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در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاهembaseاستفاده از پایگاه 
Diglibدانلود و نصب نرم افزار . 1

نام کاربری و پسفورد جهت استفاده از پایگاه وارد کردن. 2

1. user name: e.kums.e

2. password: k11211319e

.درس زیر را تایپ کنیدآدرس بار گوگل آدر صفحه ی .  3

www.Embase.com



ثبت نام در پایگاه



موارد ی که ستاره 
دارند وارد کردن 
اطالعات در انها 
.الزامی می باشد

در صورتی که بخواهید 
اطالعاتی رو دریافت کنید 
.تیک  این گزینه را می زنید

کاراکتر 8پسورد باید  
و از حروف بزرگ و 
کوچک، و همچنین 
یک عالمت سیمبل 

.داشته باشد



.شودمیدادهنمایشembaseپایگاهدرشماپروفایلنامثبتصورتدر

در صورت فعال کردن 
Remote access این

امکان را ایجاد می کند که 
اه در هر کجا بخواهید از پایگ

به و نیازی. استفاده میکنید
دانشگاه vpnنصب 
ت فقط کافی اس. نمی باشد

.دکه اینترنت داشته باشی



انواع جست و جو

quick search  جست و جو درsearch quick شبیهPubMed است

Drug Search 
.در این جست و جو نام دارو را در کادر جست و جو وارد می کنیم

.انتخاب دارویی به موضوعات فرعی دارد17
.انتخاب برای مدیریت دارو دارد47



Advance Search

جویوجستدر.دادانجامجامعجویوجستودادافزایشراکلیدیکلماتتعدادتوانمیپیشرفتهجویوجستدر
خاصسنیگروهیاجنسبهمحدودخاصمقالهیاخاصموضوعبهمحدود:نمودمحدودراموضوعانتخابباتوانمیپیشرفته

نمایهکاکرینپایگاهدرکهمقاالتیحتیونظامندوسیستماتیکمقاالتبهمحدودمنبع،نوعبهمحدودزمان،بهمحدود

......وEBM.شودمیدادهنمایشاختصارصورتبهکه.شده اند



Disease Search 
.در این روش نام بیماری را می توان با موضوعات فرعی مثل تشخیص، درمان، عوارض و شیوع بازیابی کرد



Article Search 
ار، شماره عنوان مقاله، نویسنده، نام مجله،  اختصار مجله، سال انتش: در این روش اطالعات کتاب شناختی مقاله مانند

.، جلد، شماره و مشخصات صفحات مقاله جست و جو می شود( ISSN)ی منحصر به فرد مقاله



EMTREE Keyword 
EMTREEدر . واژه های متنوعی پیشنهاد و اولویت آن ها را مشخص می کندEMTREE  تعداد مقاالت مربوط به واژه ها ایندکس شده

.  واژه ها از طریق لغت نامه دورلند تعریف شده استEMTREEدر . است
EMTREE واژه آن مربوط به علوم دارویی و شیمی است25000واژه دارد که 50000بیش از.

EMTREE واژه مترادف دارد218000بیش از.
EMTREEاصطالحنامه ای به زبان طبیعی است  .

واژه 500در یک سال حدود . بسیار وسیع است و دارای مترادف های زیاد شامل اسامی تجارتی استEMTREEاصطالحات دارویی 
دارویی به آن اضافه می شود 



اسم دارو

نام دیگر دارو

اسم جایگزینی ) 

(آن

واکنش های 

جانبی دارو



Authors 
نام فامیل وسپس اسم کوچک و در . کلیک می کنیمAuthorsبرای پیداکردن نویسنده روی قسمت 

.مرا در کادر مخصوص جست و جو وارد می کنی..... صورتی که وابستگی سازمانی آن را می دانستیم و



Journals
.  که در قسمت باالی صفحه اصلی قرار دارد کلیک می کنیمjournalsبرای پیداکردن مجالت روی 

.مجالت هم به صورت الفبایی عنوان مجله و هم به صورت موضوعی تقسیم بندی شده اند

به صورت 

الفبایی

به صورت 

موضوعی
About journal

اطالعاتی درمورد 

ژورنال



نتایج جستجو 
خروجی به نرم 

افزارهای رفرنس 

نویسی

نتایج جستجو را میتوان

بر اساس مرتبط ترین، 

سال انتشار و تاریخ 

.مرتب کرد

چکیده ی 

مقاله

اصطالحات 

نمایه شده 

مشاهده کردن 

تمام متن مقاله مشاهده ی 
رکوردهای مشابه 
با موضوع مورد 

نظر


