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 Embase  مالک های مورد نیاز برای نمایه سازی در
 

Embase      و  ی را پوشش می دهدمجله پژوهش 8500بیش از یکی از بزرگ ترین مجموعه های اطالعاتی الکترونیکی است که

ی علمی معتبر را از ی ثبت شده از هزاران مجلهمیلیون نمایه ۲5این منبع بیش از  .می شود تهیه وارائه Elsevier شرکت توسط

ها را از ی دارو و بیماریقابلیت ردیابی و بازیابی اطالعات دقیق در زمینه شامل شده و با دارا بودن به روزترین منابع،  ۱۹۷۴سال 

همان  Embase گیرد.ی میزان سمیت مواد مختلف دربرمیهای ارزشمند در زمینهانواع طیف مطالعات اعم از مطالعات بالینی تا داده

 هیو علوم پا ینیبال یپزشک ،یپزشک لیداروها ، وسا یرو یشتریدهد اما تمرکز ب یرا پوشش م PubMed / MEDLINE موضوعات

به دلیل پوشش . داروهای مجاز را ردیابی نمودتوان الزامات قانونی اخذ شده در  می آن با رجوع به دارد. ینیبال یمربوط به پزشک

قابلیت ردیابی تمامی اخبار و وقایع مرتبط با صنعت  ، سازی قوی داروهااطالعاتی جامع و منحصر به فرد، به روز شدن مداوم و نمایه

 .نمایددارو را در متون انتشار یافته ایجاد می

  :سه اصل وجود دارد Embase سازیدر نمایه

 .مقاله ی کامل مورد بررسی قرار میگیرد )نه عنوان یا چکیده( .۱

به  مقاالتکه ممکن است در  ی میگرددمیپوشش مفاه موجبکه  کنترل می شود Emtree اصطالحنامه سازی بامراحل نمایه . ۲

 شود. انیمختلف ب یروش ها

صورت میگیرد که نمایه . ۳  شده  ستورالعمل های دقیق و تعریف  سجام داده ها را موجب می سازی بر طبق د ستگی و ان سبب پیو

 شود.

 یساز هیروند نما

ستثنا     سازی، روند خودکار یساز هینما یشده برا نییمقاالت تع یبه ا ستییک فرایند  Embase در نمایه  سط  د ست که تو ا

 .شود علوم زیستی و پزشکی انجام می با سابقه وی نمایه گران آموزش دیده

 :شودکنترل کیفی است که در دو مرحله انجام می Embase سازی دریکی از مباحث مهم نمایه

نمایه گران در صورت نمایه کردن واژگان در مبحث اشتباه و یا به کار بردن واژگان خارج به سازی: اعتبار سنجی در طول نمایه   .۱

 اخطار داده می شود. Embase از

شود. بازخورد کار برای سازی: در بررسی های ماهیانه با استفاده از نمونه های شاخص، کیفیت کنترل میکیفیت کلی نمایه   .۲

 .شودارتقای کیفیت به نمایه گران گزارش می
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