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 :جستجو در این پایگاه به دو صورت امکان پذیر است

 :جستجوي ساده-1

 search تنها کافی است کلیدواژه مورد نظر خود را در
box   وشته ون enter را بزنیم یا کلیک کنیم. 

هاي گره ها را توسط عملاین بانک به طور خودکار واژ
نحوه ي  منطقی با هم ترکیب کرده و نشان می دهد.

 : کاربرد این عملکردها

AND : مقاالتی که هر دو واژه را در بر دارد نمایش می
 .دهد

NOT : مقاالتی که واژه اول را دارد ولی فاقد واژه دوم
 .است

OR راي یافتن دو عبارت هم معنی در یک مرحله : ب
 .ر می رودجستجو به کا

عبارت  این پایگاه عملکردها را از چپ به راست می خواند.
ها را می توان در داخل پرانتز قرار داد.کلمات داخل یک 
پرانتز به عنوان یک مجموعه واحد پردازش خواهد شد و 

 :سپس در روش جستجو منظور خواهد گردید.مثل
tamoxifen AND (breast cancer). 

جستجو مهمترین و مرتبط  نتیجه اول هر 20همیشه 
 .ترین نتایج اند

 

 :جستجوي پیشرفته-2

مزیت استفاده از جستجوي پیشرفته این است که با 
اده از عملگرهاي منطقی، می توان تعداد کلیدواژه استف

هاي بیشتري در فیلدهاي مختلف را با یکدیگر ترکیب 
 Advancedبراي استفاده از این امکان روي  نمود.

search  .کلیک کنید 

 :Historyتاریخچه

Pubmed ها را در این محل همه جستجوها و نتایج آن
می   Advanced search. در صفحه نگهداري می کند

 را ببینید. Historyتوانید 

 فیلترها:

فیلترها براي محدود کردن نتایج جستجو در جهت اهداف 
پژوهش به کار می روند. فیلترها را در این پایگاه می 
توانید در گوشه سمت چپ ببینید. فیلترها شامل موارد 

 زیر می باشند:

Article type ،Availability ،Publication dates 

Species ،Languages ،Sex ،Subjects ،Journal  

categories ،Ages ،Search fields 

 

 

 

Clipboard: 

جایی براي جستجو هاي انتخابی است. که در اینجا 
جستجوي ما به مدت هشت ساعت باقی می ماند و ما می 

از آن استفاده کنیم.براي   Off line توانیم به صورت
بعد از اینکه جستجوي خود  Clipboard اضافه کردن به
باالي نتخاب می کنیم، مورد نظر را ا مقالهرا انجام دادیم 

 Clipboardرويو بعد  send toصفحه ابتدا روي 
را می زنیم،  add to Clipboard کلیک کرده و سپس

 .می شود Clipboard به این ترتیب جستجوي ما وارد

 :جستجو بر حسب نام نویسنده

براي جستجوي نام نویسنده، اول نام ونام خانوادگی 
را در پنجره جستجو  وسپس اولین حرف از نام کوچک او

،اگر نام  Mr Smithja وارد کنید(بدون نقطه)،مثل
نام مورد  Pubmed نویسنده به همین شکل وارد شود

نظر را در فیلد مولف جستجو خواهد کرد.اما اگر فقط نام 
آن را نه فقط در  Pubmedخانوادگی نویسنده وارد شود،

 .فیلد مولف بلکه در تمامی فیلدها جستجو خواهد کرد

می توانید از نکته:براي جستجوي نام نویسنده مورد نظر 
جستجوي پیشرفته استفاده کنید. به این صورت که از 

را انتخاب کرده و در  Builder ،Authorمنوي کشویی 
 کنید. باکس جلوي آن نام نویسنده را تایپ
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 Journals in NCBIجستجو در عناوین مجالت 
Databases 

این بخش از پایگاه، ابزار خاصی است که اطالعاتی را در 
 مورد مجالت پابمد ارائه می دهد.

بتدا در صفحه اصلی پابمد، براي استفاده از این قسمت، ا
  journals in NCBIروي    more resourcesمنو 

 کنید.کلیک 
در این قسمت می توانید مجالت موجود در کتابخانه ملی 
پزشکی امریکا را ببینید و آنها را بر اساس عنوان، 

 یا موضوع خاصی جستجو نمایید.  ISSNشماره
ملی چنانچه مجله جزو مجالت موجود در کتابخانه 

پزشکی امریکا باشد، در نتایج بازیابی شده جستجو می 
 توانید کلیه مشخصات مربوط به آن را ببینید.

با کلیک روي عنوان مجله می توانید کلیه مقاالت منتشر 
 شده این مجله در پابمد را ببینید.

نشان   currently indexed for Medlineعبارت 
 ده و معتبر است. میدهد که این مجله در مدالین نمایه ش

در این قسمت همچنین می توانید، اطالعات نشان داده 
شده براي هر عنوان مجله مانند نام کامل و اختصاري یا 
لینک به مقاله یا شروع انتشار و آخرین شماره مجله را 

 توضیح دهید.
 

Format  : چگونگی نمایش اطالعات مقاله را تنظیم

 می کند.
1.:Summary  اطالعات مقاله شامل  خالصه اي از

لینک  ، PMIDعنوان، نام مولف، عنوان اختصاري مجله، 
 ... را نمایش می دهد.به متن کامل و 

2. Summary (text) :  جهت لیستهاي منابع طراحی
         

           
   

         

 
 Summaryشده است و در واقع همان اطالعات فرمت 

از این . استفاده را به شکل لیست منابع نمایش می دهد
 فرمت براي تهیه نسخه چاپی از مقاالت به صرفه می باشد

3.Abstract  : خالصه ي اطالعات مقاله به همراه چکیده
 اي از مقاله

4.Abstract (text)  :نمایش  اطالعات تکمیلی صفحه
 را حذف می نماید. این فرمت جهت کپی، پرینت، ذخیره

 و یا ایمیل کردن مفید است.

 

5. MEDLINE : را به صورت برچسب  اطالعات
 Send toرکوردهاي پابمد نشان می دهد و از بخش 

file   توان جهت ارسال نتایج به نرم افزارهاي می
 . مدیریت منابع استفاده کرد

6.XML ن فرمت داده ها را به زبان برنامه نویسی : ای
 وب نمایش می دهد.

7.PMID List  : داده ها را به صورت لیستی ازPMID 
می دهد. این فرمت جهت بازیابی هاي بعدي نمایش  

 مفید است.
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