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 مقدمه

Pubmed و بازيابي منابع حوزه ي علوم پزشكي در وب جهان گستر  يكي از محيط هاي جستجو
)World Wide Web (توسط مركز ملي اطالعات بيوتكنولوژي   است كه)NCBI=National Center 

for Biotechnology Information (پزشكي آمريكا  واقع در كتابخانه ي ملي)NLM (تهيه شده است .
قرار مي  در اختيار كاربران بطور رايگانرا ) Medline(ابزار، دسترسي به پايگاه اطالعاتي مدالين اين 
رشته هاي پزشكي،  نشريه در ۴۵٠٠ميليون مقاله از  18هم اكنون اين پايگاه اطالعاتي بيش از  .دهد

و هفتاد منتشر شده در آمريكا ) پيش باليني(پرستاري، دندانپزشكي، دامپزشكي و علوم پايه 
  .بر مي گردد 1955پوشش اين پايگاه از نظر تاريخ به  .جهان را دارا مي باشد كشور

ساده جستجوي  

موضوع مورد ( براي تسريع در عمل جستجو، مي توانيد پس از وارد كردن كليد واژه ي مورد نظر 
در اين روش  .، جستجوي خود را انجام دهيد... )جستجو، عنوان مقاله، نام نويسنده، نام مجله و 

جستجو، شما نمي توانيد به جستجوي خود محدوديت هاي زيادي را اعمال نماييد و ايجاد 
مناسب مي  (AND, OR, NOT)محدوديت ها مستلزم استفاده از نشانه ي فيلد و اعمال عملگرهاي 

  :به مثال زير توجه نماييد .باشد 

  

و اصطالحات مترادف آن در آنها  DNAواژه ي دنبال مقاله هايي مي گرديد كه به در مثال باال شما 
 1993بوده و سال انتشارشان محدود به سال  Crickوجود داشته باشد و نويسنده ي آنها شخصي به نام 

  . باشد
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ذكر شده اند و در ادامه ساده ترين شكل در جدول زير تعدادي از پركاربردترين نشانه هاي فيلد 
ه و يا ژورنال و يا يك تاريخ مشخص، با استفاده از جستجوي جستجوي مقاالت مربوط به يك نويسند

  .ساده توضيح داده شده است

  

 پر كاربرد ترين نشانه هاي فيلد

Affiliation [AD]
All Fields [ALL] 
Author [AU] 
Corporate Author 
[CN] 
Entrez Date 
[EDAT] 
Filter [FILTER] 
First Author Name 
[1AU] 
Full Author Name 
[FAU] 
Grant Number 
[GR] 
Investigator [IR]  

Issue [IP]
Journal Title [TA] 
Language [LA] 
Last Author [LASTAU] 
MeSH Date [MHDA] 
MeSH Major Topic [MAJR] 
MeSH Subheadings [SH] 
MeSH Terms [MH] 
NLM Unique ID [JID] 
Other Term [OT] 
Personal Name as Subject 
[PS] 
Pharmacologic Action MeSH 
Terms [PA]  

Place of Publication 
[PL] 
Publication Date 
[DP] 
Publication Type 
[PT] 
Publisher Identifier 
[AID] 
Secondary Source 
ID [SI] 
Subset [SB] 
Substance Name 
[NM] 
Text Words [TW] 
Title [TI] 
Title/Abstract 
[TIAB] 
Transliterated Title 
[TT] 
Volume [VI]  
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 جستجو بر اساس نام نويسنده

نياز به هيچ نشانه اي ابتدا يا   .كوچك ناموارد كردن نام خانوادگي نويسنده به همراه حروف اول 
  .انتهاي اسم نيست 

:مثال  

smith ja  

jones k  

  

  جستجو بر اساس نام مجله 

مي توان هر يك از عنوان  ساده ترين راه براي دستيابي به مقاالت يك مجله وارد كردن نام كامل آن و يا

  :س جستجو وارد كردهاي زير را در باك

:مثال  

new england journal of medicine

 :ده كنيدبراي پيدا كردن نام كامل مجله از بانك اطالعاتي ژورنال ها استفا

و يا بر  .كليك كنيد journal databaseدر ستون آبي رنگ سمت چپ صفحه ي اصلي بر روي  .1
 :روي لينك آن در نوار باالي صفحه كليك كنيد
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 .عنوان مجله را تايپ كنيد .2
  .كليك كنيد Goبر روي  .3
ي  جلوي گزينه. در نهايت اطالعاتي كه به شما ارائه خواهد شد به شكل زير خواهد بود .4

suggestions  نام مجالت مشابه ديگر را نيز به شما پيشنهاد مي كند كه با كليك بر روي هر
  .يك از آنها مي توانيد به اطالعات كاملتري در مورد آن ژورنال دست يابيد

  

  

تعداد عنوان های يافت شده ی 
 مرتبط با عنوان جستجو شده
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را  Pubmedمقابل عنوان مجله را كليك كنيد و سپس  Linksگزينه ي   براي جستجو در هر مجله
  . ا جستجو كامل شودانتخاب كنيد ت

)  suggestion( در صورت ندادن نتيجه، به كليدواژه هايي كه خود پابمد به شما پيشنهاد مي كند  .5
  . و به صورت نوار هاي زرد رنگ به جاي نتايج ظاهر مي شوند، توجه كنيد

  جستجو بر اساس تاريخ

 Date of Publication[dp]  :تاريخ انتشار

 Entrez Date[edat]: ب مدتاريخ ثبت مقاله در پا

  Mesh Date[mhda]:   تاريخ ثبت مقاله به عنوان لغات مش

:مثال  

1997/10/06 [edat]  

1998/03/15 [dp] 

1997 [edat] 

1997/03 [dp] 
  

توانند با نشانه هاي فيلد خاص خود و يا از طريق  هر كدام از سه تاريخ فوق كه مد نظر باشند، مي
مي توانيد محدوده ي  .وارد كردن ماه و روز اختياري است .انتخاب شوند Publication Date منوي 

  .مناسب مشخص كنيد و همچنين نشانه ي فيلد (:) زماني مورد نظر را با گذاشتن دو نقطه 

وارد [dp] 2002:2008  را نيز به صورت مثالَ چند سالهبراي جستجو ي جامع تر بهتر است محدوده ي 
دو مثال . محدود خواهد شد 2008تا  2002كه در اين حالت جستجوي شما به بازه ي زماني  كنيد

  .ديگر در زير ارائه شده اند
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:مثال  

1993:1995 [dp]  

1997/01:1997/06 [edat] 
  

  s limit از راه گزينه ي ومحدود كردن دامنه ي جستج

  
  

را ايجاد  را انتخاب و تغييرات الزم limitsدر ستوني كه در زير جعبه ي جستجو قرار دارد، گزينه ي 
كه مي توانيد محدوديت هاي  صفحه ي زير براي شما باز خواهد شد limitsبا كليك بر روي تب  .كنيد

  :اعمال نماييد ... بيشتري را از نظر زماني، زباني، جنس، نوع مدرك و 
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 .محدوديت هاي ايجاد شده به صورت برجسته و به رنگ زرد در باالي نتايج جستجو ديده خواهند شد
را از حالت انتخاب   limitاگر در جستجوهاي بعدي نيازي به اعمال محدوديت نيست، بايد گزينه ي 

   .شده خارج كنيد

  

  

 Advanced Search: جستجوي پيشرفته

تر و كاربر پسندتر مي  پيشرفتهتفاده از جستجوي پيشرفته و استفاده از امكانات جستجوي براي اس
مي توان گفت بخش جستجوي پيشرفته شامل تمامي امكانات . توانيد از اين امكان پابمد استفاده نماييد

م عمليات است كه قادر به انجا كار برانيبراي محدود سازي جستجو و امكاناتي بيشتر براي  limitsتب 
براي استفاده از امكانات جستجوي پيشرفته بر روي . جستجو از راه استفاده از نشانه هاي فيلد را ندارند

  :لينك آن در باالي سمت راست صفحه كليك مي كنيم

 

  

   :ي جستجوي پيشرفته وارد مي شويم  با كليك بر روي آن به صفحه
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ما . مي باشد Brows the indexرفته، استفاده از دكمه ي يكي از امكانات خيلي مهم در جستجوي پيش
نويسنده، نام ژورنال، ( در آغاز بايد كليد واژه ي خود را وارد جعبه ي جستجو نموده و فيلد مورد نظر 

نيز از منوي جلوي آن انتخاب را كه مي خواهيم كليد واژه مان در آن فيلد جستجو شود را ...) عنوان
را مي زنيم كه برايمان ليستي از نام ها و يا واژه هايي كه  Browse the indexكنيم، سپس دكمه ي 

واژه ي مورد نظر ما در آن وجود دارند و يا مشابه كليد واژه ي ما هستند را همراه با تعداد مدرك واجد 
روي آن  آن واژه برايمان نمايش مي دهد و ما مي توانيم واژه ي مناسب تري را از ميان آنها، با كليك بر

  . انتخاب نماييم

Browse the 
index button 

برای اضافه کردن فيلدهای جديد جهت 
 هاترکيب کليد واژه



١١ 

 

مي باشد كه مي توان محدوديت   limitsنيمه ي پاييني صفحه ي جستجوي پيشرفته مشابه امكانات تب
  .هايي را كه ما از را آن تب اعمال مي كنيم از اينجا اعمال نمود

  

  نتايج جستجوآشنايي با صفحه ي 

به صورت  .اصلي به نمايش در مي آيند در صفحه يآنها، نتايج از جديدترين مقاالت به قديمي ترين 
مقاله در يك  500كه مي توان اين رقم را تا  مقاله قابل مشاهده است  20صفحه  پيش فرض در هر
بخش هايي كه پس از  .به صفحه ي بعدي مي رويد Next pageبا كليك بر روي . صفحه افزايش داد

  :آوردن نتايج جستجو مي توان ديد بصورت زير خواهد بود

  

اطالعاتي كه در مورد هر مقاله مي توان از پايمد دريافت كرد، در سمت چپ نتايج و در كنار مشخصات 
  :هر يك از مقاله ها بصورت شكل كتاب آورده مي شود كه هر كدام مفهوم خاصي دارد 
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مد و از سايتي در خارج از پاباين شكل نشانه ي اين است كه متن كامل مقاله ي مربوطه را مي توان   
  . بصورت رايگان دريافت نمود و لينك دريافت آن در پابمد وجود دارد

  

اين شكل در كنار مقاالتي آمده است كه متن كامل و رايگان آن در خود پابمد وجود دارد و ميتوان  
مي توان با كليك بر روي لينك آنها كه با رنگ آبي در جلوي آنها آورده  .آن را مستقيما دريافت نمود

  .به متن كامل دست يافت link outاست و انتخاب  شده

  

چكيده ي آنها را در اختيار اطالعات كتابشناختي و اين شكل در كنار مقاالتي آمده است كه پابمد   
  .قرار مي دهد

  

  .اطالعات كتابشناختي آنها را ارائه مي كنداين شكل در كنار مقاالتي آمده است كه پابمد تنها  

  

  (Action Bar)عمليات كار با ستون 
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  بر اساس فيلد مورد نظر مرتب سازي نتايج 

  

مليات، نتايج را بر اساس تاريخ انتشار مقاله، نويسنده ي مي توان با استفاده از اين منوي ستون ع
  .نخست، نويسنده ي آخر، نام الفبايي ژورنال و الفبايي عنوان مقاالت مرتب نمود

  Displayبا استفاده از منوي  اختي نتايج جستجوفرمت هاي نمايش اطالعات كتابشن

. و فرمت نمايش آنها را تعيين نماييمما ميتوانيم با استفاده از اين منو، ميزان اطالعات و نوع اطالعاتي 
بخشي از ديگر گزينه هاي . مي باشد summaryگزينه ي پيش فرض در پابمد استفاده از فرمت 

  .در ادامه تعدادي از اين فرمت ها توضيح داده خواهند شد. مي بينيدموجود در اين منو را در شكل زير 
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  :اطالعات مربوط به مقاالت بسيار خالصه نمايش داده خواهند شد Briefبا انتخاب گزينه ي 

  

، چكيده ي مقاالت نيز در صورت وجود در زير آنها نمايش داده خواهد  abstractبا انتخاب گزينه ي 
  :شد
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  ، لينك هاي موجود براي دستيابي اينترنتي به متن كامل مقاالت در زير  link out گزينه ي با انتخاب

  :نها آورده مي شوداطالعات كتابشناختي آ
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  نمايش تعداد مقاالت در هر صفحه

مقاله در هر صفحه مي باشد كه  20تعداد نمايش مقاالت به دست آمده از جستجو به طور پيش فرض 
استفاده  showبراي اين كار بايد از منوي .مقاله در هر صفحه افزايش داد  500ن تعداد را تا مي توان اي

  :نمود

لينک به آدرس ارائه دهنده ی 
 متن کامل مقاله
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  گرفتن خروجي از نتايج جستجو

شيوه ي اين كار استفاده . جستجوي انجام شده خروجي هاي مختلفي گرفتدر پابمد مي توان از نتايج 
  :مي باشد send toاز منوي كشويي 

 

ساده براي شما نمايش خواهد داد  را از اين منو انتخاب نماييد نتايج را بصورت متن text اگر گزينه ي
  :كه شما مي توانيد از آن پرينت بگيريد بدون اين كه هيچ اثري از سايت پابمد در آن ببينيد
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را را انتخاب كنيد، فرمتي مناسب براي پرينت گرفتن را از نتايج  printerدر صورتي كه گزينه ي 
مي توانيد از نتايج جستجويتان  print this pageمشاهده خواهيد نمود كه با كليك بر روي گزينه ي 

  :خروجي چاپي بگيريد

  

  .، مي توانيد نتايج جستجو را به ايميل خود بفرستيد Emailبا انتخاب گزينه ي 

ارهاي اطالعات كتابشناختي مدارك جستجو شده به نرم افزگرفتن خروجي براي فرستادن 
  .Reference manager, End Noteمديريت منابع و ماخذ نظير  
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براي اين كار نخست بايد مربع كنار مقاالتي را كه مي خواهيم از آنها خروجي بگيريم تيك ميزنيم و 
  :قرار مي دهيم Medlineدر سمت چپ ستون عمليات را در حالت  Displayسپس منوي 

  
  

  :در حالت دلخواه قرار مي دهيم را sort byدر گام دوم، منوي 

  

انتخاب مي كنيم كه با انتخاب اين گزينه پنجره اي  send toرا از منوي  Fileدر گام سوم، گزينه ي 
در . فرمت خروجي را مي دهد (open)و يا باز كردن   (save)باز خواهد شد و به ما پيشنهاد ذخيره 

و آن را در رايانه مان ذخيره مي كنيم تا در صورت  را انتخاب مي نماييم saveاين حالت ما گزينه ي 
  :وارد نماييم (reference managers)نياز آنها را به نرم افزارهاي مديريت منابع 
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  پابمدپايگاه شيوه هاي ذخيره ي نتايج جستجو بر روي 

  :ذخيره ي مدارك جستجو شده بر روي خود پابمد وجود دارد سه شيوه براي

  : send toدر منوي  clipboardده از گزينه ي استفا: روش نخست

ما در اين روش ابتدا مقاله هايي را كه مي خواهيم ذخيره كنيم انتخاب مي كنيم و سپس از 
  :را انتخاب مي نماييم  clipboardگزينه ي  send toمنوي 
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نشان داده مي  clipboardپس از زدن اين گزينه پيامي براي شما مبني بر فرستاده شدن آن مدارك در 
آورده مي شود كه اگر بخواهيد موارد ذخيره شده را ببينيد بايد  clipboardشود و ستاره اي در كنار تب 

  :روي اين تب كليك نماييد

  

 Clipboardآنچه دربه عنوان يك حافظه ي موقت به شمار مي آيد  Clipboardالزم به ذكر است كه 

  .باقي خواهد ماند  تا زماني كه به شبكه وصل هستيدساعت و  8ذخيره مي شود فقط براي  

  

در پابمد و درست كردن پروفايل شخصي از راه گزينه  (registration)دو روش ديگر مستلزم ثبت نام 
  .اين گزينه مي پردازيمپس ابتدا به روش ايجاد پروفايل شخصي در . مي باشد My NCBIي 

  :باالي صفحه ي پابمد كليك نماييددر سمت راست  registerابتدا بر روي لينك 
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  :صفحه ي زير براي شما باز خواهد شد كه بايد براي خودتان نام و گذرواژه تعريف كنيد

  

  

به  save searchثبت نام، در باالي صفحه ي پابمد نام شما درج خواهد شد و گزينه ي پس از انجام 
 My NCBIنه تمام جستجوي خود را در صفحه اضافه خواهد شد كه مي توانيد با انتخاب اين گزي

شما حق انتخاب موارد  save searchهمان گونه كه گفته شد با انتخاب گزينه ي . ذخيره نماييد
خاصي از نتايج جستجوي خود را جهت ذخيره سازي نداريد بلكه همه ي نتايج جستجوي شما ذخيره 

  :خواهد شد



٢٣ 

 

  

مي  send toدر منوي  collectionsتفاده از گزينه ي جستجو، اس نتايجروش سوم براي ذخيره سازي 
در اين روش برخالف دو روش پيشين، هم مي توان به دلخواه مداركي را كه مي خواهيم ذخيره . باشد

 My  در اين روش نيز، نتايج در بخش. كنيم انتخاب كنيم و هم ذخيره سازي ما دائمي خواهد بود

NCBI  اين بخش با كليك بر روي گزينه ي ذخيره خواهند شد و با رفتن بهcollections  نتايج
  :جستجوي ما قابل بازيابي خواهند بود

  

  



٢۴ 

 

  :با انتخاب اين گزينه صفحه ي زير براي شما باز خواهد شد

  

در اينجا شما با دو گزينه رو به رو خواهيد بود، اينكه مي خواهيد يك مجموعه ي جديد به وجود آوريد 
ذخيره ) كه در اينجا دو مدرك بوده است(نتايج انتخابي خود را هاي پيشين  يا در يكي از مجموعه

كليك كنيد كه صفحه ي زير براي شما باز  saveپس از انتخاب گزينه ي مورد نظر، بر روي . كنيد
  :خواهد شد

  

 موارد ذخيره شده

و  ويرايش نام مجموعه
 امکانات ديگر



٢۵ 

 

ما توان اين راخواهيم داشت كه  editهمان گونه كه در تصوير باال مشخص است با كليك بر رو ي 
  .مجموعه ي خود را ويرايش نماييم

هر گاه براي ديدن موارد ذخيره شده رجوع كنيم مدارك ، My NCBIپس از ذخيره ي نتايج بر روي 
  .در اين بخش خواهيم يافتمورد نظر را 

  

 linkoutپيوند به متن كامل مقاله با استفاده از 

اين . همه ي مقاالت نمايه شده در پايگاه پابمد به متن كاملشان در وب لينك دارندقريبا ت
  راست مقاله آورده شده است كه پس از كليك بر روي  در سمت linksپيوند از راه گزينه ي 

  :ارائه دهنده ي متن كامل آن وصل مي شويم سايت ، به وب linkoutآن و انتخاب گزينه ي 

  

  

  

ابتدا همان گونه كه قبال هم گفته شد، ، براي مشاهده ي لينك هاي مرتبط براي بيش از يك مقاله
لينك را براي همه ي  Pubmedد ، اگر مقاالت را مشخص نكني. مقاالت مورد نظر را انتخاب كنيد 

  .را انتخاب كنيد LinkOut، گزينه ي  Display از منوي سپس  .مقاالت نشان خواهد داد



٢۶ 

 

  (Details)نمايش جزئيات جستجو 

را ه دپابمد به طور خودكار، واژه ي جستجو شدر پايمد هنگامي كه كليد واژه اي را جستجو مي كنيم، 
براي ديدن جزئيات . تطبيق داده و واژه ي مناسب را جستجو مي كند (Mesh)ي مش  اصطالح نامهبا 

  :استفاده مي كنيم Detailsاعمال كرده ايم از تب  ناخودمو ديگر كارهايي كه  عملياتاين 

  

  

  

  




