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پایگاه مقاالت زیست پزشکی با پوشش جامع مجالت ،کنفرانس ها
بیش از  31میلیون رکورد نمایه سازی شده
بیش از  8500مجله معتبر()peer-reviewed journals
مقاالت زیست پزشکی بین المللی از سال  1947تا به امروز
بیش از  2.1میلیون چکیده مقاالت کنفرانس ها (از )2009
همه مقاالت با استفاده از اصطالحنامه ® Emtreeنمایه سازی عمیق شده اند.
شامل اطالعات مربوط به بیماری ،دارو و تجهیزات پزشکی
شامل  73000اصطالح ارجح (بیش از سهه برابهر  )MESHکهه بهیش از نیمهی از ن
اصطالحات دارویی و شیمیایی هستند.
عالوه بر اصطالحات نمایه سازی شده شامل نام های تجاری داروهها و دسهتگاهها و
ابزارهای پزشکی ونامهای سازندگان نها ،شماره ثبت  ، CASشماره توالی مولکهولی
می باشد.
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پوشش موضوعی
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دسترسی به  Embaseاز طریق  IPدانشگاه

www.embase.com
برای دسترسی به آگاهی رسانی از طریق ایمیل ،ذخیره جستجوها ،اضافه
کردن رکوردها در  clipboardو دسترسی از بیرون دانشکده به پایگاه
 loginکنید.
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دسترسی به  Embaseخارج از  IPدانشگاه از دو راه:



-1با  VPNدانشگاه می توانید به پایگاههای اطالعاتی مشترک
دسترسی داشته باشید.
اگر نام کاربری و کلمه عبور  VPNرا ندارید به آدرس ذیل بروید و برای
دریافت آن ثبت نام نمایید.


http://ict.sbmu.ac.ir/

بر روی آیکون
”سامانه های
الکترونیک“
کلیک کنید
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سامانه های الکترونیک> ثبت نام VPN
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دسترسی به  Embaseخارج از  IPدانشگاه







 -2اگر شما کاربر ثبت نام شده در  embaseهستید:
به  embase.comوارد شوید و بر روی  Loginکلیک کنید.
گزینه  Remote access activationرا خواهید دید بر روی لینک
 Click here to activateکلیک نمایید.
ایمیل دانشگاهی خود را وارد کنید .یک ایمیل برای تایید با لینکی برای فعهال
نمودن دسترسی شما از راه دور ،فرستاده می شود .بر روی لینک کلیک نماییهد
صفحه  loginباز میشود .نام کاربری و پسورد خود را وارد نمایید.
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ثبت نام در Embase

برا ی  loginدر
پایگاه بایستی نام
کاربری و پسورد خود
را وارد نمایید .بنابراین
ابتدا ثبت نام کنید .برای
ثبت نام بر روی لینک
Register
کلیک نمایید.
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فیلدهای ستاره دار را تکمیل نمایید بر روی
 Registerکلیک کنید .پیام Register
 successfulرا که مشاهده نمودید بر روی
دکمه  Continueکلیک نمایید.

در پایان نام کاربری خود را
در باالی صفحه Embase
مشاهده می کنید.
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Searching in Embase
 9فرم جستجو در  embaseوجود دارد:

 :Quickجستجوی سریع با استفاده از کلمات
کلیدی و عبارات
 :Picoبرای شناسایی مطالعات پزشکی مبتنی بر
شواهد و پاسخ به یک سوال بالینی

 :PV Wizardبرای نظارتهای جامع و ساختاریافته بر
داروها و مطالعات دارویی

 :Advancedجستجوی دقیق با طیف وسیعی
از گزینه ها
 :Drugجستجوی اطالعات مربوط به دارو یا
داروهای خاص
 :Diseaseجستجوی اطالعات مربوط به
بیماری یا بیماریهای خاص
 :Deviceجستجوی اطالعات در مورد دستگاه
و ابزار الت پزشکی
 : Articleجستجوی مقاله ای خاص
 :Authorجستجوی نویسنده ای خاص
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Quick Search

برای جستجویهای کلی و سریع از  Quick Searchاستفاده نمایید.کلمه و یاعبارت خود را در باکس جستجو
تایپ نمایید  .برای جستجوی عبارت ،از عالمت کوتیشین ‘ ’ یا “ ” در اطراف عبارت استتفاده نماییتد.بعتد از
تایتتپ کلیتتدواپه ،پایگتتاه موضتتوعاتی را از تت اروس  Emtreeپیشتتنهاد متتی دهتتد .یکتتی از آن هتتا را کتته بتتا
جستجوی شما مطابقت دارد انتخاب نمایید.
12

عملگرهای بهولین را مهی توانیهد در
جسهتجوی دو یها چنهد کلمهه بکههار
برید.
 ANDبه معنای جستجوی مدارکی
است کهه همهه کلیهدواهه هها در ن
باشند .این عملگر جستجو را خاص
تر و نتایج جستجو را کمتر می کند.
 ORبرای جستجوی مدارکی اسهت
که هرکدام از کلیدواهه هها را داشهته
باشند .این عملگر معمهوال بهین واهه
های مترادف به کار می رود.جستجو
را وسیع تر و نتایج را بیشتر می کند.
 NOTبرای جستجوی یک کلمه و
عدم جستجوی کلمهه بعهد از ن بهه
کار می رود.
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Pico Search
چارچوبی برای انجام مطالعات مروری سیستماتیک در پ شکی مبتنی بر شواهد


مهمترین هدف یک مرور سیستماتیک خالصه سازی و نتیجه گیری از تعداد زیادی
مطالعات مداخله ای و کمک به تصمیم گیری پزشکان در انتخاب روش های درمانی و
پیشگیری می باشد.



مرحله اول هر فرایند عملی مبتنی بر شواهد پرسش قابل پاسخ است ،چرا که
جستجو را آسان می کند و در تعیین اینکه آیا شواهد مربوط به سوال شماست
کمک خواهد کرد.
یک پرسش ساختارمند دارای فرمتی است که از مفهوم  Picoپیروی می کند.
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Patient or Problem


بیماری یا مشکالت افراد مورد مطالعه



مداخله (داروها ،جراحی ،تغییرات سبک زندگی)



مقایسه یا کنترل (جایگزینی برای مداخله ها ،دارونما)



پیامدها (مرگ و میر ،درد ،ناتوانی)

Intervention
Comparison or Control
Outcome
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Pico Search
در سههمت چههح صههفحه در
قسهمت Find best term
کلیدواهه خود را تایح نماییهد
و یکهههههی از اصهههههطالحات
پیشنهادی را انتخاب کنید.
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اگر موس را در کنار اصطالح هایالیت شهده
قرار دهید( Add to queryعالمهت  ) +ظهاهر
می شود که بها کلیهک بهر روی ن مو هو
انتخابی به باکس جستجو وارد می شود.
اطالعات مربوط بهه ن مو هو
عالمت
را نشههان مههی دهههد .ایههن اطالعههات شههامل
مترادفات ،تاریخچهه یادداشهت تو هیحی و
تعریف دیکشنری دورلند می باشد.
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اصطالح انتخاب شده بهه صهورت پهیش
فرض تا حد امکان به طور وسیع جستجو
خواهد شد .بدین معنی کهه مترادفهات و
زیرمو وعات ن کهه بهه رنها نهارنجی
دیههده مههی شههوند نیههز در جسههتجوی
اطالعات لحاظ مهی شهوند .بهرای تیییهر
پههیش فههرض بههر روی مچلهه کوچههک
سفیدرنا کنار اصطالح کلیهک نماییهد و
از پنجره باز شده هر کدام از گزینه هها را
که می خواهید انتخاب کنید.
وقتی اصطالحی به فرم جسهتجوی Pico
وارد می شود نشانه طوسی رنگی در کنار
ن دیده میشود با کلیک بر روی ن همهه
سینونیم هها بهه قسهمت جسهتجو ا هافه
خواهند شد.
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در سمت چح مترادفهات ا هافه شهده را
مهی توانیهد ببینیهد و در صهورت نیهاز بها
کلیک بر روی دکمه نارنجی رنها ن هها
را از حالههت انتخههاب بیههرون وریههد و از
جستجو حذف نمایید.
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با کلیک بهر روی مچله کوچهک
سفید رنا کنار سینونیم ها پنجره
ای باز مهی شهود کهه مهی توانیهد
فیلدهای جسهتجو را در ن تیییهر
دهید.
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 Embaseبههه طههور خودکههار
عملگر  ORرا بهین اصهطالحات
هر یک از عناصهر  Picoبهه کهار
می برد و از عملگر  ANDبهرای
تکمیل عناصر مختلف استفاده می
کند.
پس از تکمیل فرم  Picoبر روی
دکمههه  Show # resultsدر
پههایین صههفحه کلیههک کنیههد تهها
جستجو انجام پذیرد.
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Pico search example

“Is exercise therapy an effective treatment for hip osteoarthritis?”







P – Patient or Problem
1- Disease Emtree preferred term ‘name of the disease’/de (or :de if a
candidate term is identified; depending on the narrower terms, you may
also chose to perform an explosion search /exp)
2- Disease term Field search of Article title and Abstract ‘name of the
disease’ OR ‘synonyms for the disease’:ti,ab
#1 OR #2
‘hip osteoarthritis’/exp OR (‘arthritis’/de OR ‘osteoarthritis’/de AND
‘hip’/de) OR coxarth*:ab,ti OR ((hip OR cox) NEAR/6 (arthrit* OR
arthrosis* OR arthroses* OR osteoarth* OR oa)):ab,ti OR ‘malum coxae
senilis’:ab,ti
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Pico search example

“Is exercise therapy an effective treatment for hip osteoarthritis?”



I – Intervention
1- Drug Emtree preferred term ‘name of the drug’/de (or :de if a candidate term is
identified)
2- Drug term Field search of Article title, Abstract and Drug trade name ‘name of
the drug’ OR ‘synonyms for the drug’:ti,ab,tn
3- Drug CAS registry number Field search ‘CAS number’:rn
#1 OR #2 OR #3



Intervention =



(‘kinesiotherapy’/exp OR ‘exercise’/exp OR ‘physiotherapy’/exp OR ‘conservative
treatment’/de OR kinesiotherap*:ab,ti OR kinesitherap*:ab,ti OR exercis*:ab,ti OR
physiotherap*:ab,ti OR gymnastic*:ab,ti OR ((movement* OR motion OR manual
OR phys* OR conservative* OR nonoperat* OR nonsurg* OR ‘non operative’ OR
‘non surgical’ OR paramedic* OR ‘para medical’) NEAR/3 (technique* OR therap*
OR treat* OR isokinet* OR isomet* OR water OR management*)):ab,ti OR
((muscle* OR muscul*) NEAR/3 train*):ab,ti
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Pico search example

“Is exercise therapy an effective treatment for hip osteoarthritis?”




C – Comparison or Control.The aspects of this concept may include
absence of risk or treatment, placebo or alternative therapy. This
component may not apply to all review questions. It does not apply in our
example.
O – Outcome The aspects of this concept may include risk, mortality,
morbidity, quality of life and utilities.



Outcome =



‘clinical effectiveness’/exp OR ‘comparative effectiveness’/exp OR ‘cost
effectiveness analysis ‘/exp OR ‘program cost effectiveness’/exp OR
‘program effectiveness’/exp OR (effectiv*):ab,ti
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Pico search example

“Is exercise therapy an effective treatment for hip osteoarthritis?”
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PV Wizard

فتترم  PVدارای  5رکتتن جستتتجو استتت کتته بتتا
 Drug nameشروع می شود.
در سمت چپ در  Find best termنتام دارو
را وارد نماییتتد .از لیستتت پیشتتنهادی یتتک نتتام را
انتخاب وکلیک کنیتد.اصتطال نامته Emtree
ظاهر می شود و اگر موس در کنار واپه نتارنجی
رنگ انتخاب شده قرار گیرد  Add to queryبا
عالمتتت  +ظتتاهر متتی شتتود .نتتام دارو در فیلتتد
جستجو وارد می شود .شما می توانید مستقیما نام
دارو را در فیلتد جستتجوی  Drug nameنیت
وارد نماییتتد و از لیستتت پیشتتنهادی یتتک نتتام را
انتخاب کنید.
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نام دارو با  Subheadingهایی که از قبل انتخاب شده اند جستجو می شود .شما می توانید انتخابهای بیشهتری در ایهن مهورد
انجام دهید و یا از حالت انتخاب خارج نمایید.
می توانید استراتژی جستجو را با کلیک بر  Full search sterategyدر باکس  Search detailsمرور کنید.
بر روی Next stepکلیک کنید.
28

در فرم  Alternative drug namesمترادفات نام دارو در سمت چح صفحه ظاهر می شوند .همه مترادفات به حالت انتخاب هستند و بهه
جستجو ا افه می شوند .اگر بخواهید هر کدام از نها را از جستجو خارج کنید بر روی دکمه نارنجی رنا مقابل ن کلیک نمایید.
اگر لیست مترادفات ظاهر نشد بر روی  + Add more alternative drug namesکلیک نمایید.
با کلیک بر  Reset formمترادفات ا افه شده حذف می شوند.
فیلدهای جستجو را از باکس  Search inمی توانید تیییر دهید و از باکس  Search detailsاستراتژی جستجو را مشاهده کنید.
بر روی Next stepکلیک نمایید.
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در فرم  Adverse drug reactionاستراتژی جستجو برای بازیابی واکنش های ناخواسته دارو از قبل کدبندی شده اند .شما می توانید نها
را مستقیما ویرایش نمایید .برای پاک کردن فرم بر  Clear queryو برای بازگرداندن ن بر  Reset formکلیهک نماییهد  .بهرای رفهتن بهه
مرحله بعد بر  Next stepکلیک کنید.
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در فرم  Special situationsاصطالحاتی از قبیل  Pregnancy, breast, feeding, Brain failureو غیهره مهده اسهت.
همانند مرحله قبل می توانید فرم را ویرایش و یا حذف نمایید.
31

 Human limitخرین مرحله در  PV Wizardاست .در قسمت  Limit toفیلترهای سال انتشار و زمان ا افه شهدن بهه
پایگاه ،جستجو را محدود می کند.
بر روی  Show # resultsکلیک نمایید تا نتایج بازیابی را مشاهده کنید.
32

فرم های  Advanced, Drug, Disease, Deviceاز لحاظ ساختاری و جستجو شبیه ههم هسهتند .هرکهدام از نهها
دارای باکس ورودی جستجو می باشند کهه مهی توانیهد کلمهات و یها عبهارات مهورد نظهر را در ن تایهح نماییهد و از
عملگرهای  AND, OR, NOTو کدفیلدها استفاده کنید.
همچنین نها دارای گزینه هایی هستند که جستجوی شما را محدود و دقیقتر می کنند.
در هر  4فرم تب  Mappingدارای گزینه هایی است که هر کدام تو یح داده خواهدشد.
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Embase mapping options

A

A) Map to preferred term in Emtree
 در مقاالت بازیابی می شوند بنابراین جستجوی جهامعی خهواهیم،Emtree تمام مترادف های اصطالح برگزیده در
: مچال.داشت
Preferred term: ’Heart infarction’
synoyms: cardiac infarct; cardiac infarction; cardial infarct; heart attack; heart infarct; heart micro
infarction; heart muscle infarction; infarction, heart; myocardial infarct; myocardial infarction;
myocardium infarct; myocardium infarction; premonitory infarction sign; second heart attack;
subendocardial infarction; transmural cardiac infarction; transmural heart infarction; transmural
infarction, heart
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Embase mapping options

B

B)Search also as free text in all fields
این گزینه برای همه کلیدواهههایی که در باکس جستجو وارد شده اند جستجوی زاد متنی را انجهام میدههد .جسهتجوی
زاد متنی بدین معنی است که همه فیلدهای موجود در نتهایج ماننهدtitle, abstract, keywords, index terms :
جستجو می شوند.
36

Embase mapping options

C

C) Explode using narrower Emtree terms
این گزینه مو و برگزیده از تزاروس  Emtreeو زیرمو هوعات
ن را در جسههتجو وارد مههی نمایههد و جسههتجوی جههامعی خههواهیم
داشت.
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Embase mapping options

A
B
C

D
D) Search as broadly as possible
. انجام می دهدAND  را به عنوان یک جستجو و با عملگرA, B, C  سه عملیات،این گزینه
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Embase mapping options

E

'E) Limit to terms indexed in article as 'major focus
بازیابی مقاالتی که کلیدواهه جستجو ،مو و اصلی نهاست .بنابراین مقاالتی که کلمه یا عبارتهای جستجو در نها
مو و اصلی نیستند بازیابی نمی شوند.

39

Advanced search

 کلمه یاعبارت جستجو را در باکس جستجو با یا بدون عملگرها وارد کنید.
 فرم جستجوی پیشرفته دارای مجموعه گزینه های اساسی برای محدود کردن جسهتجو بهه نتهایج تخصصهی
است .برای مچال شما می توانید جستجوی خود را به رنج خاصی از سال یا نو انتشهارات یها سهن و جنسهیت
محدود کنید.
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مثال :مقاالتی در مورد  Cancer gene therapyکه در سال  2012در چکیده مقاالت
کنفرانس ها منتشر شده اند.

 در باکس جستجو ’ ‘Cancer gene therapyرا تایح کنید  .بر روی تب  Dateکلیک نماییهد و سهال انتشهار
 2012 to 2012را انتخاب نمایید و بر روی  pub. Typesکلیک کنید و گزینه  Conference Abstractرا
انتخاب کنید .در نهایت بر روی  Searchکلیک کنید.
41

Drug search

فرم جستجوی دارو سه گزینه  Drug fields, Drug subheadings, routesدارد که انتخاب هر کهدام
از نها روی ویژگی های خاصی از اطالعات دارویی موجود تاکید می کند.

42

Drug Search Example:
Advers drug reaction for vioxx

 را انتخهابRofecoxib  را تایح و از لیست پیشنهادی واهه برگزیدهvioxx  نام دارویDrug search درفرم
.نمایید

. را انتخاب کنیدAdverse drug reaction  گزینهDrug subheadings

Disease Search

‘ است که شامل زیر مو وعات مربوط به بیمهاریDisease subheading’  شامل گزینهDisease Searcch فرم
:هاست مانند
‘complication’, ‘Disease management’, ‘Side effect’
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Example: diabetes and prevention

Device Search

این فرم جستجو ،شامل گزینه ’ ‘Device fieldsاست که لیسهتی از کهدهای مو هوعی تخصصهی بهرای جسهتجوی
دستگاه ها و ابزارهای پزشهکی اسهت وگزینهه ’ ‘Device subheadingsکهه شهامل زیهر مو هوعاتی اسهت کهه در
جستجوی دستگاه ها به کار می رود.

46

مثال :مقایسه بین دو استنت

نامهای دو استنت را تایح کنید

)’ (‘covered stent’ AND ‘vascular stentو از تههب  Device subheadingگزینههه
 Comparisonرا انتخاب نمایید.

Article Search

در این فرم جستجو با تایح اطالعات در تعدادی از فیلدها ،رفرنس خاصی را می توانید ردیابی کنید.
اگر پایگاه نتوانست بر اساس اطالعات ورودی شما رفرنس خاصی را شناسایی کند لیستی از بهترین رکوردهای مطهابق بها ن را
بازیابی می کند.
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Author Search

در این فرم جستجو با وارد نمودن مشخصات یک نویسنده ،مقاالت وی بازیابی خواهند شد.
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Emtree




ت اروس  Emtreeیک اصطالحنامه با واپگتان کنتترل شتده در ستاختار سلستله
مراتبی برای حوزه های علوم زیستی و زیست پ شکی است .ایتن تت اروس شتامل
طیف وسیعی از اصطالحات دارویی  ،بیماریها ،ادوات پ شتکی و مفتاهی اساستی
علوم زیستی است.
 Emtreeتمام محتوای  Embaseرا نمایه ستازی (اینتدکس) متی کنتد .ایتن
فرایند شامل نمایه سازی متن کامل مقاالت پورنال ها ست که توست متخصصتان
علوم پ شکی انجام می شود .نمایه سازان اصطالحات یکپارچته اطالعتات زیستت
پ شکی را ارائه می دهند و جستجوگران با یک کلمه جامع و واحتد بته اطالعتات
مورد نظر دست می یابند.
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Emtree

در باالی صفحه بر روی  Emtreeکلیک کنید .سه گزینه برای استفاده وجود دارد:

کلیک نماییهد تها
 : Find Term -1کلمه یا عبارت خود را بدون کوتیشین در فیلد جستجو وارد نمایید و بر روی
ن را در تمام اصطالحات تزاروس جستجو نماید .از لیست پیشنهادی واهه مورد نظر خود را بیابید و بر ن کلیک نمایید.
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اصطالحات  Emtreeرا مهرور و ارتبهاط
ن را با دیگر اصهطالحات ببینیهد .سهپس
می توانید گزینه Take this query to
را انتخاب نموده و بهه فهرم مربوطهه وارد
شههوید و محههدودیت هههای الزم را بههه ن
ا افه کنید و یا با کلیهک بهر روی Add
 to Query Builderواهه مورد نظهر را
به  Query Builderمنتقل نمایید.
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Browse by Facet -2
در این قسمت شما مهی توانیهد تهزاروس
 Embaseو اصطالح مورد نظر خهود را
در سههاختار سلسههله مراتبههی بررسههی و
انتخاب نمایید.
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Query Builder
جستجو با چند اصطالح Emtree
در  Query Builderمهههی توانیهههد
جستجو را با چند اصهطالح از تهزاروس
 Emtreeبسههازید .بههر روی Query
 Builderکلیک نمایید تها فیلهد ن بهاز
شود.

با اسهتفاده از  Find Termsو Brows
 by Facetمیتوانیهد اصهطالحات مهورد
نظهر خهود را شناسهایی و بهه Query
 Builderا ههافه نماییههد .همچنههین مههی
توانید کلید واهه خود را مسهتقیم در ایهن
پنجههره وارد نماییههد.بههرای جسههتجوی
عبارت از عالمت “ ” یها ‘ ’ در اطهراف
ن استفاده نماییهد.همچنهین مهی توانیهد
عملگر  ANDیا  ORرا بهین کلمهات
بکار برید.

بعد از تایح یا وارد کردن اصطالح مورد نظر با کلیک بر روی  Searchجستجوی خود را مستقیم انجهام دهیهد و رکوردههای
بازیابی شده را ببینید ویا با کلیک بر  Take to Advanced Searchجستجو را به فرم  Advancedمنتقل نمهوده وگزینهه
ها و محدودیتهای بیشتری را انتخاب نمایید .مانند سال نشر ،زبان مقاله و گروه های سنی.
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برای دیدن لیست هورنالهای  Embaseبر روی  Journalsدر نوار باالی صفحه کلیک کنید .هورنالها به صورت الفبایی مرتب
شده اند .برای کسب اطالعات بیشتر هر هورنال بر روی  aboutکلیک نمایید.
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صفحه  Resultsخالصه ای از رکوردهای بازیابی شده را نشان می دهد .برای مشاهده جزئیهات ههر رکهورد بهر روی عنهوان
مدرک کلیک نمایید یا چک باکس کنار عنوان را تیک بزنید و بر روی  viewکلیک کنید.
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در باالی صفحه  Record Detailsگزینه هایی برای کار با ن رکورد وجود دارد:
 :Similar recordsجستجوی مقاالت مرتبط با این رکورد از نظر مو و
 :Add to clipboardا افه کردن مقاله به کلیح بورد و ذخیره موقت
 :Email recordایمیل مقاله به درس ایملتان
با کلیک بر روی  Printدر گوشه باال سمت راست ،می توانید از رکوردهای منتخب پرینت بگیرید.
به صفحه  Resultsبر می گردیم.
با کلیک بر روی
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Refine search

هنگامی که تعداد نتایج بازیابی زیاد باشد با استفاده از فیلترهها مهی تهوان مهرتبط
ترین نتایج را بدست ورد
58

لیست فیلترها را باز نمایید .چک باکس کنار نها را انتخاب و بهر روی  Applyکلیهک
با کلیک بر روی
کنید .همچنین برای دیدن جزئیات بر روی  Detailsکلیک نمایید .پنجره  Key Subheadingباز می شود
و شما می توانید جنبه های مختلف ن مو و را در مقاالت بازیابی شده ببینید.
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History & Combine Search

در باالی صفحه نتایج در قسمت  Historyجستجوهای انجام شده در این جلسه را مشاهده می کنید .خرین
جستجو در باال و اولین جستجو در پایین می باشد .برای برگشت بهه جسهتجوهای قبلهی بهر روی ن کلیهک
نمایید.
شما می توانید جستجوها را باهم ترکیب و یا ویرایش نمایید.
سرچ خود را به مو وعات مستقل بشکنید و با استفاده از  Combineن هها را بها یکهدیگر ترکیهب کنیهد.
جستجوهای انجام شده می توانند با عملگرهای  ANDو  ORبا یکدیگر ترکیب شوند.
جستجوهای مورد نظررا انتخاب وبر دکمه  Combineکلیک نمایید.
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History & Edit
1

2

3
 -1اگر می خواهید ویرایش جستجو را از قسمت  Historyانجام دهید موس خهود را بهر روی ن جسهتجو قهرار داده تها در
سمت راست گزینه  Editظاهر شود.
 -2سپس بر روی ن کلیک کرده تا فیلد ورودی جستجو با پارامترهای جستجوی شما ظاهر شود ویرایش خود را انجام داده بر
روی دکمه  Testکلیک کنید.
 -3اگر مدارکی با پارامترهای جدید شما وجود داشت گزینه  Accept and updateظاهر می شود بر روی ن کلیک نمایید.
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My tools

 My toolsشامل قسمت های زیر است:
 هنگامی که در جستجوهای متعدد ،مقاالت مورد نظر خود را انتخهاب نمهوده و گزینهه  add to clipboardدر صهفحهResultsرا کلیک نمایید ،مقاالت مورد نظر خود را می توانید در اینجا مشاهده نمایید .این مقاالت بهه طهور موقهت در ایهن
قسمت باقی می مانند و بعد از خارج شدن از پایگاه حذف می شوند .برای ذخیره دائمی کلیح بورد ،مقاالت خود را انتخاب
و گزینه  Saveدر باال را کلیک نمایید.
 در قسمت  Saved clipboardsکلیح بوردهای ذخیره شده قرار می گیرند. در تب  email Alertsگاهی رسانی هایی که برای استراتژی جستجو در صهفحه  Resultsبها انتخهاب Set email alertsانجام داده اید را نمایش می دهد.
 -در تب  Saved Searchاستراتژی های ذخیره شده در  Historyنمایش داده می شوند.
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My tools: Email Alerts

در تههب  email Alertsگههاهی رسههانی هههایی کههه بههرای
اسهتراتژی جسهتجو در صهفحه  Resultsبها انتخهاب Set
 email alertsانجام داده اید را نمایش مهی دههد .در ایهن
قسمت می توانید  Alertها را بها کلیهک بهر روی Delete
حذف نمایید.
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راهنما یی های کلی برای جستجو در پایگاه
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Phrase search


برای جستجوی یک عبارت ن را داخل عالمت ” “ یا ’ ‘ قرار دهید یا بین نها خط
تیره بگذارید.
’‘heart attack
”“heart attack
Heart-attack
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wildcards or truncation
* and ?
:عالمت ? به جای یک حرف استفاده می شود که نتایج بازیابی به صورت ذیل خواهد بود


sulf?nyl retrieves records that contain words like 'sulfonyl' and 'sulfinyl'



catheter? retrieves records that contain words like 'catheters', but not 'catheter' or
'catheterization'





از عالمت * می توان به جای یک حرف یا بیشتر استفاده نمود که نتایج بازیابی به صورت ذیل
:خواهد بود


sul*ur retrieves sulfur, sulphur



cat* retrieves cat, cats, catalyst, catastrophe



"heart attack*" retrieves heart atttack, heart attacks
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wildcards or truncation
? * and


نکته ها:



بهتر است حداقل سه حرف قبل از * تایح شود.



عالمت * در ترکیب با محدودیت فیلدها ورده می شود:

sul*ur:ti:ab will limit your wildcard search to title and abstract only.
از عالمت ؟ نمیتوان در محدودیت فیلد استفاده نمود بنابراین یا عالمت سوال را بردارید یا جستجو را
در همه فیلدها انجام دهید:









sulf?nyl:ab:ti



از عالمت * می توان درون عبارتها استفاده نمود:
”*“heart infarct*” or "metabol* disorder
عالمت * نمی تواند در کاراکترهای کمتر از  2حرف به کار رود:



"m* disorder" or "metabol* d*" will not return results
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Boolean Operators


 : ANDوقتی بین دو کلمه یا عبارت قرار گیرد هر دوی نها باید در رکورد وجود داشته باشند اگرچه
که در مجاورت هم نباشند.
depression AND tricyclic



 :ORحداقل یکی از کلمات یا عبارات باید در رکورد وجود داشته باشند.
elderly OR geriatric OR aged







 :NOTکلمه یا عبارت قبل از  NOTباید در رکورد وجود داشته باشد; کلمه یا عبارت بعد از
 NOTنباید باشد.

depression NOT tricyclic (a search for records containing the word depression but not
)containing the word tricyclic

68



Proximity operators




NEAR/n

. کلمه از یکدیگر در هر جهتی قرار دارندn جستجوی کلماتی که در بین



. کلمه از یکدیگر به ترتیب خاصی قرار دارندn جستجوی کلماتی که در بین



NEXT/n



Example:



cancer* NEXT/4 cell* NEXT/6 therapy retrieves:



“Interplay between ROS and autophagy in cancer cells, from tumor initiation to cancer therapy”



blood NEXT/2 cardio* NEAR/5 system* retrieves:



”…and vegetative nervous system, disorders of blood coagulation, cardio haemodynamics…”



pneumonia NEXT/2 outcome* NEXT/2 research NEXT/2 team* retrieves:



“pneumonia severity index ≥91, Pneumonia Patient Outcomes Research Team score IV-V or bacteraemic
pneumonia…”



(clinical NEXT/2 (application* OR trial) NEXT/10 biomarker* NEXT/10 (treatment OR disease)):ab,ti retrieves:



“studies suggest that MPs may have clinical applications including utility as biomarkers, use in improving cardiovascular
disease risk prediction
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