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 REAXYSمعرفی پایگاه 

پایه می باشد برای محققان امکان جست وجو _یک پایگاه شیمی وب

در حوزه شیمی و علوم وابسته را فراهم می کند.این پایگاه با انجام 

جست وجو هایی منسجم به منظور کشف واکنش ها و مواد شیمایی با 

 طراحی سنتز و منبع شیمایی طراحی شده است.

اطالعات با کیفیت باال و استثنایی را فراهم می اورد،  این پایگاه

اطالعات درباره واکنش های شیمایی و سنتز، داده های کتاب شناختی 

در تحقیقات شیمی آلی، شیمی معدنی، ترکیبات شیمی آلی فلزی، 

 ویژگی های واقعی و...

تااکنون می رسد و بنابراین این  1771پوشش تاریخی این پایگاه به

اطالعات مهم متون شیمی و پروانه های ثبت اختراع را شامل  پایگاه

 می شود.

میلیون حقایق انتشار  500 *

یافته

 شیماییمیلیون واکنش 7/40*

میلیون ترکیبات آلی،  9/74 *

 فلزی-معدنی و آلی

هزار نشریات مربوط به 16*

 شیمی

 زمینه موضوعی130*

 1397آذر ماه_1شماره

 

 

 لینک نرم افزار کتابخانه:

lib.lums.ac.ir 

 

 

 

 



 

 

 

 ی این پایگاه:ویژگی ها

 محتوای بسیار سازمان یافته جامع-

-ASK Reaxys 

جست وجوی بسیار ساده و نوآورانه را تنها با یک کلیک  این گزینه

  میسر می سازد راهی شهودی جهت یافتن سریع جزئیات یک واکنش،
را  خاصیت شیمیایی، مفاهیم، و استنادها را فراهم می کند و تفسیر متن

 تسهیل می کند، با بازیابی مرتبط ترین نتایج

بقه بندی های پذیر جست وجو: جست وجو در ط ساختار انعطاف-

 مختلف) واکنش ها، مواد، نام ها، فرمول ها، شیمی دارویی و متون(

زمینه قابل  500ورودی مبتنی برمتن، عدد، ساختار شیمیایی، شامل 

 موضوع 130جست وجو با پوشش

ساختار فرمول بر پایه جدول تناوبی جهت تسهیل جست وجو شیمی  

 معدنی و آلی فلزی براساس فرمول شیمیایی کامل

ه الزم به ذکر است که استفاده از این پایگاه  فقط در محیط کتابخان

  مرکزی امکان پذیر است.

فایل آموزشی استفاده از این پایگاه  در وب سایت 

 قابل دسترس است. http://pharm.lums.ac.irکتابخانه

 

 

 

 

 ل

خبر کتابخانه دانشکده 

 :داروسازی

برگزاری کارگاه آشنایی 

 با نرم افزار)فراکاوش(

 97ویژه ورودی های

 

 

 

 

 :اطالعیه کتابخانه مرکزی

برگزاری کارگاه آشنایی با نظام 

نوین اطالعات پژوهشی پزشکی 

جهت اعضای هیئت  ایران)نوپا(

علمی دانشکده بهداشت و 

پیراپزشکی در آذر ماه برگزار 

 خواهد شد.

 توجه دانشجویان عزیز:قابل 

کلیه پیشنهادات، انتقادات ، نظرات خود رادر خصوص 

کتابخانه که عالقه دارند، در خبرنامه  بعدی  خبرنامه 

توانند به کتابخانه تحویل بدهند یا به  منتشر شود ، می

 :آدرس ایمیل کتابخانه

pharmlib@lums.ac.ir 

 .ارسال نمایند

 

 ن

 شماره تلفن کتابخانه:

33120243 

 

mailto:pharmlib@lums.ac.ir

