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.دهستندسترسقابلجستجوموتوراینطریقازهمدیگريدادهپایگاه هايمدالینبرعالوه.روندمی

بههکمی دهداختصاصرقمیهشتیکتايشناسهیکدادگانشپایگاهدرشدهنمایهرکوردهربهپاب مد

PubMedپاب مدشناسهنام Identifier – PMIDشودمیشناخته.

https://en.wikipedia.org/wiki/PubMed
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تایپ آدرس کتابخانه مرکزي دانشگ. اه۲

علوم پزشکی سمنان و کلیک برروي
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/account/recover/?back_url=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/account/settings/


پابمددرجستجو
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.آغاز کنید
پابمددرجستجوهايروشانواع

جستجوي ساده
جستجوي پیشرفته
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:قسمت می باشد2دارد که این بخش شامل 
در بخش اول پایگاه اطالعاتی موردنظر خود را . 1

.انتخاب کنید
در کادرجستجو موضوع مورد نظر خود را تایپ  . 2

.کلیک نمایید Searchکنید و روي کلید 



راهنماي  
پابمد

جستجوجعبه
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میEnterوکنیممیواردعملگراین
.نماییم
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Summary (text):فرمتاطالعاتهمان
Summaryمینمایشمنابعلیستشکلبهرا

.دهد
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MEDLINE:برچسبصورتبهرااطالعات
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مدیریت نتایج بازیابی



نجدیدتریبراساسنتایجکردنمرتببراي
،اولنویسندهمقاالت،ترینمشابهمقاالت،

ازمقالهعنوانیاوژورنالنامآخر،نویسنده
.کنیداقداماینجا

مرتب کردن



رامدارکیازمورد20صفحههردرفرضپیشصورتبهپابمد
نایازاستفادهبااما.دهدمینمایشاست،کردهبازیابیکه

را)مورد200تا5(مدركمتفاوتیتعدادتوانیدمیگزینه،
.کنیدانتخابصفحهیکدردادننمایشبراي

تعداد نتایج در هر صفحه
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...وایمیلصورتبهارسالیاوشخصیپروفایلدرذخیره،استنادمدیریت
.کنیدانتخاب

:باشندمیزیرشرحبهموجودهايگزینه
Send to file
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Send to Clipboard
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Clinicalجمله study, Review, case report, lectureبازیابیرا...و

دسترسقابلمنابعازبیشتريانواعcustomizeبخشازاستفادهبا.نمایید
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Availability:میمثالبراي.دهدمینشانرامقالهبودندسترسدرمیزان
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Languages:صخازبانبهبازیابینتایجکردنمحدودبرايگزینهایناز
.شودمیاستفاده

Sex:خاصجنسیتبهرابازیابینتایجتوانیدمیگزینهاینازبااستفاده
.کنیدمحدود

Subjects:وضوعمبهرابازیابینتایجتوانیدمیشماگزینهاینانتخاببا
.کنیدمحدودخاصی

فیلترها



Journal categories:نتایجتوانمیبخشاینهايگزینهازاستفادهبا
MEDLINE،Coreجملهازهاژورنالازخاصینوعبهرابازیابی clinical

journals،Dental journals،Nursing journalsکردمحدود...و.

Ages:راهمطالعموردافرادسنتوانیدمیقسمتاینهايگزینهانتخاببا
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:نکته
کلیکفیلترهرکناردرclearگزینهرويبرفیلترهاازکدامهرحذفبراي
clearرويبریکجاصورتبههامحدودیتهمهحذفبرايوکنید allواقع

.کنیدکلیکصفحهچپسمتگوشهدر

فیلترها



جستجوسازيذخیره
توانیدمیخود،پروفایلبهورودبا

دفعاتدرونمودهذخیرهراخودجستجوي
آنازدوبارهپابمد،بهمراجعهبعدي

خابانتتوانیدمیهمچنین.کنیداستفاده
قالبدرجستجواینجدیدنتایجکنید

روزانه،زمانیهايبازهدروهايایمیل
.شودارسالشمابرايماهانهیاهفتگی

جستجواجرايازپسکار،اینانجامبراي
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.دکنیکلیکاست،گرفتهقرارجستجو

بهمربوطتنظیماتبعديصفحهدر
انجامرااتوماتیکایمیلارسال
.دهید



.نماییدذخیرهراآن،saveدکمهرويکلیکباآخردر



جستجوهايعناوینفهرست
ببینم؟چطورراشدهذخیره

Myگزینهبررويکاراینبراي
NCBIراستسمتبااليگوشهدر
.کنیدکلیکصفحه
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راشدهذخیرهجستجوهايعناوین

سازيذخیرهتاریخترتیببه
.نماییدمشاهده
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ایگاهپتمامیدرجستجونتایجتوانیدمیگزینهاینانتخاببا

.نماییدسازيذخیرهراNCBIهاي
رموردنظرکوردهايانتخابوجستجوازپسکار،اینانجامبراي
sendقسمتروي toبخشدرراآنوکلیکcollection

.کنیممیذخیره



مجموعهخواهیدمیاگرصفحه،ایندر
کنیدکلیک1قسمترويبسازید،جدیدي

درخودنتایجبرايعنوانتعیینازپسو
.نماییدذخیرهراآن،2بخش

ارخودجستجوينتایجخواهیدمیاگر
ذخیرهموجودهايمجموعهازیکیدر

انتخابباوکردهکلیک(1)رويکنید،
بهرانتایج،(2)موردنظرتانمجموعه

.نماییداضافهمجموعهآن



myبهشدهذخیرههايمجموعهمشاهدهبراي NCBI
.نماییدمشاهدهراخودهايCollectionوکردهمراجعه



Journals in NCBI Databasesجستجو در عناوین مجالت 

اراطالعاتیتوانیدمیبخشایندر
مشاهدهپابمدمجالتمورددر

.نمایید
هصفحدربخش،اینازاستفادهبراي

moreمنوپابمد،اصلی resources
journalsگزینه in NCBIکلیکرا
.کنید

درموجودمجالتقسمتایندر
لقابامریکاپزشکیملیکتابخانه
برراآنهاتوانیدمیواستمشاهده

موضوعیاISSNشمارهعنوان،اساس
.نماییدجستجوخاصی



اشد،بامریکاپزشکیملیکتابخانهدرموجودمجالتجزومجلهدرصورتیکه
.ببینیدتوانیدمیراآنبهمربوطمشخصاتشدهبازیابینتایجدر

درلهمجاینشدهمنتشرمقاالتکلیهتوانیدمیمجلهعنوانرويکلیکبا
.ببینیدراپابمد

currentlyعبارت indexed for Medlineاستموضوعایندهندهنشان
.استمعتبروشدهنمایهمدالیندرمجلهاینکه
،ISSNاختصاري،وکاملناممجله،عنوانماننداطالعاتیقسمتایندر

.نماییدمشاهدهتوانیدمیرامجلهشمارهآخرینوانتشارشروع



:پزشکیموضوعیسرعنوان

کهاستپزشکیحوزهاستاندارداصطالحنامه،مشپزشکیاصطالحنامه
.ودشمیروزآمدنیزسالههروتهیهآمریکاپزشکیملیکتابخانهتوسط
نمایهبراياصطالحنامهاینازمدالیناطالعاتیپایگاه
indexingسازي کلیدقالبدرآنبیانومقالهموضوعیمحتوايتعیین)

MeSHطریقازتوانندمیکاربرانوکندمیاستفادهمقاالت)واژه
Databaseکنندجستجواصطالحنامهایندر.

منتشرکیالکترونیصورتبهاکنونوچاپیشکلبهسابقاکهاصطالحنامهاین
هکاستپزشکیعلومحوزهاستانداردواژگانازمنظمیفهرستگردد،می

روایناز.اندشدهنمایهواژگانایناساسبرمدالیندرموجودمقاالتکلیه
بهرهابکهباشدنیزپزشکیمقاالتکاربرانبرايمناسبابزاريتواندمی

باالدقتباجستجوییمناسب،واستانداردواژگانانتخابوآنازگیري
.باشندداشته

.استشدهدادهنمایشروبروشکلدرMeshبهدستیابینحوه

http://www.nlm.nih.gov/mesh/meshhome.html
http://www.nlm.nih.gov/mesh/meshhome.html
http://www.nlm.nih.gov/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/


وردمواژهکلیدتوانیدمیآبشاري،منوازمشانتخابازپس
.نماییدجستجوراآنوواردمقابلصفحهدررانظر

بامرتبطمقاالتجستجويازقبلتوانیدمیشما:مثال
یدواژهکلبودناستاندارداز،مشازاستفادهبابستر،زخم
واژهکلیدچهدیگرعبارتبه.نماییدحاصلاطمینانخود

.داردوجودبسترزخممفهومبراياستانداردي
Pressureکلیدواژهبازیابی Ulcerایندهندهنشان
bedواژهجايبهکلیدواژهاینکهاستموضوع sore

دهاستفابسترزخمموضوعدرمقاالتسازينمایهبراي
اژهکلیدواینازجستجو،براياستبهترلذا.استشده

.گردداستفاده



در قسمت پایین صفحه نیز مترادفات
.شودو واژه هاي مرتبط آورده می 



addدکمهروياگرصفحهابتدايدر to
searchbuilderکلیدواژهکنیم،کلیک
.شودمیواردجستجوقسمتدرموردنظر

راربستزخمبخواهیمصورتیکهدرمثالبراي
زیرمراحلکنیم،بررسیeconomicsمنظراز
:کنیممیطیرا

.add ۱to search builderفشاریممیرا
قرارجستجوباکسدرماکلیدواژهتا

.بگیرد
مربع. کنیممیکلیکراeconomicsکنار۲

addدوباره to search builderکلیکرا
searchانتهادروکنیممی pubmedرا

بعدصفحهدرنتایج.کنیممیکلیک
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