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 Reaxysمعرفی پایگاه      

 

 محصوالت است که از پایه-وب شیمی پایگاه یک

 وب بر یمبتن است. این پایگاه  الزویر انتشارات

 منظور به جستجوهایی منسجم انجام با است و

 و سنتز طراحی با یمیاییش مواد و هاواکنش کشف
 به پایگاه این است. شده شیمیایی طراحی منبع

 براي بیشتري زمان شیمی پژوهشگران حوزه

 تا سازدمی قادر را آنها و دهدمی و ابتکار خالقیت

 خود پیشگام اهداف به رسیدن براي رقابت دنیاي در

  باشند.
 

در  استثنایی و باال کیفیت با اطالعات پایگاه این
 هايداده سنتز، و شیمیایی هايواکنشبطه با را

 شیمی معدنی، آلی، شیمی تحقیقات در کتابشناختی

غیر  و واقعی هايویژگی فلزي، آلی شیمی ترکیبات
 پایگاه و Reaxys پایگاه میان. آوردمی فراهم را

Sciencedirect  این که دارد وجود متقابل کنش 

 .بخشد می هبودب را شیمیایی ساختارهاي اکتشاف قابلیت
 
 
 

 کنوناتا 1771سال  از این پایگاه تاریخی پوشش**

 هاي پروانه شیمی و متون مهم اطالعاتو  رسد می

  .شودمی شامل را اختراع ثبت
 
 
 

 هاویژگی
جامع یافته سازمان يمحتوا 
جستجو پذیر انعطاف ساختار 

مرتبط نتایج بر سریع تمرکز 

سنتز يمسیرها يریز نقشه 

محققان  سایر با هایافته يگذار شتراكا به 
 

 Reaxys کاربران     
، و علوم دارویی شیمیشیمی، پژوهشگران حوزه *

 زیست شناسان،سم داروشناسان،زیستی نظیر 

 شیمیدانان
 رسنت پژوهشگران حوزه شیمی*
 مواد علمپژوهشگران حوزه *
 
 

 :Reaxysمحتواي 
 یافتهانتشار شیمیایی حقایق میلیون 500بیش از *

 شیمیایی هايواکنش میلیون 42بیش از *

-آلی و معدنی آلی، ترکیبات میلیون 105بیش از *
 فلزي

 شیمی به مربوط نشریات هزار 16بیش از *

 سال دانش شیمی 240بیش از *
 ,®Scopus®, Compendex)منبع (  6 نمایه در*

Embase®, GeoBase®, MEDLINE® and 
Reaxys 

 اي شیمیجهت نمایش میان رشته * 
 



 :Reaxys جستجو در پایگاه    
با وارد نمودن کلیدواژه مورد نظر جستجو در      

Reaxys, Reaxys medicinal chemistry, 
PubChem, eMOLECU    

     
  Quick search  

توانید عبارت می Quick search قسمت در
توانید می .پرسش را به شیوه هاي مختلف وارد کنید

یک ساختار یا واکنش را با استفاده از ویرایشگر 
ساختار بکشید، به بارگذاري یک ساختار و یا 

اید بپردازید و یا نام یک واکنشی که قبال ذخیره کرده
، یک واکنش، یک ماده شیمیایی و یا یک ساختار
  .کنیدوارد عبارت 

 
 

توانید جستجوي خود را با استفاده شما همچنین می
 Results در قسمت. ذخیره کنید Save Query از

هاي بسته به نوع پرسش این پایگاه براي شما پاسخ
 )Reactionsو   Documentsبر اساس ( متفاوتی

                          آوردرا فراهم می

     

 
 

Query builder 
براي جستجوهاي دقیق و  ساخت پرسشامکان 

 Drag andرابط کاربري با استفاده از سریع 

drop  در پایگاهreaxys .فراهم شده است 

 

 
 

 

به سه  Synthesis Plan امکان استفاده از

 :شکل

 query رد کردن عبارت جستجو در قسمتبا وا -1

به ساختارها  Synthesize روي قسمت و کلیک بر
                  ؛شوددر صفحات نتایج لینک برقرار می

       
 ؛ذخیره شده Synthesis Plan با بارگذاري یک2- 
 در صفحه New با کلیک بر روي قسمت3- 

Synthesis plan  ؛وارد کردن عبارت جستجو و   
                            

History:    

امکان ذخیره جستجوها و  History در قسمت
نمایش آنها در یک جدول تاریخی وجود دارد که 
شما را قادر می سازد که در میان جستجو هایی که 
انجام داده اید به جستجوي مورد نظرتان برسید. 

 یت ثبت نام کنید و اصطالحاهنگامیکه شما در سا

log in شوید امکان دسترسی نتایج جاري و می
     ت.خیره شده قبلی براي شما فراهم اسهمچنین ذ

       Help 
توانید به شما می Reaxys Help در قسمت

 Quickهاي اطالعات جامعی درباره نوار ابزار

search, Results, Synthesis Plans,  
History..ست یابید. دو. 

 reaxysدسترسی به    
در حال حاضر دانشکده داروسازي دانشگاه علوم 

به این پایگاه دسترسی vpn پزشکی گیالن با داشتن  
     www.reaxys.com دارد.

 

http://www.reaxys.com/

	امکان ساخت پرسش برای جستجوهای دقیق و سریع با استفاده از رابط کاربری Drag and drop در پایگاه reaxys فراهم شده است.

