
 پايگاه اطالعاتي  
PubMed 

 (مقدماتي)



 :در پايان اين دوره آموزشي دانشجو قادر است

مراحل يک کاوش علمي و اجزاي آن را بشناسد. 
محتواي پاب مد را بشناسد. 
شيوه هاي کاوش ساده و پيشرفته در پاب مد را بشناسد. 
مانند  امکانات و ابزارهاي گوناگون :Limits, History, Search Builder, 

Search History را بشناسد. 
قادرباشد فرمول و استراتژي کاوش خود راذخيره نمايد. 
شيوه هاي کاوش و دسترسي به مقاالت داراي متن کامل را بشناسد  . 
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كي متكي بر تجربه و تحقيق است و نقش اساسي در پيشبرد اين علم ايفاا ماي   علم پزش•

در اين ميان پزشكان با چالشي عمده مواجه هستند و بايد در تنگاتنگ يك زناديي  . كند
  حرفه اي پرمشغله علم خود را به روز نگاهدارند

ي آغاز هر پژوهشي شما بايستي از تحقيقات قبلي با اطالع باشيد و به بررسي متاون  برا•
 .و مقاله هاي موجود بپردازيد

هر مطالعه . استناد به پژوهشهاي انجام يرفته شرط الزم براي ارايه خدمات كيفي است •
 . و پژوهش جديد بايد با تحقيقات يذشته در ارتباط باشد

. 
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ترين يافته هاي علمي    امروزه جديد•

بيشتردرمقاله هاي مجالت تخصص  
  بيراي هر پژوهشگري و  وجود دارند

ارتقيياس حييان دانييي زودنيازم ييد  
 . ماالعه مستمر آنهاحت

ول  بدليل حجم روزافزون اطالعات •
و انتشارات و نييز افيزايي ع ياوين    
نشييريه هيياي م تشردييده در حييوزه 
هاي مختلي  عليوم مان يد پزدي       
كمتر كس  وقت كاف  بيراي حتي    
ورق زدن مجله هاي تخصص  حوزه 

 . زود دارد
امروزه با اساتفاده از راياناه و فنااوري    •

 پايگاههااي اطالعااتي از   نوين اطالعات 
مقاله هاي موجود در مجالت تخصصاي  

و در محاااااي  طراحاااااي و تولياااااد  
   . الكترونيكي عرضه مي شوند



 مراحل يک کاوش علمي؟

  (Problem formulation)يا مشکل سوال فرموله کردن   1.
 

 (Search strategy)تعيين استراتژي جستجو 2.
 .متدولوژي جستجو مشخص شود

 (Literature search)اطالعاتي منابع کاوش 3.
موضوع در انواع پايگاه هاي اطالعاتي و مرتبط با پژوهش هاي  کاوش

 ....مجموعه مجالت و منابع الکترونيکي



فرموله کردن سوال چه فايده اي دارد؟ 

 :کند مي کمک پژوهشگر به•
 .مي گردد چه دنبال که بفهمد واضح تر–
 

 :کند مي کمک کننده استفاده به•
 دهد؟ مي هم را او پاسخ سوال اين آيا–



 جستجويک دستور العمل شفاف براي تهيه : تعريفي ساده•
در پايگاه هاي مختلف تفاوتهايي جزئيات استراتژي جستجو •

در پايگاه هاي  استراتژي جستجو اصول دارد، اما با يکديگر 
 . استمختلف تقريبا مشابه 

 کاوش؟/تعيين استراتژي جستجو



 ادامه مراحل يک کاوش علمي؟ 

تعيين استراتژي جستجو   
  موضوع  با مرتبط مفاهيم يا مفهوم بايستي مدالين در جستجو شروع از قبل

 .شوند تعيين جستجو مورد
 اثرات سيگار بر ناهنجاريهاي جنيني: موضوع تحقيق 

  :مفاهيم 
smoking/cigarette/tobacco/nicotine/fetus/abnormalitie

s/birth defects… 

و موضوعهاي اصلي يعني واژه هاي كليدي با تعيين مفاهيم مي توانيد 2.   
 .كنيدتعيين خود را براي جستجو تحقيق  فرعي

 .سپس در مدالين با تايپ واژه هاي كليدي جستجو را آغاز كنيد.  3

P.Modiramani internet seminars 15 

 
.  
 



http://www.pubmed.gov  
• PubMed is a Web-based 

retrieval system developed 
by the National Center for 
Biotechnology Information 
(NCBI) at the National 
Library of Medicine. 

•  It is part of NCBI's vast 
retrieval system, known as 
Entrez. 

• more than 23 million 
citations for biomedical 
literature 

• links to full-text articles at 
participating publishers' 
Web sites &   PMC full-
text articles (100% free)  
 

http://www.pubmed.gov/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Entrez/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Entrez/


براي ورود به 
PubMed 

 
تايپ  : مسير اول

نشاني کتابخانه ملي 
آمريکاو  پزشکي 

 بر لينک سپس 
PubMed   کليک

 .  کنيد
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www.nlm.nih.gov   

http://www.nlm.nih.gov/


PubMed History  
NLM has been indexing the biomedical literature 

since 1879 . 

Old printed index : the Index Medicus 

 PubMed as an experimental database : January 
1996 

 on June 26, 1997, officially announced 

 PubMed Redesign: fall of 2009. 

 In 1996, 600,000 searches each month. Today> 
one billion searches annually. 
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https://www.nlm.nih.gov/bsd/disted/pubmedtutorial/cover.html 

ژورنال حوزه   ۵۶۰۰مدالين معتبرترين پايگاه اطالعاتي مقاالت علمي منتشرشده •
 .  عرضه مي شود PubMedزيست پزشکي جهان است که از طريق محيط پاب مد 

علوم پايه و باليني پزشکي و رشته هاي مختلف آن  : پوشش موضوعي آن •
 ....دامپزشکي و / بهداشت و پيراپزشکي/ پرستاري و مامايي/ داروسازي/ دندانپزشکي)

 .رکورد هاي جديد هر هفته از سه شنبه تا شنبه به اين پايگاه افزوده مي شود•
 .  چکيده به زبان انگليسي دارند( مقاالت)درصد رکوردها  ۹۰بيش از •
 ميالدي تا کنون   ۱۹۵۰از حدود : پوشش زماني•

P.Modiramani slides 19 

 اگر مايليد کلياتي درباره اين مجموعه و امکانات آن بدانيد بر لينک زير کليک نماييد

https://www.nlm.nih.gov/bsd/disted/pubmedtutorial/cover.html


   يا   www.pubmed.gov با تايپ نشاني :  مسير دوم 
 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed    به پايگاهPubMed وارد شويد  . 
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http://www.pubmed.gov/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed




 انواع کاوش در پاب مد
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 سادهكاوش •
  AND/OR/NOT تركيبي واژه ها با استفاده از كاوش•
  چكيده مقاله/ نويسنده / واژه در عنوان  كاوش•
  MeSH واژه هاي مورد نظر شما در اصطالحنامه استاندارد پزشكي كاوش•
  در زبانهاي مختلفكاوش •
 Journals مجله مورد نظر شما در پايگاه اطالعاتي مجالت كاوش•

Database   
 

 
 

•  
 
 



 آغاز کاوش ساده
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در کاوش ساده، صرفا واژه مورد نظرتان را تايپ کنيد. 
 

کافي است واژه خود را انتخاب کنيد تا . کادري از واژه هاي مشابه با واژه مورد نظر شما باز مي شود
 .کاوش آغاز شود
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 نمايش نتايج
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 بخش هاي مختلف صفحه نتايج
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فيلترهاي جستجو براي پااليش 
 نتايج
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 بخش هاي مختلف صفحه نتايج

موضوع هاي مرتبط با 
 موضوع کاربر

نمايش  
نتايج بر 

حسب سال 
 انتشار 

مرتب سازي نتايج 
بر اساس ارتباط 

 موضوعي

تصاوير مرتبط با موضوع 
 PMCدر مقاالت موجود در 
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 گزينه هاي نمايش و مرتب سازي نتايج 



لينک + مقاالت مرتبط آن + تصاوير+ نمايشي از مشخصات و چکيده يک مقاله 
 به متن کامل
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Structured 
Abstracts:  

قالب جديد چکيده  
 مقاالت
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 PMCدرمقاالت داراي متن کامل  قالب جديد نمايش چکيده 
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 کاوش پيشرفته 
Advanced Search 

35 P.Modiramani slides 



Advanced Search page 
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Field Searching (Advanced) 

 انواع فيلدهاي موجود در جستجوي پيشرفته پاب مد  



   Indexتايپ موضوع براي کاوش در ( 1

P.Modiramani internet seminars 38 



 افزودن موضوع انتخابي به کادر کاوش( 2
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م 
گا

 



 PubMedامکانات ديگر محيط 

P.Modiramani slides 40 



چنانچه عالقمنديد بيشتر درباره 
امکانات اين پايگاه اطالعاتي بدانيد، به 
.درس پاب مد پيشرفته مراجعه نماييد  


