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EMBASE معرفی پایگاه اطالعاتی   

 

Embase پوشش  .است شده تولید الزویر توسط که است دارویی و پزشکی زیست اطالعات بانک

 از بیش از را رکورد میلیونEmbase   02 .است تاکنون 1947 سال از پایگاه این منابع

 با اینکه ضمن میدهد، پوشش دنیا سرتاسر در کشور 70 از پزشکی زیست فعال و معتبر نشریه7000

عمیق  و جامع پوشش نمیشود ارائه مدالین وسیله به که پزشکی زیست عنوان 1800 از بیش پوشش

 .است کرده فراهم را پزشکی زیست منابع کامل متون

 

Embase مداوم  بطور پزشکی زیست ادبیات ترین مرتبط از اعتماد قابل و موثق جامع پوشش با

 .میدهد ارائه را حوزه این کاربران نیاز مورد اطالعات

 

Embase بوسیله Emtree جامع و بصورت که میشود، حمایت زیستی علوم همتای بی گنجینه 

 بازیابی را و بیماریها نمایه مخدر، مواد شناسی، زیست حوزه شناسی واژه توضیحات تمام ساختارمند

 .میکند فراهم

 

EMBASE توسط که است الکترونیکی اطالعاتی های مجموعه ترین بزرگ از یکی Elsevier  تهیه

 .وارائه میشود

 

EMBASE به آن چکیده 600000 ساالنه . است دارویی علوم و پزشکی زیست اطالعاتی پایگاه یک 

 .است چکیده دارای آن رکوردهای از % 80 شود می اضافه

 سخن مخاطب

اساتید، کارکنان، دانشجویان محترم کلیه 

 نظرات،مطالب کوتاه و بلند که عالقه دارید

در خبر نامه های بعدی کتابخانه که به 

صورت ماهانه منتشر می شود به کتابخانه 

تحویل داده  یا به آدرس های زیر ارسال 

 نمایید.

 ایمیل کتابخانه:

pharmlib@lums.ac.ir 

 آیدی تلگرام:

@BAHARVAND321 

 

 

: است زیر موارد شامل EMBASE موضوعی پوشش

 
 شناسی سم و داروشناسی ، دارویی تحقیقات

 بالینی پزشکی

 پزشکی زیست های پژوهش

 ای حرفه بهداشت و محیط بهداشت

 روان پزشکی

 پزشکی قانونی

 فرم خرید منابع از نمایشگاه کتاب:

کتابخانه دانشکده هرساله خرید عمده منابع خود 

 را از نمایشگاه کتاب انجام می دهد. در راستای

این برنامه فرم هایی طراحی و آماده شده اند که 

اساتید، پرسنل، و دانشجویان عزیز می توانند 

منابعی که احساس می کنند نیاز است در کتابخانه 

موجود باشد را در این لیست ها وارد کنند و 

کتابخانه با توجه به بودجه و اولویت های موجو در 

. ی می کندبرخی از این منابع را خریدارلیست ها،

این فرم ها در اختیار اساتیدو دانشجویان قرار 

گرفته و همچنین این فرم ها در کتابخانه موجود 

می باشد. مهلت تکمیل وتحویل لیست ها به 

 اسفند می باشد. 35کتابخانه تا 

 خبر کتابخانه: 

برگزاری کارگاه  

PROQUEST ویژه

دانشجویان در 

 3/32/3131مورخ



 

  embase درباره نکته چند

 
 .است مشترک Medline & Embase اطالعات از % 60 

 .است روزآمد آن اطالعات و ندارد تکراری رکورد .است آسان آن از استفاده-

- جوی و جست سریع، جوی و جست :باشد می جو و جست های روش انواع دارای-

 جست ها، بیماری جوی و جست دارویی، جوی و جست ها، فیلد طریق از جو و پیشرفته،جست

 .مقاله جوی و

 

 مانند embase ولی مناسبند متن تمام مطالب برای science direct و scopus پایگاه-

ReaxySمیدهد ارائه را دیتاها فقط 
 

 .کرد جستجو میتوان )شواهد بر مبتنی( pico و device براساس میتوان که پایگاهی تنها-

اساتید، دانشجویان، و 

پژوهشگران دانشگاه 

در محیط  می توانند

دانشگاه به پایگاه های 

اطالعاتی، نشریات ، 

منابع و کتب 

الکترونیکی از طریق 

صفحه کتابخانه 

 دیجیتال:

  http://diglib.lums.ac.ir 

ند. استفاده از بدسترسی یا

این منابع در محیط 

 دانشگاه امکان پذیر است.

 

 بیشتر بدانیم: 

digital object identifier ت که مانند اثر انگشت برای هر شی دیجیتال بی کد عددی اس یا شناساگر شی دیجیتال

االت، به مجالت، مق "همتاست. این که همانند بارکدی برای شناسایی اشیا دیجیتال بکار برده می شودو اشیا دیجیتال عموما

اویر ویا حتی نرم افزار هایی که در محیط اینترنت منتشر شده اند گفته می شود. اغلب نشریات از شما می صداها، تص

هر منبع  را یافته و دون فهرست منابع خود بکار ببرید. یکی  DOIبع نویسی در انتهای مقاله شاخصخواهند که به هنگام من

آن     Ahead of print شده و نسخه Accept این است که تا زمانی مقاله شما در عین حالیکه DOIاز مزایای استفاده از

ه برای آن در نظر گرفته نشده است به صورت آنالین منتشر شده ولی هنوز مکانی برای یکی از شمارهای چاپی نشری

یسنده و عنوان مقاله و نام نشریه به آن برای آن در نظر اختصاص داده می شود که می توانید تنها با ذکر نام نو DOIیک

 مقاله رفرنس بدهید.

 : DOIاز مزایای

 داشتن شناسه دایمی در همه مقاالت -3

 جذب ترافیک بیشتر و موثرتر به مقاالت -2 -2

 Hyperlinkتبدیل منابع به ابر لینک یا -1 -1

 Referenceجلوگیری از خطاهای انسانی یا ماشینی از نگارش منبع یا  -4

 برای مجالت Impact factorمتعاقب آن محاسبه واقعی قدرت نفوذ یاتعداد ارجاعات به مقاالت وشمارش واقعی  -5

 scientometricsارتقا شاخص واقعی علم سنجی محققین و مالکین حقوقی مقاالت همانند دانشگاه -6

http://diglib.lums.ac.ir/
http://diglib.lums.ac.ir/

