




 و پرستاران پزشکی، دانشجویان پزشکان، برای پزشکی اصلی منابع از یکی  
 است مرجعی همچنین شود می محسوب سالمت بخش متخصصان سایر
 .درمانی و پزشکی های مراقبت درباره خود سواالت پاسخ دریافت برای

سرچ امکان پایگاه این pico دیگری های مزیت دارای ولی ندارد وجود 
 است

 



است رایگان پایگاه یک 

دارد وجود موبایل اپلیکیشن صورت به 

دهد می را کنفرانسها گزارشهای. 
دارد اختیار در روزآمد صورت به تخصصی های زمینه در پزشکی اخبار. 
و مجله 125 از بیش textbook  گیرد می بر در را پزشکی. 
اطالعاتی منبع از را پزشکی تخصصی اخبار Reuters  گیرد می. 
های پایگاه به medline  و drug reference  شود می لینک. 
850 از بیش سایت این CME  دارد الین آن فعال. 
CME (continuing medical education  ) : روز ، مداوم فعالیتهای  

 . بالینی پزشکان برای جهانی و آمد
سایت قسمت این (CME  ) شود می آمد روز هفته در دوبار صورت به.   
CE )continuing education  ) : و پرستاران برای مداوم آموزش  

 می مشخص  pharmacist CEو  nuers CE با که باشد می داروسازان
 .شود

باشد می دراگ مولتی صورت به دارویی تداخالت چک بخش دارای. 
 
 



زمینه های موضوعی medscape 
، جراحی ، ایدز ، کاردیولوژی ، هماتولوژی ، رادیولوژی ، سالمت آلرژی 

زنان ، پزشکی اطفال ، پزشکی مولکولی ، پزشکی داخلی ، پرستاری ،  
 .است... ، کلیه ، دیابت و اعصاب 

 
اهداف medscape 

 م کردن اطالعات جامع کلینیکی برای بهتر کردن مراقبت از  هفرا
 بیماران

  اطالعات ساده و مفید و گرفتن کمترین وقت مصرف کنندهگردآوری 

  کردن وسایل آموزشی و ساختاری مورد نیاز فعلی برای تمرینفراهم 
 



همین طریق از را تخصصی رشته 30 از بیش پیرامون خبرها جدیدترین :پزشکی اخبار  
 کارشناسان نظرات نقطه دهد، می پوشش را FDA های اطالعیه تمام کنید، دریافت برنامه

 از استفاده امکان است، پذیر امکان ها کنفرانس به مربوط اخبار به دسترسی دارد، خود در را
 به راجع هایی توصیه و اخبار ها این همه بر عالوه دارد، وجود معتبر های روزنامه مقاالت

 .دارد وجود آن در نیز پزشکان شغل
داروها مصرف میزان درباره اطالعاتی ثانیه چند عرض در :ابزارها و داروها به مربوط اطالعات 

 را داروها عملکرد و تاثیر .آورید دست به کودکان مختلف های بیماری و بزرگساالن برای
 و خود از مراقبت برای و باشید داشته دسترسی پزشکی های حساب ماشین به .کنید بررسی

 .شوید مند بهره سالمتی برنامه یک از بیمارتان یا
پیرامون اطالعات آوری جمع با :است آن شرایط و بیماری هر به راجع اطالعاتی دارای 

 قدرتمندی منبع کدام هر خاص شرایط و بیماری 4400 از بیش با درمانی، و بالینی شرایط
 می بازبینی و نوشته متخصص پزشکان توسط اطالعات این تمام .است بیماران اختیار در

 .شود



دربرگیرنده که پزشکی حساب ماشین 129 از بیش به :پزشکی های حساب ماشین 
 موجود کننده محاسبه قابلیت طریق از هاست بندی دسته و ها مقیاس ها، فرمول

 این در کدام هر مصرف میزان با همراه دارو 600 از بیش .باشید داشته دسترسی
 .است شده داده قرار منبع

یک دقیق کنترل تحت دارو یک چگونه که دریابید :داروها فرمول به راجع اطالعاتی  
 هم با را مجموعه یک در شده بندی درجه داروهای آسانی به و است ویژه برنامه

 .بیابید خود بیمار برای را موردنظر های گزینه بتوانید تا کنید مقایسه
های دوره از :دهید ادامه را پزشکی آموزشی های دوره توانید می CME/CE هم 

 کار مجوز و نامه گواهی گرفتن برای هم و تخصصی های پیشرفت به دستیابی برای
 .شوید برخوردار

نیاز بدون کنید، می انتخاب را برنامه داده پایگاه دانلود به مربوط گزینه که هنگامی 
  تاثیرات بررسی و داروها عملکرد و شرایط دارویی، منبع از استفاده امکان اینترنت، به
 .است پذیر امکان کدام هر



مطالب محتوای ایجاد در در برجسته داروساز و پزشک 7700 از استفاده 

مکمل و گیاهی داروی سی از بیش و   مختلف داروی هزار8 به دسترسی. 

از انواعی و بدن مختلف های ارگان آناتومی به دسترسی variation ارگانها طبیعی های 

و داروها مصرف میزازن سریعتر محاسبه برای پزشکی حساب ماشین 129 به دسترسی 
 ها ارگان طبیعی عملکرد

و داروها تشخیص برای پزشکی ابزارهای از استفاده … 

کلیپ قالب در علمی های بحث و ها فیلم از انواعی به دسترسی 

راه و پاتوفیزیولوژی ، بیماری عالئم ، بیماری های علت ، ها بیماری اطالعات به دسترسی 
 ازمایشگاهی و درمانی های

پزشکی های رشته انواع به تخصصی دسترسی 

افتراقی های تشخیص همراه به بالینی تصویر هزار30 به دسترسی 

خاص بیماران برای جایگزین داروهای درباره معتبر منابع از استفاده 

جراحی روش هزار از بیش جزییات 

داروها یا ها بیماری سریع جستجوی قابلیت 

ایمیل و اجتماعی های شبکه در مطالب گذاری اشتراک به قابلیت 

 


