
   Embaseآشنايي با پايگاههاي اطالعاتي

 

 EMBASE  يکي از بزرگ ترين مجموعه هاي اطالعاتي الکترونیکي است که توسط Elsevier وارائه مي تهیه

 .شود

 EMBASE  تا  1791میلیون رکورد ازسال  11يک پايگاه اطالعاتي زيست پزشکي و علوم دارويي است . بیش از

% از رکوردهاي آن داراي چکیده و مجموعه مجالت 06چکیده به آن اضافه مي شود. 066666کنون دارد و ساالنه 

 کشور جهان است  96عنوان از  1066آن 

 :شامل موارد زير استEMBASE پوشش موضوعي

 

 تحقیقات دارويي ، داروشناسي و سم شناسي 

 پزشکي بالیني 

 پژوهش هاي زيست پزشکي

 مديريت بهداشت 

 بهداشت محیط و بهداشت حرفه اي

 روان پزشکي

 پزشکي قانوني

 مهندسي پزشکي

EMTREE تزاروسLife Science الزوير است که اطالعات زيست پزشکي را توصیف مي کند. 

EMTREE  در 1791ازسال EMBASE استفاده شده است. 

 

MEDLINE  يک پايگاه اطالعات زيست پزشکي است که توسط کتابخانه ملي پزشکي امريکا تهیه و ارائه مي

 .شود

MEDLINE 16  تا کنون دارد 1700میلیون رکورد از سال.  

MEDLINEداراي اطالعات اختصاصي در زمینه پرستاري و دندانپزشکي است . 

 .واژه دارد 01666بیش از  (MeSH ) سرعنوانهاي موضوعي پزشکي

 مشترک است MEDLINE& EMBASE از اطالعات 60%

 

www.EMBASE.com 

EMBASE+MEDLINE 

 .عنوان است9666میلیون رکورد دارد. مجموعه مجالت آن  10بیش از 

http://www.iranresearches.ir/ويژه-special/معرفي-پايگاه-هاي-اطلاعاتي-علمي/612-آشنايي-با-پايگاههاي-اطلاعاتي-embase.html
http://www.iranresearches.ir/component/mailto/?tmpl=component&template=youbricks&link=b41c3bd1e6a1e917f4a14b8ab7b90620fbc02a21


 استفاده از آن آسان است. رکورد تکراري ندارد و اطالعات آن روزآمد است

EMBASE & MEDLINE ادغام شده اند. 

 .نامحدود است IP دسترسي

داراي انواع روش هاي جست و جو مي باشد: جست و جوي سريع، جست و جوي پیشرفته، جست و جو از طريق 

 فیلد ها، جست و جوي دارويي، جست و جوي بیماري ها، جست و جوي مقاله 

 .ن پذير استمقاالت از طريق ناشران امکا fulltext دسترسي به

 

 انواع جست و جو 

quick search 

 است PubMed شبیه quick search جست و جو در

 

Drug Search 

 در اين جست و جو نام دارو را در کادر جست و جو وارد مي کنیم 

 انتخاب دارويي به موضوعات فرعي دارد 17

 انتخاب براي مديريت دارو دارد 47

 

 

Advance Search 

 ..یشرفته مي توان تعداد کلمات کلیدي را افزايش داد و جست و جوي جامع انجام داددر جست و جوي پ

 :در جست و جوي پیشرفته مي توان با انتخاب موضوع را محدود نمود

محدود به موضوع خاص يا مقاله خاص محدود به جنس يا گروه سني خاص MEDLINE يا MBASE محدود به

 ......محدود به نوع خاصي از حیوانات و

  .را بازيابي کرد synonymsدر جست و جوي پیشرفته با انتخاب مي توان واژه هاي مشابه

 

Filed Search 

در اين روش، مقاله را مي توان از طريق فیلد هاي مختلف مثل نام نويسنده، چکیده مقاله، عنوان مقاله، شماره 

 .و غیره جست و جو نمود ISSNدسترسي، 

 

Disease Search 

 .روش نام بیماري را مي توان با موضوعات فرعي مثل تشخیص، درمان، عوارض، شیوع و بازيابي کرددراين 

Article Search 

در اين روش اطالعات کتاب شناختي مقاله ) عنوان مقاله، نويسنده، نام مجله، سال، شماره ......( جست و جو 

 .مي شود

 

EMTREE Keyword 

EMTREE  و اولويت آن ها را مشخص مي کند. درواژه هاي متنوعي پیشنهاد EMTREE  تعداد مقاالت

 .واژه ها از طريق لغت نامه دورلند تعريف شده است EMTREE مربوط به واژه ها ايندکس شده است. در



EMTREE  واژه آن مربوط به علوم دارويي و شیمي است 00666واژه دارد که  06666بیش از. 

EMTREE  دارد واژه مترادف 010666بیش از 

EMTREE اصطالحنامه اي به زبان طبیعي است. 

بسیار وسیع است و داراي مترادف هاي زياد شامل اسامي تجارتي است. در يک  EMTREE اصطالحات دارويي

با آدرس پستي زير  EMTREEبراي اطالعات بیشتردرباره .واژه دارويي به آن اضافه مي شود 066سال حدود 

 .تماس بگیريد

t.sterkenburg@elsevier.comEMTREE →  

Journals 

که در قسمت باالي صفحه اصلي قرار دارد کلیک مي کنیم. مجالت هم به  journals براي پیداکردن مجالت روي

 .صورت الفبايي عنوان مجله و هم به صورت موضوعي تقسیم بندي شده اند

 

Authors 

کلیک مي کنیم. نام فامیل وسپس اسم کوچک را در کادر  Authors پیداکردن نويسنده روي قسمتبراي 

 .مخصوص جست و جو وارد مي کنیم

 

 چکیده مقاالت

 :چکیده مقاالت داراي اتصال به ناشرين است؛ مثال Embase در

Elsevier,Science direct,cell press , springer link, karger on line, thime –connect, cross-ref 

 .چکیده ها به مقاالت مرتبط داراي لینک است

 .در چکیده ها واژه هاي جست و جو با تغییر رنگ مشخص شده اند

 .چکیده ها داراي لینک به نويسندگان است

 ارسال نمود  E-mail مي توان ذخیره يا چاپ و يا به صورت Embase نتايج جست و جو را در

 .آدرس نیز مي توان ارسال نمود 16هم زمان به  E-mail Alertsهمچنین ازطريق

Embase داراي آموزش ONLINE است براي اطالعات بیشتر به آدرس اينترنتي www.info.embase.com 

 .مراجعه نمايید

 

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 دانشکده داروسازی

 مهناز آزادی

 7931زمستان 
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