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 تنظیم کننده: رقیه قربانی

 معرفی پایگاه
 Embase با  است که پایگاه مقاالت زیست پزشکی

بیش از  ،کنفرانس ها و پوشش جامع مجالت
که است و  نمایه سازي شدهدر آن میلیون رکورد 31

 .ارائه می شود تهیه وElsevier  توسط
 

  :اي مهم این پایگاه عبارتنداز جمله ویژگی ه
                         

  مجله معتبر  8500 بیش ازشامل 
 reviewed journals)-peer(؛ 
  مقاالت زیست پزشکی بین المللی از در برگیرنده

 ؛تا به امروز1947سال 
  میلیون چکیده مقاالت کنفرانس ها 2,1 بیش از

 ؛تاکنون 2009 از 
  ا استفاده از همه مقاالت بنمایه سازي

 ؛Emtree (تزاروس)اصطالحنامه
  شامل اطالعات مربوط به بیماري، دارو و

 ؛تجهیزات پزشکی
  کـه بـیش از نیمـی  اصطالح ارجح73000 شامل

 ؛اصطالحات دارویی و شیمیایی از آن
 شامل نام هاي تجاري داروهـا و دسـتگاهها و 

شماره  و نامهاي سازندگان آنها ابزارهاي پزشکی و
  ؛ثبت

 
 

 پوشش موضوعی
 

 
 
 
 
 



 جستجو در پایگاهانواع 
 Pico Serach :مند مجستجوي مروري نظا

(Systematic Review):  چارچوبی براي
سیستماتیک در پزشکی  انجام مطالعات مرور

 ؛مبتنی بر شواهد
 ؛بیماري یا مشکالت افراد مورد مطالعه -
داروها، جراحی، تغییرات سبک (مداخله  -

 ؛)زندگی
جایگزینی براي مداخله، (ایسه یا کنترل مق -

 ؛)دارونما
 ؛)مرگ و میر، درد، ناتوانی(پیامدها  -

سازي و مهمترین هدف یک مرور سیستماتیک خالصه
اي و کمک مطالعات مداخله گیري از تعداد زیادينتیجه

 هاي درمانی وگیري پزشکان در انتخاب روشبه تصمیم
 .باشدپیشگیري می

 :Advanced Search ایجاد استراتژي 
 ؛جستجو

 Quick Search؛: جستجوي سریع 
 Filed Search : از طریق فیلد هاي جستجو

مختلف مثل نام نویسنده، چکیده مقاله، عنوان 
 و غیره ISSNمقاله، شماره دسترسی، 

 : Drug Search مربوط به  جستجوي اطالعات
 ؛خاص دارو یا داروهاي

 Disease  :مربوط به بیماري  جستجوي اطالعات
 ؛خاص یا بیماریهاي

 :Device در مورد دستگاه  جستجوي اطالعات
 ؛پزشکی

 :Article ؛خاص ايجستجوي مقاله 
  

 

هاي جستجو، کلیدواژه پایگاه در همه فرم ***
  دهد تا از اصطالح نامههایی را پیشنهاد می

Emtree استفاده نمایید. 
که قرار دارد  Mapping در زیر کادر جستجو، 

 .بخش است 5شامل 
هاي کلمه یا عبارت جستجو در تمام مترادف)1

 . مقاالت بازیابی می شوند
 امکان پذیر است. جستجوي آزاد در همه فیلدها)2
 نیز اصطالحات اخص کلمه یا عبارت جستجو)3

 .بازیابی می شوند
را به عنوان یک 3 ,2 , 1این گزینه، سه عملیات )4

 م می دهدانجاAND جستجو و با عملگر 
بازیابی مقاالتی که کلیدواژه جستجو، موضوع )5

 .ستا اصلی آنها

 

 در پایگاه )Browse(مرور
 )؛find term(مرور با یافتن اصطالح مورد نظر -
 browse by( ختیرمرور به وسیله یک ساختار د -

facet؛( 

 
 

 
میتوان  Embase نتایج جستجو را در***

  .ارسال نمود E-mail ذخیره یا چاپ و یا به صورت
 10هم زمان به  E-mail Alerts همچنین ازطریق

                            توان ارسال نمودآدرس نیز می

 :embase آدرس پایگاه 
www.embase.com 

است براي  ONLINE داراي آموزشاین پایگاه 
  دمراجعه نمایی زیر یاطالعات بیشتر به آدرس اینترنت

www.info.embase.com 
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