنی سازماندهی نوشتاری می

باشد کى کالح ها و آکادمی های معروف را بى ترتیب الفبایی مرتب کرده 

است و با کلیک روی هر کدام می توانیم راهنماهای عملی هر کدام را 
 .مشاهده کنیم

 

http://www.mdconsult.com/das/guidelines/431746503-123/1/toc?tab=topic


Images   :  
 صفخى بعد ، صفخىImages  یا تصاویر می باشد کى جستجوی سریع

تصاویر پزشکی با کیفیت عالی را از کتابوای پزشکی  50000بیش از 

مشوور برای ما امکان پذیر می کند و شامل عکس ها ، جدول ها ، 
 .نمودارها و موارد دیگر است

 استفاده کننده ممکن است کى تصاویر را برای استفاده شخصی یا غیر

تجاری پرینت کرده یا دانلود کند اما این تصاویر دارای خق کپی رایت 

بوده و بى صورت کامل و سالم نگوداری می شود و برای استفاده از 

تصاویر در پوستر و یا نشریى و یا موارد مشابى باید از طریق سازمان 
Elsevier اجازه درخواست شود. 

 

http://www.mdconsult.com/das/figure/body/431746503-123


News  :  
 صفخىNews  یا اخبار خالصى های پزشکی کوتاه و پیشرفتوای جدید را

از ژورنالوای اصلی و نیروهای دولتی و مشاوره های پزشکی فراهم می 
و پرسنل  Elsevier Globalکند و شرح این اخبار توسط اخبار پزشکی 

 فراهم می شود MD Consultآموزشی 

http://www.mdconsult.com/das/stat/body/431746503-123/mnfp?date=week&general=true&mine=true


CME  :  
 مخففContinuing Medical Education  می باشد کى بى معنی

 .آموزش مداوم پزشکی است

 عالوه بر اینMD Consult  برنامى آموزش مداوم  200نزدیک بى

کاربران . موضوع تخصصی پزشکی را ارائى می دهد 15پزشکی از 
را  CMEساعت اعتبار دوره های آموزشی مداوم  50ساالنى قادرند تا 

 5از بین  CMEبدست آورند همچنین آنوا قادر بى دریافت اعتبار رایگان 

بى مخض آنکى تست ها و ارزیابی ها کامل شود . کنفرانس برتر می باشند
از طریق سایت دانشگاه پزشکی آلبرت  CMEگواهی نامى رسمی 

 .انیشتین قابل دانلود خواهد بود

 

 

http://www.mdconsult.com/about/cme/431746503-123/instruct.html?tab=poccme&poccme=true



