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 Embaseخایگاُ اطالػاتی 

Embase  (Excerpta Medica dataBASE )است. ایه پایگاٌ تًسط   ضذٌ مىتطر متًن از داريیی ي پسضکی کتابطىاختی اطالعات پایگاٌ یک

Elsevier مىطر ضذٌ است کىًن تا 7391 سال از است کٍ مجلٍ 2،055 از بیص از پريوذٌ میلیًن 23 از بیص حايی ي ضذٌ تًلیذ.  Embase  پًضص طریق از 

 را ضذٌ مىتطر متًن در داريیی اطالعات بازیابی ي ردیابی امکان ،EMTREE بااستفادٌ از اصطالحىامٍ  داريیی سازی ومایٍ ي ريزاوٍ رساوی ريز بٍ المللی، بیه

 فريضىذگان از تعذادی طریق از ي یابذ می گسترش کطًر 30 از پسضکی المللی بیه مجالت سراسر در Embase المللی بیه جُاوی پًضص. کىذ می فراَم

 است.  دسترس در دادٌ پایگاٌ

، داضته فیلترَای بسیار متىًع جستجً ي تمرکس بر Emtree، دارا بًدن اصطالحىامٍ تخصصی PICOاز جملٍ يیژگی َای مُم ایه پایگاٌ، امکان جستجًی 

 مىابع دايری ضذٌ در حًزٌ زیست پسضکی است. سایر يیژگی َای ایه پایگاٌ بٍ ضرح زیر است4

 تاکىًن 7391 سال از تمجال پًضص 

 ضامل مذارک مًجًد در ،مذرک میلیًن 23 از بیص MEDLINE 

 مجالت مًجًد در جملٍ از کطًر، 30 از بیص از مجلٍ 2،055 از بیص MEDLINE 

 بٍ فرد بٍ مىحصر مجلٍ 3،355 از بیص Embase فرد بٍ مىحصر 

  مجمًعٍ مىابع تحت پًضصبٍ  متًسط طًر بٍ ريز َر در 0555 از بیصي  ساالوٍ رکًرد بٍ طًر میلیًن 7.0 از بیصاضافٍ ضذن 

 3553 سال از کىفراوس 1555 از بیص از کىفراوس خالصٍ میلیًن 3.9 از بیص  

 ٍپسضکی دستگاٌ اطالعات ي بیماری داري، مته کامل ومای 
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Embase 

 :PICOساختار جستار 

کادر اصلی خاراهتر هَرد ًظر را اًتخاب کٌیذ: در 

 جوؼیت، هذاخلِ، هقایسِ/کٌترل یا خرٍجی.

 Findدر ًَار سوت چح ٍاشُ هَرد ًظر را در زیر 

best term  ٍارد ًواییذ. خیشٌْادEmtree  ًُوایش داد

. تر رٍی تْتریي ٍاشُ کلیک کٌیذ تا تِ خَاّذ شذ

 جستجَی شوا افسٍدُ شَد. 

تؼذ از افسٍدى یک ٍاشُ، هتي 

خاکستری کٌار آى را کلیک 

کٌیذ تا تواهی هترادف ّای 

 آى تِ جستجَ افسٍدُ شَد.

 سایر ٍیصگی ّای هْن:

کلیک کٌیذ تا ٍاشُ ًاهِ Emtreeتر رٍی 

تاز شَد ٍ ٍاشُ ّای شاخص هَجَد در 

 کٌیذ.ًتکست را هشاّذُ اک

ترای هشاّذُ هَاد آهَزشی تیشتر قسوت 

Help  ُرا در صفحِ هحصَل هشاّذ

 کٌیذ.

ترای دریافت راٌّوایی ّای تیشتر ترای 

 جستجَ ایي قسوت را کلیک کٌیذ.

شوا هی تَاًیذ ًام ّای هجالت ٍ 

ًَیسٌذُ ّا را تا استفادُ از اخراتَرّای 

تَلی استفادُ شذُ در ایي کادرّا اضافِ 

 کٌیذ.

ّوچٌیي هی تَاًیذ کادرّای  شوا

جستجَی تیشتری را تا استفادُ از ایي 

 .شرٍع جستج1َ

ترای جستجَی هرٍری کلی، کلوِ 

هَرد ًظر را در قسوت جستجَی سریغ 

ترای جستجَی ػثارات از  تایح کٌیذ.

یک یا دٍ ػالهت ًقل ٍ قَل در دٍ 

طرف ػثارت استفادُ کٌیذ. شوا هی 

ی خیشٌْادی هطاتق تا تَاًیذ کلوات ّا

 تثیٌیذ. Emtreeجستجَی خَد را در 

 

شوا هی تَاًیذ از اخراتَرّای تَلی 

and, not  ٍor .ااستفادُ ًواییذ 

سال اًتشار هحذٍد  جستجَ را تِ -2

 کٌیذ:

تٌظیوات خیش فرض تواهی سال ّا را 

جستجَ هی کٌذ. شوا هی تَاًیذ ایي 

حالت را در جستجَی سریغ تا اًتخاب 

 سال اًتشار در ایي قسوت تغییر دّیذ.

در دیگر شکل ّای جستجَ تر رٍی 

DATE  در زیر کادر جستجَ کلیک کٌیذ

 ٍ سال اًتشار را اًتخاب ًواییذ. 

 سایر فرهْای جستار را تاز کٌیذ:-3

یا  PICO، Advanced ،Drug ،Disease ،Deviceگسیٌِ ّای 

Article  ِرا اًتخاب کٌیذ تا تِ فرم ّای جستار اختصاصی ّر هقَل

 دسترسی خیذا کٌیذ



صفحِ ًتیجِ -راٌّوای سریغ کارتر  

 

 

 

                                                                                                                                                    

          

 

 

 تا تاریخچِ جستجَ: کار-2

جسئیات آخریي جستجَی 

اًتخاب شذُ شوا در ایي قسوت 

ًوایش دادُ هی شَد. شوا هی 

تَاًیذ در ایي کادر آى را 

ٍیرایش یا هجذدا جستجَ 

 کٌیذ.

تاریخچِ جستجَ ترای فؼالیت اخیرتاى در ایي 

قسوت ًوایش دادُ هی شَد. ّر کذام از ایي 

جستجَّا را در تاریخچِ خَد ترای تازیاتی ًتایج 

اًتخاب ًواییذ ٍ از ًَار تاالیی ترای رخیرُ، خاک 

آهادُ سازی ترای چاج، اًتقال یا اشتراک کردى، 

 تَسیلِ ایویل استفادُ کٌیذ.

ترای  (hits)ا تؼذاد تازدیذّ

ّر هجوَػِ ًتیجِ در ایي 

قسوت ًوایش  دادُ هی 

 شَد.

 

 چاج ٍ اًتقال: -3

کل ًتیجِ هَرد ًظر را تا استفادُ از کادر کٌار آى ٍ 

 اًتخاب کٌیذ. Resultsًتایج را تا استفادُ از کادر کٌار 

از ایي گسیٌِ ّا ترای چاج یا اًتقال ًتایج یا ارسال آى 

تِ صَرت ایویل استفادُ ًواییذ. شوا ّوچٌیي هی تَاًیذ 

 خَد تیافساییذ. clipboardآى را تِ 

تٌظین ّشذارّای ایویل ٍ  -4

 :RSSخَراک 

شوا هی تَاًیذ یک ّشذار ایویل یا 

ترای جستجَّای  RSSخَراک 

دُ از ایي اهٌتخة اخیرتاى تا استف

 لیٌک ّا تٌظین کٌیذ

 ًتایج خَد را دقیق تر کٌیذ:

جستجَی خَد را تا اًتخاب  تا استفادُ از فیلتر ًتایج،

، تیواری ّا، یا دارٍّا ًام تجاری تجْیساتهٌاتغ، 

 دقیق تر کٌیذ. زیرشاخِ ّا ٍ غیرُ

شوا هی تَاًیذ تؼذاد ًتایج تذست آهذُ از اػوال 

 یک فیلتر هؼیي را هشاّذُ کٌیذ

 

ارتثاط تیي دارٍّا، تیواری  فیلترّا را اػوال کٌیذ تا

 ّا، تجْیسات ٍ رٍیذادّا را هشاّذُ کٌیذ

 

شوا ّوچٌیي هی تَاًیذ اطالػات فیلتر شذُ را تا 

کِ خاییي فیلترّا قرار دارد،  Exportکلیک تر رٍی 

 هٌتقل ًواییذ.


