
 

	  
ساعددتكمم في أأددااء هھھھذذهه االمهھمة ددووررااً بالغ ااألهھھھميیة٬، وولمُ  UpToDateدداافع إإكليینيیكي عنن يیعتبرر ددوورركمم كمُ 

ماررساتت االتي تحفزز عمليیة االتسجيیلل ووااإلستخدداامم االفعلي.نقددمم لكمم أأفضلل االمُ   
  االمررحلة ااألوولى: نددعووكمم إلعدداادد خططة تووااُصلل ووتنميیة لإلتصاالتت

   االتقليیدديیة االتووااصلل ووصيیاغاتت بنماذذجج ااإللمامم منن عاليیة ددررجة على االكرريیمم عميیلنا يیصبح حيیثث" االعميیلل نجاحح مرركزز"لـ ززيیاررتكمم ننتظظرر !
دد جانبكمم منن عالمة ووضع !    االمختلفة االموواادد إإلى االددخوولل لتسهھيیلل" االعميیلل نجاحح مرركزز" في مكانكمم ُتحددِّ
   Training Resource Center االتددرريیبب منابع مرركزز في االمووجووددةة UpToDate منتجاتت معلووماتت على ااإلططالعع يیمكنكمم !
ووتططوويیررهھھھا االمعررفيیة االددرراايیة لتنميیة فررصص خمسة تتضمنن قائمة على االتعررفف !  
االتسجيیلل ووعملل االمعررفيیة االددرراايیة تنميیة ززيیاررااتت إإجررااء فيیهھا يیمكنكمم االتي االتوواارريیخ تحدديیدد !  

 

بناء االددرراايیة االمعررفيیة وومتابعة ووقائع االتسجيیلل ة االثانيیة:االمررحل  
ً  ستجددوونن( UpToDate Anywhere لمززاايیا للترروويیج" تنفيیذذيي مسؤؤوولل" منن إإخططاررااً  إإررسلل ! " االعميیلل نجاحح مرركزز" في بهھ لإلستررشادد نمووذذجا

(Customer Success Center  
ةة ااإللكتررووني بالبرريیدد سائللرر( االمووظظفيینن تسجيیلل مهھمة لتسهھيیلل االتسجيیلل إإجررااءااتت تنفيیذذ تابع ! ً  ُمعددَّ  االتووااصلل مووااقع صفحاتت على وومنشووررةة مسبقا

 ااإلجتماعاتت هھھھامشش على االمنعقددةة ااإلجتماعيیة االمناسباتت ووُتحقِّقق) Customer Success Center" االعميیلل نجاحح مرركزز" صفحة في ااإلجتماعي
عة  ضخمة أأعددااددٍ  تسجيیلل ووإإجررااء ووقائع خاللل منن متميیززااً  أأددااءً  عمالؤؤنا  وويُیحققق جيیددةة٬، تائجن االغذذاائيیة االووجباتت مووااعيیدد أأثناء كافتيیرريیا منن بالقرربب أأوو االُمووسَّ

.االعمالء منن  
 مووااقع على مددااخالتكمم ووفي لعمالئكمم وواالمووجهھة نشاططكمم أأخبارر عنن تصددرر االتي االددوورريیة االررسائلل ضمنن  UpToDate حوولل معلووماتت تضميینن !

ةةُمع مررااسالتت( ااألخررىى وواالووسائطط ااإلجتماعي االتووااصلل ً  ددَّ " االعميیلل نجاحح مرركزز" مووقع في ااإلجتماعي االتووااصلل مووااقع على منشووررةة ووبووستاتت مسبقا
Customer Success Center(  

" mobile apps االمتحرركة االتططبيیقاتت تنززيیلل تشجيیع   
" )متاحة كانتت إإنن(  EHR"  ااإللكترروونيیة االططبيیة االتسجيیالتت" ااستخدداامم على االتشجيیع   
" ً  ذذلكك كانن كلما االمستمرر االططبي عليیمماالت مجالل في أأررصددةة إلكتسابب االترروويیج  مناسبا  
" االووااقعيیة شهھاددااتهھمم أأوو/وو نجاحهھمم قصصص ووتقدديیمم عررضض على االززمالء تشجيیع   

 وواالتططبيیقاتت االتسجيیلل ططرريیقة سهھوولة مددىى لعررضض UpToDate قبلل منن االُمعدّدةة االفيیدديیوو ووأأفالمم) PowerPoint بوويینتت باوورر( شرراائح الستخدداامم نددعووكك !
)Customer Success Center" االعميیلل نجاحح مرركزز" مووقع في االمتاحة ٬، mobile app download االبرراامج بتنززيیلل االخاصة االمتحرركة  

 

للتسجيیلل وواالترروويیج بالمعررفة االتززوودد في لإلستمرراارر نددعووكك: االثالثة االمررحلة  
بباالتددرريی ووقائع ووأأثناء االططعامم غررفة ووفي االمووظظفوونن يیعقددهھھھا االتي ااإلجتماعاتت في UpToDate ااستخدداامم إإعتمادد !  
ً  تصددرر االتي ااإلررشاددااتت في ااآلخرريینن مع شارركك ! Expert User Series tips ااستخدداامم حوولل شهھرريیا  
 مجمووعتكمم منن االمقددمم االددعمم تضميینن مع ااإلنتررنتت٬، على االمنعقددةة شهھرريیة االنصفف االتعليیمم نددووااتت سالسلل لحضوورر لززمالئكمم منكمم االددعووةة تووجيیهھ !

 االمستمرر االططبي االتعليیمم مجالل في ساعاتت ووااسترردداادد تعليیميیة ساعاتت أأررصددةة على االحصووللوو االمستمرر االططبي االتعليیمم برراامج لتحفيیزز االتعليیميیة
CME/CE/CPD ذذلكك كانن كلما  ً .ُمتاحا  

 ووعدددد CME/CE/CPD االمستمرر االططبي االتعليیمم ساعاتت منن االمتحقِّقق االعدددد مثلل نجاحاتت ووووقائع قصصص بهھا ااإللكتررووني بالبرريیدد متابعة ررسائلل إإررسلل !
 كيیفيیة حوولل االعالجيیة٬، االططبيیة االررعايیة تقدديیمم مجالل في ططررفكمم االعامليینن منن االمقددمة االبيیِّناتت ووشهھاددااتت بالفعلل٬، االمتصلة االمتحرركة ااإللكترروونيیة ااألجهھززةة

UpToDate لمووقع ااستخدداامهھمم  
 

 ,Show مباشرر قوولل ددوونن لكنن االنتائج أأبررزز( مبددأأ تططبيیقق خاللل منن ااإلستخدداامم منن مززيیدد على االتشجيیع
Don’t Tell(  

 ووااجتماعاتت االررسمي االعملل مهھامم خاررجج االتددرريیبب خاللل منن االعالجيیة االصحيیة االررعايیة تقدديیمم مجالل في االعامليینن أأمامم UpToDate محمال ززرر إإعررضض !
 لهھ ااألساسيیة وواالخصائصص االمنتج عررووضض إإستخددمم" (وواالتعلمم االغددااء لتناوولل نددعووكك" إإسمم تحتت االمنعقددةة وواالووقائع االططبيیة االررعايیة مجالل في االعامليینن

)Training Resource Center االتددرريیبب موواارردد مرركزز" في وواالمووجووددةة  
وواالمستمررةة االمتووااصلة االتددرريیبب ووبرراامج تووجهھاتكمم ضمنن UpToDate تضميینن !  
ً  معددةة بووستاتت( ااإلستعمالل ووأأررقامم االنجاحح قصصص نشرر في Share" شارركك" !  االتووااصلل مووااقع في شررللن ُمسبقا

	)Customer Success Center" االعميیلل نجاحح مرركزز" مووقع في ااإلجتماعي    

http://www.uptodate.com/home/training-resource-center
http://www.uptodate.com/home/training-resource-center

